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PROGRAM VE GÖNDEM 

8 TEMMUZ 1963 PAZARTESt 

Saat : 9 .00 Anıt-Kabir'i ziyaret ve çelenk koyma 

Saat : 1 O .00- 13 .00 (Genel Kurul'un birinci birleşimi) * 

I - l stiklal Marşı 

2- Yoklama 
3 - Kurum Başkanı'nın açış söylevi 
4 - Kurultay Başkanlık Kurulu seçimi (1 başkan, 2 ikinci 

başkan, 4 yazman) 

5 - Genel Yazmanca Yönetim Kurulu raporunun okunınası 
6 - Denetleme Kurulu raporunun okunınası 
7 - Komisyon seçimleri: 

a) Tüzük Komisyonu 
b) Derleme-Tarama Komisyonu 
c) Gramer Komisyonu 
ç) Sözlük Komisyonu 
d) Tanıtma Komisyonu 
e) Tcrim Komisyonu 
f) Yayın Komisyonu 
g) Hesap ve Bütçe Komisyonu 

Saat : 15 .00-19.00 Bilimsel Bildiriler** 

9 TEMMUZ 1963 SALI 

Saat: 9.30-13 .00 Komisyon çalışmaları 

Saat : 15 .00-19 .00 Bilimsel Bildiriler • • 

10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA 

Saat : 9.30-13.00 Bilimsel Bildiriler•• 

••• 

Saat: 15.00-19.00 (Genel Kurul'un ikinci birleşimi)* 
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1 Geçen birleşim tutanağı özetinin okunup onanınası 

2 - Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi 

ll TEMMUZ 1963 PERŞEMBE 

Saat 9 .30-13 .00 Komisyon çalışmaları • ** 
Saat 15.00-19 .00 (Genel Kurul'un üçüncü birleşimi ) • 

1 Geçen birleşim tutanağı özetinin okunup onanınası 
2 - Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi 

12 TEMMUZ 1963 CUMA 

Saat : 9 .30-13 .00 (Genel Kurul' un dördüncü birleşimi ) • 

BIRINCI ÜTURUM : 

1 Geçen birleşim tutanağı özetinin okunup onanınası 

2 Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi 
3 Seçimler : 

a) Yönetim Kurulu 
b) Denetleme Kurulu 
c) Haysiyet Kurulu 

Saat 15 .00-19 .00 

İKINCI ÜTURUM : 

1 Geçen oturum tutanağı özetinin okunup onanınası 
2 - Kurultay Başkanı'nın kapama söylevi 

N o t 1 ar : 

- 8 Temmuz günü çoAunluk olmazsa o gilnkU programın 3 .• 4., 5., 6., 7. madde
leri 9 T emmuz saat 9.30 a kalacaktır. 

- • Genel Kurullar: Dil ve Tarih·GoA"rafya Fakültesi Konferans salonunda toplana
caktır. 

3 - • • Bilimsel Bildiriler : Türk Dil Kurumu binasındaki salonda dinlenccektir. 

4 - • • • Kom isyonlar : Türk Dil Kurumu binasında çalışacaktır. 



Btı.lMSEL TOPLANTlLAR PROGRAMI 

8 TEMMUZ 1963 PAZARTESI 

Saat : 15 .00 

Başkanlar: Ord. Prof. Dr. Ananiasz Zajaczkowski, Prof. Dr. Tahsin Ban
guoğlu 

Yazmanlar : Doç. Dr. Zeynep Korkmaz, Dr. György Hazai 

Prof. Dr. Melahat Özgü 

Prof. Dr. Omeljan Pritsak 

Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu 

Ord. Prof. Dr. Ananiasz Zajacz
kowski 

Dr. Stanislava Plaskowicka 
Ryrnkiewicz 

Prof. Dr. Sadettin Buluç 

Prof. Dr. E. V. Sevortyan 

Andras Bodrogligeti 

Atatürk'ün Dil Anlayışı 

Orhon Y azısmm Yapısı 

Köktürkçe Bazı Adlar Üzerine 

Memliik Devleti Edebi Dili Hak
kında 

Sultan Veled'in Manzumelerinde 
Muvazilik ve Bu Muvaziliğin Halk 

Edebiyatiyle Mukayesesİ 
Tursun Fakih'in Gazavatnamesi 

Türk Di!krinde lsimlerin Esaslı 

Bir Hususiyetine Dair 

Notcs on the Languages of Sayf-i 
Sarayi's Gülistan bi't-Türki. 

9 TEMMUZ 1963 SALI 

Saat : 15.00 

Başkanlar : Prof. Dr. Omeljan Pritsak, Prof. Dr. Sadettin Buluç 

Yazmanlar: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu, Doç. Dr. Josef Blaskowics 

Dr. Müjgan Cunbur Gülşehri ve Kaygusuz Abdal'ın 

Şiirlerini Kapsıyan 15. Yüzyıldan 

Kalma Bir Mecmua 
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Prof. Dr. Peter Miyatev Bulgaristan'daki Türk Epigrafik 
Yazıılan Hakkında otlar 

Emi! Peyçev Boev Bulgaristan'da Türk Diyalektolojisi 

Dr. Hasan Kaleşi Arnavut Edebiyatında Türk Ede
biyatının Tesiri 

Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu 

Dr. György Hazai 

Prof. Dr. Hasan Eren 

Doç. Dr. Josef Blaskowics 

Ahmet Fakih'in Kitab-ı Evsaf-ı 

Mcsacid-ül-Şerife Adlı Eseri 

Türk Dilinde Tarihsel Gelişme 

Devirleri 

Türkiye Türkçesi ve Anadolu 
Ağızları 

Türkiye Türkçesi Fonetiği 

ı o TEMMUZ ı 963 ÇARŞAMBA 
Saat : 9 .30 

Başkanlar: Ord. Prof. Dr. Ananiasz Zajacszkowski, Prof. Dr. Tahsin 
Banguoğlu 

Yazmanlar: Doç. Dr. Zeynep Korkmaz, Dr. György Hazai 

Ord. Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken Hüseyinzade Ali (Ali Turan) ın 1926 
Bakü Türkiyat Kongresinde Aldığı 
Notlar 

Prof. Dr. Mamedaga Ş. Şiraliyev 

Prof. Dr. Harnit Araslı 

Kemal Talibzade Abdulloğlu 

Dr. Gcza Feher 

Azeri Ağızlarında Şimdiki Zaman 
Şekilleri 

Azeri Destanlarının 

Yolları 

Yaratılma 

Azeri Falklorunun Toplanması ve 
0ğrcnilmesi Tarihine Dair 

Macaristan Halkının Türk Hakimi
yeti Devrindeki (XVI.-XVII. yüz
yıl) Maddi Kültürüne Dair Araş
tırmalar. XVI. ve XVII. Yüzyıl

lardan Kalma Çanak Çömlek ve 
Bakır Eşyaların Türk ve Macar 
Adları Hakkında .. 



X. TORK DIL KURULTAVI 5 

Doç. Dr. Marija Djukanovic 

Asist. Ljubinka Rajkovic 

Faik Reşit Unat 

Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk 

Prof. Liıszlô Rasony ı 

Yugoslav Dilinele Türkçe Kelime
ler 

Yugoslavya'da Türkçe Tercümeler 

En Eski Basılı Okul Sözlüğü 

Muini'nin Mesnevi-i Muradi Adlı 
Mesnevi Tercümesi 

Başkurt ve Macar Memleketlerinde 
Müşterek Yer Adları Hakkında 
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Saat: 10.00 

( lstikldl Marşı ayakta dinleııdi. 

BANGUOCLU - (Kurum Başkanı) Arkadaşlar, bu defa yeni bir usul 
koyduk. Yoklama yerine arkadaşların defteri imzalamalarmı rica ederim. 
İınzalamıyanlar varsa lütfen tamamlasınlar. Çoğunluğu buna göre anh
yacağız. 

(Bu sırada Başbakan lnönü alkış/ar arasında salona girdi. ) 

BANGUOÖLU - Değerli üyeler, yoklamanın sonucunu almak için 
bekliyoruz, özür dilerim. 

(Sayım sonucu Başkana bildirildi. ) 

BANGUOÖLU - Arkadaşlar, 613 kayıtlı üyemiz var. Toplanabil
rnek için yandan bir fazlası olan 307 arkadaşın bulunması gerekiyor. 242 
kişi defteri imzalamış. Bu hale göre çoğun luk olmadığı görülüyor. 

Tüzüğümüze göre çoğunluk olmazsa ertesi gün çoğunluğa bakmadan 
toplanı !ır. 

Bugün Kurultayı açamadığuru esefle arzediyorum. 

( r eniden sayılsın sesleri ) 

(Burada yoklama yapılsın sesleri ) 

BA GUOCLU - 3 arkadaş daha geldi. 245 kişi olduk. Bu hale 
göre yarın saat onda mevcut çoğunlukla görüşmelere başlıyacağız. 

Sabahleyin Kurumumuzun kurucusu büyük Atatürk'ü ziyaret ettik, 
şükran borcumuzu ödedik. Ayrıca devrim şehitlerini de ziyaret ettik. Töre
nin tamamlanması için Atatürk'ün hatıras ını anmak üzere saygı duruşunda 
bulunalım. 

(Saygı duruşu yapıldı. ) 

BANGUOCLU - Yarın sabah doğrudan doğruya gündeme başlı
yacağız. 



BİRİNCİ BİRLEŞİM 

9 TEMMUZ 1963 SALI 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılış saati: 10.00 

BANGUOÖLU (Kurum Başkatıı) - Türk Dil Kurumu'nun X. Bü
yük Kurultayını açıyorum. Gündemimize göre Kurum Başkanının açılış 

söylevi vardır. Lütfen beş dakika beni dinlemenizi rica edeceğim. 

Yüksek Kurultayın Sayın Üyeleri, 

Kuruluşunun 31. yılında TürkDil Kurumu'nun 10. Kurultayını yapıyoruz. Kurumunuz 
yine bir dönem çalişmalannın sonuçlarını katınıza getirdi ve yeni bir çalışma dönemi için 
yöneltmclcrinizi ve buyurulannızı almıya geldi. 

Sayın arkadaşlanm, 

Geçen zaman içinde dil davamızın gidişini gözden geçirmek burada yerinde olur. Bu, 
ilkin dilimizdeki son gelişmeler üzerinde objektif bir gözlem yapmayı gerektirir. 

Dilimizdeki dejtişmeler yeni zamanlarda öyle bir hız al!IUJttr ki, kısa sUreler içinde 
özleşme yönünde elle tutulur ilerlemeler kaydetmek mUmkUndUr. Son yıllarda da özellikle 
böyle olmuştur. 

Topluluk içindeki bazı akımların etkisi altında bize zikzaklar yapıyormuş gibi görünen 
bu gidiş gerçekte sapıntısız bir ileri gidiştir. Bir yarım yüzyıl içinde yazı dilimiz benlijtine 
kavuşmak yolunda aralıksız ilerlemiştir. 

Son yılların bir özelliği şudur: MilU dil bilincinin gerçek aydınlar çevresinde oluş
tuğu gözle görülür olmuştur. Türk dilinin he'leye yeterlilti inancı yerleşmektedir. Başka 

dillerin üstünlüğü kompleksi silinmektedir. Bu gelişme aydın çevrelerde yeni Türkçe söz
eilkiere karşı olan ruhi direnmeyi kırmıştır. Bugiln bunun olumlu sonuçlarını her alanda 
yayımlanan yazılarda görüyoruz. 

Bu olgunlaşmanın ikinci derecede bir belirtisi de şudur: Yabancı kelimeler aydın
Iann dilinden yarıaydınların diline doğru sUrülmektedir. Başka bir deyimle daha çok yan
aydınlar eski arapça ve yeni fransızca kelimelere hevesli ve balılı görlllilyorlar. Bu hal hızla 
mllUleşen başka dillerde de görülmüştür. 

Yine son yıliann gelişmeleri köksüz bir Iddianın yanlışlı!ıını ortaya koymuş bulunuyor. 
Denmlştir ki : "Siz yeniden yapma bir dil meydana getiriyonunuz. Bu yazı dili de Osman
lıca gibi konuşulmıyacaktır." Oysa görüyonız ki, ilkin yazı dilinde yeşeren yeni Türkçe 
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kelimeler aydınlarca, hele genç kuşaklarca pek güzel konuşuluyor. Halkça da anlaşılıyor 
ve benimseniyor. Çünkü bunların kökleri kendi anadillerinde vardır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Zikzaklar yapan dilin kendi gidişi değildir, arka düşünceleric davranan birtalum 
aydınların gidişleridir. Dil davamız Büyük Atatürk'ün gördüğü ve gösterdiği yolda Devlet
ten de yardım görerek yürürken birtakım politikacılar onun yolunu kesrnek istemişlerdir. 

Bunlar baz ı yaşlı aydın ve muhafazacı çevrelerdeki tepkileri kendi hesaplarına değer
tendirdiler. Fakat gerçek aydın çevrelerde ve halk arasında aradıklarını bulamadılar. 

27 Mayıs Devrimi bu gerici zorlamayı gidermiş ve dil dAvasında Devletin olumlu 
davranı.şını geri getirmiştir. Bununla birlikte baıa bazı siyasiler bu konuda bir işletme payı 
aramaktadırlar ve arayacaklardır. 

Şu var ki di l davası çok zaman kazanmıştır. Yeni dilin sahibi yeni aydın kuşaklar yetiş
miştir. Dil kendisi kısırlıktan kurtulmuş, anaçlaşmış, yeni bir doğurganil k çağına girmiştir. 

Yaratıcı olmuştur. Türkçenin millileşme ve genişleme yolundaki gidişini önlemeye artık 
hiç kimsenin gücü yetmez. 

Çok Değerli Kurultay Üyeleri, 

Işte bize böyle bir dönemde görev verdiniz. Biz dil davasını Devletin desteğiyle yürüt
meye çal~an bir çağda değil, millete malolmuş bir durumda bulduk. O davanın organı 
olan Türk Dil Kurumu da kendisini artık millete malolmuş saymaktadır. 

Biz çalışmalarııruzı bu görüş açısından düzenledik. Kabuğumuzdan d~arı çıkarak 
memleket ölçüsünde gerçek dayanaklanmızı aradık. Takım takım aydınlara, öğretmen
Jere, subaylara, gazetelere, derneklere, okurlara, yazariara başvurdu k. Her yerde, ama her 
yerde gerçek ülkü arkadaşlan bulduk. Bu arada teker teker Devlet kurumlarmdan da yakm
lık ve yardım gördüğümüzü söylemeliyim. Bunun gibi akademik kurumlarta da işbirlikleri 
sağlamaya çalıştık. 

Bu türlü çalışma yolunda yapu~ımız denemeleri ve sonuçlarım arkadaşlarım sizlere 
gen iş li ğiyle an l atacaktardır. Ben burada yalnız bunlardan gelecek için edindiğimiz temel 
fikirleri özetlemek le yctineccğim: 

1. Yeni dilin her alanda hayata girmesi ve halka malolması için Devlet emirlerine 
bel bağlamak çağı geçmiştir. 

2. Bu amacı sağlamak için memlekette aydın çevreler arasında geniş ölçüde gönüllll 
işbirlikteri kurmak gerektir. 

3. Türkiye'de bu işbirliğini sağlayacak tek yetkili kuruluş Türk Dil Kurumu'dur. 
Kurum bu işi başaracak şekilde yeniden örgütlenmetidir. 

Çok de~ert i arkadaşlarım, şimdi bizden hesap soracaksınız, bizim yerimize seçeceğiniz 
arkadaşlara yöneltmeler vereceksiniz. Ancak Yüksek Kurultayın üç yıl önce üzerinde önemle 
durduğu bir üçüncü konu daha vardır: Kurum tüzüğünün yeniden hazırlanmasını ve bu 
Kurultay'da öncelikle gör!lşülmesini istemiştiniz. Bunda ne kadar haklı olduğunuzu geçen 
üç yıltık uygulamalar bize göstermiştir. lki sebeple hakbydıruz: 

1 - Tüzük gerçekten yetersizdir, 
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2 - Türk Dil Kurumu tarihi görevinin öyle bir ça~ına gelmiştir ki yeniden düzen
lenmeye muhtaçtır. 

Sevgili arkadaşlanm, 

Ben ikinci defa bir üç y ıl bu degerli Atatürk Kurumu'nu kıvançta temsil ettim. Yar· 
dımlarınızdan dolayı sizlere sonsuz teşekkürler borçluyum. Yeniden adayhğım bahis konusu 
de~ildir. Kurum'un ge leceği hakkında birkaç düşüncemi özetliyerek sözlerime son vere
ceğim: 

1. Önümüzdeki çal~ma alanı çok geniştlr. Türk Dil Kurumu'nun ayeterini geniş 
ölçüde arturmalıyız . Her Türkçe öA"retmeni, her yazar, ilgi duyan her vatandaş Kurum'un 
üyesi olabilmelidir. 

2. Biz artık Devlete dekil, kendi üyclerimize dayanan bir kurumuz. Üyeterimizle 
sıkı temaslar kurmalı, sık toplantılar yapmalıyız. 

3. Memlekette yer yer şubel er, dallar açmak, çalışma merkezleri kurmak zorundayız. 
İlk olarak üniversite şehirlerinde Kurum'un dallanru açmak kararma varmaltyız. 

4. Bölge kongreleri yapmalı ve oralardan seçilecek delegelerle Kurultay'ın daha sık 
toplanmasını sağlamalıyız. Genel Merkezin kontrolu sıklaştınlmahdır. 

5. Kurum'un Başkanı Kurulıayea doğrudan doğruya seçilmelidir. Başkanırnızı ye
terince yetkilerle donannahyız. 

Bunlar benim hatınma gelenler. Yüksek Kurultay bir (reorganizasyon ), yeniden 
düzenlenmenin kaçınılmaz gereklili~ioi kabul ederse elbette en doğru esaslan bulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlar, Kurultay'a iyi ç.al~malar ve başanlar dilerim. 
( Alkışlar) 

BANGUOÖLU (Kurum Başkanı) - Sayın Milli Egitim Bakanımız 
da Kurultayırnıza şeref vermiş bulunuyorlar. Şimdi kendilerinin konuş
mastnı dinliyeceğiz. 

(Milli Eğitim Bakanı kürsiiye gelerek aşağıdaki konuşmayı yaptı.) 

Onuncu Dil Kurultayının Sayın Üyeleri, 

Içti duygutarla dolu olarak katıldığım Yüksek Kurultayıruzın bu açılış Anında bOtün 
düşüncelerimi tarihi perspektif içinde iki ana noktada topladJğımı söylemek isterim. 

Türk Ulwu tarihin en eski çağlanndan beri var olan köklü uygarlıklardan birisini 
kurmuş bir Ulwıur. Bu uygarlık bir eylem uygarlığı oldu~ kadar bir duygu ve dü,ünce 
uygarlığıdtr. 

Tarihin med ve cezlrleri içinde birçok ulwlar ortadan silinirken TOrk ulwal büt!ln
lütünü korumakta, çağına göre ileri ve hiçbir yabancı etki altında da kalmadl#I için uzun 
ıUre"" ve d uru kalmlf olan Türk dilinin önemli rolü olmuştu;, 
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Orta Asya'dan bir çığ gibi kayıp gelen büyük Türk ulusunun batıya doğru yayılışında 
temasa geldiği diğer uygarlıklar üzerinde etki ler yaratm ış olduğu gibi karşılık olarak bun
ların ve biLhassa fsl3miyetin de uygarhğımız ve bu arada dilimiz üzerinde büyük etkide 
bulunduğu görülmüştür. O kadar ki bir Millet uygarlığından b ir Ümmet uygarlığına kayıl
mıştır. Bunda en çok aydınların edindikleri yeni duyguların, yeni kavram ların , bizim olmı

yan kelimelerle dilimize girmiş olmasının rolü vardır. Fakat büyük halk çoğunluğu ulusal 
folklörüne ve dil özgürlüğüne sımsıkı bağlı kalmıştır. Böylece ulus ikiye bölünmüştür. Bu 
bölünüş yüz yıllar sürmüştür. Hclkim Millet teb'alannın m3nen hükmü altına girmişti r. 

Osmanlı Imparatorluğunun dağılışında daha çok bu bölünmenin · rolünü görmek gerekir. 
Tanzimattan bu yana tmparatorlu~u dağılmaktan korumak için birtakım yenilik kıpı.r

danışları ile dilde sadeleşme ve halklaşma davran~Jan olmuştur. Fakat süreksiz ve yeter
siz kadro içinde olan olmuştur. Birbirinin dilinden güç ve hattA hiç anlamaz hale gelen 
küçük idareci ve aydın topluluğu ilc büyük halk topluluğu arasındaki bağ adeta kopınuştur. 

Dilimizin ve onun dayana~ olan kü ltürümüzün ulusal özelliğini yitirişi yüzündendir ki, 
l mparatorluğun diğer milletierin kendi rengi m ize kazaıulanları yerine onların özben
liklcrinjn korunmasına yol açmıştır. 

Sayın Üyeler; 

Yalnız düşüncelerimin değil ondan dal1a "çok duygulanının üzerinde toplandığı ikinci 
ve en önemü nokta Aziz Ata'nın kornurasında kurtuluş savaşını kazandıktan sonra giriştiği
miz Ulusal bütünlüğü ve benliği koruma ve hatta yeniden kurma sonrasıdır. Tarihi olay
lardan büyük ders alınmıştır. Türk ulusunun kendi kendisini bulma çabasında çözüm nok
tasının herşeyden evvel dil birliğinin kurulması amacının gerçekleştirilmesi olacağını bize 
Aziz Ata anlatmış ve onun Yüce önderliğinde Kurumunuz doğmuştur. Ata'nın bu Kurumla 

gerçekleştirmek istediği amaç her şeyden evvel Türk Ulusunun küçük aydın ve lider toplu
lukla geri kalmış büyük halk topluluğunun birbirini kolaylıkla anlaması ve kaynaşması 
için dil birliğini kurmaktı. Böylece Türk Ulusu Babh ileri bir yaşama felsefesine ulaşacak, 

kendi deyimi ile, muasır medeniyer seviyesine ulaşmak yolu büyük topluma hızla açılmış 
olacaktı. 

Dil birliği ulusal benliğin temeli olduğu gibi Atatürk Milliyetçiliğinin de temelidir. 
Bu toprakların üzerinde yaşıyan insaniann birbirini kolayca antıyacak sevişmelerini sağ

lamak, heyecanda, gururdaveüzü;ıtüde beraber olmak ancak bu sayede gcrçek leşmjş olurdu. 
Amerika gibi çeşitli ırklardan meydana gelen yepyeni bir millet topluluğunu dil birüği ve 
kültür birliği yolundan sağlamış olması en kuvvetli örnektir. 

Sayın Üyeler ; 

Türk dilinin bir yandan yabancı kural ve kelimeler salgınından kurtanlarak bağım

sızlığına kavuşturulmasında, bir yandan da yitirme)< tehlikesi ile karşılaşbğı ulusal bütün
lüğünün tekrar kurulmasında, uygarlık kültürümüzün dili olması çabasında Aziz Ata'run 
Türk kttşaklanna en değerli emaneti olan Kurumunuzun büyük şeref payı vardır. l~te bu 
içten düşünceleriedir ki neylene iyi eyleyeıı Büyük Kurtarıcı ve Kurucumuz Ata'mızın 
aziz batırasını bitmez tükenmez saygı ve sevgi duygulanyle burada Yüce Kurultayıruzda 

bir daha taziz ediyorum. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Milli Eğitim Bakanlığı topluluğu olarak 
var gücümüzle bu çabaları desteklemekten engin bir görev kıvancı duyacağırnııa inanınanızı 
isteriz. Zira Türk dilinin alın yazısı Türk Ulusunun alın yazısıdır, 
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1 
Çabalarınızla Türk dilinin de Türk Ulusunun da aydınlık ufuklara doğru yürüdilğüne 

inanıyoruz. TOrk Ulusunun ve Vatanının sonsuz minnetini hak eden Aziz Ata'nın ac;ug-ı 

bu yoldan şaşmadan koşan siz saygı değer Üyelerin de bunda paylan olacakur. Bu duyuş 
ve inanışla hepinizi sellmlanm. 

( Alkll/ar J 

BANGUOCLU (Kurum Başkam) - Şimdi Başkanlık seçimine ge
çiyoruz. Başkanlık, İkinci Başkanlık ve Yazınanlıklar için verilen önergeler 
var, sıra ile okutacağım. 

( Daglıoglu, Onder, Altilli ve arkadil/larının im;.aladıklan 6nerg• okundu: J 
Başkanlıj!a 

Kurultay Başkanlık Kurulu için aşağıda adları yazılı arkadaşları öneriyoruz: 

Başkan Karaosmanoğlu 

Ikinci Başkan Hançerlioğlu, Tankul 

Yazmanlar Göğüş, Burdurlu 

( Kırkpmar ve Hacıeminotlu'nun öııergtsi okundu: ) 

X. TOrk Dil Kurultayı Başkanlığına 

Kurultay Başkanlı~ için Prof. !smail Hikmet Erıaylan'ı aday gösteriyoru<. 

(O<:akman, Uysal, Canpolat, Sav, (}<:, Hızlaıı, Uturlu, Ertop, Süreya ve 
Püsküllüotlu' nun im<:aladıklan önerge okundıı : ) 

Başkanlığa 

X. Türk Dil Kurultayı Ikinci Başkaniıkiarına Kurum üyelerinden lthami Soysal 
ile Orhan HançerUog-lu'nu öneriyoruz. 

(Sav, Süreya, Ozakmaıı, Oz, Hızlan, Soysal, Uysal, Canpolat, Ertop, Uturlu, 
Başar, Sözer, Püskllllüotlu ve Çongur'un imzaladıklan öııerge okuııdu: ) 

Başkanlığa 

X. Türk Dil Kurultayı Başkanlığına TOrk Dil Kurumu'nun kurucu üyelerinden Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu'nu öneriyoruz. 

(Süreya, Ozakman, Uturlu, Uysal, Ertop, ()<:, Hızlan, Soysal ve Sav'ın 
imzaladıklan önerge okundu : ) 

X. Tork Dil Kurultayı Başkanlığına 

Kurultay Başkanlık Divaru yazınanlıkianna aşağıda adlan yazılı üyeleri öneriyoruz: 
Çongur, Nisari, Uzer, Gönenç. 

BANGUOCLU (Kurum Başkanı) - Başkanlık için Karaosmano~lu 
ve Ertaylan teklif ediliyor. Karaosmano~lu'nun Kurultay Başkanlı~ tek
lifini oyunuza sunu yorum. Kabul edenler. . . Kabul etmiyenler . . . Ka-
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raosmanoğlu büyük bir çoğun lukla Kurultay Başkanlığına seçilmiştir. 

Şimdi İkinci Başkanlık için gelen tekliflerden Hançerlioğlu'nu oyuımza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul eımiyenler ... Hançerlioğlu büyük 
bir çoğunlukla İkinci Başkanlığa seçilmiştir. Tankut'u oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Tankut çoğunlukla İkinci Başkan
lığa seçi lmiştir. 

Şimdi Başkanlık Divanı Yazmaniıkiarı için önerilen adları sıralıyorum. 

(Bu sırada Kırkpmar söı:.lü olarak teklif edildi. ) 

Kırkpınar, Göğüş, Burdurlu, Çongur, isari , Uzer ve Gönenç'i ayrı 
ayrı oyunuza stıoacağım. Kırkpınar' ı kabul edenler ... Kabul etmiyenler . .. 
Çoğunlukla kabul edilmiştir. Göğüş'ü kabul edenler. . . Kabul etmiyen
ler ... Çoğunlukla kabul edilmiştir. Burdurltı'yu kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler. . . Çoğunlukla kabul edilrrilştir. Çongur'u kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Şimdi Başkanlık Divanını vazifeye çağırıyorum. 

( KaraosmanoJ/u kürsüye geldi, }kinci Başkarılar la yaı:.manlar da yerlerini 

aldılar. ) 

KARAOSMANOÖLU - X. Türk Dil Kurultayına beni Başkan 
seçmekle tarihi bir gerçeği yerine getirrrilş oldunuz. Hayatta kalmış kurucu 
olmak sıfatiyle ilk hatıra gelen ben oldum. Bu seçim bana büyük bir mut
luluk verdi. Kurultay çalışma l arına katılmakla I Kurultayın şevkini kal
birnde hissettim. O ilk Kurultayı toplamak için Atatürk ne kadar büyük 
gayret sarfetmiş ve heves duymuştu. Yaptığı işlerin hepsine duyduğu he
yecandan çok daha büyük heyecaniara kapıldığını gözlerimle gördüm. 
Devrim Kurumları içinde en çok sevip benimsediği iki Kurum'dan biri 
Dil Kurumu öteki de Tarih Kurumu idi . Bize vasiyet ettiği bu iki Kurum 
kendilerine düşen ödevi gereği gibi yapmaktadırlar. 

Bu vazifeyi yaparken Atatürk'ün ruhunun bu toplulukta tekrar delaş
tığını hissediyorum. Ayrıca kendirnin de yeniden gençliğe dönmüş oldu
ğıımu hissetmekteyim. Kurultay çalışmalarında hepinize başarılar dili
yorum. 

· (Alkışlar) 

BAŞKAN - Şimdi Kurultaya gelen tebrik telgraflan ve mektupları 
okunacak, 
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X. Türk Dil Kurultayı B~kanh~ına 

Birinci Türk Tarih Kongresi Ankara'da 1932 temmuzunda loplanmışu. O ne c~kun 
ve yaraucı günlerdi. Gazi 'nin Dünya tarihi içinde Türk'Un büyük uygarlık hazineleri ve 
muhteşem mazisi heyecanlar içinde gözler önüne serildikçe kongreyi ne bUyük bir dikkat, 
insani bir ilgi ve sevgiyle izlediğini şimdi de görür gibi oluyoruz. Aynı yılın 26 eylUlünden 
5 ekim tarihine kadar süren Birinci Türk Dil Kurulayı da Atatürk'ün o zamanki deyimiyle 
Tork dilini "Bugiınkü ve yarınki en güzel medeniyeri kemali ilc kavrayabilccck şiveli ve 
ahcnkli bir ifade vasıtası haline getirmeyi" iş edinecek ülkücü ve devrimci bir hava içinde, 
Birinci Türk Tarih Kongresinin başanlı, yol gösterici ctkiıd altında, İstanbu l 'da toplanm~tı. 

Atatürk, kültürümUzde gerçek, mutlu ve yapıcı antışlar, ilcrleyişler görrnek istiyordu. O'nun 
bazan bir dUşünce, görüş, umut, sevinç havasına bürünen sohbetlerinden birinde Dil Kurul· 
tayının da toplanmasını yakın arkadaşlarına telkin ettiğini, hatll'hyoruz. 

Kuruluşundan bu yana geçen 31 yı l içinde ülkücü ve devrimci ruhu ta'ptaze duran 
kardeş Kurum'un bugün Onuncu Kurultayı toplanıyor. 

Ttirk Tarih Kurumu bu Kurultayada en iyi dileklerle başanlar di ler, saygı lar, sevgiler 
sunar. 

( Alk'I/ar) 

Tork Tarih Kurumu B~kanı 
Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu 

Onuncu Dil Kurultayı Yüce B~kanlığına 

ANKARA 

TUrklerio birbirlerini aracısiz olarak anhyabilmelcrini sathyan BUyük Atamızın 

ölmez devrimlerinden biri olan Dil Devriminin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla ça
lışmalarına başlıyan On uncu Dil Kuruilayına başarilar dileriz. 

Tabii Senaıörler 
( Alk1Jiar) 

Türk Dil Kurumu Genel Yazmanhğı 

AtatOrk Bulvarı 221 

Sayın Bay Genel Yazman 

ANKARA 

Kurultayın davetnamesini aldım . Candan teşekkür ederim hasta oldu~mdan bu 
TUrkoloji bayramına maaleser iıtirak edemiyorum. 

l.eningrad - Kononov 

X. Türk Dili Kurultayı Sayın B~kanlığına 

ANKARA 

BUtOn Tilrk devrimlerinin oldu~ gibi Tilrk dili devriminin de yılmaz bekçileri , ~a
lıcıları olan Türk gc:nçli~inin Onuncu Türk Dili Kurultayının yüzde yilz türkçeye do~ 
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olan türkçetilik ereğimizin gerçekleşmesi yolunda başarliı sonuçlara ulaşması dilekini üstün 
saygılarımla ulaştınr, Sayın Kurultay Üyelerine esenlikler di lerim. 

Milli Türk Talebe Birlig-i Genel Başkanı 
YUksel Cenget 

Onuncu Türk Dili Kurultayı BaşkanlıA"ı 

1A.NK.ARA 

Milli Türk Talebe Birliği X. Türk Dil Kurultayı üyelerine başarı dileklerini sunar. 
Bu kurultayın Türkçemizin gel iştirilmesi yolunda verimli olmasını gönülden diler. 

Milli Türk Tatebe Birliği KUltür MüdOrU 

( AlkıJiar) 

Türk Dil Kurultayı 
ANKARA 

Çalışmalarınızı luvançla izliyoruz. Türk olarak göl!sümüz kabarıyor. Sakarya ö~ret
menleri olarak başarılar dileriz. 

( Alklflar) 
Sakarya Ö#fetmenleri Yardımlaşma Dernel!i Başkanlıl!ı 

Türk Dil Kurultayı Ba~kanııııuıa 

ANKARA 

Onuncu K~rultayın her gün gelişen dilimize olumlu ve başarılı sonuçtar getirmesini 
dilerim, saygılarımla. 

( AlkıJiar) 

Ka~ıyaka Halk E!ıitim Merkezi Müdürü 

!smail Gün 

Türk Dil Kurumu Başkanlıl!ına 

ANKARA 

Festival dolayısiyle görevli bulunduııumuzdan ça~malanruza katılamadıAuruzı üzün
tüyle arzederiz. Dergimiz mutlu çalışmalar diter. Saygılarımızla. 

Çatı Dergisi 

Türk Dil Kurumu Kurultay Başkanbl!ına 

ANlCARA 

Türk dilinin yabancı sözeOkierden annmasını bOrUn örgüt ve üyeleriyle savunan 
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Türkiye Işçi Partisi Türk Dil Kurumu'nun Onuncu Kuruirayına başanlar diler. 

( Atkıı/ar) 

T!lrkiye Işçi Partisi Ankara lıi Adına 

Sina Pamukçu 

Türk Dil Kurumu Kurultay Başkanlığına 

ANKA.RA 

ıs 

Atatilrk devrimlerinin en görkemiisi ve Türk Ulusunun gerçek görüntüsü olan dil 
sorununuzu bu kurultayda da yüzeye çıkaracağıniZ umudiyle tüm dilci dostlarımıza başa
nlar diler Yönetim Kuruluna seçilecek olan devrimci kadroyıı da şimdiden tebrik ederim. 

( A/klf/ar) 

Sayın 

Adapazarı Köy Öğretmeni 

Rıflo Yavaş 

Prof. Dr. Tahsin Banguoıtlu 

Türk Dil Kurumu Başkanı 

ANKARA 

8 Temmuz 1963 de Türk Dil Kuruirayına çaıtnnızı aldım. Aynı tarihte ödevii olarak 
Istanbul'da bulunmak zorunda olduıtumdan çağrtnıza uyamayacağım. 

Bu bilim ve kUilür topluluğıına katılamıyacağımdan üzOntülerimi bildirir, saygılanını 
sunar, Kurulraya başarılar dilerim. 

( A/klf/ar) 

Gazi Lisesi Müdürü 
Avni Mutlu 

Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 

ANKARA 

Hastallltım dolayısiyle deıterli çalışmalarınıza katılamadığıma Ozgllnüm. Başarılar 

dilerim. 
Caferoıtlu 

( A.lkıılc.r) 

Türk Dil Kurumu Kurultay Başkanlığı 

ANKIIRA 

Ameliyat olduıtum ve daba bir müddet hastahanede yatmanı gerektiği için Kurulıa
yımıza maalesef katılamıyorum. Bütün arkadaşlara candan saygı ve sevgilerimi •unanm. 

Haldun Taner 

( Alk'I/ar) 
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Sayın Genel Yazman 

Rahatsızhğım dolayısiyle X. Kurultaya katılamıyaca~m için üzgünüm, başanlar diler 
ve sevgilerimi sunarım. 

Ancak (Armatıan olarak hazırlanan kitaplardan) yoksun bırakılınamam için gerekirse 
(ödemeli posta) ile gönderilmesini aynca dilerim. 

Saygılarımla 

( A/kıjlar) 

Türk Dil Kurumu Kurultay B~kanh~na 

ANKARA 

Dr. Esat Durusoy 

Rektörlüğe vekalet etmem dolayısiyle aranıza kaulamadım . Kurultaya saygı ve ba
şarı dileklerimi sunarım . 

( Alkqlar) 

Prof. Dr. Gündüz Akıncı 
Atatürk Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi 

Dekanı 

Türk Dil Kurultayı B~kanhj!ına 

Rahatsızh~ dolayısiyle katılamadı~ Kurultayınuza candan b~anlar di ler, değerli 
üyeleri saygı ile setlmlarım. 

Prof. Dr. Sel~attin Batu 
( Alkışllır) 

Türk Dil Kurumu 

ANKARA 

Kongreye katılamadı~mdan üzüntüdeyim . Dilimizin benlij!ini bulması ve gelişmesi 
yolunda çalışmalarımızın b~anlı olmasın ı dilerim. 

( Alkış/ar) 

Prof. Ahmet Can Okay 

Türk Dil Kurultayı B~kanlı~na 

ANitAltA 

GelemiyeceA-im. Sayın Kurultay üyelerini saygıyle ananm. 

Ekrem Demiray 
( Alkış/ar) 

Türk Dil Kurumu Kurultayı B~kanlı~a 

Milli Eiıitim Bakanhj!ınca Konya'da düzenlenen MUzeellik Seminerine görevli olarak 
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gönderildiğim için Kurultay çalışmalanna katılamıyacajpmı üzüntü ile bildirir, Uye arka-
daşlara saygıtarla başanlar dilerim. T.D.K. üyelerinden 

( Atkıı/ar) 

Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanatı 

Tarihi Enstitüsü Öğretmeni 
Rıfkı Melul Meric 

Türk Dil Kurumu Kurultayma, 

Ankara dışında bulundu~unıdan Kurultaya katılamıyorum. Bundan ötürü UzUntil 
duymaktayım. 

Türk•e öz ana dilini arıJ duru bir halde veren Dil Kurumu'nun bu yılki Kurultayını 
gönOlden kutlar, çah~malarınızın başarılı, yararlı olmasını Ulu Tanrıdan dilerim. 

Saygılarımla. 

( Alkı1/ar) 

Türk Dil Kurumu Başkanhğına 

Osman Keskio~lu 
Diyanet Işleri Başkanlıjp 

MUşavere Kurulu Üytı<i 

ANKARA 

B/V1lf1963 de toplanacak olan Kongreye kaulmaya saj!lık durumum şimdilik elverişli 
olmadıjpndan özUrlıl sayılmaını diler ve yüksek çalışmalannıza başanlar dileyerek bUtUn 
arkadaştan saygı ve sevgi ile selo\mlanm. 

( Alkıılar) 

Yeni Kolej MUessis MüdUrU 
M. Ali Haşmet Kırca 

Kurum Başkanlik Kanna 

X. Kurultaym güvenli ve verimli sonuçlanmasını candan dilerimJ ö:tden saygılarımla. 

Mublis Tuj! 
( Alkif/ar) 

BAŞKAN Şimdi gelen bir önergeyi okutuyorum. 

X. Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 

An Türkçe'nin dairelerde kullanılması ve yayılması için çalışan, Türk Dil Kurumu'nu 
ve Türk Dil Devrimini destekliyen Konya Valisi Rebii Karatekin'e Kurultayea teşekkür 
tclgrafı çekilmesini teklif ediyorum. 

SUleyman Nuri Öz 
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BAŞKAN - Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .. . Ka-
bul etmiyenler .. . Kabul edilmiştir. 

Şimdi Prof. Zayaczkowski konuşacak. 

ZAYACZKOWSKI- Sayın Başkan, Yüksek Kurultayın Sayın üyeleri 

Bugün X. Türk Dil Kuru l tayına katılanları Kolombia ve Varşova 
Üniversiteleri kürsüleri adına tebrik eder ve sel~mlarım. Bugünkü toplantı 
Kurum'un yaln ız iç işi sayılmaz. Bu bütün Türkiye'nin bayramıdır ve 
türkoloji sahasmda büyük bir törendir. 

30 sene insan hayatında pek önemli bir devredir. 30 yıl bir nesil sayılır. 
30 senedir ben de bu işle ~cizane uğraşırken büyük Atatürk'ün huzuruna 
katılmak şerefini kazandığını için Kurum bana en yakın ilmi müessese 
sayılır. Kurum çalışmalariyle benim çalışmalarım aynı nesildendir. Kurum 
büyüyüp ilerledikçe bendeniz de çok çalışmaya gayret ettim. Onun için 
bu duygularımı sizlere arzetmeğe cesaret ediyorum. 

Candan gönülden teşekkürlerimi sunarken Sayın Başkana ve Kurultay 
üyelerine en iyi dileklerimi arzcdiyorum. 

(Alkışlar) 

Prof. Pritsak bugünlerde Polonya'da türkoloji çalışmaları için kaldı. 
Hem kendi adına hem de Ural-Altay Cemiyeti namına başarı dileklerini 
ve saygılarını sunuyor. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN - Şimdi Genel Yazman raporunu okuyacak. 

(Gmel razman Omer Asım Aksoy kür.riıye gelerek raporunu okumaya başladı. ) 

YÖNETIM KURULU RAPORU 

Onuncu Dil Kurulta)'lntn sayın üyeleri, 

Dej!erli bilginler ve konuklar, 

Kurumumuzu kuran, geliştiren ve y~masını sa~lıyan Atatürk'ün ölümsüz varlıj!ı 

önünde ejtilerek sözlerime b~lıyorum. 

Hepinizi saygı ile seliınlarken, çağnmızı kabul ederek uzak ülkelerden yurdumuza gelen 
ve bilimsel bildirileriyle Kurulıayımıza ayrı bir dejter kazandıracak olan dil bilginlerine 
h~ geldiniz der, Kurumumuzun teşekkürlerini sunanm. 

/ 
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Değerli arkadaşlar, 

Dilimizin ulusal gücü içerisinde gelişmesini hızlandırmak amaciyle kurulmuş olan 
Türk Dil Kurumu, dört gün sonra otuz bir yaşını dolduruyor. Otuz bir yılda dSvanın hangi 
evrelerden geçip nereye ulaştığını kısaca gözden geçirmek, bu toplantının en önde gelen 
işlerindendir kanısındayım. 

Yüz, yüzelli yıldan beri sadeleşme yolunda bulunan dilimizin özleşmesin i ve geUş
mesini hızlandırmak için yöntemler aranmasmı, bu arada Dil Kurumu'nun kurulmasını 
bilim d"ı bir davranış sayanlar olmuştur. 

Buna ka~ı yazı dilimizin tarih boyunca ne gibi etkiler alıında nasıl bozulmuş oldu
ğunu ve bu durumdan kendini kurtarmak için nasıl çırpındığını yakından bilenler, bu ça
balan daha verimli kılaoak bir düzen içinde yürütınenin bilim d"ı olmak şöyle dunun, 
bilimin emrettiği bir yol olduğunu her zaman söylemişlerdir. Atatürk'ün önderliğiyle kuru
lan bu düzenin otuz bir yıl içinde gösterdiği gelişme çizgesi ise tutumun doğruluğunu karuı

lam"tır: 

Sadcleşmenin otuz bir yıl öncesine kadar olan parçasında, özleşmeye doğru çok aı 
bir yükscliş gösteren çi.zge, son otuz bir yıl içinde dört beş kat hız kazanmışbr. 

Yüz yıl önce% 35-40 ı TUrkçe olan yazı dilimiz, Türk Dil Kurumu kurulunca ya değin 
ancak % 45-50 Türkçeleşe bitmiştir. Otuz bir yıldan beri ise bu oran gazete dilinde % 63 e, 
roman dilinde % 72 ye ulaşmıştır. Alınan sonuçlar, dili kendi haline, doğal gelişimine bırak
mak gerekti(ıini söyliyenlerin haksız olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bitldleri soylandırmakla, 
hayvan ve insanı eğitınekle tabiata belli yönler verebildiğimiz ve bundan iyi sonuçlar 
aldığımız düşünülürse dilin düzeltilmesi için çaba harcamanın da yerinde bi~ olduğu 
kabul edilir ... Dil hükümet zoriyle değişıiriliyor" diyenlere, ••serbest yaıarlarımııı ıorhyan 
var mı?" diye sorulabilir. Hükümet emriyle değiştirilen bir dil yok, ama bazı sözler vardır. 
Bunların başlıcalan okul, askerlik ve kanun terimleridir. Şimdi birkaç örneğin i vereceğim 

bu terimierin eskilerine mi hükümet zoriylc ögı-etilmiştir, denilebilir, yeni lerine mi? Bu da 
onlara sorulabilir. 

Eskiden okullarda "dessam-ı zCı selflsetO'ş-şerlfe" ökreti liyordu, şimdi "Uçlü kapacık" 
belletiliyor. Eskiden çocukların "zaviyeıan-ı mOtebadileıan-ı dahiletan" demeleri gereki
yordu, şimdi "iç ters açılar'' demeleri isteniyor. 

Eskiden askerlik te kullanılan .. vaz'ülceyş"ın yerini, şimdi .. konuş"; .. pişdar"ın yerini, 
şimdi "öncü" almıştır. &kiden hukukçular .. kesb-i katiyyet etmek" derlerdi. Şimdi "kesin
leşmek11 diyorlar. Eskinin .. ehl-i hibreJJsi şimdi "bilirkişi" otm~tur. 

losafla söylemelidirler: Birinciler mi, ikinciler mi, "zorlama" dır? Doğrusu şudur 
ki hükümet dili zorlamamış, dil kimi konularda hükUmeti zorlam"tır. 

Sayın dinltyiciler, 

Dil davasının otuz bir yılı nasıl geçti? 

Dil Kurumu'nun kurulması üzerine eski yazı diline kaJlı bUyük bir tepki uyandı. 
lik yıllarda aşırı sayılabi lecek atıl"lar görUldO. Davaya devlet de heyecanla sanldı. Zamanla 
aşınlıkları sili.nen bu akımı resmi organlar on sekiz yıl destekledi. Bundan sonra gelen on 
yıl içinde, devlet ondan yüz çevirdi. Hatta onu balıaladı. Ama her yana dal kol a~ olan 
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ağacın kökünü kurutamadı. Bu on yıl içinde onu dilciler, düşünürler., yazarlar, sanatçılar, 

askerler bcsledilcr. 

1960 dan sonra dil devrimine karşı saygı duyan resmi anlayış cvresi yeniden açı l dı. 

Geçen kurultayımız tam bu sırada toplanmıştı. O zamandan beri üç yı l geçmiştir. Kıvanç l a 

belirtmek isteriz ki üç yıl boyunca bu anlayış artarak devam etm işt ir . lştc tanıkları: 

Dil Kurumu'na, kurulduğu günden beri devlet bütçesinden yapı lan yardım, 1950- 1960 
arasında kcsilmişken devrimden sonra bOtçeyc az da olsa yeniden ödenek konulmuş, daha 
önemlisi hükümet başkanı 28. 1. 1961 tarihinde bütün bakaniık iara gönderdiği bir yaziyle, 
TOrkçc karşılıkları bulunan yabancı sözcüklerin kullanılmamasını bildirmiştir. 

Sayın Cumhurb~kanımızın dil davasına karşı gösterdikleri yakın ilg iyi de şükranla 

anmak borcumuzdur. Dil Bayranumızın otuzuncu yı ldönümü dolayısiyle 26 ey lül 1962 de 
verdikleri özel yazıda şöyle buyurmuşlardır: 

Aydınlar, ya,carlar, kurumlar ve kurultaya kadar resme kurullar güclerinin tiimiyle degil bira.ı.iyle 

olsun Dil Kurumu'nun ;alı.ımalarmayardımcı olmak zorundadırlar. Bu lci~iler ve kurumlar, dilimizin 
O.ı.leştirilmesi11dt sorumluluAun yalnız Dil Kurutuu'nda oldugunu samyariarsa yanılı;ıorlar. 

İçiş l eri Bakanlığı 'da resmi yazılarda Tilrkçcye saygı ve özen gösterilmesi için iliere 
gönderdi~i genelge ile davayı desteklemiştir. Valilerimiz bu konu üzerinde önemle durmakta, 
il içindeki re>mi işlemterin diliyle yakından ilgilenmektedirler. 

Bu dönemin çok önemli dil olaylanndan biri, hiç şüphe yok ki yen i Anayasamızdır. 
9 temmuz 1961 de hatkoyuna sunularak kabul edi len AnayasamJZ dil davamız bakınundan 
da önemli bir Ulku belgesidir. Bu eser geniş bir kullanma alanı bu lunan hukuk dilinin gele
neksel tutuculuAunu sarsmış, eski ağdalı hukuk sözcük leri ve terimleri yerine birçok Türkçe 
sözetik ve rerim koymuş, hukuk diline bir Türkçelfltirme anlayı şı getirmiştir. 

