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XI. TÜRK DİL KURULTAYI 

GÜNDEM VE PROGRAM 

8 TEMMUZ ıg66 CUMA 

Saat : g .oo Anıt-Kabir'i ziyaret ve çclenk koyma 

Saat : ı o .00- 13 .oo Genel Kurul'un birinci birlqiıni (Fakülte 
konferans salonunda) 

ı - Yoklama 
2 - lstiklal Marşı 

3 - Atatürk'e saygı duruşu 
4 - Kurum Başkanı'nın açış konuşması 

5 - Kurultay Başkanlık Kurulu seçimi ( ı başkan, 2 as
başkan 4 yazman) 

6 - Genel Yazmanca Yönetim Kurulu raporunun okun
ması 

7 - Denetleme Kurulu raporunun okunınası 

On dakika ara 

8 - Yarkurul seçimleri 

a) Derleme ve Tarama Yarkurulu 
b) Dilbilgisi Yarkurulu 
c) Sözlük Yarkurulu 
ç) Terim Yarkurulu 
d) Yayın ve Tanıtma Yarkurulu 
e) Hesap ve Bütçe Yarkurulu 

Saat : ıs .oo-ıg .oo Bilimsel bildiriler (Dil Kurumu salonunda) 
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9 TEMMUZ 1966 CUMARTESİ 

Saat: 9 .oo-13 .oo Yarkurul çalışmaları (Dil Kurumu odalarında) 
Saat: ıs .-19 .oo Bilimsel bildiriler (Dil Kurumu salonunda) 

Yarkurul çalışmaları (Dil Kurumu odalarında) 

ıo TEMMUZ 1966 PAZAR 

Saat: 9 . oo-ı 3 .oo Yarkurul çalışmaları(Dil Kurumu odalarında) 

Saat: ıs .00- 19 .oo Bilimsel bildiriler (Dil Kurumu salonunda) 
Yarkurul çalışmaları(Dil Kurumu odalarında) 

ıı TEMMUZ 1966 PAZARTESt 

Saat: 9 .oo-13 .oo Genel Kurul'un ikinci birleşimi (Fakülte 
konferans salonunda) 

Birinci Oturum: 

ı - Geçen birleşim tutanağı özetirlin okunup onanınası 

2 - Yarkurullardan gelen raporların görüşülmesi 

Saat: ıs .oo-ı9 .oo 

İ kin ci Ot uru mı 

ı - Geçen oturum tutanağı özetirlin okunup onanınası 

2 - Yarkurullardan gelen raporların görüşülmesi 

ı2 TEMMUZ 1966 SALI 

Saat: 9 . oo-ı3 .oo Genel Kurul'un üçüncü birleşimi (Fakülte 
konferans salonunda) 

Birinci Oturum 

ı - Geçen birleşim tutanağı özetinin okunup onanınası 

2 - Yarkurullardan gelen raporların görüşülmesi 

3 - Seçimler: 
a) Yönetim Kurulu 
b) Denetleme Kurulu 
c) Onur Kurulu 
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Saat: 15 .oo-ıg .oo 

İkinci oturum: 

Geçen oturum tutanağı özetinin okunup onanınası 

2 Kurultay Ba§kanının kurultayı kapaması 

Not: 
8 temınuı giinü çoğunluk olmaz•a gl! ndemin kimi maddelerinin yeri dep~ecektir. ŞIIyle ki; 

• 8 temmuzdaki programın 3., 4., 5., 6., 7. maddeleri 9 temmuz saat 9'a kalacaktır. 
e 8 temmuz saat 15·19'daki bilimsel bilruriler programı değitmeyecektir . 
• 9 temmuz saat 9·13'teki yarkurul çalışmalan yapılmayacaktır . 
• 9 temmuz saat 15·19'daki bilimsel bildiriler programı değitmeyecektir . 
• 10, ll, 12 temmuz programlan değitmeyecektir. 



BİLİMSEL BİLDİRİLER * 

8 TEMMUZ ıg66, saat ıs.oo - ıg.oo 

Başkan: Agah Sırrı Lcvend 
Yazmanlar: Doç. Dr. Zs. Kakuk, Dr.A. Dubiiiski 

Bildiriler: 

Prof. Dr. A. Zajaczkowski 
Prof. Dr. H. Eren 

Doç. Dr. Gy. Hazai 

Prof. Dr. Z. Korkmaz 

Şahneme'de Atasözleri 
Türk Dili Erymlogique Sözlüğünden 
Örnekler 
Anadolu ve Rumeli Türkçesinin 
Bir YadigarıÜzerine: Jakab Nagy 
de Harsany'in Dil Kılavuzu ( ı672) 
Eski Anadolu Türkçesi Ürünleri
mizden İki Yeni Eser 

9 TEMMUZ ıg66, saat ıs.oo-ıg.oo 

Birinci Oturum 

Başkan: Prof. Dr. A. Zajaczkowski 
Yazmanlar: Dr. G. Fehtr, Dr. S. Djindjit 

Bildiriler: 

Prof. Dr. H. Araslı 

Prof. Dr. L. Rıisonyi 

Prof. Dr. M.Ş. Şiraliev 

Prof. Dr. N.A. Baskakov 

Azeri Destanlarının Yaranma Yol
ları 

Türk Özel Adları ve Leksikografyası 

Sovyetler Birliği Topraklarındaki 
Türk Dillerinin Lehçe Atiası 

Türk Dilleri Genel Fonetik Trans
kripsiyonu Üzerine (Latin alfa-
besi esnasında bir deneme) 

• Kurultayda okunan biliıruel bildiriler ayrı bir kitap olarak basılınaktadır. 
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Prof. Dr. A.N. Kononov 

İkinci Oturunı 

lsimlerin ve Sıfatiarın Küçültme 
Şekilleri ve Söz Yapımı 

Ba§kan: Prof. Dr. S. Buluç 
Yazmanlar: Prof. Dr. J. Bla~kovic, Dr. E. P. Boyev 

Bildiriler: 

Prof. Dr. B. Öge! 

Dr. P. Zicmc 
Prof. Dr. L. Rıisonyi 

Dr. A. Bodrogligeti 

Prof. Dr. İ.K. Kencsbaev 

Türkçe Bitki Adlarındaki Bazı Ek
ler Üzerine 
Meninski Sözlüğünün Dili Üzerine 
Feridüddin Attar Tezkeret'ül
Evliya'sının BudapC§te Yazması 
Feridüddin At tar Tezkeretü'l-evliya 
adlı Eserinin ilk Türkçe Teıcümesi 
Hakluncia 
Kazak Dilinde sayguluk ve SaYJlak 
Sözlerinin Etimolojisi (Kazakça) 
(Türkiye Türkçesine çevirisi: Alime 
Karnil cva) 

ıo TEMMUZ ıg66, Saat g.oo-ı3.00 

Birinci Oturunı 

Ba§kan: Prof. Dr. A. . Kononov 
Yazmanlar: Doç. Dr. D. Aksan, Dr.S. Plaskowicka-Rymkiewicz. 

Bildiriler: 

Prof. Dr. E.V. Sevortyan 

Prof. Dr. S. Buluç 

Prof. Dr. P. Miyatev 

Doç. Dr. E. Tryjarski 

A. Dilaçar 

Fiilden İsim Yapma -ı Eki ve 
Bununla ligili Fonetik Sorunlar 
Kerkük Hayrat ve Manilerinde 
ğız Özellikleri 

Bugünkü Türk-Bulgar Dil Müna
sebetleri 
Une liste armeno-kiptchak des sig
nes de zodiaque 
Orta lranca- Türkçe İli§kileri 
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İkinci Oturunı 

Başkan: Prof. Dr. N.A. Baskakov 
Yazmanlar: Doç. Dr. Gy. Hazai, Dr. A. Bodrogligeti 

Bildiriler : 

Doç. Dr. Zs. Kakuk 
Dr. V. Drimba 

Dr. G. Feher 

Dr. E. Boyev 

Lajos Kossuth'un Türkçe Grameri 
La reparti tion des pariers tu res 
de Dobrudja 
Macaristanla ilgili XVI. Yüzyıldan 
Kalma Bir Yazıt 

Bulgaristan'da Türk Diyalekto
lojisiyle ilgili çalışmalar 

ıo TEMMUZ ıg66, saat ıs.oo-2ı.oo 

Birinci Oturunı 

Başkan: Prof. Dr. L. Rasonyi 
Yazmanlar: Dr. Zieme, N.A. Ayzenşteyn 

Bildiriler: 

Prof. Dr. V. Hatiboğlu 

Prof. Dr. J. Bla§kovic 
Dr. A. Dubiiiski 

Dr. S. Plaskowicka-Rymkiewicz 

İkinci 

Türkçe Bazı Hayvan Adları Üze
rine 
Çekoslovak Folklonında Türkler 
Karaim Lehçelerinde Bazı Sözcük 
Farkları 

Olumsuz Yargılı Türk Atasözleri 

Ot uru nı 

Başkan: Prof. Dr. H . Araslı 
Yazmanlar: Dr. V. Drimba, A. Kamileva 

Bildiriler: 

Prof. Dr. Z. Korkmaz 
Dr. S. Djindjit 

İsmail Eren 

Eski Bir Kuduri Çevirmesi 
Romantik Bir Sırp Şairi Üzerin
deki Türk Oryantalizmi Etkileri 
Güney Islav (Sırp-Hırvat, Bulgar 
ve Makedon) Dillerinde Kullanı
lan Türkçe Ekler 
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Prof. Dr. G. Abdurrahmanov Özbek Sentaksı Üzerine (Özbekçe) 
(Türkiye Türkçesine Çevirisi: Ken
disi) 

Roza Yusipova Türkçede Deyimler ve Bile§ik Fiil
ler 

Üçüncü Oturum 

Ba§kan: Prof. Dr. H. Eren 
Yazmanlar: Doç. Dr. E. Tryjarski, B. V . Polevoy 

Bildirler: 

G. P. Mel'nikov 

Alime Kamilcva 

F. V. Aşnjn 

Mihail Guboğlu 

Türk Dilleri Yapısının Kibernetik 
Bakırnından Sistemli 1ncelenmcsi 
(Rusça); (Türkiye Türkçesine çe
virisi : İsmail Kaynak). 
Moskovacia Yapılmakta Olan Bü
yük Türkçe-Rusça Sözlük 
Oğuz Türkçesindeki Gösterme Sı
fatl arının Etimolojisi Üzerine 
Rumanya Türkolejisi ve Rumen 
Dilinde Türkçe Sözler 

Kapanış: Saat 21.00 



BİRLEŞİM ÖNCESİ 

8 TEMMUZ 1966 CUMA 

Saat 10.00 

AGAH SlRRI LEVEND (Kurum Başkanı) - Arkada§lar, saat 
10. Çalı§ma zamanı gelmi§tir. 610 kayıtlı üyemiz var. Toplanabilmek 
için yandan bir fazlası olan 306 arkadaşın bulunması gerekiyor. 
Biraz bekliyeceğiz müsaadenizle. ( Bira;; sonra başkana yoklama listesini 
im;;alayan i{ye sayısı bildirildi.) 

A. S. LEVE D - Listeleri 248 arkadaş imza etmiş. Çalışma
lara başlayamıyoruz. Üye sayısı ne olursa olsun yarın başlıyacağız. 
Yarın sabah g'da toplanmak üzere dağtlıyoruz. 



BİRİNCİ BİRLEŞİM 

g TEMMUZ ıg66 CUMARTESi 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılış Saat : g.oo 

(Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay K urullaya katıldılar) 

AGAH SlRRI LEVE D (Kurum Başkaııı)- Çoğunluk var, XI. 
Kurultayı açıyorum . 

( lstikliil Marşı ayakta dinlendi) 

LEVEND - Şimdi Kurumun kurucusu Büyük Atatürk için 
saygı duru§una geçiyoruz . 

(Atatürk içirı saygı duruşunda bulunuldu) 

LEVEND - Gündemimize göre açış konuşmasına geçiyorum. 
Sayın Cuınhurbaşkamnuz, Xl. Türk Dil Kurultayının Sayın Oyeleri, de~erH konuk

lanmız. 

Türk Dil Kurumunun Xl. Kurultayını yüksek huzurunuzia açıyorum. 

Türk Dil Kurumu, devrimci bir bilim derne~irur. Onun çal!fmalannı izlerken, şu iki 
dayana~ gözden uzak tutmamak gerekir: Bilim ve devrim. Kurum, bilim yöntemleriyle 
çalışacak, ama devriınci anlay!fı elden bırakmayacaktır. 

Dil Kurumu, 34 yıliık süre içinde bu tutumdan ayrılmaı~, Atatürk'ün çizru~i yolda 
duraksamadan ilerlemiştir. Bu ilerlemenin nedeni, temelin ulusal ülkü ile atılmlf, harcın 
tarihten ders alınarak dil bilinci ile kanlmlf olmasıdır. Ele aldı~mız konu ana dilimiz da
vasıdır. Yabancı dillerin salgJrundan kurtulmuş ana dili ise, milliyetçili~ temelidir. Işte 

Dil Kurumu bu ülkıimin bayra~ı açnuı, ulusal dil bilincini yayrna~a çallfıruıtır. Davanın 
yüeeli~ne inananlar, bu yolda bize arka olmuşlar, çal!fmalanrruzı desteklemekten geri 
durmam!flardır. 

Dil devriminin ka'luında olanlar, bu yüzdeı;ı Dil Kurumunun tutumunu yerenler de 
vardır. Bunları dikkatle izlemekteyiz. Bu yazılar arasında eleştirme sınırlarını aşanlar çok
tur. Hele Dil Kurultayının yaklaştı~ı günlerde, bunlann y~n bir hale gelru~ini, yeniz ve 
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ya~ıksız suçlamalarla konunun çı~ırından çıkarıldı!!ını üzüntü ile görmekteyiz. Bunlardan 
örnekler verip sizleri de üzecek de!!ilim. Ancak şu gerçe!!i önemle belirtmek isterim ki, bu 
çeşit yazılar, özlediğimiz ulusal birli!!i zedelemektcn başka bir işe yaramayacaktır. Du ise 
yurt hesabına çok zararlıdır. 

Dile~imiz odur ki, ileri sürülen düşünceler, ahJa.k ve türe kuralları dışına çıkmasın. 
Soylu ve özlü olsun. Kurum, iyi niycllerle yapılan clcştirmelerden ancak kıvanç duymuş ve 
dava hesabına fayda ummuştur. Bugün üzerinde en çok durulan, ileri sürülmüş kelimeler
den bir kaçının hoşa gitmemesi, göze batması ve yanlış görünmcsidir. Gerçekten yanlış 

olanlar da vardır. Ama bunun sorumlulutıunu olduğu gibi Dil Kurumuna yükletmek doğru 
olamaz. 

Yalnız Öz Türkçeyl sakatiayan yazılar ını? Bizi yermek için kaleme alınan yazıların 
çoğu, kelime yanlışları, bozuk ve sarkık cümlclcrle doludur. Bunlar da bizim için üzüntü 
konusudur. Bunun nedenlerini, Türkçe yazı dili geleneğinin bizde henüz yeni kurulmuş 
olmasında aramak gerekir. 

Dil Kurumu yanlış yazıların daima karşısındadır. Yeri ve sırası gcldikçe, bunları birer 
birer göstermeyi ve uyarınalar yapmayı bir görev sayınakLadır. 

Unutmayalım ki dil, insaniann elinde ve emrinde toplumsal bir varlıktır. Dil üzerinde 
durmadan çalışmak ve Tiirkçe yazı dili gelene~ini bir an önce yerleştirmek gerekir. Dil 
elbet zorlanmaz. Ama onu kendi haline bırakmak da dog-ru olamaz . Ölçümüz cserlerimizdir. 
Bunlara bir göz gczdirmck, nasıl bir tu tu mda olduğumuzu açıkça göstermeye yeter. 

Dil davasını benimseyenler, amaçta, ilkede ve ülküde birleşrnişlerdir. Amacımız öz 

Türkçedir. Yabancı dillerin sa lgınından kurtulmuş ulusal ana dilidir. Bu dilin çağdaş bütün 
bilim, sanat ve teknik kavramlaoru karşılayacak zenginligeve olgunlu~a erişmcsidir. Ama bu 
amaca hemen varmak isteyenler bulunduğu gibi, karşılıkların daha iyisini ve daha güzelini 
arayarak ve bulmağa ça l ışa rak bu gerçeğe ulaşmak isteyenler de vardır. 

Değerli ülkü arkadaşlanmız, 

Kurumumuz, bugüne değin 10 kurultay geçirmiştir. Du kurultaylarla onlardan sonraki 
dönemlere kısaca göz ge-.ıdirrnek, dil davasının geçirdiği evreleri, Kurumun çalışmalarını, 

gelişmelerin çevrede uyandırdığı yankılan açıkça izleyebilmek bakımından çok ilginçtir. 

Ilk üç kurultay Atatürk'ün sağlığında geçmiştir. Bu dönemin başlıca özelli~i, devrimin 
verdiği heyecan ve toplumca girişilen seferberlik içinde, kuruluş, örgütlenme, hazırlanma 
ve araştırmadır. Bu evredeki aşın davran~lara bu açıdan bakmak ve taşkınlıkları hoşgörü 
ile karşılamak gerekir. 

Büyük önderio ölümünden sonra dava yine yürüm~, ancak onun salılığında devrimi 
tutanlardan bir kaçının bu kez yön değiştirdi!ıi görülın~tür. Sonradan bunlara katı lanlar da 
olmuştur. 

Bu dönemdeki lV. V. ve VI. Kurultayiann özclli ~i ise, kendini bulmaya çalışma ve 
davaya kaqı çıkaniarta savaşmadır. 

VII. ve VIII. Kurultay dönemlerinin özelli~i de durulma ve hızla gelişmedir. Bu dö
nemde Kurum hiç bir yardım görmeden, salt kendi gücüne dayanarak yaşamış, çalışınala
nnın bir bölüğünü, Kurultayların karanyle, yersiz ve densiz saldınlara ayırmak zorunda 
kalmıştır. 
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Dil Kurumunun içinde çalışmakta oldu~u binanın bu güç dönemde yapıld ı~nı önemle 
belirtmek isterim. 

IX. ve X. Kurultay dönemlerinde, Kurum yeniden saygınlık kazanmıştır. Gerçi saldırı
lar büsbütün kesilıucmiş, ama Kurumda çalışanlar sa~duyunun güvencesi altında verimli 
ve yararlı olma ortamın ı bulmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Bugüne de~in aldı~mız yol kıvanç vericidir. Ancak bununla yetinemeyiz. Hayat 
yürümekte, zamanın ihtiyaçlarına göre hızla gelişmektedir. Bilimsel kurumlar da kendi 
ça lışma alanları içinde bu gelişmelere ayak uydurmak zorundadırlar. Dün gereksiz görülen 
ve ihtiyaçların çok ötesinde sayılan bir istek, bugün geri kalmış, zamanında yerine geliri!· 
mcmiş bir görev olarak de alınıyor. 

Bu gerçeğin c;ığı altında biz de çalışmalarunızı buna göre planlamak zorundayız . Bu 
Kurultaydan sonraki çalışmalarımızia ilgil i düşünceleri şöyle özetleycbiHrim: 

a) Türkiye Türkçesi, ça lc;malarımızın ağırlık merkezi old~uoa göre, Derleme-Tarama, 
Dilbilgisi, Teri m ve Sôzh.i.k üzerindeki çalışmaları artırmak, bu konuda hazırlanacak eserle
rin yayımına hız vermek. 

b) Türkoloji alanında dille ilgili inceleme ve araşurmaları genişletmek, öteki Jelıçelerin 
Türkiye Türkçesiyle olan ilişkileri üzerinde durmak, başka ülkelerdeki çal~maları 

yakından izlemek. Hemen haber vereyim ki, Yönetim Kurulumuz bu konu üzerinde öneınle 
dw·muş, bir araştırma kolunun kuru lmasını öngörmüştür. 

c) Ankara'yı Türkoloji çalışınalarının merkezi haline getirmek. 

ç) Türkiye Türkçesinin tarihi sözlü~nü hazırlamak. Xlll. yüzyıldan Cumhuriyet 
devrimine de~in, Divan Edebiyatıyle Tanzimat, Servelifünun, FecriAli edebiyatlarında geçen 
kelimeleri, kavramları ve mazmunları, bunların her çagda u~adı~ de~işikligi gösterecek 
büyük bir sözlü ıtü meydana getirmek elbet çok güçtür. Uzun bir zamana, sıkı ve yorucu bir 
çalışmaya baglıdı r. Ancak bu işi başaracak kişilerin gittikçe aramızdan eksild igi gözönünde 
tutulacak olursa, bu işe şimdiden başlamanın zorunlu~ ortaya çıkar. 

d) H enüz karşılıklarını bulaınadı~mız Arapça ve Farsça kelimelerle, Bat•'dan sızınakla 
olan yabancı kelimelere karşılık bulmak. Saglam köklere uygun ekler getirerek yeni kelimeler 
yaratmak ihtiyacındayız. Bu, Kururnun ba~lıca görevlerinden biridir. 

Şüphesiz Dil Kurumu, ileride gücü arttıkça, Türk dilinin tarihini hazırlama işi gibi, 
dalıa başka konuları da ele almak ihtiyacını duyacaktır. 

Aziz Üyelerimiz, 

Dil Kurumunun, bugüne degin ortaya koydugu eserlerle bütün Türk rııemince tanınmış 
olduğunu, bunun sonucu olarak Türk diline karşı duyulan ilginin gittikçe artmakta bulun
dukunu övünçle söylemek isterim. 

Atatürk'ün, dil kurultayiarına yabancı bilgirıleri ça~ma yolunda açtı!lı çı~r, bu gün 
de izlenmektedir. Bu kez kurultayımıza Almanya, Amerika, Avusturya, Bulgaristan, Çekos
lavakya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Macaristan, Polanya, 
Sovyetler Birligi ve Yugoslavya'dan tanınmış 60 dil bilgini ça~rılmış, bunlardan 24 bilgin 
kurultayımıza kaulmc;tır. 

Son söz olarak şunu açıkça bclirtmeliyim: Ana dilimiz hepimizin malıdır. Dil Kurumu 
ister ki, esası çoktan çözülmüş olan davanın ayrıntılan ve çeşitli sorunları üzerinde el ve gönül 
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birlij!iylc çalışılsın. Ama yine ister ki, artık Osmanlıcaya dönme yollan tıkansın, ulusal dil 
an l ayışında birleşilsin. 

Türk toplumu olarak bugün amacımız, okuldan aileye giderek, çevreleri ve bütün 
yurttaşları baj!ırnsız ana dili biliniciyle yet.4tirmck olmalıdır. Bu yolda her türlü hizmete 
hazır oldutumuzu önemle arzetmek isterim. 

Hepinizi üstün saygılarım la seldmlarım. 

LEVEND - Şimdi Kurultay Başkanlık kurulu ı çın verilen 
önergelere geçiyoruz. Sırayla okuyacağım. Orhan Şaik Gökyay ve 7 
arkadaşının imzaladıkları önergeyi okuyorum. 

Başkanlığa 

Kurultay Başkanlık kurulu için aşaj!ıda adları yazılı üyeleri öneriyoruz: 

Yakup K adri Karaosmano~lu 
Prof. Yusuf Ziya Binaılı 
Hasene Ilgaz 
Şemsettin Kutlu 
Mahmedet Şahinler 
Rıdvan Çongur 
İbrahim Zeki Burdurlu 

(Başkan ) 

(Asbaşkan ) 

(As başkan) 

(Yazman) 
(Yazman) 
(Yazman) 
(Yazman) 

LEVEND - Şimdi Salim Şcngil, Reşat Titiz ve Oktay Akbal'ın 
imzaladıkları önergeyi okuyorum. 

Kurultay Başkanlığına 

Kurultay Başkanlıj!ına Sayın Salim Başol'u öneriyoruz. 

LEVEND - Fazı! Hüsnü Dağlarca, Nurcr Uğurlu ve Sami 
Karaören'in imzaladıkları önergeyi okuyorum. 

Kurultay Başkanlıj!ına 

Başkanlık Oivam yazman iıkiarına aşağıdaki ad ları öneriyoruz: 

1 . Dr. lbrabim Kutluk 
2 . Halil Kocagöz 
3 . Saadet Timur U lçugür 

LEVEND - Tahsin Saraç, Erdal Öz ve Nurer Uğurlu'nun 
imzaladıkları önergeyi okuyorum. 

K urultay Başkanlıj!ına 

Kurultay İkinci Başkaniıkiarına aşaj!ıdaki adları öneriyoruz: 

Dr. Reşat Titiz 
Avukat Necati Cumalı 
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LEVE D - Birinci önergedeki adları sırayla oyunuza suna
cağım . Kabul edenleri ve kabul etmeyenleri teker teker sayacağım. 

Kurultay Başkanlığına teklif edilen Yakup K adri Karaosmanoğ
lu'nu oyuımza arzediyorum. Kabul edenler... K abul etmeyenler. .. 
Kabul etmeyenleri sayacağım. ıo kişi. Karaosmanoğlu çoğunlukla 

kabul edildi. 

As başkanlık için teklif edilen Prof. Binatlı'yı oyunuza sunu yorum. 
Kabul eden ler .. . Kabul etmeyenler .. . K abul etmeyenleri sayacağım . 

22 kiş i . Prof. Bina tlı asbaşkanlığa çoğunlukla kabul edildi. 

Asbaşkanlık için tcklif edilen H asene Ilgaz' ı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul etmeyen yok. O halde 
H asene Ilgaz aslıaşkanlığa oy birliği ile kabul edildi . 

Şi mdi yazmanlık seçimlerine geçiyoruz. 

Şemsettin Kutlu 'yu kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Mahmedet Şahinler'i kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul 
etmeyenleri sayacağım. 3 kişi . M ahmedet Şahinler 3 kişiye karşı ço
ğunlukla kabul edilmiş tir. 

Rıdvan Çongur'u kabul edenl er ... K abul etmeyenler ... Kabul et
meyenleri sayacağım. 5 kişi. Rıdvan Çongur 5 kişiye karşı çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 

İbrahim Zeki Durdurlu'yu kabul edenler ... Kabul e tmeyenler .. . 
Kabul etmeyenleri sayacağım. 4 kiş i. İbrahim Zeki Burdurlu 4 kişiye 
karşı çoğunlukla kabul edilmiştir . 

SALİM ŞENDlL - Öteki önergeler kabul edilmedi. Yanlış 
oldu. 

LEVE D - Önergelerin hepsini okudum. Teker teker oya 
koydum, saydım. 

( Hepsi oya konmadı sesleri) 

LEVE D - Oyl arı nızı istedim, birer birer saydım, tesbit 
ettim. 

NURER UOURLU - Usulsüzlük var. 

LEVEND - Tüzük böyle emrcder. 
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ALİ SARACOOLU - Başkan şöyle söylüyor: Bir önerge verilir, 
oya konur, kabul edenler cl kaldırır, sayılır, kabul etmeyenler el kal
dırır, sayılır... Şeklen doğru. Ama önergeleri sıraya koyan kim?. 
Sayın Başkan ... Önergeler s ıra ilc oya sunulur. En çok oy alan Başkanlık 
divanına gelir. Bu tutum hepimizi lüzumsuz olarak huzursuzluğa 

itecektir. 

BİR ÜYE - Sayın arkadaşlar, önerge kabul edildi veya edilmc
di diye düşünülemez. Oylar, şahıs l arın kabulü veya rcddi hakkında 
bir düşünceyi ihtiva eder. Seçim işlerinde önergeler kül halinde oya 
konmaz. Sayın Başkan da bu hususu takdir ettiği için hepsini ayrı 

ayrı oya sürdü. Bir şahsın seçimi bakımından, kabul eden ler, kabul 
etmeyenler diye oya konmaz. Her adayın kazandığı oy ayrı ayrı trsbit 
edi lir. En çok oy alan Başkan olur. Bir şahıs Başkan seçiliyor, halbuki 
en aşağı yedi sekiz namzet var. 

LEVEND - Birinci önergeyi okuduktan sonra oya koydum. 
K abu l edenlerden sonra kabu l etmeyenleri teker teker saydım. O 
şahsın başkanlığını istemeyenler ret oylarıyle , o şahsa karşı olduklarını 
belirtebilirlerdi. 

MAHMUT MAKAL - Dil Kurumunun Xl. Kurultayı, ça
lışmalarına korku· içinde başlamamalı. Kurultaylar bugüne kadar 
korkulu çalışmalar yapmıştır. 

( ltira{. sesleri, ne münasebet, ne korkusu, 11e bi;im konuşuyorsun? sesleri) 

MAKAL - Üye kabulünde de bu korku görülmüştür. Sayın 
Başkan da ayo.ı çizgiden gitmektedir. 

( Itiraz sesleri, kim korkacak, neden korkacak sesleri) 

LEVEND - Sessiz olun. Çözülmeyecek hiç bir dava yoktur. 
Evvela oylarınızı öğrenmek istiyorum. Tekrar oya konmasıru iste
yenler? 

BlR ÜYE - Önergeler ayrı ayrı sunulur. Bir kişi bile olsa ... 

SALİ M BAŞOL - ( Alkışlar, yaşa sesleri) Beni Kurultay baş
kanlığına aday göstereniere yürekten teşekkür ederim. Ancak bu teklif 
biraz evvel bana yapılırken de memuriyetim dolayısıyle acaba bir 
sakmca var mı diye tereddütle karşılamıştım. Bu sakineayı duymamda 
hakl.ı olduğumuzu şimdi görüyor ve çekiliyorum. Tekrar hepinize 
yürekten teşekkür ederim. 
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LEVEND - Birinci önergeyi okudum, üzerinde işlem yapıldı. 
Yalruz şimdi oyunuzu istiyorum. Seçimin tekrar edilmesini isteyenler .. 
Kimse görülmüyor. Önergelerin yeniden okunup oya konmasını 
istemeyenler ... Sayacağım, 82 kişi. 

Karaosmanoğlu Başkanlık Divaruna buyursun. 

(Yok sesleri) 

Prof. Binatlı ve Hascne llgaz Asbaşkanlıklara buyursunlar. 
(Prof Binatlı ve Hasene llga;:,yerlerini aldılar) 

Şernsetlin Kutlu, Mahmedet Şahinler, Rıdvan Çongur ve İb
rahim Zeki Burdurlu yazmaniıkiara buyursun]ar. 

(Kutlu, Şahinler ve Çongur yerlerini aldılar) 

YUSUF ZİY A BİNATLı - Bizi Başkanlık Di varuna seçtiğiniz 
ıçın t~ekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız. Güeümüzü sizin gücü
nüzden alacağız. Başarımız sizin başarınız olacaktır. Saygılarırruzla. 