Sayın dilseverler, 

Otuz bir yıltık tarihinde dfvletin desteklemesini de baltalamasım da gören dil davası, 
desteklcodikçe şevki artarak, baltatandıkça yaşama gücil kazanarak ilerlemiştir. Bu, onun 
ycşerip gürleşrnek için gereken ortamı bulmuş olduğunun en inandırıcı kanıtıdır. Yeni dil, 
ordunun ve genç kuşakların elinde büyük bir hızla gelişip olgunlaşmaktadır. 

Şunu da sevinerek bildireyim ki Dil Kurumu artık bir danışma merkezi olmuştur. 
Gün geçmez kj yurttaşlar telefonla, yaziyte yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını sor
masınlar, güçlüklerine cevap a_ramaıınlar. Resmi kurumlar, hazırlamakta oldukları tasa· 
nlann dili için zaman zaman Kurum'dan yardım istcmcktcdirler. Öğretmenler, ya dil ödevi .... 

vcrdJklcri ökrencilcrini bilgi almak üzere Ku.rum'a göndermekte, ya da toplu olarak Ku· 
rum'a get irip bizimle konuşturmaktadırlar. 

Değerli dioleyiciler, 

Burada Dil Kurumu'nun kimliği üzerinde de kısaca durmak istiyorum: Dil Kuru .. 
mu'nu bir akademi sayanlar veya yalnız öyle olmasını isıiyenler vardır. 

Dil Kurumu'nun görevlerinden biri, şüphe yok ki akademik çal~matardır. Ama gö
rcvlerinden birinin de akademilerde bulunınıyan "devıimcilik" olduğu söz götUrmeı bir 
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gerçektir. Dil Kurumu, ulusumuzun yaşama gereksinmelerinden doğmuş olan dcvrimlcr 
zincirinin bir halkasım yapmaktadır. Yüzyıllarca yabancı dillerin baskısı altında bırakılarak 
kısırlaşunlmış olan dilimizin kısa zamanda kendine yeter duruma getirilmesi için çaba 

harcamak amaciylc de'vr imci olarak kurulmuştur. Elbette dilin öııünden gidecek, ona yol 
açacaktır. Bu nu yaparken dC' bilim yöntemlerini elden bırakmıyacaktır. Akademiler ise 
devrimci o lama.dar. Diliıl aı·kasından giderler. Bundan dolayıdır ki bir dil akademisi 
kurulsa bile Dil Kurumu'nun çalışmalarından vazgcçl l eıniyecektir. Başka aıkclerdc de 
akaclemilcrlc dil kurumları yan yana ça lış ırlar . 

Sevgili arkadaşlar, 

Oç yıllık biliın~cl çalışmalarımız ia yonctim ve para işlcrimiz, Kurultayca ayrı ayrı 
kurulacak olan komısyonlarda incelenecek, sonuçlar ve öneriler katımza getiri lecektir. Ben 

Uurada işlcrımizin bjr Ö!.C:tini sunacağun. 

Derleı.ne-Taraına çalıtınalan: 

Bu çalışmalar, şimd iye kadar yapılm ış o lan ları gcnişlctmek, tamamlamak, ve yeni 
derleme-tarama konuları üzerinde durmak diye özetlenebilir. 

Sli:. D~rlemt Dergisi'nin yanlışlarını düzeltmck ve eksiklerin i tamamlamak için 1952 
-1959 yıllan arasında yapılan dcrlcmcltrdcn bir Derleme SöziUAü meydana getirilmesine 
başlanm~ ve bu dön~mdc söz l üğün birinci cildi basılmıştır. 444 sayfa tutan bu cilue A ile 
başlıyan maddeler bulunmaktadır. Sn:. D<rltmı Dırgisi'nde bu maddelerin 84 sayfa olduğu 

düşı..inillilrsc yeni sözlüğün ne ôlçüde genişlemiş olduğu anlaşılır. 

Eserin ikinci cildi üzerindeki ç.ahşmalar da ilcrlemiştir. 

Atasözlerimizle deyimlerimizin özetlikleri üzerine genişçe bir inceleme haz.ırlan_nuş 

ve şimdiye kadar ç ıkan kitaplardaki yanlışlar 'ayıklanarak doğru bir derleme yapılm~ur. 
Zengin bir bibliyografya ile birlikte bu eser önllmüzdeki yıl içinde basılacaktır. 

Ayrıca her bölgenin özel atasözlcri, dcyimleri, türkü ve masalları, halk sanatları terim· 
leri derlenmektc ve son otuz yılda d ilimize girmiş olan yeni sözcük ler raranmaktadır. 

Bu dönemde derleme ve taramalarımıza, hiçbir maddi kaf1ılık beklel1)eden 1286 
dilsever yardımda bulunmuştur. Bu gönOIIO arkadaşlara değerli yardım larından dolayı 

Kurumumuzun teşekkürlerini sunanm. 

Tanrklanyla Tarama SDılüga'ne verdiğimiz yeni şeklin birinci cildi de bu dönemde 
hazırlanmış ve bastırılmıştır. 830 sayfa l"tan bu cildin içinde A ve B ile b~lıyan maddeler 
vardır. Yeni eserde daha önce ç1kan kitaplar birleştirilmekte, bUtUn madde b~larının, eski 
harflerle nasıl yazılmış olduğu gösterilmekte, şimdiye kadar yar;ırlanı lm~ olan 160 kaynağın 
fişlerine 67 kaynağın daha fiş leri katılmakıa, böylece eser genişletilmiş ve geliştirilmiş bulun

maktadır. 

Ikinci cilt de hazırlanmaktadır. 

Yeni Anayıuamız taranarak meydana getirilen AruıyMa Snıtoga on ayda Oç kez 

ba<ılmasını gerektiren bir ilgi görmüştür. Bu deneme bir hukuk dili söziO~ne olan baytık 
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gereksinmcyi ortaya çıkarm.ı.ştır. Bunun için yeni kanunlarımızda geçen Türkçe hukuk 
sözcükleri taranmaktadır. ÖnOmüzdeki dönemde bir hukuk dili sözlüğO de meydana geti
rilecektir. 

Granıer çalıtmalan: 

Gramerimizin çeşitli böltimleri ve tümü üzerinde uzun zamandan beri süren çahş· 
malardan OrOnler alınmaya b~lanm~tır; 

Biri TUrk Diline Genel Bir Baklf adlı, öteki Durgun Genel Ses Bilgui adlı iki eser 
hazırlanmı..ş ve basımevine verilmiştir. 

Ana Gramer'in şekil bilgisi bölümü yazılmaktadır. 

Kılavuz Gramer'in söz dizimi bölümü baskıya verilebilecek duruma gelmiştir. 

İki yıl önce açılmış olan gramer yarışmasmm süresi bitmiştir. Yarışmaya katılan 

eserler bir komisyonda incelenmektcdir. 

Gramer Kol um uz, birçok meseleleri bulunan iml3mız üzerinde de çalışarak bir rapor 
hazırlamıştır. Bu rapor bir bilim komisyonunda tartışıldıktan sonra öneriler kesinleşmiş 

olacaktır. 

Çevriyazı alfabesi üzerindeki çalışmalar da tamamlanmış, bir bilim komisyonuna 
sunulacak duruma gelmiştir. 

Dilbilgisi ve dil bilim terimleri üzerinde de çal~ılmaktadır. Bunlardan başka Kono
nov'un Türk Dili Cr111711ri adlı eseri Türkçeye çevirilmcktedir. Tamamlanmasına az bir
şey kalmıştır. 

"Türkçede Bileşik Kelimeler ve Bileşiklerin Yazılışı" konulu iki incelemeden biri 
Tark Dili Artqtınnaları Yıliılı'nda yayımlanm~tır. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coj!rafya Fakültesi doçentlerinden Sediı YOksel ' in 
l tknafiUJ adlı escriyle Atatürk Üniversitesi doçentlerinden Şinasi Tekin'in Eski TOrk;• 
Elkitabı adh araştırmasının Kurumumuzca saun ahnmas•na ve ba.sunlmasına karar veril· 
miştir. 

Sözlük çalıtmaları: 

BilyUk bir gereksinmeyi karşılıyan Tarkçe S6zlak'Un yanına, bu dönemde Frarırı~ca· 

Türkfl S6zlak de eklenmişti r. Şimdi Türkfl S6zlak'ün dördüncü baskısı için çal~malara 

girişiimiş bulunmaktadır. 

Aynca bir Ortaokul Öj!renci SöziOğO yar~maya konulm~tur. 

Hazırlanmakta olan Almanca-Tark;• S6llak H harfine ul~mıştır. Ingilizce· Türk;< 
S6z/ak için de ya"lma açılmıştır. Bunlardan b~ka Fars;a· Türk;e ve Arap;a- Türkf• S6.t.· 
luk'ler üzerinde çalışılmaktadır. 

Resmi yazışma dilinin tllrkçeleştirilmesine yardım edecek bir y~ma dili söziOğO 
de huırlanm~tır. Komisyonda lncelendikten SQnra basılacaktır, 
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Terin çal.ıfınalanı 

Terim Kolumuz, şimdiye kadar türkçeleştirilmemiş olan terimler üzerinde sOrekli 
o larak çalışmaktadır. Bu çalışmaları kolaylaştırmak için terim yapma ilkelerini ve yollarını 
saptıyan bir inceleme hazırlanmış, bu da bir komisyonda görüşü ldUkten sonra sonuçlar 
ilgililere bildirilmiştir. Terimler hazırlanırken bu ilkelere bag-h kalınmaktadır. Bu çalışma
larla yıllardan beri eksiklerinin tamamlanması için ug:raşılan Orta 0Arılim Terimleri Kıla
vuzu meydana getirilmiştir. Eser, yeni yapı lan terimieric birlikte eskisinden iki kat daha 
geniş olmuştur. 

Yine bu dönemde Zooloji Terimleri Sôzlügü ve Sinema Terimieri Sôziügü basılmış, bir de 
Tiyatro Terimleri Sôzlaga hazır l anmıştır. Bunlardan başka edebiyat, felsefe, ruhbilim ve 
toplumbilim, hukuk, spor, din terimleri sözlükleri üzerinde de çalışılmaktadır . Bunlar 1964 
yılı içinde tamamlanmış olacaktır. 

Tanıtma çalışmalanı 

1961 eylülünde çalışmaya başlıyan Tanıtma Kolumuz dil davasını yaymakta, Kuru
mu'n sesini her yana ulaştırmaktadır. Bu kol, basın la sıkı işbirliği yapmakta, Kurum çalış
malarını özetiiyen aylık bir haber bülteni çıkarmaktadır. Gazetelerin haber dilini türkçe
leştirmeye yardım etmek amaeiyle bir Haber Dili SözlüA'Q de hazırlamaktadır. Basın üye
lerini dil dılvasiyle daha çok ilgilendirmek için bir Gazetecilik Dil Ödülü konulmuştur. 
Radyoda dil saati mi• vardır. On beş günde bir Ankara ve İstanbul radyolarında yayımlanan 
on beşer dakikalık programlar, nisan 1963 den beri Adana, Antalya, Gaziantep ve Erzurum 
il radyolarında da yayımlanmaya başlanmışur. Ög-retim kurumlariyle ve derneklerle de 
işbirliği sag-lanm~tır. 

Ankara'daki okulların yöneticileri ve ög-reımenleriyle ve ög-renci dernekleriyle sık sık 
toplannlar yapılmaktadır. Taşradaki okullarlada yazışma yoliyle yakın bir ilişki kurulmuştur. 
Du işbirlig-inin sınırı daha da genişletilerek çeşitli meslek, birJjk ve dernekleriyle görüımeler 
yapılmış, sonunda bir .. ortak bildiri" yayımlanmıştır. Bunuola 28 kuruluş, dil devrimini 
benimsediklerini ve Dil Kurumu'nun çalışmalarını desteklediklerini belirtmişlerc:Ur. 

Tanıtma çalışmalarının önemli bir yönü de tanıtma yayınlarıdır. Bu kitaplarda dil 
ile ilgili tUrlU konuların herkesçe kolay anlaşılır bir anlaumla yazılması yolu tutulmuşrur. 
Geniş ilgi gören bu kitaplardan şimdiye kadar 21 tanesi çıkmıştır. Çoğu 10.000 basılmıştır. 

Dunlıırdan başka türlü vesilelerle törenler düzenlenmiş, konuşmalar yapılmış ve yur
dun yirmi üç yerinde Kurum yayıolarından kitap sergileri açılmıştır. 

Yayın t,Jeri: 

Yayın işlerimiz bUyük bir ilerleme göstermektedir. Aylık Türk Dili dergisinin yazı, 
şiir, hikaye, deneme, eleştiri ve çeviri yönleri geliıtirilmiştir. 1961 yılında 380 kadar olan 
abone 1963 de 2150 yi bulmuştur. Okurun ilgisini çekmek için şiir, deneme, günlük, el eştiri 

özel sayıları çıkarılmış, bunlar abonenin artmasına etkl yapmlftır. ög-reımenlerimiz dergi
ınizle yakından ilgilenmektedirler. Okullarunızda da birçok abonelerimiz vardır. 
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Derginin baskı sayısı 6.500 dür. Özel sayı lar 7.500 basılmaktadır. Her ay ortalama 
4.500 sa~ olmaktadır. 1953 ten beri her yıl yayımlanmakta olan Türk Dili AriJllımuzları 
YıllıJı-Belleten'ln geçen üç yıl içinde 1960, 1961 , 1962 sayıları yayımlanm~tır. Bunlar, dil 
araştıncıları ve türkologlar arasında bej'enilen, aranan cse.rlerdir. 

Birkaç yıldan beri hazırlanmakta ola_n Nesir Antolojisi de tamamlanmıştır. 

Alatürk'Un ölümünün 25. yılı olan bu yılı, Unesco bütü n dünyada Atalürk'ü anma 
yılı olarak kabul etmişrir. Kurumumuz da bu anmaya dört cserlc katı lmaktadır. Bunlardan 
biri, Atatürk'ün bugOnkU dile çevrilmiş nutkudur. Rasılmasına bqlanmıştır. Ikincisi, birkaç 
ay önce çıkarı lmış olan Atatürk'ten 20 Anı 'dır. Üçüncüsü, Alatürk ve Türk dili konulu bir 
eser, dbrdüncOsU Atatürk için şiirle.r olacaktır. Basımlan kasım 1963 e kadar tamamlanacak· 
tır. Bunlardan b~ka1 Türk D ili dergisinin kasım sayısı, Atatürk özel sayısı olarak çıkanla· 
caktır. 

Son Uç yılda Kurumumuzca yayımlanm~ olan eserler şunlardır : 

IX. Tark Dil Kurultnyı 
Bir Tasarı Kar1wnda 
Anaya.ra S6zlüJü 
Fransızca-Türkçe Sözlük 
Dil Uzerine Düşlineeler 
.Nirmth ArmaJanı 
lm14 Kılavu.r:u 

An Dile DoJru ( 5 Iritap) 
Dilde Oziılrmnin Sının .Ne Olmalıdır? 

Mül.ercim Anm 
K41ftarlı Mahmut 
Dil Dtvriminin 3Q rılı 

Dıvüt Dili Olarak Türkfı 

Türkfıdı Sözcük Yapma Yolları 

Alaf 
Harf Dtvriminin Oykasü 
Alırnet Mitlıat 

.(!Ya Gökalp 
Alatürk'Un 20 Anı 
:(.ooloji Terimini SödüJO 
Sinema Terimlıri Sö~:lügü 

Derl.mıe Söı/OJü 

Tarama Söz/OJü 
Mıhrmt Emin r urdakul 
Atnç'ın Sözcakleri 
Dttk Korkut 
Türk Dilim Genel Bir Bakıf 

Durgun Su Bütiri 
Al<ıtürk'ün .Nutku 
Türkfttk Fiilhr 
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Dilimizin Ozle;mesinde A,nrı Davranılmı§ mıdır.> 
Orta Ogretim Terimleri Kılavıuu 
Villulm Tlwmsen 

TOrk Dili Ara.ıtırmaları Tıllılı-Belleten (1960, 1961, 1962) 
Türk Dili (aylık dergi) ( X, X l , X ll. cilller) 

Ödüller: 
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Türk Dil Kurumu her yıiJ amaca uygun dil kullanan sanaLçılarla bilim adamlanna; 
makale, fıkra, röportaj yazartanna ve gazetecilere ödOI vermektedir. Geçen üç yıl içinde 
14 yazara toplamı 25.500,- lira tutan ödil ller verilmiştir. ÖdUI kazanan escrlerle yazarların ı 

sunuyorum. 

1960 ödülleri: 
HikAye: lshak, Onat Kutlar 
Tiyatro: Tannlar Vf Insanlar, Orhan Asena 
Çeviri: Şarlo, Teoman Aktilrel 
Bilim Ödülü: Batıda Tolerans Fikrinin Gelifmesi, Hüseyin Batuhan 

1961 ödillleri : 
Roman: Korsan Çıkm.uı Nezih e Meriç 
Hikaye : Gaul Avrat Otu, Tarık Dursun K. 
Çeviri: llyada, A. Erhat, A. Kadir 
Denemc-elcştiri-gezi: D;qOnceye Saygı, Memeı Fuaı 

1962 ödülleri: 
HikAye: Bulanık &simler, Muzaffer Buyrukçu 
Denemc-elcştiri-gezi: Gide Gide

1 
Flkret Oryam 

Çeviri : Milena'ya Mektuplar, Adalet Cimenz 
Haber başlığı: Istanbul'da DOnya gazetesi, Sami Karaören 
Haber başlığı: Trabzon'da Hakimiyel gazetesi, Abmet Temel Aydın~lu 
Haber dili: Çorum'da Teni Adam gazetesi, Orhan Çöplü 

Kitaplıluruz: 

Türk Dil Kurumu kitaplığı , meslek kitaplığı olarak dıinyanın sayılı kitaplıldarmdan

dır. Son Uç yıl içinde sann alınan ve yabancı bilim kurumlanndan armağıln edilen 1.028 
kitapla bir kat daha zenginlcşmiştir. Bundan dolayı eski salon genişletilmiş"" buraya 2.500 
kitap alan yeni raflar yaptınlmışnr. Burası da gelen eserieric ve depodan salonlara çıkanlan 
kitaplarla dolmuştur. BugUn kitaplı#ımızda an.siklopedJier, söıiUkler, ünlü eserler, inceleme· 
ler, yazmalar, npkıbasımlar, mikrofilmler, dergi ve gazete koleksiyonları, nüııhası başka • 
yerlerde bulunmıyan veya pek aı kalmış olan kitaplar olmak fizere dille ilgili 7.564 aerin 
1 O. 760 cildi bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlar, 

Biraz da yönetim ve hesap işlerimiz üzerinde durayım: 
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Tü.zlk tasarı•ı : 

Bundan önceki iki Kunıllayda görüşülemiycn tüzük tasarısını bu kez daha da olgun
laşurarak Kurultaydan önce sizlere sunduk. Değerli düşüncelerinizle tüzütümüzün en iyi 
şe kli alaca~ına şüphe yoktur. 

Bina hesaları : 

Geçen kurultay toplandı~ zaman, binamJZıO kesin kabul ve kesin hesap iş l emleri 

bitmemişti. Bazı üyeter de bina yapımı ve hesapları üzerinde incelemeler yapılmasını gerek
t.iren birtakım düşünceler ortaya atm~lardı. Kurultay,, bu incelemeleri yapmak Uzere kendi 
arasından üç kişilik bir komisyon seçmişti. Kurullaydan sonra bu komisyon ilci toplantı 

yaparak durumu gözden geçirdi ve kendilerinin bu işi yapacak yeterliktc olmadıkları sonu
cuna vardı. 

Öte yandan böyle bir inceleme yapılması gerekti~ini Kuruilayda ileri süren ler, hüküme
te 34 maddelik bir ihbarda bulunduklarından hükümet bu konular hakkında soruşturma 
yapmak üzere bir milfettiş görevlendirmiştir . Müfettiş, içinde bina yapımı ve hesaplan 

işleriyle birlikte başka iddialar da bulunan ihbar konularını ikiye ayırarak yönetim ve hesap
la ilgili olanları kendisi ele almış, yapı ile ilgili ol anları Bayındırlık Bakanlı~nın yetkili 
mühendis ve mj martanna inceletmiş ve soruşturmasını bitirmi~tjr, Yeni Yönetim Kurulu da 
kendi bakımından birtakım incelemeler yapmış, Bayındırlık Bakanlı~nın ve başka kurum
ların yetkili kurullarından raporlar almış; kısaca iıin her yönUnU didiklemiştir. Bütün in
celemeler sonunda, ne yap ı, ne de hesap işlerinde bir kusur görülmemiştir. Tahkikat dos
yasının bir sureti C. Savcılı~na verildi~inden bu makamca da gereken soruşturmalar yapıl
mış ve takipsizlik karan verilmiştir. Böylece bina yapı ve hesap işlerinden dolayı cııki Yöne
tim Kurulu'nun ceza! veya mali bir sorumlulu~ bulunmadı~ an laşılmıştır. Bu konudaki 
dosyalar, ayn bir raporla birlikte Kurultayın ilgili Komisyonunda incelenecektir. 

Mali durum: 

Kurumumuzun üç yıllık dönem (1960-1962) içindeki gelir ve giderleri aşa~da gös
terilmiştir :. 

A) Gelirinimiz 

I. Atatürk tesisi 2 .378 .577 ,!12 
II. Devlet yardımı 150-000,-

lll . Üye ödentileri 6.191,-
IV. Yayın satışları 595-639,22 
V. Çeşitli gelirler 20.380,72 

Toplam 3.150.788,86 

B) . Gidırlnimir; 

I- Görevli giderleri 537 .152,46 
ır. If ve konut giderleri 123.717,83 
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ll 1 . Kitap ve demirbaş 
IV. Yönetim ve Denetleme Kurulları giderleri 
V . Bilimsel giderler 
VI. Kurultay giderleri 

Toplam 

69.662,72 
73.058,44 

ı . ı 32 .645,83 
39.509,14 

ı .975 .746,42 
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Böylece üç yıllık olağan bütçemizin gelirleri giderlerimizden 1 . 175 .042 lira 44 kuruş 
fazla olmuş ve bu gelir fazlası Kurum artırımına alınmıştır. 

Giderlerimizin böiOmlcrc göre yüzde oranı şöyledir : 

1 . Görevli giderleri 
ll . I ş ve konut giderleri 

lll . Kitap ve demirbaş 
JV. Yönetim ve denetleme Kurulu giderleri 
V . Bilimsel giderler 

VI , Kurultay giderleri 

Toplam 

Olağanüstü büıçemize gelince: 

% 27,18 

% 6,26 

% 3,53 

% 3,70 

% 57,33 

% 2,-

100,-

Kurum borçlarırun ve bina masraftarının ödenmesine ayrılan bu bütçemizin .uç yıllık 
gelirleri: 

284.760 
740 

285 .500 

lirası kira bedellerinden 
lirası da bağışlardan olmak üzere 

liradır. 

Bu bütçenin üç yıllık giderleri ise 1 . 154.585 Ura 23 kuruştur. Giderlerden gelirleri 
düşersek geri kalan 869 .085 lira 23 kuruş olağan bütçenin gider raziası olup Kurum aru
rımına aldığtrruz 1 .175 .042 lira 44 kuruştan ödenmiştir. Olağan ve olağanüstü bütçelerin 
yıllık gelir ve giderleri aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir. 

llişik billinçoda görüldüğü üzere Kurumumuzun 1962 yılı sonundaki varlıklan (para, 
bina, demirbaş, kitaplık, ambar ve alacaklı hesaplar) 3 .742 .277 lira 66 kunıştur. Bundan 
yıl sonundaki çeşitli borçlarımızı (195 .922,47) dUşersek 1963 yılına 3.546.355 lira 19 kuruş
luk net bir varlık devredilmiş bulunduğu görülecektir. 

Bu açıklamalardan anlaşılır ki geçen dönemde Kurum'un bütün borçlan ödenmiş, 
para da artınlmışur. 

Geçen Kurultayın hesap işleri gör~ülürken iki buyük işe 900.000 lira yatınlmış ol· 
masmdan meydana gelen borç, kimi üyelerde k,aygı uyandırmııtı. Bunun 500 .000 lirası, 
daha önceki Kurultaylll verdiği karara göre bina yapınuna harcanntiJil. Bu borcun dört 
yılda ödenmesi d~UnQJmüştü. 400 .000 lirası da Türkçe Sözlüğün üçüncü baskısı giderleri 
Idi. Bu para lle bastırılan 40 .000 sözlük ise piyasaya yeni çılrtığuldan daha paraya çevrile· 
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memişti. Dört yılda ödenmesi düşUnüleı'l borç, Yönetim Kurulumuzun aldı~ı sı kı tutum 
tedbirleri ve gelir kaynaklaramızda umulandan çok arnş olması ile iki yılda ödenmiştir. 

Biraz önce belirttiği m gibi geçen Uç yı llık bOtçemizde 1 .175 .000 lira gelir fazlası olmuştur. 
Türkçe Sbzlük sat~ından da bugüne kadar elde edilen para 350 .000 lirayı ıqm~ 400 .000 
liraya yaklaşmıştır. Elimizde satılacak ll .800 Türkçe SözlüğümUz daha vardır ki en az 
235 .000 lira dej!erindedir. 

Özet olarak yeni döneme yalnı z borçsuz dej!il, varlıklı olarak giriyoruz. 

Bu durum, yeni hizmetler için para ayınnamazı kolaylaştırmıştır. Jki yıl önce çalışma 
kollarımız arasına kattı~nız Tanıtma Kolu'nun giderleriyle yeni binanın ve salonun döşen
mesi için harcanan 1 JO .000 lira bu artırımtarla yapılmışnr. 

Döner sermaye: 

Geçen Kurultayda, kitap basım ve saum işlerinin Kurum'un genel bUtçesi dışında 
bir döner sermaye bliıçesiylc yöneti lmesi kabul edilmişti. Yeni döneme bu hazırlıklarla 

gir iyoruz. Yönetim Kurulu bir döner sermaye yönctmcli~i yapmış ve 1963 yılı için hazırla
dığı 658 .000 liralık döner sermaye bütçesini uygulamaya bıqlam~tır. 

t.lyelerinıiz: 

Kurum'umuza kayııh asıl üye sayısı 613 tür. 

Son Oç yıl içinde 31 arkadaşımız Tanrının rahmetine kav~muştur. Adlarını sunuyo-
rum: 

Dr. Muhtar Berker, Prof. Sabri Şakir Ansay, Fahri Bilge, Avram Calanti Bodrumlu, 
KAzım Dilci men, Pasin EreJ, Ahmet Cevat Emre, Kenan Esin, Mahmut Ragıp Gazirnihal, 
Nuri Cökçe, lbrahim Hicd Cöncel, Ord. Prof. Şemsettiıı CUnaltay, ŞOkrU Koçak, Mithat 
Sadullah Sander, Hasan Ali Yücel, Şefik Yürekli, Prof. Mecdut Mansurotlu, Prof. t srendiyar 
Esat Kadaster, Prof. Dr. Refik Cüran, AbdOihak Şinasi Hisar, Ahmet Akat, Kemal Akman, 
Cemil TQzemen, Zeki Oral, Sırrı !çöz, Turhan Cemal Beriker, Emin Ataç,lsmail sabuncu 
Kazım Berker, Cl. Eyüp Ourukan, Abdurrahman isari. 

Dil tilkOsOnO örnUrlerinin sonuna kadar savunmuş ve yaym~ olan bu arkadaşlanmızı 
saygı dur~unda bulunarak hep birlikıe anahm. 

Sayın arkadıqlar, 

Kurumumuz son üç yılda aramıza katılan 123 üye ile taze kuvvetler kazarınqtır. 
Kurum ailesi içinde görmekten mutluluk duyduğumuz bu arkadaşları saygıyla sellirnlarız. 
Burada, kayıtlı üyemiz olmadıklan halde Kurumumuzun amacını benimseyip divanııı 

gelişmesi uj!runda emek harcıyan binlerce ülkOdaşımız bulunduğunu belirtmemiz de bir 
borçtur. Kendilerine en sıcak duygutarla sevgiler sunarız. 

Kurultayın sayın üyeleri, 

Yol gösterici d~ünceleriniz, kararlannız kururnun bütün işlerini ve çalışmalannı 

daha iyiye doğru göt~cek, kutsal emanctin amaca doğı'u daha güclü adımlarla ilerlemesini 
sa~lıyacaktır. 
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TÜRK DIL KIJRUMU'NUN SON ÜÇ YILLIK OLACAN BÜTÇE GELIR VE 
GIDERLERI 

A) GeıJıı.LER 

Bütçeye Sağlanan 

Bölüm Gelir çeşitleri konan 1960 1961 1962 

Atatürk T esisi 500.000,- 505.586,54 901 .650,61 971.340,77 
ll Devlet yardımı 1,- 75 .000,- 75.000 ,-
lll Üye ödentileri 7 .500,- 2.660,- ı .81 5,- ı .716 ,-
IV Yayın sa tışlan 220 .000,- 196.990,16 130 .086,50 268.562,56 
V Çeşitli gelirler 2 .499,- 7 .448,52 557,67 12.374,53 

T oplam 730 .000,- 71 2 .685,22 ı .109.109,78 ı .328 .993 .86 
===:::a:= ====== = ===== ====== 

B) GlnERLER 

BUrçeye Harcanan 
Bölüm Gider çeş itleri konan 1960 1961 1962 

Görevli giderleri 205 .800,- 127 .339,47 188.426,08 221 .386.91 
ll l ı ve konut giderleri 34 .000,- 32 .053,33 32 .912,20 58 .752,30 
lll Kitap ve demirbaş 20.000,- 4.645,91 18.868,09 46.148,72 
IV Yönetim ve denetleme 

Kurulları giderleri 24 .500,- 22 .632,92 28.716,54 21 .708,98 
V Bilimsel giderler 41 5.700,- 349.148,72 26 1 .549,33 521 .947 .78 
IV Kurul tay giderleri 30.000,- 30.000,- 9.509, 14 

Toplam 730.000,- 565 .820,35 539 .981,38 869.944,69 
-==== = == === ::::a -=-- = == = ===== 

TÜRK D!L KURUMU'NUN SON ÜÇ YILLIK OLACANÜSTÜ BÜTÇE 
GELIR VE GIDERLERI 

A) Geı.lRLEII. 

Butçeye Sağlanan 

Bölüm Gelir çeş itl eri Konan 1960 1961 1962 

Binadan altnan kira 103 .000,- 103 .680,- 103 .320,- 77.760 ,-
ll Kurum artırınu 50.000,- . 4 ı 8 .260,87 463.830,61 

III Bağışlar 1,- 740,- --
Toplam 153.001,- 104 .420,- 521 .580,87 541 .590,61 

===--- = ==z-= === ===ı=::ıc:"==ı =::::;;ıfı.;..ı:ı=a~ı= 
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B) CinERLER 

Bölüm Gider çeşitleri 

Bütçeye 
konan 1960 

Harcanan 
1961 

Dina borçları 

Aktif 

Kasa 
Bankalar 
Merkez 

Iş 

T~man Mallar 
Taşınarnıyan Mallar 
Demirbaşlar 

An bar 
Basım Gereçleri 
Dergi 
Ab. OJ. Dergiler 
Borçlu D. Satıcıları 
Borçlular 
Geçici Hs.Jar 

153.001,- 91 .413,75 521 .580,87 

TÜRK DIL KURUMU 
ı 962 yılı Bilançosu 

Pasif 

44.604,05 Kurum Artırımı 
15 .027,91 Banka Krcdileri 

204,87 
Dergi Aboneleri 

14.823,04 
ı .379,50 Emanetler 

ı .826 .699,62 Gelir V. 
ı 74.406,78 Satış 

ı .234.879,40 

"' 21 .365,99 

"' 70 .128,-
ı .596,66 "' 21 .867,55 

322 .969,91 
7 .352,29 

3 .742 .277,66 

====== 

"' 

1962 

54 1 .590 ,6 1 

2 .241 .347,79 
170.988,80 

12 .040,59 

5.440,30 
7.452,78 

ı .305 .007,40 

"' ----
3 .742 .277,66 
====== 

TÜRK DIL KURUMU'NUN 1963- 1965 BÜTÇE YÖNETMELI(;! 

1- Türk Dil Kurumu'nun 1963-1965 yıllannda yOrUrJUkte bulunacak yıllık bilıçesinin 
gelirleri il işik A cetvelinde gösterildiği üzere 1.132.020 lira olarak tasarlanmıştır. Gider 
toplamı da B cetvelinde gösterildi Ai üzere 1.132.020 liradır. Uzman ve işyarların kadro 
cetvelleri ilişik C cetvelinde gösterilmiştir. 

2- Bu bütçe 1963 ytlı Ocak ayt başında yOrUriUğe girmiş saytlır. 

3- 1965 ytlı başından Kurultayın toplanacağı gUne kadar geçecek sOre içinde bu bütçe 
esasları uygulanır. 

4- Her yıl sonunda elde edilecek arunmlar ve gelir fiı.zlalan gelecek ytl gelir bilıçe
sinin VI. Kurum artırımı bölilmOne alınır ve bu ge.lir fazlasının bir kısmı ayrılma fonu 
300 .000 liraya çıkarılınca ya kadar ayrılma fonuna, bir kısım da eksik kalan döner sermaye 
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fonuna eklcnir. Bu iki fona gereği kadar ödenek aynidıktan sonra artacak gelir fazlasını başka 
bölümlere ekl,emiye Yönetim Kurulu yetkilidir . 

.J- Devletçe memur aylıklarında bir artırma yapılır ve Kurum gelirleri Kurum iş· 

yarları aylıklarında böyle bir artırmaya imkin verirse, devletçe yapılan zam oranını geç
memek üzere Yönetim Kurulu karariyle aylıklarda artırma yapılabilir. 

6- Kurum görevl ilerine devletçe verilen çocuk ı:ammJ vt·rilir. 

7- Bölümter arasında aktarmalar Yönetim Kurulu kararı ile~ maddeler arasında 

aktarmalar Yürülme Kurulu karariyle yapılır . 

8- Bütçeye ilişik kadro cetvelierindeki kadrolar en Ost dereceleri göstermektedir. 
Bu kadrolara yen iden atanacak işyarlara evvclce Kurum dışında yaptık l arı hizmet, aldıklan 
aylık ve k.ıdcm l eri gözönünde bulunduru larak verilecek ayhkı Yürütme Kurulunun önerisi 
ilc Yöneıim Kurulu saptar. Çalışkanh~ı, kabiliyeti ve Kurum'a yararlı~ görülen işyarlara 

bir list dcreec aylığl vermiye YUrOtme Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu yetkilidir. 

9- Genel Yazman, Sayman ve Kol Başkanlarının a l acakları aylık tazminat, bütçeye 
konmuş olan ödenek gözönünde tutulmak suretiyle Yönetim Kurulunca saptanır. 

TÜRK DIL KURUMU ' NUN (1963-1965) YILLIK BÜTÇE TASARISI 
A) GELIRLER 

Tasarlanan 
Bölüm Madde Gelirin Çeşidi Lira ~. 

ı AtatOrk tesisi 980.000 -
ll Devlet yardımı 75.000 -

lll Üye ödenti leri 5.000-
lV Kira 50.000 -
V Türlü gelirler: 

ı Faizler 10.000-
2 Ba~lar 500-

Çeşitli gelirler 4 .620-
VI Kurum artırımı 6 .900 -

Toplam ı .132.020 -

B) G!DERL&R 

Ta..arlanan 

Bölüm Madde Giderlerin çeşidi Lira ~. 

Görevli giderleri: 

ı Uzman aylıldan 112.560 -
2 lşyar aylıkları 218 .640 -
3 HizmetH aylıkları 36.360-
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Çocuk zamtan 
Hastalık, doğum·ölüm yardımı 

Aynlma fonu 
Görevli yolluklan 
Hizmetiiierin e lbise ve ayakkabı 
bedelleri 
Sosyal yardım 
Gündelikli ücretleri 
Görevlilerin emeklilik hissesi 
Fazla çalışma ücret leri 

2 .000 -
4.000-

58.000-
ı .000 -

5.000-
ı .000-

80.460 -
10.000 -
5.000-

I . Bölümü n toplamı 534 .020 -

I ş ve konut giderteri: 
BakımMOnarım 

P.T.T. 
Kırtasiye 

I sıtma·aydınlatnıa 

Çeşitli giderter 

ll . BölümOn toplamı 

Kitap ve demirbaş: 

Kitap-ci lt 
Demirbaş 

III. Bölümün toplamı 

Yönetim, Yürütme ve Denetleme 
Kurulları giderleri : 

Yönetim Kurulu yolluklan 
Yürütme Kurulu ödenekleri 
Denetleme Kurulu tazminatı 

25.000-
10 .000-
10.000 -
17.500-
17 .soo-

80 .000 -

10.000 -
55 .000 -

65.000-

20.000-
80.000-
4.500-

lV . Bölümü n toplamı 104.500 -

Bilimsel giderler : 
Kol ça l~malan ile ilgili giderler 
Bilimsel kongreler 
Ödül ve Burslar 

90.000-
11.000 -
14.000 -
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VII 

4 
5 
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Bilimsel çalışmalara yardım 
Döner sermayeye yardım 

5 .000-
150.000-

V . Bölümün toplamı 270 .000 -

Kurultay giderleri 50 .000-

Parasız dağıtım 29 .000-

Genel toplam ı .132.020-

TÜRK DIL KURUMU'NUN (1963-1965) YILLIK BÜTÇESI 
UZMAN, IŞYAR VE HIZMETLI KADROLARl 

(% 20 zamlı) 

1. UzMANLAR 

1962 de Yeni kadro 

Adet Görev Aldığı aylık Aylık Yıllık 

Başuzman 1680 1680 20.160 

Uzman 1440 1440 17.280 

Uzman 1320 1440 17.280 

Uzman 1320 1320 15.840 
Uzman 1080 1200 14.400 
Uzman yardımcısı 900 10.800 

adayı 700 8 .400 
700 8.400 

8 Toplam 9.380 112.560 

J1 . IŞYARLAR 
Başyazman 960 1320 15.840 

Sayman 1320 1440 17.280 
Ayaiyat Saymanı 1440 1440 17.280 
Gramer Kolu işyan 1200 14.400 
Yayın Kolu BUro Şefi 1200 1440 17.280 
Kitaplık işyarı 1200 1200 14.400 
lşyar (arşiv) 960 1080 12.960 
İşyar (dosya) 960 1080 12.960 
Tanıtma Kolu Büro Şefi 1000 12 .000 
Vczocci 960 960 ll .520 

Daktilo 960 1080 12 .960._ 
840 960 ll .520 
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720 840 10.080 
Yayın Kolu işyarı 720 840 10.080 
Sevk memuru 720 840 10.080 
Tamtma Kolu işyarı 800 9.600 
Sayman h k işyarı 700 8.400 

ToJılam 18.460 218 .640 

I 1 I . HiZMETLiLER 

Kaloriferci 600 600 7.200 
Başoda cı 540 540 6 .480 
Odacı 480 480 5 .760 
Odacı 480 480 5.760 
Odacı 480 480 5.760 
Gece bekçisı 420 450 5.400 

Toplam 3.030 36.360 

(Alkıılar) 

BAŞKAN - Yönetim Kurulu raporunu dinlediniz. Şimdi Denetle
me Kurulu raporu okunacak. 

(Denetleme Kurulu üyesi Salihoğlu kürsüye gelerek Deııetleme Kurulu rapo

runu okudu :) 

DENETLEME KURULU RAPORU 

IX. Kurultay tarafından Denetleme Kurulu üyeliğine seçilen bizler, geçen bu dönem 
içinde 14 denetleme yaptık ve 12 rapor düzenleyip Yönetim Kurulu Başkanlığına sunduk. 
Raporlarımızın e lcştirme maddelerinden bazıları usul ile ilgili olup, bunlar ondan sonraki 

dönemde düzeltilmiı bulunmaktadır. Bu yüzden yüksek Kurultaya sunu lan bu raporda 
usul ilc ilgili işlemler üzerinde durulmıyacakur. Bu raporumuzda aşağıdaki konular üzerinde 

durulm~tur 

I- Kurum binası hesap i şleri 

ll- Ambar sayım işleri 

1 ll- Salleılar hesaplarının tasfiyesi 

IV- Döner sermaye yönetmelig-i 

V - Denetleme ve saymanlık tüzUkleri 

Bu konulara iJjşkin düşUnceleriınizi, aşağıda bilgiterinize sunuyoruz 

1- Kurum binası lıtsop if/m: Geçen Kuruirayda başlıca tamşma konusunun Kurum'un 
bina hesapları ile ilgili oldu(!unu biliyorsunuz. Geçen Kuruirayda da bclirtti(!imiz gibi, he-
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saplar üzerindc1 inşaatın her safhasında, Denetleme Kurulu o larak büyük bir titizlikle du· 
rulmuş, i şi n yürümesini önlememek şartiyl c, elden gelen en büyük duyarlık gösterilmişti r. O 
zaman yüksek Kurultaya bildirdiğimiz gibi, yine de söylüyoruz ki) hesaplar her vakil , 
herkesin incelemesine açıktır ve daima ilgi lilerine atm açıkhğının huzurunu verecek doğru
luk ve niteliktedir. 

Nitekim, bu üç yıllı k dönem içinde yüksek Kurultayın buyruklarına uyarak çeşitli 

organiara yaptırı l mış bulunan hesaplar da, bina yüklencisi ile olan ilintilerin, usule uygun 
olarak yürü tü ldüğünü hattA, evvelki dönemin yetkili yönet icilerinin bütün olanaksız şartlara 
rağmen yerinde ve zamanında aldı kları cesur ve dinamik karartarla işin bitmesjni hızlan
dırdıklarım ve hesaplarmın da tertemiz o lduğunu göstermiştir. Geçen Kurultaycia Denet· 
lemc Kurulu olarak, Yönetim Kurulunun aklanmasını istememiz1 h?şuna deği ld ir. 

Bina yüklencisine verilmiş olan 280.000,- TL. lık fiat farkının ist:, örneklerine kıyasla 
az olduğu, hatt a bu son dönem yapılan hesaplara göre yük lencinin daha 82.12 1,57 TL.lık 
bir alacağının çı ktığı bile an l aşılmış bulunmaktadtr ki tabi i bu para yüklcnciye veri lmemiş
tir. Keza, kesin hesap sırasında unutulmuş bazı kalemiere ilişkin 10.536, I 5 TL. lık a lacağıo

dan vazgeçmesi de bu dönemde Yürütme Kurulunca sağlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi yüksek Kurultaya bina maliyeti hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz. 

200 bin liralık arsa bedeli , komisyoncu ilcrcti, bankadan i nşaat dolayısiy l e çekilen borç 
paraların faizleri, bina projesiyle ilgili yarışma, ödül v.s. giderleri, müşavir mimarla1 kontrol 
mimarının ücretleri, bina inşaat bedeli, fiat farkı, kanalizasyon, ambar tesisleri, depo 

raflan v.s. giderler gibi, dökümü, bilfınçoya bağlı çizelgede gösterilen biltün harcamalar, 
Vergi Usul Kanw1u esaslarına uygun olarak, bina maliyetine alınmıştır. Bu anlamda maliyet 
tutarı 1.826.699,62 TL. d tr. Bundan bina inşaatı yilklencisi lbrabiro Maro'ya ödenen miktar 
(280 . 000,-TL.Iık fiat farkı da dahil) 1.358.163,36 TL. dır. 

Bilinçonun incelenmesi yapılmış olup, '*aAıdaki noktal arın belirtilmesi uygun gö
rülmüştür : 

1- Bütçe g<li rleri tablosunun incelenmesinde 471.340,77 TL. sı Atatürk tesislerinden 
olmak üzere 605.276,86 TL. fazla gelir elde edilmi ştir. Ancak 7.500,- TL. tasarlanan üye 
ödentilerinin sadece 1. 716,- TL. mn alınabilmiş olması ve 5.784,- TL. nın alınamaması, 
üzerinde duru lacak bir konu teşkil etmektedir. 

Zamanla para delterinde meydana gelen deıtişme gözönüne alınırsa, üye ödentisinin 
çok eskiden tesbit edi lmiş olan 5 lira yer ine, yılda hiç olmazsa 25 liraya yükseltilmesi uygun 
o lacaktır. Tahsil işinde, göze çarpan bu başarısızlık, üyelerin ihmaline verilebiline de, her· 
halde yönetim kurulları, bu üşeniş ve ihmalleri ortadan kaldırıcı tedbirler üzerinde düşün

mclidirler. 

2- Bütçe giderleri tablosunun incelenmesinde de, 730.000,- liralık gider ve bunun 
yanında bölümler arasında gen i ş çapta ekleme ve düşmeler yapıldığı görOimüştür. Bilyük 
ölçüde olduğu ilşikAr olan bu kaydırma ve aktannalann, Tanıtma Kolu diye yeni bir 
kolun kurulması sonucu, zorunlu bir hAl o lduğu kabul ed ilebilir. 

3- Geçici borçlulardaki hesap, sadece Türkçe Sözlüğü basın" olan Yeni Matbaa ile, 
Batcş Dergi bayii hesabına iUşkin olup, 7.352,29 TL. dtr ve iki kalemden ibarettir. Yeni 



36 X. TÜRK DIL KURULTAYI 

Matbaa ile olan uyuşmazlık mahkemeye intikal etmişti r . Ve 3.370,59 TL. Kurum alacak h 
durumdadır. Bateş'le arada, eski bayilerlc ilgili ve aracı olarak yaptıklan tahsilcittan ufak 
bir uyuşmazlık olduğundan, bil8.nçonun bağlanmasını gcciktirmcmek üzere ilg ili 3.981,70 
lira da geçici hesaba altnmış olduğu anlaşılmıştır. 

Ancak Batcş, 25/5/1963 tarihinde yapılan denetleme sırasında, Kurum'un görüşüne 
katıldığını yazı ile bildirmiş bulunduğundan, adı geçen miktar daimi hesaba alınmış bulun

maktadır. 

4- Kurultaydan yani 19GO tan beri, bina. hesapları soruşturması, bununla ilgili yoJ .. 
luklar, uzmanlara verilen ücretler v.s. gider tutarı , üç bin liranın üstündedir. 

ll - Ambar sayım if[n·i: Kağıt, kitap ambar l arı ilc demirb~ eşya ve kitaplık sayım ları 

yen i binaya taşınmadan önce, çeşitli nedenlerle yapılamamışu. llu dönem içinde yazdıA-ı
mız raporlardan 19/12/1960 tarihli ve 2 sayılı (m. 3), 6/2/1961 tarihli ve 3 sayılı (m. 7), 
4/5/ 196 1 tarih li ve 4 sayılı ( ın. 3) raporlanmızda hesap yönetmeliğinin 17. maddesine göre 
yapılması gereken sayımın yapılınaSL üzerinde ısrarla durulmuştur. Denetleme Kurulumuzun 
önceki yıllarda da yapılmasını istediği ve çeşi tli raporlanmızda belirttiğimiz ambar sayım ı 

ancak 1962 yılı başında yapılabilmiştir. Yalnız bu sayımda Yönetim Kurulu bir sayım kurulu 
kurmamı.ş, sayım hem ayniyat saymanı, hem de ambar memuru olan görevli tarafindan 
yapılmıştır. Halbuki böyle bir sayımın ilgililerin katılaca~ı bir kurul tarafından inceden 
ineeye yapılmas ı gerekirdi. Nitekim o sayımın gelişi güzel yapılmış olduğu, 1963 yılı başında 
yapılan sayım sonunda da anlaşılmış bulunmaktadır. 

1962 yılında basılıp aynı yıl içinde ambara giren 15 cins kitabın hepsinde noksanlık 
görülmüş ve 1962 yılında basılmış olmaları dolayısiyle önceki sayımla ilgisi olmıyan bu 

hususun , dağıtırnın tck elden, tck sorumlu tarafından yapılmaması sonunda doğmuş ola
bileceği sonucuna vanlmışur. Nitekim Yürütme Kurulunun kurduğu soruşturma kurulunca 
yapılan incelemede, dağıtımı yapılan bazı kitaplann ilgil i kayıtlara gcçirilmediği ortaya çık
mtşor. 1962 yılında ambara giren kitaplarda bulunan noksanlık 10.701.- TL. olup, 20.717,75 
TL. lık genel eksiklig-in yarısını bulmaktadır. Tanıtma Kolunca hesaplara geçirilmesi sağlan
mıyan kitapların bu hesaplardan indirilmesi sonunda 1962 yı lı içinde giren kitaplardaki 
noksanlık yakl~ık olarak 4. 700,-TL. olmaktadır. Bu da gösteriyor ki dağıturun iki koldan 

yapılması, bu g ibi tutarsız sonuçlar vermiştir. 

Soruşturma Kurulunun verdiği rapora göre üç kişilik hesap uzmanları kurulu~ eski 
Ayniyat Saymanının hesapları üzerinde yaptığı incelemede, eski ve değerini yi tirmi ş kitap· 
lann da hesabını düştüğü halde 6. 159,50 TL. lık açık olduğunu tesbit etmiştir. 

Eski sözlük hesabmdan meydana çıkarılan 3.030,- TL. borç ilc demirbaş eşyadan 
tesbit edilen 224,- TL. da önceki ne katılırsa, toplam 9.413,50 TL. lık açık olduğu anlaşılır. 

Ambara eski yıllarda gi ren kitapların, 1962 sayımının gereği gibi yapılmaması sonunda, 
bazı kalemlerinde noksan, bazı kalemlerinde fazla çıktığı düşünülmektedir. 

Bu i ş l erde genel ilke, fazlahğın gelire alınması ve noksanlığın da sorum lu olan görev· 

liye ödctitmesi olduğu, ara raporumuzda belirtilmiştir. 

Ancak bunlardan bazılarının bugün bir satış değeri olmadığından ödetilecek toplam
dan düşülmesi akla gelebileceği de aynı raporda, düşünce olarak açıklanmıştır. 
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Bütün yukarıdaki noktalarda gerekli uyarmalar, 9/2/1963 tarihli adı geçen raporu
muzda belirtilmiş ve eski Ayniyat Saymanının işin e son verilerek, kendisine ödenecek taz. 
minattan, açık vermeden do!!an borcu 9.41 3,50 TL. düşOierek, kendisine 17.823,50 TL. 
tazminat ödenmiştir . 

İş ierin daha sıhhatli yürütülm esi için Ayniyat Saymanı ile Ambar Memurunun ayn 
kişil er olması ve sayımın bu y ıl olduku gibi, onların dışındaki bir kurulca yapılması ve Döner 
Sermaye Yönetmeliğinin de bu husus ları düzenliyecek bir nitcli~c kavuşturulması gcrektigine 
evvelki raporumuzda işaret ed il miştir . 

Bunun üzerine ambar memurluğu ilc ayn iyal saymanhğı ayrı ayn kişilere verilmiş tir. 

Birçok raporumuzda da bclirtildi!!i gibi, kitaplık sayımı bu yıl girineeye kadar yapıl
mamıştı. 

Nihayet 1963 yılı ilk aylarında sayım yetkili bir komisyona yapurılmış bulunmakta
dır. Komisyonu n 2/4/1963 tarih li raporuna göre eksik çıkan kitap l arın sayıs ı , 19 tane olup, 
tamamlanma şarrl arı da belirtilmektedir. Bu rapordaki öğütl erin yerine getirilmesi kitap
lığımız için bir kazanç olacakur. 

HT- Satttılar lıesajılarınm lasfiJ'esi: Kurum yayıniart ile Türk Dili Dergisinin satışını 

yapan salıcı l ar hesap l arının tasfiyesi 19/12/1960 tarihli ve 2 sayılı (m. 1),4/5ji961 tarihli ve 
4 sayılı (m. 2), 18/9/1961 tarih li ve 5 sayılı (m. 1), 26/1/ 1962 tarihli ve 7 sayılı (m. 2) rapor
l a rımızda istenmiştir. Bugün satış iş l eri Bateş Bayilik Teşkilatma verilmiş ise de, eski hesaplar 
henüz tasfiye edi lemem iştir . Bu işin, kova lanması için, YUrUtme Kurulu zaman zaman 

uyarılmıştır. 

Nitekim bir buçuk yıldan beri Dergi bayi lerinin borçlan üzerinde Yürütme Kuru
lunca titizlikle durulmuş, sürekli kovuşturma yapılmış ve bir yıl içinde 10.350,17 TL. lık 
bir tahsilat da sağlanabilmiştir. Ekim 1962 den bu yana i5e, tahsilatın Bateş Genel Bayi
liğ i nce yapılmakta oldu!!u ve bilanço tarihi olan 31 /12/ 1962 de bayiterden kalmış olan 
alacak tutarının 21.867 ,55 TL. oldu!!u göraımUştür. 

24/5/ 1963 günU yapı lan denetlemede, ambar sayıınının sıhhaıle yapıldı~; her cins 
kitabın her andaki sayılarını, giriş ve çıkışlarını gösterir kontrol fişlerinin, dUzgün phikalar 
ha linde ilgili rafların Uzerine ası ldığı , bütün kitaptarla dergilerin tasnif edilerek uygun 
şekilde raflandı~ görülmUştUr. 

H esap uzmanlarının verdiA"i Tapora göre eski ayniyar saymanının hesapları tasfiye 

edilmiş, ambann durumu, 1/ 1/1963 tarihindeki gerçek kitap miktarına göre de!!erlcndiril
miş ve yeni ayniyat saymanma teslim edilmJştir . O tarihten sonraki giriş ve çıkışlar da yeni 
saymanın sorumluluğu altında kayda alınarak yürütülmektedir. Ambarda !.234.879,40 TL. 
lık kitap oldu!!u tesbit cdilmiıtir. (1/ 1/ 1963 tarihinde) Bunlar% 50 de!!criyle 1963 yılı başın
da döner sermayeye devredilmiş bulunmaktadır. Ancak döner sermaye ile Kurum hesap
tan, zorunlu ve tabii olarak iki ayrı muhasebe dalında y!\rOtOlmekte oldu!!u için sayınan

lı!!ın işi artmıştır. 

Yönetmelik gere!!ince kitaplar, üzerlerinde yaz ılı de!!erlerin % 50 nolt!aniyle döner 
sermayeye devredildiğinden ve kitaplar da Türkçe ve Fransızca sözlük dışında ö!!retmcn, 
ö!!renci ve Uyelere indirimli verilmekte oldu~ından, esaslı bir gelir kayna~ sağlanmadıkça 
döner sermayenin kendi gelirleri ile giderlerini karşılaması çok güç olacaktır. Kurumun, 
döner sermayeye Uç yıl süre ile yılda 150.000,- er lira yardımda bulunması bile Jimdiki 
döner sermaye sistemini verimli kılmaya yeterli görülmemiştir, 
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IV- Döner Sermaye Yönetmeliği 24/4/1962 tarihli ve 8 sayılı raporumuzun 2. madde
sinde "1960 yılında yapıtan kurultayın kararları arasında söztük için 500.000,- liralık bir 
döner sermaye meydana getirilmesi konusunda bir yOnetmelik hazırlanması kararı da bu
lunmaktadır" dcnilmcktc ve o tarihte henüz yapılmayan yönetmeliğin yapılması gereğinc 

işaret olunmaktadır. Bundan sonra yapılan çalışmalar sonunda bir yönetmelik de yapıl
mıştır. Ancak, 9/2{1 963 tarihli ve 10 sayı lı raporumuzda da belirttiğimiz üzere (m. 2 ) bu 
yönetmel iktc bazı kusurlar görülmüştür. Bundan başka dergi ve bütün yayınlar da yönct· 
mclik kapsamına alınmakla kurultay kararı, daha geniş bir alanda uygulanmıştır. 

V- Denetleme ve Saymanlık Tüıükleri: 18/9fl961 tarihli ve 5 say ılı raporumuzun 4. ve 
6. maddelerinde de bclirtildiAi üzcre,,görev ve yetk ileri iyice belirten bir denetleme yönet
meliği ve ayrıca 14/9{1962 tarihli ve 9 sayılı raporumuzda da (m. 3) sayınan lı k ve personel 
yönetmelikleri yapılması gercğinc işaret ed ilmişti r. Kanımızca bu yönetmcliklcrin yapılınası 
gereklidir. İşleriıl belirli bir düzen içinde yürütUlüp dcnetlencbilmcsi kısmen bu yönetmc

tiklerin varlığına bağlıdır. 

SONUÇ; 1957- 1960 döneminde uygulanan muhasebe sistemiyle, 1960-1963 döne
minin son iki yı hnda uygulanan sistem arasında hesapların bütün ayrıntılariyle birlikte 
kolaylıkla incelenip dcnctlenebilınesi bakımından , ileri bir ge lişme vardır. Bu sayede, nakit 
ve ayniyat, bütün Kurum hesaplarına saymanlığın h;ikim olması sağlanmıştır. 

Yukarıdan beri yapılan açıklama lardan da anlaşılaca~ı üzere, geçen dönemde olsun1 

bu dönemde olsun Yönetim Kurulları, ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir. Geçen dö
nemde (yani 1957- 1960 arasında ) bütün olumsuz şart l ara rağmen Kuruma yeni ve güzel 
bir bina kazandırılmış, ayrıca bunun iki katı da kiraya veri lmek suretiyle yardımcı bir gelir 

kaynağı sağlanmışttr. Bugün tamamlanmış olan ikinci dönemde ise, bina borçları ramamen 
ödenerek, hesaplar tasfiye ed ildiği gibi 1.175.042,- TL. lık da gelir fazlası elde edilmiştir. 
Böylelikle yeni bir kolun, yani Tamtma Kolunun açılması mümkiln olmuş ve Kurum bu 
daldaki çalışmalariy le, an Türkçe sevgisiıli topluma daha yakından duyurma yoluna gir· 
miştir. Ayrıca Türk Dili Dergisine de, yeni akımları jçine a lan bir nitelik kazandırılmış ve 

dergi aranıhr1 özlü bir hale getirilmiştir. 

1960- 1963 döneminde IX. Kurultayın aldı~ı karar gereğince bina hesap larında en 
yetkili kişilere ve makamlara yaptırılan incelemeler, o hesapların doğruluğunu ve yapılan 
ihbarların hiçbir gerçeğe dayanmarlığını ortaya çıkarmış bulunduğundan, 1957- 1960 
dönemi Yönetim Kurulunun, bina hesapları bakınundan da Yüksek Kurultayca akJanması 

gerekınektedir ve dile!imizdir. 

1960-1963 çalışma dönemi ise, gerek eski hesapların büyük bir özen ve titizlikle ıas

(l'iyesi, gerek yeni bazı işler bakınundan başarılı sayı labilir. Ancak bu mutlu sonuçta emek
leri bulunan ve geleceklerini Kurum'un kaderine bağlamış olan memur ve hizmetiilere de, 
devlet kesimindeki uygulamaya paralel olarak, % 15 ücret zammı yaptiması yerinde o la
caktır. Esasen bu1 evvelce kabul edilmiş bir prensibin de tabii sonucu olmaktadır. 

Bu dönem Yönetim Kurulu ' nun da hesapları usulune uygun ve sağlam, işleri gelişme 

yönünde olduğundan, aklanmıuım dileriz. Saygılarımızla. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN - Komisyon seçimlerini bir saate kadar bitirelim. 
( Muvafık sesleri ) 
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(Bu sırada Başkan ayrılmak zorunda olduğundan ikinci Başkan Hançerlioğlu 

K urultay Başkanlığı kürsüsüne geçti. ) 

BAŞKAN - Komisyonları belli sayı ile sınıriandıralım teklifi var. 
Oyunuza sunu yorum. Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler. . . Kabul 

edilmiştir. 

Bir de şu teklif var: Tüzük Komisyonu 20 kişi, öteki komisyonlar 
15 er kişi olsun. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul eırniyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi gündemin 7. maddesini uyguluyoruz. Tüzük Komisyonu için 
verilen dört önerge var, sırasiyle okutacağım. 

(9 im;r;alı önerge okwıdu : ) 

Kurultay Başkanh~ına 

Tüzük Komisyonu üyeliklerine aşaA-ıda adları yazılı arkadaşl arı öneriyoruz 
S.N. Öz, Pamirli, Danguo~lu, Hınçer, Bayaz, Levend, Gökyay, Tu~l, Erdal Öz, 

Cıvao~lu, Aksal, Yetkin, Çongur, Aksoy, Özakman, S.A.Erim, Egelio~lu, Önder, Titiz, Arı· 
soy, Saraç, Alangu, Diriöz. 

( 6 im;r;alı önerge okımdu : ) 

X. Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 

Tüzük Komisyonuna, aşa~ı adları yazılı üyeleri öneriyoruz 

Özakman, Kansu, Püsküllüo~lu, E. Öz, Canpolat, Sav, Gülizar, U~rlu, M. Halıcı, 
F. Halıcı, Nutku, Örnek, Uysal, Çongur, Sosyal. 

( 5 imzalı önerge okundu : ) 

Kurultay Başkanlığına 

Tüzük Komisyonuna aşağıda adları yazılı üyeleri öneriyoruz: 
Şengil, Alangu, Soysal, Cıvaoğlu, Tu~ul, Arısoy, Kudret, Özakman, Saraç, Üstün, 

Anday. 

(Karamanlıoğlu ve Okay'ııı im;r;aladıkları önerge okundu:) 

Kurultay Başkanlığına 

Aıa~ıda adları yazılı arkadaşlan Tüzük Komisyonu üyeli~ine teklif ediyoruz: 

Ergin, Cumalı, Atatanır, Diriöz, Elçin, Olcay, O kay, Karamanlıoğlu, Hacıemino~lu, 
Yazıcı, Eren, Timurtaş, Yüksel, Temir, Akyüz, Canpolat, Ça~atay, Kudret, Karahan, Oy, 
Ertaylan, 



40 X. TÜRK DIL KURULTAYI 

BAŞKAN - Ayrıca Taymas Tüzük Komisyonuna kendisini teklif 
ediyor. Bir de Kutlu arkadaşımız teklif ediliyor. 

KUTLU - Vazgeçiyorum. 

BAŞKAN - Hepsi de birbirinden değerli üyeler. Ayrı ayrı oya koy
sak uzun sürer. Eğer liste halinde oya konulması kabul edilirse daha çabuk 
olur. Şimdi liste halinde oya konulması teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir . 

Birinci listeyi tekrarlatıyoruro: 

S.N. Öz, Pamirli, Banguoğlu, Hınçer, Bayaz, Levend, Gökyay, Tuğrul, 
E. Öz, Cıvaoğlu, Aksal, Yetkin, Çongur, Aksoy, Özakmarr, S.A. Erim, 
Egelioğlu, Önder, Titiz, Arısoy, Saraç, Alangu, Diriöz, bir de liste dışı ola
rak Taymas. 

Bu 24 arkadaşı Tüzük Komisyonu üyesi olarak oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

HACIEMİNOCLU - Yönetim Kurulu üyeleri komisyonlara aday 
göstı:rilemezler. 

BAŞKAN - Tüzükte aykırı bir hüküm yok. Kolbaşkanları esasen 
komisyonlarda bulunacaklardır. 

(Tüzük komisyonu 20 kiji olacaktı sesleri ) 

BAŞKA - Liste halinde oyunuza sunulma teklifini kabul ettiniz. 
Birinci liste 23 kişi. Bu 23 arkadaşa bir de Taymas arkadaşımızı kattık, 24 
oldu. 

Adlarını iki defa sıraladığımız bu 24 arkadaşın Tüzük Komisyonuna 
seçilmelerini yeniden oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul et
miyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Şimdi Derleme-Tarama Komisyonu için gelen önergeyi oku tu yorum: 

(7 im<.alı önerge okuııdu : ) 

Kurultay BaşkanlıkJna 

Derleme· Tarama Komisyonu üyeliklerine ~kJda adlan yazılı arkadaşlan öneri
riyoruz : 

Dal!lıoıtlu, 1nan1 Bezirci1 Maı.ıoelu , Coşkunlar1 Yunı, Buluç, Özer, Gün, Köse, Tay-
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BAŞKAN - ll kişi var. Halbuki komisyonlar 15 kişi olacaktı. Dört 
üye daha teklif edilebilir. 

(Yeter sesleri ) 

BAŞKAN - O halde Derleme-Tarama Komisyonunda çalışmak 

üzere adları yazılı 1 I arkadaşı oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Gramer Komisyonu seçimine geçiyoruz. 

(Dört imzalı ö11erge okundu : ) 

Aşakıda adlan yazılı üyeleri Gramer Komisyonuna öneriyoruz. 

Hatiboğlu, Iz, Mazıoklu, Ergin, Olcay, Geıy:an, Cin, Asral, Gökyay, Aksan, Yakar, 
Karamanlıog-lu, Canpolat, Ediskun. 

BAŞKAN - Başka önergeler de var. 

(Halil Uysal' m önergesi okundu: ) 

Başkanltk Divanına, 

Gramer Komisyonuna Ahmet Aksakal'ın da atınmaaını te.klif ediyorum. 

(ZiYa Ulusoy'u11 önergesi okundu: ) 

Başkanbka 

Uzun yıllar ortaokullarda temel olarak dilbilgisi okutmaktayım. Emek verdikim 
bir konu için Gramer Komisyonunda çal~mak arLusundayım. Tek olarak adaylığunı koyu
yorum. Gereğini dilerim. 

(Sıdıka Külürb~Zfı'nırı önergesi okundu: ) 

Tilrk Dil Kurultayı Sayın Başkanb~ııa 

Gramer Komisyonunda çal~mak istiyorum. 

BAŞKAN - Fahir İz gelemiyor. Onu listeden çıkarırsak listede 
adları okunan 13 kişi kalır. Tek olarak teklif edilen 3 üyeyi de katarsak 
16 kişi eder. Şimdi yukarıda adları okunan 16 üyeyi. Gramer Komisyonu 
olarak oyunuza sunu yorum. Kabul edenler . .. Kabul etroiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN - Şimdi Sözlük Komisyonunu seçeceğiz. 
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(Uğurlu, Oz, Hızlan, Sav, Soysal, Uysal, Canpo/al ve Söz.er'in im<.aladıkları 

önerge okwıdu : ) 

X. Türk Dil Kurultay ı Başkanlığına 

Söz lü k Komisyonuna, aşağ ıda adları yaz ılı üyeleri aday olarak öneriyoruz 
Ertop, Başer, Hızlan . 

(Yakar, Ni sari ve Sezgin'in önergeleri oku11du : ) 

IJaşkanlığa 

Sözlük Komisyon una aşağıdaki arkadaşları öneriyoru~: 

Baykut, Oy, Asral, Yarar, Ulusoy, Kırzıoğlu, Mcrcan lıg il , Salgır, Ağakay, Sinanoğlu. 

( Mercanlıgil' ill Ö!lergesi okuııdu: ) 

Noksan Sözlük Komisyonu üyeliği için Elövc'yi teklif ediyorum. 

BAŞKAN - Sözlük Komisyonu için adları okunan 14 arkadaşı 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. . . Kabul etmiyenler . . . Kabul 
edi lmiştir . 

Şimdi Tanıtma, Komisyonu üyelerinin seçimine geçiyoruz. 

( Beriker, Oı::erdim ve Kudret'in imza/adıkiarı önrege okundu : ) 

Kurultay Başkanlığına 

Tanıtma Komisyonuna aşağıda adları yazıh üyeleri öncriyoruz. Saygılarımızla. 

Titiz, Timur, Üstün, Ertop, Meriç, Şengil , Uysal, Tirali , Dürder, Saraç, Alangu_, 
Çongur, Kudret, Soysal, Ercan, Kaya, Çelik, Akpınar, Aşkun, M . Kemal, Minnetoğlu. 

(Geçer, Samancı, F. Halıcı ve Çağlayan'ın imza/adıkiarı önerge okundu: ) 

Başkanlığa 

Tamtma Komisyonuna İbrahim Minncto~lu'nu teklif ediyoruz. 

BAŞKAN - Birinci listeyi 21 kişi olarak tümü ile oyunuza sunuyorum. 
İkinci önergede aclı geçen Minnetoğlu esasen birinci önergede de geçiyor. 
Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler .. . Kabul edilmiştir. 

Şimdi Terim K omisyonu seçimine geçiyoruz . 

(Burdur/u, Yağcıoğlu, Kırzıoğlu, Savcı ve Tiimer'iıı imza/adıkiarı önerge 

okwıdu: ) 

Kurultay Başkanlığına 

Terim Komisyonuna, aşağıda soyadları yazılı üyeleri öneriyoruz. Saygılarının:la . 
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Akarsu, Baltacıoğlu, Gökmen, Gökşen, GökyiJ,y, Kulluk, Levend, Öymen, Sezgin, 
Sungurbey, Suntur, Külürbaşı, Okay. 

BAŞKAN - Adları okunan 13 arkadaşı oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiycnler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Yayın Komjsyonu seçimine geçiyoruz. Gelen beş önerge ayrı 
ayrı okunacak: 

(Aksakal, Sarar, Hançerlioğlu, Ercan, Pamirli, Beriker, Taşkınoğlu ve Min

netoğlu'nwı imzaladıkları önerge okwıdıl: ) 

Türk Dil Kurumu Kurultay Başkanlllıma 

Aşağıda isimleri yazılı kişileri Yayın Komisyonu için öneriyoruz. Saygı. l arımız l a: 

Aksal, Kocagöz, tvteriç, Özgü, Çalt, Akbal, Saraç, Alangu, Birsel, Arpad. 

(Kırkpınar, Akgün, Alangu, Uysal, rarar, Taşkınoğlu, Nisari ve Sarar'ııı 

imza/adıkiarı önerge okwıdu: ) 

Kurultay Başkanlıg-ına 

Yayın Komisyonu üyeliklerine aşağıda adları yazılı kişileri öncriyoruz. Saygılarırruzla. 

Uyar, Aksakal, Canscvcr, Erran, Süreya, Titiz, N isari, Ödzenoğlu, t\l(innctoğlu, Sarar. 

( Minnetoğlu ve Samarıcı'mrı imzaladıkları önerge okundu: ) 

Başkanlığa 

Yayın Komisyonuna Geçer ve Çağlayan'ı teklif ederiz. 

((Jz, Soysal, Ornek, Canpolat, Ertop, Uysal, Uğurlu,Sav, Başer ve D zakman'ın 
imza/adıkiarı önerge okwıdu : ) 

X. Tiirk Dil Kurultayı Başkanlığına 

Yayın Komisyonuna, aşağıda adları yaz ılı üyeleri aday olarak öneriyoruz : 
Hızlan, Sözer, Duru, Onaran, Atılgan, M. Hahcı, Nutku, Ferliel, F. Hahcı, E.Öz. 

(Canpolat'ırı önergesi okwıdu: ) 

Yayın Komisyonuna Muhteremoğlu'nu öneriyorum. 

BAŞKAN - Şimru Yayın Komisyonu seçimi iç.in verilen birinci 
listeyi oyunuza sunuyorum. Hatıriarnanız için adları tekrar eruyorum. 

Aksal, Koçagöz, Meriç, Özgü, Çalt, Akbal, Saraç, Alangu, Birsel, 

Arpad. 
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Kabul edenler ... Kabul cimiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ayrı önergeler halinde seçilmeleri istenen Geçer, Çağlayan ve Muh
teremoğlu'nu da oyunuza sunuyorum. K abul edenler ... Kabul etmiycn
ler ... Kabul edilmiştir. 

ÜLKÜTAŞIR-Az kişi oy verdi. 

BAŞKAN - O halde ilk listedeki 10 arkadaş ile sonradan tek tck 
istenen 3 arkadaş ı yeniden oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şimdi Hesap ve Bütçe Komisyonu seçimine geçiyoruz. 

( U<.luk, rtısin ve Attila'ııııı im<.aladıkları önerge okundu: ) 

Kurultay B~kanlıjtına 

Hesap ve Bütçe Komisyonuna a.şağı daki Uyclerin aday gösterilmesi ni dileriz 

Dcmircioğlu, Dağlarca, Egcsoy, Fırat, KansuJ Kocagöz, Kurtuluş, Ostcn, Sayman, 
Şumnu, Teoman, Beriker. 

(Soysal, Ornek, Ertop, Uğurlu, Ba.şer, Sö<.er ve Sav'm im<.aladıklan önerge 

okwıdu:) 

ogıu. 

X. Türk Dil Kurultayı B~kanlıjtına 

H esap ve Bütçe Komisyonuna, aşağıda adları yazılı üyeleri aday olarak öneriyoruz. 
Egesoy, Püsküllil~lu, Canpolat, Göksan, Gönenç, Ozakman, Süreya, Soysal, Çatal-

DALSAR - Bütçe Komisyonunda çalışmak bilgi meselesidir. Seçi· 
len üyeler bu işle ilgili görünmüyorlar. Bu işi kim anlıyorsa o seçilsin. 

BAŞKAN - Kim hesaptan anlar, kim anlamaz, biz bunu bilemeyiz. 
Bize isim bildirsinler. 

BEZİRCİ - Teklif yerindedir. Aramızda hesap uzmanı kim, bunu 
bilemeyiz. Kendileri teklif etsin, o teklife göre biz de seçelim. 

FIRAT - Komisyonların 15 kişi olmasına karar verilmişti, sonra 
değişti. Komisyonda vazife alacak arkadaşların komisyonda hizmet etme
leri şart değildir. Her arkadaş kendi sel:ihiyetine göre, listede adı olmasa 
bile, istediği komisyona gider ve fikrini söyler. İlle arkadaşlar kendisini 
takdim etsin fikri fayda vermez. 
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ÇONGUR - Başkanlık, hangi arkadaşın hangi işte yetkili olduğunu 
bilemez. Benim teklifim şu: Liste~ki isimler tek tek yeniden okunsun. 
Yahut isıiyen arkadaşlar kendilerini tcklif etsinler. 

( Listeyi ~ya koyuıı sesleri ) 

BAŞKAN - Hesap ve Bütçe Komisyonuna seçilen arkadaşların 

adlarını yeniden okuyup oya koyacağım : 

Demircioğlu, Dağlarca, Egcsoy, Fırat, Kansu, Kocagöz, Kurtuluş, 

Osten, Sayman, Şumnu, Teoman, Beriker. 

Kabul edenler ... Kabul etmiyenlcr ... Kabul edilmiştir. 

İkinci listedeki arkadaşların adlarını tekrar okuyup oya koyacağım: 

Egcsoy, Püsküllüoğlu, Canpolat, Göksan, Gönenç, Özakman, Süreya, 
Soysal, Çataloğlu. 

Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonlar öğleden sonra Kurum'da toplanacak. Şimdi oturumu 
kapıyorum. 

Kapanış saati I 3.00 



BAŞKAN 

İKİNCİ BİRLEŞİM 

ı o TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA 

BIRINCİ OTURUM 

Açılış saati : I 5.00 

İkinci Başkan H. R. Tankut. Daha sonra O . Hançer
lioğlu. 

YAZMANLAR : R. Çongur, S. R. Kırkpınar, 1. Burdurlu. 

BAŞKA Çoğunluk var, oturumu açıyorum. Şimdi Birinci Bir-
leşim - Birinci Oturum'un tutanak özeti okunacak. 

( Biri11ci Birleşim Biri11ci Oturum' un tutanak özeti okwıdu. 

BIRINCI BIRLEŞIM BIR INCI OTURUM 
TUTANAK ÖZETI 

X. Türk Dil Kurultayı çalışmalarına başlamak üzere 8 temmuz 1963 pazartesi gilnü 
saat 10.00 da Kurum üyelerinin, davetiiierin ve dinleyicilcrin katılınasiyl e toplandı. 

l stikl;i l Mar,t'nın dinlenme$inden sonra Kurum'un kurucusu Alatürk için saygı du· 

r~unda bulunuldu. 

Üyelerin adları imza defterinden sayıldL Kurum'da kayath bulunan 613 üyenin yarı
sından bir fazlası olan 307 kişi yerine 245 kişinin Kuruilayda bulunduğunu ve bu sa yi yle 
Kurultayın açılamıyacağını ifade eden Kurum Başkan ı Banguoğlu 9 temm uz sa lı günü saat 

10.00 da buluşulaea!ıını bildirdi. 

9 temmuz 1963 sah günü X . Kuruhay Kurum Başkanı Banguoğlu'un açış söylevi ilc 
çalışmalarına başladı. 

Bundan sonra daveıli olarak bulunan Milli E~itim Bakanı sayın lbrahim Öktem'in, 
Bakanlığın Kurum çalışmalarına destek olacağım belirten öz li.J konuşması alkışlarla dinlendi. 

Daha sonra Kurultay Başkanlı~ı seçimine geçildi. Karaosmanoğlu, Tankut, Hançer! i
oğlu, Ertaylan vf' oysal'ın B~kan olmasını teklif eden önergelerin okunmasından sonra 
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu Başlanlığa, Hasan Reşit Tankul ve Orhan Hançerlioğlu 
1 l . Başkaniıkiara çoğunlukla seçildiler. 

Göğüş, Burdur! u, Çongur, Nisari, Uzer, Cönenç ve Kırkpınar'ın yazman olmalarını· 
istiyen önergeler okundu. Göğüş, Burdurlu, Ç..ongur ve Kırkpınar'ın yazmanhklan çogun. 
lukla kabul edildi. 

Kurultay Başkanı Karaosmanoğlu kürsüye gelerek teşekkür etti ve lık Kurultayın 
heyecanını yaşadığını belirterek duygularını özcllcdi. 1 kinci Başkanlarla yazmanlar da yer· 

lerini aldılar. 

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kaosu'nun Kurulıaya ba
şarılar dileyen mektubundan sonra, değerli Türkolog Kononov ile Runkicviç'in, Tabii Se
natörlcrin, Milli Türk Talcbc Birliği Genel Başkanının ve öteki dernek ve kurumların 
telgrafları alkışl ar arasında dinlendi. 

Bundan sonra özürlerinden dolayı Kurultaya kanlamıyacaklannı bildirerek ba.şan 

dileklerini sunan Kurum üyelerinin adları okundu. 

Söz alan Ord. Prof. Dr. Anania.sz Zajaczkowski Colombia ve Varşova Üniversiteleri 
Türkoloji kürsülcrinin başan dileklerini ilete.rek kı.sa bir konuşma yaptı. Ayrıca Ural-Altay 
Cemiyet i adına da Kurultayı kuılıyan Prof. Zajaczkowski, Polonya'daki tlirkloloji çalışma
larına katılmak zorunda bulunduğu için Kurultaya gelemiyen Prof. Dr. Omeljan Pritsak 
adına özür diliycrek başarı dileklerini sundu. 

Arı Türkçenin dairelerde kullanılınası ve yayılması için çalışan, Türk Dil Kurumu'nu 
ve TOrk dil devrimini destekliyen Konya Valisi Rcbii Karatckin'e Kurultayca tebrik t.clgrafı 

çekilmesini istiyen Süleyman Nuri Öz'ün teklifi oybirliği ile kabul edildi. 
Genel Yazman Yönetim Kurulu raporunu okudu. 

Raporun sonunda, son üç yıl içinde Tanrmın rahmetine ka~n Kurum Uyelerinin 
adları okundu. Dil ülküsünü örnurlerinin sonuna kadar savunmuş ve yaymış olan 31 arka
daş için saygı duruşunda bulunuldu. 

Denetleme Kurulu üyesi Mehmet Saliho!ılu Denetleme Kurulu raporunu ok.udu. 

Komisyon seçimlerine geçildi. Tilzük, Derleme-Tarama, Gramer, Sözlük, Tanıtma, 
Terim, Yayan, He.!ap ve Bütçe Komisyonları seçildi. 

B~kan 10.00 temmuz çarşamba glinl\ saat 15.00 ıe toplanılacağını bildirerek otu· 
rumu kapadı. 

Ikinci Başkan 
H. Reşit Tankul 

Yazman 
Beşir Göğüş 

Başkan 

Yakup Kadri Kara<»manoj!lu 

Yaıman 

1 brahim Z. Burdu.rlu 

Yazman 
S. Rıza Kırkpınar 

Ikinci Başkan 

Orhan Hançcrlioi!lu 

Yazınan 

Rıdvan Çongur 
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BAŞKAN - Tutanak özeti hakkında söz istiyen var mı? Söz isten
ınediği için oya koyuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

AKSOY - Komisyon seçimleri sonucu hakkında bir işlemin tamam
lanması için söz aldım. Derleme-Tarama komisyonuna seçilen arkadaş
ların sayıları azdı, birkaçı da gelmedi, bu yüzden komisyon toplanamadı. 
Genel Kuruldan ricam şu: Bu komisyonda çalışmak İstiyen arkadaşlar 

adlarını lütfen yazdırsın lar . Ancak böylece komisyon çalışabilecek. Eğer 

çalışmak İstiyen bulunmazsa bizim önerdiğimiz 5 arkadaşın kabulünü rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN - M. N. Öngay, B. Arıkan, 1. Ulçugür, A. R. Önder ve 
M. Egelioğlu'nun Derleme-Tarama komisyonuna katılmaları teklifini 
oyunuza koyuyorum. Kabul edenler . . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi Türkiye Öğretmen Derneklerinden Kurultaya gelen mektup 
ok unacak. 

X. Türk Dil Kurultayı Başkanh~na 

ANKARA 

Türkçeınizin özleştirilmesinde büyük bir çaba gösteren Türk Dil Kurumu'nun halkçı 
ve devrimci bir kuruluş olarak başardığı işler bizleri mutlulandırmaktadı..r. 

Büyük Atatürk'ün Türk dilini ba~m5tzh~a ulaştırma ülküsü bergün biraz daha ama
cına yaklaşmakta, Atatürk kuşaklanna özge bir bilinçte oluşmaktadır. 

Biz, Türk ö~etmenleri olarak, bu ülküde de dil dAvasının gönüllü hizmetiileri oldu~
muzu yüce kurultayımza duyurmak isteriz. 

Türk dilinin öz leşmesinde, gelişmesinde Türk Dil Kurumu ile an lay~ beraberli~inden 

kıvanç duyuyoruz. 

Türkiye O~ctmcn Dernekleri Milli Federasyonu, X. Türk Dil Kurullayı'nın de~erli 
liyelerini saygı ile selimlar, başan dileklerini ilclir. 

M. Şükrü Koç 
Türkiye O~etmen Demeideri 

Milli Federasyonu 
Yönetim Kurulu adına 

Başkan y. 
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BAŞKAN - Şimdi Tanıtma Komisyonu raporu okunacak. 

( Tanıtma Komisyonu raporıı okwıdu. ) 

X. Türk Dil Kurultayı Yüksek Başkanlı~ına 
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Tanıtma Komisyonu 9 temmuz 1963 salı günü saat 14.30 da toplanm~, Başkanlı~a 
Tahir Alangu'nun, lkinci BaşkanlıA-a Konur Ertop'un, Yaznıanhka Rıdvan Çongur'un, 
Sözcülüğe llhami Soysal'ın seçilmesinden sonra çal~malanna başlamıştır. 

Kol Başkanı M. Sunuilah Arısoy, geçen dönem içindeki çal~malar Oterinde açıklama 

yapm~tır . 

Tamtma Kolu 'nun çahşmaları Komisyonumuzca denetlenmiş ve aşa~ıdaki madde· 
lerde gösterilen sonuçlara varılmı.ştır : 

1- Tanıtma Kolu 26/9/ 1961 de kurulmuştur. Buna göre 20 aylıl< bir çalışma dönemi 
vardır. Bu dönem içinde önce bir çahşma programı hazırlamış ve çahşmalannı bu program 
çerçevesi içinde: yürütmüştür. 

2- Bu programa güre ilkin Kurum çalışmalanm halk oyuna duyurmak amacıyla bir 
"Haber Bülteni" yayım lamaya baş laın~tır. Bu Haber Bülteni' nin 300 baskıyla yayıma baş
ladığı ve bugün baskı say.,ının 1500 e yükseldiği görü lmUştOr. Bülten, Türkiye'de yayımla· 
nan bUtUn dergi ve gazeLelerle, Kurum üyelerine, okullara, her çeşit dernek, kurum, 
birlik ve sendikalara düzenli o larak gönderilmektedir. 

I 7 ay içinde Kurum'la ilgili 101 haber bu billtenlerde yer atm~, bunlar eldeki kesik
Iere göre 2000 kez basında yayımlanmıştır. 

Komisyonumuz, Haber Bülteni'nin yayımlanması i1inin TUrk Dil · Kurumu'nun 
çal~ma l arıru kamu oyuna duyurma bakımından yararlı, etkili bir çıW.,ma olduğunu gör
müştür. 

3- Haber dilinin arılaşurılması konusunda çal~malar da şöylece özetlenebilir : 

a) Önce basın üyeleriyle toplantı yapılarak bir "Basınla Işbirliği ve Danışma Kurulu" 
seçilmiştir. Bu kurul , kolun basıııla yakın ilişkisinin koşullarıru saptam~ ve Kol bu ilkelere 
göre çalışmalar yap~tır. 

b) Ilk adımda, haber dilinde en çok geçen 300 kadar sözeilk TUrkçe karşılıktariyle 
bir liste halinde düzenlenmiş ve Türkiye'deki bütün basın üyelerine teker teker gönderil· 
miştir. Basında bu sözcük listesinden geniş ölçüde yararlanıldığı görülmektedir. 

c) Ikinci evre, 15 mart 1962 de başlayıp 31 aralık 1963 de biten haber dilini tarama 
çalışmasıdır. 9 aylık dönem içinde 692 gazeteden 26.161 haber tarandığı, bunlardan elde 
edilen sözcUk fişlerinin birleştirildiği ve haber dilinin özellikleri gözönünde tutularak bir 
sınıflama yapıldığı, yabancı sözcüklerin haber dilinde kazandıklar .. anlamlann saptanarak 
bunlara karşılıklar konduğu, bu karşılıklar kon ma işinde de gazete dilinin özelliğinin özenle 
gözönünde tutulduğu, ayrıca her maddenin gazetelerden derlenen örnek eUmlelerle ve 
bunların Türkçe yazılışlariyle pekiştirildiği memnunlukla görülrn~tür. 

Tanıtma Kolu bu çalışmalar sonucunda sözeilk sayısı 5.000'e yakın bir "HABER D lLl 
SÖZLÜÖÜ" nil hasıma hazır duruma getirmiştir. 
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Bu çalışmaların amacı, basın di linin arı l aşurılması amacına u laşmak için basın üye
lerinin ko laylıkla ve herhangi b ir yadırgamayı gerektirmeyecek sözcüklere kavuşabilmesini 

sağ lamak u r. 

Bu alanda şimdiye kadar yapılan ça lışmaların bası n üyeleri arasında geniş ilgi gör
düğü ve bu ilginin daha da genişleti l crek sürdürülmesini istedik leri görU imüştUr. Komis

yonumuz, bu ça lışmay ı çok başarılı bu l muş ve bir an önce söz lüğün hası l ınasının gerekt i ği 

sonucuna varmışur. 

4- Tanıtma Kolu'nun, mayıs 1962 den baş layarak Ankara Radyosu'nda '"An Dile 
Doğru", Istanbu l Radyosu'nda "Ana Di limiz" adiyle özel dil saaıleri düzen led i ği, nisan 
1963 den beri de bu program ların Adana_, Enuruırı, Anta lya, Gaziantep lı Radyolarında 

yayımına baş landığı saptanmıştır. Bir yıl içinde 25 program hazırlanmış ve radyolanmızcla 
20 saat 15 dakikayı bu lan yayıın yapı l mışur. Bu programların dilimizin özleşmesi akımııli 
ve di le özen duygusunu yer l eştirme ve geliştirme bakımından geniş topluluklar üzerinde 
çok etkin olduğu ve olumlu sonuçlar alındıgı an l aşılmıştır. 

Radyo program l arının önümüzdeki dönem içinde de aralıksız olarak sürdürülmesinin 

çok yararlı o l aca~ı sonucuna varıl mıştı r . 

Bu arada Tanıtma Kolu Bası n-Yayın ve Turizm Bakanlığı Radyo Daires i, Haberler 
Dairesi Müdürleriylc, Basın-Yayın Müşavirinin ve Ankara Radyosu yetkili lerinin katıldı~ı 
bir toplanu düzenliyerek radyolanmızm sözlü yayıniarına di l birl iği kazandırma konusun
da ilkeler sapıanmasını ve bun ların uygu lanmasına geçi lmesin i sağlamıştır. Özellikle An
kara Radyosu'nun sözlü yayın larında di le verdiği özenin gün geçtikçe geliştiği ve öteki rad
yo larımızda da bu özen duygusuyla sözlü yayın lar yapılmakta olduğu anlaşı l mıştır. 

Komisyonumuz, bu a landaki çalışmaları Tanıtma Kol u'nun en başarı lı işlerinden 

biri saymıştır. 

5- Öğret im Kurumlariyle yapı lan birleşik çalışma lara gelince : 
Tanıtma Kolu'nun 20 ay lı k çall$ma dönemi içinde orta öğretim kurumlarının yö~ 

nctici lcri, Turkçc ve edebiyat öğretmenleri, Kültür ve Edebiyat Kolları ilc yakın ve sıkı 

bir işbirli~ i kurduğu, bunlarla çeşitli top lantı l ar yaptığı ve dil devriminin yayılmasını ve 
bcnimsenmesini sağlama yolunda verimli sonuçlar aldığı anlaşıl mıştır. Öte Yi!Odan, Fakülte 
ve Yüksek Okullar Öğrenci Dernekleriyle de bu sıkı işbirliği sağ lanmış, bu dernek temsilci· 
leriyle çeşitli toplantı lar dOzen lenm iş, açık oturumlar ve yanşma lar yapılmıştır. 

Bu ça lışmaların seçkin b irer örnc~i olarak Pazarcık Ortaokulunda "Arı Dile Dönetim 
Kolu"nun, Niğde Lisesi'nde "Öztürkçcci li k Kolu''nun, Denizli Lisesi'nde açık oturum ve 
Türk Diline Emek Veren ler Köşesi'nin, Kadirli Ortaokulu Kültür ve Edebiyat Kolu'nun, 
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nun, Ankara Kız Teknik Y. Öğreımen Okulu'nun çalış
malarını yüksek Kurultayın bilgisine sunmayı komisyonumuz yerinde görmüştür. 

Bu çalışmalar sonucunda, orta öğretim kurumlarıın ııda sınıf içi, okul içi ve okullar 
arası d il çalışmalarının il ke leri saptanmış ve bunlar bir programa bağlanmışur. Öğrenci 

dernekleriyle de, aynı biçimde yüksek okul ve fakülte içi, yüksek okultarla fakülteler arası 
d il çalışmaları konusunda programlar yapı lmış ve çahşınalar buna göre yönctilmiştir. 

Komisyonumuz, daha öW'cnim çağında bulunan gençlere dil sevgisi ve özttlrkçecilik 
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aşılanması bakımından Tanıtma Kolu'nun okultarla ilgili çalışmalarını da yerinde ve yeterli 
görmilşiltr. 

6- Tanıtma Kolu'nun çalışmalarından bir başkası da çeşitli iş ve meslek ,dernek, bir· 
lik, sendika ve kurumlarla meydana getirdiğ i yakın ilişki ve işbirliA"id i r. 

Bu alanda merkezi Ankara'da bulun~ın 25 dernek, birlik, sendika ve federasyonun 
yetkili temsilcileriyle sürekli toplantılar yaparak, TUrk Dil Kurumu'nun çalışmalanm ve 
Dil Devriminin yerindeliA-i ni belirten, dilimize batı dillerinden giren sözcüklere ka~ı koyma 
savaşı açan bir "ORTAK BILDIRI"nin yayımlanması saklanmıştır. Bu bildiriye Gaziantep 
KUltUr DerncA"i ile Zonguldak Basın Birliği ' nin ve Amasra Turizm Derneği'nin de sonradan 
katıldıA-t anlaşılmıştır. 

Yayımlanan "ORTAK BILDIRI", Dil Devriminin başlangıcından bu yana çeşitli 

iş ve meslek dallarının yetkili temsilc ilerini bir araya getirerek Dil Devrimi ilkelerinde ortak 
görüşe vardıran 1 bunu kamu oyuna sunan ilk ve önemli bir belge niteli~indedir. Komis
yonumuz bu bildiriyi , devrimci kurumların bir dil andiaşması saymıştır. 

7- Tanıtma Kolu, gümrük tarifesi, patent ve kocteks yoluyla dilimize girmekte olan 
yabancı sözcük ve terimierin Türkçe karşılıklarımn bulunması konusunda da çalışmalar 
yapmış tır . Bu konuda Sanayi, Ticaret, GUmrük ve Tekel, Salılık ve Sosyal Yardım Bakan
lıkları ilc Odalar Birli~ i ve Türkiye MUhendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yetk.ilj temsil
cileriyle aralık 1962 den şubat 1963 e kadar yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınm ış, 

ileriiyen çalışmaların kolun yetki ve i ş alanını aştı~ görilldükilndcn bu çalışma Terim 
Kolu'na devredilmiştir . Böylece, önemli bir alanda da ilk adımın Tanıtma Kolu'nca atıl· 
dığı ve bilim koliarına yardımcı olunduA-u anlaşılmıştır. 

8- Tanıtma Kolu, I ç i ş l eri BakanhA-ma başvurarak işyeri ve mağaza adlarında son 
yıllarda yabancı sözcUklerin. ve söz kuruluşlannın pek fazla kullanıldı~nı belirterek bunun 
önlenmesin i i stemiş ve bu konuda bir genelge yayım ianmasını saA"Iamqur. 

Bu genelge gere~inc i lk uyan Ankara Belediyesi olmuştur. Istanbul Belediyesi de bu 
yolda karar almıştır . Böylece belediyelerimiz yabancı sözcük ve kurallarla işyeri ve maA-a
za adları konulması işini önleme yoluna girmişlerdir. 

Vali ve kaymakamlanmızın Dil Devriminin yayılması ve özleşme akımının kısa süre 
içinde gerçekl eştirilmesi konusunda giri~tikl e ri olumlu çabalar da Tarutma Kolu'nun verimli 
ç&l ışmaları arasındadır. 

Bunlara örnek olarak Nikdc Valisi Vcfik Kitapçıgil' in, Konya Valisi Rcblt Karatekin'In 
il örgUtlerine yayımladıkları genclgelcri, Darende ilçesindeki bUtOn yönetim örgOtleri tem
silcilerinin imzaladıkları protokolu seçkin birer örnek olarak gösterebiliriz. 

Tanıtma Kolu, yönetim örgütlerinde özleşme aktmının yayılması konusurıda olumlu 
çalışmalar yapmış, bunlardan verimli sonuçlar almaya baılamıştır. Bunu Komisyonumuz 
kıvançla belirtmek iJter. 

9- Tarutma Kolu ' nun önemle ele aldıkı sorunlardan biri de Türkçe bUmiyen yurt
tıışlarunı za Türkçe ö~ctimi ilc yabancılara TUrkçe öğretimi konwudur. Bu alanda Genel 
Kurmay Başkanlı~, Ordu Dil Okulu, Dil ve Tarih-Co~afya Fakilltcsi, Milli Ekitim Bakan
lı~, Türkiye Ö A"rctmcn Dernekleri Miııt Federasyonu temsileilcriyle orıak toplanu yapılmış, 
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sorun üzerinde tartışı l mış ve özell ikle Türkçe hi lmiyeniere TUrkçe öğrecimi işinin ele alın
ması karara bağlanmışnr. Görüşmeler sonunda varılan ilke lere göre Genel Kurmay Başkan
hğt hemen çalışmalara girişmişt i r. 13. Er Eğitim Merkezinde eğitim gören erier in konuş

malan ses alma aracı yardımiylc yaz ıya gcçirilerck Türk Dil Kurumu'na gönderilmiştir. 

Komisyonumuz, bir yandan Tanıtma Kolu 'n un böylesine önemli bir yurt sorununu 
cesaret ve önem le ele almasını, bir yandan da Genel Kurmay Başkan lığının bu konuya 
verdiği büyük önem ve özcn i özellikle yüksek Kurultaym bi lg isine sunmayı ve kıvancını 

belirtmeyi karar l aştırmışu r. Ayrıca. Komisyon umuz tvlilli Eğitim Bakanlığını n da, varı lan 

karara uygun olarak Halk Eğitim M erkezleri aracılığıyla b ir an önce bu çalışmalara gid· 
şerek 1 kesin sonucu n kısa süre içinde alınmasına yardımcı ol masını dilemcktcdir. 

10- Tanıtma Kolu, 20 aylık çalışma dönem i içinde 5 y ıllı k Kalkınma Pl:inı'nın dilinin 
de Türkçel eştirilmesi yolunda ça l.ışmışur. Bunun büyük bir başarı ile sonuçland ı~ını belirt· 
rnek isteriz. Devlet Pl3n lama Teşkihitmdaki devr imci yönet icilerin. haztrlad ı klart pl:lntn 
d ili üzerinde de özen le durulması gereksinmelerini duymaları Komisyonu muzca sevgi ilc 
karşılanmıştır. 

ll- Tanıtma Kolu' nun ça lışınalarının giderek din adamlanmızı da olumlu etkisi 
içine a ld.lğını gören Komisyonumuz, bu konuyu büyük bir sevinçle Kurul ta ya sunma yı görev 
b il miştir. Darende ilçesindeki yönetim örgütlerinin imzadıkları protokolcia Darende Müf· 
tüsünün imzası bulunduğu gibi, İzmit ve İzmir Müftüleri de vaazlarda arı dilin kullanıl· 
ması konusunda genelgeler yayımlam~lardır. 

12- Tanıtma Kolu 9,5 ay içinde yurdun 23 yerinde Kurum yayınlannı ve ça lışınalarını 

tanıucı 23 sergi açmıştır. Bundan başka anma günleri düzen lemiş_, çeşitli toplantı l a r yap· 
mıştır. 9 ay içinde yapılan toplantıların sayuı 30'u bulmaktadır. Üç basın toplantısı ve ls. 
tanbu l'da bir büyük açık oturum da düzenlemiştir. 

Tanırma Kolu'nun bu a landaki çal4malarını da Kom isyonumuz yerinde ve yeterli 

bulmuştur. 