Gündemin 6. maddesine geldik. Genel Yazmanca YönetimKurulu 
raporu okunacak . Genel Yazmanı raporu okumağa çağırıyorum. 

SAİT DAN1ŞMENTGAZ100LU - Önergemin, Genel Yaz
manın raporundan önce oya sunulmasım rica ediyorum. 

(Genel Ya;:,man Omer Asım Aksoy kürsüye geldi ve raporunu okudu) 

YÖNETIM KURULU RAPORU 

XJ. Türk Dil Kurultayının sayın üyeleri, 
Deg:crli bilginler ve konuklar, 
12 temmuz 1966'da otuz dört yaşını dolduracak olan Türk Dil Kurumu, ölüıruüz 

Atatürk'ün, dil ülküsünü gerçekleştirmek için kurdugu ve yaşaması için para vasiyet eııigi 
ulwal bir anHtır. 

O büyılk devrimcinin gösterdigi yolda neleri gerçeklcştirdigimizi, nereye kadar ilerle
di~iınizi ve ne gibi zorluklarla kallılaştıgımızı bu güzel toplanularda gözden geçiri.riz. Yine 
bu güzel toplanularda yeni çalışma döneminin amaca doA-ru uzanan yoluna ışık tutarız. 

Geçen üç yıllık dönemle gelecek üç yıllık dönemin kavşak noktasında, Yönelim Kurulu· 
rnuz kendisine verdiA;imjz ödevin hesabını sunarken büyük bir kıvanç içindedir. Bu, sadece 
görevini iyi yapmaya çalışmış olmasından de~il, emeginin gilzel meyvalarını bol bol almakta 
olmasından da ileri gelmektedir. Geçen yıllardaki çalışmalaruruz, önilmüzdeki yıllar için 
tasarladıgımız programlar, bilıçe ve hesap işlerimiz bütiln ayrıntılanyle bastınlıp da~1ltl
mıştır. Bunlar yarkurullarda enine boyuna görüşülecek, sonuçlan raporlarla yilluek katınıza 
getirilecektir. Onun için bu raporda o konuların ayrıntılarına girmeyecej-1z; hesap ve yö
netim işlerimizin bugünkil durumunu özetledikten sonra çalışnıalanmızı ve çalışma orta
mımı:u ana çizgileriyle belirtecegiz. 
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Para duru..rnu : 

Kurumumuz paraca çok saAiam durumdadır. Geçen dönemde kabul buyurdugunuz 
bütçeyle bütün işlerimiz sıkıntı çekilıncdcn yürütülmüş, hayli de para artırılm~t ı r. 

Oç yıl içinde 20 yazar ve sanatçıya 35.000 lira tutarında ödüller verilmi~tir . Sosyal 
Sigortalar kanununun yürürlüg-e girmesiyle, göreviiierimize ayrı lma ödeneklerinin verilmesi 
gerekmiş, toplamı üç yüz bin lirayı ~an bu para, arurımlarımızla karşılanmışur. 

Örgütlerimiz, çalışmalarım ı z, yayınlanmız günden güne gelişmektedir. Binamız yakın 
zamanda gcreksemeleriıniz i ka rşılayaınayacaktır. Bundan dolayı Yönetim Kunılu ınuz, 

binamızın bitişiginde bulunan arsalardan birini satın alnıayı düşünmcktedir. Bankadaki 
paramız buna yetecek ve artacak ur. Konuyu Kurultayımı lın bundan sonraki birlcşimlc:rindc 

daha geniş olarak görüşmek istiyoruz. 

Ya yınlaruru.z : 

Kunım her yıl bir öncekinden daha çok sayıd a kitap yayunlamaktadır. Son dört dönem· 
de çıkardıAımız kitap say ıları bu art~ ı can lı olarak belirtir : 

1954 - 195 7 arasında 14 ci lt 
1957- 1960 arıuında 18 cilt 
1960- 1963 arıuında 34 cilt 
1963- 1966 arasında 40 cilt 

Oç yıl içinde yayın satışlarmuzdan 790.485 lira elde edi lmiştir. Her iş günü, Kurumdan 
ortalama 1500 liralık kitap çıkmaktadır. 

Yayın lanmızdan kimisini çok sayıda bastırmamız gerekmektedir: Yeni lın13.Kılavuzunu 

kırk bin tane bastırarak 1965 marunda yayımlamıştık . Yedi sekiz ay içinde ıükendig:inden 
ikinci kez elli bin daha basnrdık . Dört ay önce çıkan bu ikinci baskının da yarısı satıldı. 
Ata türk'ün Nutuk'unu bugünkü dile çevirerek uSöylev" adıyle yayım1adı~nuzı biliyorsunuz. 
Bunu, üç yılda üç kez bastırdık. Bıukıların toplamı elli bin oldu. Türkçe Sözlük'ün dördılncü 
haskısmı da, daha öncekiler gibi kırk bin tane bastırdık. Yılda ortalama on bin tane satı l· 

maktadır. 

Kitaplıp.n.z: 

KitaphkJmız, dünyanın en zengin ve ünlü dil kitaphklarından biri sayılınaktad ır . 

Nüshalan çok az bulunan, ya da hiç bir ülkede bulunmayan birçok önemli kitaplar ve yaz
malar, ona ayn bir deAc:r kazandırmıştır. Son üç yılda, satın aldı klarımızia ve bilim kurum· 
larından arma~an edilenlerle raflarımıza 4752 ki tap daha koyduk. 

Görevliler ı 

Kurumun çalışmaları, yayınlan, sauşlan, sekiz on y1l öncesine göre çok artmış olduA:u 
halde kadromuz hemen hemen aynı kalmıştır. Bu durum, ister istemez gündelikçilerio de 
çalıştirılmasını gerek.tirmiştir. Çeşitli iş yılanlarını omuzlarında taşıyan görevlilerimizin 
sayısı inanılamayacalı. kadar azdır: -Kadrolu, gündclikçi- 36 kiıi. Bununla birlikte bu 
bir avuç arkadaş, görevlerini içten bir istekle yapmakta ve agır işlerinin altından başarı ile 
çılı.maktadı.rlar. Kendilerine teşekkür etmeyi borç sayıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni 
çalışmalara girişmeyi de planlaınış oldugumuzdan kadromuzun gerebemderi ka~ılayacak 
ölçüde ge~lelilmesini önermi~ bulunuyoruz. 

Şimdi çalı.şmalarımızı ve çal~ma ortamımızan durumunu gözden geçirelim: 
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Çahtımalarm Iki yönü: 

Bilirsiniz ki Türk Dil Kurumunun çalışmalarına, ilk günden beri iki amaç yön venni~tir: 
Dilimizi geli~tirmek, dilimizi özleştirmck. 

Otuz dört yıl önce, Atatürk'ün buyrug-u ve yönergesi ile ve onun önünde toplanan bi· 
ri nci Türk Dil Kurultayında başkanın ilk sözleri şunlardı: .. Türk dilinin kendi milli kudretleri 
içerisinde inkişafını aramak maksadıyle kurulan şu kurultay ... '' 

Bütün sorunlarımıza her zaman akılcı ve gerçekçi çözüm yoll arı bulan Atatürk, görü
lüyor ki , dilimizi "'ulusal gücü içerisinde geliştirme" amacıyle işe başlamıştır. nuıusal güç" 
ve ugeliştirnıc" ... Du ikili amaç nasıl gerçekleştirilebilirdi? Yüzyınardan beri Arapça ve 
Farsçanın baskısı altında cılızl aşn)ış olan dilimizi güçlendirmek, kendine yeter ve gelişmiş 
bir duruma ulaştırmak için yapılacak şey, bir yandan araştırınalar yaparak zengin dil haz~ 
nclcrimiı.i ortaya koymak, bir yandan da bu dil varlıklanndan yararlanarak Türkçenin 
ulusal gücünü ortaya çıkarmak ve onu en kısa zamanda ba~ımsızlı~ın gücüyle donatmaku. 
Dirineis i çalışmalann bilim yönü, ikincisi devrim yönüdür. Türk Dil Kurumu, kuruldua-u 
günden beri iki türlü çalışmayı koşul ve birbirinin tamamlayıcısı olarak yürütmüştür. O, 
bir bilim kurumudur; ama tutucu olmayan, devrimci olan bir bilim kurumu. 

Bilimsel ya yuı1arınuz: 

Sayın dinlcyiciler, 

Türk Dil Kurumunun otuz dört yılı, bu iki yönlü çalışmanan bol ürünleriyle doludur. 
Sayısı 250'yi bulan yayınl~rımızın ço!ıu Türk dilinin ıimdiye dek el atılmam~ konularını 
işleyen, kaynaklarım araştıran, zenginliklerini ortaya koyan yüksek deA-erde bilim yapılla
rıdır : Divan-ü LUga t-it~Türk'ün tıpkıbasımını ve çevirisini, Eski Türk Yazıtları'ru, Kutadgu 
Bilig metinlerini, Atebetü'l-Hak:ayık'ı, Ali Şir Nevai incelemelerini bilim dünyasına sunan 
Türk Dil Kurumudur. Yakut Dili Sözlü~nü, Eti Dili Sözlü!ıünü, Çuv~ Sözlü~nü Türkçeye 
çevirip yayımiayan Türk Dil Kurumudur. Cilt cilt Tarama Sözlükleri, cilt cilt Derleme 
Sözlüklcri, cilt cilı Türk Dili Araıtırmaları Yıllıkları , Türk Dil Kurumunca ortaya konul
muştur. Türkçe Sözlük, Fraruızca-Türkçe Sözlük, Yakın Anlamlı Kelimeler Söı.l~ü, Me
cazlar SözlüA;ü, Türk Dil Kurumunun çal~malannın ve.rimidir. Terimler Kılavuzu, Sinema 
Terimleri Sözlü~, Tiyatro Terimleri Sözlü!ıü, Medeni Hukuk Terimleri Sözlü~, Zooloji 
Terimleri SözlüA;ü, Dil Kurumunun başka uluslara örnek olacak eserleridir. Emre'n.in 
Türk Dilbilgi•i, Banguoiılu'nun Türk Grameri, Gencan'ın Dilbilgi•i, Atalay'ın Ekler ve Kök
leri, Tan•u'nun Durgun Genel Ses Bilgisi, Hatibo!ılu'nun Yeni lmhi Kılavuzu Giriıi, Türk 
Dil Kurumunun, dilbilgisi alanındaki de!ıerli yayınılarından birkaçıdır. Türk Dilinde 
Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Türk Diline Genel Dir Bakış, .Nemeth Armaııanı, j ean Deny 
Armaııanı, Türk Diline Emek Verenler Dizisi .. . Hep Dil Kurumunca yayımlanm~ biliımcl 
incelemelcrdir. On beıinci y~ını doldurmak üzere bulunan Türk Dili dergisi, on beı ciltlik 
Qeıiıli dil ve edebiyat yazılanyle her yerde aranılan zengin, gilvcnilir bir kaynak olmuştur. 

Geçen Kurultay ile bu Kunılıay arasınd~ki üç yıl içinde çıkardıjpmız yapıtiann adlannı 
sıralarsak, hem son dönem çalı.şmalarımıza öztdemiş, hem de bütün çahşlll31anmız için gözle 
görülür, elle tutulur yeni örnekler, yeni kanıtlar vermiı oluruz. Sayılan kırka ulapn üç 
yıllık ynyınlanmız ıunlardır : 
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Bilimsel Bildiriler-1963 
Olag011üstü Türk Dil K urulta)'l- 1964 
Beluı.n 1963 
Belielen 1964 
Belielen 1965 
re ni /m/d KılallUlU ( ı. b). 
reni lm/4 KılallUlU (2 .b.) 
Derleme S6d0lü-ll 
Tarama S6ı/aga-/l 
Alas6ıleri ve Deyimler 
Ali Şir Neval-l 
Ali Şir Neval-ll 
Oı Dilimi< 
Konuşmalar 

Dilbilgisi 
Dilciltre Saygı 
Türkf6 S6dflk (4.b.) 
Türk Dili dergisi ( 13. cilt ) 
Türk Dili tkrgisi ( 14. cil/) 
Türk Dili der~isi ( 15. cilt) 
T iyatro Terim/eri S6ılügü 

Metknl Hukuk Terimltri S6zlül!ü 
Türk Dil Kurumu Çalılmalan 

Öz Türkç"nin Utlnı8u: 

Delerli dilciler, 

Dil Kurumu, bir yandan yukanda örneklerini verdilimiz bilimsd inceleme ve ar~
ıırmalarla dilimizin zengin kaynaklnnnı ortaya koym~, bir yandan da bu çaltımalann 
veri lerinden yararlanarak diümizi geliştirme ve özlcılirmc akımına öncülük yapmıştır. 
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Türkçe kök ve ekieric sözcükler türetrniş, eski metinleri taraya rak, halk aAzından derlemeler 
yaparak yazı dilimize sözcükler kazand ırmış, binlerce bilim terimini TürkçeJqtirrniştir. 
Dil Kuruı:nunun en üstün başarısı ise toplumda ana dilini sevme ve sayma bilincini uyandır
ınış olmasıdır. Bugün gördügünüz geniş öz leşmenin b~ etkeni budur. Dil devrimimize kadar, 
bir kavramı Arapça, Farsça sözcüklerle anlatmak yazı dilinin vazgeçilmez koşulu sayılırken 
bu gün yazıda başarı göstermek için bunların Tıirkçelerini kullanmak gerekli görülmektedir. 
Arıık ''Karacleniz"i .. Bahrisiyah", .. Ak Deniz" i "Bahrisefit" diye anmanın , "isterim" yerine 
.. talep ederim" demenin yazıya edebi deger katl1Aı inancı yıkılmış, bunuı'l yerini Türkçelerini 
kullanma inancı almışllr. Toplumda bu bilincin uyanması, dilimizin annması yolunda 
kazanılmış en büyük ut.kudur. Otuz dört )'ll önce yazı dilimiz ancak yüzde otuz beş-kırk 
oranında Türkçe iken şimdi oran yüzde yetmiş ikiye yükselmiştir. Bu durum, dilimizin otuz 
dört yıl içinde Arapça ve Farsça baskısından ne ölçüde kurtulmuş oldutıunu apaçık gösterir. 

Sayın dilseverler, 

Buraya kadar Dil Kurumunun bilimci ve dcvrimd yönleriyle çalışmalaram ve elde 
cıti~i mutlu sonuçlara belirttik. Biraz da dil üJkümüzün karşısında bu.lunanlann savlarını 
eteştirelim: 

Bunlar Dil Kurumunu bilgisiz, yetersiz kimselerin yönettitini söylerler ve Kurumun 
tuttununu bilirn dışı sayarlar. 

D ll Kurunıunu Yönetenler: 

Türk Dil Kurumu'nu kimler yönetmekte, Kurumun çahşmalanm kimler düzenJemek
tedir? Kurultay bu görevleri gizli oyla seçıitıi 35 kişilik bir Yönetim Kuruluna verir. Her 
KuruiLayda yenilenen Yönetim Kuruluna kiınlc.cin seçilmektc olduAuna bir örnek vermiş 
olmak için şimdiki Yönetim Kurulu üyelerinin kimliklerini belirtmek yeter: Bu üyelerin 
17'si Ankara ve Istanbul Üniversitelerinin ve ç.o~ dil, <-debiyat fakültelerinin profesör ve 
doçenılcridir. 12'si, eserleriyle tanınmış, yüksek okul ve lise ög-retmenleriyle dilcilerdir. 
6'sı yurdumuzun en tanınmış sanatçılarıdır. İşte Dil Kurumunu yönetenler ve iş te yukanda 
adlarını sayd ıgım ı ı bilimsel yapıtlar. Dil Kurumunu yakından tanımamış olanların kafa .. 
s ında bir soru yaratmak için sık s ık söylenen "bHgisiz, yetersiz, biJi m dışı" sözleri, bu açık
lamalarımızia en susturucu cevabı almış olacaktır . 

.. Sözcük uydurına'' Savı: 

Dil Kurumunu kötülemek isteyenler, onu bir sözcük uydurma fabrikası gibi tanıtmaya 
çalışırlar. Terimler dışında dilimize giren yeni türetilmiş sözcükler 1200'ü geçmez. Ancak 
şunu belirtmeliyiz ki hangi çaA"da ve dünyanın neresinde olursa olsun, toplum gereksemt 
duydu~u zaman sözcuk yapagelıni ştir. Yeni düşünceler, yeni buluşlar, yeni sözcükler yara
tılmasını gerektirir. Aya inme olayı Fransızcada ••atunir" diye yepyeni bir sözcük ortaya 
ç.ekmasına yol açmıştır. Biz buna .. yaratma" deriz. Onlar .. uydurma" derler. ~Motör"ün 
ilk hecesiyle ... otel"in son hecesi birleştirilerek yapılan wmotel" de uydurmad~.r. Dilimize 
girmemiş midir? Milyon, tirilyon, katirilyon dizisinin en son sayısıni bildirsin diye alrabenin 
son harfiyle b~latılarak uydurulan "zir ilyon" sözciltıü 1 ngilizce sözliiklere geçmi~tir. Ikinci 
Dünya Savaşından son ra Ingilizce sözlütıc yeni uydurulmuş on binden artık sözcük girmiştir. 
Türkçeyi zengin l eştirrnek için, biz de başka dillerin gittigi yoldan gideceğiz: Türetme ile, 
bileştirme ile yeni yeni sözcükler yapacatıız. Eski metinlerden ve halk a~ından yararlanarak 
dilimize sözcükler kazandıraca~z. 
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Osmanlıcadald Uydurttıalar: 

"Uydurma" sözünü kötü anlamda kullanan lar, kutsal varlıkları gibi korumak istedikleri 
Osmanlıcada sayısız uydurma sözcük bulunduAunu ya düşünmemekte, ya da bilmcmekte· 
dirler. Işte beş on örnek: maAduriyet, sebehi;ıtt, emniyyet, maliyyeı, vaı:fyyet, sii.kUnet,feldket, tıe.ıdket, 
muaf, istimzaç, istimldk, ictisar, incı'mad, tes'id, tenkid, lahatlur, talıaddüs, mutarıı:a, ibzdl, müdrir, 
ldyiha ... 

Bu sözcüklere şimdiye de~in hiç kimse karşı koyınamıştır. "Zekavet" gibi yanlış 
bir sözcüg-ün karşısında el pençe divan duranlar, kurala uygun olarak yapılan güzel Türkçe 
•'anı" sözcügünü yadırgamışlar, uydurma saym.ışlardır. dSalihiyyet" sözcükünü n yanlış· 

Iıg-ını görmemişlerdir de .. yetki" ile alay etmişlerdir. Yüzyıllardır halk arasında kullanı lan 

ve eski metinlerde görü len "giysi", "çaba", "ya da", ••arı", "ivedi" gibi sözcüklere -kendileri 
bilmiyor diye- uydurma damgası vurma~a kalkışmışlardır. 

"Baba-evlat anlaşmazlılt" Savı: 

Öz Türkçenin karşısında bulunanlar ••ana baba, çocuklanyle aniaşamaz oldular" 
sözünü de dillerinden dü~ürmezler. Bugün hiç bir ailenin konuşurken birbirini anlamadı~ı 
söylenemez. Anlaşamamak ancak Türkçe terimierde söz konusu olabilir. Ama nasıl ? Ana 
baba, vaktiyle "dessame-i zlı seliset-ü.ş-şerafe"yi ög-renmi~; çocuk şimdi bunun yerine .. üçlü 
kapacık" terimini ku1lanıyor ... Konuşma diHyle hiç bir ilgisi bulunmayan ve bir ögrenim 
sonucu olan bu aynlıkta kim haklı, kim suçludur? Hangi bilim adamı, hangi sag duyulu 
kişi çıkıp da çocuklarımız ""üçlü kapacık" demesinler, 10dessame-i zlı sel:iset-üş-şerafe"yi 

ö~rensinler diyebilir? 

Bir dergi, geçenlerde iki yazı yayımladı. Yazarlar, ana baba ile çocukların anlaşabii
meleri için eski dile dönülmesini ög-ütlemektedirler. Biri, Atatürk'ün Nutku'nu "'Söylev" 
adıyla özl~tirmeyi yanlış bir tutum saymakta, "asıl amaç, gençleri Atatürk'ün dilini aniaya
bilecek bir dil ve kültür zenginligi ile yet iştirmektir" düşüncesini savunmaktadır. Öteki 
şöyle demektedir : "Gençli~i babasının bayram tebrikini anlamayacak bir seviyeye düşür

mek barbarlıktır." 

Babanın bayram tebriki ... Benim yaşımda olanlar iyi bilirler, gençler de okumuşlardır 
ki babalar bayram tebrikinde şöyle bir dil kullanırlardı: Şerif-i hulai!Jie mubahi oldugumuz 

iyd-i said-i adlıanın müuyemmin olması dua-yi vdcib-ul-edasını borgd.h-ı ahad!Jeu ild 11<1 da ç•pn-i 

ferundmıeurini bus il• rdsinu-i ubriki ifa ederim. 

Gençler, işte bunu anlamayacak seviyeye düşürillmüşler. Bu barbarlıkınış. 

Bu çeşit yazıların Kurum dışındakilerce yazılınasını yadırgaıruyoruz . Ama üzüntü ile 
söyleyelim ki söz konusu yazılan yazanlar üyemiz idiler. Yani amacı benimsediklerini bil
direrek Türk Dil Kurumuna girınişlerdi. Şimdi amaçtan sapmış olan bu kişilerin Kurum 
ilyeli~inden ayrılmaları gerekirdi. lıte Yönetim Kurulumuz bu iki üyenin amaca aykırı 
davranışlarını Onur Kuruluna bildirmiş, Onur Kurulu da tüzü~ün 4. ve 45. maddeleri uya
rınca oybirli~iyle kendilerini Kurum üyeli~inden çıkarmıştır. 

Öz Türkçe Ayırınaz, Biriettirir: 

Kültürümüzün ve dilimizin gelişmesini önlemeye çalışan düşünceler bununla kalmıyor. 
Öz Türkçecilij!i vatana ihanet, kanunun suç saydı~ı bir ideolojinin propagandası diye ni 
teleyip yazacak kadar sapıtanlar da var. Diyorlar ki : "Arı dil, yurttaşlan aniaşamaz hale 
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geıirmekte, bizi birbirimizden ayırmaktadır.' ' Şimdi onlara sorahm: "'mütekarrib·ül·huiUI 
olan iyd·i said·i fıtır" biçimindeki dil mi yurttaşları birbirlerine yaklaştırmakta idi? Elll yıl 
önce herkesin bol bol kullandıgı mu:kfır, milptedi, leylı', tuhart, tayi11, Uftrras, istima, m0Jl4bad, 
el;<vm, fimabad, /ede-1-iktiza, ale-1-müfredat, müllifekım nleyh, sal!fü-z-zikir, mehma emken, elhalelil 
ha:::ihi, ma tıahm1JUı, ala knder·il·isiitaa ... gibi sözleri şimdi kendileri de kullanmadıkianna göre 
vatana ihancttc bizim suç ortaktınız olmuyorlar mı ? Do~ruyu görmeye alışmahdırlar: 
Ayırıcı olan, özümscyemed iA"i mi.t yabancı sözcüklerdir. Türk toplumunu ancak Türkçe 
sözcükler birleştirir. 

""Dili bozanlar" Savı: 

De~erli dinleyiciler, 

Dilimizi bozuyarlar diyenlere şunu hatırlatmak isteriz ki önerilen hiç bir sözcük kimseye 
zorla kabul ctıirilc::mcz. Toplunnın bir sa~duyusu vardır. O , ancak beQ:endigi dil ö~elerine 
yaşama hakkı tanır. Dili bozmak bizim elimizde ise bozulmasını önlemek de k.arşımızdakilerin 
elinde olmak gerekir. Bizim gücümüzden yakınmaları, yen ilmektc oldukJnrı anlamını taşır. 

Burada başansız sözcükler konusuna da dokunmahyız: Dili özleştirme akımı, bütün 
ulusıa, hele genç kıışaklarda agdalı dili temizlemek ve yeni gereksemeleri karşılayacak Türkçe 
sözcükler yapmak içgüdüsü nü uyandırımşur. Gençlerin benimsernek eA:iliminde oldukları 

dil, Dil Kurumunun ölçüsünden de ileridir. Buldukları sözcükler arasında tutunabilenler 
de tutunamayacak olanlar da bulunacakhr. Akımı baltalamaya çalışanlar, gençlerin dene
dikleri böyle beş on sözcügü dillerine dolayıp "'bunları Dil Kurumu yapıyor" diye yaymak
tadırla r. Bununla da k:ılmıyorlar, kendileri uulusal düttürü" gibi ""öz itişimli götürgen" gibi, 
ugök konuksal avrat" gibl sözler uydurup "işte Dil Kurumunun buldu~u karşılıklar" diye 
ortaya atıyorlar. Bunların Dil Kurumu ilc ilgisi bulunmamakla birlikte bizim de, kimi za~ 
man yanılabileccS"i miz ve be~enilnıeyen sözcükler yapabileceA:imiz unutulmamalıdır. Ama 
şuna inanıtmalıdır ki böyle yamlmalar, davanın yanl.ışlıkJna kanıt olarak gösteriJemez. Kimi 
ilaçlardan zehirlenmeler oluyor diye ne ecza neler kapatılır, ne de hekimlik yıuak edilir. 

"Yaşayan dil" Savı: 

Dergilerde, gazetelerde zaman zama n şu düşünceyi savunan yazılar görülür: "Dilimize 
yerleşmiş olan, dilimizde yaşayan, herkesin anladı~ yabancı sözcükler Türkçe sayılır. Bun~ 
larm Türkçeleştirilmesi söz konusu olamaz". 

Bu düşünce temelinden çürüktür. Çünkü "dilimize girmiş, herkesin anladıJı'-' diye 
nitelenen sözcüklere bir sınır ç i zilemeı. En dar anlanuyle sınır içinde bulunduttı sarolan 
yabanc ı sözcüklerin de dilimizde e~reli oturmakta olduklan, dili özleştirme akımından 
sonra belli olmuştur : Muallim, mekltp, talebe, muhacir, tayyore, makbuz, intihap, nam.uı, mana, 
vaz.ift, mecmua, arz.uJıal, reis, muarmle, vesiko, gıda ve daha nice benzerleri dilimizde yaşamıyor
lar mıydı? Bunları herkes bilmez miydi? Nasıl gürleyip gittiler? Neden Türkçe sayılıp yer
lerinde bırakılamadılar? Dilirruz onların yerine geçen: lJtr.ımen, okul, 6/ren&i, g6fmen, u;ak, 
almdı, .u;im, aday, anlam, g6rev, dergi, dikk;e, btıJkan, ijlem, belge, besin gibi sözcükleri kazan_arak 
zenginleşmiı olmadı mı? Öyle ise bundan sonra da herkes anlıyor, dilde yaşıyor diye hiç bir 
yabancı sözcü~n deıtiştirilemcyecc#i ileri sürülemez. 

llk.in ortaya auld•A"l zaman "durum" sözcü~ü ile alay edilmiş, "vaıiyeL"in dilden alı~ 
lamayacaA'ı saoılınışt ı. '"Yetki'' sözcüfünün "sahihiyet" yerini tutamayaeaQ1m, direnerek ya· 
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zanlar olmuştu . Ziya Gökalp gibi ulusçu büyi.ik bir düşünürün bile bu konuda nasıl yaıulmış 
oldug-unu zaman gösteı·di. Gökalp, .. günaydın" sözünün tutunamayacag:ı kanısında idi. 
Yine Gökalp, birçok toplumbilim terimlerini Arapça sözcüklcrle kurmuştu. O sözcüklerin 
ve o tutumun sonu ne oldu? 

Bütün bu örnekler göstermektcdir ki dilimize yerleşmiştir, Türkçt:lcştirifmclcri gerekmez 
diyen ler aldatıc ı , boş bir görüşü savunmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. 

Bildiri: 

Sevgili arkadaşlar, 

Yönetim Kurulumuz, dil ülkümüzün kat'Şısında bulunaılların çeşitli düşüncelerine, 

suçlamalarına cevap olmak ve Türk Dil Kurumunun ilke ve tutumlarını belirtmek için 
geçen yıl. 29 mayıs J965'tc bir bildiri yayımlannşttr. Dil konusundaki tartışmaların hemen 

her yönLine değineıl bu bildiri , elinizdeki şu kılavuzu n arka sayfalannda da yer ald ı~mdan 

burada ayrıca okumayı gerekli görmüyoruz. 

Milli E~dın Bakanlığına Teşekkür : 

Çok degerli dinleyicilcr, 

Milli Etitim Bakanilkıntn, Atatürk emanet i bu büyük dava üzerinde önemle durmakta 
oldug-unu belirtmek ve bakanlı!!a teşekkürlerimizi sunmak borcumuzdur. Geçen yıl okul 
müdürlerine, öA;retmenlere, okul kitabı yazanlara yolladığı genelgeleric temjz Türkçenin 
gelişmesi yohınd:ı tarihse) bir görev yapmıştır. Bugün okullanmızda çocuklarımız an dili 
yayma kollan kurmuşlardLT. Kurumumuz bu gibi kuruluşlara etinden gc:len yardımları 

yapmaktadır. 

Son yıllarda üniversite öğretim üyelerinden ço~unun bilim dilini Türkçel~tirme ça· 
basında olduiıunu görmekten de büyük kıvanç duymaktayız . 

Batıdan Gelen Sözcülder : 

Sayın dilciler, 

Dilimizi Arapça, Farsça sözcüklerden temizlemek için otuz dört yıldan beri harcanan 
çabalar bizi başanya ulaştırmışur. Şimdi bütün güci.imüzle yeni tehlikenin üzerine yüklenmek 
zorunday1z. Bau dillerinden Türkçeye girmektc olan sözelikierin sayısı günden güne art· 
maktadır. Bunların yazı dilimizdeki oranı 34 yı l önce yüzde üç iken bugün yüzde on beşe 
yükselrruştir. Nedeni açıktır: Bauda bilim ve teknik hızlı bir gelişme iç indedir. Gelişmeler 

onların dilinde birçok yeni sözcük do!!masına yol açmaktadır. Düşünce ve buluş alanlarındaki 
gelişimler yurdumuza girerken batıdaki sözcüklerini de birlikte getirmektedir. Biz Tilrkçede 

hiç bir batılı sözcük kalmayacaktır demiyoruz. Nilekim Arapça ve Farsça sözeilklerden ki
misinin de Türkçesini şimdilik aramayı gerekli görmüyoruz. Ancak, kullanılmalannda zo
runluluk bulunmayan ve Türkçe karşılıkları kolayca bulunabilen yüzlerce belki binlerce 

bat ılı söz ük, ya ilgisizli!!imizden, ya gösteriş için, ya da yabancı sözcüiıü Türkçeden üstün 
görmek gibi yersiz bir duygunun cıkisiyle dilimizde kullanı lmaktad ır. Bunu nası l önlemeli? 
Dil Kurumu tek başına önlesin dcnilcmez. Savaş, bir önceki gibi bütiln ulusun düşünce 

ve güç birlii!iyle kazanı lacaktır. Dil Kurumu bıkmadan, usanmadan yurttaılan uyaracak, 
Türkçe karşılıklar bularak sunacaktlr. Yurtuışlar da Dil Kurumunun yardımiarına kendi 
çabalarını katarak bu salgından kurtulmaya ç.alışacaklardır. Her Türk, dilinin ve kaleminin 
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ucuna gelen yabanc ı sözcüA:ü kullanmadan önce, bunun yerine Türkçe bir sözcü k kullana~ 
maz mıyım? diye kendi kendine sormayı ulusal bir ödcv saymalıdır. Türkçe, ikinci tehlike
den ancak bu tutumla yakayı kurtarabilir. 

Burada hülunıcuen de bir dilcgimiz olacakur. Birtakım yabancı sözcükler, rcsıni daire 
adı olarak kullanılmaktadır: .·Jktüarya Madürlü!IJ, Marketing Şubısi, Pmontl, U!jistil<, Enfras
trüktür, KotljonktUr, Enformruyon Daireleri, Prodiikthıilt A1erke::.i, Rtorgnni-:.ru.Jfitı 1\unılu, D.:Stribi
lörliik ... gibi. KuçUk bir çalışma ile bunlar ve benzerleri Türkçeleştirilebilir. Vurdumuzdaki 
binlcrc.;c eski yabancı yer ad ını ôvu lıncye dcg-cr bir çaba ilc Türkçdcşıircn hükümctimiz, 
resıni dilimize yeni yeni girmekte olan birkaç yüz yabancı sözeLig-Un Türkçelerini daha 
kolaylıkla yerl eştiı·ilebilir kanısındayız. 

Şu düşünceyi de eklemek isteriz ki Aııay::u;aınızın hukuk dilinde tuttug-u ö"Glqtirmc 
yolu, bütün kuruınlarca idc:nmelidir. 

KuruJtayın sayın uydcri, 

Sunuşlarımızla Kuruınuınuı.un geçen üç yıldaki bilimsel ça lı.şrnalanm, belli baş lı 

yap ıll arını , yönetim ve hesap durıımunu, dil devriminin engelleri yenerek nasıl geliştlA:ini 

kuş bakışı gözden geçirmiş olduk. Yönctinı Kurulunuz, bu a l a ııl arda kendisine verdig-iniz 
görevi buyük bir çaba ve engin bir titizlik ilc yapmaya çalışm ı.şur. Gerek amacımızın bilimci 
ve devriınci yönlerini, gerek yönetim ve para iş l erini yüz güldürücü bir evreye ulalttrmıs 
olarak yüksek katımza ge l miş bulunmaktadır. lnceleyip tartışılacak olan bütün .konularda 
vercceğinjz kararlar, yeni dönem çalışmalarınlll kılavuzu ve güç kaynagı olacaktır. 

Hepinizi saygı ile sel:im l arım. 

( Alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemin 7· maddesine geçiyoruz. Denetleme 
Kurulu raporunun okunması. Denetleme Kurulu ba§karu buyursun. 

(Denetleme Kurulu Başkanı SAL_lHOCLU kürsüye geldi ve Denetleme 
kurulu raporunu okudu.) 

DENETLEME KURULU RAPORU 

Sayın B:ışkaıı, Sayın Üyeler, 

Türk Dil Kurumunun, 1.1.1963- 31.12. 1965 dönemi hesapları, tarafımızdan çeııitti 

tarihlerde denetlenmiş ve bilançolarının belgelerine ve kayıtianna uygun oldujtu, yapılan 
işlemlerin bu yöndeki yönetmelik hükümleri ger~ince yilrüıüldü!ü sonucuna varılmıştır. 

Saymanlık hesaplarının klasik olmayan ve ~eııitli hesap hareketlerini ayrıca makineden 
geçirmek sureliyle düzenlenmiş olan kontrol karlları He denetleyen primanotah siscemini de 
çok yerinde ve uygun bulrnaktayız. 

Bu denetlemelerde görülebilen bazı hususlar, yönetim kuruluna bildirilmiş ve bunlar 
düzeltilmiştir. 

Bu hesap dönemi içinde ambar kayıtlan ile giriş ve çıkışları , bunların saymanlık kayıt

larına işlenmesi, açık ve güve.ni1ir bir hale gelmiştir. Yıl sonlarında yapılan ambar aayımları 
kayıtlarla uygunluk gbstermiştir . Ayrıca nınbarın düzenli bir kart sistemine ba~lanmış 

oldu~na da d~inmek isteriz. Yöneticilerle, ilgi li görevlileri bu bakımdan kutlanz. 
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Üç yıllık bilançolar karşıl~tınldı~nda görülecek mutlu bir sonuç da bankalardaki 
paramızın devamlı artışı ve 1965 yılı sonunda 1.084.566,95 lirayı bulmasıdır. 1964 yılında, 

bankalara olan bina kredi borcunun bitmesi ile bu artış kendini gösterir tutarda olmu~tur . 

Önümüzdeki yıllarda bu tutarın artaca~ı muhakkaktır. 

Geçen kurultaylarda bina ve dcmirb~ eşya için bir karşılık (amortisman) ayrılmadıj!ı 
üzerinde durulmuttur. Nitcligi gercgince, Kurumda böyle bir karşılık ayrılınası yerinde 
görülmemiş, buna karşılık bir ••!htiyat Fonu" hesabı açılmışttr. Bunu da olumlu karşılamış 
bulunuyoruz. 

Kurumun 1965 yılı bilançosunda borçlular hesabında göriilen (294.868,53) lira alaca
A"mdan: 

(178.531,80) lirası basılmakta ve Kurultaya kadar yayınlanması programa alınmış 

olan (lmla Kılavuzu, Ali Şir Nevai I, ll, Türkçe SözlUk 4.b.) gibi yeniden yayınlanacak 
eserlerin basım giderlerini ve telif ödeneklerini karşılamak üzere verilen öndelikler olup yakın 
bir gdecektc hesapları tamamen kapatılmış olacakhr. 

Kurumun bu hesapla geriye kalan (1 16.336,73) lira gerçek alacaj!ından (74.5 14,80) 
lirası mevcut sözleşmesi geregince Bateş Genel BayiliAinc Kururnca gönderilmiş olan yayın
lardan bilanço tarihine kadar henüz sah~ları yapılmamış ve orada bloke edilmiş kurum ya

yınları ~ılı~dır. 

Geriye kalan alacaltın önemli bir kısmı da 1966 takvim yılı i~lemlerinde tahsil veya 
maluup edilmi~t i r. 

Ancak eski bazı yayınevleriyle çeşitli il ve ilçelerdeki dergi satıcıianna yap~an da~
ıımdan kalan ve bu yönde bir çok koj!uşturmalar yapıld ıj!ı halde tahsil olunamayan bir 
kısım Kurum alacaklarının icra yolu ilc aranması, bundan bir sonuç alınamazsa devletçe 
de uyguland.ııı gibi sözü edilen ölü alacakJarın hesaplardan silinmesi yetkisinin yeni seçilecek 
Yönetim Kuruluna verilmesinin ve bilançolarda yer alacak kurum öz varlıklarımn net.leş

tirilmcsinin çok yerinde ve uygun olacag-t kanısındayız. 

Raporumuzu saygı ilc sunar, Yönetim Kurulunun aklanmasını dileriz. 

Denetleme Kun~u 

Mehmet SALIHOCLU Muzaffer UYGUNER 

( Alkışlar) 

ANKARA, 23.5.1966 

Cemal Süreyya SEBER 
(Son denedernede 

bulunamadı) 

ABDl TEVFlK YECüL - Usul hakkında söz isterim. 

BAŞKAN - O n dakika ara veriyorum. 

(On dakika ara verildi) 

BAŞKA (Hasene llgaz) - Oturumu açıyorum. On daki
kadan fazla geçti, acele etmenizi rica ediyorum. 

YECÜL - Usul hakkında konuşacağım. 
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BAŞKAN - Müsaade edin. Çalışmaları kolaylaştırmak üzere 
Genel Yazmanın bir ricasım Kurultaya sunuyoruz. Üyeler salonun 
sol tarafında, misafirler sağ tarafında otursun deniyor. Buna riayet 
edilsin. Lütfen yerlerini değiştirsinler. 

YAKUP KADRi KARAOSMANQCLU - Kurultaya önce 
özür, sonra da bir teşekkür borçluyum. Özrüm şu: Dünkü gibi bugün 
de Kurultayın ıo'da toplanacağını sanıyordum. Bu sebepten ı o'da 

geldim, geç kalmış oldum. Gelince, gıyabımda Kurultay başkanlığına 
seçildiğim haberini aldım . Bundan dolayı da teşekkürlerimi arz ederim. 
Bazı arkadaşlarım bana kuruculuk payesini vermek lütfunda bulun
dular. Halbuki benim kuruculuğum, Atatürk'ün emriyle Cemiyetler 
Kanunu'na uyarak Ankara Vilayetine ver ilen bir dilckçenin altını 
imza etmemden ibıtret. 

( Kuruculuk için bu kô.ji sesleri) 

Atatürk'ün son yıllarında en çok önem verdiği şey Dil Kw·umu ile 
Tarih Kurumu idi. Niçin önem verirdi? İkisi de devrim müessesesi 
idi. Hatta mill! mücadelenin devamı idi (Alkışlar). Atatürk, siyasi 
istiklal, kültür istiklaline dayanroadıkça o istiklalin ne olacağı belli 
değildir derdi. Devrimierin ancak eğitim yolu ile yaşadığım, kuvvet
ten düşmediğini bildiği için bu iki kuruma vasiyette bulunmuştur. 
Her ikisi de kutsal birer kurumdur. Bağımsızlık savaşına ve onun 
hedeflerine doğru mücadelesini yöneltiyordu. Kapitülasyon denilen 
imtiyazlada Osmanlı İmparatorluğu nihayet bir sömürgeden ibaretti. 
Ne siyasi, ne adli İstikiali vardı. Osmanlı İmparatorluğuna siyasi 
salıada ecnebi unsurlar hakim oluyordu. Kültür sahasında da Arap 
ve Fars kapitülasyonu vardı. Tarihimizi Avrupalılardan öğreniyorduk. 
Osmanlı devrinden önceki Türk tarihi yazılmış değildi. Sanki Türkler 
Osmanlılardan ibaretti. Halbuki bir Türk tarihi, bize ne kadar geri
lerden geldiğimizi öğretecekti. Bilinmeyen yerlerden gelmiş bir millet 
olmadığımızı anlatmak için Tarih ve Dil Kururnlarını kurmak la
zımdı. Hepinize başarılar dilerim. 

( Alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemimizin 8. maddesine göre yarkurul se
çimlerine geldik. Yarkurul seçimlerine geçmeden önce gelen önergeleri 
okutmak istiyorum. Bir de dilek var. Söz. jsteyen arkadaş Denetçiler 
Kurulu raporunun okunmasından evvel ıg65 hesapları üzerinde ko-
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nuşulmasını tcklif ediyor. Müsaadenizle bu arkadaşın dileğini yerine 
getirmek istiyorum. Önce verilen önergeleri teker teker okutacağım . 
Bunlardan bir kısmı bilginize sunulmak üzere okunacaktır. İkinci 
kısmı da yani dilekler, istekler kısmı da, gereğinin yapılması için ida
recilere verilecektir. 

( Gürültüler) 

RIDV AN ÇONGUR (Ya<.man) - Burası dernek toplantısı de
ğil. Bu ÇC!jit gürültüler Kurultaya yakışmaz. 

(Gürültü/er, Başkan konuşsun, sen nasıl konuşuyorsun sesleri) 

ÇONGUR - Bu şekilde konuşınağa lıakkıruz yok. 

BAŞKAN - Gelen yazı l arı okumak 
davet etmiş bulunuyorum. 

ÇO~GUR - Önergeleri okuyoruın. 

( Danişmentga<.ioğlu'nun önergesi okundu) 

üzere yazmanı kürsüye 

• 

T.O.K. Büyük toplantısı Başkaıılı~ına 

Büyük toplantılara katılmak için Ankara'ya gelen üyelerin bir ıakırru , yalnız yolluk 

da8ıtıldıAı gün kısa bir süre toplantıda bulunmaktadır. Bu Büyilk toplantılardan başlayarak, 

oturumda bulunan üyc:lcrin, yok lama yoluyle belirtilınesini, görüşmeleri içerisine alan bit ik· 
lerde bunların ad lan mn yayınlanması için üyelerin oylarma başvurulmas'lnı saygı ile dilerim. 

BAŞKAN - Bu dilek Genel Yazmanlığa bildirilmiş ve kabul 
edildiği öğrenilmiştir. Şimdi ikinci önergeyi okutuyorum. 

(Reşat Titi<., Erdal 0<., r aşar Cankoçak, Turgay Gönmç ve Ahmet 
Oktay'ın im<.aladıkları önerge okundu) 

Kurultay Daşkanlı~ına 

Gündemin birinci gün ilk birleşimi nde Yönelim Kurulu ve Dencilerne Kurulu raporla· 
rman okunınasından sonra bunların eleşıirilmc:si gerekir. Düzenlenen gUndemde bU dü.,u~ 

nülmemiştir. Eleştirilmeyen kurul raporlarından sonra geçen dönem görevli lerinin Kurul
tayca temjze çıkan lması ( ibrası) da olanaksızd ır . Bu nedenle gündeme bir madde eklenerek 
kunıl raporlarının eleştiritmesinin ve hukuk dışı kalınmaması için görevlilerin Kurultayca 
ihra olunmasının oylanmasını dileriz. 

BAŞKA - Pazartesi birleşiminde birinci bölümden sonra 
okunmuş olan raporlar üzerinde inceleme yapılınası gündeme alına

caktır. Şimdi üçüncü önergeyi okutuyorum. 

( Hikmet Turhan Dağlıoğlu'nun önergesi okımdu) 
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Tür' dilinin gelişmesi, anlaşması için yıllardan beri \'erimli, başarılı çalışmalarda bu· 
lunan Turk Dil Kurumunun bu Kurultayı mn da memlekcte, millete ve kühürümtize ugurlu 
olmasım Sivil Genel Emekli Derneği mensuplan adına saygıl a rımla dilerim. (Si,,il Genel 
Emekli Ocrnejti Genel Başkanı ) 

BAŞKAN Dördünrü önergeyi okutuyoruın. 

(Sültymaıı Nuri Oz. ve Mehmet Sadık Aran'ın imza/adık/an önerge 
oku nd u) 

Kurultay Başkanlığına 

Kurultayımız başlaı·kcn. Dil Devrimini ycrmcler, T.D.K.'na saldırılar da arcm ışur. 

Ne yazık ki bu sald ı rıya katılanlar a rasında u yelerimiz de va rdı r. Du arada Yeni Gazete'nin 
6.7.1966 tarihli sayısında, T.D.K.'nun kişili~ine agır haka rctleı· yapı l mıştır. Anası, babası ve 
kimlig-i belirsiz iftiracı: "Bilgisizler Dcrnegi, kötü niyet, Türkçcyi kökunden yıkmak, oyun, 

Türk bütünhi~unu parçal:ırnak, çı lgınltk, dili tahrip, cahillcr, solcular, soysuı:la.şurma .. .'' 
gibi deyimieric saldırıda bulunmuştur. Gerekli tepkinin Kuru.hayca gösterilrnesini, T.D.K. 
Yönetim kurulunca, Yeni Gazete için hakarC't davası açılm:ısını , yermelcre, elcşıirmelerc 
karşılık vermesini saygı _ile öneri yonıı.. 

BAŞKAN - Bu önerge, 6oo'ü geçen Kurum üyelerinin dü§ün
cclerinc tercümandır. Üzerinde durulacaktır. Şimdi beşinci önergeyi 
okutuyorum. 

{Sültyman Nuri Oz. vt Mehmet Sadık Ara11'ın imza/adıkiarı ikinci 
önerge okundu) 

T.D.K. Kurultay Başkaniı~n:r 

Son zamanlarda artan bir hızla, Batıdan yabancı kelime aktannası yapılmakıad1r. 
Bu akın , T.D.K.'na Atallıı·k tarafından gösteri len ilk amacı, diliıniı.in baAıms•zlıg-tnı balta· 
lnmakıadır. Arut·Kabir'in kapısına bile .. Exite"i kondunnuşlar. Buna karşı çarele.r, önlem· 
ler bulunmasını ôncriyoruz. · 

BAŞKAN - Önerge sahibi arkada§lara çok teşekkür ederiz. 
Kurultayın dikkatini çekiyorlar. 

(Gündem dışı konuşmak istiyoruz ses lt ri) 

BAŞKAN - Söz vereceğim. Yalnız elimdeki i§i bitirmeden her
kese söz verirsem Kurultay neticeye varaınaz. Evvela şu raporun eksik 
tarafını tamamlayalım. 

(Usul hakkında sö<, istiyoruz. sesleri) 
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BAŞKAN - Şimdi Türk Tarih Kurumu Başkaru'nın Kurultaya 
gönderdiği mektubu dinleyelim. 

Xl. Türk Dil Kurultayı Sayın Başkanlı~ına 

Atatürk'ün çizdi~i yolda Türk dilinin özleşmes i, anlaşması için yılmarlan çalışan, türlü 

bilim ve teknik dallarında haztrladıg:ı T erim Sözlükleriyle dilimi:ti zenginleştiren kardeş 
Kurumun Xl. Kurultayını içten duygutarla kuılar, başa nlar dilerim. 

Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kans ıı 

BAŞKAN - Şimdi malı raporu okutuyorum. 

(razman Rıdvan Çongur mali raporu okudu) 

Mali Rapor: 

Kurumumuzun üç yıllık dönem (1963 - 1965) gelir ve giderleri aşa~ıdaki tablolarda 
gösterilmiştir: 

A) Ct!irltr 

Bölüm Gelirlerin Çeşidi Bütçeye Konan Sa~lanan 

ı Atatürk Tesisi 2 .940 .000,- 4 .60 ı .658,94 
ll Devlet yardımı 225.000,- 225.000,-

l ll Üye ödentileri 48.000,- ll .389,-• 
IV Kira 150.000,- 155 .520,-
V Türlü gelirler 48 .000,- 88.066,63 

VI Kurum artlTıını 21 .000,- ----,-
VII Yaym gelirleri 900.000,- 840.842,98 

Toplam 4 .332 .000,- 5 .992 .477,55 

8) Giderler 

Bölüm Giderlerin Çeşidi Bütçeye Konan Harcanan 

Bilimsel giderler ı . 792 .548,- ı .849 .6 18,53 
ll Kitap ve demirbaş ı20 .000,- 256.544,19 
ll! Yönetim, Yürütme 

ve Denetleme Kurul-
ları giderleri 313.500,- 269.576,55 

IV Görevli giderleri ı .757 .5 14,- ı . 772 .998,86 
V Iş ve Konut giderleri 198 .438,- 417 .960,45 

VI Kuruhay giderleri 150.000,- 82 .181,04 

Toplam 4 .332 .000,- 4 .648 .879,62 

• Üye ödentilerinden sa~lana n paranın düşü k olmasının nedeni yıllık ödentiler önce 
bütçeye 25 liradan konmuş iken 1964' te dekiştirilen ıüzükle 12 lira ola rak kabul edilmiş 
bulunmasıdır. 
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Bu tablolarda gör(\ldüjtü üzere Kurumumuzun son üç yıllık gelirleri bütçe ile tasarla
nandan 1.590.477 lira 55 kuruş fazladır. Bu artışın en büyük nedeni Türkiye lş Bankası'nın 
ihtiyattan verilmek suretiyle sermayesini bir misli artırmış olması ve böylece Atatürk Tesisi 
gelirlerinde bir mislinden biraz fazla bir artışın sajtlanıruş bulwımasıdır. Yayın aat.ışlarııruzda 

da son yıllarda gelişme olmuşsa da ilk yılların ekılik gelirleri sebebiyle üç yıllık toplam dü
şüktür. Türlü gelirlerde görülen küçük bir çogalma bankalardaki paramızın faizlerindeki 
artışlardan ileri gelmektedir. 

Giderlere gelince : 

Oç yıllık dönemdeki giderlerimiz bütçeye konmuş olandan 316.679lira 62 kurtış fazladır. 
Bu fazla harcama bütçe yönetmeliJıinin 4 üncü maddesi geregince Yö~etim Kurulu kararıyle 
gelir fazlasından ek ödenek alınmak suretiyle yapılmıştır. Fazla harcamalarımızın 57.070 
lira 53 kuruşu bilimsel giderler bölümünde, 136.544 lira 19 kw·uşu kitap ve demirbaş bö
lümünde, 15.484 lira 66 kuruşu görevli giderlerinde, 2 19.522 lira 45 kuruşu da iş ve konut 
bölümlerinde yapılan arıırımlarla kapatılmıştır. 

Böylece gelir fazlamız olan 1.590.477 lira 55 kuruştan fazla harcama 316.879 lira 62 
kuruşu düşeroek üç yıllık dönem sonunda 1.273.597 lira 93 kuruşluk bir artırım saıtlandıgı 

memnunlukla görülecektir. 

Ek ödenek alınmak suretiyle yapılan harcamalarımız Sosyal Sigortalar Kanununun 
çıkması üzerine görevlilerimizin eski emeklilik tazminatlarının toptan ödenmiş olmasından, 
ayrıca binamızda yapılan onannılarla alınan demirbaşlardan ileri gelmiş bulunmaktadır. 

llişik blançomuzda görüleceıti üzere, Kurumumuzun 1965 sonundaki varlıkları şun

lardır: 

L i ra Krş. 

Kasa ve Bankadaki Paralar ı .139.213 12 
Türkiye İş Bankası Müessis hisse senetleri 
(dener kaydı ) 78.000 
Tasarruf bonosu 30 
Bina ı .962.346 62 
Demirbaşlar 163 .151 58 
Kitaplık 114.032 97 
Kitap ve dergi n mbarı ı .934.796 50 
Yayın gereçleri 57.942 17 
Çeşitli alacaklar 319.761 31 

Toplam 5 .769.274 27 

Bundan gelir vergisi, sigorta, emaneL ve abonelerin alacakları gibi çeşiLii borçlanmız 
32.908 lira 42 kuruşu düşenek 1966 yılıM neı olarak 5.756.365 lira 85 kuruş bir varlı~ın 
devredildilli anlaşılır. 
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1962 ile bugünkü durumu kıyıulayınca şunu görürüz: 

Kasa ve Bankadaki paralar 
Türkiye lş Bankası müessis hisse senetleri 
Tasarruf bonosu 
Bina 
Demirbaşlar 

Kitaplık 

Kitap ve dergi anban 
Yayın gereçleri 
Çeşitli alacaklar 

Toplam 

1962 

59 .631,96 

ı .826 .699,62 
ı 75 .786,26* 

ı .305 .007,40 
21 .365,99 

346.434,12 

3 .734.925,37 

1965 

ı .139.213,12 
78.000,-

30,
ı .962 .346,62 

183 .151,58 
ı 14 .032,97 

ı .934 . 796,50 
57.942,17 

319.761,31 

5. 789 .274,27 

1962 yılı sonunda Kurum bankalara ve çeşitli yerlere 195 .922 lira 47 kuruş borçlu bu
lunmakta idi . Bunu varlıklar toplamı olan 3. 734.925 lira 37 kuruıtan diişersek ge.riye net 
olarak 3.539.002 lira 90 kuruş kalır. Böylece 1965 yılı sonunda Kurum varlıl!ına 2.250.271 
lira 37 kuruıun katılmış oldullu memnunlukla görülilr. 

• Bu toplam içinde kitaplık da vardır. 





Paralar: 

Kasa 

Bankalar 

Bankalar Aynmı: 

M B 30ll Hs. 

İ~ B. 3824 .. 
İş B. 5628 .. 
İş B. 26687 " 

Hisse Senetleri 

Tasarruf Bonosu 

Durağan Değerler: 

Bina 

Durağan OlDUyan Değerler: 

Demirbaşlar 

Ambar 

Dergi 

Yayın Gereçleri 

AJaealdan 

Borçlular 

Demirbaşlur 

Kitaplık 

Biz. Karş. Verilen Avanslar 

Borçlular 

Ödemeli Hesaplar 

Eski Bayiler 

Geçici ve Aracı Hesaplar 

TtlRK DİL KURUMU 

1965 YILI BİLANÇOSU 

7.9S9 40 

S06.920 60 

55.541 81 

514.14S 14 

1.084.S66 9S 

183.1S1 S8 

ll4.032 97 

297.184 55 

178.S31 80 

ll6.336 73 

294.868 53 

Borçlu 

Lira Kr. 

54.646 17 

1084566 95 

78.000 -

30 -

1.962.346 62 

297.184 S5 

l.862.4S9 

72.337 50 

57 .942 17 

294.868 53 

2.969 32 

19.196 46 

4.930 

5.791.477 27 

Genel Varlıklar 

İhtiyat Fonu 

Sat. K. Yayıolan 

Ambar 

Dergi 

Ka. Kes. ler 

Emanetler 

Dergi Aboneleri 

Geçici ve Aracı Hs. 

\ 
\ 

Alac:aldı 

Lira Kr. 

3.306.900 21 

514145 B 

1934.796 so 

1862.459 

72.337 so 

ı. 934.796 so 

16.929 46 

8S82 16 

7.396 80 

2.727 

\ 
5. 791.477 27 





TÜRK DİL KURUMUNUN 1966- 1968 DÖNEMİ 

BÜTÇESINİN GEREKÇESi 

Türk Dil Kurumunun 1966- 1968 yıllarında yürürlükte bulunmak üzere hazırlanan 
bütçe t.asaruı a.şaA-ıda gösterilen gerçek ve zorunluklar gözönüne alınarak hazırlanmıştır. 

1) Gellr Bütçesi: 

Gelir bütçesinin dört esaslı kaynagı bulunmaktadır: 

a) Atatürk Tesisi. 
b) Yayın Gelirleri. 
c) Devlet Yardımı. 
d) Türlü Gelirler. 

a. Atatürk Tesisi: 

Atatürk Tesisi gelirleri son yıllarda l; Bankasının çok verimli çalışmaları sonunda 
artan karı dolayısıyle gerek ihtiyattan ayrılmak suretiyle sermayenin artırtlmasından, 

gerekse mücssis hisselerine daha çok kar dagttılmasından bir mislinden fazla artını; bulun
maktadır. Bunun için geçen dönemin 980.000 lirasına kaqıltk bu dönemde bu bölüme 
1.900.000 lira konmuıtur. 

b . Yayın Gelirleri: 

Son yıllarda Kurum yayırı.lannın satı;larında büyük bir geli;me görülmektedir. Önü
müzdeki yıllarda gerek lmla Kılavuzu ve gerekse Türkçe Sözlügün yeni baskılan sat~a çık

mış olacaA'Jndan bu bölümdeki gelirlerimizin tasarlanan miktarı aşması da mümkündür. 
Bu bölüme geçen yılların gelirleri gözönüne alınarak 310.000 lira konmuftur. 

c . Devlet Yardımı: 

Maliye Bakanlıgı bütçesine 27 Mayıs devriminden sonra konmuş -olan 75.000 liralık 
yardım aralıksız her yıl verilmiş, 1966 yılı bütçesine de konmuş bulunmaktadır. 

ç . Türlü Gelirler: 

Bu bölümün en önemli dilimlerini banka faizleriyle dirnizdeki Iş Bankası müessis hisse 
senetlerinin gelirleri te;kil etmektedir, her iki dilimde 59.100 liralık bir gelir tasarlanm~tır. 
Geçen dönemde artırdıgtmız paradan 1.000.000 lirasını Iş Sankasmda bir yıl vadeli bir hesa
ba yatırm~ olduj!umuzdan, banka faizlerinden daha da fazla bir gdir gelmesi mümkündür. 
Böylece gelir bütçemizi öteki küçük gelir dilimleriyle birlikte ve tam bir gerçekçi davra~la 
2.351.200 lira olarak baala~ bulunuyoruz. 
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D ) Gider Bü tçesi : 

Gider bütçemiz Kurumumuzu~ son yıllarda büyük bir gdişmc gösteren çalışmalanna 
paralel olarak ve gerçek ihtiyaçlar gözönüne alınmak suretiyle düzenlenmiştir. Altı bölüm· 
den ibaret bulunan gider bütçemizin: 

1. Bilimsel giderler bölümüne geçen dönemden 349.184 lir~ fazla olarak 946.700 l iralık 

bir ödenek ayrılmıştır. Ayrıca bu bölümünyayın giderleri adı altında toplanan dilimi yazı ve 
çeviri paraları, baskı para l arı, baskı gereçleri ve başka yayın giderleri adı altında 4 dilime 
ayrılmıştır. Böylece yayın giderlerimizin çeşitlerini ve hangi çeşitte ne kadar para harcad ı

~ıpuzı açıkça görmüş olaca~ız. 

ll . Kitap ve demirbaş bölümüne geçen diincnıdcn 10.000 lira fazla olarak 50.000 lira 
ayrılmıştır. Bu ödenckle uzun yıllar kullanılan ve artık çok eskimiş bulunan bir kısım dcmir

başlarımızı yc:nilemek ve ihtiyaca göre yeni demirbaşlar almak, kitaplığımızı yeni eserlerle 
zenginleştirrnek mümkün olacaktır. 

III. Yönetim, Yürütme ve Denetleme Kurulları giderleri geçen döncmden 86.000 lira 
fazlasıyle 190 .500 lira olarak tasarlanmıştır. 

Geçen döneme oranla hayat pahalılığının bir hayli artmış olması dolayıs ıyle Yönetim 
Kurulu yolluklarının artırılması zorunluğu, Yı.irütnıc Kuruluna yeni bir kolun eklenmiş 

olması, Genel Yazmana ve kol başkanlarına verilmektc olan ücretierin bugünkü şarLlara 

göre çok düşük bulunması bu artttmayı zorunlu kılnuştır. Bununla birlikte kol başkanlarının 

aldıklan ücretlerio üçte iki ve y:ırım ölçüsünde ödcndig:i düşünülürse bu bölümdeki barca
ınalarda her yıl büyük miktarda artırım sağlanacaktır. 