13- Tanııma Kolu'nun ele alıp girişt ijii ve b~arıyla yürüıtükil bir b~ka ça lışması da 
"Tarutma Yaym ları"dır. Bu yayın l ar beş dizi olarak yapılmakta ve orta öA"cctimden geçen 

bütün yurıı.aıların anlıyabilecejii bir dille yazılmaktadır. Bu yayınlar, yetişen kuşaklarda 

dile özen duygusunu yerleştirme ve geliştirme, dil bilgisini çoğaltma, dile sevgi ve saygıyı 

artırma, dil devriminin gere kirliğ ini yayma ve inandırma amactnı gütmcktedir. 26 eylül 
1962 den l temmuz 1963 tarihine dejiin geçen 9 aylık kısa süre içinde 21 kitabın yayım

lanmış olması, bu a landa gir işi l en çalışmaların başarı tilçtisünü de yeterince belirtecektir 

kanısındayız. 

Tanıtma Kolu, ayrıca bu yayın l arı Kurum'a paraca çok yük olmadan sürdürmeği 

de amaç edinmiştir. Bugüne dcjiin, Tanıtma Yayınları için 39.095 li ralık ilan ve reklam 
sa~lanmıştır. Bu a landa sil ren ça lışma l arla y ıl sonuna dek sa~lanan reklam ve ilan bedel
lerinin 50.000 liranın üstüne çıkacağı an la~ılmaktadır. Kurum yayın lan ara..ında en çok sa
blan, yayılan ki taplar da bunlardı.r. Bu yayınlar, basın üye lerin e.~ Kurum üyelerine, yurdun 
çeşitli yerlerinde açı lan halk ve oku l kitaplıklarına, dil devrimi ile ilg ili Ozcl ve verimli 
çal ı.şmaları gönllen ö~tmen~ ö~enci l erlc kurum ve derneklere de armağan olarak 

dağıtdmaktadır. 
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Tanıtma Yayınlannın bundan sonra da aralıksız olarak yayımına devam edilmesi 
Komisyonumuzca gerekli ve zorunlu görü l müştür. 

14- Tamtma Kolu'nun önerisiyle 20 aylık çalışma dönemi içinde basın üyelerinin 
dile özen duygularını geliştirme yolunda yılda iki kez veri lmek üzere bir "Gazetecilik 
Dil Ödülü" konmuş olması, ça lışma larının bir başka verimli ve yerinde yanıdır. Bu ödülün 
basın üyeleri arasında gittikçe geniş ilgi görd üği,i, böylece geniş topluluklar üzerinde en 
etki n araç olan basınımızda dil artiaşmasının hızlanmasına yardım edeceği açık bir gerç<-k 
olarak görülmektedir. 

15- Tanıtma Kolu, Atatürk 'ün dille ilgili bir özdeyi şin i iki renkli olarak basrırmıştır. 
Bu özdey i ş bütün oku ıtarın sınıfianna astınlacaktır. Aynca çeşitli kurum ve derneklere 
dag-ıuıacaktır. Bunun yanısıra Türk Diline Emek Verenlerin resimlerinin de bastırılması 
yoluna gidilrlig-i, bun larla oku llarda özel köşel er yapılmasının sağlanacag-ı anlaşılmıştır . 

Bu çalışmaların da ycrind cl i ğini belirtmek gerekir. 

ÖNERILE RIMI Z: 

Tanıtma Kolu'nun 1963- 1965 dönemi çalışma programı Kolca hazırlanan tasarıya 

Komisyonumuzca gerekli ek lemeler de yapılarak aşag-ıdaki maddelerde şöy lecc saptanmışnr: 

1) Yukanda ayrıntılı olarak bild ir ilen çalışmalar daha da gel iştirilerek sUrdUrülecek-

tir. 

2) Tanıtma Yayınları yı lda 12 kitaptan az olmamak Uzere yayunlanacaktır. 

3) Tanı ma Yayıniarına yeni bir dizi eklenecek, bu dizide dile özen duygwunu geliş· 
tirecek ve Türkçe ve Edebiyııt derslerine yardımcı olabilecek nitelikte seçilmiş örnek yazı
lan içine alan kitaplar yayımlanacaktır. 

4) Tanıtma Yayınları arasında çıkması uygun görOfecek kitaplann hazırlanması 
için Kurum üyelerine de Haber Bülteni aracılı~yla bilgi verilecek, ve bu yayınla.rın ha· 
zırlanmasında daha geniş bir kadrodan yararlanılması yoluna gidilecektir. 

5) Milli Eğitim Bakanlı~ ile daha yakın ilişkiler kurularak okullarımızda Dil Dev
riminin yayı lma., konusundaki çalışmalar geliştiri l ecek ve okul kitaplannın dilininin an· 
l aştırılmaJı için Bakanlık yetkili organlanyla işbirliği yapılması olanakları aranacaktır. 

6) Verilmekte olan ve yararı görülen bilim, edebiyat ve gazetecilik di l ödilllerf gibi, 
çok yaygın ve etkin bir araç olan radyolarımııda sözlü yayın program l arı dUzenliyenlere 
de, konunun öze lli ği gözönünde tutularak, ilgililerle yapılacak görüşmelere göre hazır
lanacak bir yönetmelik gereğince dil ödülü verilmesi yoluna gidilecektir. 

7) Ödül Yönetmeliği'nin 2. maddeoinin (c) fıkrasının (gazetelerle dergilerde makale, 
fıkra, röportajları yayımlanan yazariara verilir.) bu yönetmelikten çıkarılarak Gazetecilik 
Dil ÖdOIU Yönetmeliği içinde uygulamaya elverişli biçimde yer veritmesi kararlaştınl~tır. 

8) BiltOn ö~etim kurumlan ve devfet örgUtleri ve devrimci demekierit sıkı bir iş· 

birliği kurulacak, yurt içinde konferans gezileri, açık oturumfar sergiler düzenlenecektir. 
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9) Tanıtma Kolu 'nun gerek geçen 20 ayhk çalışması, gerekse önümUzdeki dönem 
çalışmalarının genişliği ve yaygınlığt bu kolun görevli kadrosunun gereksinmeleri karşıh· 

yacak biçimde genişletilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bakımdan Tanıtma Kolu için, 
Bütçe tasarısında yer a lan 2 görevli kadrosunun 3 e çıkarılması ; iş başına gelecek yeni Yöne· 
tim Kurulunun da kotun ça lışmalarını aksatmadan yürümesini gerç.ek leştirmek üzere ye
leri nce gündelikli görevli çahştırma olanak larım Tanıtma Kolu'na sağlaması kararlaştırıl· 

mıştır. 

10) Resmi yazışmalarda anlaşmayı sa~ l a mak üzere Haber Dili Sözlüğü'nün hazırlan· 
ma amaç ve ilkelerine uygun olarak ve ilgili devlet örgütleriyle işbirliği yapılarak bir eser 

hazırlanması yerinde bulunmuştur. 

Kom isyonumuz Tamtma Kolu için önilmüzdcki dönemde yukarıdaki 1 O maddede 
ilkcJeri belirlilen çatışmaları öngörmektedir. Bunun yan ı sıra, aşağıdaki görüşlerim i zin de 

Yüksek Kurultayın onayına sunulması kararlaştırılmıştır : 

l . Di lde anlaşma akımını hızlandırıcı ve destekleyici çalışmalarını gördüğümüz 

İ çiş leri Bakanlığı.na, Basın·Yayın ve Turizm Bakanlığına, Genel Kurmay Başkanlığ-ına, 

Devlet PlAn lama Teşkilitına ve yayımlanacak bir bildiri ile Türk Basınına teşekkür edilmesi, 

2 . Raporumuzun başından beri belirttiğimiz çok verimli ve olumlu ça lışmaları 20 
ay gibi çok kısa bir süre içinde gerçekleştiren Tanıtma Kolu Başkanı ile bu kolda büyük 

bir özveri ile ça lışan görevlilere t eşekkür ed ilmesi. 

Komisyonumuz, Tamtma Kolu'nun Türk Dil Kurumu'nun kuruluşundan bugüne 
geçen dönem içinde görü l memiş bir ölçüde Kurum'un amaç ve çabşmalarını halka götür· 
dükiJnü ve dil dcvri'mini benimsetmc çabası göstcrdi~ini, bu yolda büyük bir başarı sağla· 

dığım Yüce Kurultayın yüksek bilgi lerine saygıyla sunar. 

Tanıtma Komisyonu 

Başkanı 2. Başkan Yazman Söz cü 
Tahir Alangu Konur Ertop Rıdvan Çongu r llhami Soysal 

Üye Üye Üye Üye 

Dr. Reşa t Titiz Saadet Timur İbrahim Minnetoğlu Nevzat Üstün 

Üye Üye Üye Üye 

Salim Şengil Cevdet Kudret Abdullah Çelik Salim Rıza Kırkpınar 

Üye Üye Üye Üye 

Tahsin Saraç Nezihe M eriç Naim Tirali Baba Dürder 

Üye Üye Üye Üye 

Vehbi Cem ~kun Hayretlin Uysal lsmet Ercan Mehmet Kemal 

Üye 
Hasan Kaya 
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BAŞKAN - Rapor hakkında söz istiyenler lütfen adlarını yazdır

sınlar. 

YEGÜL - Tanıtma Komisyonu raporunu olduğu gibi benimsiyo
rum. Bundan başka arı Türkçedeki başıbozukluğa ait büyük bir üzüntümü 
burada dile getireceğim. T.D. Kurumu'nun övülmeğe değer pek çok çaba
sına ve Anayasa'ya giren Türkçe sözcüklere karşı , güzel dilimize, avuç do
lusu atılan Arapça ve Farsça sözcükler yerine etek dolusu özge sözcük alın
maktadır. Özge, yabancı demektir. Ben bunu, 63 sene önce büyük ninem
den şu bilmece ile öğrenmiştim: (Ol nedir kim hem küçüktür hem büyük
Arkasında var onun bir özge yük.) 

Şimdi Türkçemize Fransızcanın hemen hemen bütün (sion) lu kelime
leri sokulmaktadır. (aksiyon, obligasyon, eliminasyon, operasyon, koordi
nasyon, enflasyon, prodüksiyon, rektifikasyon, reaksiyon, dekorasyon, 
organizasyon, reorganizasyon, liberasyon, restorasyon, konsomasyon, koa
lisyon ve kompozisyon yönünden reaksiyon ) ... Niçin bunlara lüzum gö
rülüyor? Bunların yanında birçok da yanlış sözcükler: teri tu var, tirituvar, 
erkekler için kursiyer, bursiyer, kasiyer, amorte etmek ... gibi. Aşınma payı 
yerin e amortisman neden ? 

" Bir kontrataktan sonra topu klas bir vuruşla filelere plaseledi" d~ftR:l. 
bence ayıptır. 

"Çamaşır likidi, deterjanlı temizlik tozu, sezon b sonu ]jkidas'itınu. 
r " , N i .d . . :ıt>lı :ıı:ı;n:m.og i:ırq-:JJ ııcr 

kuaıör, kaıeterya . . . e o uyoruz, nereye gı ıyoruz böyıer 

Bu ilginç konuya iki ünlü yazarın da diklWffi~~mş~m~ifiJ~aWJHBf 
güzel, asil, temiz Türkçemizi özge sözcüklerle kirle.tm~rıflAIRıilJ?tly:&<yH 
Atatürk'ümüzün de ruhunu incitmiyeli"'. , 

Cümleruze esenlikler ve saadetler djlq:iın. 

(Alkışlar ) . . . 
YUNT - Tanıtma Kolu'nun!i'ı 'ôiif.ıJltarffil sMhJeij~l B~kımıı~ 

övmeğe değer. Yalnız eksik cihetjçr 11~ili~bvk!~!o!YMI'ı!lllfMt~r.c.f.imizi 
daha iyi yapmış oluruz. 

1- Tanıtma önce birbirimi:il{!.tJtsıi\'da?'\mnaillirrfl:ü~l:yııatil·~~ura'f'i 
geliyoruz, birbirimizi tanırnıyoınlt?!>Biltl ıl6't~t.l yiq,A!A9 ;IM1ıkfıın'izlllflı1lmi, 
siz kimsiniz diye birbirimize sorma~l:llatt.Bı~şla'(im.idları bir 
liste halinde yazılıp hepirnize veııi:lseli~ki}io/fz .. fll:il=o"i~IIIJlllt!CIIclci 
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2- Üç yıl içinde otuz arkadaşımız ölmüş. Ayrı bir broşürde bu arka
daşların hal tercümlerini, fotograflarını yayınlasak. Yürekten anıimala

rına vesile verir. 

3- R adyolardaki dil konuşmalarını ilgi ile takip ediyoruz. Yalnız 

dikkatimizi çeken bir husus var. Türk Dil Kurumu Tanıtma Kolu deniyor. 
Kurum'un birçok kolu var. Bütün bu kollar adeta kenara atılmış oluyor. 
Kurum'a faydalı olan bu arkadaşlar kendilerini ne kadar saklariarsa o kadar 
değer kazanırlar. 

4- Ödül konusunda da şunu söylemek istiyorum : Sinema için de ödül 
verilse çok yerinde olur. Sinemanın bugünkü yaşayışımızdaki rolü hepi
mizce bilinmektedir. 

5- Tanıtma kitaplarının ehliyetli arkadaşlara yazdırıldığına şüphe 

yok. Yalnız üstlerindeki adlar harf olarak yazılıyor, kim olduklarını tanı

yamıyoruz . Doğru dürüst yazılsa hepimiz kim olduklarını bilsek. 

PAMIRLİ - Tanıtma komisyonu raporunu memnunlukla dinledik 
Yöneten arkadaşlara teşekkür ederiz. Ben de görüşlerimi açıklıyacağım. 

1- Radyo konuşmaları insana acele hazırlanmış gibi geliyor. Karşı 
y_önü temsil eden gerici yazarlar, açık oturumda dilimizle alay ettiler. 
Bu kalemşorlar hepimizce bilinmektedir. Tanıtma Koluna soruyorum : 
Bu ııe~if( açık oturumdan sonra neden sustular, neden bunu konu yaparak 
t',J.fld~l?)l{J,Oil[ JJ fJOt. . 

ır tep ı gö~~~!7AWd~fler. 
2- Rap~r~n bir yerinde öğretim kurumlariyle ilgili çalışmalar söz 

\rölffisW "b\{ııePeil<ioll~'fRıtla işbirliği yapıldığı belirtiliyor. Böyle bir işbir
\~~~\!1 'ı(ıtlilffi~~:M!tW:'hiı! . 

3- Üç yıl öncesine kadar bu Kurul ta ya endişelerle gelir, birbirimizin 
gözüne bakar ve içimizdeki . ateşi geri götürürdük. 27 mayıstan sonra du
rum değişti. Dil bayramı bu yıl okullara da tamim edildi. Fakat ne yazık 
ki bu yıl dil bayramı iyi kutlanamadı. Tanıtma Kolu yardımını eksik et

~mfj\$! İŞıl;W~l\1~~ ılıh.Q\h~;ı,yramı sönük geçmiştir. 

i "irni4;1·• tııarfnttili ı1kftlifhalrıd~iliffl:n ne gibi ölçüler kullanılıyor. Bunu 
da bilmek isteriz. Yönetim Kurulu mu, yoksa uzmanlar mı konuları seçi

lı'?E, u'ia~lM.ıl ı ·f~ ~J:I~ıı.J?i.ıımıro~llı..i.çinde görülüyor. Yalnız Kurum'un 
~~jn&sy~~r~ ~.iıl!ı:ıcpj~ !f~Yılıtı ohırf.asa gerek. 
ıid ıful l ıR.adyol ?.dıbaiışma•tu'ılıııııillnlı1yıaruz. Tarutma Kolu deniyor. Dil 
l(~ıd~i .Yeıta:rl.il::llf .. s'F~tl6ili}K:olu ne demek. Böyle davranırsak 
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Kurum dağılır, parçalanır. Kurum'da başka kollar da var. Yalnız Tanıtma 
Kolu yok. 

6- İstanbul'da bir semt var ki, oraya gidiniz, insanlar Türk müdür 
değil midir anlıyamasınız. Mağaza adları, tabcialar insanın içini sızlatıyor. 
İlk çağlardaki okul çocuğu yolda giderken tabeliları okur. Ne yazık ki 
çocuklarımız bu yanlış, eksik, bozuk ta belaları okuyarak okııliarına giderler. 
Bunlar belediyelerin işidir. Bu bozukdüzen, ters, iğrenç tabelalarla bele
diyelerin ilgilenmesini sağlamalıyız. Belirli bir tabcla ölçüsü ve düzeni 
vardır. Bu ölçüye uymıyan esnafa tabcia verilmez. Tanıtma Kolu bu işle de 
ilgilensin. 

7- Tanıtma Kolunun yapacağı faydalı işlerden biri de takvim işidir. 
Dil Kurumu'nun en çok buna ihtiyacı vardır. Hazırlanacak böyle bir tak
vim, Atatürk'ün fotografları ve sözleriyle si.islenir. Dilcilerin sözleri de 
eklenir. Bu takvim okullara kadar gider. 

8- Komisyonda bulunamadım da iyi bilmiyorum. Gazetecilik Dil 
Ödülü yönetmeliğine bir fıkra eklenmiş, gazete ödülü olarak ayrıca bir 
ödül konmuş. Buna neden lüzum görüldü. 

Hepinizi saygı il,e selamlarım. 

BEZİRCİ - Tanıtma Kolu raporunu sevgi ve saygıyla dinledik 
Kol yerinde çalışmalarla iyi sonuçlar almış. Bazı tekliflerim var. 

1- Tanıtma Kolu ile işbirliği yapmış kururnlara teşekkür edelim. 
Ankara ve İstanbul Belediyelerine teşekkürü özellikle rapora alalım. 

2- Sokaklarda caddelerde gördüğümüz yabancı kelimeler bizi en derin 
üzüntülere götürmektedir. Yabancı kelimler üzerinde titizlikle durulması 
konusunda bütün belediyelerle işbirliği yapalım. Başka kurumların da bu 
konuda bizimle işbirliği yapmalarının sağlanması için ricada bulunuyorum. 

ÇACLAR - Kurulmasına Yönetim Kurulu üyesi olarak ilk oyu 
verdiğim, ilk önerisini de hazırladığım Tanıtma Kolu, çalışmalarından 

ötürü övülmeğe muhtaç değildir. Kendi kendimize teşekkürü bir kenara 
bırakalım. Sağ elin sol ele teşekkürü gibi birşey oluyor, kendimize teşekkürün 
değeri olmaz. Arısoy da her halde bu teşekküre hacet kalmaclığinı burada 
söyliyecektir. 

1- Yönetim Kurulu'nun son toplantısında bulunamadığım için daha 
önce soramaclım. Tarutma broşürleri kaça mal olmuştur. Görüyoruz ki 
bazıları eski kitaplardan makaslanarak olduğu gibi yaymılanmış. Acaba . 
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bunların sayfası kaça mal olmuştur. İlan aldıklarını söylüyorlar. İlandan 
alınan pa ra Kurum' un gelir bütçesine girer. Bütçeele 730 bin lira olarak 
yazıldığı görülen giderin yanında eklemeler, kaydırmal a r , aktarmalar var. 
Bu aktarmalar Tanıtma Koluna sarfedilmiş oluyor. Yeni dedikodulara 
sebep olmamak için harcanan parayı açıklamak şarttır . 

2- Dil Kurumu adına yayımlanan kitaplarda yazarın fikri Kurum 
tarafından benimsenmiş olmalıdır. Bu şarttır. e yazık ki Ziya Gökalp 
hakkında yazılan kitapta Cökalp' i, küçümsenen bir hava içinde yazılmış 

gördüm. Yazarın buna hakkı yoktur. Önemle ve ibretle bu mesele üzerinde 
durulmasını teklif ederim. 

Kurum' un batınasına sebep olacak şekilde bir tekelciliğe gitmerneğe 

çalışılmalıdır. Bu konular, rasgele bir adama emanet edilemez, en ye tkili 
zata verilir. Onlardan çok daha iyi yapacaklar, çok şükür bu memlekette 
vardır. 

3- Radyoya ödül verme kararı çok isabe tlidir . Radyon un etki alanını 
hepimiz biliyoruz. Radyo sözcülerine de ödül vermek, çok yerinde bir 
karar olmuştur. 

4- Kardeş kurumlarla işbirliği meselesi söz konusu edilirken Halkev
lerinden bahsedilmedi. Halkevlerinin, bugün 90 şubesi ile, tarihi an'anesine 
uyarak kayıtsız şartsız emrinizele olduğunu söylemekten zevk duyuyorum. 

5- Büyük şehirlerdeki mağaza ve dükka n adları utandırıeı bir hal 
almıştır. Bunların düzene girmesi için bir Karamanlı Mehmet Beyi daha 
rru bekliyeeeğiz . Belediyelere teşekkür ederken mağaza ve dükkan adları 
ile ilgilenmesini ısrarla isternek borcumuz ve vazifemizdir. 

6- Senato' da İşçi Partisi üyesi Ağırnaslı çağrı kelimesinin yerine davet'i 
ne yazık ki kabul ettirmiştir. Sena toya teessüf etmek medeni cesaretini 
göstereli m. 

(Alkışlar) 

TARANGI - Tarutma Komisyonu raporunu sevgi ile dinledik. 
Komisyonda Devlet Planlama Dairesi ile İ çiş leri Bakanlığına teşekkür 

edildiği yazılı . Ben Milli Eğitim Bakanlığına da teşekkür edilmesini teklif 
ediyorum. 

Gazetelerde zaman zaman Türkçe kelimelere rastlıyoruz. Bazılarını 
an lıyamıyoruz . Benim evimde 10 tane sözlük var. Hepsine bakıyorum , 
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o kelimeyi bulamıyorum. Hepimiz dil davasıyle gereği gibi meşgul ola
mıyoruz. Bu yüzden basında çı.kan kelimeleri çok zaman anlıyarruyoruz. 

Sözlüktc de bulamayınca anlaşmak büsbütün zorlaşıyor . Şunu demek is
tiyorum : 

Herkes kendi başına kelime yapmasın . Bu hal Dil Kurumu'nun küçük 
düşmesine sebep olmaktadır. Bunun için bir de önerge verdim. Dil devri
mini yayan bir kurum olarak Tanıtma Koluna büyük görevler düşüyor. Bir 
plan yapmalı , mesela basma yılda bin yeni kelime vermelidir. 

Tanıtma Kolunun daha planlı çalışmasını ve belirli bir program 
içinde işlerini yürütmesini rica ederim. 

(Taraııcı ' mıı ö11ergesi oku11du: ) 

Kurultay Başkanlığına 

Zaman zaman basında görü len bazı yeni T Orkçe kelimeleri bende mevclrt ondan fazla 
lUgatta bulamadım ... 

Basında ku ll anılan her kelimen in mutlaka mevcuc IUgatlardan birinde bulunan bir 
kelime olmasını Tanıtma Kolunun sağlaması fayda lı o lacaktır. 

Kurultayın onamasına sunulur. 

BAŞKAN - Tanıtma Komisyonu raporu üzerine söz a lan arkadaşları 
dinlediniz. Yana ve karşıt konuşmalar oldu. Şimdi Kolbaşkanınasöz veri
yorum. 

ARISOY - Kol çalışmaları ile ilgili eleştirmelerin bir bölüğü fazla 
ayrıntılı olduğu için Komisyon Sözcüsü olan arkadaşın bu ayrıntı lı konuya 
cevap verecek derecede kol çalışmaları ile ilgisi olduğunu sanmıyorum. 
Sorumlu kolbaşkanı olarak hesap verrneğe çalışacağım. 

Tanıtma Kolunun küçük ve az saydığımız çalışmalarına, umduğumu
zun üstünde değer veren komisyon üyelerine teşekkürlerimi sunarım. Bu 
kadar övmemelerini kendilerinden rica ettik. 

Kol çalışmalarını yeterli bulan arkadaşlara sevgilerimi sunarım. 

Yeterli bulmadı.klannı söyliyen, hesabını sormak istiyen, hesap vermek 
fırsatını veren arkadaşlara teşekkür ederim. Konuları birleştirerek cevap 
sunmaya çalışacağım. 

Tanıtma Yayınlarından başlıyorum. Tanıtma yayınlarının amacı 

Uzerinde durulmuyor. 
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1- asıl hazırlanıyor. 2) Neden belli kişilere hazırlatılıyor. 3) Kaç 
paraya mal oluyor. 4) Eskiden çıkmış yazılardan makaslanmış kitaplar 
var. 5) Ziya Gökalp gibi çok değerli bir düşünürümüz üzerine yayımlanan 
kitap Gökalp'i küçük düşürücü bir kitaptır. 

Benden önce konuşan arkadaş lar bu beş nokta üzerinde önemle, özenle 
durdu lar. 

Tanıtma Yayıııları adiyle kitaplar bastırılmaya başlanması konusunu 
Yönetim Kurulunun onayına sunduk. Yönetim Kurulu ana konularını 
bildirdiğimiz kitapların yayıınlanmasıru onaylamıştır. Öyle sanıyorum ki 
Çağlar da olumlu oy verenlerden biridir. Demek ki yayımlanan kitaplar 
Tanıtma Kolu başkanının kendi değerlendirmelerine göre seçilmemiştir. 
Yönetim Kuruluna danışılmıştır. 

Basılmasına ka~ar verilen kitapların incelenmesi nasıl yapılıyor deni
yor. Bu kitapları biz eşimize dostumuza yazdırıyoruz, eksiğini gediğini 

düşünmüyoruz deniyor. Halbuki biz Yönetim Kuruluna sorarken şöyle 

diyoruz: Bunlar ortaöğretim görmüş her vatandaşın rahatça anlıyacağı 
şekilde yazılacak, elkitabı niteliğinde tanılma kitapları olacaktır. Bu ba
kımdan Yönetim Kurulundan yetki istedik. Bir Danışma Kurulu seçilsin, 
basılacak eserler bu Kurulun onayından geçsin dedik. Yönetim Kurulu 
bir Danışma Kurulu kurdu, hatta Başuzmanını da bu Kurula verdi. Her 
eser Danışma Kurulundan geçer, kabul edilirse bastlır. Demek ki Tanıtma 
Yayınlarının yayımlanması Yönetim Kurulunun emriyledir. 

Neden belli kişilere hazırlatılıyor deniyor. Mayıs 1962 de toplanan 
Yönetim Kurulu 30. yıldönümünün önemine yaraşır şekilde kitaplar hazır
lanması için karar aldı. Elimizden gelen çabayı gösterdik. 9 tanıtma ki
tabı ile bu yıldönümüne çıkacağımızı Yönetim Kuruluna yazdık . Hangilerini 
hangi tarihe kadar hazırlıyabilirsiniz diye bize sordular. Biz kendilerine 
tarih bildirdik. 26 eylülde kitapları Yönetim Kuruluna sunduk ve üyelere 
gönderdik. Ayrıca bu yayınların Kurum'un onuruna yakışır şekilde ger
çekleşmesi için 600 Kurum üyesine yaz tl ı olarak başvurduk: Tanıtma 

Yayınlarının ilk ürünlerinden olan 9 kitabı sunuyoruz, Kurum'un amacına 
varması için bunları yeterli buluyor musunuz, başkalarını ekiiyelim mi, 
sizin de hazırlamak istedikleriniz var mı, düşüncelerinizi lütfen bildirin 
dedik. 

Üç arkadaştan cevap geldi, Münir Birsel, Hüseyin ... , bir de şu 

dakikada adını hatırlıyamadığım bir arkadaş . . . Bu arkadaşlardan başka 

kimse çıkıp da bu gereklidir, şu yetersizdir, şunları ekleyin demedi. 
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Demek ki Tanıtma Kolu kendi olanaklarının elverdiği ölçüde Tanıt
ma Yayınları üzerinde çalışmıştır. YÖnetim Kurulu üyelerine kitap yaz
dıraldığı da doğru değildir. Değerli bilgin Şemşettin Sami üzerinde çalışa
cak arkadaş arıyorduk. Sayın Aksoy'un aracılığı ile Hikmet Turhan 
Dağlıoğlu'ndan rica ettik, kabul ettiler. Yalnız teslim tarihini biraz gecik
tirdiler. Onun için Kurnitaya sunamadık . İkinci yazar Yönetim Kurulu 
üyesi değildir. Her arkadaşa sordum. Doç. Dr. Muharrem Ergin'e de sor
dum. Tanıtma Yayınlarını Üniversite öğretim üyeleri yazarsa, hele kendisi 
yazarsa çok sevinceeğimi söyledim. Peki dedi, çok sevindim. Ertesi gün 
listeyi kendisine gönderdim. Yazılı olarak da rica ettik. Hangi konuları 

kimlere yazdıracağını; hangilcrini de kendisinin yazacağım sorduk. Esa
sen belli kişilere yazdıralmasın diye bir düşünce yoktur. Kimler eser ha
zırlayıp getirirse ve bu eser de Danışma Kurulundan geçjri lmiş e o eser 
yayımlanmıştır. Alangu'nun düşüncelerine yüzde yüz katıldım. Kim eser 
hazırlamak için başvurmuş da biz rcddetmişiz. Sanırım bu suretle 
Tanıtma Yayınları nasıl , ne şeki ld e ve kimlere hazırlatılıyor sorusunun 
cevabı verilmiş oluyor. 

Makas meselesine gelince: Karamanoğlu Mehmet Bey hakkında ev
vclce yazılan yazının bir kısmı çıkarılmıştır. Baş tarafındaki bazı kısımlar 
kısaltılmış olarak " Devlet Dili Türkçe" adlı eseri yayımladık. Kitap haline 
geldiği zaman da üçte iki telif hakkı ödenir dendiği için üçte iki ödeme yap
tık. Bundan başka Ülkütaşır'ın Kaşgarlı Ma hmut adlı kitabı var. İlk baskısı 

ile hiç ilgisi yok, yeniden yazmış. 

ÇACLAR - Ben başka söyliyeceğim. 

ARISOY - Dil ve Kültür adlı eseri, ikinci defa bastırmak üzere 
Suat Baydur'un eşine yazdık, rica ettik. 

Tanıtma Yayınları kaça mal oluyor deniyor. Son üç kitap hariç her 
eserin forması 375 liraya basılıyor . Baskı sayısını 10 bin yapıyoruz. Bu 
açıklamayı basım işinden anlıyanlar daha iyi değerlendirirler. 

Telif haklarına gelince: Saymanlıkça sayfa üzerinden ücret ödenir. 
Bu ücret kitap başına 300 lira ile 1000 lira arasında değişmektedir. 

Kolumuz, Tanıtma Yayınlarının üçte bir masrafmı ilAn gelirleri ile 
sağlamaktadır. Demek ki basılmak üzere basımevine verilen bir eserin üçte 
bir parası Kurum'un kasasından çıkmıyor. Üstelik bu yayınlar dışarıda 
satıld ı ğı için dört ay içinde masrafı da çıkmış oluyor. İki bin tanesi annağan 
olarak dağıtılıyor. Geri kalanı satılıyor ve bu Kurum'un geliri oluyor. 



62 X. TÜRK DIL KURULTAYI 

Bu suretle Kurum'un amacını yay ı cı ve tanıtıcı bir çalışmaya başlamış 
oluyoruz. Kurum altı ayda bu yayınlardan 20 .000 lira satış geliri sağlarruş 
oluyor. Başka hangi yayın Kurum'a bunu sağ lamıştır. Öğretmeniere ve 
öğrencile re %50 indirim yapıldığı halde Kurum ayda 3.000 lira gelir elde 
etmiş oluyor. 

Ziya Gökalp adlı eserin, küçültücü nitelikte olduğu söyleniyor. Ak
sine küçültü ü değil yüceitici niteliktedir. Ben küçültücü olduğu fikrine 
kesin olarak karşıyım. Kurum üyelerine dağıtılmıştır. Kimseden bir tepki 
gelmedi . Bir arkadaşın buna dilinin varması en hafif tabiri ile hüzün veri
cidir. 

Pamirli arkadaşımız öğretim kurumları ile yapılan işbirliği yetersiz 
diyor. O halde bu arkadaşımız sorumlu bir Dil Kurumu üyesi olarak ça
lışmıyor. Denizli Lisesi edebiyat öğretmeni Kazım Genç, Saadet Timur, 
Niğde'den Hasan ..... adlı arkadaşlar bizim kol ile işbirliği yapmışlard ır . 

Hatta bu son arkadaş okulunda "Arı Dile Dönelim" kolunu kurmuştur. 
M. Karaduman kolumuzla işbirliği yapmıştır. Belediye oparlörü ile haf
talık bir dil konuşması yapmaktadır . Pamirli işbirliği istemiş de biz red mi 
etrnişiz? Ortaöğretimdeki arkadaşlara tek tek çağrı gönderdik. Kurum'da 
toplantılar yaptık. Tanıtma Kolu Başkanı mcmursuzdur. İki ay bir tek 
memurla çalışılrruştır . Öğretmen arkadaşlar 30 yıldanberi gerçekleşmiyen 
işleri bir anda bizden isterlerse biraz insafsızlık olur. 

Ta bela, mağaza ve işyeri adları için lçişleri Bakanlığına başvuran Tanıt
ma Kolunuzdur. Bakanlıktan genelge sağlıyan Tanıtma Kolunuzdur. 
Bu genelge bütün belediyelere gönderilmiştir. Demek ki bazı kurumlarla 
işbirliği halindeyiz. Ankara Belediyesi bu hususta ilk kararı alrruş, izliyoruz, 
bu iş aksarsa yine uyaracağız. 

Halkevleri ile işbirliği yapılmadı deniyor. Ayrım olmasın diye tek tek 
isim yazmadık. Halkevleri ile sıkı işbirliği yapacağımız tabiidir. 

Ödül Yönetmeliğine gazeteci lik ödülü diye yeni bir ödül kondu. Geçen 
Kurultaycia bir fıkra eklemiştik. Bu fıkranın konusundaki amaç gazeteci
lerdi. Dergi dili ile gazete dili de tabii ayrı olacaktır. Onun için gazetecilik 
ödülü diye yönetmeliğe bir fıkra ekledik. 

Senatoya yazacağımız mektupta üzüntülerimizi belirtmekle yetinelim. 
Bu konuda Çağlar'a bütün gücümle katılıyorum. 

BAŞKAN - Konuşulan konular üzerinde yana ve karşıt düşünce

ler var. 
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ÇACLAR - Arkadaşların çalışmalarını eleştirelim, didikJjyelim. 
Daha iyi çalışmalanna yardım eder. Arısoy'un çalışmasını da pohpohla
madık. Kendinde bir tabiat hasıl olmasın diye. 

Efendim, 29 Ekime yetiştirmek için çeşmeler, okullar acele yapılır, 

yarımyamalak bir halde törenlerle açılır. Bizim böyle bir acelemiz yok. 
Kim ~izi zorluyor. Hazırlattığınız eser tamamlansın , öyle basılsın. Türk 
Dil Kurumu en yetkili kurumdur. En ehil zata müracaat edersiniz, cevap 
gelmezse beklersin iz. Ziya Gökalp de başka birine ısmarlanırdı. Daha çok 
inanan birine. Tekrar ediyorum, Ziya Gökalp, hak ettiği, lazım geldiği, 

dil tarihimizde yer aldığı nisbette canlandırılmamıştır. 

( Orrıek verilsin sesleri ) 

Makasiama meselesine gelince: Okul kitaplarından mesela Ahmet 
Mithat alınmış, aynen nakledilmiştir. Bunu söylemek ayıp mı? Ziya Gö
kalp'i ömrü boyunca akutmuş profesörler var. Akşama kadar isim sayarım. 
Başta Hilmi Ziya olmak üzere ... Daha iyi yapmasını o koldan isternek 
hakkımız ve vazifemizdir. Kolun çalışmasına teşekkür ederim. Fakat ki
tapları yeterli görmediğimi söylemeyi de bir vicdan borcu sayarım. 

BAŞKAN - Yeterlik önergesi var. 

PAMlRLl - Kurum' un en ciddi en önemli meselesini oldu bittiye 
getirmiyelim. Çaba sarfediyoruz. İstediğimiz gibi konuşup anlaşma
lıyız. Arkadaşlar konuşmaları yeter bulup önerge vermesinler, çok rica 
ederim. Önergeyi kabul etmiyelim. 10 dakika daha konuşalım. 

BAŞKAN - Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. Söz alanlar konuşacak. 

( Aydınlatılmıştır sesleri, faı;la kon~mak duygusal olacak sesleri ) 

MlNNETOCLU - Tanıtma Koluna iki sorumuz vardı. Kol çalış
maları için ne kadar para harcanmış. Her eser için harcanan para nedir? 
Forma fiyatı verdiler, ben her eserin tümüne kaç para harcanmıştır, bunu 
soruyorum. Tanıtma Kolu Başkanı kaç para almıştır. Ayrıca lstanbul'a 
gidişlerinde ne kadar ödenek almıştır. Dil Kurumu'nun Tanıtma Kolu 
olarak sadece Sunuilah Arısoy'un adı duyulur. Ben yaptım ben ettim diyor. 
Kolda çalışan üç buçuk kişi diyor. Buçuk kişi kimdir. 
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İNCEOCLU - Yeterlik önergesinin kabulünden sonra lehte ve 
aleyhte söz veri lemez. Başkanlık makamı müzakere usullerine uygun olarak 
hareket etsin. Özür diliyerek rica ediyorum. 

ARISOY - Sataşma var, soru var. Cevap verrneğe mecburum. 

ÇONGUR - Yeterlik önergesi kabul edildi. ;Her arkadaş bana 
sataşıldı diye söz almaya kalkarsa konuşmalar bir ay sürer. Yeter
lik önergesi kabul edildiği halde Başkanlık Divanı olarak yine emrinizdeyiz. 

(Usul hakkında sesleri, ko11uşmak istiye11ler var sesleri ) 

BAŞKAN - Oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

*** 
BAŞKAN Hançerlioğlu 

BAŞKAN - Oturumu yeniden açıyorum. İ lk iş olarak Tanıtma 
Kolu raporunu oyunuza sunacağım. 

S. N. ÖZ - Yeterlik önergesinden önce söz a lan arkadaşlar vardı. 
Birtakım sorular soruldu, onlar cevapsız kalamaz. Şüphe içinde kalırız. 

Yeniden konuşutmasını tcklif ediyorum. 

MİNNETOCLU - Ben de bu konuda önerge verdim. Savunma 
kutsal bir haktır. Arısoy'a söz verilmesini rica ed!yorum. 

BAŞKAN - Minnetoğlu'nun önergesini okutuyorum: 

BİR ÜYE - Savunma hakkı kutsal bir haktır. Lütfen Sunullah 
Arısoy'a söz hakkı verilsin. 

BAŞKAN - Arısoy'un savunmasını kabul edenler... Kabul et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

AKSAKAL - Kurumumuzun amacı ve niteliği bilimsel oluşudur. 

Konuşmaların da bu çerçeve içinde olmasını isterim. Şu eser yeterli değil
dir, şu sayfada şu kusur vardır, Kurum' un amacına uyınamaktadır den
melidir. Soru soran arkadaş "ben yayınlanan eserleri incelediın, bilimsel 
eleğerleri yoktur" diye didiklemeliydi. 

CIVAOCLU - Önceki oturumda kendisine soru sorulmuş, sata
şılnıış, söz verilmelidir, verilmesi lazımdır. Arısoy cevap verirken, sarih 
konuşsun, isim kullanmasın, soyut cevap vermesin. 
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BAŞKAN - Başkanlık Divanı bu dileğe katılıyor. 

ARISOY - Önemli bir konu hakkında açıklama fırsatını bana ve
ren arkad<4a teşekkür ederim. Yüce Kurultaya da konuşma olanaklarını 
hazırladığı için derin saygılarımı sunarım. 

İki soru soruluyor: Tanıtma Yayınlarının tümünün ücreti. İstanbul'a 
gidiş gelişierirnde kaç para aldığım. 

Birinci soruya cevabım şu: Tarutma yayınları 2 bin lira ile 5 bin lira 
arasında oynamaktadır. Kurum'a mal ediliş bedelleri üzerinde özenle 
duruyoruz. Şimdiye kadar 21 kitap çıkmış olduğuna göre demek ki bugüne 
kadarki masraf 70-80 bin liranın içinde. Bunun 39 bin lirasını ben ban
kalardan topladım. Üst tarafı da ilk dört ayda kendi masrafını çıkarıyor . 
Bu açıklama yeterli görülür mü bilmiyorum. 

İkinci soru da şu: Ben Kolb<4kanı olarak kaç para alıyorum. Bildirmek 
zorundayım: Kurum'un borcu bitineeye kadar kolbaşkanı ödeneğini dahi 
almadım. Bateş'le yapılacak sözleşme dolayısiyle bana ödenen tek kuruş 
yoktur. İkinc i defa Sümerbank'tan görevli olarak gitmiştim. Bu arada 
Bateş'le de temas ettim ve Kurum'un işlerini yönettim. Bundan başka 
Karaman'da yapılan törene katılmak üzere Prof. Özgü'yü ve beni yolla
dılar. Gidiş gelişten ötürü bir kuruş yolluk ve ödenek almadık. Sergiye gö
türdüğümüz kitapların satış bedeli olarak dönüşte Kurum'un kasasına 

700 lira yatırdık. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Tanıtma Komisyonu raporunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler . . . Kabul etıniyenler . .. Kabul edilmiştir. 

Şimdi Yayın Komisyonu raporu okunacak. 

(rayın Komisyonu raporu okundu) 

TÜRK DIL KURUMU YAYlN KOLU KOMISYONU RAPORU 

Yayın Komisyonu 9/7/1963 gününde saat 15.00 de toplandı. Gündeminde bulunan 
konulan göril.jtil. Kurul ta ya sunulmak üzere ~~daki sonuçlara vanldı : 

1- Türk Dili dergisinin Uç yıllık süre sonunda her bakımdan getiımeler sa~ladı~ görül
müştür. Eskiden 2500 kadar basılan dergi bugün 6500 basılmaktadır. 2150 si abanelere 
gönderilmektedjr. 1400 U BATEŞ da~tma evince yurdun her yanında, 500 U çeşitli okullar
da Kurum eliyle satılmaktadır. Böylece her sayının ortalama satışı 4000 in wtUndedir. Ayrıca 
Derleyieilere 700, gazetelere, yazartara ve dil amacına yararlı olanlara parasız gönderilen 
dergiler bu 4000 In dışındadır. 
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2- TOrk Dili dergisinin son yıllarda yayım ladıg ı gün lük, şiir1 deneme \C eleşti ri özel 

sayıları Türk dUşünü için çok yarar lı olmuştu r. Özel sayı ların bundan sonra da yayım

Janması uygun olacakt ır . 

3- Kurum dtŞındaki yayın organ larında yerleşmiş Türkçe sözcük ler yerine Osman lıca 

sözcOkler kulla:ıanların yazı larına Kurum yayın larında yer vt:rilmtmt"si Komisyonca uygun 

görülmüştür. 

4- Dngi ve bt't iklcrde kullanılan ve Türk Dili dergisincl(· yayınılanan yaıılardaki 

öneri niLcliA'indcki sOzci.iklerin Türk Dili dergisinde topluca gbstcı-ilmcsi uygun goı·ü lmüştü r. 

5- Tiirk Dili ciergisindc yayımlanacak yazı lara ver ilecek ücret için bir Yönetmelik 
yapılma.sı ve bunun yeni Yönetim Kuruluna ödev olarak veri lmesi uygun görülmiiŞIOr. 

6- Türk dili ödü lünü kazauanların Dergide daha iyi tanttılması gerekli görülmüştür. 

7- Atatürk'ün ölümünlin 25. yılı bu yal, bütün acunda Aıatürk'u a ıı ma yılı o larak 
kabul edilmiştir. Yaym Kolu bu anmaya dört yapıtla kaıılacakıır. BunlarUan biri Ata
türk'ün bugünkü dik çevrilm i ş Büyük Nutku'dur. Basılınasına başlanılrnıştır. Ikincisi Ata

tOrk'ten 20 Anı'dır. Bası lmı5tı r. Üçüncüsü Atatürk V(" Türk Dili konulu bir yapıttır. Dör
dOncüsü Atatürk için şii rl er olacaktır . Bu yapıt l arın biran öner bitirilmc~i uygurı görül
mü.ştür. 

8-- Mevcudu tükenm i ş olan Ömer Asım Aksoy'un Dil Vurine ad lı kitabın ı n ck lt.•r k 

ikinci basımının yapılma~ ı uygun görUimüştGr. 

9- Ataç'ın kitap haline ge l memiş yazıl arından başlıyarak bütün yapıtlarının Kurum-

ca yayunlanması uygun görO imüştUr. 

Alınan kararlar yüksek görüşlerinize saygı ik sunulur. 

Başkan Sözcü Yazman Üye 

Burhan Arpad s. Kudret Aksal Baha Çalı Oktay Akbal 

Üye Üye Üye Üye 

Prof. M. Özgü Af e ı Muhtoremo~lu Sali\h Birs<l Nczihe Meriç 

Üye Üye Üye Üye 
Halil Kocagöz o. Turgut Pamirli lıhan Geçer Tahir Alangu 

BAŞKAN - Şimdi Erdal Öz'ün Türk Dili Dergisi Yazı Ücretleri 
Yönetmeliği konusundaki önergesi okunacak. 

Kurultay Başkanlı~na 

llişikte sunduğum '"Türk Dili Dergisi Yazı Ücretleri YöneUncli~" nin Kurultayca 

kabulünü saygı ile öneri rim. 
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TÜRK DILI DERGISI YAZI ÜCRETLERI YÖNETMELICI 

MADDE 1- Türk Dili dergisinde yayımlanan her türlü yerli düzyazı , çeviri düzyazı, yerli 
şii r ve çeviri şiire bu yönetmelik gereğince ücret verilir. 

MADDE 2- Yerli düzyaz• ve çeviri düzyazıların ücretleri saymaca sayfaya göre ödenir. 

Ikiyüz sözcüklUk metin bir saymaca sayfa sayılır. Saymaca sayfa hesap
Janması sırasoıda artan sözcükler yüzden çoksa bir sayfa cklcn ir ; yüz sözcUkten 
azsa hesaba katılmaz. 

MADDE 3- Şiirlerde 8 dize bir saymaca sayfa sayılır. Fakat bir şiire verilecek ilcret yerli 
ş iirl erde 40, çeviri lerde 30 liradan aşa~ı dUşemez. 

MADDE 4- Şiir ve düzyazıların saymaca sayfası na yerli yapıtlarda 20, çevirilerde 15, der
lemelerde 10 lira ödenir. 

ERDAL ÖZ - Başkanlığa sunduğum yönetmelik üzerinde sonra 
konuşacağım. 

Atatürk'ün nutku günümüzün diline çevrilecekti . Geçen Kurultaya 
gelmedi. Çağlar söz vermişti. Sonra ben yaptım ama kaybettim demişler. 
Sonunda da bu iş yapılmamış oldu. Bu konuda Yönetim Kurulu suçludur. 
Eşantiyon olarak verilemez, ayıptır . Sorumlulardan soruyoruz. 

Yönetmelik konusuna gelince: Bilimsel yazılar için bir yönetmelik 
vardır . 200 kelime bir sayfa sayılır . Fakat dergide yayımlanan yazılara 
çok az para verilir. Demek ki bilimsel yazı sanat yazısından üstün görülü
yor. Böyle bir ayırım yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Gelecek Yönetim 
Kurulunun böyle bir yönetmeliği uygulamasını karara bağlıyalım. Sa~
lam hesaplara dayansınlar. Uygulamak üzere Yönetim Kurulu bir yönet
melik haZLrlasın. 

UZLUK - Komisyon raporlarını ve konuşmaları dikkatle dinledim. 
Emeklerinden dolayı arkadaşlara teşekkür ederiz. Yalnız kitap karşılığı 

bitik, mektup karşılığı da betiktir, bunu düzeltsinler. 

3 Kurultay önce Aşık Paşa'nın kitabının basıtması üzerinde konuşuldu . 

Bu kitabın basıtması çok lüzumludur. Basıtması için de~erli reylerinizin 
tekrar olumlu olmasını niyaz ederim. 

PAMlRLl - Kısa, özlü bir rapor olmuş, arkadaşlara teşekkür ederim. 
Ancak derginin özel sayıları çevirilere inhisar etmiş. HaLk edebiyan ve 
Türk folkloru gibi özel sayılar hazırlaulsa. Bunlar Kurum'un amacına 
daha uygun konulardrr. 
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Ben Tanıtma Kolu ile Yayın Kolunun işlerini ayıramıyorum. Yayın 
Kolu ortaöğretimele okullar arası yarışmalar açsa. Hürriyet gazetesinin 
yaptığı gibi. Kurum'un amac ı öz Türkçeyi yaymadır. Bu yayma da en 
çok okullarda olur. 

TUC:R UL - Dergide çıkacak yazılar için bir arkadaş yönetmelik 
teklifi getirdi. Kurultay eğer yönetmel ik yapmaya girişirse Yönetim Kuru
lunun işini üzerine almış olur. Bütün yayın lar için Yönetim Kurulu yö
netmelik yaparken Dergi hakkında Kurultayın yönetmelik yapması bir 
çelişmc olur. Her halde yönetmelikleri Yönetim Kurulu yapmalıdır. 