IV. Görevli giderleri bütçemizin en kabarık bölümüdür. Gerek çalışmaları genişletme 
kararı, gerekse artan iş hacmi dolayuıylc kadrolarımız biraz genişletilmiş ve artan hayat 
pabahlıg-ı oranmda da ücretiere zam yapılmıştır. Bununla birlikte kadrolarırnıza hemen 
görevli atanması zorunluğu yoktur. Ihtiyaç görüldükçc ve aranan niteliktc eleman bulunduk
ça taban ücretieric atanmalar yapılaca~ından ilk yıllarda bu bölümde de büyük çapta artı

rım elde edilecektir. 

Bu bölümün öteki dilimlerine gerçek ihtiyaçlar gözönüne alınarak ödenek konmuş, 
ancak geçen Kurultayın tavsiyesine uyularak göreviiierimize ikramiye verilebilmesi için yeni 
bir diüm açılarak 50.000 liralık ödenek ayrılmıştır. 

V. İş ye konut giderlerimiz de geçen dönerne oranla bir misli artırılmıştır. Böylece 
binamıza bir asansör konması, gerekli onarımların yapılması, artan yayın satı.şları dol ayısıyle 

posta giderlerimizin karşılanması sag-lanacaktır. 

VI. Kurultay giderleri eskisi gibi 50.000 liradır. Oç yıl için konmuş olan bu ödenek 

Kurultay giderlerimizi fazlasıyle karşılayabilir. 

Böylece gider bütçemiz de 2.349.800 lira uzerindcn ba~lanmış ve Yüksek Kurultayın 

onayına sunulmuş bulunmaktadır. 
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TÜRK DİL KURUMUNUN 1966 - 1968 YILLARINA lLlŞKİN 

BİR YILLIK BÜTÇE TASARlSI 

A) Gelirler 

Bölüm Dilim Gelirlerin Çeşid i Lira Krş Bölüm Top. 

3 
4 

5 

6 

Bölüm 

ll 

Atatürk Tesisi 
Devlet Yardımı 
Üye Ödentileri 
Yayın Gelirleri : 

1 Yayın Sat~ları 

2 11An Gelirleri 
Türlü Gelirler: 

1 Hisse Senedi Gelirleri 
2 Banka Faizleri 
3 Ba#ıılar 
4 Çeşitli GeJjrler 

Kurum Artırımı 

Toplam 

- - --
ı .900.000 - ı .900 .000 -

75 .000 - 75 .000 -
7 .000 .: 7.000 -

310 .000 -
300.000 -

lO .000 -
59 . 100 -

14.000 -
40 .000 -

100 -
5.000 -

100 - 100 -

2 .351 .200 - 2 .351 .200 -
====== ====== 

B) Gider ler 

DiJjm Giderlerin Çeşidi Lira Krş. Bölüm Top. 

Bilimsel Giderler: 946.700 -
ı Koliann giderleri 246 .700 -
2 Bilimsel Kongreler lO .000 -
3 Ödül ve Bunlar 30 .000 -
4 Bilimsel ça~malara yardım lO .000 -
5 Yazı ve çeviri paralan 100 .000 -
6 Baskı paralan 300.000 -

BMkı gereçleri 200 .000 -
8 Baıka yayın giderleri 50 .000 -

Toplam 946 .700 - 946.700 -
===== 

Kitap ve Demirbaılar : 50 .000 -
Kitap--Cilt 20 .000 -
Derrurbaı 30.000 -

Toplam 50 .000 - 50.000 -
===-=== ===== 
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lll Yönetim, YürüLme ve De-
netleme Kurulla rı giderleri: 190 .soo -

ı Yönetim Kurulu yolluk l arı 30.000 -
2 Genel Yazman Odcncği 30.000 -
3 Yürütme Kurulu ödenekleri 126.000 -
·1 Denetleme Kunılu ıazıninatı 4.500 -

Toplam 190 .500 - 190.500 -

IV Görevli Gider'le ri : 992.600 -
Uzman ve işyar .ıylıkl.ı rı 73(i .800 -
Hizmctli ayhkl;ırı 73 .800 -
Çocuk zamları 3.000 -

4 Sosyal Sigortalar primleri 70.000 -
5 Görevli yollukları 2 .500 -
6 Hizmetliler giyim gidcri (i.OOO -

7 Sosyal yardım 500 -
8 l kramiyeler 50.000 -
9 Gündelikli giderleri 50.000 -

Toplam 992.600 - 992.600 -
====== 

V lş ve Konut Giderleri : 120.000 -
ı Balum, onarım 40.000 -
2 P.T.T. 20.000 -
3 Kırtasiye lO .000 -
4 lsıtma, aydınlatma 20.000 -
5 B~ka giderler 30.000 -

Toplam 
120.000 - 120.000 -

====== ===== 

V I Kuruhay Giderleri 50.000 - 50.000 -

Toplam 2.349.800 -
====== 
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C ) Türk Dil Kurumwıwı 1966 • 1968 Yıllan Uzman, İtyar ve 
Hbrmetli Kadrolan Tuarıoı 

Sayı Görev adı 

1 Genel Yazman 

1 Başuzman 
6 Uzman 
2 Uzman 

Yönetmen 
1 Başyazman 
ı Hs. I ş. Md. 
1 Kitaplık Md. 
1 Ambar Say. 
l Vezneci 
2 lşyar 

2 lşyar 

18 lşyar 
7 İş'yar 
2 Dakti lo 
2 Daktilo 

l Kaloriferci 
9 Odacı, Gece Bek. 

Aylıgı Aylık toplamı 

Lira Lira 

1 - Genel Yazman 

Lira 

2500 
ll - Uzmanlar 

2500 
2000 
1750 

Toplanı 

ll l - lşyarlar 

2000 
1800 
1800 
1500 
1500 
1200 
1500 
1250 
1000 
800 

1250 
1000 

Toplam 

IV - Hizmetliler 

750 
600 

Toplam 

SONUÇ 

216 .000 Uzmanlar 
520 .800 Iş yarlar 

73 .800 HiımetHier 

810 .600 Genel Toplam 

2500 

2.500 
12.000 
3.500 

18 .000 

2.000 
ı .800 
ı .800 
ı .500 
ı .500 
ı .200 
3.000 
2.500 

18.000 
5.600 
2 .500 
2.000 

43.400 

750 
5.400 

6. 100 

Yı llık toplam ı 

Lira 

30.000 

30.000 
144.000 
42.000 

216.000 

24.000 
21 .600 
21 .600 
18.000 
18.000 
14 .400 
36 .000 
30.000 

216.000 
67 .200 
30 .000 
24.000 

520.800 

9.000 
64.000 

73.800 
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TÜRK DIL KURUMUNUN 1966 - 1968 YILLARI BÜTÇE 
YÖNETMELI(;! TASARlSI 

39 

- Türk Dil Kurumunun 1966- 1968 yıllarında yürürlükte bulunacak yıllık bütçe· 
sinin gelirleri A cetvelinde gösıerildi~i üzere (2.351.200) lira olarak tasarlan~ttr. Giderler 
toplamı da B ceıvelinde gösterildi~i gibi (2.349.800) liradır. Görevlilerin kadroları il~ik 

C cetvelinde bulunmaktadır. 

2 - Bu bütçe 1966 yılı Ocak ayı b"-'ında yürürlü~e girmiş sayılır. 

3 - 1969 yılı başından Kurultayın ıoplanaca~ güne kadar geçecek süre içinde aylık 
ödenek tutarları geçmi~ üç yılhk hesap dönemindeki gider ortalamasının on ikide biri olarak 
hesaplanır. 

4- Her yıl sonunda ödeneklerden harcanmayan kuımlarla elde edilen gelir artıkları 
Kurum artırımına alınır. Eg-er yıl içindeki gelirler giderleri kapatmaz ya da ek ödene!e 
gerekseme duyulursa, bir öncekj yılın gelir fazlasının yüzde ellisini geçmemek üzere, 
o y ıl bütçesinin gerekli görülen bölümlerine, Yönetim Kurulu kararı ile, ödenek eklenebilir. 
Gelir fazlasının geri kalan yüzde cilisi yedek akçe fonuna alınır. 

5 - Yedek akçe fonu Yönetim Kurulu kararı ile ıu yerlere harcanabilir: 
a) Iyi gelir getiren devlet ya da şirket hisse seneıleri satın alınmasına, 
b) Kuruma lüzumlu mülk ya da demirb"-' satın alınmasına, 
c) Türkçe Sözlük ve benıeri çok masrafb, fakat karşılı~da gelir getiren yayınların 

yayın giderlerine (ancak bu yayınların satışından elde edilecek para ile ilk önce fondan alı

nan kredi kapatılır) . 

6 - Kurum görevlilerine devletçe ödenen miktan geçmemek üzere çocuk zamını 

verilir. 

7 - Açık kadrolardan ücreti ödenmek üzere gündelikli adam çalqurmaya Yönetim 
Kurulu yetlcilidir. 

8 - Uzman ve lşyar kadrolarındaki ücret tutarları 1966 - 1968 döneminde bu görev
lilere verilecek en yüksek ücret tavanını göstermektedir. Yönetim Kurulu devlet personel 
kanunu ve benzeri ücret rejimlerini göz önüne almak suretiyle yeni bir ücret baremi hazır· 
layarak uzman ve işyarları sınıflandırac~ gibi, bunlann yükselme sürelerini ve her yüksel
mede alacaklan zamlan saptamaya ve görevlilerin yeni ücretiere geçiş düzenini uygulamaya 
yetkilidir. E~er bu üç yıllık dönemde hayat pabalılı~ ola~anüstü ar tar ve gerek devlet, 
gerekse özel kesim buna göre ücretleri artırma yoluna giderse, Yönetim Kurulu bunu da 
göz önüne alarak Kurum arttrımından ek ödenek almak suretiyle ücretlerde gerekli artı

rımlan yapabilir. 

9 - Kurum görevlilerine her yıl 26 Eylül Dil Bayramında bütçedelci ödenegi geçmemek 
üzere aylıklan oranında ikramiye verilir. 

1 O - Kurum uzman ve işyarlannın çalışma saatleri dışında çalışmalan gercltine, ça
lıştıklan ber saat için iş kanununun öngördil~ fazla çalışma ücretlerini görevli giderleri 
artırımından ödemeye Yürütme Kurulu yetkilidir. 

1 1 - Yönetim, Yürütme, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerine verilccek yolluk ve gün· 
delikleri belirtmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 

12 - Bu bütçe ile % 35 zamlar kaldınl~tır. 



40 Xl. TÜRK DİL KURULTAYI 

BAŞKA - İki önerge daha geldi. Onları da okutuyorum. 

(Halim rağcıoğlu, /nal Cem Aşkun ve Ihrahim Zeki Burdıırlu ' nun 
im:caladıkl~rı önerge okundu) 

Kurultay Ba~kanlı~ına 

GLindemdc, yeni Yönetim Kurulu seçimlerinden sonra, konulması gereken DlLEK
LER bölümüne yer verilmemiştir. Yeni yöneticilerden dileklerimiz olacaktır. Bu olanalın 
saQ'lanması için, bu bölümün seçimlerden sonra gündeme eklenmesi ni saygıJarımızla dileriz. 

BAŞKAN - Dilekler bölümünün gündeme alınmasını isteyen 
teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Ben, salı günü, ikinci oturumdan sonra, yani yarkurul raporlarının 
okunmasından sonra Yönetim ve Denetleme Kurullarına ait raporların 
eiC§tirilmesini isteyen önergedeki teklifi n ve bu arada dilekler kısmının 
gündeme konmasını doğru buldum. İlgili arkadaşların dilekleri can 
kulağı ile dinleyeceklerini düşündüm. Söz almak isteyen her üye kayıt 
numarası ile adını muhakkak söylesin. Herkesin teker teker bilinme
sine imkan yok. Hatta oy vermek üzere elini kaldıran arkadaş, üye 
kartını da birlikte gösterse çok iyi olur. 

YAŞAR CANKOÇAK - Bu birleşimde okunan bir önergeyi 
imzalamış, fakat üzerinde konuşmak üzere söz alamamıştım. "Başkan 
önergeyi geçiştirip tatlıya bağlamışken gelen iki önergeyi yeniden de
ğerlendirme yoluna gitti. Yerini ve zamanını saptamakta gene ken
diliğinden bir değerlendirmeye kalkıştı. Yönetim Kurulu raporları 
üzerindeki görüşme yarkurul raporlarından sonraya kalsın diyor. 
Ben buna karşı çıkıyorum. Yarkurul seçimlerini kazanan arkadaşlar 
komisyonlara katılacaklar. Hazırladıkları raporları gelip bize okuya
caklar. Görüşeceğiz. Burada Yönetim Kurulu raporu üzerinde söz 
söyleyebilmeleri gerek. Yalnız kendi bildikleri ne göre incekmr. yapa
caklar. Komisyonlara giremeyenler de raporlar üzerinde konuşabilmeli
dirler. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları üzerinde, okun
duktan hemen sonra konuşulmalıdır. Sıcağı sıcağına görüşmek geı<>ktir. 
Yönetim Kurulu raporundan sonra okunan Denetleme Kurulu raporu 
usulsüz gündeme alındı. Denetleme Kurulu raporunu okuyan arkadaş 
bilançoyu o kumayı unutmuş olabilir. Onun adına Yazmanın bu raporu 
okuması, Yönetim Kurulundan yana bir hava yaratır ve Başkanın 
tarafsızlığına gölge düşürür. Başkanın usul hataları ile dolu olarak 
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vazife görmemesını diler ve önergedeki teküfin bugüne alınmasını 
önemle rica ederim. 

FERiDUN ANKARA - Arkadaşın konuşmasını dinledik. Ö
zellikle arkadaşları uyarmak için dediler. Oysa ki komisyonlara seçil
meyen arkadaşlar düşüncelerini açıklarlar ama oya katılamazlar. 

Komisyonlarda geniş çapta konuşulur. Bunlar gerekirse Genel Kurul
da da tekrarlanır. Kurultay zaten dün toplanamadı. Bir an önce işe 
başlamak gerekir. Bu tartışmalarla vakit kaybedersek bugün yarkurul
ları seçerneden gideriz. 

TAH SİN S ARAÇ - Önce XI. Kurultayın Başkanını özellikle 
Hası-ne Ilgaz'ı Türkçe konuşmaya çağırırım. Denetleme Ku1 ulu rapoı u 
üzerindeki eleştirmenin salı günü yapılacağıru buyurdular. Zaten 
bu rapor usulsüz olarak hazırlanmış, yani ölü doğmuştur. "Pazartesi 
konuşulacak raporun, Kurultaydan sonra usulüne göre hazırlanması 
gerekirdi. X. Kurultaydaki seçimler sonunda Denetleme Kurulu 
üyeliğine ı65 oyla Cemal Süreyya, 149 oyla Muzaffer Egesoy, 141 oyla 
Mehmet Salihoğlu seçilmişlerdir. Yedeklere de 117 oyla Tahir Alangu, 
111 oyla Muzaffer Uyguner, 86 oyla da M.S. Onat seçilmişlerdir. 
Muzaffer Egesoy Belçika'ya gitti, istifa etti, ayrıldı. Burada tartışma 
yapılmadan kabul edilecek husus yedek birinci kişinin çağırılmasıdır. 
Bu birinci yedek de Tahir Alangu'dur. Tahir Alangu çağrdrruyor. 

İkinci yedek Muzaffe1 Uyguner çağrılıyor . Bu iki arkadaşın kişi
likleri üzerinde en ufak bir tartışma yapacak değiliı. Ama yöntem 
yerinde değildir, usulsüzdür. Mali işlere ait raporda Kurum neden 
bu yola başvurdu, anlayamadık. Daha başka tutunıda olması gerekirdi. 
Denetleme Kurulu rapoıunda üç imza vaı. Salihoğlu, Uyguner, 
Süreyya. Süreyya'nın son denetlernede bulunmadığı ortaya konmuş
tur. Muzaffer Uyguner'in de Denetleme Kurulu üyı-liğine çağrılışı 
yönteme uygun olmadığına göre tı-k kişi tarafından hazırlanmış de
mektil'. Ölü doğmuş bu raporun üzerinde konuşulacakken, konuşul
madı. Yöntemine uygun bir komisyonun burada seçilmesini öneririz. 
Aksi takdirde yolsuz, yöntemsiz, kurula aykırı bir rapor üzeı inde 
boşuna çaba yitirilmiş olur. 

MAZHAR LEVENTOC-LU - Başkanlık divanının tutumu ü
zerinde konuşacağım. Xl. Kurultay, gündemine göre yürütülür. 
Başkanlık divanı bu gündemi uygular. Tüzüğe göre çalışmaları 
yürütür. Yahut Cemiyetler Kanunu'nu uygular. O da olmazsa ya-
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sama organına göre çalı§malar yürütülür. Yani Başkanlık divanının 
görevi kurallara göre Kurultayı yönetmek~ir . Kendi davraruşlarını 
yansıtmak değildir. Tüzüğün dördüncü maddesi açıktır. Kurultay 
Ba§kanının Kurumun amacına saygı duyması lazımdır. Halbuki Ku
ruhay Başkanı söz alıp konU§muştur. Gündemde Kurultay Başkanının 
anılarıru an latması diye bir madde yoktur. Asb~kan da tüzüğün 
amacını yitirmeksizin kurallara uymak zorundadır. Gündem, Cemi
yetler Kanunu'nun 42 ı. maddesine göre deği§tirilebilir. Yöntem 
yönünden yapılan terslikler Kurultayın zamanını alır. Ba§kanın daha 
önce bir önergeyi alıp konuşması yanlıştır. 

ULU(; lCDEMİR - Sayın Tahsin Saraç arkadaşımız denet
çilerin yanlış çağrıldığım belirtti. Bir yanlışlık yapıldığını ben san
mıyorum. Biraz sonra Hesap ve Bütçe komisyonu seçilecek. Kurumun 
hesapları bu komisyonda tekrar, inceden ineeye görü§ülecek. Hazır
lanacak rapor buraya gelecek. lbra burada yapılacaktı!". Kurultay 
Bütçe Komisyonu hesaplarını inceleyecek, raporu buraya getirecektir. 
Genel Yazmanlığın yanlışlık yaptığını sanmıyorum. Muhakkak ki 
en çok oy alan üye çağrılmıştır. 

RlDVAN ÇONGUR - Üyelerin dilediği şekilde hareket edi
lir. Nasıl yönetilsin diye düşünürsünüz? Başkanlık divanı istenilen 
şekilde i§ leri yü ı ütemiyorsa yeniden seçersiniz. Raporlar ok undu. 
Kurumun faaliyeti anlatıldı. Bu faaliyet Kurumun amacına uygun 
mudur? Komisyonları seçelim. Didik didik etsinler, hazırlayacakları 
raporları getirsinler. Bu raporlar üzerine arkada§lar dilediklerini söy
lesinler. Komisyonlar seçilsin, zaman kazanalım. Dinlediğiniz için 
teşekkür ederim. 

MEHMET SALİHOCLU - ·Bir arkada§ım, Denetçiler Kurulu
na ilişkin mali raporun b~ka bir arkadaş tarafından okunduğıınu 
belirtti. Mali rapor Yönetim Kurulunun bütçe hesaplarını ortaya 
koyan bir rapordur. Denetleme Kurulu raporu bendeniz tarafından 
okunmuştur ve hepsi bu kadardır. Denetleme Kurulunun kuruluşu 
Tahsin Saraç'ın ortaya koyduğu isimlerden ibarettir. Egesoy'un ay
rtlmasıyle yedek üyelerin birincisi olan arkadaş başkaniıkça çağırılnuş
tır. 

(Çağrılmamıştır sesleri) 

Cemal Süreyya lstanbul'a gittiği için mektuplara cevap vermemiş 
ve gelmemiştir. Muzaffer Uyguner esasen bu işte yetkilidir. Hepimizin 
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tanıdığı, mali konularda bilgisi su götürmeyen bir arkadaştır. Denet
leme bendeniz ve Muzaffer Uyguner tarafindan yapılmıştır. Arkadaş
ları zorla vazifeye getitmek gibi garip bir duruma düşemeyiz. 

Y. CANKOÇAK - Deminki uyarmamıza karşı Başkan aykırı 
davranışlarını sürdürüyor. Birazdan korkarım ki Kurultay çalışma
larına ara verecek kadar ayrılığa düşebilir. Değiştirme önergesi var. 
Bu öne ı ge nin oya konması gerekirken birçok arkadaş iniyor, çıkıyor 
ve dinliyoruz. Başkanlık divanı önergemizi oya koyacak mı koyina
yacak mı? Boşu boşuna bizi oyalamasın. Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN - Her konuşmak isteyen "Usul hakkında konuşmak 
istiyorum" diye geliyor. Teker teker kürsüye davet edersek ne bir 
çalışma yapabiliriz ... 

( Gürültüler) 

Ben kimsenin adamı olacak bir insan değilim. Xl. Kurultayın, 
Kurumun çalışmalarına ışık tutacak bir kurultay olmasını arzu edi
yorum. Lüzumsuz şeyl erle vaktimizi doldurmak istemiyorum. Biraz 
derleyip toplamak istiyoruz. Kurultay sizin, oy vermek sizin. Biz 
mal! raporu okuttuksa bunu Başkanlık divanı da okutabilir de ondan. 
Biz buna dayanarak mali raporu akutmuş olduk. Bir arkadaş benim 
sıraındı dedi. Buyurun söyleyin dedim. Bu işte:: gayet dikkatliyim. 
Bana yardımcı olun. 

TAHİR ALANGU - Adım geçtiği için konuşmaya mecbur 
oldum. Ben geçen Kurultay ı ı 7 oy almak s_uretiyle yedek denetçi 
seçildim. Ancak raporda imzaları bulunan arkadaşlardan birisi asli 
üyedir. Benden daha az oy alan arkadaş bilinerek çağrılmıştır. Beni 
çağırmadılar. Kasdl olarak beni çağırmadılar. Her şeyden haberdarım. 
Bana dediler ki: "Siz birinci yedeksiniz, çağrılmanız gerekiyor, 
Kurum merkezinde görüşeceğiz, yakında size mektup gelecek" dediler. 
Böyle olduğu halde beni çağırmadılar. Ben ı 17 oyu sizden aldım. 
Neden beni çağırmadılar. Uyguner için ''yetkili" dediler. Bu hakkı 
benim adıma Yönetim Kurulu kullanamaz. Ancak ben bunu söyle
yebilirim. "Arkadaş, sen benden daha yetkilisin" diyebilirim. 

ULUG tGDEMlR - Alangu'nun Yönetim Kurulu'na bir 
kasıt tevcih etmesini esefle karşılanm. Yanlışlık olabilir. Kasıt mevzu
bahis değildir. Hesaplarımız açıktır. Yüzümüz açıktır. Kasıt diye bir 
şey kabul edemeyiz. 
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AKSOY (Genel Ta<;.man) - Öyle S'!-nıyorum ki "Bir bardak suda 
fırtına koparmak" diye buna derler. Önümüzde çok önemli konular 
var. Usul meseleleri ile vakit geçirmemizi lüzumsuz buluyorum. 

( Gürültüler) 

Tahir Alangu buraya X. Kurultay tutanağı ile geldi, mesele ~u: 
X. Dil Kurultayının tutanağı basılmadan önce elimizde kurullara 
seçilen arkada~ların listeleri vardı. Bu listelerde şu üye şu kadar oy 
almış diye rakamlar yoktu. Alangu arkadaşımız kendisinin daha çok 
oy almı~ olduğunu o zaman hatırlatsaydı, tutanağa bakar, hatamız 
varsa düzeltirdik. Elimizdeki listelerde yedek olarak Muzaffer Uygu
ner, Tahir Alangu diye yazılıydı. Türkçe öğretmeni Alangu, Istanbul' 
dadır. Ticaret Bakanlığı Müfettişi Uyguner Ankara'dadır. lik akla 
gelen şey Uyguner'in çağrılması olmuştur. Bunda bir kaSlt neden olsun? 
Sanırım ki benim iyi niyetimden Kurultayın %go' ı emindir. Bununla 
birlikte Uyguner'i çağırınakla bir hata işlemişsem özür dilerim. 
Raporun esas ı doğru mu, değil mi? Asıl mesele budur. Raporu yan
lış, ·ya da usule aykırı bulursanız yeniden inceleme yapılır, yeni bir 
rapor düzenlenir. Ortada düzelemiyecek bir durum yoktur. 

TURGAY GÖNENÇ - Denetleme Kurulu raporu üzerinde 
tartışmalar yapılıyor. Elimizden bir şey gelmez. Nasıl olsa hesaplar 
didik didik edilecek deniyor. Demek ki Denetleme Kurulununun 
anlamı ortadan kalkmış oluyor. Tek asıl üye olan Salihoğlu sanırım 
mühendistir. Bir mühendis yetkili değildir. Başka bir yetkiliye dev
retmesi gerekir. En gerçekçi olanı, sizlerin oyu ile iş başına gelir. 
Uyguner'e şüphe ile baktığımız söz konusu değildir. Bir bardak suda 
fırtına koparmak benzetmesi de doğru değildir. Önümüzde çok önemli 
bir konu vardır. 

ANKARA - Benim konuşmalarım da konuşmaları belgeliyor. 
Bu çeşit konuşmalar ancak komisyonlarda yapılabilir. Şu kadar oy 
almış, bu kadar oy almış. Burada bunu bilrneğe imkan yoktur. Bunu 
komisyonlar inceleyecek. Vakit geçirmeydim. Önerge oya konsun. 
Seçimlere geçelim. Yarkurullları- seçelim. Başka şeye lüzum yok. 
Gerekmez. 

BAŞKAN - Yeterlik teklifleri var. 
UCURLU - Kurultayın, Türk Dil Kurumunun en büyük 

organı olduğu tüzükte yazılıdır. Diğer organlar bu Kurultayın karar
larını uygulamakla sorumlu ve zorunludur. Verilen önergelerde özel-
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liklc belirtilen hususların görüşülmesi isteniyor. Kurultay tutanakları, 
Denetleme kurulu'nun, Yönetim kurulu'nun, Onur kurulu'nun kaçar 
oyla seçildiklerini ve kimlerden meydana geldiğini açıklıyor. Böyle 
olduğu halde Genel Yazmanın çıkıp da 'elimizdeki lisletelcrde oylar 
yazı lı değildi, kimin kaçar oy aldığı belli değildi demesi o şahsı bilimsel 
yeteneğinden çıkarılıyor. Sayın Kurultay üyeleri, denetçilerin kimler
den ibaret olduğunu ve kaçar oy aldığını Yürütme Kurulu bilir. Tu
tanak da Denetleme Kuruluna seçilmiş olanları, aldıkları oylarla 
gösteriyor. Böyle olduğu halde Aksoy: "Alıruş olduklan oy belli de
ği ldi" diyor. Denetleme Kurulu raporu Kurultaycia konuşulsun. Bir 
tek imza ile Denetleme Kurulu raporu hiç bir şekilde geçerli değildir . 

Gerçek olabilmesi için 3 üyenin de imzasının bulunması gerekmek
tedir. Bu, tüzük emridir. Bu emrc uymak zorundayız. Sayın Kurultay 
üyelerinden bunu istiyoruz. Özenle, önemle, genellikle, bunu istiyoruz. 
Biz Atatürk gençliğiyiz . Bu Kurum devrimci bir Kurumdur. Atatürk'
ün devrimci kurumudur. Siz kimsiniz? Burası Atatürk'ün Kurumudur. 
Siz kimlerdcf!Sinİz. Biz devrimci tatürk gençliğiyiz. 

BAŞKAN - Müsaade ediniz. Burası akademik çalışma yapan 
bir Kurultaydır. Bu konuşmalara müsaade edemem. Fikre fikirle mu
kabele ediniz. Kornisyonlara katılınız. Dertlerinizi, davalarınızı söy
leyiniz. Atatürk'ün ruhunu muazzep etmemek için en asilane duygu
larla mukalıele edin. Bugün iş başında olanların tekrar iş başına gel
melerini isterniyebilirsiniz. Ama idealist olanları buradan kaçtracak 
teklifiere yanaşmayalım. Üç tane yeterlik önergesi var. Hepsi aynı 
maksatla verildiği için müşterek olan yeterlik tcklifini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. tki 
kişi teklifi reddetmiş oldu. 

Şimdi seçimlere geçiyoruz. Beni anlayın. lşimizi kolaylaştınn . 
Beraberce çalışılması mümkündür. 

Yarkurullar için gelen önergeler var. İ simleri teker teker okuta
cağıın. Sonra oyunuza sunacağım. 

Derleme-Tarama yarkurulu için verilen tck önergeyi okutuyorum. 

(Hasan Emı, Hasibe Ma<:,ıoğlu, M. Ali Budak, S. Çiller ve Melımet 
ravcı'11111 inı<.aladıkları önerge okuııdu.) 
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Kurultay Başkanlı~ına 

Adları aşa~da yazılı arkadaşları Derleme-Tarama Yarkurulu üyeliklerine öneririz. 

Kerim Yund, Hikmet Turhan Da~lıoglu, Yusuf Ziya Karslıgi l, Cevdet Bezirci, Süley
man Nuri Öz, Şinasi Alper, Talat Gün, M. Nrzihi Egeli, Orhan B..'lrlas, Mürsel Köse, Ali 
Rıza Önder, l!uan Gündüz, Ragıp Uj!ural, Ceınil Ca lı it Güzel bey, Nadir Gül. 

BAŞKAN - Derleme-Tarama için başka önerge yok. Çalış

malar açıktır. Bununla beraber tcklif edilen başka arkadaş var mı? 
Yok. Önergedeki adları oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .. . Kabul 
etmeyenler yok. O halde bu arkadaşlar oy birliği 1'\e kabul edilmiştir. 

Şimdi Dilbilgisi Yarkurulu için verilen önergeleri okutuyorum. 

( Balıa Dürder, Haydar Ediskun, Turgut Ergin, Mehmet ra<.ıcı ve H. 
Baya<.'ın im<.aladıkları önerge okundu.) 

1 

Kurultay Başkanlıgına 

Aşa~da adları yazılı arkadaşları Dilbilgisi Kolu yarkurulu için öneririz. 

Kemal Demiray, Beşir Göj!ü~, Nuriye Göj!~, Do~an Aksan, Turgut Ergin, Celile Gögüş, 
Halil lban, Salahatlin Çiller, Kevser Acarlar, Isınail Karaahmedoj!lu, Ali İlısan Beylıan, 

Münife Baran, Ab.met Aksakal, Yusuf Ziya Ulusoy. 

BAŞKAN - Dilbilgisi için ikinci önergeyi okutuyorum. 

(Kudret ve Sinangit'in im<.aladıkları önerge okundu.) 

Kurultay Başkanlı~na 

Dilbilgisi Yarkurulu için aşa~daki adları öneririz. 

İsmail Ulçugür, Saadet Timur. 

(Adnan Biııyazar katılmak istiyor sesleri) 

BAŞKA - İki önergcde de teklif edilen adları, Adnan Bin
yazar'ın adının da eklenmesi suretiyle Dilbilgisi Yarkurulunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sözlük için verilen önergelere geçiyoruz. 

( lsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Orhan Şaik Gökyay ve Necati Köksal'ın 
im<.aladıkları önerge okundu) 

Kurultay .Başkanl~ına 

Adları a~a~da yazılı arkadaşlan Sözlük Kolu Yarkuruluna öneririz. Saygılanmızla. 

Naim Buluç, CelAl Çumralı , Feyzi Halıeı, İsmail Karaahmedotılu, Aysel Payaslı, Cemi! 
Cahil Güzel bey, Raif e Kesirli, A. Nadir Caner, Vehbi Cem Aşk un, Nureddin Şazi Gazimihal, 
Nihai Emre, Behçeı Alun. 



Xl. TÜRK DİL KURULTAYI 47 
'1 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Mehmet Onder ve Gültekin Samaııcı'nın im;;:aladıkları önerge okundu) 

Kurultay Başkanlı~ına 

Aşa~ıda adları yazılı üyeleri Sözlük Yarkuruluna aday olarak öneririz. 

Namık Ayas, Suat Uzer, Necmeuin Seferciog:lu, Ahmet Nadir Caner, Kemal Or, 
Mustafa Atatanır. 

BAŞKAN - Sözlük için ba§ka teklif var mı? 

(Servet Çomoğlu ve Mithat Atakurt sesleri) 
BAŞKAN - Sözlük için verilen iki önergede adları geçen üye

lere, Servet Çomoğlu ile Mithat Atakurt'u da katarak oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . Oy birliği ile kabul 
edilmi~tir. Kabul etmeyen yok. 

Şimdi Terim için v.erilen önergelere geçiyoruz. 

( Alırnet Ateş, Şemsettin Kutlu ve Hakkı Rodop'uıı im;;:aladıkları önerge 
okuııdu.) 

Kurultay Başkanlıgtna 

Aşagıda ad ve soyad ları yazılı a rkadaşl arı Terim Kolu Yarkurulu için öneririz. Say
gılarınuzla. 

llhami Cıvao~lu, !smail Cökmen, Enver Naci Gökşen, Haşim Nezihi Okay, Baba 
Dürder, Ali Rıza Önder, Mitbat AtakurL, Harnd i Olcay, Kazım YedekçioAlu, 0Auz Kaztm 
Aıok, Celıi l eııin Kişmir, Saıı Erişen, Ebcı Mahir Yalnız, Turhan Erker, İbrahim Olgun, 
!smail Ceyhan. 

BAŞKAN - Terim için gelen ikinci önergeyi okutuyorum. 

( ihrahim Minne/oğlu'nun önergesi okundu.) 

Kurultay Başkanlıgtoa 

Aşağıda adları yazılı üyeleri Terim Yarkuruluna aday olarak öneririz. 

llhan Geçer, M.uammer Yüzbaşıo!lu, Arif Hikmet Par, Ayhan Hünalp, Meiımet 
Necati Ongay, Abdülkadir Salgır. 

BAŞKAN - Üçüncü önerge de Reşat İzbırak ile Mahmut Dil
lioğlugil'i teklif ediyor. Üç önergedeki adları Terim Yarkurulu için 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. .. Kabul etmeyenler .. . Kabul 
edilmiştir. Kabul etmeyen yok. 

Şimdi Yayın ve Tanıtma Yarkurulu için verilen önergeleri oku
tuyorum. 

(O ;;:demir !nce ve Nurer Uğurlıı'tıun im;:.aladıkları o"rurge okundu.) 
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Xl. Dil Kurultayı B34kanlı~na 

Yayın ve Tanıtma yarkuruluna 34a~daki adlan_öneriyoruz. Saygılarımızla. 
Nevzat Üstün, Salim Şengil. 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum. 

(Ahmet Oktay ve Erdal O::.'ün im::.aladıkları önerge okundu.) 

Kurultay Başkanlıg"ına 

Yayın ve Tanıtma Yarkurulu için aşaA:ıdaki adları öneririz. 
llhami Soysal, Tahsin Saraç, Cevdet Kudret, Erdal Öz, Salim Şengil, lhsan Ada. 

BAŞKAN - Yayın için gelen üçüncü önergeyi okutuyorum. 

( Namık .d yas ve Suat U::.er'in im::.aladıklan önerge okuııdu.) 

Kurultay Başkanlı~na 

AşaS"ıda adları yazıla üyeleri Yayın ve Tanıtma Yarkuruluna aday olarak öncririz. 
Feyzi Halıcı, Mehmet Önder, Gültekin Samancı, İbrahim Minnetog"lu SıLkı Uluata 

Cahit Beg"enç, Celilettin K~ir. 

BAŞKAN - Çalışmak isteyenler adlarını ayrıca yazdırabilirler. 

( Metahat O ::.gü, Hasibe Ma::.ıoğlu, Gülten Akıtı ayrıca teki!/ edildi. 
Rıdvan Çongur, Osman Turgut Pamirli, Sait Gök;e, Mehmet Ali Gök-

berk, Abdullah Toros/u, Mustafa Ekmek;i, Halil Kocagö<. ve Fahrettin Kır
::.ıoğlu Yayın Yarkuruluna katılmak istediklerini bildirdiler.) 

· BAŞKAN - Yayın Yarkuruluna katılmaları tcklif edilen adl arı 

önergelerden dinlediniz. Sonradan adlarını yazdıranları da duydunuz. 
Bu 25 kişiyi oyunuza sunuyorum. 

TURGUT - Tüzük sayısını tahdit etmiştir. 

B~KAN - Kapı açıktır . Her üye girer ve konuşmaları dinler. 

( O::.demir lnce takrir verendir, listr,ye alındıysa silinsin sesleri) 
(Listeleri ayrı I!Jirı qya koyalım sesleri) 

ÇONGUR - Bir kişi feragat etsin yahut teker teker oya koya
lım. 

BAŞKAN - Oya koyuyorum. Yayın için önergelerdeki teklif
lerle ayrıca yapılan teklifler var. Hepsi 25 kişi ediyor. Bu 25 kişiyi 
kabul edenler ... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Hesap ve Bütçe yarkurulu için gelen önergeleri okutacağım. 

(Hatiboğlu, Egelioğlu, S. Çiller, Turgut Ergi~ ve Mehmei Ya<.ıcı'nın 
im::.aladıkları önerge okundu.) 
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Aşajtıdaki adları yazılı arkadaşları Bütçe ve Hesap Yarkurulu üyeliklerine öneririz. 

Hasan Yejtin, lhsan Hınçer, Mehdi Halıcı, Mustafa Şerif Ooaran, Nusret Hızır, Nuri 
Gençnsman, Suat Beriker, Mecdi Sayman, Çajtatay Uluçay, Suat Aksoy, Muammer Uygur, 
Yahya Kanbolaı, Ali Budak, Mazhar Leventojtlu. 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum. 
( Sıtkı Uluata ve iki arkadaşının irru;aladıkları o·nerge okundu.) 

Kurultay Başkanlııtına 

Hesap ve Bütçe jarkuruluna aday olarak aşa!tıdaki liyeleri öneririz. 

Reşat lzbira k, Muharrem Ergin, Ali Sert. 

BAŞKAN - Üçüncü önergeyi okutuyorum. 
( Alımet Oktay ve Erdal Oı:.'ün irru;aladıkları o·nerge okundıı .) 

Kurultay Başkanlıltına 

Hesap ve Bütçe Yarkurulu için aşa!tıdaki adları öneririz. 
Turgay Gönenç, Reşat Titiz, Yaşar Cankoçak, Nurer U !turlu, Vasıf Enoy. 

BAŞKAN - Eklenecek isimler var mı? 
(Talıir Alangu, Feridun Aııkara, Mehmet Yaı;ıcı, itharı Mennan, Sait 

Sadi Daııişmentgaı;ioğlu ve Abdi Tevfik Yeğül adlarını yazdırdılar.) 

BAŞKAN - 28 kişi oldu. 
( Y.eker teker ırya konsun sesleri) 

BAŞKAN - Biz hepsini seçelim ama ancak 2 ı kişi oya katılsın. 
Olduğu gibi oya koyalım. 

(Çıkaralım sesleri) 

FAHRl KURTULUŞ - Muhasebe usulü bilenler ba§tan kon-
sun. 

BİR ÜYE - Komisyonlara giren bazı isimler var. Onlan 
çıkararak ayarlama yapalım. 

KURTULUŞ - Muhasebe bilenler başta gelir. 

BAŞKAN - Bir komisyona giren başka bir komisyona gir
mesin. Bu şekilde ayarlansın. 28 kişiyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BİR ÜYE - Ba§ka komisyonlarda çalışanlar bu komisyondan 
çıkacak ve yetkililer bu komisyonda çalışacak. 
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lBRAHİM KUTLUK - Gündem dışı konuşma rica ediyorum. 
Adımı yazdırmıştım. 

BAŞKAN - Gündem dışı konuşma isteniyor. Genel Kurul ka
rar veıirse, konuşsun diyorlar. Müsaade ederseniz konuşsun. Oyunuza 
sunuyorum. Konuşmayı kabul edenler. Sayacağım. 17 kişi. Kabul 
etmeyenler .. . Kabul edilmemiştir. 

Bugün öğleden sonra ve pazar bütün gün Kurumda yarkurulların 
çalışmaları var. Pazartesi günü saat g'da Genel Kurul burada topla
nacaktır. 

Oturum~ kapıyorum. 

Kapanış saatı: 12.30 



İKİNCİ BİRLEŞİM 

11 TEMMUZ 1966 PAZARTESt 

BİRİNCİ OTURUM 

Afılış saati: g.oo 

BAŞKAN - Prof. Yuyuf Ziya Binatlı 

YAZMANLAR - İbrahim Zeki Burdurlu, Mahmeclet Şahinl~r 
BAŞKAN - Çoğunluk var, oturumu aç1yorum. Önce müsaade 

ederseniz verilmiş bir önerge var, onu okutuyorum. . 
( Aşkun, Caner, Sifercioğlu, Çumralı, Emre, Buluf, U;:,er, Atatanır ve 

Çomoğlu'nuıı im;:,aladıkları önerge okuııdu.) 

Xl. Türk Dil Kurultayı Başkanlı~ına 

X. Türk Dil Kurultayından bu Kurultaya kadar geçen süre içinde kaybeıti~imiz üye 
arkadaşl arımızm adları okunarak saygı duruşunda bulunulmasını öneririz. 

BAŞKAN - Bu liste, saygı duruşunda bulunulmak üzere esasen 
bana Genel yazmanlıkça verilmişti. Şimdi hem Genel yazmanlığın 
ricasını, hem de önerge sahibi arkadaşların tekliflerini yerine getirmek 
üzere, dil davası için ömürlerini harcamış fakat bugün aramızdan 
ayrılmış olan değerli arkadaşlanmızın adlarını okutuyorum. 

ıg63 KURULTAYINDAN SONRA ÖLEN ÜYELER 

Üye No. Adı, Soyadı 

6 M. Ali Ağakay 

332 Hulusi Alataş 

336 Alaettin Alpay 

755 Prof Reşit Rahmeti Arat 
288 Talha Aru;:, 
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ı6 Besim At ati!)' 

546 Ruhi Aytaç 
252 Mustafa Namık Çankı 

285 Hacim Çarıktı 

742 Vasfi Çatatoğlu 

319 Ekrem Demiray 
1019 Avni Demiralay 
262 ihrahim Hanif Denker 

33 Dr. Muhittin Celôt Duru 

358 Zühtü Durokan 
416 Rıfkı Metal Meriç 

574 Aydın Nisari 
1036 Gnl. Kôı:.ım Or hay 

837 Yaşar Oı:.oı 
286 Prof Malik Sayar 
125 Dr. M. Talat Simer 
281 Dr. Radim Fert Tali!)' 

96 Gnl. Naci Tma;:, 

234 Enis Tahsin Til 

32 Prof Dr. Nevzat Tiiı:.dit 

219 Faik Reşit Unat 

346 Refet Vlgen 
110 !smail Hakkı Vlkiimen 

1027 Z!Ja }lhan Zaimoğlu 

424 Hilmi Kalaç 

BAŞKAN Varlıklarını bu dava uğrunda yitiren bu arka-
d<4lanmız için saygı duruşunda bulunacağız. 

( Sl!)'gı duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN - Şimdi Birinci Birleşim, Birinci Otururnun tuta
nak özetini okutuyorum. 

(Birinci Birleşim, Birinci Oturum tutanak özeti okundu) 

Birinci Birleşim • Birinci Oturum Tutanak Özeti 

Xl. Türk Dil Kurultayı, çalıımaianna ~lamak üzere 8 Temmuz 1966 cuma günü 
saat' 10.00 da Kurum üyelerinin, davetiiierin ve dinleyicileri n katılmasıyle toplandı. 

Kurumda kayıtlı bulunan 610 üyenin yarısından bir fazlası olan 306 kiJi yerine 248 
kişinin Kurulıayda bulunduRunu ve bu sayıyla Kurultayın ııçıla.mayacaRını bildiren Kurum 
baJkanı AgAh Sım Levend 9 temmuz cumartesi günü saat 9 da buluşulacaRını bildirdi. 
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9 temmuz cumartesi günü saat 9 da Sayın Cumhurbaşkanının 1 Kurum üyelerinin, 
davetiiierin ve dinleyiciterin ka lllmasıyle Kurultay toplandı. 

Bilimsel bildirileri okumak üzere daveL edilen yabancı bilginler de Kurultayda bulun
dular. 

tstiklil marşının dinlenmesinden sonra Kurumun kurucusu Atatürk için saygı duruşunda 
bulunuldu. 

Kunıın Başkanı Agah Sırrı Levend açış konuşmasını yapu. 

Kurultay Başkanlık kurulu seçimine geçildi. Başkanlık kurulu için verilen önergeler 
okundu. Yakup Kadri Karaosmano~lu Başkanlı~a, Prof. Yusuf Ziya Binaılı ile Hasene 
Ilgaz asbaşkanlıklara çoj!unlukla seçildiler. 

Yazınanlıklar için verilen önergeler okundu. Şemscttin Kutlu, Mehmedet Şahinler, 
Rıdvan Çongur ve İbrahim Zeki Burdurlu yazıuanlıklara çoj!unhıkla seçildiler. 

Karaosmano(ılu oturumda bulunmadı(ıındnn Prof. Dinatlı kürsüye gelerek teşekkür 

cui. Aslıaşkanlar ve yazmanlar yerlerini aldılar. 

Genel Ya1.rnan, Yönetim kurulu raporunu okudu. 
Deneıleme Kurulu Başkanı Salihoğlu Denetleme kurulu raporunu okudu. 
Oturuma on dakika ara verildi. 
Kurultay Başkanı Karaosmao~lu kürsüye gelerek toplantının saat 10.00 da başlayaca(ıını 

düşündüj!ü için geç kalışından dolayı özür diledi ve başkanlı(ıa seçi ldi~ için ıeşekkUr eııi. 
Kurultay başkaıılı~ına verilen önergeler okundu. Gere{!inin yapılması kaydıyle bu 

önergelerin genel yazmanlı{!a verilece~i başkaniıkça bildirildi. 
Türk Tarih Kurulu Baıkanı Ord. Prof. Şevket Aziz Kansu•nun Kurul ta ya başarı dileyen 

mekı u bu alkışlar arasında dinlendi. 
Yarkurul seçimlerine geçildi. Derl.cme ve Tarama, Dilbilgis.i, Sözlük, Terim Yayın ve 

ve Tanıtma Hesap ve Büıçe yarkurulları seçildi. 
Başkan ll temmuz pazartesi saat 9 da ıoplanılaca{ıın< bildirerek oturumu kapadı. 

As başkan 
Prof. Binatlı 

Yazman 
Zeki Burdurltı 

Başkan 

Yazmaıı 

Şemscttin Kutlu 

Yazman 
Rıdvan Çongur 

Asbaşkau 

Hascne Ilg .. ~ 

Yazman 
Mahmedet Şahinler 

BAŞKAN - Okunan tutanak özetini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha var, onu da okutuyorum. 
Pamir, Egelioğlu, Öz, Aran, Salihoğlu, Hünalp, Ilgaz, Gök.şen, 

Halıcı, Acaroğlu, V.C. Aşkun ve İ.C. Aıjkun'un imzaladıkları önerge 
okundu. 
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Türk Dil Kurumu 

Xl. Kurultayı Sayın Başkanlığına 

Büyük Atatürk'ün; ulusal yaşanumıza gct.irdiA:i devrimierin ortak amacı ohun ilkelerine 
gönül balılayanların davranış l a rıyle değerlenir. 

Atatürk; Türk di linin özgürlü~üne dönerek, yeniden tarihsel gücüne kavuşması için 
kurdugu uDil Kurunıu"nun yıldan yıla gelişip yayılan çabaları bir gerçektir. 

Bu devrim verilerine saygı ve bağlılık duyusuyla ça lışan; haber ve tüm yayınla rında 

bugünkü TürkçenUzin arıniaşmış sözcüklerini büyük bir başarı ile kullanan TRT örgütüne 
tcşckkürün Kurul tayca karar a ltına alınarak bunun bir yazı ilc TRT Yöneticiterine ilctil· 
me:sini saygılarımızla öncririz. 

BAŞKAN - Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmeyenler ... O y birliği ile kabul edilmiştir. 

Yarkurul raporlanndan yalnı z T erim raporu geldi , ötekiler daha 
gelmedi. Şimdi müsaadenizle Kurultaya gönderi len mektuplar ve 
telgrafl ar var. Bu arkadaşların ve Kurumların adlarını okutacağım. 

ENVER Z1 YA KARAL - Kurul ta ya telgraflar ve mektuplar 
var. Nereden ve kimler tarafından gönderilmiştir, neler yazılmıştır, 
bi lmiyoruz. Bunların, bütün Kurultayiardan beri sürüp gelen usule 
uyularak burada teker teker okutulması lazımdır. Aynı zamanda bun
l arı alkışlamamız lazım . Yalnız adlarını duymamız kafi değildir. Vakit 
kaybolsa dahi burada §U anda ok}Jnmasını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN - Biz vakit kaybolmasın diye yalnız adlarını okumakla 
yetineccktik. Fakat teklif edildi, oyunuza sunacağım. Kurultaya gelen 
bütün yazıların burada teker teker okunması tcklifini kabul edenler ... 
Kabul e tmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi sıra ilc gelen yazıları okutuyorum. 

Aıiı ve Çok Muhtereın Efendjm, 

8 Temmuzda toplanacak olan bi rli~imize, rahatsızlığıın dolayısiyl e gelemeyeccğimi 

bildirmek meeburiyetinde kaldım . 

Toplantıda lüüen gerekli şekilde alfıkalılara söyleomesini rica eder, muvaffaltiyetler 
dile.r, kalbi hürmetlerimiı sevgilerimi sunarım efendim. 

( Alktflar) 

Türk Dil Kurultayı Başkan lıAma 

Ankara 

Sedad Aziz Erim 

X. T(irk Dil Kurultayı do layısiyle bUtüıı Türk Dil !)urumu üyelerine ve yöneticilerine 
en üstün başarı dilelderimi gönderirim. 



XI. TÜRK DİL KURULTAYI 55 

Biz dışardaki türkoloklar, Türk dilinin gelişmesi yolunda atılan ber olumlu adımları 
sevinerek izliyor ve bu ileriemelerin Türk ulusu ve kültürüne yararlı olduAıına inanıyoruz. 

Türk ulusu ve Türk diline hizmet edenlere yürekten derin saygı, selim ve iyi dileklerimi 
sunarken gönlü~ün de Türk dilini sevenler yanmda oldug-unu bclirtirim. 

( Alkış/or) 

Milan Adamoviç 
.Bclgrad Üniversitesi Filoloji Fak. 

Doıtu Dilleri Bölümü Asistanı ve Türkolog 

Xl. Türk Dil Kurultayı Baıkaniıııına 

Ankara 

Xl. Türk Dil Kurultayı toplantılarına yurt dışında bulundultum için katılaınayacaııınıı 
üzülerek bildirir, çalışmalarınızın başan it olmasını dilerim: Saygılarımla. 

( Alkıılar) 

Türk Dil Kurumu 

Genel Yazınanh~ana 

Yahya Ergün Bozbekiroj!lu 
{Üye No. 802) 

Viyana 

I şlerimin çokluj!undan dolayı Yönetim Kurulu toplantı.sı ile Kurultaya katılamayaca

Aınıı üzülerek bildirir, özür ve başanlar dilerim. 

(Al kışlar) 

Türk Dil Kurumu 
Xl. K urultay BaşkanlJ#ına 

Ankara 

Macit Gökberk 

Türk işçisi olarak, Türk ulusunun kendisini öz dilimizle bulacaıtı kanumdayız. 

Türk dilini araştırma savaııoda bize düşen görevler varsa, sizinle yanyana çalışmayı 
gerçek bir yurt borcu sayarız. 

Xl. Türk, Dil Kurultayına on sekiz bin işçi adına başarılar dileriz. 

( AllrrJlor) 

Sa ygılanrnızla 
Türkiye Genel İşçiler Sendikası adına 

Genel 'Başkan 

Cemal Akın 
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Sayın Agah Sım Levend 
Türk Dil Kurumu Başkanı 

Ankara 

XI. Türk Dil Kurullayı toplantuına, aynı tarihte vazifeli olarak Istanbul'da buluna· 
cag-ımdan katılamayaca~ımı üzülerek bildirir, başarılar diler, saygılanm ı sunarun. 

( Allc~Jiar) 

Türk Dil Kurumu 
Genel Yazmanlı~ına 

Ankara 

Prof. Dr. Cumhur Ferman 
Ankara Üniversitesi Rektörü 

Sa~hk durumum dolayuıyle Kurultaya katılamayaca~ıma çok üzgünüm. Başarıla r 

diler, sevgi ve saygılarımı sunarım. 

( Allcıflar) 

Türk Dil Kurumu 
Kurultay Başkanlı~ına 

Ankara 

Dr. Esat Durusoy 
(Oye No. 144) 

Kurultayımı.ztn bilinuel toplumcu çalışmalanm selAmlar, saygılarımı sunanm. 

Türk Dil Kurumu 
Genel Yazmanlıj!ına 

Ankara 

Oye, Tej!men Ahmet Aksakal 
Jandarma Er E~itim Alayı 

Çanakkale 

Rahat.sızlıAım dolayısıyle toplantılara katılamayacaAun. Hepinizin gözlerinden öperek 
esenlikler ve başanlar dilerim. 

( Allcıf/ar) 

Türk Dil Kurumu 

Ankara 

Recai Cin 

Türk Dil Kurultayına katılamamanın üzüntUsU içindeyim. Kurultaya başanlar dilerken 
Atatürk'ün dil ülküaünün gerçekleşmesi için asrımızın bilim terimleri alanında da yabancı 
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boyunduru~ndan kurtarılması ve zengin, ba~ımsız ve kendi kalıbı nı bulm~ güzel Türkçe
mizin oluşmasın ı dilerim .. 

Hepinizi saygı ile selimlanm. 

Prof. Dr. Ahmet Can Okay 
Istanbul Onivenıiı.esi Fen Fakültesi 

Türk Dil Kurumu 
X 1. Türk Dil Kurultayı B~kanlı~ına 

Ankara 

Türk dil devrimine daha fazla önem verilmesini, mazimizJe ilgimizi kesmegc çalışan 
uydurma dil özentilerine ve istismara karşı daha hassas davranılma.smı ha aten rica eder, 
çalışınalarmızda başarılar dilerim. 

( Alkıj/;ır) 

Türkiye Yüksek Ö~renim GençliAi 
Atatürkçüler Tqkililtı 

Sayın Türk Dil Kurumu 

Ankara 

Genel B~kanı 
Mustafa Özen 

On birinci Kuruluıyımza katılmak isterdim, olmadı. 1 yi dileklerimi sunar, b~anlar di
lerim. Saygılarımla. 

r 

( Alklflar) 

Türk Dil Kurumu 
Yüce ~kan~ıAtna 

Ankara 

Ata Terzib~ı 
Yardımcı Üye 

Kerkük 

Aile içi bir hastalık yüzünden Istanbul'dan yeni geldim. On birinci Kurultaya katılma 
şerefine eremedim. Yüce Kurultayın nıuıJu çalışmalarına güç harcayan tüm üyelerine saygı 
ve hünnetlerimj sunarım. 

Mublis Tuıt 
Eren Kaya 

Şiran-Gilmüşhane 
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Kurultaya saygılor, ba,arılar 

Dil Kurtunu Başkanlığı 

Ankara 

Inceoğlu 

~lünih 

( Alkif/ar) 

Türk Dil Kurumu 
Kurultay Başkanlığı 

Ankara 

On biririnci Kurultayın da geçmiştekiler gibi verimli olmasını yürekten diliyoruz. 
Yönetim Kurulunu geçen dönemdeki başarılı çalışınaları dolayııııyle kutlamaktayız. Üyeleri 
ve konuk bilginleri saygılarırnızla scl5.mlarız. 

Türk Dil Kurultayı 

Ankar..ı. 

Başarı dilekleriyle saygılarımı •unarım. 

( Alkif/ar) 

Türk Dil Kurumu 
On Birinci Kurultayı 
Divan Ba,kanlı!lına 

Ankara 

Konur Ertop 
Do!lan Hızlan 

Celile Gı;ıııiş 
Lise Edebiyat Ö~cımeni 

Gaziantep 

Dil devriminin bekçisi Türk Dil Kurumunun on birin i Kurultayı Sayın Üyelerini, 
Türkiye Ö!lretmenler endikaları Birinci Kurultayı Üyeleri saygı ilc selamlar, ba,arılar diler. 

( Alkıflar) 

Türkiye Öktetmenlcr Sendikaları 
Birinci Kurultayı Başkanı 

BAŞKAN - Kurultaya gelen telgrafları ve mektuplan dinledik. 
Şimdi yarkurullardan ge~n raporların okunmasına geçiyoruz. Önce 
Dilbilgisi yarkurulu raporunu okutuyorum. 

( Dilbilgisi Raporu okımdu) 
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Xl. Türk Dil Kurultayı Başkaıı lıktna 

Dilbilgisi Kolu Yarkunıl Raporu 
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Kurulıayca seçilmiş bulunan Dilbilgisi Yarkurul u, 9 temmuz 1966 günü saat 15.000 te 
Kemal Demiray, Turgut Ergin, Halil lban, Selahattin Çiller, Isınail Ulçugür, Saadet 
Timur U lçugiır, Adnan Binyazar' ın kat1lma.sıyl e toplanarak, başkanlı~a K emal Demiray'ı 

yaznı~nhklara Adnan Binyazar'ı ve Saadet Timur Ulçugür'ü , sözcü lüg-e hmail Ulçugür'ü 
scç ıni .ş ve çahşnıa larma başlamıştır. 

Kol Başkanı Prof. Dr. Vecihe Hatibo~lu, 1963- 1966 çalışmalarını şu üç konuda öıeı
lcdi: 

1 - Yeni lınli Kıla\'uz.u, 

2 - Dilbilgi.si Teriınieri 

3 - Çeşitli dillerden çevrilnıekıe olan dilbilgisi kitapları . 

lsıııail UJçugUr'ün önermesi üzerine, gündeme Kılavuz Dilbilgisi çalışınalan da alınd ı . 

- Yararlı , uyarıcı sorular, açıklamalar, tartışmalar sonucunda aşaAıdaki ka.rnrlara 
\'aııldı: 

a) lınla Kılavuwnda "k sık de~işiklik yapılması sakı ncalıd ır . 

b) Du na karşın, 3. baskısından önce, Yeni lmla Kılavuzunun önsöz. ve girişinin yeniden 
gözden geçiri lmesi gerekmektedir. Bunun sonucu olarak dizinlerde ufak deg-iş ikliklerin yapıl
mıuıı do~aldır. 

c) Yeni lnıli Kıla\'uzunıın , ilk \ "C orta ö~rctiın kurullan gözörı.ünde tutularak, küçük 
çapta bir okul sözlül!ü niıelil!indc geliştirilmesi uygun olacaktu·. Bunun için de Türkçe Sözlük
teki sözcükler birinci ve ikinci anlamlan belirtilerek, temel olarnk alınmalıdır; ancak djlbiJ. 
gisi bakımından çok belli kurallara ba~lı olan türevler kadro dışı bırakılmalıdır. Ayrıca, 
Ortaö~retim T erimleri Kılavuzunda bulunup da, Türkçe Sözlüktc bulunmayan sözcükler 
taranarak Yeni l m lA Kılavuzuna alınmalıdır. nu baknndan Sözlük ve Terim Kollan ile 

işbirli~i yapılması uygun olur. 
ç) 1 mı;; Kıhwuzunurı yeni basklStna geçilmeden önccJ geniş bir sonışıurma yoluna 

gidilmişse de gereken ilgi görülmemişti r . Bunun için, yeni çalışmakınn ilgililer ve yetkili· 
lerden kurulacak yarkurullarda yüı·ütü lmesi, bu konuda zamandan ve emekten kaçıruJ

maması yel'inde olur. Böylece, ortaya konncak yapıun, uzun süre yeni dc~lşik.liklere yol 

açmayaca~l kanı~ındayız. 

2 - Dilbilgisi terimleri ile ilgili çalışmaların son durumu şöyledir: Şimdiye dek 1500 
terim saptanmış, bunlardan 450 si işlenmiştir. 

Öm.imüzdeki ~altşma döneminde teri m çalişına larına büyük bir önem ve hız verilmeli, 
bu çalışmalar, Türk Dilbilgisini işleme olanakl arını geliştirecek biçimde yürütülmelidir. 
Bıınun için de ilgili ve yetkililerden geniş yarkuruWar kurulma.ı olumlu bir yoldur. 

Terimler sapıanırken, Türkçenin tarihsel gelişiıni ve cotrafya yayılınunın göz önünde 
bulundurulması uygyn olur. Ek adlarından yararlanarak (-ınişli geçmiş, -de hali ... gibi) 
tcrimlcrin yapılınanıa~ına dikknt edilmelidir. 