M.S. ARAN - Dil Kurumu' nun amacı genç nesle arı bir Türkçe 
vermektir. Yılda yarım milyon anıyoruz . Adlarııruz Arapça ve Acemcedir. 
Doğan her çocuğun adı Türkçe olsa yılda yarım milyon kelime kazanmış 
oluruz. 1 

Dergimizele Ömer Hayyam'ın tercümlelerini okuyoruz . Kendi hazi
nelerimizele çok üstün fikirler varken Ömer Hayyam'ı niçin okuyalım. 
Mevlana Farsça yazmış, onun fikirlerinden bu yüzden genç kuşak yoksun
dur. Mevlana varken Ömer Hayyam' ı vermek doğru değil. izami var. 
Her halde çevriyazılara dikkat edelim. Yabancı kaynaklar yerine kendi 
kaynaklarımızı almalıyız. 

ÇAC:LAR - Erd~l'a cevap vermek isterim. Atatürk'ün nutkunu 
günün konuşma dili ile yazıp yayınlamak işi ile Kurum yıllari:l ır uğraşıyor. 
Bir arkadaş yaptı, Kurum uygun görmedi. Ataç ve Artarn yaptı, gine 
Yönetim Kurulu uygun görmedi. Atatürk'e lAyık bir şekilde yapılması 
istendi. Çalıştım, hazırladım. Arkadaşlar pek beğendiler ve beni teşvik 

ettiler. Dile mal olmamış kelimeleri kullanmaya cesaret edemedim. 17 
mayıs 1960 da 3 polis evime geld i, bütün yazılarımı toplayıp götürdli. 
Sonradan aradım, bulamadım. Postada kaybolduğunu söylediğim varit 
değildir. Sonradan Yönetim Kurulu bu işi başka bir arkadaşa vermiş, Şim
di o arkadaş hazırlıyor. 

BİR TEK - Kurum dışındaki dil meraklılarının çalışmalarına pek 
önem vermiyoruz. Bunun bir sebebi de Kurum'un çalışmalarının daha 
aktüel mevzular üzerinde olmasından ileri geliyor. Eski eserler elbette 
daha güçtür. Divanü Lugat-it-Türk üzerinde. ilk çalışanlardan biriyim. 
Bas.ma hat!larını tesbit edip Kurum'a gönderrniştirn. Kurum bundan ne 
suretle faydalandı bilmiyorum. Birçok yanlış öteki basımlarda düzeltilme
miştir. 300 sayfalık düzeltme listesi yaptım, ondan da ses çıkmadı. Eski 
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Türk savlarından örnekler verdim. Eski Türk şiirlerini topladırn, Kurum'a 
gönderdim. Takdir ettiler fakat edebiyat terimleri çıksın da sonra basarız 
diye söz verdiler. Bunun üzerine çalışan arkadaşlar faydalanıyor teseliisi 
içinde ses çıkarmadım. Bunlar ya kaybolmuştur yahut ta idarecilerin haber
leri yok. Eski şii~ler üzerindeki çalışmalarımdan bahseden yok. Çok rica 
ederim, hasılınası çok güçse, hillasasını bastırsınlar. Kurum kitaplığına 

alsınlar, yazma nüshalar içine alsınlar. İstifade edilsin. 

ÇONGUR - Yazı ücretleri yönetmeliği dikkatle ele alınacaktır 

diye umuyorum. Bilim yazılan için bir ölçü varsa sanat yazıları için de bir 
ölçü olmalıdır. 

Atatürk'ün nutku kurultaydan kurultaya söz konusu edilmektedir. 
64 sayfalık eşantiyon gibi bir kitaptır. Üzerine bu işi almış olanlar büyük 
nutka yakışır şekilde hazırlayıp bize getirsinler. 

BAŞKAN -Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Kabul etrniyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Yayın Komisyonu raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yazı ücretleri yönetmeliğini de oya koyacağız. 

AKSOY - Yönetmelik tasarısında 1!-10 hüküm var. Bunlar tartı

şılmayı gerektiren düşünceler olabilir. Tartışılmadan, düşünilirneden 

oylanırsa sonuç iyi olmıyabilir. 

Yönetmelik tasarıları genel olarak Yönetim Kurullarında saatlerce 

konuşulur, sağlam esaslara bağlanır . Aceleye gelmesin. Bunu seçilecek olan 

Yönetim Kuruluna bırakalım. 

S. ASRAL - Yayın Kolu raporunu dinledik. Telif hakları için dü

şüncelerimiz var. 

BAŞKAN - Yeterlik kabul edildi. 

TURGAY - Kurultay tam yetkilidir. Yok olan birşeyi var yapabilir. 

Prensip olarak burada kabul edilir. Yönetim Kurulu düzenler. 

ERDAL Oz - Teklifimin Yönetim Kuruluna taslak olarak gönderil

mesini rica ederim. Çağlar'a da açıkça teşekkür ederim. 
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BAŞKA - O halde Yönetim Kuruluna vazife olarak verilsin 

teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler . . . Kabul cttniyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

Yarın 15 te toplantımıza devam edeceğiz . 

Kapanış saati : 19.00 



ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

ı ı TEMMUZ ı 963 PERŞEMBE 

B1R1NC1 OTURUM 

Açılı; saati : 15 .00 

Orhan Hançerlioğlu 

Kırkpınar, Göğüş 

BAŞKAN 

YAZMANLAR 

BAŞKAN 

okunacak. 
Şimdi ikinci birleşim birinci otururnun tutanak özeti 

( Tutann/c özeti ok undu ) 

IKINCI BIRLEŞIM-B!R!NCI OTURUM TUTANAK ÖZETI 

Geçen birieşi ın tutanak özeti okundu, kabul edildi . 

Derleme-Tarama Komisyonuna katılma" istenen 5 üyenin adı oya kondu, kabul 

edildi. 

Kurumlardan ve üyelerden gelen kutlama tclgraflan ve mektupları dinlendi. 

Tanıtma Komisyonu raporu okuodu, üzerinde konuıuldu, di lekler dinlend i. Kol 
başkanı sorulara gerekli karşılıkları verdi. Tanııma Komisyonu raporu oya kondu, kabul 
edildi. 

Yayın Komisyonu raporu okundu, üzerinde konuşu ldu, dilek ler din lendi. Rapor oya 

kondu, kabul edildi. 

TOrk Dili dergisi yazı ücretleri yönetme liği tasartsanın kabulUnO isLiyeniere kaqı bu 

yönetmeli~in Yönetim Kurulunca hazırlanması teklifi oya kondut kabul edildi. 

ll temmuz perşembe günü saat 15 de toplanılmak üzere Başkan oturumu kapadı . 

1 kinci Başkan 

H. Reşit Tankuı 

Yazman 
İbrahim Z. Surdurlu 

Yazman 
Rıdvan Ç'.ongur 

Ikinci Başkan 
Orhan Hançerliotlu 

Yazman 
S. Rıza Kırkpınar 

BAŞKA - Tutanak özetini oyunuza sunu yorum. Kabul edenler . .. 
Kabul etmiyenler ... Kabul edi miştir. Şimdi Gramer Komisyonu raporu 
ok unacak. 
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(Gramer Komisyo11u sö<;cüsii Aksall raporu okudu. ) 

GRAMER KOMISYONU RAPORU 

X. Türk Dil Kurultayı Yüce Baıkanlıg-ına 

Kurultayca seçilmiı bulunan Gramer Komisyonu 10/7/1963 giınii saat 9.30 da Prof. 
Dr. Vecihe Hatiboğlu, Tahir Nejat Gcncan, Recai Cin, Suat Asral. Orhan Şaik Gökyay, 
Dr. Doğan Aksan, Dr. Aytekin Yakar, Dr. Ali Fchmi Karamanlıoğlu, Mustafa Canpolat , 
Haydar Ediskun, Yusuf Ziya U lusoy, Ahmet Aksakal, Şahap N azmi Çoıkunlar ve Sıdıka 
Kiılilrbaıı'nın katılmasıyla toplanarak baıkan lığa Prof. Dr. Vecihc Hatiboğlu'nu sözcü lüğc 
de Dr. Do~an Naci Aksan'ı seçmiş ve çalışmalarına ba~ lamışur. 

nu ça lışmalar ba.şhca iki bölümde özetlenmi~tir : 

1- Kol Baıkanı Doç. Dr. Zeynep Korkmaz'ııı hazırladıgı uç yıllık ça lışma raporu V<' 

gelecek dönemin programı okunduktan sonra gbrUşmclc.-re geçilnıi~: faydalı ve uyarıcı soru· 
lar, açıklamalar ve tartışmalar sonucunda raporun ve Kurultay'a sunulan programın tO.mü 
oybir li ği ilc kabul edilmiştir. 

ri - Bundan b~ka komisyon li yeleri nin önemli dilek leri gözöııündc tutu larak Gramer 

Kolu'nun çalı.şma programına eklenmesi iç in aşa{tl daki önerileri n Genel Kurula sunulmasına 
oybir liğ iyle karar veri lmişt ir : 

1) Ana dil öğretimindeki büyük eks ikliği gözönünde tutan komisyonumut kestirme 
bir yol o larak. ilk ve ortaokullardaki gramer öfrretimindcn başla , lise ve benzeri okullarda 
da edebiyat derslerinin yanı sıra, gramerin, b~h ba~ına bir ders o larak okutulmasına ve 
bu gerekçenin Milli Eğitim Bakanhğına duyurulma!lı için bir sonuca varılmasına ; 

2) Yukarıdaki gerekçe gözönünde tutularak -ortaöğretimdeki butUn de,., lerde o l
dulu gibi· yı llar yılı gereken özen ve düzenden yoksun ana dil öğretiminde ve özellikle 
dilbilgisi konusunda TUrk Dili ve Edebiyatı ög-retmen lcrine de kurslar açılması geregoinin 
Kurultayca Milli Eğitim Bakanlığına duyurulmasına ; 

3) Kurum Daıkanı Sayın Prof. Dr. Tahsin Banguo~lu ' nun açış konuşmalarında da 
beUrtti~i gibi yurdumuzdaki bütün TUrk Dili ve Edebiyatı ög-retmenlerinin, yukarıdaki 

gerekçeler dolayısıyla, Kurumumuza Uye olması yollannın aranmasına oybirliğiyle karar 
veri lclig-ini bildirir saygılanmızı sunanz. 

Baıkan 

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu 

Üye Üye 
Tahir Nejat Gencan Recai Cin 

Üye Üye 
Dr. Aytekin Yakar Dr. Ali Fehmi 

Üye 
Yusuf Ziya Ulusoy 

Karamanlıoğlu 

Üye 
Abmet Aksakal 

Söze O 
Dr. Doğan Naci Aksan 

Üye Üye 
Suat Asral Orhan Şaik Gökyay 

Üye Üye 
Mustafa Canpolat Haydar Ediskun 

Üye Üye 
Ş. Naımi Coşkunlar Dr. Sıdıka KOIUrbaıı 



X. TltRK DIL KURULTAYI 73 

AKSAN (Komisyon sö;:cüsü ) - Şimdi de Gramer Komisyonu ra
poruna ek olarak hazırlanan Gramer Kolu'nun önümüzdeki 3 yıllık çalış
ma programını Komisyon kararına uyarak sizlere okuyorum. 

GRAMER KOLU'NUN ÜÇ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI 

( 1963 - 1966 ) 

Gramer Kolu'nun 1960-63 dönemindeki çalışma durumu, eldeki başlanmış işler, 

bundan sonraki yıllarda yapıl ması gerekli olanlar ve Kurum'un bütçe olanaklan gözö'!tlnde 
bulundurularak 1963-66 döneminin çalışma programı aşa~dakl şekilde dtızenlenmiştlr. 

Gramer Kolu, niteliA"ine Kurum'daki uzman durumu gözönünde buluı1durularak, 
Ankara ve Istanbul Üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyeleriyle en sıkı 

işbirlijti halinde çalışmalıdır. 

1- Geçen dönemde baskı karan almış ve düzcltmelerden f$CÇmiş olan eserler ile, 
bazı dUzeltmelerden geçecek olan eserlerin (Eski Türk;e E/kitabı, lşknôme, Türkiye Kitaplıkla
rındaki Eski Osmanlıca raı:malar , Devimli Sesbilg isi, Cümle Bilgisi, KIPfak Grameri) baskıları

nın tamamlanması, 

2- Ana Gramer için ısmarlanmı~ ve Kurum'a teslim edilıniş monografiler olursa, 
bunların baskılannın tamamlanması, 

3- Ana Gramerin Şekil Bilgisi, Cümle Bilgisi, Anlam Bilgisi v.b. böiUmleri için Ku
rum'ca ısınaclanmış ve ısmarlanacak olan ar~nrmalann dönem sonuna kadar baskıya 

hazır duruma getirilmesine çalışılması, 

4- Kılavuz gramer yaraşmasında kazanan eser ol~ basılması, kazanan eser olmazsa 
yeniden yanşma açalması, 

5- Ali Ştr Ncvai'nin 525. dojtum yıldönOmU için (9 şubat 1965) bir anma töreni 
hazırlanması ve bu münasebetle bir-ilci e~rin yayımlanınası, 

6- Yeniden ele alınıp gerekli hazırlıklar ilc geliştirilmiş olan imla ç.alışmalarının 

Üniversite, Mmi Eğitim ve Kurum temsileilcrini içine alan bir komisyondan gcç.irilerek 
yeni imli kılavuzunun düzenlenmesi. 

Bilim kurumları temsilcileri ilc lusaltmalar sisteminin gözden geçirilmesi ve bilimsel 
yayınlarda bir kullanılış birli~i saglanmajta çalışılması, 

7- Çcvriyazı (transkripsion) konusundaki çalışmaların yetkililerin kaulaca~ bir 
komisyondan geçirilerek, bütün bilim kurumlarınca kullanılabilecek bir kılavuzun düzen
lenmesi, 

8- Yabancı dillerde modern TUrk dili grameri üzerine yazılan eserlerin ıanıtılması, 

bunlardan gerekli görölenlerin Türkçeye çevirtilmesi, 

9- Memlekette gramer çalışmalarına arka olunması ve bu konuda yapılan araştırma
lann ve yardımcı kitapların bastimasının sajtlanmruıı, TOrkiye Türkçesi'nin tarihl devir
Jerine ait, çalışmalann özellikle desıcldcnmesi, 
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10- Türk dilleri üzerindeki araştırma ve incelemelerin dUnya dilleri ö lçüsünde bir 
bib liyografyasımn hazırlanmasına başlanması. 

Saygılarımla. 

Gramer Kolu Başkanı 
Doç.Dr. Zeynep Korkmaz 

BAŞKAN - Rapor üzerinde konuşmak isliyen var mı ? 

TOPKAN - Çoklukla aydınlarımızın , hatta cdebiyatçılarımızın 

boş verip geçtikleri " imla" konusu üzerinde önemle, direrenek durulması 
gerekt iği kan ısındayım öteden beri!. 

O kadar ki; tümeelerin " noktalama" imieriyle süslenmesinde, bir çi
çek bahçesindeki ayrıntıların göz doldurduğu nitelikte yen ilik, güzellik 
sezilebileceğini söyliyeb ilirim . 

"En iyi" nin böylece " da ha da iyi" olacağı görüşünü kuşkusuz savu
ıı acağım. " Modern sanat" akımındaki anlaşmazlık kertesinde o lacaktır 

bu sezinti !. 

Evet, herkes kavrarruyacak, herkesi sarın ıyacak amma kavrayıp sarın 

ca da öyle cici, öyle yakın ki içe! 

" Bunu duyan bilir!" deyip konuya a tlı yorum. Görüşüm çerçevesinde 
büyük bir yer ayrılmasını özlediğim " imla" konusu, 1941 yı lında aç ılan 

" Ön tasarı" soruşturması sonucunda kurallaşmış ve ufak değişmelerlc bugün 
yedinci baskıs ı yapılan " İmla Kılavuzu"na kada r yaşamış ve uygulanmış 
bulunmaktadır. 

Zaman zaman ele alınarak " keşmekeş" halinde olduğu söylenen 
" imla" sorunu, öyle sanıldığı kerte karışık bir dururnda değildir . 

Kurallar arasında elbette ki ' boşluklar vardır. Ama bu boşluklar, iki 
sözcüğün basılı bir kağıttaki aralığı kada r kısadır. O halde i şi büyütmede 
anlam yoktur. 

Yalnız " Bileşik Sözler" bölümü, gerçek kavramiyle yeniden ele alınmalı 

ve üzerinde titizce uzun uzun durulmalıdır. 

" İmla" konusunda zaman zaman "Soruşturmalar" da açılmıştır. Ben 
kendi payıma, her soruşturmaya katılmış ve bunlar dışında gerektikçe, 
yazılı olarak uyarınalar yapmış ve yanıtlamalarda bulunmuşuındur. 
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Ama gene de, "Gramer Kolu" yapısının "çatık kaşlı" oluşundan mı, 
yoksa bu Kolun talihi gereğinden mi, nedir, " ilgi" değil, "ilgisizlik" görü
legelmiştir hep!. 

lmlti Kılavuzu yedinci baskısına erişirken, içindeki sözcüklerden 
bazıları ve açıklamalardaki sözcüklerin imlaları, kurallara aykırı olarak 
dizilmiştir. 

" İmla" konusunun yeniden ele alındığını okuduktan sonra Genel 
Yazmanlığa !Ofl/1963 günlü bir mektup yazmıştım. 

Bunda, her basımda bir yanlışlar dizini elde edilecek kadar dikkatsiz
lik göstcri ldiğinden, en başta "ç" ile yazılan "ilce" sözcüğünden dem vur
muştum· 

Türk Dili dergisinin mayıs/ 1963 ay ve 140. sayısında, " Düzeltme
lcr" başlığı ilc bu noktaya dokunuldu. 

Benim burada demek istiyeceğim, belki uzmarılarca dahi bu konuya 
gereği gibi önem verilmediğinin görülmüş olmasıdır. 

lik baskılar, gerek kılık, gerekse diziliş yönünden daha bilimsel bir 
niteliktc idi. "SavsamacılLk", bağışlanmıyacak bir yükte görülmektedir. 

Türk Dili dergisinde yayımlanan mektubum ve zaman zaman 
sunduğum uyarmalar, yeniden ele alınan "irnla" konusunu ürkütmemelidir. 

Ben şimdi şunu istiyorum: Çalışmalar gizli yapılmasın. Yurtta "demok
rasi" olmadığı çağlarda "demokrasi" ye uyularak yapılan soruşturmalar, 
şu "demokrasi" devrinde kenara atılnuyarak yinelenmelidir. 

Kesinleşmiş ve yıl lardır uygulanan ve zaten başka türlü · olması da 
düşünülcmiyecek pek çok kuralın, " gerici" bir görüşle "bambaşka" bir 
kılığa bürünmesini böylece önliyeceğimizi hatırlatmak istiyorum ... 

PAM!RLl - Biz dilbilgisi diyoruz, nedense Kurum gramer diyor. 
Raporda ilk ve ortaöğretİrnde olduğu gibi liselerde de gramer okutuhnah 
deniyor. Lise programında dilbilgisi öğrenimi vardır. Fakat mevcut dil
bilgisi kitapları yetersizdir. Mevcut dilbilgisi kitaplarında isim şöyle tarif 
edilir: dünyadaki varlıklara ad olan kelime. Peki dünyada olmıyan varlık
lara ne denir. Sonra ad nedir isim nedir. Ufak da olsa dilimizin haysiyet 
ve şerefini ortaya koyacak bir kitapta bu hatalar hoşgörülmez. İmla konu
sunda Topkan'a uyuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın elimize sunduğu 
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kitaplardan söz açacağım. Bakanlığın bastığı kitabın üzerinde (orta okul 
ders kitabı) olarak ortaokul kelimesi ayrı yazılmaktadır. Meselil Beyazıt 
kelimesi dilimizde sekiz türlü yazılıyor. Birşey daha dikkatimi çekti. Aynı 
binada ders yapan iki okuldan bir tanesinin tabeliisı ilkokul, bitişik olarak 
yazılmış, öteki orta okul olarak ayrı yazılmış. Çocuklara kuralları bilerek 
vcremiyoruz. Once dilbilgisi lazım. 20 yıl önce Kurultaya katılan arkadaş
lardan biri gramer konusu konuşulduğu sırada şöyle yalvarınıştı : "Ne 
yapıp yapın, bizi ıstıraptan kurtarın, elimize bir di~bilgisi verin." Ben 
yirmi yıl sonra 1963 temmuzuncia bunu tekrar etmek zorunda kalıyorum. 

Hepinizi saygı ilc selamlarım . 

YEGÜL - lmlil. konusu üzerinde gerek hocalığım sırasında gerek 
sonradan titizlikle durdum. Bu konuda büyük bir başıbozukluk gördüm. 
"Hiçbir" bazan ayrı bazan birleşik yazılır . " Birkaç" bazan ayrı bazan 
birleşik yazılır. Türkçemizde birleşik kelimelerin çoğu kilh ayrı kilh bir
leşik yazılıyor . Çeviriler de imla kaidcsine aykırı bir tarzda yapılıyor. XIV. 
Louis'e, Anatale France' yc deniyor . Yabancı kelimeleri kendi imlaları ilc 
yazdıktan sonra () içine okunuş şeklini yazmak pek doğru bir usul olur. 
Bunların kural dahilinde ele alınmasını ve bu kuralların okullarda sağ
lanmasını bilhassa rica ediyorum. 

OZANSOY - tmlaya ait söyliyoceklerim var. Tercüme işi zor bir 
iştir. Anatale France'a yerine Anatale France'ye deniyor. Esascn kullan
dıkları yabancı isimlerin aslını iyi bilenler o kesme işaretinden sonra (ye) 
yerine (a ) getirileccğini de bilirler. Yazarların hepsini okula götürüp ders 
veremeyiz. Bunun üzerinde fazla durmaya lüzum yok gibi geliyor. 

Liselerde dilbilgisi oku tu lsun deniyor. Acizane tecrübemedayanarak 
söyliyeyim. Bu tecrübe yapıldı, netice çıkmadı. likokulun beşinci sınıfında 
isim, sıfat öğretilir. Ortaokulda fiil bahsine kadar bütlin gramer okutulur. 
Eğer lisedeki öğrenci hala doğru dürüst öğrcnmemişse bu onun haksız 

olarak liseye geldiğini gösterir. Liselere ecnebi edebiyat dersleri koymuşuz . 

Aynı edebiyat öğretmeni okutuyor. Bu öğretmen yabancı dil .bilmiyorsa 
yabancı edebiyat olarak ne öğretecek. Kitabında Şekspir'den sekiz satır 

örnek vardır. Bu sekiz satırlık örneği çocuk okudu da ne oldu, klasik edebi
yat mı öğrendi? Bakanlık önce batı edebiyatı dersini ele alsın . Batı e9ebi
yatını öğretecek öğretmenle Türk edebiyatını öğretecek öğretmeni ayırsın. 
Belki edebiyat öğretmeni başka dil bilmiyor. Milli Eğitim Bakanlığından , 

önce bunu istiyelim. Fransa'da ayrı hocalar okutur. Batı edebiyatını ayır-
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mak lazım. Liselere nasıl gramer koyarsınız. Liseye gelen çocuk gramer 
bilmelidir. Ortaokulda grameri öğrenmelidir. Fazla dersiniz varsa onu 
batı edebiyatma ayırın, bunu demek istiyorum. 

BAŞKAN - İki önerge var . Biri konuşmaların 5 dakika, öteki de 
10 dakika sürmesini istiyor. 

BALTACIOOLU - Konuşmaların sınırlandırılmasına ben de ta
raftarım. Ancak· öyle konuşmalar olur ki Kurum için ölüm kalım mesele
sidir. O zaman Sayın Başkan müsaade etsin. 

BAŞKAN - Baltacıoğlu'nun teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir . 

Gramer Komisyonu raporunu oyunuza sunmadan önce bu konuda 
verilen bir önergeyi okutacağım . 

(Erişen, Timur ve Ul;ugür'ün imza/adıkiarı önerge okurıdu:) 

Kurultay Başkanlığına 

TOrk Dil Kurumu adı ile "gramer" sözcüğünü bağdaştıramıyoruz. Kolun adının da 
bu kolun hazırladığı rapordaki "gramer" sözcUklerinin de "dilbilgisi" ile del!'iştirilmesinl 
öneriyoruz. Saygılarımızla . 

KORKMAZ - Kol Başkanma söz verıniyecek misiniz 

BAŞKAN - Komisyon sözcüsüne söz vereceğim. 

ANKARA- «Dilbi lgisi" teklifi güzel ama dilbilgisi, "gramer" i karşLlar 
mı? Yetkili arkadaşlar fikirlerini bildirsiruer. Gerçi ortaöğretimde "dilbil
gisi" olarak tesbit edilm iştir. Arkadaşlar gerekçesini bildirsinler ki ona göre 
oylarımızı verelim. 

"Gramer" yerine "dilbilgisi" denebilir mi denemez mi? 

ERtŞEN - Önce önergemizin nedenini açıklayayım. Üzerinde 
durduğumuz asLI nokta gramer kelimesidir. Şu veya bu fakat mutlaka 
arı Türkçe bir kelime konmasını diliyoruz. Dil Kurumu'ndaki kollar 
içinde hiçbiri yabancı ad taşımıyor. Gramer Kolu hariç. Dilbilgisi keli
mesini yaygın olduğu için teklif ettik. Grameri karşılar mı karşılamaz mı, 
biz de tereddüt ettik. Dilbilgisi yahut dilbilim densin. Fakat mutlaka arı 
Türkçe bir terim bulsunlar ve koysunlar. Takıldığunız, gramer kelimesidir. 
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BAŞKAN - Gramer kelimesinin dilbilgisi olarak değiştirilmesini 

kabul edenler. 

KORKMAZ - Açıklama yapmak zorundayım. 

BAŞKAN - Buyurun. 

KORKMAZ - Dilbilgisi terimi üzerinde ısrarla duruluyor. Gra
merin küçük bölümleri için ses bilgisi, cümle bilgisi, şekil bilgisi, anlam 
bilgisi kelimelerini kullanıyoruz . Durum böyle iken acaba neden gramer 
kelimesini dilbilgisine çevirmedik. Yönetim Kurulu'nda da bu mesele tar
tışılrruş, uzun uzun üzerinde durulmuştur. Bir yandan grameri kabul ettir
mck, bir yandan da dilbilgisini tutturmak için gerekçeler ortaya konmuştur. 
Sonuç şu olmuştur: Dilbilgisi bazı kullanılışiarda grameri karşılıyamıyor. 
Eğer değiştirirsek ileride pek çok sakıncalar çıkacaktıl'. Gramer Kolu dil
bilgisi terimleri üzerinde dul'Uyor. Yararlı karşılıklar arıyor. Kol gramer 
kelimesi üzerinde de durmaya, eğer gramere karşı dilbilgisini kullanmak 
mümkünse grameri dilbilgisi ile karşılamaya kararlıdır. Gramer kelimesinde 
ısrar gerekiyorsa gerekçesini bütün ayrıntıları ile göstermek zorunda kala
caktır. 

BAŞKAN- "Bu önergeyi Yönetim Kurulu'na havale edelim, müm
künse grameri dilbilgisi ile karşılasın" teklifini 'oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

KORKMAZ - Gramer Kolu'nun çalışına programı okunmamış. 

Anlaşılrruyan bazı noktalar üzerinde açıklama yapmak istiyorum. 

tmlaya özen verilmelidir deniyor. lmla konusunda karışıklık içinde 
bulunduğumuz doğrudur. Ben 1960-1963 yıllarındaki değil son sekiz ay
Lık kolbaşkanlığı zamanımdak~ çalışmaları özetliyeyim. İmla konusu türlü 
zamanlarda ele alınmış, 1957 yılmda imla kovuşturması açılrruş, Milli 
Eğitim Bakanlığı ilc işbirliği yapılıruş, bir irnla raporu hazırlanmış, Yöne
tim Kurulu'na getirilmiş ve öylece kalmış. Ben geldiğimde bu şekilde bul
dum. Yapılan iş lemin ışığında neler yapılması lazım geldiğini inediyerek 
bu konuya eğililik. Memlekette bir irnla keşmekeşi mevcut. İkili , üçlü 
hatta dörtlü imla göze çarpıyor. Bu konuda neler eklemeliyiz, neler yap
malıyız . Gazetelerden bilimsel eseriere kadar kullanılan imlayı tesbit ettik. 
İmla kovuşturmasına gelen yazılara göre, soruşturmalara göre neticeyi 
tesbit etmeğe çalıştık. Bugün memleketin imla durumu nasıldır, alınacak 
tedbirler nelerilir, birleşik kelimelerin yazı lmasında hangi yollar takip 
edilmiştir, hangi şekilde yazılmalıdır? Bu ilkeleri tesbit ederek 40 sayfalık 
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bir rapor hazırladık. Kolun arzusu bunu yayınlamak değildir. Bu yol bizi 
bir imla kurm~ya götürmemiştir. İmla ilkelerine bağlılık bakımından Kol 
bazı ilkelere uymamaktadır. Raporu özellikle çeşitli imhi tutumu olan in
san ların bulunduğu komisyona sunarak soruşturma açmak arzusundayız. 
Komisyon büsbütün çıkınaza girebilir. lmlamız baştanbaşa bozuk değildir. 
J m la vardır ama değişik imla tutumunda olan insanların imlası vardır. 
Bazı yazarların imla tutumları başkadır. lm!a Komisyonu gerekçeleri ile 
bu konu üzerinde duracak ve sonuç belli olacaktır. 

AKSA (Komisyon sözcüsü) - Komisyon üyeleri Larafmdan gramer 
ogrenımın ı n yetersizliğine temas edildi . Genel Kurul' da bilgi verilmesi 
dileğinde bulunuldu. 

1- Liselerde başlıbaşına gramer öğrenimine geçilmesi hususunda Milli 
Eğitim Bakanlığı nezdinde teşebbüste bulunulması, 

2- Liselerdeki öğretmeniere gramer kursları açılması . 

Gramer Komisyonu bu iki hususta karar almış ve rapor Kurulunuza 
sunulmuştur . Ana dil öğrenimini çocuklar tam alamıyor. Bir yabancı dil 
öğrenmek durumU1ıda olan öğretmen kendi dilini iyi bilmediği için zor
luklarla karşılaşıyor. 

BAŞKAN - Gramer Komisyonu raporunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi önergelere geçeceğiz. Bazı arka~aşlar hiç incelemeden önerge 
veriyorlar. 

( Topkan ve Caner'iıı imza/adıkiarı önerge ok undu: ) 

X . Türk Dil Kurultayı Başkanlog-ma 

Gündem gcrcğine uyulıruyarak dün Genel Kurul ıoplanusı yapılıruştır. Buna pek 
çok üyenin haberi olmıyarak kaulamadı~ kesindir. Toplantının devamını istiyoruz. 

BAŞKAN - Gündemde hiçbir değişiklik yok. 

(Adil Gün'ün önergesi okwıdu : ) 

Dil davasında ilgileri anlaşılan radyo idarecilerine ve basın mensupianna teşekkür 
ed ilmesini öneririm. 

(Abdullah Çelik'in önergesi okundu: ) 
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Kurultay B~kanlıgına 

1- Kurultay çalışmalanmıza geniş yer veren Vatan gazetesine Kurultayca teşekkür 

edilmesini, 

2- Kurultay çalışmalarımıza hiç yer vermiyen Ulus gazetesine üzüntümüzün bildi~ 
rilmesini dilcmekteyiz. Sayın kurultay üyelerine, gerekli kararın alınması için duyurutmasını 
saygı ile sunanm. 

( Taldt Gün' ün önergesi okwıdu: ) 

Kurultay B~kanlığına 

Şimdi Burdur'a atanan Niğde eski valisi Vcfik Kitapçıgil yazışma ların Türkçel~tiril 

mesi için okullara, dairclerc , gazetelere genelge salmış ve çeşitli yarışma l arla bu davranışını 

sü rdürmüştür. 

Tanıtma Komisyonunca da saptanan bu örnek çalışınasından ötürü Vcfik Kitapçı

gil'e Kurultayca teşekkür edilmesini öneririm . 

K. MAKAL - Yer verenlere teşekkür etmek, yer vermiyenlere 
üzüntümüzü bildirmek . . . Bu yola gitmiyelim. Belki imkan bulamamış
lar, belki gelememişlerdir. Hepsine teşekkür edelim. Ayırt etmiyelim. Ga
zeteciler Cemiyetine telgraf çekelim, teşekkür edelim. 

ANKARA - Kurultay Başkanlığına yetki verelim. Teşekkür mek
tuplarını yazsınlar. Bunlarla vakit geç'irmiyelim, bunu rica ederim. 

N. FIRAT - Kime teşekkür edelim, kime etmiyelim konusunda 
Kurultay karar verecek olursa ferdi görüşlere göre hüküm vermek durumun
da kalır. Yönetim Kurulu bu konuda devamlı olarak çalışır, teşvik eder. 
Şimdi de Yönetim Kurulu 'na havale edelim. lcabedenlere teşekkür etsin. 

ANKARA - Kurultayı Başkanhk Divanı temsil eder. Teşekkürleri 
Başkanlık Divanı yapsın. 

BAŞKAN - Dilekleri özetliyorum. lstisnasız teşekkür için Başkan
lık Divanına yetki verilsin. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

(E. Ch. ve Halil Uysal'ın imzatadık/an ÖMTge o~undu: ) 

X. TUrk Dil Kurultayı B~kanlıgına 

Yönetim Kurulu raporunun (uzman, işyar ve hizmetli kadrolan) bölümünde geçen 
"Büro Şefi" ve "Sevk Memuru" gibi sözcükler Kurum'un dil tutumuna ayk:ın oldukundan 
oradan çıkarılmasını, yerlerine uygun, Türkçe karşılıklar konmasını ve bu işlemin Bütçe 
Komisyonu çalışmaları sırasında yapılmasını saygı ilc öneririz. 
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BAŞKAN - Önergenin Yönetim Kurulu'na havalesini kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler, .. Kabul edilmiştir. 

(Abdullah Toros lu' nun önergesi okundu: ) 

Kurultay ~kanlı~ma 

Günlük hayatımızda en çok kullanılan yeni sözcüklerden meydana gelen bir liste ha· 
zırlanarak, hiç olmazsa Türkçe ö~retmenlerine gönderilmesinin gerekli oldu~ kanısındayım. 
Genel Kurula duyurutmasını rica ederim. SaygıJanmla. 

(.(orlutuna'nın öııMgesi okuııdu: ) 

X. Türk Dil Kurultayı Sayın D;ııkanlıkına 

Ömrünü Türk diline, Türk edebiyatına hizmet yolunda harcamlf olan şair arkada
şuruz ŞOküfe Nihai ; a~ır bir ameliyat geçirdi, beş aydır Teşvikiye Sall;lık Evinde yatıyor. 

Kendisine Kurultay adına bir geçmiş olsun telgrafı çekilmesi, uzun çallfmalarma küçük 
bir karşılık olarak onu sevindirecektir. Gerell;inin yapılmasını saygı ile dilerim. 

l. REB10CLU - Geçmiş olsun telgrafı çekmek isteniyor. Kurum'a 
taraftar görünüyorlar, dışarda aleyhte yazılar yazıyorlar. Uydurmadır 

diye dili yıkmaya çalışıyorlar . Halide usret burada dil devrimini tutuyor, 
dışarıda Yeni İstanbul'da dili yıkmak için çalışıyor. Şlikfıfe Nihai de böyle. 
Kurultay böyle arkadaşlara gereken tavrı takmsın. 

BAŞKAN- Abdullah Toroslu'nun önergesinin Yönetim Kurulu'na 
havelesini kabul edenler .. . Kabul etmiyenler , , . Kabul edilmiştir. 

( Paınirli, Şengil, E. Oz'ün iınzaladıkları önerge okundu: ) 

X. Türk Dil Kurultayı Sayın D;ııkanlıkına 

1- Büyük Atatürk' ün Türk ulusuna armaka,n bırakokı Türk Dil Kurumu'na asıl 

üye oldukları halde : 

Kurum•un amaçlarına asla uymıyan yıkıcı ve yerici davranışlan ile tanınm.ış Prof. 
Ahmet Temir, Osman Nedim ve di~ arkad;ıılanrun bu türlü tutumlan karşısında Kurum 
yOneticilerinin ne gibi işlemlerde bulundull;unun açıklanması, 

2- Bu üyelerin Kurum hakkındaki davraruılan gerçekten yılucı, yerici ve lunayıcı 
ise en yetkili organ olan Kurultayın haklarmda gerekli karan alması için konuıma aç~l· 

masına izinierinizi OstUn saygıJanmızla dileriz. 

AKSOY (Genel Tozman ) - Önerge veren arkadaşlar, Ahmet Te
rnir, Osman Nedim Tuna ve arkadaşları hakkında Yönetim Kurulu'nca 
ne gibi işlem yapılmıştır diyesoruyorlar. Bazı arkadaşlar Yönetim Kurulu'na 
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havale edelim dediler. Mesele Yönetim Kuruluna gelmiştir ve işlem yapıl 

mıştır. Konuşma açılmasına karar verilirse gereken açı klamayı yaparım. 

BAŞKAN - Bu konu üzerinde konuşmak isteniyor mu ? 

(Bilelim sesleri) 

BAŞKAN - Bu konu üzerinde konuşulması teklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenlcr ... Kabul edilmiş tir. Şimdi 

Genel Yazmanın aç ıka l mas ını dinliyelim . 

AKSOY (Geııel ra.ı;man)- Yönetim Kurulu 'nun 25 eylü l 1961 
tarihindeki to plantısında bu mesele söz konusu oldu . Bazı liyeleri n Kurum' un 
amacına aykırı harekette bulundukla rı görüldüğünden bunlar hakkında 

Onur Kurulu 'nun bir ka rar vermesi istendi. 

Mesele şuydu: Milli Eğitim Bakanlığından Türk Dil Kurumu 'na bir 
Bilimler Akademisi kanun tasarısı gönderilmişti. Bu tasanda deniyorrlu ki 
(Üniversite üyelerinden ve dil uzmanlarından kurulu bir lıcyc tçc hazır· 

lanan ilişik Bilimler Akademisi kanun tasarıs ını gönderiyoruz. Düşünce

lerin izi bildirin. ) 

Bu tasarıci a Kurum'u ilgilendiren maddeler de yer alıyordu. O madde
ler şunlardı: 

(Türk Dil Kurumu'nun bOtün taşınır taşınmaz malları , her türlü gel iri , kitaplığı 

Türk Bilimler Akadcmesi'nc kauhr. Türk Dil Kurumu'n un bütün üyelikleri ipta l ed ilir .. 

hıikn iş başında bulunan Dil Kurumu Yöne tim Kurulu istifa ederek Kurum Türk Bilimler 

Akademis' inin Türk Dili Enstitüsü iç in seçilen asıl üyelerin idaresine devredilir. ) 

( 196 ( ?) y ılı katma bütçeleri yürürlüğe girineeye kadar Türk Dili Enstitiisü Türk 
Dil Kurumu'nun gelirleriy le idare o lunur.) 

(Özel Akademi binası yapıhacaya kadar Türk Dilimler Akademesi'nin Enstitüleri , 
kiraya verilen katları boşaltılmak suretiyle imkan nisbe tinde Türk Dil Kurumu'nun Ka

vaklıdere'dcki binasında yer alırlar. ) 

(Akademi Senatosunun vereceği karara göre Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Ku
rumu ltitaplıkları birl eştirilerek Türk Bilimler Akademesi kitaplı~ı meydana getiri lir.) 

Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu'na yazdığı yazıda, yukarıda oku
duğum maddeleri sıraladıktan sonra bu tasarıyı hazırlayıp resmi makam
lara vermekle Kurum' un amacına aykırı harekette bulunan ve onurunu 
kıran Ahmet Temir ve Osman edim ile öteki arkadaşları hakkında tüzü
ğümüzün 6. ve 36. maddelerine göre gereken kararın verilmesini istedi. 
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Haysiyet Kurulu bunun üzerine bir işlem yapmaya lüzum görmemiştir. 

CA ER - Öteki isimleri de açıklasınlar, öğrendim. Yönetim Ku
rulu bu üyeler hakkında neden iki yıldır bir işlem yapmamış. 

AKSOY (Genel razman ) - Arzettiğim gibi Yönetim Kurulu'nun 
görevi tezkereyi Haysiyet Kurulu'na yazmaktan ibarettir. Haysiyet Kurulu 
Kurultay tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Haysiyet Kurulu'na emir 
veremez, ancak kendi kanaatini bildirir. Yönetim Kurulu bunu yapmış, 
Haysiyet Kurulu 'nun karar vermesini istemiştir. Ama Haysiyet Kurulu 
karar vermemiştir. Iki kurul arasında görüş ayrılığı vard ır . Kurultay hangi 
görüşü doğru bulursa ona karar verebilir. 

Akademi tasarısını Ahmet Temir ile Osman cdim Tuna'nın hazır
ladıklarını tahmin ediyoruz. Bu tasarının öncesine gidersek bu tahmini
mizde aldanmadığımız anlaşılır. 

lnkılaptan sonra Türk Dil Kurumu'nda bazı yolsuzluklar yapıldığı 
hakkında Hükümete 34 maddeli bir ihbar yapılmıştır. Bu ihbarda Ahmet 
Temir, Osman Nedim Tuna, Talıit Tekin ve Ayhan Göksan imzaları 

vardır . Hükümet bu ihbar üzerine eylül 1961 de Kururn'a bir müfettiş 
göndermiş, müfettiş Kurum' da dört, beş ay devamlı olarak çalışmıştır. 

İddia edilen konulardan birkaçı şunlardır: Bina çürüktür, projeye aykırı 
yapılmışttr. Müteahhide fazla para ödenmiştir, Belediyeye rüşvet veril
miştir, Gümrükten kaçak asansör geçirilmesine teşebbüs edilmiştir .. . 
Müfettiş idari ve mail bakımdan ihbarları kendisi ele alıp incelerniş, fenni 
olanları da Bayırdı.rlık Bakanlığının yetkili fen heyetlerine inceletmiştir. 

Bu konu Hesap ve Bütçe Komisyonunda görüşülrnektedir. Sonucu size 
gelecek. Müfettiş "hiçbir meseleden dolayı yapılacak hiçbir işlem yoktur" 
neticesine varmıştır. Bayındırlık Bakanlığı heyetleri de binaıun projeye 
uygun bulunduğunu, çok sağlam olduğunu, Kurum yöneticilerinin müteah
hide fazla para ödernek şöyle dursun, kendisini bak ettiği paradan 82 bin 
lira aşağısına razı ederek Kurum'u kazandırmış olduklarını raporlannda 
belirtmişlerdir . Kesin kabul, kesin hesap yapılmıştır. Hiçbir eksik görül
memiştir. İhbarcılar ihbarlarını ayrıca Savcılığa intikal ettirmişler, av
cılık ta tahkikat yapmış ve takipsizlik kararı vermiştir. eticede ihbarların 
idari, mali ve cazal yönlerden aslı olmadığı anlaşılmıştır. 

İhbarda imzaları bulunan dört kişi bundan istedikleri sonucu ala
maymca bir akademi kurulmasına teşebbüs etmek ve Kurum'un mallarını 
akarlerniye devretmek suretiyle Kurum'u kapamak yoluna gitmişlerdir. 
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Büklımete verilen akademi tasarısı Türk Vurdu dergisinde ve ayrıca biı· 

kitapta Ahmet Temir imzasİyle çıkmıştır . 

' SUNGUR - Böyle bir olay için kürsüye çıkmak istemezdim. Bir 
suç işlenmiş, bu Kurum'a saldırılmıştrr . Milyonlarca Türk 'ün bağlandığı 

böyle bir Kurum'a ... Ben kişileri tanımıyorum, kişilerle ilgim yok. Kurum'
un .çalışmalarında bir fenalık görülmemi ş, demek ki yalan söylenmiş, Ku
rum'un varlığına el ve dil uzatılmış. Haysiyet Kurulu da ödcvini yapmamış

tır. Biz bunu rapordan anlamıştık. Dört kişinin derhal aramızdan çıkarıl
ması oya konsun . Bunları aram ızdan atalım . 

N. FIRAT - Tüzüğümüzde Kurum'dan çıkarma hususunda gerek
li hükümler var. Bu dört üye Haysiyet Kurulu 'na verilir, Haysiyet Kurulu 
durumlarını inceler , kararını verir. Kurum' un tarihinde şimdiye kadar 
görülmemiş elim bir manzara ile karşılaştık. 

İlk gün toplanamadık, soruşturdum, 300 kişi olsa toplanılırmış. Arka
daşlar gayret edip bulunsalardı, demek toplanabilecektik. 

Ödentisini ödemiyenler Haysiyet Kurulu kararı ile çıkarılır. Yönetim 
Kurulu da Kurultay da kimseyi çıkaramaz. Haysiyet Kurulu çıkarır. İti

raz edilirse buraya gelir. Haysiyet Kurulu'nun geniş müsamahası yüzünden 
bu arkadaşlar çıkarılmamış oldu. Kurum'un haysiyeti bakımından , Haysi
yel Kurulu'na seçeceğimiz arkadaşları, hassasiyetİn son derecesine varmış 
olanlar arasından seçelim. 

AYHAN GÖKSAN - Ihbarı yapanlardan bir tanesi bendim. Sav
cılık takipsizlik kararı vermiş. Hukukçu olmadığım için daha fazlasını 

bilmem. Ama delilsiziikten de takipsizlik kararı verilebilir. 

(Ne demek isliyorsuıı sesleri ) 

Yalnız ihbar gizli olarak yapılmıştı. İsimler acaba nereden temin 
edilmiş? Türk Dil Kurumu'nun akademi olması için bir fikrim olsaydı oraya 
da imza ederdim. İhbar daha ağır bir şeydir. Öteki daha fikridir. Birinci-

· sinden çekinınediğim gibi ötekinden de çekinmezdim. Açıklamak kendi
lerine düşer. 

? - Haysiyet Kurulu'nun çalışması burada sona erer. Kurultay en 

yüksek makamdır, çıkarır. 

F. ANKARA - Arkadaşlar arasında düşünce aynlığı olabilir. Tar
tışma sonunda bir sonuca bağlanır. Bulunduğu aileyi yıkmaya kal· 
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kışmak artık o dernekte kalmamaktır, o toplantıdan ayrılmaktır. Bu 
arkadaşlar bunu yapmışlardır. Haysiyet Kurulu'na seçilen arkadaşların 
bu defa seçilmemelerine Kurultayca çalışılmalıdır. Göksan'ı bir yandan 
kutlarım. Ihbarı yapmış ama Kurum'u yıkmaya çalışmamış. Haysiyet 
Kurulu Başkanı gelsin Kurultaycia açıklamada bulunsun. Düşünce 

özgürlüğünün önemini biz de biliyoruz. Ama düşünce özgürlüğü Kurum'u 
yıkmaya hak verdirmez. Haysiyet Kurulu Başkanı bunu bize açıklasın . 

CANER - Geçen Kurultaycia bu arkadaşlar Kurultayın havasını 

bozmak istemişler ve bozmuşlardır. Yönetim Kurulu sanki yolsuzluk yap
mış gibi ortalığı karıştırmışlardır. Haysiyet Kurulu Kurultay'a hesap 
versin. Türk Kültürü dergisini de aynı arkadaş çıkarıyor ve Türk Dil Ku
rumu'nun amacına aykırı yazılar yazıyor. 

BAŞKAN - Temir, Tuna, Tekin, Göksan cevap versirıler. Ben ken
diliğimden hiçbir şey yapmıyorum. 

ILGAZ (Haysiyet Kurulu B114kanı) - Bir şansızlık eseri olarak geçen 
Kurultay'da bir gün bulunup döndüm. Bu yüzden geçen Kurultay'ın 

geçen devre içindeki seyrini takip etmek imkanını bulamadım. Sonradan 
Kurum'dan Onur üyeliğine seçildiğimi bildiren bir mektup aldım. Bunun 
üzerine vazifeiDi idrak etmiş bir insan sıfatıyle Ankara'ya geldim, Onur 
Kı'ırulu'ndaki arkadaşlar kirrılerdir diye sordum. Hepsi de kıymetli olan 
arkadaşlarımla o gün toplandık. Bir kadın olmak münasebetiyle beni baş
kan seçtiler. 

Günün birinde bize böyle bir yazı geldi. İstanbul'dan çağırıldım, 
Haysiyet Kurulu ilc birlikte toplandık. Yapılan ihbarların sonuçsuz kal
dığını öğrenerek sevindik. 

Akademi konusunda Onur Kurulunca şöyle bir karara varıldı: Herkes 
her hangi bir fikri savunabilir. Vaktiyle Mill1 Birlik Komitesi zamanında 
böyle bir fikir ileri sürülmüş, sonra zaman geçmiş, bu mesele de öylece 
kalmış. Onur Kurulunda, bu arkadaşların üyelikten çıkarılıp çıkarılmaması 
üzerinde konuşulduktan sonra, çıkarıimalarına karar verilmedi. 

Ikinci mesele de şudur: Ödentilerini vermiyen üyeleri Kurum'dan 
çıkarmak. . . Davaya İnananlar, buraya gelip çalışırlar, gelemiyerıler 

köşelerinde oturur çalışmaları uzaktan izlerler. Atatürk kurumuna candan 
ve gönülden bağlanan bu arkadaşları yılda 5 lira ödemedikleri için Kurum'
dan çıkaramadık. 
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l:\fCEOG LU - Burada iki şey var: Haysiye t Ku rulu vaz ifesini 
yapmam ıştır, Yönetim Kurulu vazi fes ini yapmam ış tır. ih bar tah akkuk 
etmczsc ihbarı yapanın adı mlıfte ridir . Yönetim Kurulu müfteri davası 

açacaktı, açmamış, bu bakımdan vazifesini yapmamıştır. 

BAŞKAN - Yeterlik önergesi var. K abul edenler ... Kabul etm i
yeıı l er ... Kabu l edi lmiş tir. Şimd i Ahmet Tem ir'e söz veriyorum. 

TEı\llR - Kurum üyesi o!a ra k şunu <HI.ctnıck isterim. Baz ı rncsc
lclcr ya nlı ş aksetmiştir. Biz ı s i ahat tcklifinde bulunduk. Kuruın 'ıı y ıkmak 

gibi bir fikir taş ıınadık. Yalnız Kıı rum ' uıı ilmi yönleri ni ıslah elmek yo lıırıu 

tuttuk. Bir Türk Dili profesörü cıl ,ırak Türk Dil K u ruınıı 'ııu yıkmak için 
gayret e tm iş olamanı . Atat iirk Kurum'Lı ilmi bir mlıcS>esc olarak kurdu. 
Bizim bütün ch1vamız bu Kuru ı n"ııı ı ilm i ccplıesi ııi abanıaktan kurıarnıa ktı. 

Üniversite ilc işbirli ğ i yaparak Kuru nı 'u y ıkma k diye birşe y yok. Ti"ırk 

Dil Kurumu Atatürk 'ün b ı raktı~ı vakıf şartlarına ııygıın olar.ık bir aka
demi ça tı s ı altında topla na bilir. 

( Cyeler 11c oluyor srsini ) 

( llÜ)· le sauunma olmaz sesleri ) 

Kurum muhtelif safha lar atlatm ı şt ır. Dilin bir ilmi cephesi vardır. 
Bunu dil a kadem ileri ya pa r. l htisas sa has ı di l olan bir adama neden bu i şi 

emanet e tmiyoruz. Kurum' u ıs l ah etmek bahis mcvzuudur. Aksiyon cep
hesi yürüyor ama neyin a ksiyonud ur. Biz üniversite olarak sanatçılara 

karşı düşmanca bir cephe takınmadık. Dilin ilmi cephesi aksam ışsa bunu 
düzeltmeliyiz. Etima Jojik sijzJük yapılmamıştır. Bunu kim yapar? 

(Si<. değil sesleri ) 

Etimolojik sözlük olmada n hiçbir şey yapılamaz . Kurum'un ilmi cep
hesine kuvvet vermel i, Kurum Üni ' ersile ile işbirliği yapmalıdır. 

BAŞKAN - Dört kişinin üyeliğinin kaldırılması hakkındaki önergeyi 
oy unuza sunacağım. 

AYHAN GÖKSAN - Şüphclcnd iğim için i h barda bulundum. 
Neticesi çıkmamış olab il ir. Tlizüktc bu hak bana verilmiştir. Suçlu isek 
Onur Kurulu a l ey himize karar vcrcbilirdi.Halbuki böyle bir karar verilmedi . 
Üs telik iki arkadaş Kurum' dan at ıldığı halde ben atılmadım. Geçen Ku
rultayı ben karıştırmadım . Neden geçen Kurultaycia soru lmadı da bu Ku-



'· TÜHK DIL KUilULTAYl 87 

rultayda soruluyor. Kurum'un amacını benimsemediğimizi Caner nere
den anlamış? 

(Yazılı olarak oy verilsin sesleri ) 

BAŞKAN - Önergeyi yaz ılı olarak oya koyuyorum. Her arkadaşın, 
açılacak listelere imza etmesini rica ederim. 

( Uyeler ya;;:ılı olarak oylarını kullandılar. Oylar sayıldı. Bu diirl kişinin çı

kan/maması için 18, çıkanlması için 80 oy uerilmi.ş olduğu görüldü. ) 

BAŞKA - 4 kişinin Kurum üyeliğinden çıkarılmaları 18 oya karşı 
80 oy ile kabul edilmiştir. 

Yarın sabah 9.30 da toplanmak üzere oturumu kapıyorum. 

Kapan4 saati : 18 .00 



BAŞKAN 

YAZMANLAR 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

ı 2 TEMMUZ ı 963 CUMA 

BİRINCI OTURUM 

Açılıf saati: 9.30 

Orhan Hançerlioğlu 

Burdurlu, Kırkpınar. 

BAŞKAN - Çoğunluk var, otu rumu açıyorum . Şimdi Üçüncü 
Birleşim Birinci Otururnun tutanak özeti okunacak· 

(Tutanak ö<.eti okwıdu ) 

ÜÇÜNCÜ BIRLEŞIM-BIRI NC I OTURUM TUTANAK ÖZETI 

1- Geçen birle~imin tutanak özeti okundu, kabul edildi. 

II- Gramer Komisyonu raporu okundu. Kom isyon Sözcüsü, rapora ek olarak hazır
lanan 1963-1966 yı ll arı Gramer Kolu ça lışma programını okudu. Dilbilgisi üzerinde yapı

Jan konuşma lardan sonra Gramer Kolu'nun Dilbilgisi Kolu olarak deA-iştirilmesini istiyen 
önerge dinlendi. Kol Ba~kanının yapbğı açıklamadan sonra gereği yapı lmak üzere önergenin 
Yönetim Kurulu'na havalesi kabul edildi. 

lm11 meselesi üzerinde konuşuldu. Kol Başkanı Kolun imla konusu üzerindeki çalış
masını açıkladı. 

Gramer Komisyonu raporu oya koıdu, kabul cdHdi. 

I rı- Önergelerin okunmasına geçildi. 

Radyo idaresine ve aynksız bütün gtı.ze tclere Başkanhk Divanınca teşekkür mektubu 
· yazılması teklifi kabul edildi. 

Yönetim Kurulu raporunda geçen "büro şefı '', .. sevk memuru" gibi sözlerin yerine 
Türkçe karşılıklar konmasını istiyen önerge din lcnd ikten sonra bu işin de Yönetim Kunt

lu'na havalesi uygun görüldQ. 

GünlUk hayaumızda en çok kullanılan yeni sözcüklerden meydana gelccelc bir liste 
hazırlanarak Türkçe ökretmen lerinc gönderilmesini istiyen önergedeki tcklifin Yönetim 
Kurulu'na havalesi uygun görüldü. 

Kurum'un amaçlarına uymıyan, yıkıcı ve yerici davran~ları ile tamnan 4 üyenin 
Kurultayca Kurum Uyeli~inden çıkarılması hakkında verilen 2 önerge okundu. Genel Yaz-
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man bu 4 üyenin davranışları üzerinde açıldamada bulundu, Haysiyet Kurulu'na verildik· 
leri halde Kurulca haklarında bir işlem yapılmadığını bildirdi. Kürsüye gelen Haysiyet 
Kurulu Başkanı Kuntlun bu üyeleri çıkarma kararına varmarlığını açıkladı. Temir ve 
Göksan kendilerini savundu lar. Önergelerde adları geçen Tcmir, Tuna, Tekin ve Göksan'ın 
Kuruıtayca üyeliklerinin kaldırılmasının yazılı olarak oya konması istendi. Kürsüye gelen 
üyeler listeleri imzalamak suretiyle oylannı kullandılar. Temir, Tuna, Tekin ve Göksan'ın 
Kurum üyeliğinden çıkarılmaları çoğunluk la kabul edi ldi. 

12 temmuz cuma günü saat 9.30 da toplamlmak üzere Başkan oturumu kapadı. 

Yazman 
Salim Rıza Kırkpınar 

II. Başkan 
Orhan Hançerlioğlu 

Yazman 
Bqir GöğUş 

BAŞKAN - Tutanak özetini oyunuza sunu yorum. Kabul edenler 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Derleme-Tarama Komisyonu raporu okunacak. 

(Derleme- Tarama Komisyonu raporu okundu. ) 

KURULTAY BAŞKANLlClNA 

l 1/7/1963 günü saat 9.30 da Komisyonumuz toplandı. Başkanlığa Hikmet Turhan 
Dağlıoğlu, Sözcülüğc Kerim Yunt, Yazmanlığa Cevdet Bczirci seçildi. 

Kol Başkanı Ömer Asım Aksoy'un üç yılda neler yapı ldığını anlatan açıklamalan 
dinlendi. Üyelerin çalışmalar hakkındaki düşünceleri ve el eştirmelerinden sonra aşağıda 
belirtilen görüş bir l iğine varıldı. 

Derleme lıi 

1- 1952-1959 yılları arasında halk ağzından ikinci kez yapılan başarılı derlemenin 
ilk verimi olarak Der/em• Sö~lügi1 I adlı kitap çıkarı ldı . Söz derleme dergisinden bq 
kat daha geniş olmakla beraber türlü yönlerden geliştirilmiş bulunan bu eserin hazlrlanma
sında 917 dcrlcyicinin çal4tıi\'l anlaşlldı. Adları Derleme Sözlüğü'nün başında bulunan bu 
arkadaşlara Komisyonumuz, karşılıksız olarak barcam4 oldukları emeklerden ötürü, teşek
kür etmeyi bir borç bilir. 

Birinci derlerneye kaynak olan 1 SO .000, ikinci derlerneye kaynak olan 450 .000 fi~ 

Derleme- Tarama Kolu'nun arşivinde düzenli bir şeki lde bulunmaktadır. Bu arşivden 
herbir fiş bir-iki dakika içinde çıkarılabilmektedir. 

2- Genel atasözleri ve deyimler üzerindeki çal4malar : 

Belli başlı atasözleri ve deyimleri kitaplarının taranmasından 27.000 fi~ elde ed il miştir. 

Bu konuda birkaç yıldan beri süregelen ve sona erdiği anlaşılan bu çahşma verimlerinin 
kısa zamanda yayımlanması Komisyonumuzun başta gelen dileklerinden biridir. 

Ayrıca yurdun tiıl'lü bölgelerinde halk ağzında yaşamakta bulunan atasözleri ile de
yimlerinin de derlenmekte olduğu görülmüştOr. 
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3- Geçen uc; yıl ic;indc halk meslek ve c;anatları terimleriyle tUrku, mani. masal gibi 

!trizlü halk edeb i yatının dcrknmckte olduğu anlaşılmıştır. Bunlara ilençler, dilekler ve bil

mceelerin de eklenmesi Komisyonumuzca uygun günilmüştür. 

Kuruınca bir takvim c.;ıkarılırsa buna halk atasözkri ve diyemlerinin de konulması 

<,ok yerinde olacaktır. 

Tarama i~i 

4- llundaıı oncc' 4 ci lt halintic çıkan Tamk/ariyle Tarama Sö.;;lıigu'nün bırlcşıirılnwsi, 
tamamlanınası ve geliştiri lmesi suretiyle Tarama Sö.:.ltıgıı 1 adlı kiLabın yayımldnd ıi(' ı 

gorülmuştUr. Bu kllabın 227 kaynağın taraıımasıyla hazırlandığı anlaşılmı.$llf. 830 sayfa 

tutan bu kit...ı.pta yalnız A D harfleri bulunmaktadır. 

Ünivcrsitt"'cı- ve bi lim kurumlarının geniş o lçudc fayda/anelıkları bu cM·rın yerlı H ' 

yabancı bılim adamlarına dağıtı l arak di.lşuncckrinın sorulması , bundan sonraki cıltkriıı 

on lardan gclecf"k düştincclcrin ışığı altında ha~ırlaııması Komi~yurıurnuzca uygun gönıl· 

müşti.ır. 

S- Derleme Tarama Kolu'nun t·n yararlı ve ha')arılı işlerinden biri d e Yt"ni Anayasa· 
ııııı bir ~öz lti ğlıni.i hazırlamış olmas ıd ır . Çok ılg i çeken bu kilabın on ay g ibi kısa bir süre 

içinrk uç kc~ ba~ılmasının ne bü yük bir Oncnı laşıdığnıı gostcrmeğc yel cr buluııdu'{u kanı· 

sınday ı z. 

6- Anayaıa Sb::.lü.eu'ııuıı gordüğü bu ilgi bir hukuk dili söz/uğunun de hazırlanına!'ı ı 

gcrckli l iğ iııi ortaya koymuştur. Kol'un bu yolda (,"alıştığıııı görmek bize sevinç vrrıniştir. 

Veriminin kısa lıir sürede gerçekleşmesini dileriz. 

Koınisyonuınuzca gelecek üç yıl içindt• Kol' un başarınasım dilcdığinıiz ışler 

aşağıda sıralanmıştır : 

a ) Derleme Sözltiğu t ntin ikinci ci ldi dı:· ha~ırlamp basıırılmalıdır. 

b ) Tarama SOzlüğü'nUn ikinci cildi hazırlanıp bastınlmalıdır. 

c ) Ata Sozkri ve Deyim leri uzerine hazırlanmış olan eser bastıtılmalıdır. 

ç ) Otuz yıldan beri dilimize girmiş olan ~özcilklcrin bir sözlüğü yapılmalıdır. 

d ) Devrim sonras ı kanunlarından taranmakta o lan hukuk sözcüklerinın bir sozluğu 

basılmalıdır. 

c) Halk sanat l a rı te rimlerinin , bölge at.asozkriyk c.ky inılcrinin, söz lü halk edebiya

tının dcr lcnmcsine devam edi lme lidir . 

f ) l-l alk aA:ıLiarının şer id e alınması için yılda beş bin liray ı aşmamak şarliyle bir har

cama yapı l ması Komisyonumu zun dileklerinden biri olmuştur. 

Üniversiteler, Bakanlıklar. H alkev l erinın V(' diğer kurumların bu harcamalara \ '<" 

çalışm:ı l ara ortak olmasının sağ lanması Konıısyonumuzca uygun görtilmuştür. 

So~tuç 

U- Ucrleme- Tarama Kolu 1nun ıkı kurullay arasındaki çah.şmaları. dcğcrlı ve olumlu 

eser leriyle yurt ölçUsündcki başarı l arı Komhıyonumuzca bcğcnilmcktc , Kol Başkanı ilc bu 
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Kol'da çalışan arkadaş l arı övmeği onurlu bir borç bilmckıe, gelecek yı l lar içinde de 
aynı çalıayı göstermeleri başta gelen dileğimiz bulunmaktadır. 

Ocrlemc·Taranıa Komisyonu 

Başkan 

J-likmct Turhaıı Dağ· ııoglu 

Söze U 

Kt"rirn Yunt 

Üye 
Abdülkadir inan 

Cy,· 
;'ldtirscl Kiht· 

Üyt• 
!smail uı~·ugur 

Üye Üye 
Ş. :"'aznıi Coşkun lar Prof. Sadettin Buluç 

Üye Üye 
Abdullah Taymas l\1. Necati Öngay 

Üye Üye 
Ali Rıza Ündrr ~lut.affcr Egelioğlu 

Yazman 
Cevdet Bezirci 

Üye 
Talat Gün 

Üye 
Dr. Baha Arıkan 

UZLUK - Rapor çok güzel. Arkadaşlara teşekkür ederiz. Yalmz 
halk ağzından toplanacak sözler için beş bin lira çok az. On bin liraya 
çıkarı ls ın. 

J. EYÜBOCLU - Tarama dergisi çok faydalı. Yalnız tek yönden 
ele alınıyor. Dilimizele bulunan Arapça, Farsça sözlerin halk ağzındaki 
karşılığını aramakta güçlük çckiyoruz. Halk ağzından derlenen sözlerin 
Osmanlıcadan -Türkçeye yapılması çok uygun olacak. Tarama dergisinde 
aradığıınızı bulamıyoruz. Ben Osmanlıca bir sözcüğün halk ağzındaki 
karşılığını bulınalıyım. Türkçeden-Osmanlıcaya ve Osmanlıcadan-Türk
çeye yapılsın. Bizim için yararl ı olan budur. 

DİZDAROCLU - Sanıyorum ki yan lı ş noktadan hareket ettiler. 
Derleme çalışma ları ile, halk a_ğzında yaşıyan Türkçe sözleri yazılı hale 
getiriyoruz. Tarama çalışmaları ile de eski eserlerdeki Türkçe sözcükleri 
sözlük haline getiriyoruz. Arkadaşımız Osmanlıcad an-Türkçeye sözlük 
istiyor. Bu bizim amacımı za aykırıdır. Her halde bu noktayı gözden kaçır

dılar. 

CANPOLAT- Hukuk terimlerinin 
terimleri sözlüğü nasıl olsa hazırlanacaktır. 

dileğin çıkarılmasını istiyorum. 

toplanması istendi. Hukuk 
Komisyon raporundaki bu 
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Eski metinlerde geçen kelimeleri tarayıp Tarama Sözlüğünü meydana 
getiriyoruz. Başka anlamda geçiyorsa bu da sözlüğe alınıyor. Osmanlıca
dan-Türkçeye sözlük meselesi lüzumsuzdur. Ancak Osmanlıca-Türkçe 

bir endeks hazırlanabilir. 

Halk ağ'~ından derlenecek hikayeler ıçın bir tcklif yapmıştık. Beş, on 
bin lira deniyor. Biz Komisyonda bir yol gösterdik. İki üç teyp alalım, 
köylerde kullanalım. Uzmanlara veya üniversite öğretim üyelerine yahut 
tez hazırlıyan öğrencilere burs şeklinde verilir diye tcklif ettik. Şeritleri 

Kurum'a teslim ederler. Dikkate alınmasını istiyorum. 

YUNT (Komi.ryoıı sözcüsü) Komisyonun hazırladığı raporu 
üye arkadaşlar olumlu karşıladılar. Bunu sevinçle ve saygı ile belirtiyorum. 
Düşüncelerini açıklıyan arkadaş l arın K omisyon çalışmalarını takviye eder 
mahiyette konuştuklarını gördük , memnun olduk. 

Uzluk, beş bin lira azdır dedi, teşekkür ederiz, fakat mali imkanlarımız 
bu kadar cl verdi. ligi li müessese yardım ederse beş bin lira artar. Eyiiboğlu 
arkadaşımız ın isteğine karş ı Kol Başkanı açıklamada bulunsun. Dizdaroğlu, 
Komisyon raporunu takviye ettiler, yardımcı oldular. Canpolat Komisyon

da idi. Derleme bahsinde yürekten gelen heyecanlı bir gayretle çalıştı. 

Bunu memnunlukla karşıladık. Mümkün olan yapılacaktır. 

BAŞKA - Derleme-Tarama Komisyonu raporunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Konuşmaların üçer dakika sürmesi hakkındaki önergeyi oyunuza su
nu yorum. Kabul edenler ... Kabul etıniycnler ... K abul edilmiştir. 

Şimdi Sözlük Komisyonu raporu okunacak. 

(Sözlük Komi.ryonu raporu okuııdu. ) 

X. TÜRK DIL KURULTAYI BM;iKANLJ(;INA 

Sözlük Komisyonu 10 temmuz 1963 çarşamba günü saaı 9.30 da Kurum binasında 
toplandı. 

B<4kanlığa Fahrettin Kırzıoğlu, Sözcülüğe Şerif Baykurı, Yazmanlığa Aydın Oy'u 
seçtikten sonra gündem içinde çalışmaya başladı. 

Komisyonumuz Kurum'un Sözlük Kolu'nun geçen döncmdeki çalışmalarını incclcdi. 
Kol Başkanı Cahil Öztclli'nin bu çalışmalar üzerindeki açıklamalarını dinledi ve aşağıdaki 
sonuçlan öğrendi. 
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1- Türkçe Sözlüğün 3. baskısın ı n bitmek üzere olduğu ve 4. baskın ın daha işlenmiş 

olarak basılmas ı hazırlıklan yapıldığı , 

2- Yarışmaya çıkarılan Orta Öğretim Söz l üğü için verilen süre sonunda istenilen 
niteliktc eser gelmem iş olduğundan bu süren in yeni leurnesi yoluna gidildiğ i , 

3- Fransızca-Ttirkçc Söz l üğün 10.000 tane hastınldığı ve: kısa sürede yansının saul
mış olduğu, 

4-- Profesör Yaşar Öncn ve Okuıman Cemi! Ziya Şanbey tarafından hazırlanmakta 
o lan Almanca-Türkçe Sözli.ığün bir yazılı an laşmaya bağlanarak 1964 ocak ayma kadar 

hiıirilmesinin sağlandığı , 

5- Doç. Tahsin Yazıcı ve Doç. Nihat Çetin'in hazırlamakta olduklan Farsça-Türkçe 
Sözllijtün de bir yaz ılı anlaşmaya bağlanarak 1965 kasım ayına yetiştirileceği , 

6- Arapça-Tü rkçe Sözlük üzerinde Prof. Ahmet Ateş' in ça lışmakta oldu~u, 

7- Etimoloji Söz lüğürıü hazırlamakta o lan Prof. Hasan Eren'in çalışmalarını iler

Jcttiği, 

8- Çıkarılması düşünü l en geniş çapta yeni T ürkçe SözlUk için hazırlanan ve bir ko
misyon ile Yönetim Kurulu'ndan geçen pliln üzerine verilen bilgilerin yerinde görüldüğü 

ve çalışmalara başlanmış o lduğu, 

9- Ingi lizce-Türkçe Sözlü~n yarışmaya çıkarıldığı, ya rışmanın bu yıl sonuoda 
biteceği ve ona göre davranılaca~ı .. 

10- Resmi yazışmaları sadclcştirmek için hükUmetçe gerekli görülen ve istenilen bir 
Kılavuz Sözlüğün hazırlanmakta olduğu an laş•lmıştır. 

Buna göre geçen Kurultayın görev olarak verdiği konutann SözlUk Kolu tarafından 
titizlikle ele a lı ndığı ve bu arada resmi yazışmalar için bir de Kılavuz Sözlük hazırlanmakta 
oldu~u görülerek Kol'un ça lışmaları yeterli bulunmuştur. Ayrıca Fransızca-Türkçe Söz
lüğün hazırlayıcısı eski Kol Başkanı Sayın Mehmet Ali Ağakay'ın hizmeti teşckkUre değer 

görU i müştür. 

Komisyonumuzun gelecek dönem iç in dilekleri şun larrlu : 

1- O rta öğretimde henUz eski edebiyat okutulrnakta olduğundan bu öAt'etimi kolay
t aştırmak üzere bir Osmanlıca-Türkçe Sözlük haz<rlanrnalıdır. 

2- Öztürkçe karıılık ları henüz bulunarnı yan, konuşma ve yazışmalarda da kullanılan 
kclimelerc Türkçe karşılık bu lmak Kurumun başlıca ödevid ir. 

Bu konu komisyonumuzda enine boyuna tartışı lmış ve bu ödcvi saAiamak için ayn 
bir kol kurulması kaçınılmaz bi r zorunluk olarak görü lmüştür. 

Saygı ile sunu lur. 10/7/1963 

Başkan 

Fahrettin Kırzıoglu 

Üye 
Suat Salih Asral 

Üye 
S. Kandemir Başar 

Söz cü 

Şerif Baykurt 

Üye 
Mehmet Turan Yarar 

Üye 
Konur Ertop 

Yazman 
Aydın O y 

Üye 
Muharrem Do~du Mercanlıgil 

Üye 
Do~an Hızlan 
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BAŞKAN - Süleyman Nuri Öz' ün önergesini okutuyorum. 

X. Türk Dil Kurullay ı Ba.şk.ııılığına 

Yöne tim Kuru lu ça lışma raporunda, Türkçe Söz l üğün 4 . Uas kı s ı için lıa z ırlık yapıl 

dığ ı b ildiril mekted ir. Söz l üğün bastırı lması y ll7lıiıılcrcc lira harcamay ı gc rcklirmcktt'dıı·. 

Eldc kı sözlü klcrin lUmü sa tllınad ık ça yeni bask ı yapılmamasını , fa kat son baskının yan lış

Janııı düzc lt e ıı , cks ıkl c rini tamam lı yan ek fas i kül l c riıı yay ım ianmasını ön ("riyonıın . 

KUTLUK - Söz lük' ten ne kada r kalmış onu öğrendim. 

Ö.A.AKSOY - 1 1.500 sözlük kaldı. 

K UTLUK - 11.500 söz lük satı ş için lı ir ade t sayılmaz . Ekimde 
hemen gidebilir. Yeni söz lük hazırlanır , a ma 11.500 sözlük satılmadan 

önce yen i sözlük piyasaya çıkarılmaz. 

BAŞKA ·- Öz 'ün önergesini oy ııııuza sunuyorum. Kabul edenler ..• 
Kabul etmiyenlcr ... Kabul edilmemiştir. 

Sözlük K omisyonu raporunu oyunuza sıınu yorum. Kabu l eden ler .. , 
Kabul etmiyenler .. . Kabul edilmiştir. 

Şimdi Terim Komisyonu raporu okunacak. 

(Taim Komiıyonu raporu oktllldu. ) 

X. TÜRK DIL K URULTAYI BAŞKANLI(;JNA 

Terim Komisyonu 10 temmuz çarşamba ve 11 temmuz perşembe gunlcrı Turk Dil 
Kurumu binasında toplanarak Başkanlığa Selim Rflhim Suntur'u, Yazman lığa İ smail Gök
mcn' i seçmiş, gundcmdc yazılı konuları görüşmüş ve aşağıdakı ııonuçlara bağlamışt ı r : 

1- JX. Türk Dil Kurultayının Terim Kolu ilc ilgili kararları okundu . Bu kararların 

ışığı a lu nda 'Tcrim Kolu Başkanı ' nın teri m ça lış maları hakkındaki açık l aınaları din l(·nd i. 

IX . Türk Dil Kurultayı tcrim alanında aşağıdaki ışie rin yapılmasını karara bağ l a-

ınıştı 

a ) Orta Öğretim Terim leri Kılavuzu'nun hazırlanma:;ı. 

b) Prof. Dr. Reşat l zbırak tarafından yazılan CoA-rafya T erimleri Sözh.iğüntin kı· 

saltılarak bastırılması, 

c) Türk Mühendis vt ~1imar Odaları Birliğ ı ilc işbirliğı yoluna gidi lerek ana teknik 
terimierin hazır lanmas ı , 

d) Di n terim lerin ın hazırlanması , 

e) Spor terimlerinin hazırlanması, 
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Yönetim Kurulu bunlara aşağıdaki terim sözlüklerini ek lemiştir. 

a ) Edebiya t Terimleri Sözlüğü 

h ) Felsefe T erimleri Sözlüği.ı 

c) Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 

cl ) T oplumbilim Terim leri Sözlilğil 

c) Hukuk Terimleri Sözlüi(ü 

f ) Tiyatro Tc-rimleri SöL.IiığU 

g ) Sinema T'crimlcri Sözlüğü 

lı ) Zooloji Tc:riınkri Söz l üğu 
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IX . Kurultayda n bu yana geçen 3 y ıllı k süre içinde: yap ıl a n işl er, üç bölüme aynlarak 
açıklanacakur. 

1- (;tr{tkleşm işler 

tı) Orta O.~retim Tfrimltri Ktlauuıu. tamamlanarak ba~urı l ınışur. Bu k1lavuzda 
Astronomi, lliyoloji, llo taııik , CoğraJya, Fi.t.ik, j coloji, Kimya, ~latemalik, Tarım, Zooloji 

ilc ilgili 10. 130 te-ri m yer a l maktadır. 

Türkçe terim ierin Fransızcaları, varsa Osmanlıca lan, gerekli yer lerde de L:ltincc
Yunanca karşılıkları gös tt•rilmişt ir. 

Tcrim Kolu,nun genel dcnctlcmesi alunda hazrrlaııan kılavuz, ilk ve: orta dereceli 
okullarımızın doğal ve deneysel bilim derslerinde geçen terimiere uzun süre kaynaklık ede

cek ôzclliktcdir. 

b) Sirıema Terimleri Sözlagü. 

Bu sözlükte- 1272 te riın bulunmaktadır. Her ter imin tanunı yapıLmış, Fransızca ve 
Jngilizce karşılıkları gösterilmiş, söz lüğün sonuna Fransızca ve !ngilizce dizinler eklenmiştir . 

Sinema Terimleri S6llriJü, taş ı dığı özellikten ötürı.i bau ülkelerinde bile örne~i az 

bulunan bir eserdir. 

c) <:.ooloji Terimleri Si!dügü. 

Bu sözlukte yed i bine yak ın zooloji ı rri rn i yer al ma.ştır. Terimierin yanında an lamdaş~ 

ları, karşılıklan ve bilimsel ad ları yazılmış, Almanca, Fransızca, İngilizce kaıııhkla.rı ve 
var~a Osman lı ca lan gösterilmi ştir. H er terimin kısa bir tanımı da yapılmıştır. 

Söz!U~ün ~on una Almanca, Fransızca, Jııgili zct', Latince ve Yunanca dizinler ek
l end iği gibi aynca hayvan ların familya l arını, takım larını , sınıflarını, dallannı, cinslerini ve 
türlerin i gösteren bir sınıflama tablosu da konmuştur. 

d) Tiyatro Terimleri SözlüA"ü. 

Du terimierin hazırlanınala rı tamamlanmıştır. Söztük hakkında dUşüncelerini belirt· 
mck üzere tiyatro alanında yetkili kişilere gönderilmiştir. İlgililerden rapor-lar gelince son 

biçim i verilccek ve bu yıl içinde yaylmlanmış olacaktır. 

ll- Gerçrklef111e yolunda olan s6;:/ilkler: 

Kimi terim sözlükleri üzerindeki ça lışma lar devam etmektedir. Bunlar önUmO:ıdek.i 
üç yıl içinde tamaınlanacaktır. Bu sözlUkler aşa~da göster ilmiştir : 
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a) Edebiyat Terimleri Sözlüğü. 

b) Felsefe Terimleri Sözlüğü. 

c) Ruhbilim Terimleri Sözlüğü. 

d ) Toplumbilim Terimleri Sözlüğü. 

c) Hukuk Terimleri Sözlüğü. 

f ) Din Terimleri Sözlüğü. 

g) Spor Terimleri Sözlüğü. 

I ll - Gerrelcleşemiymler: 

a ) Coğrafya Terimleri Sözlüğü : 

Bu Sözlük Prof. Dr. Reşat Jzbırak tarafından hazırlanmıŞ 1 IX. Kunıltay eserin kısal

tılarak basılmasını uygun görmüştü. 

Ancak yazarın yaptığı kısa! tma Yönetim Kurulu'nca yeter görü lmediA-i için bir sonuca 
bağlanmamış ve bu yüzden bastırılamamıştır. 

b) Teknik Terimler : 

J X. Kurultay ana teknik terim ierin hazırlanması görevini Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği'ne verrh'işti. Türk Dil Kunıınu kendilerine gerekti bilimset ve para yardımını 
yapaeaktı. 

Ancak, Odalar Birli~i bu iş için ayrılan paranın emirlerine verilmesini istedi~i, Yöne
tim Kurulu ise iş ortaya çıkmadan harcama yoluna gitmeyi doğru bulmadı!tı için bir anlaş
maya vanlamamış ve bu yüzden teknik terimler konusunda olum lu adlUl atılamam ıştır . 

Bugünkü durumda teknik terimler işinin Türk Mühendis ve ~limar Odaları Birliği• nce 
olum lu bir son uca ulaştırılamıyaca~ kanısındayız. 

Tcrim Koıu•nun olanakları ve Kurum'un para gücünün de bu işe yctmiyeceği an
laşılmaktadır. Ancak üniversiteler, bilim kurumları ya da yetkili kişiler teknik terim alanında 

işe girişirlcne Kurum kendileriyle işbirliği yapma yoluna gidebilir. 

Teknik terimler konusunda bir noktayı da burada belirtmeyi gerekli görmekteyiz. 

Sait Sadi Danişmentgazio!tlu'nun Schlomann'ın teknoloji sözlüıtü dizisinden Türkçeye 
çevirip basılmasını önerd i ği matematik ve dayanım terimlerini, IX. Türk Dil Kurultayı 
aşaktdaki nedenlerle yayımlanmamasın ı karara ba~lamıştı. 

a) Hazırlanan sözlüğün on yedi ciltlik ( 125.390 terim) bir dizinin bir parçası olması, 

b) Bir ci ldin basılıp ötekilerinin basunlmamasının doğru olmıyaca~, 

c) Hepsinin bastırılmasının uzun zaman alaca~ı ve Kurumu paraca büyük yük altına 

sokaca~. 

Kurultay kararı Yönetim Kurulu'nca yazara duyurulmuş, yazar da Kurul tayca 
belirtilen nedenleri yerinde gördüğünden bu konuda yapılacak başka bir iş kalmamıştır. 

I V- Gelecek Üf yılda yapılacak i§ler : 

Terim Kolu için ilç yıllık çalışma programı düzenienirken aşa~daki iki nokta göz
önünde tutulmuştur: Terim Kolu'nun olanaklan, Kurum'un mali gücü. 
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Bunlar dikkate alınmadan dü~enlenecek bir çalııma programının gerçekle ba~lantısı 
olamıyacagı kanısmdayız. Komisyonumuz, bu gerekçe ile önümüzdeki 3 yıl içinde terim 
alanında aşağıdaki işlerin yapılmasını önermektedir: 

1) Raporumuzun ikinci bölümünde adı geçen teri m sözlüklerinin {Edebiyat Terim
leri, Felsefe Terimleri, Ruhbilim Terimleri, Toplumbilim Terimleri, Hukuk Terimleri, 
Din Terimleri, Spor Terimleri Sözlüklcri) tamamlanması. 

2) Yukardaki sözlüklere ıu terim sözlüklerinin de katılmasını uygun görmekteyiz. 

a) C.l,rafya Terimleri S~zlQI,ü. 

Hazırlandıg-o halde oylumu çok görülerek bastırılamıyan bu eser için Prof. Dr. Reşat 
lzbırak'Ja yeniden temasa geçilmeli, 592 daktilo sayfasına indirdig-i sözlü~ vermeyi kabul 
ederse oldug-u gibi bastınlmalı. Yazar eserini vermezse b'4ka bir yetkili ile anlaımaya va
nlmalıdır. 

b) Askerlik Terimleri S6z/ii!,Q. 

Askerlik terimlerinin türkçelcştirilmesini önemli bir konu saymaktayız. Genel Kur· 
may B'4kanlıkı ile iıbirligi yapılarak terimierin türkçeleştirilmesi yoluna gidilmelidir. 

c) Gümrük, Patent ve Kodeks Terimleri. 

Yabancı sözcükleri dilimize sokmamanm en kestirme yollanndan biri de, onlan 
daha gilmrükte iken karıılamaktır. Gümrilkte adı tilrkçeleştirilen mal, piyasaya bu adla 
çıkacak, dolayısı ile binlerce yabancı sözcük dilimize girmemiş olacaktır. 

Tcrim Kolu bu alanda hazırlık çalışmalanna b~lamıştır. Sanayi, Ticaret, Gümrük 
ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklan ile, Tork Mühendis ve Mimar Odalan 
Birti~i, Sanayi ve Ticaret Odaları Birli~i temsi lcilerinden kurulu bir komisyon, belirti uı· 

manlarda toplanarak, uzmanlarımızia birlikte, bu konu üzerinde çalışmaktadır. 

Bu konu uzun süreli bir çalışmayı gerektirdiğinden Oç yıl içinde bi tirilmesi zorunlu!uku 

olmamalıdır. 

d) Orta O!,retim Terimleri Kılaouzu'nda on bilim dalı ile ilgili terimler yer alm~tır. 

Kılavuz'un yap,.ı gereği terimierin tanım ve açıklamalan yoktur. Bu yüzden, kitap 
yazarlan ve ilgililer bir terime çeşitli ve hattd çelişik anlamlar yilklemektedirler. Bunu ön
lemek ve tanım birli~ine ul'4mak için Orta O!,retim Terimleri Kılavuzu esas tutularak Astro
nomi, Biyoloji, Botanik, Fizik, Jeoloji, Kimya, Matematik terimleriyle Ilgili sözlüklerio 
hazırlanmasına başlanmasını çok yarart ı görmekteyiz. 

Zooloji Terimleri'nin ayrıca sözlü~ basılmış oldug-undan bu konuda yeni bir sözlük 
hazırlanması gerekli de~ildir. 

Bu alandaki hazırlık ve çalışmalar üç yıllık dönemle bag-h olmamalı, Terim Kolu'nun 
olanaklan gözönUnde tutulmalı ve Kol ~kanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 
söziUklerin ne zaman bazırlanacajtı kararl'4tınlmalıdır. 

Yeni terim çalışmalarının önümüzdeki dönem için yukanda belirtilen Uç alanda 
toplanmasını yeterli görmekteyiz. Gerçi terim alanında yapılması gerekli bir çok Iş vardır. 
Ancak, bunların hepsinin kısa bir dönemde gcrçckleşemiyecegi meydandadır. Birçok iıe 
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başlayıp yarıda bı_rakmaktansa, yapılabikcek olanları seçip on lar üzerinde çalışmak daha 
doğru bir davranış o l acaktır. Kaldı ki, üç yıl iç inde bir çok teri m söz l üğü hazırlanacaktır ki , 

Terim Kolu 'n un olanakları bundan daha fazlasını kaldırmaya yeterli deği l dir. 

4) Oneriler : 

Terinı ça lışınalannın daha verimli olmasım sağ lamak için komisyonumuz aşağıdaki 
önerileri Kunıltaya sunmayı uygun görmüştür. 

a) T crim Kolu'nda kadrolu uzman yoktur. Bir süre iki kadrolu uzınanla çalışılmış, 

uzman lardan birisi askere gidince hir buçuk yı l tck uzmanla yel inmek zorunda kalınmış

tır . Bu uzman da bir yıl önce Ünivcrs iteye geçmiştir. O zamandan beri ~bi ri s i tam, öteki 

yarım giin çalışan- günde likli iki uzmanla işler yü rütül meğf' ça lı ş ılmıştır. Bu durumun so

nuna değin böyle süri\p gitmesini doğru bulmamaktayız. 

Bunun için b ilimse l çalışmaların hızla ve aksamadan yürütülmesi ni ve kesin sonuç
lara ult4ılmasını sağ lamak üzere Terim Kolu'na en az iki uzman kadrosu verilmelidir. 

b) Teri m Kol~nun uğraştığı konu larm öze lliğinden ötürü Kol Başkanına gerektiğinde 

kendilerinden y:ırarlanmak üzere, Yüri.ilme Kurultı kararı ilr gilndelik li uzman çalışurma 

yetkisi tanınmahrhr. 

c) Işi e rin hız la yilrütülmcsini engeliiyen formaliteler kaldırı l malı, Tcrim Sözlük
lerin i hazırlayacak kişileri ve hazırlanan sözlük leri inceliyecek komisyon üyelerini seçmede 

Tcrim Kolu Başkanı yetkili kılınma lıdır. Kol Başkarıının sorumluluğu ölçüsi.inde yetkisinin 
de bu lunmruını doğa l saymaktayız.. 

d) Türk Dil Kurumu uzun ça lışmalar son unda ortaya birçok terimler koymuştur. 

Nedir ki bu Ler imlerden bir böiGI\'GnGn oku l kitaplarına gcçmcdiği, buna karşılık aynı 

kavram için ayrı ayrı ter imierin kullanı l dığı görü lmektedir. Hattti eski dilde yer almış kimi 

terimierin dil'i lti lmck istend i ği b ile gözden kaçmamakradır. 

Bu yan lış ve sakıncah da.vrant~ları önlcm·ck, terim birliğini sağ lamak için Mi ll i Eğitim 
Baka ıl lığından konuya daha yakın ilgi gösterınesinin i stenınesin i çok yarar lı ve önemli 

saymaktayız. 

Sonur : 

Bilim ve tekniğin hızla geliştiği bir çağda terimierin önemi kendiliğinden çık

maktadır. Dilimizin arınmasında, Tilrkçenin öz benliğine kavuşmasında terimierin büyük 

payı vardır. Terimler özel bir dildir. Bu dil anlaşıl ır olursa, her tür lü bilim ve teknik kavramı 
karşıtıyacak zenginliğe kavuşursa uygarlık dünyasındaki yerim izi daha lusa bir süre içinde 

atabilece~imize inanıyoruz. Bunun tek çıkar yolunu Türk DH Kurumu'nun çalışmalarına 

Universitelerimizin, bilim kurumlarımızın, bil im ve teknik alanında ça tışan kişilerin yardım 

etmelerinde ve Kurum'u desteklemelerinde bulmaktayız. 

Raporumuzu bitirirken, Terim Kolu'nun Uç yıllık çalışmalarından ed indiğimiz iz· 
lenimleri belirtmeyi yerinde görmekteyiz. 

Yukardaki açık lamalardan anl~ıldığı gibi Terim Kolu'na üç yıllık süre içinde olanak
lan ilc orantısı olmıyan ve üstesinden kolayca gelinemiyecek ölçüde ağır işler verilmiştir. 
Tcrim Kolu olanaklannın sınırlılığı içinde elden gelen her çaba yı göstermiş ve yapılabilecek 

olanları gerçcklcştirmiştir. Bütün çalışmalarına bilimsel anlayış ışık tutmuştur. 

Çalışmalara Kurultayın buyruklarına uygun biçimde yön verilmiş, yetkili bilim adam-
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ları ve uzmantarla işbirliği yaptığı saptanmışur. Çatışma programına giren işler bir plan 
içinde ve düzenli olarak yürütOlmüştür. 

Kolu n olanak l arı ile başardığı işler ölçölürse memnunluk verici sonuçlar elde edildjği 
anlaşılır. 

Bu çalışmalarından ötilrü Teri m Kolu Başkanı ile Kol'da görevli uzman arkadaşlarına 
teşekkür etmeyi borç bilir, gercg-ini Kurultayın onarnma saygılanmız la sunarız . 

Başkan 

Selim R:ihim Suntur 

Üye 
Isınail Hakkı Baltacıoğlu 

(bulunmadı) 

Üye 
Dr. İbrahim Kutluk 

Üye 
Hıfzırrahman Raşit Öymen 

(bulunmadı) 

Yazman 
!smail Gökmen 

Üye 
Enver Naci Gökşen 

Üye 
Agah Sırrı Levend 

Üye 
Cemal Sczgin 

Üye 
Doç.Dr. Bedja Akarsu 

(bulunmadı) 

Üye 
Orhan Şaik Gökyay 

Üye 
Haşim Nezihi Okay 

Üye 
Doç.Dr. lsmet Sungurbey 

(bulunmadı) 

BALTACIOCLU - 76 yaşındayım. En ufak bir itirazım yok. Al
kışlıyorum. Ulu Tanrım bunların randımarunı arttırsın. Arkadaşlar bun
dan önceki toplantılarda beş dakika konuşulsun diye teklif ettikleri zaman, 
ölüm kalım meselesi olursa uzasın demiştim. Tesadilfen konuşma değildir 
bu. Bütün çalışmalar morfoloji, materyal alanı üzerindedir. Mimar Sinan 
önce taşı, kumu, kireci hazırlamaz mı? Dil bu materyalden daha önemlidir. 
Milliyeti yaratan, kıran, hastalandıran, yıkan üç faktör var. Türk toplumu 
bu üç faktör hastalandığı zaman bocalamaktad.ır. Bu üç faktör din, dil 
ve sanattır. Dinden bahsettiğim için softa, yobaz sanmayın. Din bir değerdir. 
Ayinler değildir. Sanat sosyetenin lüksü değildir. Sanatsız vicdan, ahlak, 
dil, din olur mu, olmaz. İlim, endüstri (force sociale) dir. Bu cemiyetin" 
yarınından korkuyorum. Kurum'un düşmanı çoktur. Burada ilim adamı 
var, sanat adamı var. Bizi arkadan vurabilirlcr. Dilin cşkıyaları da vardır. 
Dil, kelimeden, sentakstan, etimolojiden ibarettir. Ama estetik veritesi 
en önemlisidir. Ben özleştiriyorum özleştiriyorum, Osmanlıca kokuyor. 
Ben Türkçeyi Kur'an'ı tercüme ettikten sonra öğrendim. Bir broşürü 17 
kere tashih ettim. eden yazılarımız Osmanlıca kokuyor. Gramer biliyoruz, 
imla biliyoruz, ama Türkçeyi doğru bilmiyoruz. Dil herşeyden önce estetik 
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bir veritedir. Karakteri ıra keı.{mesi karşılamadı. Toplumsal demiyoruz, 
sosyal diyoruz. Arzum, dileğim şu: Ata ihtilal yaptı. Dil Kurumu devrim 
yaptı. Evrime varalım artık. En iyi propaganda mektup, yazı filan değil, 
güzelliktir. Kaptıkaçtıyı, gecekonduyu kim koydu. Sapiantıyı herkes kabul 
etti. Dil devrimini dil evrimine ulaştırın. Hatipleri seferber edin, Van'a 
kadar. Din kitaplarına el atın. Kitabıının propagandasını yapmıyorum. 

Dil devrimi Kur'an tercümesine girmedikçc benim ümidim yoktur. Demok
rasi Avrupa'da Luter ilc başlamıştır. Ltıter lncil'i anadiline tercüme etti. 
Milli dil milli edebiyalı yaratır. Milli edebiyat milli kültürt:ı yaratır . Milli 
kültür milli ekonomiyi yaratır. Böyle yaparsanız ağacı tersine dikmiş olur
sunuz, tutmaz. Size teslim ediyorum , istediğiniz gibi hırpalayın. 

(Sürekli alkış/ar ) 

PAMIRLİ - Dilci , sanatçı, Türkçeci , çok değerli insandan sonra 
konuşmam büyük bir talih izliktir. Raporda eksik gördüğüm bir nokta 
var: Malik Aksel ile görüştüm, Dil Kurumu her sahaya cl attı da niçin 
güzel sanatları ihmal etti, çalışma imkanları hazırlamadı dedi. Dediği 

doğrudur. Dil Kurumu güzel sanatlara ait çalışma yapmamışt ır. Niçin 
portre, figür, peyzaj denir. Bu işi Tcrim Koluna verelim. 

Rapor yerinded ir. Ama yabancı kelime akınını durdurmayı isternek 
de bizim için ödcvdir. Dilimize her gün yabancı kelimeler girmektedir. 
Bu alonı durduracak kurumların başında hükümet ge lir. Fon, plasman, 
kota kelimeleri ne yazık ki dilimize yerleşmiştir. Terim Kolu'ndan iki şey 
istiyoruz: Güzel sanatlar terimlerine cl atsın. Bir de dilimize her gün gir
mekte olan yabancı kclimierin yerine Türkçelerini hazırlasın . 

DANİŞMENTGAZlOCLU - Ben yüzde yüz Türkçeci bir Türk 
olduğum için doğudan veya batıdan alınan hiçbir söz sözlüğc giremez 
diyorum. Çocukların eline bu sözlük verilemez. Burada isterdim ki Türk 
aydınları olarak düşüncelerimizi karşılaştıralım. Bir araya gelen (düşünen 

başlar) topluluğunu görürüm inancını taşının. Burada i stediğimiz biçimde 
bir toplantı olmuyor. Ödenek, yolluk, yayın, tüzük işleri gibi olağan işler 
görüşülüyor. (Düşünceleri Birleştirme Kurulu) hakkında bir önerge sundum, 
okunmadı. Türk bütünlüğünün evrendeki yeri nedir, üzerimize düşen 

işler nelerdir? Bunu yapamadan Ankara'dan ayrılacağım. Ben (Diyecek
ler Kurulu) diyorum. Terim Komisyonu demiyorum. Teknik terimler 
karşılığı yok, sanat terimleri karşılığı yok. Komisyon diyoruz, terim diyoruz, 
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teknik diyoruz. Dilimize en çok yabancı kelime sokan kurum Dil Kurumu
dur. Yeni bir Karamanoğlu çıkması gerektir. Gelecek kuşaklar bizi 
yargılamazlar, tez bağışlanır, çabuk unutulur. Aydınların suçu öteki va
tandaşlardan daha ağırdır. Aydınların yaptığı yanlışlık l arın cezasını gelecek 
kuşaklar çeker. Daha önceki kuşakların yaptıklarını biz çekiyoruz. Diye
cekler Kurulunun çalışmalarını incelemek üzere kurulan komisyonun 
raporunu dinledik. Beni kandırmadı. Radyo dinlemek İstiyen düğmeyi 

çevirir, dinler, ama radyonun ne olduğu üzerine birşey söyliyemez. Yazar 
kişi de dilin ne olduğu üzerine söz söyliyemez. Bunun için birtakım bilgiler 
edinmek gerektir. Öğretim üyesi olmak, üniversite profesörü olmak dil 
işlerinde söz sahibi olmak yetkisini vermez. Herkes bu alanda konuşamaz. 
Gerçek dilbilgisi olana sözüm yok. 