3 - Andrey N. Kononov' un Türk Dili Grameri'nin Orhan Şamhal tarafından, C. 
Brockelmann'ın Doğu Türkçesiyle ilgili yapıtının Sabiı Paylı tarafından yapılan çeviriler 
üzerindeki çalışınalar soııuçlandırılıp baskı işine geçilmelidjr. Bu dönemde A. Von Gab:ıin'in 
Alttürkischc Grammatik'inin Turkçeye çe,·rilmcsi yararlı bir çalııma olacaktır. 
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4 - 1963"ten önceki dönemde Kılavuz Gramer için açılan y~ına 10 aralık 1963'te 
bitmi,, yanşmaya katılan 3 yapıt, yargıc1l ar kurulunca incelcnnıiş; yapıtlarda aranan ni
telikler bulunamamıştır. Bu durum karşısında Tahir Nejat Gencan'ın yapıtının telif ücreti 
ödenerek hastınlmasına Yönetim Kurulunca karar veril mi, ve kitap basunlmıştır. 10.7. 1966 

aygtlanmızla, 

Ba~kan 

Kemal Demiray 

Yazman 
Adnan Binyazar 

Sözeli 
!smail Ulçugür 

O ye 
Turgut Ergin 

O ye 
SelAhattin Çiller 

Yazman 
Saadet T . Ulçugür 

O ye 
Halil lban 

BAŞKAN - Dilbilgisi Yarkurulu raporunu dinledik Rapor 
üzerinde konuşmak isteyen arkadaşlar lütfen adlarını yazdırsınlar. 

ERDAL ÖZ - Hepinizi saygı ilc sc l amlarım. İmHl. Kılavuzu 
üzerinde konuşmak istiyorum. Dilimizde bir ilçe kelimesi var. Dergide 
bu kelime i/ce olarak geçer. !mlfı Kılavuzu f ile ilçe olarak yazıyor. 
Mektup yazıp düşüncelerimi belirıtim. Cevap verildi, fakat bu cevap 
beni tatmin etmedi. llin küçültülmüşüdür ilce. l den sonra gelen 
yumuşak c ile yazılmalıdır. Kuralına uymak gerek. Bana gelen cevap
ta "sert harf de gelebilir, bir sakınca yoktur" deniyor. Kelime yaparken 
kurala uyulur, istisnaiara uyulmaz. Yenj yapılan bir keUmedir. Sa
kattır. Kural dışı birtakım kelime yaparsak çok yanlış olur. 

OSMA TURGUT PAMİRLİ - Türk dilinin otoriter bir 
dilbilgisine kavuşması hususunda harcanan çabaları saygı ile kaqı
lanm. !mlfı Kılavuzu'nun uygulanmasında çektiğim ıstırap sonsuzdur. 
Çocuklarmuzdan gelen sorular bizi zaman zaman düşündürmektedir. 
!mli\ Kılavuzu bir müracaat kitabıdır. Bu yüzden de noksansız olması 
gerekir. Kılavuzu açıyorsunuz. İçinden küçük bir kağıt çıkıyor. Ki
tabın baskısından sonra göze çarpan yanlışları sayıyor. Bu, cidden 
acıdır. 

Kurum, bir dilbjlgisi yarışması açmıştı. 3 yazar, hazırladıklan 
eserleri Kuruma sunuyor. Seçme Kurulu bunları yetersiz görüyor. 
Bir üst yetkiye sunuyor. Üst Kurulu, bunlardan bir tanesinin hasıl
masına ve yazarına telif ücreti verilmesine karar veriyor. Bu eserler
den birinin seçilmesi dikkati çekiyor. Yaza~ liseler için yazdığı ı. ve 
2. ciltlerden ibaret kitabının bazı yerlerini değiştirerek Kuruma 
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sunmuştur. İşin daha başka bir yönü de var. Bu iki eser evvelce ba- · 
sılmıştır. Böyle oldÜğu halde Kurum bu esere para ödemiştir. Bu iki 
eser tek eser haline gelerek Kuruma verilmiştir. Elimizdeki eser 
budur. Bu eseri tetkik edince bunun, bilimsel bir kitap olduğunu görü
yoruz. Çocuklarımıza bilimsel kitabın lüzumu olmadığını belirtirim. 

ABDÜLKADiR KARAHAN - Dilbilgisi Yarkurul raporunu 
burada dinledim. İmla K.Jlavuzu'nu da gördüm. Fakat Gencan'ın 
Dilbilgisi bana gönderilmediği için bilmiyorum, şimdi öğrendim . Kol 
çalışmasını yargılamak durumunda isek, şunu söylememiz gerekir. 
Bu kol vazifesini hakkıyle yapmış durumda değildir. Tenkitlerim Dil 
Kurumunnun çalışmaları ile ilgili değil. Koskoco kol, üç yıl içinde 
bir lmla Kılavuzu yapmış, bir de dilbilgisi kitabı basmış. Yanlış
doğru cetvelini, Batı memleketlerinde basılmış bir romanda görüyor 
musunuz? lmla Kılavuzu tekrar tekraı imla yaniış ı yaparsa lmla 
Kılavuzu olmaktan çıkar. 

Gencan' ın şahsına karşı çok hürmetkar olduğum için ağır kelime
ler le konuşmak istemem. Seçiciler kurulu kararının hilalina bir parça, 
sanırım bir parça dikkatsizlik olmuştur. Koskoca üç yılda bir tek 
İmla Kılavuzu basılıyor. Bundan sonraki baskılannda Kılavuzun 
daha dikkatli, daha ciddi, daha doyurucu olmasına dikkat etsinler. 

( Gürültüler) 

Oradan müdahale etmeyin. Rapor beni tatmin etti ama bazı 
kelimeler bana aykırı geldi. Doğal-tabii, yapıt-eser, saptamak-tetkik 
etmek ... Sıvas'a, Urfa'ya, Edirne'ye gidin, aniaşıyorsa bu kelimeler, 
ben haksızım. Yoksa ben haklıyım, bazı kelimeler doğru Türkçedir, 
ama kulağımızı tırmalıyor. Güzel Türkçenin, müstesna dil olan 
Türkçenin, kaynaklarından aldık diye güzelliği ni bozmayalım. Sadece 
kelimelerin asıllarını düşünmeyelim. Yalnız bunu düşünmek kMi 
gelmez. Kulağa güzel gelen kelimeleri kullanalım. Kulağı tırmalayan, 
ama aslında Türkçe olan kelimeleri kullanınağa ben taraftar değilim. 

1SMAYIL HAKKI BALTACIOCLU - Yarkurulun çal,ışması 
üzerinde söz söylemeğe gelmedim. Türk Dil Kurumunun yanrum 
kaderini doğrudan doğruya ilgilendiren bir ilim anlayışı üzerinde 
durmağa geldim. Ben dilci değilim. Sosyal psikanaliz öğrencisiyim. 
Profesör değilim. Seksen yaşına gelen bir Hısan en aşağı seksen senede 
sürtüne sü rtüne cilalanır. Dil nedir? Diksiyoneri açın, tarifin eksikliğine 
bakın. Dilin tarifi: İn anlar arasında anlaşmaya yarayan imgelerin 
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topdur. Bu kadar .. Yalıuz anlaşmaya mı? Anlaşmaya, kaynaşmaya, 
yaratmaya ... yarayan, hayatın kendisidir. Dil yalnız okunmaz. Du
yulur, yaşanır .. 

( Alkışlar) 

Dili böyle sananlar, dili an lamayanlardır. Etimoloji, sentaks 
birer ilim koludur. Ama dilin öyle bir yaratıcı kudreti vardır ki, 
tahteşşurda yatar. Lengüistikte tarifi olmayan bir realitedir. Nedir o, 
Süleyman Çelebi'nin Mevlidini bir abide yapan?. Yunus Emre'yi, 
Karacaoğlan'ı, Orhan Veli'yi bu hale getiren? .. Dilin estetiğidir. 

Dil Kurumunun yaptığı terimler tutmuyor. Tutmuyor ama, kap
tı-kaytı, gece-kondu gibi terimler icap ediyor. Halk bizi tefe koyuyorlar. 
karakter karşılığı ıra dediğimiz için. Tabii.. Korkunç. Eser yerine yapıt 
olmaz. Türkçe değildir. !nancımız morfolojiye kadar dayanıyor. 
Asıl kaynağa inemiyoruz. Bir tek Türkçe makale var mıdır? Söyleyin 
bana. Bir tek Şcmscttin Sami'nin karnusu vardır. Arkadaşlar, milli
yetimizi kaybetmek tehlikesi vardır bu cemiyette. Görenekler ölür. . 
Gelenekler ebedidir. Tamtam devrinden beri gelir. Melodi, sentaks, 
ekler, masallar değişmez.. değişmez.. · 

Bir lengüistik konsepsiyonu bekliyorum yarkurullardan. Anlı
yoruz da aksiyona geçemiyorum. Bir şey var, elimizi kolumuzu 
bağlıyor. 

Dilin realitesi üzerine iki rapor yazdım. 15 yıl Terim Kolu Baş
kanlığı yaptım. Metot tesadüftür. Metot diye bir şey yoktur. Terim 
yaparken muvaffak olduklarımız vardır. Ama Avrupai bir metot 
yoktur. Terirn yapmak için ne gibi şemaya, grafiğe, istatistiğe 
ihtiyaç var, bilmiyoruz. 

Din nedir? Din terimleri sözlüğü metodoloji üzerine kurulacaktır. 
Dil Kurumu, arkasını metoda dayayan bir aksiyon kurumudur. İh
tilal kurumudur. lhtilal yapan, fakat sonra o ihtilali evrime terketrneğe 
mecbur olan bir kurumdut. Metot üzeriöde durmalıyız. Bu, komisyon
larda yapılamaz. Kurultaylar bir nevi mahşerdir. Atatürk'ün mucizesi 
Sıvas Kongresi'nde yarabirnadı mı? .. Gelişi güzel konuştum, beni 
dinlediniz. Sizlere teşekkür ederim. 

BİR ÜYE - Hoca cevap verecek, en sonra çıksın. Aksi takdirde 
bir konuşmacı, arkasından bir de hoca çıkacak, (Gencan'ı kastederek) 
sataşma yapıldı diye. 
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TAHİR NEJAT GENCAN - Sataşma meselesi akhmdan geç
mez. Bir yanlış aniaşılmayı açıklayabilirsem belki de söz aimaiara 
meydan vermeyeceğim. 

Dilbilgisi, belli. temellere dayanan bir ilimdir. Kademelİ, ba
samaklı bir ilimdir. Dilbilgisinin ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve aydın 
zümreyi aydınlatan kısımları vardır. Hepsinde esaslar, temeller birdir. 
Yalnız seviyeye göre değişen bir aniatış vardır. Elimizde Claude 
Auge'nin grameri var. Ben dilbilgisinde amatör değilim. Saydığım 
basamakların hepsinden geçerek buraya geldim. Önce ilkokullar için 
dilbilgisi kitabı yazdım. Sonra ortaokullar için dilbilgisi kitabı yazdım. 
Sonra da liseler için dilbilgisi kitabı yazdım. Sonra buraya g_eldim. 
Bu kitapta elbette, arasıra ilkokul ki.tabında, yahut lise kitabında bu
lunan bazı bilgiler bulunacaktır. Karahan gibi bir profesör, ancak 
karşılaştırmayı yaptıktan sonra kürsüye gelecekti. Kitabı görmediğirıi 
söyleyen bir profesör burada gelip konuşmamalıydı. 

(Gencan, kitabın önsözünden bir parça okudu) 

Benim bir lise kitabım var. Günün birinde bilgim, lise sınırlarını 
aştı. Daha sonra yüksek okul sınırlarını zorlamağa başladı. Ben buna 
güvenerek bu kitabı hazırladım. Elbette ki bazı maddeler her kitapta 
aynıdır. Ama kitaba sonradan eklenen kısımlar 545 maddedir. Lise 
kitabında olmayan 220 maddeden fazlası bu kitabın içine eklenmiştir. 
Karahan lise kitabı ile bunu karşılaştırsın. Bilimsel bildiriler okunurken 
bir deyim ve atasözleri meselesi konu oldu. O mesele, bu kitapta hal
ledilmiştir. Deyim başkadır, atasözü başkadır. Söylence adı altında 
toplandJ. Elöve'nin terimidir. Rica ediyorum bir yarkurul toplansın, 
kitaplan karşılaştırsın. Dil Kurumunun basacağı seviyede bir kitap 
değilse her şeyi kabul ctmeğe razıyım. 

AKSOY (Genel Yazman) - Sunacağım şeyler, daha çok Yönetim 
ile ilgili sorunlardır. Bu kitabın ne yolda basıldığı hakkında şüphe 
uyandırıcı birkaç söz söylendi. Türk Dil Kurumu uzun yıllardan beri 
bir Kılavuz Gramer, bir de Ana Gramer hazırlamayı düşünür. Ana 
Gramer çok geniş, çok ayrıntılı olarak tasarlanmış; Kılavuz Gramer 
de gramer yazanlara kılavuz olsun diye daha küçük çapta düşünül
müştür. Kılavuz Gramer için bir yarışma açılmış, on bin lira da ödül 
konulmuştu. Ayrıca, kazanan eser basılacak, yazara telif ücreti de 
verilecek dcnmişti. 
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Kılavuz Gramer için düzenlediğimiz şartname ilan edildi. İlgi
Iilere duyuruldu. Süresi içinde Dil Kurumuna 3 gramer geldi. Se
çiciler kurulu bu 3 grameri inceledi. Her 3 eser de bizim şartianınıza 
uygun olarak hazırlanmamıştı. Şartname bakımından eksikti. İkisi 
bilimsel bakımdan da eksikti. 

Rapor Yönetim kuruluna geldi. Yönetim kurulu raporu okudu. 
Şartnameye uygun olmasa da bilim değeri olan j 1angisidir diye so
ruldu. "Gencan'ınki" dendi. Bunun üzerine Yönetim kurulu dedi 
ki: "Türk Dil Kurumu derli toplu bir gramer yayımlamakta çok ge
cikmiştir . Gencan'ın eseri bilimsel yönden yeterli ise, yarışınayı ka
zanmış olarak değil, dışardan yazılıp Kuruma sunulmuş bir eser 
gibi telif ücreti verilerek satın alınabilir ve basılabilir" . 

Bir daha belirteyim ki , bu esere, yarışma ödülü verilmemiştir ; 

Sadece telif ücreti ödenmiştir. 

BAŞKAN - Söz alanların adı saklı olmak üzere yeterlik öner
gesi var. 

( 1. Minnetoğlu, Ayas, Uluata ve M. Uyguner'in imzaladıkları önerge 
okundu.) . 

Kurultay Ba,kanlı~ına 

Gör~ülen konuda yeteri kadar aydınlandı.k. Bu yeterlik önergemizin dikkate alınıruuını 
rica ederiz. 

BAŞKAN - Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler .. . Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

ABDt TEVFlK YECÜL - İki noktaya değinmek istiyorum. 
Raporda İmlil. Kılavuzu'nun incelendiğinden bahsediliyor. Altındaki 
tarih 10.7.1966. Üzüldüm. İmlil. Kılavuzunu inceleyen yarkurul, 
tarihin böyle atılmayacağını bilmelidir. Ankara, ıo temmuz ıg66 

olarak yaı.ılmalıydı . İmlil. Kılavuzu'nu ben de incelerken tariliin sağ 
taraf yerine sol tarafa yazıldığını görünce çok üzüldü m, mektup yaz
dım. Tarih için gösterilen ilgiye teşekkür ederiz dediler. Bu raporu 
hazırlayan üyeler de tarihi yanlış atmışlar. 

İkinci husus da şu: Ben 20 yıl Fransızca okuttum. -Ama şu şimi, 
diksiyoner.. gibi kelimeleri anlayamam. Bunlara üzülüyorum. Ah .. 
içim yanıyor .. Dünyanın bütün söndürücüleri sanınam ki içimdeki 
bu yangını söndürebilsinler. 

( Alkışlar) 
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DANlŞMENTGAZlOGLU - Türk Dil Kurumunun On bi
rinci büyük toplantısına katılan saygıcı ereğicilerim . Dilden anlayan
ların dü~üncelerini belirten yazıyı dinledik. Gramer yerine bu kez 
dilbilgisi demişler. Bence gramer dil belleticisidir, dil öğreticisidir. 
Dilbilgisi, dilbilmek sözünü kaqılıyor. Dil Kurumu Türkçe ilk çalı~
maların öncüsü durumunda iken, çalışma kollarından birinin aclı 

yıllarca gramer olarak sürüp gitti. Şimdi hiç değilse biraz Türkçeleşti, 
iyi oldu. 

Sağlam dilbilgisi bitikieri edinmek gert>kseleri içindeyiz. Dilbilgisi 
diyecekleri (terimleri) ortaya konmadıkça, ne söz yaptlabilir, ne yazı 
yazılabilir, ne de terim yapılabilir. Bu kez komisyona,yarkurııl demişler. 

Bence uygun değil. rar nedir? rar, uçurum demektir. Uçurum kurul 
gibi bir şey . Üstelik Türkçenin yapısına da aykırıdır. Aslıaşkan gibi. 
Dilbilgisi olumsuz yıLlarca yanlış yolda gitmiş. Hal§. söze, fiile kar
şılık bulamadı. Ben işsözü diyorum. Ba~ka milletler özsö<.ü, zamansözü 
gibi birer söz bulmu~lar. 

Biz kendi i~imizi yürütürken, kelimelerimize karşılık bulmadan 
i~e ba~lıyoruz. Bir duvarcı ustası çağırmışız, usta eliyle sıva yapıyor, 
takımları yok. Dilbilgisi Kolu, diyecekleri Türkçeleştirmekle işe baş
layacaktır. İmi§. Kılavuzu çok satılıyor diye boyuna çıkarılır. Galiba 
5· baskısı oldu. Dil nasıl geli~ir, ne türlü gelişir, dil işinde nasıl çalı
şılır? Batı dillerinden bir yığın söz giriyor dilimize. İmla Kılavuzu'na 
birçok söz girmiştir batı dillerinden ... Kitabın üzerinde de sadece 
lmıa Kılavuzu yazılı. Bence "Türk Dili lmla Kılavuzu" demek 
lazım. Hangi İmla Kılavuzu. Hatta Türkiye devletinin Resmi İrnla 
Kılavuzu demeliyiz. Almanlar buna doğru yazış, doğru yazma dr
demişler. Ne güzel! 

Bütün baskılar incelendi. Yüzde kaç Türkçe olmayan söz vardır 
içinde bu kılavuzun. % 6o ın üzerinde Türkçe olmayan söz var. 
Biz Türkçe doğru yazma kılavuzu ortaya koymalıyız ki göğsümüzü 
gere gere bununla övünebilelim. 

Hatiboğlu Sivas lisesinden hocamdır. Daha iyi çalışmalar yapı
lacaktır deniyor. Türkçeınİzin bir eksik yazı beline (alfabe harfine) 
gereksernesi var: Genizden söylenen harf. Anadolu banga ne, sanga ne 
der. Bana nt, sana nt diyemez. 

{ Gürültüler) 
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Gerçek Türk kanı taşıyanlar bunu anlayabilir. 

Don sözünü d ile yazıyoruz. Ayağımızdaki don. Bir de başka don 
var. "Bugün don var"ı nasıl söyleriz? Dile bu estetiği vermek üzere 
alfabemize bir harf ekleyelim. Burada bir estetik var. Büyük mü böyük 
mü, güzel mi göı;el mi diyeceğiz? Söyledi mi süyledi mi? 

Yeni İmla Kılavuzu'nda (hazırlıyan) ı ( hazırlayan) yapmış sayın 
öğretmenim. Hele şükür. 

Sayın Gencan'ın bitiğine gelince: Yaşamasını bu uğurda tüket
miştir. Daha uzun yaşamalar dileriz. Okuyueusuna göre hasarnaklı 
bitikler hazırlamış. Ama dilbilgisi bitiğinde Türkçe olmayan sözcükler 
var. Gönül istiyor ki öteki baskılarda bu sözcükler düzelsin. 

Karahan doktordur, edebiyat doktorudur. Kurultayiara katılır. 
Burada görüşürüz. İstanbul'a gider gitmez Kurumun çalışmalarını 
yerer. Ne türlü karşılık istiyor, bclirtrniyor. Burada yapılanı beğeni
yar. İstanbul'a gidiyor Osmanlıcacı oluyor. Bir zaman ben de dil 
işine düşmüştüm. İshak Refet, hocamdır. Karahan Sıvas'ta H alkevi'
nde bir konuşma yapmış, "İnönü'ye inandığımız gibi dil devrimine 
inanıyoruz" demişti. Sonra ıg48 yılında Muallimler Birliği Kongresine 
geldi. Ben terimler üzerinde çalışıyordum. Matematik terimlerinin 
Türkçeleştirilmesini savundum. İyi de karşılandı. Karahan oradan 
çıktı, yazı yazdı ve ... Osmanlıca yazdı. Betikler bende var. Kara Ali 
diye bir arkadaş vardı, Karahan'a dedi ki: Ankaı a'ya gidiyorsun 
Müslüman oluyorsun, buraya geliyorsun ... (duyulamadı). Şimdi tabii 
değişti. Ülkünün karşısına çıkmayalım. Varlığımızı bu yola koymuşuz. 
Gücümüz yettiğince anlatmaya gayret edelim. Tekrar ediyorum: 
Ülkünün karşısına çıkmayalım. İstanbul Üniversitesinde ilmi çalışma 
yapan arkadaşları bağrımıza basarız. Ama bir arkadaş oraya gidip 
de karşımıza çıkarsa biz de onun karşısına çıkarız. Devlet adarnlarının 
çoğu bu işin karşısındadır. Bütün olarak bize karşı çıkmaları doğru 
değildir. Eskiden kurultayiara bakanlar, milletvekilleri gelirdi. Gel
sinler. Bu yolda aydınlansınlar. Dil bütünlüğüne önem vermezlerse 
bölünürüz. 

Şoför, dava, dalga-motor, zamazingo diyor, elindeki belgeye. Türkçe
sini bilmiyor. Yalnız yabancı kclimieri biliyor: karbiiratör, distribütör 
gibi. Kalkınma dil yolu ile olur. Dili olmayan bir millet müstakil 
bir millet olamaz. Bizde yanlış bir inanç var: Halkçılık. Halktan bir 
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şey alıyoruz saruyorlar. Halbuki biz halka bir şeyler vereceğiz. 
Türk dili, milletin kullandığı dildir diyor Karahan. Daha milletin-ne 
olduğunu bilmiyoruz. 

(Gürültü/er, yedi ki[i daha var sesleri) 

Bağışlamanızı dilerim. Ben kendime göre şöyle söylüyorum : 
Türk dili Türklerce kullanılan dildir. Yüzde yüz Türkçe ekieric yapılan 
dildir. Türk milleti yalnız Türklerden kurulu bir bütündür. Türk de 
Tanrı ' nın Türk olarak yarattığı Türk'tür. O nun dışındakiler kapı 
kullarıdır. Milletimin içine girecek kişiler değildir. 

Türkiye kelimesini yapmışız. lye eki Rumcadır. Çap öl;mek erme
nicedir. Herik, Rumcadır. Anadolu halkı kullanıyor. Toros Rumcadır. 

Zirve, taka Rumcadır. Anadolu kullanır. Hecirget: put şeklinde yassı 

bir saçtır. Erm.enice lıa.; + yarvat kelimelerinden yapılmıştır. Anadolu
da yaşıyor. 

Halktan alalım diyoruz. Halktan alınan sözlere güvenmeyiniz. 
Güvenir de alırsak yanlışlık içine düşeeeğiz. İnceleyeceğiz, Türkçe 
midir, değil midir? 

Dilbilgisi kolunun daha iyi çalışmasını, djyeceklerini (terimlerini) 
Türkçe olarak yapmasını dileyerek sağlıklar diler, saygı sunarım. 

KARAHAN-ı o dakikadan fazla konuşmayalım, teklifim var. 

( 5 dakika sesleri) 
(ı o dakika sesleri) 

BAŞKAN - Konuşmaların 5 dakika ile kısıtlanması teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 5 dakika 
konuşulması kabul edilmiştir. 

YUSUF ZİYA ULUSOY - lmla Kılavuzu hakkında konuşmak 
isterim. Dil Kurumu bu konuda en yetkili kurumdur. Ondan sonra 
öğretmenler, yazarlar ve radyo gelir. Dilimize yön verecek olan öğ
retmenlerle konuştum, 1 mill. Kılavuzu hakkında . Tutulmadığını, 
tenkit edildiğini söylediler. 67 hata bulmuşlar. Yurdun muhtelif 
köşesindeki öğretmenler, İmlii. Kılavuzu bizi tatminden uzakta de
diler. Dilin kuralı, halkın konuştuğu dilden çıkar. Aksi yapılamaz. 
Dil sonra sıkışır kalır. Mesela uzatma işaretini alalım: Latinceden 
geliyorsa konmaz, Arapçadan geliyorsa konur deniyor. Öğrenci, 
kelime Latinceden mi, Arapçadan mı gelmiş, ne bilir? Bu yarultmalar, 
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Kuruma şimşekleri çekiyor. Zarar yok, bu kurallar üç defa değişsin, 
ama son değişsin. 

MİTHAT ATAKURT - Türk Dil Kurumu Dilbilgisi kolu, 
işiru yetki ile yürütmüştür. Gözönünde tutmadıkları bir noktayı arz 
ediyorum. Yabancı sözcükler dili zayıflatır ama kuralsızlık dili öldü
rür. Dilde kural, bayraktaki kuralın üstündedir. Yanlış bir bayrak 
yaparsam beni suçlarsıruz. Hain, milli duygudan uzak vesaire der
siruz. Öğretmenliğimin 32. yaşında yı m. Çocuklarıma öğrettiğim şudur: 
Dilbilgisi, sesbilgisi, cümle bilgisi ... İlk yazılı belgemiz olan Orhon 
yapıtlarında yüklem, cümlerün sonundadır. Şimdi kulağa tatlı gelsin 
diye devrik cümleler, kuralsız cümleler yapılıyor. Devrik cümle, ku
ralsız cümlcdir, başka bir şey değil. 

200 öğrencime ödev verdim, bu konu üzerinde konuşmalaı yap
tım. Devrik cümle hakkında 200 öğrencim de, sözleşmiş gibi, şunu 
söyleeli: Devri k cümle yapan insan kural bilmiyor. Yahut kural biliyor 
ama önemsemiyor. Yahut bu insanlarda kuralı bozmak ihtiyacı var. 

Kol un çalışmaları yerindedir. Ama zaman meselesidir. Bugün 
dil konusunda, aydınların üzerinde durduğu iki mesele var: Uydurma 
kelimeler dile giriyor diyorlar, yeni kelimeler yüzünden ana-baba, 
çocuk iki1iği ortaya çıktı diyorlar. Hayır, bence anlaşmayı bozan yeni 
ke1imeler, uydurma kelimeler değil, devrik cümlelerdir. 

Dilbilgisi kitaplannın hiç birinde kuralsız cümleyi kullanmayalı m. 
Dilbilgisi Kolu kuralsız cümle üzerinde önemle durmalıdır. Bunu rica 
ediyorum. 

KARAHAN - Gencan'ın açıklamaları, Genel Yazman'ın an
latışı üzerine görüşümde hasıl olan değişikliği dürüst bir insan olarak 
anlatmak istiyorum. 9 numaralı Kurum üyesi olarak, üç beş kitap 
yazmış bir insan olarak adı geçen eseri Kurumun bana göndermesi 
laZLm. Cevdet Kudret'i dinledim ve raporu dinledim. Onun tesirinde 
kaldım. Saçını sakalım bu işte ağartan bir insan, eski çalışmalarından 
faydalanma usulünü onaylarruş, ona yeni maddeler eklerıllş. Arkadaş
lar rica ederim, bırakın bildiğim gibi konuşayım. Yeni kelimeleri bile
miyorum. Bu kitabın 200 maddeden fazlası yeni olduğuna göre, bir 
ödül de ödenmediğine göre, biraz iyi ve biraz noksan olanı basmak 
gibi, Dil Kurumu da bu kitabı basmıştır. İyi etmiştir. Hiç olmamak
tansa, biraz çalışıp olduralım, benden sonra gelenler daha iyisini 



XI. TÜRK DİL KURULTAYI 69 

yapsın derim. Eksik olacak, kusurlu ·olacak, ama benden sonra gelenleı 
daha iyisini yapacak. Vicdarumın görüşünü size anlatmak istedim. 

Söylemek istediğim ikinci husus da şu: Ben yalan söylemem. 
Danişmentgazioğlu 'nun söyledikleri de yalan değit, yanlış. Herkes 
bu kurultayla ilgilendiği zaman sen Halkevleri adına konuş dediler. 
Hasan Ali vekil. Ben de Samsun'dan gelmiş bir Halkevi mensubu 
olarak böyle ifade etmiştim. 

M uallimler Birliği çalışmasına gelince: Ben asistandım, beni 
seçtiler. Bir heyetle bunlarla çalıştım. Ben Tasvir gazetesinde bu ko
nuda 5 makale yazd ım. Bir de takdirname aldım. Ben orada Dil Ku
rumundan bahsetmcdim. Ben dilci değilim , edebiy~tçıyım. 

"Ayinesi i ştir kişinin lafa bakılınaz" 

Haınmer tarihini öz Türkçe olarak tercüme ettim. O kadar öz 
Türkçe ki şaşarsınız. Gazetenin patronları "Aman, bu kadarı fazla, 
yapma" dediler. Mesela sözcük dizini dedim. 

Eserlerimi okuyun. Amaçtan ayrıldırnsa söyleyin. lnandığım, 
sade bir öz Türkçedir. Uydurma dil değildir. Devrimci dilin mernle
kctte yaşaması iştiyakı içindeyim. 

VECIHE HATlPOCLU - Dilbilgisi Kolu hakkında konuşan 
arkadaşl arın düşü ncelerinden şüphesiz faydalandık. Gerekli cevapları 
vermek istiyorum. Yanıldıklaıı yerleri belirteceğiz . 