Tekrar ediyorum: Türkçemize en çok yabancı kelime sokan kurum 
Dil Kurumudur. Sözlüktc oniki bin yabancı söz var. Yedi bine yakın, Türk
çenin kiplerine aykırı olarak yapılmış söz var. Yaşlandıkça ateşimiz mi 
kalmıyor nedir. Arkadaşlar konuşmaını rahatça dinliyorlar. Sağ olun. 

Terim işi Dil Kurumunun en çok üzerinde duracağı en önemli işidir. 
insanlar düşünme yolu ile söz ortaya koyarla r. Düşünen başlar söz yapar, 
bir nesne bulur. Düşünebilmek için de birtakım bilgiler lazımdır. Terimi 
herkes yapamaz. Bunun için de birtakım bilgiler lazımdır. Felsefe bilgisi 
olmıyan kimse terim yapamaz. Bir doktor hastalığı bilir ama o hastalığa 
ait terimi yapamaz. Düşünce Kurulu kuralım diye önerge vermiştim. Ya
pacağımız terimler bunun için yanlış olacaktır. 

Üç yı l emek tüketerek hazırlad ığım teknik terimleri Türk Dil Kuru
mu'na vermişt i m. Dokuz bin kelimelik sözlüktü. 1949-1950 de hasılınasına 
başlanacak denmişti. Fakat karş ı düşüncede olduğum için sözlük basıl

madı. Sürüncemede kaldı, artık kendim bastıracağım. Bu defa basarruya
eağız diye kesip attılar. Demek memlekete matematik ve fizik terimleri 
lazım değil. Sinema, tiyatro terimlerinin hasılınasına başlanmış. Sağ ol

sunlar . 

(Sürekli alkış/ar ) 

SlNANOCLU - Hazırlanan eser baskıya verilmeden önce kom.is
yona verilir, komisyon eseri inceler, uygun görürse raporunu ona göre 
yazar. Rapor Yönetim Kurulu 'nda incelenir, bastırılması uygun görülürse 
baskıya verilir. Raporda deniyor ki : Yönetim Kurulu'ndan alınsın, Terim 
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Kolu Başkanının seçecegı bir komisyona inccletilsin. Kitap basıldıktan, 

yayımlandıktan sonra düzelımck imkanı elden çıkmış olur. Yapılacak 

terimler Kurum'un damgasını taşıyacak olan, Kurum'un malı olan terim
lerdir. Denetlemenin de Yönetim Kurulu tarafındap yapılması lazımdır. 
Yönetim Kurulu bu i şi kol başkanlarına devrederse çabukluk sağlanır ama 
doğru olmaz. Yönetim Kurulu çabuklaştırmanın yollarını bulabilir. 

BEZIRCİ - Terim işlerinde bir noktada Milll Eğitim Bakanlığının 
dikkatini çekmeliyiz. Kitaplarda bazı terimler çeşitli şekillerde geçmek
tedir: Tümler açı, tüm açı, bütünler açı, bütün açı gibi. Yazarlar arasında 
birlik yok. Bir kitapta göz leme, ötekinde gözleyici, başkasında gözeü olarak 
geçiyor. Öğretmenler bu bakımdan güçlüklerlc karşılaşıyorlar. Bu eihetin 
önemle dikkate alınması için Kurultayca karar verilmesini rica ediyorum. 

TARANGI - Raporu dinlcdik, hazıı·lıyan arkadaşlara teşekkür edi
yoruz. Altıncı Kurultaycia kabul edilmiş 9 maddelik bir prensip vardır. 
Terim Komisyonu raporunda bu prensibe rastlıyamadık. Terimler nasıl 

yapılacak, hangi ilkelerden hareket edilecek? Teri m Komisyonu bu ilkelere 
uyuyor mu, uymuyor mu? Teri m işinde estctiğe değer verilmesini Balta
cıoğlu belirttiler. Sözler kravaı, gömlek deği ldir , Kelimeler Türk milletinin 
sosyal malıdır. Zamanla seçilecektir. Kullanmamak doğru değildir. 

BiRTEK - Dışarıda basılan iki kitap arasında fark olabilir. Ama 
ben Türk Dil Kurumu'nun bastığı iki kitap arasında terim farkı buldum. 
Gramer okuturken, aynı zamanda basılmış olan dilbilgisi terimlerini kar
şılaştırdım, çok farklar tesbit ettim. Hiç olmazsa Kurum'un hastırdığı 

kitaplar arasında terim farkı olmamalıdır. 

PAMİRLİ - Güzel sanatlar terimleri yerindedir. Sinema ve tiyatro 
sözlüğü ile bu işe başlanmıştır. Üç yıllık süre içinde bunların tamamlanması 
zor olduğu için yeni külfetler yüklenilmemiştir. Ondan sonraki üç yılda 
düşünülebilir. Tarancı arkadaşımız teknik alandalci terimler için evvelki 
kurultaylarda alınan ilkelere bağh olarak hareket edilecektir diyor. Doğru
dur, bir aykırılık yoktur. Yeniden terim yapmak içiQ. Terim Kolu gerekli 
uzmantarla işbirliği halindedir, temas halindedir. Terim Kolu'nun bu 
faaliyetini yerinde görüyoruz. Raporda bir maddemiz var. Uzmanlada 
temas etmek için Kol Başkanına yetki verilmesi. Sinanoğlu arkadaşımızın 
söylediği gibi bundan, Yönetim Kurulu yetkisine tecavüz manası çıkmaz. 
Yönetim Kurulu üç ayda bir toplanıyor . İşler bu yüzden sürüncemede 
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kalıyor. Uzmanlarla temas konusunda Kol Başkanına yetki verdik. Yöne
tim Kurulu yetkisini ortadan kaldırmak istemedik. 

Tamamlayıcı mahiyette Kol Başkanının da bazı açıklamalarda bulun
masını arzu ederiz. 

BAŞKAN - Terim Komisyonu raporunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler .. . Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi gelen önergeleri okutacağım. 

(M akat ve Aksakat'ın imzaladıkları önerge okundu : ) 

Kurultay Başkanlığına 

Kurumumuzca hazırlanıp üyelere arma~an edilen kilapiardan artanlannın Türk 
di line hizmette en büyük yükü omuzuna almış bulunan gazetelerin Yazı lıleri Müdürlük
lerine gönderilmesi için Kongre kararının sağlanmasını dileriz. 

YEGÜL - Gazetelere karşı çok derin sevgim vardır. Ama X. ·Kurul
tay hakkında bir kelime yazıruyorlar. Ben gazetelere fazla yüz verilmesine 
taraftaı· değilim. 

BAŞKAN - Biraz da suç bizim. Biz ilgilendirmeğe çalışalım. 

1. AŞK UN - Gazetelere karşı elimizden geleni yapmak vazifemizdir. 
Anadolu gazeteleri dile önem vermektedirler. Artan kitapların bilhassa 
Anadolu gaze telerine gönderi lmesini rica ederim. 

AKSOY - Bu meseleyi Kurultayca bir karara bağlamaktansa bir 
idare işi olarak Yönetim Kurulu'nun takdirine bırakmak yerinde olur. 
Şimdiye kadar uygulanan usul budur. Zaten gaze telere bazı kitaplar gön
derilmiştir. Yeni basılan eserler bugün gelecek. Gazetecileri ilgilendiren 
eserleri yeni Yönetim Kurulu zaten ayırıp gönderecektir.lşi Yönetim Kuru
luna bırakmanın zorunluluğu meydanda: Kitaplan bütün gazetecilere 
verelim desek ve 3000 gazeteci çıksa, o eserden 3000 tane basmad.ıksa ne 
olacak? Bir mesele daha var: bastığımız kitapların he.Psi bütün gazetecileri 
ilgilendirir mi? Mesela Derleme Sözliiğü, Tarama Söı:liiğii uzmanlık söz
lükleridir. Kimi ilgilendirirse onlar tarafından istenir. Kurultay kararı 

olarak ayrıntıya girmiyelim. İşi Yönetim Kurulu 'na bırakalım. Onlar ge
rekli gördüklerine göndersinler. 

BAŞKAN - Ömer Asım Aksoy arkadaşımızın teklifini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Önergeleri okutınağa devam ediyorum. 

(Aydın Oy' un önergesi okwıdu: ) 

Kurulta y B~kanhğına 

Kurultayın toplandığı günlerde üye arkadaş l arın kon uyla yakından ilgilenmcyip ki şi

~c ı iş l e rini görmek üzere otururn lara kaulmadıklannı, bir o turuma geldikleri zaman önceden 
konuşulan konuları bilmediklerinden tekrarlamalara. gereksiz konuşma lara sebep o lduklannı 

üzüntüyle görmekteyiz. 

Yolluk almak ve üç ' beş dostunu görmek, Ankara'y ı gcz ınekten başka bir erekleri ol

mJyan bu arkadaşlar için bir tcdbir alınmasını örıc ri yorum. 

Aklıma şu anda gelen noktaları Ku rultaya sunulmak üzere sıralıyabilirim : 

a) Her gün hatta her oturum için b ir yoklama listesi konu l ması, i.iyclcrin ad l arı kar
şısına imza almaları, imzalarının tamam veya noksan oluşuna göre iş l em yapılmasıJ gere· 
kirsc yolluklarından indirim yapılmas ı , bir disipli n cezas ı verilmesi, 

b) Tüzük tasansı görüşülürken bu konuda bir maddenin olmamas ı halinde, Lasa rıya 

bu konuyu açıkça belirtecek bir madde l•onu l ması ... 

Saygılarımla. 

Not : - Bu konunun gelecek Kurui layda öncelikle ele alınma)ını diliyorum. 

BAŞKAN - Önergenin Yönetim Kuruluna havalesini tcklif ediyo

rum. Kabul edenler . .. Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

(Doku<. im;:alı önerge okundu : ) 

B~ kanlığa 

1) Tamtma Kolu B~kanı Sunuilah Arısoy usule aykırı olarak Kurum dışına gönder
diA:i yazılarda kendi imzasını atmıştır. Buna niçin ve nasıl mUsaade edilmi ştir ? Türk Dil 
Kurumu yerini, pek gösterişli fakat çok mauaflı ve faydasız olan Tanıtma Kolu'na bırak· 

m~ gibi görünüyor. 

2) Kol B~kanı Arısoy gönderilen kiıaplann Içine kendi kartını koyarak üstüne Arı
soy'un saygıtari yle yazrnışur. Bu kitapların masrafını Kol Başkana mı vermi~tir? 

3) Tarutma Kolu için iki yüzbine yakın ma.naf olmuştur. Basında a leyhıe pek çok 
ıenlr.itlere oebep olmuştur. Bu kolun Genel Yazmanlığa bağlanmasını teklif ediyoruz. 

4) Üye kartlannın arkasına bile Tanıtma Kolu damgası basılm~ur. Bu yetki nereden 
geliyor.? 

A. ÇELİK - Kurultaya ilk defa katılıyoruz. Konuşmarnak, yalnız 
dinlernek karanndaydık. Kurum'a faydalı olan arkadaşlar yersiz saldırış

Iara hedef tutuluyor. Kurultay, sağduyusu üstün gelerek bu saidınşları 

reddetsin. Tanıtma Kolu'nun ufak kusurları olabilir. Fakat en verimli şekilde 
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çalışmıştır. Bütün gayreti ile çalışmıştır. Küçük kusurları kendirtıizde gör
müyoruz da başkalarında niçin görüyoruz. Faydalı ise sözlerimin değer
lendirilmesini diliyorum. 

PAMİRLl - Arısoy'un çalışmalarından çok memnunuın. Altı yedi 
arkadaş onun savunmasını arzu etmektedir. Arısoy bunları karşılamaktan 
aciz değildir. Teker teker cevap versin. En medeni, en ileri, en üstün bir 
haktır. Reddini değil, açığa çıkmasını rica ediyorum. Arısoy'u bekliyelim. 

(Bütçe K omisyonu raporu geldi sesleri ) 

BAŞKAN - Bütçe Kortıisyonu raporu geldi, okutuyorum. 

BÜTÇE KOMISYONU RAPORU 

Yüksek Kurultayca Türk Dil Kurumu'nun hesapları ve bütçeleri Ozcrinde inceleme 
yapmak üzere görevlendirilen komisyonumuzun çalışma sonuçlan aşa~da sunulmuştur. 

Takdir buyurulacağı üzere komisyonumuzun ça lışabild iA'i dört oturumluk zaman 
içinde gündüz ve gece çalışmalanmıza raA-men..Kurum'un bütün işlemlerini döküm lG olarak 
gerektiğinde bclgclc;inc de başvurarak incelemek mümkün değildir. 

Bununla beraber Kurum işlemleri bugüne dek çeşit li kurul ve komisyontarca incele
nerek raporlara bağlannuş olduğundan, bu raportardan ve bunların dayandığı belgelerden 
faydal anı larak geçmiş işlemlerinin gerekçelerinden aniaşılmasına ve Yüce Kurultay önüne 

mümkün olabildiği kadar tam bir kanaat elde edilerek gelinmesine gayret edilmiştir. 
Sonuçlarını sundu~umuz çalışmalar iki böiOmde incelenmiştir. 
ltk bötumde geçmiş Uç yı llık ( 1960-1962) hesap dönemine ilişkin gelir ve giderteriyle 

bilinço hesapları, ikinci bölümde de gelecek üç yıl lık (1963- 1965) dönemi ile ilgili gelir 
ve gider bütçeleri tahminleri incelenmiş; bütçe prensipleri ve bütçeye balılı cetveller gözden 
geçirilmiştir. 

Birinci bölümde yapmış olduğumuz çalışmalarımıza ilkin önem li bir konu olarak 
Kururnca yapttrı l mı.ş olan bina üzerinde ileri sürülen görüş ve iddialarm anl~ılmasına ve 

bu yönde bir kanıya u laşılmasına çalışılmıştır. 

Geçen Kurultayda binanın kesin kabulünün henUz yapılmamış olması bu konudaki 
tenkitler dolayısiyle bu işe ait he•apların yeniden incelettirilmesinin o devrede yeniden se
çilmiş olan Yönetim Kuru lu'na bıraluldığı Yüksek Kurutwıuzca bilinmektedir. 

Bina hesaplan: Yönetim Kurulunuz kendisine verilmiş olan bu görevi gereği gibi 
yerine getirmişt i r. Baymdırlık Bakanlı~ Yapı Işleri Dairesi ve yüksek fen heyeti uzmanları 
bu konuyu ete almışlar ve binanın şartnamesine uygun olarak yapılmış bulunduğu ve yük
lenici ye fazla bir para ödenmemiş olduğu sonucuna varmışlardır. 

Dosyasındaki belgelere göre eski Yönetim Kurulunun bina işinde herhangi bir yotsuz
luğu olmadığı ve bu kurulun bu işten dolayı aktanması gerektij!i kanısına varılıruıtır. 

( 1 960-1962) yıllan bütftlni vt bilôllfO incelemtltri: 

Kurum Yönetim Kurulu'nun yukarıda sunulan çatışma sonuçları, bu konuda düzen-
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lenen raporlar ve her türlü hesaplar, Yüksek Kurultayınızca geçen dönemde denetci olarak 
seçitenlerce incelenmiş ve hesap raporlarına bağlanmıştır. 

Komisyonumuzun çalışmatarında Denetleme Kurulunun sözü edi len raporları da in
celemelerimize esas olarak alınmışur. 

Geçmiş 3 yıla ait bütçe hesaplannı inc<leyen komisyonumuz, ge lir kısmında (878.577,92 ) 
lirası Atatürk tesisinden olmak üzere (960. 788,92 ) liralık bir artışa karşılık gider kısmında 
da (214.253,86) liralık az harcama yapıldı!!ını memnunlukla görmüştür. 

Bu noktada şu hususu belirtmekte fayda görmek teyiz. 

Kurum Yönetim KuruluJ temelinde, her a landa düzgün hesaplara sahip olduğu haldt; 
bunlar Kurultaya sunulan raporlarda gereği gibi ortaya konulmamıştır. Ayrıca Denetleme 
Kurulu da Kurum'un hesap durumunu, Kurum'un kuvvetli o lan mali durumunu geliştirici 

ve bclirtici bir car.tda ortaya koyamamaktadır. 

ÖrneA"in ilkin, Kurum' un mali durumunu gelir ve giderlerini olağan ve olnğanüslü 
bi.itçele.rinin sonuç l arını toplu rakamlar halinde özetiiyen ve çeşitli analizlere başlangıç 
teşkil edecek olan bir tabloya Denetleme Kurulu raporunda yer veritmemiş böylece bazı ger
çeklerin kapalı if3.delcr arasmda kaybolmasına sebep olunmuştu r. Bundan ' başka Kurum'un 
üç yılhk hesap dönemi sonunda 1.175.000 lira tutannda gelir artığı vardır. Kurum Yönetim 
Kurulu basiretli bir tarzda hareket ederek, bu paranın 869.035 lira lık kısmını bina borç
larını öderneğe tahsis etmiş bu yolla Kurum'u250.000tiraya varacak faiz ve banka masraflan 
ödemek yerine 90.000 lira tutarında daha düşilk faiz ödeyerek bir yükten kurtarmış bulun
maktadır. Komisyonumuz, bu konunun, Yönetim Kurulu'nun verimli çabalarını ortaya 
koymak bakımından daha açık ve dökümlü bir tarzda beli rtilme!ini dilerdi. Durumu Yüce 
Kurultayın görüşl erine sunmağı uygun buluyoruz. 

Geçmiş yı llarda uzun bir süre devletten bir yardım görmemiş olan Kurumumuza 
1961 ve 1962 yıl lannda genel bilıçeden (75.000) şer bin liradan {150.000) liralık bir yardım 
sağlatı lmış olduğu şükranla karşılanrru.ştır. Kurum giderlerinin gün lük icaplarına göre her yı l 

artışı karşısında bu yardımın artırı lması yollarının araştırılması başlıca dileklerimiz arasın 

dadır. 

Anbat ve sayım ifleri: Çeşitli ve olumsuz yerlerde bu lunmaları dolayısiyle yıllarca sayım

ları yapıtarnıyan Kurum yayınlannın sayım ve tasniflerinin yapılm1ş olduğu , kitap ve an bar 
işlerinin iyi bir düzene girmiş bulunduğu memnun lukla görUlmtiştür. 

&ki dergi satıcılan: Eskj dergi satıcılan hesapları kalıntılarından geri kalan ( 10.350, 17) 
lirası bil:!inço yı lı içinde Kururnca tahsil edi lmiştir. Geri kalan (21.867,55) liranın da en kısa 
zamanda kendilerinden alınabilmesi için çaba gösteri lmesi dileğimizdir. 

Bor;/ u/ar Hesabı ~ Biliınçonun borçlular kısmındaki (322.969,91 ) liradan bugün 
( 114.581,08) lira bakiye kalmıştır. Bunun (31.795,96) lirası basılmakta olan kitaplar karşı 

lığı Tarih Kurumu Basımevinde, (46.702,63) lirası genel bayi Bateş hesabında ve (14.500) 
lirası hazırlanmakta olan çeşitli kurum yayınlan için yazariarına verilmiş olan avanslarda 
( 10.000) lirası Basın ve İli\n Kurumuna katılma payımız olarak adı geçen Kurumdadır. 

Yukarıda belirtilen ve günü gelince kapatılacak olan bu miktarlardan arta kalan 
( 11.582,49) liradır ki bunun da bir an önce kapatılması yolları yeni Yönetim Kurulunca 
aranılmabdır. 
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Denetçiler raporunda da b<:lirtildiği gibi 1960- 1962 yıllarına ait hesaplarta bütçe 
işleri gerekçelerine uygun bir düzenle yürütülmüş olduA-undan Yönetim Kurulu'nun Kurul .. 
tayca aklanmasını yüksek onayınıza sunarıı. 

2- (1963-1965) bütçeleri yönetmeliği ile bu yönetmelikte beli.rtilen esaslara göre 
Komisyonumuza verilen bütçe tasarılarında yapılan değişiklikler : 

a) ( 1963- 1965) yıllarına ilişkin bütçe yönetmeliği ilişikte sunduğumuz A, J3, C cet· 
velierine eklenm iştir . 

b) Bütçe yönetmeliği ile hilkme bağlanan esasların gerekçeleri "'ağıda yazılı bölilm· 
lerinde ayrı ayrı açıklanmıştır. 

I- Bütçelerin Yüksek Kurultayın üç yı lda bir toplanması dolayısiyle üç yıllık olarak 
düzenlenmesi ve Kurultaym bu üç takvim yı lının bitimini takip eden temmuz ayında top· 
Janabilmesi, Kurumu 6 aylık devre için bütçesi<ır. bırakmakta ve yönetim kurullan bu zaman 
iç in ömrü tükeneo son yıl bütçe rakamlarına göre harcama yapmaktad ır. Şimd_iye kadar 
devam cdcgclcn bu uygulama şek li hiçbir esas ve yetkiye dayanmamakta olduğundan 
Komisyonumuz Yüksek Kurulunuzun tasvibine sunmakta olduğu ~ 1 963-1965) yıl ları bütçe 
yönetmeliılinin 3 ilncü bölümüne koymuş olduğu bir hükümle bu gelişigilze l uygulamayı 

sınırlandtrmakta ve siz lerden alacağı bir yetki ile bu devre iç inde yapı lacak harcamalan 

da bir esasa bağlamayı tasarlamaktadır. Şöy l e ki: 1965 yılı b"'ından 1 l. kurultayın top
l anacağı güne kadar geçecek süre içinde aylık ödenek tutarları geçmiş 3 yıl lık hesap döne· 
mindeki gider ortalamasının on ikide birinden daha fazla olamıyacak ve bu suretle eski yöne• 
tim beyeti sizlerden ve bütçe yönetmeliğinden a lacağı yetkiye dayanarak olayların akışına 

bağlı bir harcama yapmış 1olmak sorumluluğundan kendisini kurtaracak ~e hem de bu 
ölçüler dışında bir harcama da yapamıyacaktır. Bu hilküm gelecek kurulıayca onaylana· 
cak 3 yıllık bütçenin ilk yılı tatbikatını daha sağ lam ve sıhhatli esaslara bağlayacak ve yeni· 
den seçilecek Yönetim Kurulu'nu da o yıl bütçe uygulamalarında olumsuz bir duruma düş· 
müş olmaktan koruyacakur. 

II- Kurum bir yandan bilimsel çalışmal arını her yıl daha fazla yoğun l"'tırmak 

ve verimli bir hale getirmek durumundadır. Hayatını sadece AtatUrk tesisinden ve yayın 
satışlanndan sağlanacak gelirieric sımrlandırmamah ve ileri bir gelişme sağhyabilmck için 
aynı zamanda bir yedek akça fonu kurmuş olmalıdır. Öte yandan y"' haddi veya her hangi 
bir sebeple ayrılan işyarl arına tüzüğü gereğince ödemesi gereken ayrılış lazminatını da bir 
funda toplamak zorun luluğundadır. 

nu itibarta her bütçe yılı sonunda ödeneklerinden harcanmayan kısımlarla sağlanan 
gelir artıklarını da bUtçe yönetmel iğimizin 4. bölümlinde lıUkme bağlana.n esaslara göre 
bir işleme U\ bi tutmalıdır. Şöyle ki: 

a) H er yıl sonunda barcanınayan ödenekieric sağlanan gelir artıklarının % 50 si 
yedek akça olarall, bankada yeniden açunlacak ayrı bir hesapla toplanmalı ve bu hesaba 
bloke edi len paralar hiçbir surelle harcanılmamalıdtr. Ancak sağlam gelirli devlet ve özel 
sektör tahvillerine yatınlabi lmelidir. 

b) Geri kalan % 50 den bir kısmı ayrılma fonu (150.000) li raya çıkarılıncaya kadar 
keza yeniden açtırılacak bir fon hesabtnda toplanmalı ve bu para da gayesinden başka bir 

hizmete verilmcmemelidir. 

c) ( 150 .000) liralık ayrılma fonwıun ikmalinden sonra yedek sermayeye ayrılacak 
% 50 nin ilstünde s.'ğ lanacak arttırım ve faz la gelirlerin önemine göre ilk önce bilimsel har· 
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camalara ayrı l mak şartiyle bütçenin gerekli bölümlerine eklenmesi için Yönetim Kurulu' na 
yetki verilmelidir. 

lll- Bir evvelki paragrafta da belirtmiş olduğumuz gibi Kurum'un amacı Türk dilin~ 
de bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel C!a.slara dayanarak gereği gibi yayımını sağ· 
lamak ve bu a landaki yayınlarını geliştirmek, her an daha verimli ve programlı bir halC' 
getirmektir. Önde gelen bu gerekçenin uygulama alanındaki sonucu da sadece şu olabilir : 
Bilimsel çalışma lar giderlerine karşılık btitçclcre konolmakta olan ödenekler ancak ayrı l mış 

olduklan bilimsel ç.ah~ma lar için harcanabilir ve başkaca Kurum hizmetlerine aktarma 
yoluyla tahsis cd ilcmezler. 

İşte bu amaca ulaşabilmek içindir ki bı.itçe yönetmeli~inin aklarrtıaları ilgilendiren 
kısımlarında da bir değişiklik yapılm" esaslı ve yeni bazı hükümler konulmuştur . 

IV- Gtlir bDır.t.,inde yapılan det4iklikl": 

a ) Üye ödentileri: BilindiA-i gibi Kurumumuzun gelır hükümleri arasında bir de üye 
ödentisi vardır. Bu ödcnti bugün üye başına yılda be, liradır. Denetçiler Kurulu raporunda 
bu ödentinin 25 liraya çıkartılması önerilmiştir. nu ödenlinin başladığı yıllarda 5 liranın 
bir önemi vardı . Ama bugün bu rakam gerçekten kuçük kalmıştır. Ç,qitli kuruluşlarda 
bu tilrlU yilkUm ler bu görüşle günün gereklerine uygun o larak ayarlanmaktadır. 

Türk Dil Kurumu gibi bir kurulun onuru ilc de iliş ikli görü len bu durumun düzcltil~ 

mesi gereklidir. Büyük Atatürk'ün bütün varh~ını vakfcttiği bu ülküye, üyelerimizin 
kafa ve yürek gücleri ile katılmış olmalan yetmez. Karınca kaderince ve belli bir düzen le 
mali güclerini de bp yola koymalan gerekir, san ısındayız. Bu an la yışladır ki Komisyonumuz 

üye ödcnıisinin 5 liradan 25 liraya çıkarılması konusundaki Deneıçiler Kurulu önerisini 
tam bir duyarhkla destekiernekte ve Yüksek Kurultayınızın katında önermeyi çok önemli 
bi r görev olarak benimsemektedir. 

b) Geçen y ı• gelir hesaplanndaki yayın satışları ve il !ın bedelleri gözönünde tutularak 
gelir bütçesinin yayın gelirleri bölümOne (280.000) ve ilan bedetleri bölümüne de (20.000) 
liralık ödenek konulmuştur . 

V - Gider bütçelerinde yapılan detifiklikler : 

a) Kol çalıpna/an: 

( 1960-1962) yılı gider bütçelerinde - gündelikli lcr Ucreıi tertibi olmadığından- çqitli 
zorunluluklar ve kadro darlıklan yüzünden Kurum'da gündelikle çalıştırılanlann ücretl('rj 
-kol ça~malan- bölümünden ödenmiş bulunmaktadır. 

( 1963- 1965) yı llan gider bütçelerinde gOndelikliler için ayrıca 4 . bölOmu n 10. mad
desine (70.000) lira ödenek konulmuş oldugundan ewelki yıtlarda kol çalışmaları bölO
mUnden harcanan gündelikli ücretlerinin asgari yı llık rutarı bulunan (40.000) lira bu ter
tipten indirilcrck kol ça l"maları ödeneği (50.000) lira olarak bütçeye alınmıştır. 

b) rayın "giderleri: 

Bilimsel çalışmaların en önemli bir dalı olan yayın giderleri : 

J- Telif hakları 

ll- Basım gereçleri 
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1 I 1- Baskı ve ci lt ücretleri 

IV- Yayınlara ait çeşitli giderler 

gibi kitabın maliyet hesaplarında yer alacak bütün harcamaları aynı bölümde toplamakta 
ve bu alandaki büyük ihtiyaç gözönünde tutularak gider bütçesinin bu bölümüne de aşağıda 
belirtilecek sebeplerle (5 17.5 16) lira ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

6- U.::mmı, ijyar ve hiı.melli aylıkları ve % IS'ler. 

UzmanJ işyar ve hizmctli ayiıkiarına devletçe mart 1963 tarihinden itibaren uygu· 

Janmakta olan o/0 15 zam ların Kurumumuzca da aynı tarihten itibaren uygulanılmasında 
gerçek zorunluluk vardır. Sosyal hiçbir garantiye ve emeklilik hakkına sahip olamadıkları 
halde kaderlerini ve gelecekltrini büyük bir fergat le Kuruınumuza bağlamıı bulunan bu 
toplumun çalışmalannı daha fazla teşvik ve geçim sıkıntılarını devlet memurlarında oldu~u 
g ibi mevcut im kinlar çerçevesi içinde hafifle tmek gerek yüksek heyetinizin ve gerekse Kurum 
idarecilerinin ve bizlerin başta gelen ödcvlcri arasında sayılmak l ıizım gelir. Komisyonumuz 
bu yöndeki inceleme ve araşurmaları sonunda ve bazı bölümlerde 'yapılan indirmelerlc bu 

imkanı da sa~ lamışur. 

c) Candelikli acretleri: 

1963- 1965 işyarlar kadrolarına geçen yıla nazaran bazı ekleme ve ilaveler yapılm~tır. 
Çalışmalarında başarıları görülen gündelikliler bu kadrolara atanacaklarından gündelik
liler ücretinden de ( lO .000) lira düşülerek bu tertibi n ödenejli (70 .000) lira olarak kabul 
edilmiştir. 

1 ll- Çeıitli Giderler: 

Gider borçemizin bu tertibine konulan ( 17.500) liranın yı l sonuna ~dar yetişmiyecej!i 
gözönUndc bulundurularak bu terribe de (1.146) lira faziasiyle ( 18.646) lira ödenek konul
muştur. 

VI- DOmr Sermaye Konusu: 

Gelecek döneme ilişk in bütçe prensiplerinin tesbiti sırasında döner sermaye konusu 
üzerinde durulmuş, bu kuruluşun bir fayda sağlıyamıyacağı düşüncesiyle kaldırılarak 

buna karıılık bUtçe prensiplerine başka yönde bir geliıme verilmesi saj!larutmııtır. 

Gerçekten geçen kurultayda Kurum'a bir döner sermaye yönetmeliği hazırlanarak 
uygulamlması tavsiye ed ilmiştir. 

Kurum Yönetim Kurulu geçmiş üç yı llık dönemde döner sermaye kuruluşunun tesisi 
yolunda bir faaliyet gösıermem iştir. Ancak 1963 yılı başından itibaren bir yönetmelik hazır
lanarak ve bir kısım ödenek ayrılarak dön~..r sermayenin faaliyete geçiritmesine çalışılmıştır. 

Ancak bu konudaki çalışmalar .. döner sermaye için ayrı bir kuruluş mevcut olmaması,. 
dOncr sermayenin ayrı kişiliği bulunmaması ve bu iş için ayrı personel tahsis edilmemiş 
bulunması sebebiyle gerçekte tam bir döner sermaye kuruluıu da meydana getirilmemiştir. 
Yalnız Kurum bllnyesi içinde ayrı bir servis mahiyetinde yapılan sözlük, kitap, baskı ve 
satış işlerine döner sermaye özelliği verilmek istenildi~i görülmüştür. 

lncelemelerimizde, bu davranışın, Yönetim Kurulu'nun baskı işlerinde ka'lılaşacak 
mali zorlukların giderilmesine dönOk bir tedbir olduğıı görülmUştOr. Geçen kurultayda 
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bu a landa görü len zorunluğa uyan bu tc:dbire bugün için ihtiyaç görülmed iğinden , yıl 

bütçeleri arasında yan aktarmalara da cevaz vermek suretiyle ciddi bir bütçe prensibine 
dayanınıyan döner sermaye yüriltüşünün bırakılması yerinde görülmüş ve bütçe cetvelleri 

bu esasa göre yeniden düzenlenmiştir. 

Fazla çalışmalar: Kurumun Atatürk tesisinden, yayın satışlarından ve diğer kayna k

larından sağlamış olduğu gelirler ancak daha fazla ge li ştirilmesi arzulanan bilimsel ça lış

malariyle bugünkü personel kadroları ve idare g ider! rini karşılayabilccek durumdadır. 

K urumumuza nazaran pek fazla gen i ş imkanlara sahip bulunan umumi muvazcncyc dahil 
d evlet daireleri bile memurlan için fazla çalışurma ve karşılığında kendi lerine faz la çalış

ma ücreti vermek rej im ve prensibini kabul etmemekted ir. Kanaatimizcc belirli ve ölçülü 
gelir kaynaklariyle daima tasarruf prensiplerine sımsıkı bağlı kalmak suretiy le çalışmak 

durumunda olan Kunımumuzda fazla mesai Ocrcti ödenmesine de hiç bir zaman yer veril
memesi l flzımgeli r. (Bugüne kadar ödenmiş olanlara sari olmamak üzere) bütçenin bu 
tertibindeki (5.000) liralık ödenek de tamamen kaldırı l mış ve tertibi de kapatılmışur. 

7- Bazı göriif ve dileklerimiz: 

Sözlük, T eri m, Gramer, Saymanlık kolları gibi çalışma dalları mızın amaç ları ve koÔu
l arı tamam iyle birbirinden ayrıdır. Bunlar kendi bünyeleri içinde ye tişkin işyarlar bulun
durmak, kendi alanlarıoda derin li ğine bilimsel araştırmalar yapmak durumundadırlar. 

Ancak Tanıtma Kolumuzla Yayın Kolumuza ait çall!lmalar birçok yönlerde aynı ortam ve 
aynı isıikametıc ge lişmektedir. Yayın Kolu kadrolarına yapılacak ufak tefek ilavelerle tanıtma 
işlerinin de aynı kol tarafından yapılması kanaatimizce hem i ş lerin tek elden programlaş
tınlması ve yQrütülmcsi ve hem de yayım , dağıtım ve tanıtım iş l e rinin daha güzel ve ver imli 

bir şeki lde organize edi lmesi bakımından K urumumuza ayrıca büyük faydalar saA iı yabilir. 

Komisyonumuz bu işin teknik tarafın ı yüksek heyetinizin değerli görüş l erine bırak

maktadır. Ancak bu iki kolun birl eştirilmes i halinde bütçede daha b ir kı sım Kurum hiz
metiilerini geli~tirmeğe yeter tasarrufların yapdabileceğinc kani bulunmaktadır. 

8- Bütçe yılı hakkındaki dileklerimiz: 

Kurumumuz hesap devresinin takvim yılı o l ması ve Kurultayın 3 yılda bir temmuz 
aylannda toplanması itibariyle elde mevcut 3 yıJlık bütçeleri n tatbikatı bitmekte ve mütea kip 

dördUncU yıllık altı ayı da bütçesiz geçirilmektedir. Bu durum hem muhasebe tekn iğ i ve 
hem de bu devre içinde yapı lan harcamalann hiçbir yetki ve esasa dayanmamul bakunın
dan Kurumumuz için zararlı ve sakıncalıdır. H er türlü gelir ve gider ancak elde mevcut 
bUtçclere bağlı yönetmeliğin hükümleri çerçevesi içinde yapı l malıdır. Bu itibarla kom isyonu
muz Kurumumuzu bu suretle geçecek devreler için geçici bütçeler yapmak külfet inden 
korumak ve hem de Kurultayımzın onayına henüz su_nulmamış b ir bütçeye mahsuben 
ödeme yapılmasını önlemek arnaciyle Kurultay oturumlannm temmuz aylannda yapı l

dığını gözönünde bulundurarak Kuruma ait hesap devresinin de bu esasa göre düzenlen
mesi keyfiyelini uygun görmektedir. (Gerçi yukanda bütçe yönetmeliği ile gerekli öneri 
sunulmuştur.) 

9- Denetçiler raporunda da belirti lmekte olduğu gibi Denetleme Kurulu görev ve 
yetkileri ilc saymanlık görev ve yetkilerini kapsıyan birer yönetmelif;n yeniden seçilecek 
Yönetim Kurulu'nca hazırlatılması Komisyonumuzca da uygun ve faydalı görülmektedir. 
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A - Gtlirltr 

Bölüm Madde Gelirin çeş idi Lira Toplam 

ı Atatürk Tesisi 980.000 1 .121 .000 
ıı Devlet yardımı 75.000 

lll Üye ödenti leri 16.000 
IV Kira 50.000 

V Tiirlü gelirlif 

Faiz ler 10 .000 23.000 
Bağışlar 1 .ooo 
Çeşitli gelirler 5.000 

VI Kurum arlllrımı 7.000 

VII rayın gtlirltri 

Ya yın satışları 280 .000 300 .000 
1 l ıl.n gelirleri 20.000 

ı .444.000 ı .444.000 

===== 

B- Giderler 

Böltim Madde Giderlerin çeşidi Lira Toplam 

Bilimsel giderler 597 .516 
Kol çal ışmalar~ 50 .000 
Bilimsel kongreler ll .000 
Ödül ve Burslar 14.000 

4 Bilimsel çalışmalara yardım 5 .000 

5 Yayın giderleri 5 17.516 

' Tl Kitap ue Dtmirbaf 40 .ooo 
ı Kitap - .ci lt 10 .000 

2 Demirbaş 30.000 

lll r6nelim, Yürütme vt Denetleme Kurulları 

Giderleri 104.500 

Yönetim Kurulu yollukları 20 .000 



112 X. TÜRK DIL KURUI.TAYI 

2 Yürütme Kurulu Ödenekleri 80.000 
3 Denetleme Kurulu tazminau 4.500 

IV Careu/i Giderleri 585.838 
Uzman aylıkları 129.444 
lıyar 263 .580 
Hiımct li 41 .8 14 

4 Çocuk zamlan 2.000 
5 Hasıa lı k-Doğum-Ö i üm yardımı 4.000 
6 Ayrılma fonu 58.000 
7 Görevli yollukları ı .000 
8 Hizmetl iler giyim giderleri 5.000 
9 Sosyal yardım giderleri ı .000 

10 Gündelik li Ocrctleri 70.000 
ll Görevli lerin emeklilik hisscsi lO .000 

Bölüm Madde Giderlerin çeş idi Lira Toptam 

V /1 ue Konut Giderleri 66.146 
Bakım - onanm 10.000 
P.T.T. 10.000 

3 Kırtasiye 10 .000 
4 lsııma-Aydmlatma 17.500 
5 Çeşit l i giderler 18 .646 

VI Kurultay giderleri 50.000 50 .000 

ı .444.000 

===== 



(C) 

(1963- 1965) Yıllan Kadroları 

ı. UZMANLAR 

Aylı ğı Yıllığı 

Derece Adet Görevin çeşid'i Lira Lira 

Başuzman ı .680 20.160 
Uzman 1.440 34.560 

3 ı .320 15.840 
4 ı .200 14.400 
5 ı Uzman yardımcısı 900 10.800 
6 2 adayı 700 16.800 

ı 12.560 
% 15 ler tutarı 16.884 

129.444 

ll. IŞYAJILAR 

ı ı Başyazman 1.500 18.000 
2 2 Sayman 1.440 34.560 
3 ı ! ~yar 1.440 17.280 
4 2 !~yar ı .200 28.800 
5 2 ı .080 25.920 
6 ı ı .000 12.000 
7 ı 960 ı ı .520 
8 2 840 20.160 
9 ı 800 9.600 

10 2 700 16.800 
ll Daktilo ı .080 12.960 
12 960 ll .520 
13 840 10.080 

229.200 
% 15 ler tutan 34.380 

TOPLAM 263.580 
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Muzaffer Egesoy 

Üye 
Naşit Fıra ı 

ye 
Samim Kocagöz 

X. TÜIIK DIL KU R ULTAYI 

ı ll . HiZMETLiLER 

Görevin çeş idi 

K aloriferci 

Baş odacı 

Odacı 

Gece: bekçisi 

% l.i ler tuLa rı 

T OPI'\M 

Bülçe Komisyonu 

Sözcü 
Ccva t Şumnu 

Üye 
Ccyhun Aıuf Kansu 

Üye 
Faz ıl Hüsnii Dağlarca 

BAŞKAN - Söz i s ıiyen var mı ? 

Aylı ğı 

Lira 

600 
.140 
480 
4.'>0 

Yıllığı 

Lira 

7.200 
6 .480 

17.280 
'ı .400 

36 .360 
.'ı .454 

4 1 .81 4 

yo 
Sabahattin T eoman 

Üye 
Vasfi Çataloğlu 

Üye 
Dr. Fahri Kurtuluş 

AŞKUN - Bütçe Komisyonu raporunu dinledik . Ben bu işlerden 

anlamam. Ama bazı noktalar üzerinde durmak istiyorum. Eski kiracı çı

kınca eski kiranın arttığı gibi her kurultaycia üye ödeneklerine yeni ekle
meler yapılıyor. Bizde de 25 liraya çıkarılmış. Bu Kurum'un üyeleri bir 
avuç aydındır, öğreımendir, memurdur. Sıra sıra aparımanı olan buraya 
gelmez. Ne kadar hayır kurumu varsa öğretmenler oraya ödenek verir. 
Ben yedi kurumun üyesiyim. Hiçbir kurum bizinıki kadar zengin değildir . 

Aylığı bir liradan 12 lira olsun. Ev kirası gibi gündengüne yükselmesin. 

Birinci gün toplanamadık. Böyle bir hal yoktu. Eskiden kasımda top
lanılırdı. Öğretmenierin çoğu üyedir, tatiller kısaltılmıştır, öğretmenler 
sıkınil içindedir. Herkes temmuz gelince bir parça ferahlamaya bir yerlere 
gidiyor. Onun için kurultaya gelemiyor. Kurultayları eylülün son hafta
sına alalım. Mesela 26 eylül olsun. 
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Üye ödentisi olarak 5 lira alınamazken 25 lira olunca kimse veremez. 
"Ben birçok arkadaşı Kurum'a üye yaptım. Mesela Şapolyo üye ödentisi 
yüzünden Kurum'dan ayrıldı. 

Yüksek okuldan çıkan lise öğretmeni çok az para alır. Eskişehir Tica
ret Akademisi 350 lira asistan maaşı verir. Ben Vehbi Cem Aşkun, 33 yıl 

lık öğretmenim, yüzlerce makale yazdım, fisebilillah, ikinci barem dı;recesine 
daha bu yıl gelebildim, başımı sokacak bir meskenden mahrumum. He
pimiz aşağı yukarı aynı durumdayız. 

Burada da az adamla daha verimli çalışma lı, Kurum'un gelirine göre 
maaşları ayarlamalı. Yoksa üye ödentisinin arttırılmasiyle bu iş olmaz. 

BAŞKAN - Şimdi 1963-1965 Bütçe Yönetmeliği okunacak. 

TOrk Dil Kurumu'nun 1963- 1965 Bütçe YöneımeliA"i 

1- Türk Dil Kurumu'nun 1963- 1965 yıllarında yürürlükte bulunacak yıllık büt· 
çesi nin gelirleri ilişik A cetvelinde gösterildiği üzere I .444.000 lira olarak tasarlaıımışur. 

Gider toplamı da B cetvelinde gösterildiği üzere 1.444.000 liradır. Görevlilerin kadroları 
iliş i k C cetvelinde gösterilmiştir. 

2- Bu bütçe 1963 yılı ocak ayı başında yürürlüğe girmiş sayılır. 

3- I 965 yılı başından Kurultayın loplanaca!lı güne kadar geçecek süre içinde aylık 
ödenek tutarlan geçmiş üç yıllık hesap dönemindeki gider ortalamasının on ikide biri olarak 

hesaplanır. 

4- Her yı l sonunda ödeneklerden harcanınıyan lusımlarla elde edilen gelir artıklan 
ertesi yı l gelir bütçesinin VI. Kurum arttın mı böltimüne alınarak şu yolda kullanılır. 

a) Arturılan gelirin % 50 si yedek akça olarak bankada ayrı bir hesapta toplarur. 

b) Geri kalan % 50 den bir kısmı aynlma fonu ISO .000 liraya çıkarılınca ya kadar 
bu fona aynlır. 

c) Bundan da artan bir gelir fazlası olursa bunu sırasiyle yayın bölümüne ve di!!er 
bölümlere eklerniye Yönetim Kurulu yetkilidir. 

5- Kurum görevlilerine devletçe ödenen çocuk zammı verilir. 

6- Bölümler arasında ve bir bölümtin yıllan arasında ve 1. bölamon maddeleri ara· 
sında aktarmalar Yönetim Kurulu karariyle, maddeler arasındaki alcıarınalar Yürütme 

Kurulu karariyle yapılır . Birinci bölümden öteki bölOmlere aktarma yapılamaz. 

YEGÜL - Bütçe Komisyonu raporu hakkında konuşurken iki nok

ta üzerinde duracağım. Bilançoda aktif ve pasif kelimeleri geçiyor. Bilin-
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diği gibi aktif, varlıklar , alacaklar, pasif de borçlar karşılığı olarak kulla
nılıyor. Hesap terimleri hazırlanınca belki güzel karşılıklar bulunacaktır. 
Ama hatırımıza gelen bazılarını şimdiden kullanabiliriz. Mesela: gayri 
menkul kaqılığı durağan değer, demirbaş karşılığ ı durağan olmıyan değer, 

amortisman karşılığı aşınma payı gibi ... 

Bilançomuzda biz aşınma payı görmiiyoruz. Kanuncn bu aşınma payı 
hesabı zaruridir. Ben bilançomuzu muhasebe ilmi bakımından çok yanlış 
ve çok yersiz görü yorum. 

MlN:"'ETOCLC - Biiıçe Komisyonu raporu iizerinde konuşmak 
istiyordum. Halbuki adı geçecek insanlaı burada yok. Konuşma hakkım 

saklı kalmak 5artıyle sonraya bırakıyorum. 

( Kolili f sesler ) 

Atatürk 'Un kurmuş olduğu bu Kurum'da bir atasözii ilc konuşmaya 
başlıyacağım. Yanlış hesap Bağdat ' ta n döner. Zararın neresind en dönülse 
kardır. Kurum'un bir Yayın Kolu vardı. Ödevini başarı ilc yapıyordu . 
Geçen Kurultaycia bir de Tanıtma Kolu kurduk. Tanıtma Kolu için bir
takım paralar harcanıyor. 21 kitap bu Kurum 'a 2.000 liralıkgelir sağlamak
tadır. Başka bir dergi yalnız İstanbul 'da 500 lira gelir temin ediyor. Muka
yesc ediniz. Bütün Tiirkiye içinde Tanıtma Kolu bu kada r küçük bir gel ir 
sağlamaktadır. Kol Başkanı arkadaşa bir soru sormuştum. Ne kadar para 
aldı diye. Hiç para almadım dedi. Bunun üzerine garip birşey oldu. Iftira 
eden durumunda kalıyorsam Kurum beni ii yelikten atsın. Arkadaş almadım 
dedi. Ben yollukları ve aylıklan katmıyorum. Yalnız Arı Dile Do!.m 

adlı kitaplardan 3490 lira almıştır . 

CANER - Kurum' un bayiterden alacaklı olduğunu öğrendik. Yal
nız Bateş'ten 47.000 lira alacağı var. Yönetim Kurulu bu alacak için acele 
etsin . 

Kurum'da işyar sayısı gün geçtikçe artıyor. Maaşlar da çok. Başka 
yerde çalışsalar 300 lira alırlar. 

Tanıtma Kolu ile Yayın Kolu'nu birleştirelim. Tasarruf sağlar. Biiıçe 
Komisyonu raporunun bu tarafına yürekten katılıyorum. Arkadaşlardan 
olumlu bir karar rica ediyorum. 

AKSOY - Lehte veya aleyhte konuşmıyacağım. Yalnız birkaç 
gerçeği sunmak istedim. Minnetoğlu Arısoy'un para alıp almadığını, al-
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dıysa yolluk ve ödenek olarak bugüne kadar ne aldığını sordu. Arısoy, iki 
seyahatten de yolluk almadım dedi , doğrudur. İlkinde İstanbul'a Bateş'in 
davetiisi olarak gitmişti. İkincisinde Sümerbank'tan vazifeli olarak gittiği 

için yolluk almadı. Konya'ya gidişinde de Kurum tarafından tutulan bir 
araçla gidip geldiği için yine yolluk almadı. 

Ödenek meselesine gelince; Arısoy eylül 1962 den yılbaşına kadar 
almadım dedi, doğrudur. 1963 ocak ayından başlıyarak her arkadaş gibi 
o da ödeneğini almıştır. 

Arı Dile Doğru adlı yayınlar için de yönetmeliğe göre kendisine 
sayfa başına 20 lira telif ücreti ödenmiştir. 

CANPOLAT - Kurum'da vaktiyle çalıştım. Arkadaşların aldığı 

para içiR fazladır dediler. 350-400 lira ev kirası verilen bir şehirde arkadaş
lar, ne ilc iç rahatı içinde çalışacaklar da Kurum'a faydalı olacaklardır. 
Bunun dikkate alınmasını rica ediyorum. Verilen para çok deği l azdır. 

Arkadaşiann geçimin i ancak sağlamaktadır. Aylıklar düşük olduğu için 
de uzman bulunmuyor, bulunsa da kısa bir zaman içinde o uzman işinden 
ayrılıyor. Eline 800 lira geçiyor, o da öğretmenlikten aldığı maaşı tercih 
edip Anadolu'ya gidiyor. 

Kurum'u para bakırnından kısıtlayıp çalışılrnıyacak hale getirmiyelim. 

MİNNETO<'iLU - Arısoy'a yolluk ve ödenek olarak bugüne kadar 
ne aldınız demiştim. O da kırk para almadım demişti. Muhasebeden hesa
bını çıkarttım : Arı Dile Doğru adlı yayınlardan bugüne kadar aldığı para 
şöyle gözüküyor: 500+580+420+820+750 (avans) +420 = 3490 lira.' 
Ben "ne kadar aldınız" sorusuna "şu kadar aldım" diye cevap beklerdim. 
Makbul olan budur. Ne kadar alırsa alsın . Bir fikir vermek için telif ücreti 
olarak Kurum'dan para alan öteki arkadaşların aldıkları ücreti sıralıyaca
ğım: 2900, 300, 1509,560, 300, 1000, 600, 1050,680. Yalnız en büyük alim 
Arısoy 3490 lira alıyor. 

KUTLUK - Bu çeşit konuşmalar Kurultayı hem üzüyor, hem olum
suz bir yola göturüyor, hem de vakit kaybettirmiş oluyor. Bu yolun kapan
masını rica ediyorum. Fikir edindik. Edindiğimiz kanaatler yetişir. 

(D üze/tmek, önlemek l/izım sesleri ) 

Kurumumuz hem bir bilim kurumu hem de bir halk kurumu olsun 
istiyoruz. Bilimin ışığından faydalansın istiyoruz. Kurum, bilim adamına 
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yeteri kadar değer vermezse bindiği dalı kesmiş olacaktır. Uzman adedi 
ayarlansın, yahutta 30 yılda baremin falan derecesine çıktık deniyor. Uz
man, yıllarla ölçülen bir insan değildir. Uzman hak ettiği parayı rahatça 
alsın, ben razıyım, 20 yıl çalışan bir insan gibi alsın, ben can ü gönülden 
razıyım. 

(Cüriiltüler ) 

Ilımlı konuşan bir insanı dinlemezseniz kimi dinliyeceksiniz. 

Yalnız Kurum, üye ödentileri ile bütçe fazlalığını sağlamaya kalkmasın. 
5 lirasını ödememiş diye bir Falih Rıfkı 'y ı nasıl çıkarırız. 25 liraya çıkarır
sak arkadaşlar büsbütün ödeyemiyecek. Bu Kurum kendi yaşama gücünü 
yapıtları ile yapmalıdır. 

lmlti Kılavuzu okullar.başladığı zaman gine yetişmemiştir. Kurum her 
yıl ekimden önce lmlti Kılavuzu'nu hazırlasa. Kurum üyesi ola n her öğ
retmen salık verse, birer liradan yüzbin lira sağlanm ış olur. 

GENCOSMAN - Bu arada ad larını yeni işittiğim arkadaşlar hakkın
da bazı şüphe belirtileri yükselmiş oldu. Yönetim Kurulu var, Denetleme 
Kurulu var. İncelemeden geçer, yo lsuzluk varsa bize açtklan ırdı. Yapılan 

iş karşılığında para verilmiştir. Emek mukabili ücret verilmesi kadar tabii 
birşey olamaz. Bu parayı Ali alır yahut Veli alır , az çalışan az alır, çokça
lışan çok alır. Çok para a lan en alim demek değildir. 

Birbirimiıü şüphe altında bırakmıyalım. Haksız para almışsa hepimiz 
gırtlağına yapışabiliriz. 

Bilançoda yıpr;ı.nma payı ayrılmadığı söylendi. Şarttır, zaruridir. 
Yıpranma payı olmazsa bütçe zayıf olur, muallel olur. Bütçe Denetleme 
Kurulu'ndan geçirilmişse doğrudur, geçirilmemişse eksik bir iş yapılmış 

olur. 

PAMİRLİ - Tanıtma Kolu Başkanına soru soran arkadaş iki defa 
geldi, bizi aydınlattı. Savunma kutsal bir haktır. Kol Başkanı konuşmak 
istemiyorsa bile konuşturmalıdır. 

(Geldi sesleri ) 

Haksız para a ldı diye bir iddia yok. Para almış mı diye soruluyor. Buna 
verilecek cevap (aldım) veya (almadım) idi. Çoğunluğumuz aylığı ile geçi
nen insanlarız. Bulunduğumuz harem derecesine % 15 zam yapılıyor dense 
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sevırurız. Geçim zordur. Ama Kurum görevlilerinin maaş ı çoktur, arttır
mıyalım demiye li m. Huzurlarını arttırmak için %15 !erin verilmesini ve 
zamlarının yapılmasını teklif ediyorum. 

? - Uzman aylıkları yerindedir. Çoğu üniversitelerin dil fakülte
lerinden veya Türk Dili Edebiyatı bölümlerinden mezundur. Fakat işyar 
arkadaşlar konusunda da zam yerindedir demek fedakarlıklara yol aça
caktır. Bence uzmanların aylığı arttırılsın, fakat işyarların arttınlmasın. 

A. OY - Tanıtma Kolu'nun çalışmaları üzerinde tartışma yapıldı. 

Tüzüğümüzün 25. maddesi şöyle der: "Yönetim Kurulu üyeleri bu görev
lerini fahri olarak yaparlar". Kolbaşkanlarına ayrıca ödenekleri üzerinden 
aylık tazminat verilir. Tanıtma Kolu Başkanı olan arkadaşa tam aylık mı, 
yoksa indirimli aylık mı verilmiştir. Sümerbank'ta da görevlidir. Diğer 
hususlara sonra temas edeceğim. 

1CDEM1R - Yönetim Kurulu, kolbaşkanı seçiminden sonra ne 
kadar para alacaklarını da tayin ve tesbit eder. Kolbaşkanlarına verilen 
aylık brüt 1200 liradır. Arısoy üçte ikisini alır. 

A. OY - İkinci nokta : Yönetim Kurulu, bilimsel eser meydana 
getirenlere telif hakkı verir. Arı Dile Do!ru adlı yayınlar bilimsel eser midir, 
takdirinize sunuyorum. Bundan başka bu eserler kolun ana çalışmalarına 
girer. Bunları Arısoy kendine nasıl malecliyor, bunu öğrenmek istiyorum. 

Üye ödentisi 5 liradan 25liraya çıkarılıyor. Vehbi Cem Aşkun çok dedi. 
Versek ne kaybederiz. Üyesi olmak Kurum'a yük olmak mı yoksa destek 
olmak mıdır ? 25 liranın kabulünü rica ederim. 

AŞKUN - Sözlerim yanlış anlaşıldı. Para vermeyin demedim. İh
tiyaç varsa Kurum da masraflarını ona göre ayarlasın dedim. Arkadaşların 
geçimieriyle aynıyacak kadar düşüncesiz değilim. Zamlar bir yerde kesil
sin dedim, bugün için aylıkları arttırılmasın demedim. Kurum indirimli 
kitap verirse, lüzumlu olanları alıp Eskişehir Halkevi'ne armağan edeceğim. 

Ben yedi kuruma üyeyim. Yıllık ödentileri sımrlıyalım. Hiç olmazsa ayda 
bir liradan 1 2 lira olsun. 

BAŞKAN - Tanıtma Kolu için verilen önergeyi okutuyorum. 

(Giili<:ar, lııal, F. Halıcı ve G. Saman'ın im<;aladıkları önerge okundu :) 

Kurultay Baıkanlı~na 

Tanıtma Kolu B~kanı gelmiştir. Kendisine, emsaline uygun olarak, dakika sU· 
reyle savunma hakkının tanınmasını öneriyoruz.. 
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BAŞKAN - Oya koyuyorum. Kabul edenler . . . Kabul e tıniyenler . . . 
Kabul edilmemiştir. 

ARISOY - İkinci defa kürsüye sanık olarak çıkıyorum . Baz ı arka
daş lar özellikle Tanıtma Kolu Başkanı üzerinde duruyorlar ve her vesile
den faydalanarak Arısoy'u yıpratmaya çalı şıyorlar. Aldığı paralar merak 
ediliyor, üzerinde duruluyor. Minnetoğlu İstanbul'a kaç defa gitti , kaç 
para aldı diyor. Yolluk ola rak ne a ldığımı, ne almad ığıın ı söyledim. Tanıt
ma Yayınlarını sormadılardı. ben de onun için söylemedimdi. Hangisi 
haklıdır, hangisi haks ızdır, siz hüküm vereceksiniz. 26 eylül 1962 de Kol 
Ba$kanı seçildim. 1.1.1963 e kadar para almadım. 

(Para olmadığı için sesleri ) 

Kol Başkanlarına ayrılan ödenek beş kişi yerine altı kiş iye bölünebilir
di, bölünmeliydi, bölünmedi, ben almad ım . Yönetim Kurulu beni Kol Ba~
kanı seçtiği zaman, Kurum' un borcu bitineeye kadar a l mıyacağıma söz 
verdiğim için almadım. 

1/ 1/1963 den bu yana Yönetim Kurulu 'nun saptadığı ödenek içinden 
bana üçte ikisi veriliyor. Ben yalnız değilim. İğdemir üçte birini, öteki 
Kolbaşkanlan üçte ikisini alır. Ben de öyle. Ben Kurum'da yarım gün 
çalışmam, tam gün çalışırım. 

(Sümerbank' la ne zaman çalışıyorsun sesleri ) 

Kurum'daki bütün arkadaşlar buna tanıklık edebilir. Sümerbank'ın 

parasını Sümerbank benden sorar, ben onlara cevap veririm. Kurum'da 
yarım günlük iş günüm olmamıştır. Tam gün çalışırım. 

Birinci defa İstanbul 'da bir açık oturum düzenlendi. O sırada Yönetim 
Kurulu toplantısı da İstanbul'da yapıldı . Ankara'da yapılan Yönetim 
Kurulu toplantılarına İstanbul'dan gelenlere nasıl yolluk veriliyorsa, İs
tanbul' da yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına Ankara'dan katılanlara 
da öylece yolink verilir. Bütün arkadaşlar yolluklarını aldı, yalnız Arısoy 
almadı. 

İkinci defa Bateş ile yaptığımız sözleşmenin imzalanması için Yürüt
me Kurulu beni görevlendirdi. O sırada Sümerbank'tan l stanbul'a görevli 
olarak gönderilmiştim. Kurum'dan yolluk almadım . 
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Başka bir defa Karaman'a gittim. Dizdaroğlu, Oztelli, ben, Birsel ve 
Levend'den ibaret bir kadro ile törene katılmamıza karar verilmişti. Hep 
beraber yolluk aldık. Bu yıl yeniden ben ve Özgü Karaman'a yollandık 
Sergi açılması için görevlendirilrniştik Orada kitap satışı yapılması da ka
rarlaştırılmıştı. Sergiyi açtık, görevimizi yaptık ve döndük. Kurum gün
delik tahakkuk ettirmek istedi. Ben bu yolluğu alnuyacağımı bildirdim. Ki
tap götürmek için özel araç kiralamıştık. Kesernizden yol parası vermedik, 
özel araçla gidip geldik, yemek, yatak · parası vermedik, misafir edildik. 
Onun için bu yolluğu almamıza lüzum yoktur dedim. Harcama yapma
dığımız için para almadık. Yalnız Kurum, Ayniyat Sayınanı'na 60 lira ka
dar bir para verdi. 

Kolbaşkanı olduktan sonra Yazı Kurulu üyelerine verilen ücreti al
madım. 1/1/1963 den bu yana Kolbaşkanı ödeneği aldığım için Yazı Ku
rulu ücreti almadım. 

Türk Nesir Anto/ojisi hazırlandı , ineelerneğe sunuldu, SOO lira verilme
sine karar verildi. Ben bu SOO lirayı almadım. Emanette duruyor dediler. 
Ben de Kurum'a bıraktım, almadım. Çünkü N esir Anto/ojisi hazırlanmasın
da ben bu parayı a lacak kadar emek harcamanuştım. Emeği olanlar kendi 
payiarına düşeni alırlar dedim. 

Radyolardaki dil saatlerine gelince: Kolbaşkanları radyo programları
nı düzenlemek zorunda değildirler. Bu iş Kolbaşkanının görevi değildir. 
Tanıtma Kolu onaltı çeşit işi yürütmek zorundadır. Hem bu onaltı çeşit işi 
yürütmek hem de radyo programını hazırlamak bir güne sığmıyaca~ı için 
ben bu radyo hazırlığını evde yaptım. Bunun için aldığım para azdır. Ben 
hazırlamasaydım başkasına telif ücreti verilecekti. Basıldıktan sonra da, 
ikinci baskı sayıld ığı için üçte iki ödeme yapılacaktı. Ben radyoda yayım
lanan metin için para almadım. Yalnız kitap haline' geldikten sonra birinci 
telif hakkı olarak para aldun. Bu da Yürütme Kurulu kararı ile oldu. 
Her defasında bizim bu çalışmalarımız aklandı. Aslında Arısoy radyo 
yayınlarından alacaklıdır. 12 ayda 2S program hazırlandı. Her üç prog
ramın bir kitapta top laıunası uygun görüldü. Bu kitaplardan 300-400 lira 
para aldım. Ben zor lamadım, kararı var. 

Başka eserler yazmış ve onlardan para almış başka arkadaşlar var. 
Emek vermiş, karşılığında para almışlardır. Benimle başkaları arasında 
kıyaslama yapsalar daha haklı sonuçlara varırlar. Tanıtma Yayınları en 
çok ilgi çeken yayınlardır . Seçeceğiniz kurul dosyalardan kontrol edebilir. 
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Altıncı kitap hazırdır. Yürütme Kurulu 1964 yılı programına almıştır. 

Kurultaydan sonra gelecekler altıncı kitap olan Şemsettin Sami'yi her halde 
basıma vereceklerdir. 

Arkadaşların Tanıtma Kolu ile bu kadar ilgilenmeleri beni çok sevin
dirdi. Beni yerecek, beni batıracak bir konunun bugünkü konuşmalarda 
yer alacağını önceden duymuştum. Yalnız Türk Dil Kurumu'nda değil, 
her çalıştığım işte, her aldığım paranın hesabını, her zaman, herkese karşı 
vermiştim. Aranızdan özel bir soruşturma kurulu seçiniz, hesaplan incc
lesin, usule, yönteme, yasaya aykırı bir tek kuruş aldımsa beni Kurum'dan 
çık.aracaksınız, adalete vereceksiniz. Bir kimseyi sevmemek, ona haraç 
aldı demek, çalışmasını kıskanmak ayrı ayrı şeylerdir . Bana yeni sorular 
sorsunlar. Bir bir hesap verrneğe çalışacağım. Arısoy namuslu kaldı , namus
lu kalacaktır. 

Kapamı saati 13.00 



BAŞKAN 

YAZMANLAR 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

ı 2 TEMMUZ 1963 CUMA 

İKİNCİ OTURUM 

Açılış saati : 14 . 20 

H.R. Tankut 

Göğüş, Kırkpınar, Çongur. 

BAŞKAN - Oturumu açıyorum. Şimdi Dördüncü Birleşim Birinci 
Otururnun tutanak özeti okunacak. 

(Tutanak özeti okuııdu : ) 

DÖRDÜNCÜ BILEŞIM - BIRINCI OTURUM 
TUTANAK ÖZET! 

1- Geçen birıcıimin tutanak özeti okundu, kabul edildi. 

If- Derleme-Tarama Komisyonu raporu okundu, üzerinde konuıu ldu, komisyon 
sözcüsü gerek li cevap l arı verdi. Rapor oya kondu, kabul edildi. 

lll- TerimKomisyonu raporu okundu, üzerinde konuşuldu. Komisyon Sözcüsü gerekli 
cevapları verdi. Rapor oya kondu, kabul edildi. 

TV- Önergelerin okunmasına geçildi. 

Kurum'daki fazla kitapların gazetecilere da~ulması hakkındaki teklif Yönetim Ku
rulu'na havalc edildi. 

Kurulta'ya geldilderi halde toplantılarda bulunınıyan üyelerin cezalaodınlmaları 

teklifi Yönetim Kurulu'na havale edildi. 

Tanıtma Kolu Baıkanı hakkında bazı sorulan içinde bulunduran önerge Ozerine 
bazı üyeler söz aldılar. 

Arısoy soruları cevaplandırdı. 

V- Bütçe Komisyonu raporu, Kurum kadroları ve Bütçe Yönetmeligi okundu, üzerin
de konuıuldu. 

BAŞKAN -Tutanak özetini oyunuza sunu yorum. Kabul edenler ... 
Kabul etrniyenler ... Kabul edilmiştir. Konuşmalann 3 dakikadan uzun 
sürmemesi isteniyor. 
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ÇAGLAR - Bütçe Komisyonu raporu üzerinde konuşulurken Ta
nıtma Kolu'ndan söz açıldı. İlk sözü ben almıştım. İşi şahsiyete dökmüş 
olmamak için iki dakika daha konuşmama izninizi rica ederim. Kurum 
çalışmalarında uydurmacılık ve yiyicilik olmadığını isbat etmek Kurultayın 
vazifesidir. Söylentiterin asılsız olduğunun meydana çıkması çok lüzum
ludur. Acaba Kurum çalışmalarında tüzüğe layıkıyle riayet ediliyor mu? 
Bilimsel olmıyan yazılar için telif ücreti ödencmcz. Bir eserc bilimsel ol
madığı halde telif ücreti ödenmişse yanlış hareket edilmiştir. Bu eserler 
bilimsel ise o zaman da Kolbaşkanı hepsini birden kendi yazmaya kalktığı 
için hatalıdır. İ bret dersi vermek Kurultay'ın vazifesidir. Kurultay da 
bunu yapmıştır. En çok bu kol üzerinde yersiz lik iddiaları olmuştur. 

En çok çalışan kol olduğu halde ... Demek ki Yürütme Kurulu bilimsel 
olmıyan esere para ödemek ve bilimseise bile daha yetkilisine yazdırmamak 
bakımından suçludur. Ben bu suçtan dolayı özür diliyorum. 

TOPKAN - Konu dışı konuşmalar oluyor. Bir üstat din ve toplum 
konusundan söz etti. Toplumsal kelimesi tutmadı dedi,halbuki tuttu. Başka 
bir arkadaş Kurum'un yayımlad ığı 14 betikten bir tanesi bana l azım dedi, 
ne yazık. Ben acizane olarak söyliyeyim ki dinlcdim, okudum, öğrendim, 
kıvanç duydum. Yıkıcı olmak bize yakışmıyor. Ricam şu olacak; Okuyun, 
okuyun, okuyun. 

Tanıtma Kolu 'na gelince 

Durumu yakından iziiyenler çok iyi hatırlıyacaklar ki; bu Kol ' un ku
ruluşunu , " Öncü" gazetesinin 25.IX.l961 günlü sayısında yayımlanan 

"Konuşma Dili Üzerine" başlıkl ı yazı ile ilk kez ben kutlamış, ilginç kısa 
örnekler vererek bu konuda zorlukları yenme yönünden aşırı çaba gös
termemiz gerektiğini imlemiştim. 

Arı istem ve düşüncelerim; yapılan yararlı yayımlada ereğine varmak 
üzere yola çıkmış, bu ara epey duraklardan geçerek mutlu sonuca doğru 
güclü adımlar atarak sendelemeden ilerlemekte bulunduğu görülmüştür. 

Bu Kol çalışmalarını yöneten ve bize güzel yapıtlar sunan arkadaş
larıma açıkça teşekkür etmek isterim .. 

Ben buraya, bu "teşekkür" borcumu iletme amaciyle çıkmış olmakla 
birlikte takıldığım bir nokta üzerinde düşüncemi de söylemek isteğini 

duymuş bulunuyorum. 
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Ortaya getirilen yayınlar, her yönden beğeni ile karşılanmalıdır, bu
na bir diyeceğim.iz olmasa gerektir. Ancak her "güzel" şeyde olduğu gibi, 
bu yayınlar sırası, -ufak da olsa- bir yanılgıya düşülmektedir ki, o da "im
la" konusudur. 

1941 den bu yana, "lmitJ. Kılauuı:u"nda açıklanagelen " İmla Kural
ları"nın, "Türk Dili" dergisine ters orantılı olarak bu yayınlarda uygulan
marlığını görmekteyiz. 

"İmla" konusu, " Gramer Kolu" çalışmaları üzerine yaptığım konuş
mada belirttiğim ve zaman zaman Kurum Yazmanlığına sundoğum uyar
malarda özetiediğim gibi , umulduğu kerte ve büsbütün başıboş halde 
değildir. 

"Bileşik Sözler" dışı çözümlenıniyen yanlar, öyle göze batacak önemde 
aksama göstermemekte, bu ise, alanda çıplak kılıkla dolaşılınasını gerek
tirecek çirkin bir durum oluşturmamaktadır. 

Onun için, hiç değilse bundan sonra, "Tanıtma Kolu" eliyle yapıla
cak yayımların, "Türk Dili"ni tarayan ve düzelten arkadaşlarca da göz
den geçirilecek "imla birliği" sağlanmasına dikkat edilmesini salık vere
ceğim. 

Bu yanlış lar nelerdir?. Başınızı ağrıtımyayım amma birkaç örnek saya
cağım: " a" ile sonuçlandırılan " ... i yle" eki, ayrı ve bitişik yazılan "ki" 
!erin gözetilmemesi, "dahi" anlamına gelen "de" veya "da"' ların bitişik 

yazılması gibi kurallara aykırı durumlarla "meyva", "ilce", "orta okul", 
"dilbilim", "iş yeri", " yıl dönümü" gibi imlası yanlış belirtilen sözcükler! •. 

lşıen anlıyan ve ufak bir çaba harcayan her aydın kişi, bu yarulgıların 
epeyce olduğunu çabucak ve üzülerek görecektir. 

Biz, " tanıtma" işini yaparken ve bunda başarı sağlarken, ayrı bir da
lın ge l işmiş biçimini köksüz gibi, m.iyop bir göz açısiyle göstermek hakkın
dan her zaman için yoksun bulunduğumuz kanısındayım, kesinlikle belirt

mek isterim ... 

BAŞKAN - Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi yıllık ödentilerin miktarı hakkında verilen önergeleri okutacağım. 

PAMlRLl - Tüzük Komisyonunda üyelerin ödenekleri konuşul-

• 
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muş ve bir esasa bağlanmıştır. Kabul buyurursanız bu meseleyi tüzük ko
nuşmaları sırasında tekrarlıyalım. 

BAŞKAN - Önergedeki teklifierin sonraki konuşmalara kalmasını 

oyunuza sunu yorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

S. TEOMAN (Bütçe Komisyonu Sö.ı;cüsü) - Raporla ilgili teklifler 
üzerinde beyanlarınızı dinledik. Bizim de savunmak hakkımız vadır. 

Birkaç nokta üzerinde d uracağı m: 

Uzman ve işyar aylık larının % 15 yükse ltilmesi üzerinde konuşulurken 
ücretler yüksektir dendi. Komisyonun teklirindeki dayanak da şu: Ücretler 
yüksek değildir. Terfi hakkı memur düzenine göre istenmiştir. Verim, in
san gücüne biçilecek ücrete bağlıdır. Asistanlarımız verilen ücretin yeter
s i zliğinden dolayı güclerin i başka yollara yöneltmektedirler. Devlet dalında 
hizmetlere düşük ücret verilir deniyor. Ben de devlet memuruyum. Memur 
sayısı ile gereken hizmeti devlette de gerektiği gibi yapamarnaktayız. Bu 
bakımdan memur ve işyarlarımızı % 15 bir artışa layık gördük. Düşünce
lerimiz kadar şefkatimize de muhtaç bir durumdur. İyilik ölçülerimiz vic
danlı ve yürekten olmalıdır. 

Üye ödentisi meselesi: Bir arkadaş bu husus tüzükle ilgili dedi. Halbuki 
bu tamamen Bütçe Komisyonunu ilgilendiren bir konudur. Kabul eder
seniz Tüzük Komisyonu raporundan sonra değil Bütçe Komisyonu rapo
rundan sonra kabul edilir. Dayanağımız şudur: Kurum üyesi ödenti olarak 
10 yıldır 5 lira öder. Bugün 5 lira gülünç bir paradır. Bunun üzerinde dur
mak gerekir. Her Kurum bu işi ayarlamalıdır. Bu bakırndan öteki kurum
lardan ayrı kalmamarnız gerekir. 

Yüksek bir ülkünün peşinde gerçek ve içten bir çalışma yapan Kurum'
un yükünü omuzlarından almalıyız. Gelirler beş kat artmış mı? Atatürk 
bütün varını yoğunu Dil Kurumu ile Tarih Kurumu'na vermiştir. Karınca 
kadarınca bir katılma ile ayak uydurma isteği sezdik. Atatürk vakfı olma
saydı Dil Kurumu gine o lacaktı. Bu defa mali yüküınieri bizim sırtımızda 
bulunacakıı: Kendi yükümüzü neden Atatürk vakfına yükliyelim . Beş 

lira bile ödenmezken yirmi beş lira hiç ödenmez deniyor. Tam aksi düşün
cedeyim. Bunlar izahı güç belirtilerdir. Bazı halde yüksek vergi, ödemeyi 
daha cazip kılar. Beş lira küçümsenir, yirmi beş lira, ödiyenin adedini 
arttırır. 
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Kurum'un varlıkları için aşınma payı ödenmesi teklifi var. Bu davranış 
kar gayesi güden topluluklara aittir. Devlet de kendi gayrimenkullerine 
aşınma payı ayırmamaktadır. Mamafih gelecek Kurultay'a bu mevzuda 
bir teklif getirilebilir. 

Tanıtma Kolu gelirlerinin bütçeye alınması meselesi üzerinde duruldu. 
Hususi dergi sahibi şu kadar kazandı deniyor. Böyle mütalaa edilemez. 
Kurum çalışmaları kar ile değil ziyan ile de gerçekleşebilir. Bir ayda satılan 
bir derginin karı böyle mütalaa edilemez. Yayınlarımız belki bir gün kar 
durumuna geçmiş olacaktır. Her halde böyle bir kriterle ölçmemeliyiz. 

Tanıtma Kolu'nun yayınlad ığı bazı kitaplara telif ücreti verilmesi 
tüzükle bağdaşamaz deniyor. Her hareketimiz muhakkak ki tüzükle bağ
daştırılarak yürütü lmelidir. Ama bu çok zoı bir iştir. Önce bir eserin ilmi 
olup olmadığına karar vermek güçlüğü vardır. Belki birçok arkadaş bu 
küçük kitapların çok faydalı olduğunu söyliyecek, birçoğu da bu küçük ki
tapların davranışı içinde ilmi halka doğru yaklaştırmak gayreti görecekler
dir. Çatık kaşlı ilim yerine küçük kitaplada halka doğru inme gayreti ... 
Bu ortamda kim haklı kim haksız kestirrnek güç. 

BAŞKAN - Bu konuda görüşmeler bitti. Şimdi Hesap ve Bütçe 
raporunu oyunuza sunu yorum. Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi gelen önergeleri okutuyorum. 

(Güneş ve Çelik'in imı;a/adık/an önerge okundu: ) 

Kurultay Başkanb~na 

Sayın Başbakanımız lsmet İnönü'nün Kurultayıımza ve biz uyelere gösterdikleri yakın 
ilgiden öt(ir(i Kurullay kararı alarak teşekkür edilmesini arzuluyoruz. Ünergemizin Ku
rultay'm bilgisine sunulmasını öneriyoruz. Saygılarımızla. 

BAŞKAN - Önergedeki teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler . .. Kabul edilmiştir. 

( Ugurlu ve Ercan'ın imı;aladıklan önerge okundu: ) 

Kurultay Başkanlı~ına 

Sayın Behçet Kemal ' in konuşması ile bir suçlama yaptığı ve Türk Dil Devrimine 
kaııı olarak gösterdiği Türkiye Işçi Partisi Başkanı Senatör Niyazi A~masb He yaptıtmuz 
telefon konuşmasından ö~endiğımlz şudur: Niyazi A~maslı hiçbir zaman Türk diline karşı 
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bir hareket ve davranışta bulunmadığını ve Türkçeyi gerek Senato'da gerek özel hayatında 
içtenlikle savundu~nu bildirmiştir. Ayrıca Bchçet Kemal'in suçlamasını öncelikle Kurul· 

tay karşısında açık bir şekilde ortaya kayacağını da belirımiş, aynı zamanda Türkiye İ şçi 

Partisi'nin Türk Dil Kurumu'nun amacını benimsiyen tek parti olduğunu da sözlerine ekle

miştir. 

(Alkışlar ) 

(Kabul etmryoru.< sesleri ) 

BAŞKAN - Şimdi tüzükle ilgili önergeleri okutuyorum . 

(Çağlar ve 20 arkadaşıımı im.<aladıkları önerge okundu : ) 

Kurultay Başkanlı#ına 

Yönetim Kurulunca hazırlanmış tüzük değiştirimi tasarı sında Tüzük Komisyonun
ca da yeni birçok değişiklikler yapılmıştır. Ancak olağan kurultay toplantısında tüzilk konu
sunda tam bir açıkhk yaratılamıyaca~ belli olmuştur. Bir yıl içinde yalnız tüzük için bir 
kurultay toplanmasun ve aynı tüzüğO.n o zaman görüşülmesini öneririz. 

( ().{akman, Ercan, (h ve 15 arkadaşının im{aladıkları önerge okundu : ) 

Onurıcu Türk Dil Kurultayı Baıkanlığına 

1 ki Kurultaydır hazırlanması istenilen yeni tüzük tasarısı, ilgili komisyondan da geçi
riit rek Onuncu Türk Dil Kurultay'ının onayına sunulmak fizere hazırlanmış bulunmak
tadır. Yanılmıyorsak Onuncu Türk Dil Kurultayı 'nın görüşme konularının en önemlisi 
Türk Dil Kurumu'nun ana yapısını ve kuruluşunu yeni baştan bir düzene sokacak olan tü

zük tasarısı olacaktır. Kurum'un geleceğiyle ilgili bu denli önemli bir konunun Kurultay'ın 
son yarım gününe sıkı.şhrıhp sonuçlandıniması tüzük tasarısının bir oldu bittiyc geti
rilmesi demek olacaktır. Bu bUyük sakmcayı ortadan kaldırmak amaciyle, tüzük tasan
sının Türk Dil Kurumu'nun Olağanüstü Kurultayında ve tek konu olarak, enine boyuna 
görilşülilp tartışılmasının ve ancak böylece bir sonuca ba!ılanıp kcsinlcşmesinin daha 
iyi olacaA"ına inanıyoruz. Bu sonuçla Kurum'un kuruluş gününe rashyan 12 temmuz 1964 
gOnü Olağanüstü Kurultay'ın toplanmasını ve tasarının bu toplantıda görüşülmesini 

öneririz. 

( Karslıoğlu, Kesir/i ve Yegül'iin im.<aladıkları önerge okwıdu: ) 

X. Türk Dil Kurultayı Daıkan lı~ına 

Tüzük Komisyonu, Kurum'un geleceğin i ilgilendiren bir önem taşıdığından, olaAan

üstü bir kurultayda incelenmesini öneririz, saygıyle. 

TEOMAN - Verilen önergelerde de belirtildiği gibi bir numaralı 
mesele tüzük tadilidir. Fakat teklifierin sakıncaları var. Bir olağanüstü 
kurultay kolay birşey değildir. Bir para meselesidir. Bunun için lüzumlu 
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parayı bulmak lazım. Konuyu Bütçe Komisyonuna havale etmek d.e müm
kündür. Bu kurulun bir nevi anayasası demek olan tüzükte birtakım lüzum
suzluklar var ki araya girecek olan önümüzdeki devrelerde onlardan sakın

mamız gerekmektedir. Tüzük değiştirilmesi yapı lmamasından dolayı mey
dana çıkacak bazı pürüzlerden kaçınmak zorundayız. Bu konuda heyetin 
tümünün birer birer konuşması şart değildir. Komisyon seçersiniz, diaikler, 
önünüze getirir. Karşımıza ham bir tasarı getirilmiyor. Siz seçtiniz, komis
yon oturdu çalıştı, inceledi, size getirdi . 

Az çok zaman İstiyen bir iştir. Fakat ille bugün olacak diye bir şart 
yoktur. Fevkalade önemli bir konudur. Fakat bugün bitirmek bahis konu
su değildir. Tekrar ileriye atarsanız çok uzun zamana kalır . 

ÇAGLAR - Teaman'ın ileri sürdüğü fikir ilk bakışta yerinde görü
lüyor. Ama tüzük Kurum' un kaderini tayin eden birşeydir. Bir tek yersiz 
kelime bile Kurum' un kaderini yanlış tayin eder. Kimi akademi olsun, 
kimi halk kurumu olsun derse, bu istekler tüzükte bir tek kelime ilc halle
dilebilir. 18.000 lira küçücük bir paradır. Buna yakın paraları küçük bir 
kitaba veriyoruz. 

DA İŞMENTGAZİOÖLU - Kurum kendisine düşen çok önemli 
bir meseleyi yürütememektedir. Tüzüğü oldu bittiye getirmiyelim, daha 
seçimler var. Herkesin düşüncesi budur. Kurum'da erkanıharp gibi planlı 
toplantılar yapıyorlar. Kurultaylarda da zaten seçimden başka birşey 

yapılmıyor. 

Tüzük Lasarısını Ankara'ya gelirken otobüstc okudum. Kimler yaz
dıysa Türkçeden bütünlerneye bırakıyorum. Birçok kelimeler yabancıdır. 
Yönetim Kurulu kendine verilmiş işi savsamıştır. Ödenti vermiyen Kurum'
dan çıkarılmalıdır . Namus borcudur, şeref borcudur. Bunları Kurum'dan 
çıkaralım. Herkes işini gücünü bıraktı, buraya geldi. 26 eylül Dil Bayra
mı'nda tüzük tasarısını konuşalım. 

Ö.A.SAV - Tüzük değiştirmek önemli bir konudur. Kurultay, 
çalışma süresini, ilk günkü toplanamama yüzünden bir gün kısalttı. Yöne
tim Kurulunca sunulan değiştirme tasarısında, 68 madde ile geçici bir 
madde var. Yani tüzüğün % 90 ının değiştiritme yolunda olduğunu görü
yoruz. Tüzüğün ince bir eleştirmeden geçirilmesi bu KuruiLayda gerçek
leşemiyecek. Kurum'un anayasası olan tüzük olup bitti ye gelmesin. "Ola
ğanüstü kurultaycia görüşülmesini arz ve teklif ediyoruz. 
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BAŞKAN - Saime İnal arkadaşımızın bir önergesi var. Tüzük 
Komisyonu raporu okunduktan sonra olağanüstü kurultay önergeleri oya 

konsun diyor. 

Ö. UCURLU - Usulsüzlük var. Önce önergeleri oya koyalım . 

Sonra Tüzük Komisyonu raporu okunur. 

ÇACLAR - Biz vakit kazanmak istiyoruz. Seçimleri rahatça yap
mak için ... 68 madde! i komisyon raporunu okumakta mana yok. Lut
fetsinler birinci önergeyi oya koysunlar. 

BAŞKAN - Önergelerdeki tcklif aynı : Tüzük tasarısının konuşul

ması başka bir kurultaya bıralulsın deniyor. Bir tanesi de 12 temmuz 1964 
de olağanüstü bir kurultay yapılmasını istiyor. 

(,Zamanı ayırın sesleri ) 

ÇACLAR - Gerçekte burada iki madde var. Tck konulu olağanüstü 
bir kurultay. ikinci meselc de tarih meselesi . 

TOPKA - Ayıralım, çok doğrudur. Tüzük basılsın, üyelere dağı
tılsın, kolaylık olsun. 

BAŞKAN - Tüzük ıçın olağanüstü kurultay toplantısı teklifini 
oyunuza sunu yorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi tarih meselesini konuşalım. 

(Başkanlık Divanı tayin etsin sesleri ) 

(Hayır sesleri ) 

( rönetim K urulu tayin etsin sesleri ) 

(Hayır sesleri) 

BAŞKAN - Olağanüstü kurultayın 12 temmuz 1964 de toplanması 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

(E rgun Sav'ın önergesi okuııdu: ) 

X. TUrk Dil Kuru lta}'l Bl4kanlı~ına 

OJa~anU~tü Kurultayda görüşülmek üzere yeni bir tasarı hazırlanmruıını ve bu tasanyı 
hazırlıyacak komisyonun 2 t kişilik olmMını ve '4ağıda yazılı üyelerden kurulmasım n Ku
rultayca karar altına alınmasını öneririz. 
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Cıvaoj!lu, Önder, Aksoy, Uysal, Seber, Ö.A. Sav, Sinanoj!lu, Iz, Onat, Eren, Hızır, 
lzbırak, Özakman, Nccatigil, Hançcrlioğlu, Soysal, Tecer, Aksal, Aksan, Çaj!lar, Leveod. 
Yedekler : Kansu, Çoogur, Titiz. 

(Olmaz sesleri) 

ÇAGLAR - Komisyon, incelenmiyen meseleler için seçilir. Tek 
konulu olarak toplanıyoruz. Komisyona hepimiz iştirak ederiz. Başka 
işimiz yok. 

BAŞKAN - İki teklif var: Ergun Sav önergesinde 21 kişilik komis
yon tüzük tasar ısını hazırlasın diyor. Bir de Çağlar'ın teklifi var: Kuru ltay 
halinde bu işi topluca yapalım diyor. 

K . MAKAL - Çağlar hep beraber yapalım diyor. Böyle şey olmaz. 

(Olur sesleri ) 

K. MAKAL - Komisyon hazırlar, getirir, bize arzeder. 

( Lüzum yok sesleri ) 

K. MAKAL - Komisyon kurulmak usuldendir. 

ANKARA - Oylar sayılmamalı, tartılmalı. Çoğunluğun vereceği 

karar isabetli olmaz. Komisyon bir yılda bunu hazırlasın. 

ÇACLAR - Tüzük tasarısı zaten incelemelerle gelişe gelişe buraya 
gelmiştir. Yönetim Kurulu çalıştı, başka bir komisyon daha çalıştı, zaten 
hazırdır. Eski tüzük bir yanda, Yönetim Kurulu'nun teklifi öteki yanda, 
komisyonun teklifi başka yanda olmak üzere üç sütun halinde basılır bize 
verilirse biz de rahatça üzerinde düşünürüz. 

BAŞKAN - 21 kişilik komisyon teklifini ... 

(Hayır sesleri ) 

BAŞKAN- O halde Çağlar'ın teklifini oyunuza sunu yorum. Olağan

üstü Kurultayda tüzük değiştirme tasarısının hep birlikte incelenmesi ve 
üç sütun halinde bastırılarak daha önceden üyelere gönderilmesi teklifini 
kabul edenler ... Kabul etrniyenler ... Kabul edilmiştir . 

Şimdi seçimlere geçiyoruz. 

(Başka11 Ta11kut yeriııi Han;erliotlu' na bıraktı. ) 
BAŞKAN - Tasnif Kurulu'nu seçelim. Herkes teklifini yapsın. 
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(Listelerde olanlar Tasnif Kurulu'na Stfilmesin sesleri) 

BAŞKAN - Gökyay, Minnetoğlu, Cancr, Dizdaroğlu, Samancı, 

Cin, Sarar, Öztelli, Tuğrul ve Gencan sözlü olarak tcklif ediliyor. Bu 1 O 
arkada'ın Tasnif Komisyonunda çalışmalarını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edi lmiştir. 

Tasnif kurulu yerini aldı. 

( Uyeler numara sırasına göre, Başkanlık Diuam ' nın ve Tasnif' Kurulu'nun 

huzurunda oylarıııı sefı•tlere allı/ar. ) 

( Kurullay Başkanı rakup Kadri Karaosmano[lu kiirsiiye gtltrt k şu konuşmayı 

yaptı:) 

Seçim tasnifi uzun sürebilir. Arkadaşlar gitmek istiyorlar. Onun için 
müsaadcnizle son toplantıyı yapalım, Kurultay'ı kapamak ödevini bana 
vermenizi rica ederim. 

Sayın üyeler, X. Türk Dil Kurultayını kapıyorum. Kurultay çalış

maları zaman zaman çok harareıli bir hava içinde geçmekle beraber sonuç 
son derece verimli olmuştur. Hararetli oluşu da kuvvetini ve gençliğini 
kaybetmemiş olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar bu çalışmaları ilc Kurum' un 
itibarını yükseltrneğe gayret sarfetıiler. 

fntibaıma göre tartışmalar iki eereyana yol açmıştır. 

1- Akademi halinde tckamüle doğTu gidilmesi. 

2- Halk teşkilAtı hal inde şubeler açılması 

Bu Kurultay'ın taşıd ığı ruh bence şudur: Bu Kurum ne akademidir, 
ne de halk için propaganda yapan bir kurumdur. Tarih Kurumu ile bir
likte Atatürk devrimlerini tamamlıyan bir kültür cephesidir. Kurum aka
demi haline gelirse donar. 

Ben, Atatürk dil meselesini ortaya atmadan önce 1923 de eski Hakimi
yet-i Milliye gazetesinde 8-9 seri makale yazmıştım. O zaman ben de dilde 
bir reform düşünüyordum. Fakat kökten bir devrim aklımızdan geçmemişti. 

Biliyorsunuz Ziya Gökalp başka dillerden kelime alın ır kural alınmaz 
demişti. Ancak kendi dilimizin dehası içinde kelimeleri istediğimiz gibi 
kullanırız. Atatürk aifabc devriminden sonra dil işini devrim meselesi 
halinde ele aldı. Dil işini kültürel esaslar üzerine kurmak zorunda idi. Ata-
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türk bu yolda yürürken ben uzun yıllar Avrupa'da bulunuyordum. Bu yüz
den dil hareketlerine katılamadım. Avrupa'dan döndükten sonra Yönetim 
Kurulu'nda çalışmak şerefini arkadaşlar bana bahşettiler. 

Kurum çalışmalarıru bilimsel oteritelere tanıtmak için tedbirler ala
lım . Bunun için bir heyet mi, bir komisyon mu kurulur. Hepimiz Kurum'un 
üyesiyiz. Hepimiz dışarda Kurum'u tanıtmaya çalışmalıyız. Büyük Millet 
Meclisi bile Kurum'u bilmemektedir. 

Emniyetle ve kalbierinizde inanJa dönmenizi ve yolunuzdan şaşma

roanızı temenni ederim. 

(Sürekli alkış/ar ) 

K apanış saati 1 7. 00 



BAŞKAN 

YAZMANLAR 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

12 TEMMUZ 1963 CuMA 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

A;ılış saati : 24 .00 

Orhan Hançerlioğlu 

Özteili, Çongur, Burdurlu. 

BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, oturumu açıyorum. Şimdi Dördüncü 
Birleşim Jkinci Otururnun tutanak özeti okunacak. 

(Tutanak ö;:,eti okundu: ) 

DÖRDÜNCÜ BILEŞIM - IKINCI OTURUM 
TUTANAK ÖZETI 

l- Geçen otururnun tutanak özeti okundu, kabul edildi. 
2- Bütç.e Komisyonu Sözcüsü S. Teaman'ın bütçe lizerindeki açık laması dinlendi. 

Hesap ve Bütçe Komisyonu raporu oya kondu, kabul edildi . 
3- Kurultayımıza gösıerdikleri yakın ilgiden dolayı Sayın lnönü'yc teşekkür edilmesi 

hakkındaki önerge oya kondu, kabul edildi. 
4- Tüzük Korpisyonu raporunun okunmasına geçilmeden önce bu konuda verilen 

önergc:ler okundu, üzerinde konuşuldu. ~urum'un anayasası demek olan tüzüA'ün değiş

tirilmesininin başka bir kurultayda tek konu olarak ele alınması hakkındaki tcklinere üye
lerin çe>g-unlukla katıldı~ görüldü. Hesap ve Bütçe Komisyonu Sözcüsünün Kurum'un 
yeni bir kurultay için harcıyacak parası olmadı~ yolundaki uyarmaları dinlendi. 21 kiıi· 

lik. bir komisyon seçilerek tGzUğün yeniden ele alınması hakkında Ergun Sav'ın teklifi 
uygun görülmedi. Olakanüstü kurultayın 12 temmuz 1964 de toplanması teklifi oya kon· 
du, kabul edildi. Olakanüstü kurultayda tüzük dcl!iştirmc tasarısının hep birlikte incelen
mesi ve değiştirme tasarısının Uç sOrun halinde (eski Ulzük, Yönelim Kurulu teklifi, Komis
yon teklifi olarak) bastırı larak önceden Uyclcre günderilmesi hakkında Çalılar'ın yaptı~ 
tcklif oya kondu, kabul edildi. 

5- Tasnif Kurulu seçimine geçildi. Cökyay, Minnctoğlu, Cancr, DizdaroA-Iu, Samancı, 
Cin, Sarar, Oztelli, Tuğrul ve Gencan'ın Tasnif Kurulu'na seçilmeleri teklifi oya kondu, 
kabul edildi. 

6- Seçimlere geçmek üzere Başkan oturumu kapadı . 

BAŞKAN - Okunan tutanak özetini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. Şimdi Tasnif Kurulu 
tutanağırun okunmasına geçiyoruz. 
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X. Kurultayı 

SEÇIM TUTANACI 

Türk Dil Kurumu X . Kurultayı'nın seçim sonuçları aşa~daki sayılarda belli olmuş 

ve bu tutanak hepimizin imzası ve onayı ile düzenlenmiştir: 

1- Fahir 1z 190, Hasan Eren 188, lihami Civao~lu 178, Samim Sinan~lu 175, Ömer 
Asım Aksoy l 75, Orhan Haoçerlioğlu 169, Baha Dürder 166, Ulu~ t~demir 164, Veeibe 
Hatipoğlu 164, A. Sırrı Levend 162, Sadettin Buluç 156, lsmet Sungurbey 144, Tahir 
Nejat Gencan 142, Macit Gökberk 137, Mehmet Tu~rul 137, E. Naci Gökşen 136, Hikmet 
Dizdaro~lu 135, F. Hüsnü Da~larca 134, Suut Kemal Yetkin 133, Hasibe Mazıo~lu 131, 
Muharrem Ergin 130, O.Şaik Gökyay 130, B. Kemal ~lar 129, Salii.h Birsel 129, Haldun 
Tane• 126, Sabahattin Kudret Aksal 125, 1. Hakkı Baltacıo~lu 119, Selahattin Batu l 16, 
Nermi Uygur l 14, Bedia Akarsu l 13, Melahat Özgü 109, Cahit Öztelli 108, Ahmet Ateş 
106, M. Ali Ağakay 104, Samim Kocagöz 99, 

oyla Yönetim Kurulu asil üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Gündüz Akıncı 98, Zeynep Korkmaz 96, Recai Cin 95 , Haydar Ediskun 92, Enver 
Ziya Karai 92, Naim Tirali 89, Oktay Akbal 87, Fevzi Halıcı 83, Sunuilah Ansoy 78, 
Tahsin Bekir Balta 77, 

oyla Yönetim Kurulu yedek llyeükle.rine seçilmişl erdir. Bundan sonra 

Mustafa Canpolat'ın 72, Sedit Yüksel'in 63, T. Öza1tman'ın 61, Behçet Neeatigil'in 
60, M. Cevdet Anelay'ın 60, R. Titiz'in 59 

oy .aldıkları görü l müştür. 

ll- Cemal Sürcya Scber 165, Muzaffer Egesoy 149, Mehmet Salihoğlu 141 , 

oyla Denetleme Kurulu'na seçilmişlerdir. 

Tahir Alangu l 17, Muzaffer Uygun er lll, M. Sami Onar 86, 

oyla Denetleme Kurulu yedek llyeliklerine seçilmişlerdir. 

lll- Afet !nan 149, Nusret Hızır 116, Fahri Kurtuluş 108, H. Raşit Öymen 106, Ş. 
Aziz Kansu 95, 

oyla Onur Kurulu üy~liklerine seçilmişlerdir. 

Faik Reşit Unat 91, H. Reşit Tankut 89, 1. Hikmet Ertaylan 81, 

oyla Onur Kurulu yedek üyeliklerine seçilmişlerdir. 
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Bu tutanak 12/7/1963 cuma günü saat 23,50 de hepimizin önünde yazıldı ve imzalan
dı. Iki yaprak olarak düzenlendi. 

Tasnif Kurulu Başkanı 
Orhan Şaik Gökyay 

Üye 
Ahmet Nadir Caner 

Üye 
Mehmet Tu8rut 

Üye 
Dizdaroııto 

Üye 
İbrahim Minnelo!ılu 

Üye 
Cahil Öztelli 

Kurultay Yazmam 

Rıdvan Çongur 

Kurultay ikinci Başkanı 
Orhan Hançerlio!ılu 

Üye 
Gültekin Samancı 

Üye 
Recai in 

Üye 
l. Saraç 

BAŞKAN - Hepinize teşekkür ederim. Kurultay'ı kapıyorum . 

Kapanış saati 00 .30 
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