Süleyman Nuri Öz: Kuruma bir iki mektup yazdı. "Türk
çede yumuşa k , sert ünsüzler var. Bunlardan sonra gelenlerin sert olma
sı gerekir. Mesela kaza karşılığı ilce sözü. Kurum bunu değiştirmiş, 
il;e yapmı~ır. Yanl~tır diyor. Seı t ünsüzlerden sonra sert ünsüzler 
gelir. Fakat bu sert ünsüzler tespit edilmiştir. Bunlardan sonra &"elen
lerin sert olması gerekir. Bunların arasında l ünsüzü yoktur. Çünkü 
l sesinin, p, t, k sesinden ayrı özelükleri vardır. Onlarla ayru safta de
ği dir. l scsinden sonra sert ünsüzler gelmiştir. Balpk, al;ak gibi. l 
den sonra f gelecektir. c, başka bir anlam yolunu açıyor. ll;e-kaza an
lamında yerleşmiştir. İlmen, politika bakımından doğrudur. Ol;ek 
dilde vardı, l den sonraf gelmiştir. ll;e, kaza; bir de ilce, il taralindan 
anlarruna. Kurum vaktiyle ilce demişti. Belki de İçişleri Bakanlığı 
böyle yapmıştır. Biz de yanlıştan döndük. Arkadaşlara gösterdik, 
kabul ettilrr. Al;ak, kol;ak, öl;ek, bal;ık gibi. Fakat Süleyman Nuri 
Öz bunda direniyor. 
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Pamirli'ye karşı cevabımız: Gencan'ın grameri hakkında konuştu. 
Yanlış anlayışla ele alınmıştır diyor. Okul kitabı olamaz diyor. Biz 
okul kitabı olarak vermedik. Dil Kurumunun okullara bir baskısı , 

bir etkisi olamaz. Bu kitabı, Dil Kurumu basmak için karara vardığı 
zaman, destekleyenlerden biriyim. Türk Dil Kurumu bu kitabı, 

tutumuna ve görüşüne uygun bir kitap olarak satın almış ve telif hakkı 
ödemiştir. Kitabın beğenilmeyen yönleri, belki de yanlışlan vardır . 
Gözden kaçmıştır. Şunu belirteyim ki Türkiye'de yanlışsız kitap 
yoktur. 

(Vardır sesleri) 

Yoktur. Daima yanlış olabilir. Gerı'can'ın kitabında, Jean Deny'
den, Banguoğlu 'ndan, Fransız gramerlerinden derlenmiş toplanmış, 

ayrıca Türk dilinin pek çok olayı tesbit edilmiş, güzel örnekler bulun
muş, bu şeki lde bir harmanla hazırlanmış. Pek çok okul grameıi, bu 
kitaptan faydalanılarak hazırlanmıştır. Biraz değer biliı olmalıyız. Biz 
bu yolu tutmak, değerlendirme yoluna gitmek zorundayız. Değerleri 
küçümserneye yönelen insanlar var maalesef fikir işçileri arasında. 

Gencan 50 yıl Türk dili üzerinde, kendi ölçüleri içinde çalışmış, en 
iyi yola sapmıştır. Mevcutların içinde en iyi yolda yazılmış ve Türk Dil 
Kurumunu savunan bir kitapur. Üstelik satılıyor. Verilen telif hak
kını fazlasıyle ödeyecek. Ayrıca böyle~bir eser himaye de görmüş olsa, 
suç mudur? Bu Kurum bunun için kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi 
var, burada da üniversite var. Ama Atatürk bunu kafi görmedi. 
Üniversiteler Türk dili ile doğrudan doğruya uğraşmadıklaıı için, 
destekleyici olarak bu kurulu kurmuştur. Değer bilir olma yolunu, her
kese karşı elden bırakmamak düşüncesindeyim. 

Karahan'a karşı cevabımız: İmla Kılavuzu'nda yanlışlık olmaz 
dediler. Komediler bile Fransa'da irnla yaniışından bahseder. İrnla 
Kılavu.zu'nda irnla hatası olabilir. Ama dört tanedir. O da matbaa 
hatasıdır. Kolda iki buçuk arkadaşla çalışırız. Bir tanesi yarım gün 
gelir. Ufak tefek yanlışlar da olabilir. Kabul ediyoruz. Sonuna ilave 
ettik. 1Jia yanlışsızız iddiasında değiliz. Bu iddiayı kimsede göı mediğim 
gibi kendim de böyle bir çalışmaya giremem. İmla Kılavuzu yanlış-
larla dolu değildir. , 

Doğal kelimesine talulıyor aı kadaş. Komisyon üyeleri samirniyet 
ve ciddiyede çalıştı. Neden doğal kelimesini kullanmasınlar. Neden 
gece gündüz çalışıp bu kadar emek veriyorlar. Biz kendilerine teşekkür 
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ediyoruz. Gelenlere, çalışanlara ve çalışmaları doğru yola sevkedt'n
lere .. 

Danişmentgazioğlu'na geliyorum: Teşekkür ederim. Ama bir 
noktada yarulıyor. Türkçülüğüne, milliyetçiliğine hayrarum. Sarni
miyetini, heyecanını ayrıca değerlcndirmelidir. Ama banga, sanga 
yanlıştır. Fonetik yönden banga, kaybetmeğe mahkumdur. Bu, taas
subun verdiği bir dar görüşlülüktür. Kendisini hoşgörmenizi rica 
ederim. Alfabemize bir harf katılsın dediler. Allahtan buna imkan 
yok. Nazal sesler, geniz sesleri ... 

Yusuf Ziya'ya karşı: Biz latinceden gelen krlimelere düzeltme 
işareti konmaz demedik. Asla. Yanlış anlam ışlar. Düzeltme işareti 

üzerinde dikkatle durduk. Eski kılavuzcia lô.lii yazılıydı. Biz lala yaptık. 
Dolar yazılmıştı. Fransız telaffuzudur dolar. Bugünkü kılavuzcia dolar 
dedik. Biz neden dolar yapalım. Bize ne oluyor? lml! Kılavuzunda hiç 
bir şey yapmamış olsam bile düzeltme işareti üzerindeki bu çahş

mamla övünürüm. Kliis niye diyelim, klas diyoruz. Düzeltme işaretini 
yeılcştirmeğr çalışmak ilme aykırıdır. Kelime nasıl yerleşirse öyle 
yerleşsin. 

Bu kadar arkadaşa cevap vermek zorunda idim, onun için fazla 
konuştum. Özür dilerim. 

HÜSEYİN - Usul hakkında konuşmak istiyorum. 12 ye 20 var. 
Bütün bunlar ıo dakikada konuşulabilirdi. Herkes burada özel hayat 
hikayelerini aniatınaya başlıyor. Arkadaşlardan ı ica edelim, konu 
dışına çıkmasınlar ve sadece 5 dakika konuşsunlar. 

İSMAİL ULÇUGÜR (Sözcü) - Konuşmaların çoğu rapor 
dışı sorunlara değiniyor. lmla Kılavuzunda bazı yanlışlar olduğunu 
söylediler. Biz zaten raporda şöyle dedik: " ... 3· baskısından önce, 
Yeni lmla Kılavuzu'nun önsöz ve girişinin yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. Bunun sonucu olarak dizinlerde ufak tefek değişiklik
lerin yapılması doğaldır." 

Karahan, saptamak, yapıt gibi kclimierin balkın anlayamacağı 

kclimler olduğıınu söylüyor. Yarkurul üyeleri bu kelimleri özençte 
kullanmışlardır. Karahan'ın konuşmasınd:ı öyle Osmanlıca kelimeler 
var ki halk bunu da anlayamaz. Ya kullamlanı beğenmez, yerer; 
ya kendine mahsus aykırı kelimeler kullanır . ıs-ao yıl sonra bu keli
mele-r yadırganmayacak. Türk Dil Kurumu üyeleri şimdiden bu keli
meleri yadırgaınıyorlar. 
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Gencan'ın eserine gelince: Dilbilgisi konusunda Gencan ilkokuldan 
başlayarak, ortaokul, lise, sonunda yüksek okullar seviyesine gelmi~. 
Şimdiye kadar aksayan nokta şu idi: Kılavuz gramerimiz olmalı ki ana 
gramerimiz hazırlanabilsin deniyordu. İşte bu eser kılavuz gramer 
niteliğindedir. 

BAŞKAN - Konuşmalar burada bitti. Şimdi Dilbilgisi raporu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .. Kabul etmeyenler ... Oy bir
liği ile kabul edilmiştir . Şimdi ıo dakika ara veriyorum. 

ı o dakika ara verildi. 

BAŞKAN - Oturumu açıyorum. Şimdi Teri m yarkurulu raporu 
ok unacak. 

(rarkurul Sö;:,cüsü Terim raporunu okudu.) 

Xl. Türk Dil Kurultayı Başkanlıııına 

Kurultayın 9 temmuz 1966 günlü toplantısında seçilmiş bulunan Terim rarkurulu, 
9 temmuz 1966 cumartesi günü saat 15.30 da Kurul merkezinde toplandı. Ço!!unluk oldu!!u 
anlaşıldıktan sonra, Yarkurul Başkanlıııına Ord. Prof. llhami Civaoıııu, Yazmanlıııa KAzım 
Yedekçio~lu, Sözcülüııe de Satı Er~n seçilerek çalışmalara başlandı. 

Ilk olarak, 1963-1966 dönemi TerimKolu Başkanı Hikmet Oizdaroıılu'nun bu dönemle 
ilgiJj çalışmaları özetleyen konuşması dinlenmiş, açıkJanması Htenen konuJarda tamamlayıcı 
bilgiler de alındıktan sonra bu çalışmalar üzetinde görüşme açılmış, aşa~ıdalci sonuçlara 
vanlnuştır. 

Terim Kolu, X. Kurultayca kendisine verilen aşajtıdaki programı gerçekleştirmeye 

çalışmıştır: 

I - 011ceki dömmdetı ka/mı i§ler: 

A - 1960-1963 döneminde haıırlanmasına başlanıp da tamamlanmayan şu terim 
sözlükleri vardı: 

Edebiyat Terimleri Sözlügü 
Tiyatro Terimleri Sözlü!!ü 
felsefe Terimleri Sözlü!!ü 
Ruhbilim Terimleri Sözlü!!ü 
Toplumbilim Teriınieri Sözlüııü 
Spor Terimleri Sözlü!!ü 
Din Terimleri Sözlü!!ü 

B - Kuruitayda, bunlara ek olarak, aşajtıdaki terim sözlükletinin hazırlanması 
da önerilmiştir: 

coıırafya Terimleri Sözlü!!ii 

Orta öıtretim Teriınieri Kılavuzu'ndaki astronomi, biyoloji ve botanik, fizik, 
kimya, jeoloji, matematik terimleriyle ilgili sözlükler 
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Askerlik Terimleri SözlüAü 
Gümrük, Patent ve Kodelu Terimleri Sözlü~ıl 

ll - A - Bu teriın sözlüklerinden tamamlamp basılanlar: 

Tiyatro Terimleri Sözlü~ü 
Hukuk Terimleri SözlüALi'nün Medeni Hukuk Terimleri bölümü 

B - Bu terim sözlüklerinden tamamlanıp da ineelenme evresinde olanlar : 

Askerlik Terimleri SözlüAli 
Fizik Terimleri Sözlügü 
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C - Bu teri m sözlüklerinden üzerinde çalışılmaktn olup da önümüzdeki dönemde 
tanıamlanacaklar: 

Edebiyat Terimleri Sözlükil 
Fdsefe Terimleri SözlüAü 
Ruhbilim Terimleri Sözlü~ii 
Toplumbilim Terimleri SözlüAü 
Spor Terimleri SözlüAü (On ~ dalda) 
Astronomi Terimleri Sözlüg-ü 
Biyoloji ve Dotanik Terimleri SözlüALi 
Kimya Terimleri SözlüAü 
jeoloji Terimleri SözlüAü 
Matematik Terimleri SöılüAü 

Ç - Üzerinde ç.alışılıp da sonuçlandırılması engele uArayanlar: 

Din Terimleri SözlüALi 

(Du SözlüAün hazırlanması için Diyanetlşleri Başkanlı~ yetkilileriyle işbirliai yapılmışsa 
da kendilerine görev verilenler sonradan bu işi yapamayacalclannı bildirerek çaiLJmalann 
dan vaz geçmişlerdir. ) 

Gümrük, Patent ve Kodeks Terimleri Sözlüg-ü 

(Bu sözlu~ün hazırlanması için balmnlıklar arası büyük bir yarkurul kurularak üç 
toplantı yapılm~, yarkurul üyeleri önce toplantılara kaulm~larsa da sonradan vaz geçmiş
lerdir. Bu yüzden bu çalışma yürütüleınemi~tir. ) 

Co~rafya Terimleri Sözlüg-ü 

(Du sözlüALi hazırlayan Prof. Dr. Reşat lzbırok yapıtını kendi adına bastırm~, bu sözlük 
Kurumun ilkelerine uygun görüldü~ü için Yönetim Kurulu karanyle bir başka !özlük ha
zırlanması gerekli görülmemiştir. ) 

CJneriler 

Yapılan işler böylece gözden geçirilerek hangilerinin sürdürülüp hangilerine başlanına
s•nın, lmngilerinden vazgeçilrnesinin uygun olaca~ı konusundaki görüşme ve tarnşmalardan 
sonra şu soııuca var1lmışur: 

1 - Hazırlanmasına başlanmış terim sözlüklerinin -eldeki olacaklar göz önünde 
tutularak- tamamlanıp basunlması, 

ll - Aşa~doki terim sözlüklerinin hazırlanmasına başlanması: 

Tarih Terimleri Sözlügü 
Etnoloji Terimleri Sözlü~ii 
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Arkeoloji Terimleri Sözlü~ü 

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlü~ü (Müzik, resim, bcykel, mimarlık) 

Genel Hukuk Terimleri Sözlü~ü (Medeni Hukuk Terimleri dışında kalanlar) 

Bu bölümde anılan sözlükler için hazırlık ça lışınalarma girişilrneJi, an~ak bunların üç 
yılda bi tirilmesi gibi hem bilim, hem de Türkçe olanaklarını zorlayıcı bir yola gidilmeınelidir. 

lll - Bundan önceki kurultaylarda türlü yönlerden önerilmiş bulunan teknik terimler, 

gümrük, patent ve koddes terimleriyle din terimleri konusunda son dönemde harcanan ça· 
balann, yukarıda açıklanan nedenlerle başanya edşememiş olduA-u görülmüştür. Yarkurulca 

önümüz.deki dönemde Terim Koluna yüklenmiş bulunan görevlerin iş ve para bakımından 
ancak b~anlabilecek ölçüde oldu~u üzerinde kuşku olmamakla birlikte, seçilecek yeni 
Yönetim Kurulunun teknik terimler, gümrük, patent ve kodeks terimleri üzerinde olumlu 
sonuç1ara erişmek için olanak araştırması ve din terimleri için de halk arasında yaşayanlarla 
birlikte kamu oyunda hemen beAenilecek güzellikte ve az sayada terimi içine alan bir kalavuz 
sözlü~ bu alanda yetkili kişi ya da kurumlara hazrrlatması uygun görülmüştür. 

Sonuç 

Terim Kolunun olanaklara, çaLşmalarının önemi ve gere~iyle ayoı oranda görülme· 
miştir. Nitekim bu kolda yalnızca, sınırlı zamanlarda çalışabiten ancak iki uzman bulunmakta 

ve bu uzmanlara yeterli ücret ödenememektedir. Bu kolun uzman kadrosu ile para olanakları· 
nın genişletilmcsi, işlerin sa~lam ve daha çabuk yüriltülmcsi bakımından gereklidir. 

Bütün bu yetcrsizliklere karşılık, Teri m Kolunun 1963.1966 döneminde gücünün ve ola
naklarınan çok üstünde bir başarı sag:ladıA'ı, Dil devriminin Terim Kolunun payına düşen 

kesiminde olumlu sonuçlara vardıAı anl~ılmıştır. 

Yarkurulumuz, Teriın Kolunun 1963- 1966 yılları arasındaki kıvanç verici çalışmala
rıyla önilmüzdeki dönemde yapacag-ı işlere ilişkin raporunun onamını Xl. Kurult..-ıya saygı 

ile sunar. 

B~kan 

Ord. Prof. llhami Civao~lu 
Yazman 

KAzım Ycdekçio~lu 

Sözcü 
Sdtı Erişen 

O. Kı\zım Atok, !smail Ceyhan, Mahmut Dilliol!lugil, Baha Dürder, Turhan Erker, 
llhan Geçer, !smail Göl<mcn, E. Naci Gökşen, Ayhan Hünalp, Prof. Dr. Reşat lzbırak, 
Celalettin Kişmir, H . Nezihi Okay, Harndi Olcay, İbrahim Olgun, A. Rıza Önder, M. 
Necati Öogay, A. Hikmet Par, A. Kadir Salgır, E. Mabir Yalnız, Muammcr Yüzb~ıo~lu. 

BAŞKAN - Terim raporu üzerinde konuşmak isteyenler ad
larını yazdırsıruar. 

OSMAN TURGUT PAMİRLİ - Türk dili, islamlığı kabulü
müzden bu yana türlü savaşlar içinde ömür süımüş, bu hal Cumhu
riyet devrine kadar gelmiştir. Dil devrimi Büyük Ata'nın fikirlerinden 
doğmuştur. Raporda: " Çeşitli yollardan ~erimler meydana getirilsin 
fakat dil zorlaması çerçevesine girilmesin deniyor" Dil zorlaması 
nedir? Devrim içindeyiz. Dilimiz yakası nı Doğudan kurtarmak is
terken bir yakasını da Batıya kaptırmaktadır. Günden güne yabancı 
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kelimlcr, karıncalar gibi diÜmize dolmaktadır. Raporun temennısı 
neye dayanıyor. Her gün türeyen kelimeler, karşımıza yepyeni mesele
ler çıkarıyor. Ben çabukluk, hareket istiyoı um. Zorlama kabul etmi
yorum. Saygı ile sclamlarım. 

SAlT SADİ DENIŞMENTGAZİOÖLU - Kısa konuşacağım. 
Diyecekler Kurulunun yazısı heni kandırmadı. Terim yerine diyecek 
sözünü kullanıyorum. Diyecekler kolu istediğimiz ölçüde çalışma 

yapmamıştır. Neden yapmamış? Altıncı Kurultay nasıl terim ya
pılması hususunda görüş birliğine varmıştı: Türkçe kelimelerle teri m 
yapılacak. Halbuki Kol , İngilizce bir sözü almış sözlüğüne koymuş. 
O kelime zaten yabancı sözcüklerde var. Koskoca Zooloji Terimleri 
Sözlüğünü açıyorsunuz, içinde bir şey yok. Bir de Ortaöğretim Te
rimleri Sözlüğü var. (Terimler üzerine misaller verdi) ı ı ıSo orta
öğretim terimleri var. Dil Kurumu buna bir tek Türkçe terim getir
memiştir. Milli Eğitim Bakanlığının Terimler Sözlüğünü alıp şişir

mişler. Telif hakkı ödeyip yeniden basmışlar. Bunları yayınlamak 

bize yakışmaz. Beş tane olsun ama Türkçe olsun yetişir. (Terimler 
üzerine misaller verdi) Tcrim yaptık diyorlar, hiç bir şey yok. Yazık 
oluyor Kuruma. 

Türkçe olmayan bir tek sözü bile Kurum yayınlamasın diye öner
gem var. Başkana veriyorum. Türkçe olmayan sözün yayınlanmaması 
hakkında görüş birliğine varalım. Tümünüzü bağnma basarım. 

SAMİM KOCAGÖZ - Raporun yanında çok önemli bir terim 
üzerine konuşmak için çıkmış oluyorum. Önemli sözcük şudur: 
Büyük Atatürk'ün Anıt-Kabir dediğimiz mezarı ya Abide-Kabir 
olur ki aykırıdır, ya da yaıısı Türkçe yarısı yabancı kelime olmama
lıdır. Benim önerim Anıt-Kurgan'dır. Anıt-Sin de olabilir ama kulağa 
iyi gelmiyor. Bu terimin tümü ile öz Türkçe olarak karşılanması di
leğindeyim. 

MEHMET N. ÖNDER - Raporda, dinsel terimierin belirtil
mesi yolundaki çalışmalara Diyanet İşleri katılmamıştır deniyor. 
Rahman karşılığı olarak bulunan "esirgeyen", kuşak karşılığı olarak 
bulunan "nesil", Allah karşılığı olarak kullanılan "Tanrı" sözleri, 
bu kclimierin karşılığı olmaz. Türk di li çok zengin bir dildir. Arapça 
kclimierin karşılığı bulunamaz mı, bulunur, çalışılırsa bulunur. 
Diyanet İşierine teessüflerimi sunarım. Neden din terimleri çalışma 
larına katılmıyor. Katılmasını bekliyoruz. 
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ISMAYIL HAKKI BALTACIOOLU - Benden önce konuşan 
arkadaşa çok teşekkür ederim. Sözlerini çok haklı buldum. Konu fizik, 
şimi , sosyolojikonusu değildir. Din terimleri konusudur. Bu memleket 
islam memleketidir. İs l am dininin kendi kelimeleri vardır. Din terim
lerini yaparken Türk Dil Kurumu yanılırsa yazık olur. Konu o kadar 
naziktir ki ... lstikiô.l kelimesi Arapçada tam aksi anlamdadır. Bizde 
başına bu yı ukluktur. Ka hhar sözünü biz kahreden, kafasını ezen ola
rak biliyoruz. Arapçada kendi başına buyruk demektir. Kur'an, Arap
çanazil olmuştur, ama Kureyş kabilesinin Arapçası ile naz il olmuştur. 

Azerdir, azeridir, kadın ile erkek arasında tam eşitlik tanıyan aile 
İlhanlılar devrindeki Türk'ün a ilesidir. H akan yanına H atu n'u 
oturtınazsa elçiyi kabul edemezdi. Salat kelimesi geçince ne diyeceği z. 

Allaha yalvarmak demektir. ( Kur'an ' ın Türkçeye çevrilmesi konusunda 
misaller verdi). Bütün Kur'an tercümeleri yanlış tır. Milliyelin Allah 
emri olduğuna inanmayanlar müslüman değildir. Salat, Muhammet'ten 
önce ise yalvarmadır. Muhammet'ten sonra ise namazdır. Din terim
lerinin inceliklerini düşünelim. Din terimleri üzerinde anket yapalım . 

Metot budur, doğrusu budur. Avrupalısı, Amerikalı sı, hepsi budur. 

BAŞKAN - Yeterlik önergesi var. 

lERAHİM OLGUN - T erimkonusu çok önemli bir konudur. 
Üzerinde çeşitli konuşmal ar yapılıyor , bazı yan fikirler ve düşünceler 
yer alıyor. Bu fikirler Kurumda be nimsenmiş gibi oluyor. Baltacıoğlu 
çok müestesna anlatım gücü ilc toplulukları kendine bağlamaktadıı. 
Sözleri doğrudur. Ama hepsi doğru değildir. Din terimleri konusu 
ele alınırkan şunu düşünüyoruz: Çocuğun anlaması için din terimleri
nin Türkçe olması. Baltacıoğlu bilim dışı yargıtara varıyo r. Ommet
çilik bir safhadır. Bu yan fikirler, e~ası kaybettiren düşüncelerdir. 

Yanlış düşündüren yargılarclır. Kurultayı yanlış yola vardırmayalım. 
Bunlar Kurumun görüşleri değildir. Bunlar aydınların düşüncelerine, 
sağduyuianna aykırıdır. Daniştmentgazioğlu'nu n da kişisel düşün

celeridir. 

DEN1ŞMENTGAZ100LU - Türk Dil Kurumu Türk'ün K u-
rumudur, Atatürk'ün kurumudur. · 

ALİ İHSAN BEYHAN - Yeterlik önergesi vermiştik. Birçok 
sözler bu tartışmayı uzatır gider. Brifing sözü geçiyor gazetelerde. 
Terim konusu bilimsel konuduc Bilimsel konular Türk Dil Kurumu
nun içindedir. Yeterlik önergesini lü tfen kabul edin. 
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BAŞKAN - Beyhan ve Dündar'ın yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Kabtıl etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

BALTACIOOLU - Ben din terimi yapanları kendime göre 
uyarmak ödevini yerine getirmek için konuştum. Din terimlerinin 
yapı lması konusunda samimi isem arkadaşlar söylcsinler. Yok, samimi 
değilsem Kurultayı terkcderim. 

SATİ ERlŞEN (Söı;cü) - Terim Kolu çalışma raporu üzerinde 
konuşacağım. Sözlük ile tcrim kavramını bazı arkadaşlar karıştırıyor 

sanırım. Sözlük kolunun çalışmaları ile Terim kolunun çalışmaları 

bir ölçüde karıştırılmaktadır. Amt-kabir teklifi buna bir örnek olabilir. 
Halbuki bunları karıştırmazsak daha çabuk anlaşmaya varabiliriz. 
Biz Terim kolunun, olanaklarının azlığını ve çalışmalarımn çokluğunu 
göz önüne alarak din terimleri konusunda ancak bir dilektc bulunduk. 
Terim kolunun elinde 35 c yakın bilim dalı var. Kolda ancak iki uz
man çalışıyor. Koldan büyük hızlar istem ek, yanlış terimler 'meydana 
getirmesine yol açmak demek olacağı düşüncesiyle yalnız din terim
lerini istedik ve 3 daldan da çalışmaya başlamasını önerdik. 

Terimierin arılığı, duruluğu meselesine gelince:' Teri m çalışma
larında iki yön var. ı. Salt Türkçe cklcrle türetilmiş terimler. 2. Türkçe 
karşılığını bulamadığımız terimler. Bunlar gündon güne yenileı i ile de
ğişecek. Yüz yıl sonra Türk çocuğu, yüzde yüz Türkçe kelimelerden ku
rulmuş bi ı bilim alacaktır. Bugün hiç bir çalışma yoluna gitmemek yan
lış olur. Ekınci mükemmel in düımanıdır derler. TekÜfimiz, şimdilik eli
mizden geleni yapmaktır. Terim kolu Başkanı bütün gücünü, yüzde 
yüz terim yaratmak yolunda harcamaktadır. Ama şimdilik elden gelen 
budur. Danişmcntgazioğlu, Terimkolu bir tek Türkçe terim yaratmadı 
dedi. Eski terimler kılavuzu ne ise şimdiki de odur. Halbuki bugün 
on binden artık terimin yapıldığını görüyoruz. Buna yedi bin yeni 
terim eklenmiştiı. 

DANlŞMENTGAZlOCLU - Türkçe değil. 

ERtŞEN - Din terimleri konusunda bir çalışmaya gidilmiştir. 
Birçok kurumların ka~şı koyma çabası ile bu çalışmaya karşı konul
muştur. Yarkurulda din terimlerini, Kola bir görev olarak vermek 
istedik. Eski ilmihal niteliğinde olsun dendi. Bunu raporda önerdik. 
Onayımza sunuyoruz. Yüzde yüz Türkçeye gitmek de Kolu yarul
tabilir. Terim kolunun, üç yılda, onayımza sunduğumuz işleri başar
masını diliyorum. 
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DANİŞME TGAZİOOLU - Önergemi oya koymaruzı rica 
ediyorum. Bu konuda Kurultayın düşüncesini istiyorum. 

BAŞKAN - Sözcü arkadaş, önergenize gereken cevabı vermiş 
oldu. Ayrıca oya koymamıza lüzum kalmadı. Terim raporu üzerindeki 
çalışmalar bitti. Şimdi raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .. 
Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Şimdi gelen bir telgrafı okutuyorum. 

Türk Dil Kurumu 
Kurultay B~kanlıAı 

Hıutanedeyim. Bu yüzden Kurultayıınızda bulunamıyorum. Arkad~lanmı ve konuk
lanınızı saygıyle selarnlarım. 

Halide Nwret Zorlutun 

(Ge;miş olsun sesleri) 

BAŞKAN - Saat ıs.oo de toplanmak üzere oturumu kapa
tıyorum . 

Kapanış saati: ı 2.45 



İKİNCİ BİRLEŞİM 

I I TEMMUZ ıg66 PAZARTESt 

1KlNC1 OTURUM 

Açılış saati: Is.oo 

BAŞKAN : Hascne Ilgaz 

YAZMANLAR : Mahmedet Şahinler, Rıdvan Çongur. 
BAŞKAN - Çoğunluk var, oturumu açiyorum. Önce İkinci 

Birleşim Birinci Oturum'un tutanak özeti okunacak. 
(Ikinci Birleşim Birinci Oturum Tutanak Ozeti Okundu) 

Ikinci Birieşi ın -Birinci Oturum 
Tutanak Özeti 

Üç yıl içinde ölen Kurum üyeleri için saygı dur~unda bulunuldu. 
Birinci Birl<~irn Birinci Oturum tutanak özeti okw1du. Oy birligi ile kabul edildi. 
Kurul ta ya yurı i1·inden ve yurt dışından gelen ~rı telgraflan ve mektuplan alkışlar 

arasında okundu. 
Dil devriınini savunan TRT örgütüne Kururnca teşekkür edilmesini isteyen 10 imzalı 

önerge okundu. Tcklif oy birligi ilc kabul edildi. 
Dilbilgisi raporu pkundu. Üzerinde konuşuldu. Eleştiriler, dilekler dinlendi. Kolbaşkanı 

konuşınacılara gerekli cevapları verdi. Yarkurul sözcüsü bu konuda son konuşmayı yaptı. 

Dilbilgisi raporu oya kondu. Oy birligi ile kabul edildi. 
Oturuma 10 dakika ara verildi. 
Terim raporu okundu. Üzerinde kon~uldu. Eleştiriler, dilekler dinlendi. Yarkurul 

sözclısü konuşmacılara gerekli cevapları verdi. Terim raporu oya kondu, oy biriili ile kabul 
edildi. 

ögleden sonra 15 tc toplanılmak üzere Başkan otururnu kapadı. 

ASBAŞKAN 

Prof. Binaılı 

Yaznın n 
l.Z. Burdıırlu 

BAŞKAN 

Yazman 
Mahınedet Şahinler 
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BAŞKAN - Tutanak özetini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi verilen bir önerge var, okutuyorum. 

( Ertepınar, Sert, Oztelli, HınfeT ve Ilgaz'ın imzaladıkları önerge okundu.) 

Kurultay Başkan lıltına 

1-J.astahg-ı sebebiyle Kurultay çalışmalarına xauıamadıgı için üzüntülerin i belinen ve 

hasta yata~da başarı dile!ıinde bulunan deıterli şair Halide Nusrct Zorlutuna'ya bir te
şekkür telgrafı çekilerek geçmiş olsun dilej!indc bulunulmasını arz ve tekl if ederiz. 

AHMET .NADİR CANER - Yalnız Zorlutuna'ya değil , ba
şarı dileklerini sunan bütün üyelere teşekkür telgrafı çekilsin. 

OSMAN TURGUT PAMİRLİ - Bu önerge yerinde bir öner
gedir. Bir kadirşinaslıkur. Çok dikkate şayandır. Ancak, biı arkadaşın 
Türk Dil Kurultayına başarı telgrafı çekmesi bir üyelik vazifesidir. 
Türk Dil .Kurumunun, aldığı on binlerce telgrafa cevap vermek 
mecburiyeti yoktur. Benim şahsi düşüncem bu yoldadır. 

DANİŞMENTGAZ100LU - Kurum, basın yolu ile teşekkür 
yazısı yazsın. 

BAŞKAN - İki fikir belirdi. Bir tanesi, önergedeki teklif. 
İkincisi de basın yolu ile hepsine birden teşekkür yazalım. Şimdi 
ikinci teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .. Kal;ıul etmeyenler .. . 
Kurultaya telgraf veya mektup gönderen üyelere veya davetlilere 
basın yolu ile teşekkür edilmesi teklifi kabul edildi. 

BURHAN CAH!T ÜNAL - Bir tcklif vardı. Bir arkadaş, 
Kurultaya katılınayıp da başarı dileğinde bulunan üye arkadaşlara 
teşekkür yazısı yazılmasının yersiz olduğunu söylemişti. H albuki bir 
kişiye mi telgraf çekilsin, yoksa hepsine mi çekilsin diye Başkan oy
lamaya geçti. Halbuki üç ayrı teklif var. 

r. Zorlutuna'ya telgraf çekilsin. 
2 • Kurultaya katılınayıp da telgraf gönderenlere cevap verilsin. 

3· Hiç kimseye telgraf çekilmesin. 

Kanaaliınce hiç telgraf çekilmemesi lazımdır. 

BAŞKAN - Arkadaşlar lütfen oylamadan önce konuşsunlar . 

Oylamadan sonra konuşurlarsa geri dönmek imkll.nı olmaz. 
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Şimdi gelen bir telgrafı okutuyorum. 

T.D.K. XI. Kurultay B~kanlı#ına 

Türk duşünce hayatının ça~d~ uygarlık düzeyinde daima daha çok ve daha hızla 
yücelmesinin başta gelen aracı olan dilimizin annması ve bilimsel kavramlarla en karm~ık 
düşünederi yansıtabilecek hale getirilmesi için Kurumunuzun çahşmalanm ilgi ile izledi· 
~mi belirtmekten kıvanç duyar, Türk Dil Kurumunun XI. Kurultayına içtenlikle başanlar 
dilerim. 

Mehmet Ali Aybar 
Türkiye İşçi Partisi Genel B~kanı 

( Alkışlar) 

BAŞKAN - Şimdi Sözlük raporu okunacak. 

(Sözlük Rapom okundu) 

XI. Türk Dil Kurultayı Başkanlı~ma 

Sözlük Yarkurulu 9 temmuz 1966 cumartesi günü •aat 15.30'da Kurum binasında 
toplandı. 

B~kanlı~a Vehbi Cem Aşkun, sözcülüte Ahmet Nadir Caner, yazmanlı!!a da Mmtafa 
Atatanır seçildiler. 

Yarkurulumuz, Kurumun Sözlük Kolunun geçen dönemdeki çalllmalannı inceledi. 
Kol Başkanı Ca h it Ö<telli'nin bu çalışmalar üzerindeki açıklamalannı dinledi ve açıklama· 
ları yararlı ve olumlu karşılandı. 

Bu dönem içindeki çalışmalar şöy leee özetlenebilir : 

1 - 3. baskısı geçen dönem bitmiş olan Tilrkçe Sözlük'ün bütün hazırlıklan yapılmış, 
Sözlük, uzmanlarca yeniden gözden geçirilmiş, gerekli katmalar, çıkarma lar yapılmll, 

Yeni lnıla Kılavuzu'na göre imlası dü<ene konmuş ve bastınlmlltır. 

2 - Sade Türkçe Kılavuzu çoktan tükenmiş olduıtundan yeniden ele alınarak her türlü 
ça lışma yapılmış, hasıma hazır duruma getirilmiştir. 

3 - Kol b~kanı tarafından hazırlanmış olan ve iki )Ol önce biten Resmi Yazilmalar 
Sözlü!!ü de yeniden ele alınarak gerekli düzeltme ve katmalar yapılmak üztre bir kurul 
tarafından çalilmalar bit.irilmiş, bu •özlük de gelecek dönem için bastiabilecek duruma ge· 
tirilm lşti r. 

4 - İngiüzcc-Türkı;e Sözlük' ü hazırlayan Prof. Fahir Iz, sözlü!!ü kuruma sunmuştur. 
Gelecek dönemde bu sözlük bastırılacaktır. 

5 - Prof. Y~ar Önen ve Cemi! Ziya Şanbey tarafından hazırlanan Almanca-Türkçe 
Sözlük çalışmaları biıirilmek üzeredir. Gelecek dönemde bu sözlük bastınlacaktır. 

6 - Prof. Ahmet Ateş Arapça-Türkçe Sözlük üzerine çalllmalannı sürdürmektedir. 
Gelecek dönemde bastırılacaıtı sanılmaktadır. 

7 - Doç. Tahsin Yazıcı ve Doç. Nibat ç.,ı.in tarafından hazırlanmakta olan Fança
Türkçc Sözlük çalışmaları da sürdürülmekte olup gelecek dönemde bitiriline baskıya veri
lecektir. 
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8 - Prof. Hasan Eren'in hazırlamakta oldujtu Etimoloji Sözlü(!ü'nün gelecek dönemde 
bitirilece#i umulmaktadır. 

9 - Geçen dönemde Ortaö#fetim Sözlü#ü için yarqma açılmq, katılanlar arasında 

yeterli bir oözlük bulunamadı(!ından sonuç alınamamıştır. Bununla birlikte Ortaö#fetim 
Sözlü#ü işi yetkili ö#fetmen Bqir Gö(!üş ile anlaşmaya varılarak yeniden ele alınmıştır ve 
yakında Kuruma sunuJacakbr. 

10 - X. Kurultayın, hazırlanmasını istedi(!i Büyük Türkçe Sözlük işi kolca ele alınarak 
gerekli ilkeler ve tüzü#ü hazırlanan sözlük Prof. Sami m Sinano(!lu tarafından A,B,C harfleri 
bitirilmiştir. Ancak, sayın profesörle hazırlanması ve telif hakkı bakımından arılaşınaya varı· 
lamadıAı için Yönetjm Kurulunca bu işin ayn bir uzmanlar kuruluna veri lmesi kararlaştırıl· 
ınqur. Bu karann yürürlüg-e konması gelecek döneme bırakılmıştır. 

Yarkurulumuz Sözlük Kolu çalqmalarının, büyük bir titizlik, üstün bir çaba ile yürü
tüldü#ünü kıvançla saptamışur. Şöyle ki: Sözlük çalqmalannın güçlü(!ü ve uzun zaman is
teyen bir u#faşı oldu(!u göz önünde tutularak yeterli bulunmuştur. Aynca sözlük çalqma
lannın en yetkili kişilere verilmesi de sevindirici olmuştur. 

Geçen Kurultayda Sözlük Yarkurulu tarafından ileri sürülen (Ortaö(!retim Sözlü#ü ve 
öz Türkçe karşılıklan henüz bulunamayan konuşma ve yazqmalarda kullanılan kelimelere 
Türkçe karşılık bulma ile ilgili) dilekierin yerine getirildi(!i görülmüştür. 

Yarkurulumuzun gelecek dönem için dilekleri şunlardır: 
1 - Geçen dönemde baı[arup bilirilmeyen çalışmaların ivedilikle sonuçlandıniması; 
2 - Bugün yurt yüzeyindeki köy ve kentlerimizde ticari amaçlarla iş yerlerine verilen 

yabancı ve Türk dilbilgisi kurııllarına aykırı adların çok arll ı(!ı üzüntü ile görülmektedir. 
Bunun için gerekli uyarmalann yapılması; 

S - Dilimizde karşılıg-ı bulundu(!u halde Türkçe Sö~lük'te bulunan ve kullamlmayan 
yabancı kaynaklı kelimelerin oözlükten çıkarılma~ı; 

4 - Dilbilgisi kurallanna aykırı olarak türetilmiş kelimelerin oözlükıen çıkarılması; 
5 - Gerek tarama ve gerekse derleme, tUretme suretiyle diJimjze kazandırılan kelime

lerin kua süre içinde tutunmadı(!ı için de(!iştirilerek bırakılmasının do(!ru olmayaca(!ı ka
nısındayız. 

Kol çalışmalarında bu durumun göz önünde tutulması. 

Saygı ile sunulur. 

Başkan 

Vehbi Cem Aşkun 

Üye 
Naim Buluç 

Üye 
Nihai Emre 

Üye 
Necmettin Sefercio!llu 

Söz cü 
Ahmet Nadir Caner 

Üye 
Celal Çumralı 

Üye 
Namık Ayas 

Üye 
Mithat Atakurt 

Üye 

Necati Göksel 

10.7.1966 

Yazman 
Mustafa Atatanır 

Üye 
Raife Kesirli 

Üye 
Suat Uzer 

O ye 
Servet Çomo(!lu 
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BAŞKAN - Raporla ilgili önergeler müsaadenizle konuşmalar 
sırasında okunsun. Önce konuşmaların 5 dakika sürmesi teklifi var. 
Ancak sözeünün konuşması 5 dakikaya şığamaz. Raporlar hakkında 
konuşmak serbesttir. Ama o komisyonun başkanı ve sözcüsü konuşan
lara cevap verecek. Ondan sonra oylamağa geçeceğiz. 

REFİK TOPKAN - Dördüncü basımı yapıldığı halde bazı 
kelimelerin sözlüktc yer almadığını gördüm. Mesela kadit kelimesi. 
Kadidi çıkmış sözünü kullanıyoruz. Bu kelimenin sözlüğe alınmasını 
öneriyorum. Sözlük konusunda, dışarıda bazı yayınlar yapılıyor. 

Örneğin Mustafa Nihat, sözlüğüne resimler koyuyor. Dil Kurumu 
bunlardan geri kalacak değil. Sözlüğün resimli olarak basılmasını 
önereceği m. 

TALAT GÜN - Sözlük Kolunun çalışmalarını öğrendik. Göğ
sümüz kıvançla doldu . Sade Türkçe Kılavuzu'nun tekrar basılacağına 
çok sevindik. Türkçe Sözlük, Kurumun başlıbaşına övüneceği büyük 
bir yapıttır. Kökler, deyimler, titiz bir çaba ile gösterilmiş . Ancak bazı 
Türkçe sözler sözlüktc yer almamıştır. Mesela hasıla kelimesi söz
lüktc yoktur. Türkçe sözlükten biz şunu anlıyoruz: Yaşayan, konu
şulan ve yerleşmiş Türk dilinin sözlüğü .. Kelime. Batıdan dilimize 
önce girmiş, sonra da yerleşmiştir. Batı çıkışlıdır ama, ne yapalım, 
mademki yaşıyor, mademki yerleşmiştir ve konuşma diline geçmiştir. 
Emi.ryon, estetik, sektör, piknik, ser, angaje, konsey ve kuşelli kelimeleı i artık 
dilimize girmiş ve yerleşmiştir. Bu kelimelerin sözlüğe girmeyişinde 
şöyle bir düşünce hakimdir: Bunlar yabancı sözlerdir, onun için 
sözlüğümüze almadık. Halbuki bugün artık konuşma dilinden çıkmış, 
ölmüş kt"limeler var: Züyuj,ftz;alıa gibi. Bu ölü sözler sözlüğe alınmış. 
Biyografi sözlüğe girmiyor, parm!yogrrifi giriyor. İlaç adlarından mesela 
gripin girmiyor, sanlonin giriyor. Neden? Sözlerin sınırını çizmenin ne 
kadar zor olduğunu biliyoruz. Sözlük Kolunun bu gtiçlüğü de yene
ceğinden eminiz. Sözlerimiz yerıne değil, arzulama, istemedir. 

İNAL CEM AŞKUN - Sade Türkçe Kılavuzu'nu basmak çok 
yerindedir. Sözlüğün yayınlanması uzun sürer. Yeni yeni sözler ortaya 
atılmakta ve bu sözler hemen dile yerleşmektedir. Sözlük çıkıncaya 
kadar yerleşen kelimeleri toplayan sade Türkçe kılavuzlan hazırlan
malı ve bu kılavuzlarda kelimelerin değişik şekilleri ele alınmalıdır. 
Dilimize dolan ve hükümet dairelerinde kullanılan konjonktür, pro
diiktivite gibi kelimelerin büsbütün yerlC§mesini beklememeliyiz. 
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Harekete geçmeli, zorlamalı, §iddetle basınç yapmalıyız. Bu işi ba§
kalarından beklememeliyiz. Ayrıca, dilimize giren yabancı terimler 
için de yabancı sözcükler hazırlamalıyız. Yerleşıni§ olan yabancı 
kelimeler ayrı sözlüklerde basılmalı ve yayınlanmalıdır. Bu yoldan 
hazırlığa ba§lanmalıcbr . 

BAŞKAN - Bir önerge var okutuyorum. 

( Hançerlioğlu ve Şengit'in im;:;aladıkları önerge okundu.) 

BaşkanlıAa 

Eıimoloji SözlüAü'nün bitiri~p yayınlanmak üzere bulunduAu son iki kurultay~ bil
dirilmişti. Çalışmanın ne dururnda bulundug:unun açıklanmasim rica ediyoruz. Saygılan· 
m ızla . 

AHMET NADİR CANER (Sö;:;cü) - Rapora gösterilen yakın 
ilgiye ve tcşekküre biz de te§ekkür ediyoruz. Topkan haklıdır. Bazı 
kelimeler dördüncü baskıda dikkate alınacak denıni§tir, alınmamı§tır . 

Resimli sözlük de Sözlük Kolunun dilekleri arasındadır. İleride gerçek
le§tirilmeğ<" çalı§ıl acaktır. 

Talat Gün' e cevabımız: Yarkurul üyeleri olarak biz de konu§ul
mayan kelimelerin sözlükten çıkarılmasını tavsiye etmiştik . 

İnal Aşkun'a cevabımız: Üç yıllık çalı§ma döneminde bu tavsiyeler 
dikkate alınacaktLr. 

Hançerlioğlu ve Şengil'in imzaladıkları önerge yerden göğe 

haklıdır. Etimoloji Sözlüğü ne yazık ki hala bitmemiştir. Sözlüğü ha
zırlamağa başlayan Hasan Eren bu İ§in çok zor olduğunu söylemiş . 

Bunun üzerine çalışmalarının hızlanması için birçok yazılar yazılmış. 
Fakat Hasan Eren maalesef bu sözlüğü tamarnlayamamı§tır. Ön ümi.iz
deki dönemde yayınlanması bizim de arzumuzdur. 

BAŞKAN - Sözlük Raporunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmeyenler ... Oy birliği ile kabul edilmi§tir. 

Şimdi Kurultaya gelen tebrik yazılarını okutınağa devam ede
ceğim. 

Xl. Türk Dil Kurultayı 
Sayın Başkanlıtma 

Ankara 

Başô~tmenimiı, öiOmsüı Atatürk'ün kurdutu Türk Dil Kurumu, dil ütkümüıü 
gerçekleştirmek için 34 yıldan beri olumlu, b~rılı bir savaş veıınektedir. Türk halkına 
gerçek kişiligini bulduracak bu bilinçli bilimsel dil çabasının karşısına çıkmak, artık söz 
konusu olmamalıdır. 
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Tüm örgütlerinıiz, bilim yurtlanndan siyasal kuruluşlara dek, Atatürkçü Cumhuriyet 
TüriUyesiııin dil ülküsil yolunda, bu ı şıklı yolda yürümelidir. 

Türk dilini yabanc1 dillerin elkisinden kurtarma çahşma lannızı , geliştirme çabaJarınızı 

kıvançla izliyoruz. 1 

Biz Türk Oğrctmenleri , her biri birer anıt olan yapttlannızdan genç kuşaklan bilgi· 
lendirme, yarariand ırma eylemin i inanarak ve korkusuzca sürdürmeAi eo kutsal bir görev 
sayarız. 

Sel:im ~it.c , yanıı l a n tutacak ulu~aı guc-ü n saygıdeA-er usıaları ..• 

Başarıla rınu sonsuz obun. 

Türkiye ötretmen Dernekleri 
Milli Federa>yoııu 

Yüru tmc ve Yönetim Kurulları adına 
Genel Başkan 

Hayrettin Uysal 

(Sürekli alkışlar) 

Tu rk Dil Kurumu Başkan lıltına 

(Sayın Agah Sırrı Levend'in dikkatine) 

Oç aydaıı beri geçi rmekte bulunduAum ... surmcn:ıge intellec.tuelle" dinlaA" yorgunlu,Au 

ve uvirt igo" yorgun luktan öturü Xl. Dil Kurultayı toplantilarına katılamamaktan çok 
t.izgiınüm. 

Ülküsüne gönü lden ba~lı bulundutum Kurumuma üç yılda bir olsun, faydalı olama
ınak, üziin tilmü bir kat daba artırmaktadır. Gerçekten deA'an özürlülüA"ümün bakışlan
masını diler, yazımızın Kurul tay yoklamasında gözönüne alınması için ge~injn yapı.J

masım, simgc ilc yayınlarm adresime gönderi lmesinin saA:lanınasını ve Sayın Kurultay Divan 
8aşkanlıJ!ına , X 1. Kuruirayda bulunarnama üzllntülerimle birlikte, Kurultayın diUmize 
hayırlı olmasını , başani ı geçmesin i, bu a rada ök.siiz kalan teJcnik terimler konusunun unutuJ. 
ma masını dilcr, en içten tebriklcrimi, sevgi ve saygılarımı sundugumun iletilmesini, içten ve 
candan sevgi ve saygılarımla dilerim. 

( A/Aıjlar) 

Azil Üstadım, 

Türk Dil Kurumu Başkanlıltına 

Ankara 

Selim Rabim Suntur 
Oy~ No. 858 

8-12 temmuz 1966, Xl. Türk Dil Kurultayı, Bilimsel Bildirilerinin 1. Oturumuna 
beni başkan olarak seçm~ bulunuyorsunuz. Bunu derin bir sevgi ve bürmetle kıırtıladım. 

Ne yazık ki, 8 tcmmuzda Londra'da toplanmakıa olan IX. Milletlerarası Toponomas
lique Kongresine, sırf Türkiye Temsilcisi bulunmaklıgım dolayuıyle katılmak mecburiye
lindeyim. Yoksa çok onurlu ödevi aıla ihmal eımezdim. 
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Bu büyük Türk Dili ve Kültürü Kurultayına katılamadı~ımdan duyduAum tecssür
lcrimle beraber, b~anlar diler, bir Türk ferdi olarak size t~ekkür ederim. 

( Allnı/ar) 

Prof. Dr. A. CaferoAiu 
Türk Dili Kurultayı Üyesi 

Xl. Türk Dil Kurulıayı Sayın B~kanlıltına 

Türk öAreımeni, Türk Dil Kunımunun Türk ulusunun dil ı.izerindeki olumlu ça lış

malanot saygı ile anınayı en üstün bir ödev saymakta ve XL Kurultaya b~arılar dilemek· 
tedir. 

Türkiye Emekli ÖAretmenler Dernel!i 
ve Ülkücü Öj!retmen yaz ı ailesi 
başkanı adına ej!itim doktoru 

Baba Arıkan 

Sayın Agah Sırrı Levend 
Türk Dil Kurumu Başkanı 

Ankara 

Nazik davelinize t~ürler ederim. 
9 ıemmuı günü görevli olarak Ankara d~ında bulunacaAımdan bu önemli toplantıya 

maalesef kaulamayacaj!ım. 
Durumu üzüntü ile ve saygılarımla bildiririm. 

(AlklJiar) 

Türk Dil Kurumu 
Kurultay ~kanlı~ına 

Ankara 

Prof. Melib Koçer 
Meslek! ve Teknik ÖAretim 

M üsteşan 

Belgrad'daki görevim dolayısıyle 1 1: Türk Dil Kurultayına katılamayacaAımı üz ilierek 
bileliriri m. 

Türk dilinin arınması, gelişmesi ve zenginleşmesi yolunda düşünü ve gönül birli~i 

yapan bütün ülküdaşlanm Kurultay üyelerine gönül dolusu selAmlar, saygılar ve b.'4arılar. 

Mehmet Aydın 
Belgrad Üniversitesi 

l''Uoloji Fakültesi 
Oo~u Dilleri Bölümü Türkçe Okuımanı 
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Yurt Dışından Gelen Sayın Dil Bilginleri 

Uzun yorgunlu~a katlanarak Türkçemiz konusunda karşılıklı düşünce eleştirıncsi yap· 
mak üzere yurdumuza gcldi~iniz için sizlere Türk Dil Kurumu üyesi olarak çok sag- olunuz 
derim. 

AdemoA-lunun topraklar üzerinde görülmesi ilc doğmuş bulunan sevimli Türkçcmiz, 
başka birçok dillerde yaşayan ilksel kurallardan arınmıştır. Konuşurken bo~z çalışmalarını 
zorlama yan, çok yumuşak kon uşula bilen, dinleyenlere ses akımı sıkınusı vcrmedigi gibi kısa 
sözcüklerle içinden geçeni karşıdakine dog-ru yoldan anlatan uygar bir dildir. Sevimli dili
ınizi konuşunuz, yaygın dil olmasını sağlayımz. 

Hepinize sonsuz saygılar sunar, iyi yolculu.klar, sağlık, esenlik dilerim . 

Dilliol!lugil Mahmut 

( Alkqlar) 

Kıırulı aya ıebrik mektubu yazan yabancı Türkologların adları: 

.Johanncs Benzing 

Galab Galabov 

Alexsandr M. Şccrbak 

Dr. H asan Kaleşi 

Sir Gerard Clauson 

(A/kqlar) 

BAŞKAN Tebrik yazılarını büyük bir zcvkle dinleın.iş bulu-
nuyoruz. Şimdi öner&elere geçiyoruz. 

( Ertaylan, Vnver, Uı:.luk, Gencan, Mete, O ncü/, Kır;;ıoğlu, Onder ve 
Köse'nin im.::;aladıkları önerge okundu.) 

Xl. Türk Dil Kurultayının Saygı Del!cr Oycleri 

Dil hazinelerimiz sanıldı!ııııdan daha zengindir, özellikle Xlll, XIV, XV, XVI. 
yüzyıllarda yazılan ınanzum, bir hayüsi de düz yazı dcdig-imiz mensur pek önemli yazmalar, 
kitaplıklarda kendilerine uzanacak himmcı elini 700 yıldan beri beklemektedir. Fakat, 

"Btklt ~gözlerim beklt, mgtlen var ıtt gicltn" 

Mısraını boyunları bükük, çı!ırıp durmaktadırlar. 

Bunları belirli bir programa baj!lıyarak her yılın bütçesinden aynlacak ödentileric 
tıpkıbasun, imkAnı varsa çevirisi ilc birlikte basıp, susamış Türk ahalisine sunalım. 

Bunların başında kaç yıl önce basıtması kurultayc.~ onaylanan Aşık Paşa'nın Garipna· 
m~'si hata basılmaınışur. 

Kitap acilan ilc de!erü vaktinizi hcder eı.nıcrnek için lwa kesiyoruz, sizlerden rica edi
yoruz, bunlar hakionda genel bir karar alalım. ÜstUn saygılanmu:la. 
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BAŞKAN - Şimdi aynı arkada§ların imzaladıkları ikinci öner
geyi okutuyorum. 

X r. Türk Dil Kurultayının Sayın Üyeleri 

Diiğelinizi Saygı ilc Seliımlarız. 

Yabancı ülkelerden çağrılan bilginler, bize okudukları bilimsel bildirilerde kendi 
yurtlarında, fakat başka başka bölgelerde oturan Türk halkının a~ ı z değişikliklerini teyp 
makinalan ilc saptanıaya çalıştıkların ı , bu ugurda büyük paralar, emekler harcadıklarıru 
kıvançla anlattılar. H em sevindik, hem acıdık. 

Anadolu, Rumeli gibi yerlerdeki Türkler, Orta Asya'dan başka başka yerlerden geldik
leri için elbette Tl'ırkçcleri, deyimleri başka başkadır. 

Eger bunlar vakit kaybedilınedeıı makinalarla tespit edilmeyecek o lurlarsa, çok yakın 
bir gelecekte radyolar, oku llar dolayısıyle yeni yetişenler kendi yörelerinde, kendi evlerinde 
konuşulan Türkçeyi dcgil, belki radyodan, kitaplardan, okulundaki ö~retmcnden işittigi 

Türkçeyi konuşmaya ça lışacaktır, böylelikle çok de!ıerli olan, hatta paha biçilmeyen Dil 
haziııcmiz 15-20 yıl sonr·a tamamen kaybcdilcccktir. 

Bundan ötUrü yeni seçi lecek Genel Kurul ı Yönetim Kurulu üyelerine her anlamı ile 
vatanı bir görev düşmektedir. 

Dil Kurumunun bütçesinden ödenekler ayırarak, bilen kişilerle, Anadolu a~ı zların ı 

bir an önce Anadolu a~z larını saptamaya ça lışalım . Sizlerden teker teker rica 1 niyaz edi

yoruz. Bu konuda oylarımzı himmet buyurunuz. Yeniden saygı lar. 

BAŞKAN - Üniversiteden gelen bu dilekleri dinledik. İster
seniz Yönetim Kuruluna verelim. Bu iki önergenin, öncelikle ele alın
mak üzere Yönetim Kuruluna verilmesini kabul edenler ... Kabul 
etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Şimdi Derleme-Tarama raporunu okutacağım. 

(Derleme- Tarama Raporu okundu.) 

Türk Dil Kurumu 
Xl. Kurultay Sayın BaşkanlıA-ma 

Derleme Tarama Yarkurulu Raporu 

Yarkurulumuz 9.7 .1 966 günü saat IS'de Kurum binasında çalışmalarına başladı. 

Yarkurul Başkanlı~ma i'tikmet Turhan Da~lıo!!lu, Sözciilü~e Kerim Yunı ve Yazman
lı&a MuzalTer Nezihi Egelioğlu seçildiler. 

Kol Başkanı Ömer .l\5ım Aksoy'un 1963- I 966 dönemi ça lışınaları hakkındaki geniş 

açıklaması dinlendi. Yarkurulumuz bundan sonra, Türk Dil Kurumu Çalışmaları ad lı 

kitapta belirtilen çalışmalarla bu çalışmalara temel olan fişleri, araçlan gözden geçirmiş, 
ortaya konulmuş olan ve sayın üyelerc de dngıulmı.ş bulunan Derleme-Tarama kitaptarım 
da incelemiştir. Kolun çalışmaları sekiz maddede özetlenebilir: 
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I - Tarama Sözlü~ü'nün (C,Ç,D) harflerini kapsayan ikinci ci ldi tamamlanmış, 

kitap halinde bastırılmış ve sayın üyelere dag-ttılmıştır. Bu sözlüğün hazırlanabilmesi için 
160 kitaba ek olarak 67 kitabın katılmasıyle 227 kaynaklan yararlanılmıştır. 

Bu sözlügün birinci cildi 196.3 yılında çıkarılı1''11Şll. Her biri 800 sayfayı aşan bu iki yapıt 
büyük bir emek veri ın i \'e türkoloji çalışınaları için çok önemli bir kaynaktır. Önümüzdeki dö· 
nemde üçüncü ve dördüncü ciltlcrinin de çıkarılacaA-ını ögrenmekten Yarkurulumuz büyük 

bir kıvanç duymuşlllr. Verilen bilgiye göre bu yapıt 8 ci lt te tamamlanacaktır. Bu yapılın 

yayınlanması birçok türkolo~un övgüsünil kazanmışur . Örnek olarak Amerikalı türkolog 
Mtnges'i gösterebiliriz. 

1 1 - Derleme Sözlü!iü ' nün ikinci cildi de bu dönemde kolu n çıkard ı~ı ydpıtlardaııdır. 

Söz Derierne Dergisi'nden birkaç kez daha zengin oldu~u görülen bu yapıt için Derleme Ta· 
rama Kolu bundan önce 8 y ıl sı.ircn öziU bir derleme çalışması yapmıştır. Hemen hiç bir 
para harcanınadan binlerce dilseverin yardımı sağlanarak bnŞc.-ırılan bu derlemeler bize za· 
manla 13 ciltlik bir derleme sözlüğü kazandıracaktır. Çeşidi dil çalışınaları için çok önemli 
bir kaynak olan bu yapıt da dil kitaplıAımızın zengin bir varhgı olacakur. Bu yapıtın ve der
leme fişlerinin türkoloji a lanındrı ne kadar yararlı olduğunu ünlü bir türkolog olan Sayın 
Prof. Scvonyan ' ın bu..aya kadar gelerek bu yapıttan ve derleme fişlerinden geniş ölçüde 
yararlanmak için uzunca süre Dil Kurumunda çalışmayı gerekli gördügünü örnek olarak ' 
gösterebiliriz. 

lll - Bu dönemde •·Yasa Dili Sözlü!!ü" adıyle bir yapıt daha hazırlanmış ve basımına 
baş lanmış bulunulması sevindirici bir olaydır. 1960'Uan sonraki yasalarımııda kullanılmış 
Türkçe hukuk sözcük ve terimlerini içine almakta olan bu yapıt bundan önce yayımlanan 
Anayasa Sözlüg-ü gibi hukuk dilimize girmiş öz Türkçe hukuk terinılerinin tanıtılmasma , 

yazılmasına yardım edecektir. 

IV - Yıllardan beri üzerinde çalışılmakta olan .. Atasözleri ve Oeyimler" ad lı yapu da 
bu dönemde tamamlanmış ve basurılmıştır. Şimdiye dek bu alanda yayımianmış olan ki· 
tapların en doArusu ve en doyurucusu bu kitaptır. Konu bu yapıtla aydınlıga kavuşmuş, 

gerçek atasözleriyle deyimierin yeri be11i olmuştur. Böylece atasözleriyle deyimler konusunda, 
Dil Kurumu , temel kitabı ortaya koymuş bulunmaktadır. Kol Başkanı Sayın Ömer Asım 
Aksoy bölge a~zlarmdan yapılan derlcn'lelcrle ikinci bir cildin hazJrlanmakta olduAunu da 
sevindirici bir haber olarak bildirmiştir. Bu seri 4 cilt olacaktır. Birinci cilt elimizdedir. 
Cillle derleme bölgeleri gösterilecektir. O çüncü ci lt yurduınuz d~ındaki lehçelerde geçen 
atasözleri ve deyimleri içine alacakllr. Dördüncü cilt ise eski zamanda kullanılıp bugün ya
şamayan atasözleri ve deyimler olacaktır. 

V - Derleme ve Tarama Kolunun be~enilen bir çalışınası da ( 1932 Dil Devrimi) nden 
bu yana dilimizin kazand1gı yeni sözcüklerin, metinleri larayarak tanıklarıyle ortaya koymak 
i şidir. Bunun için tanınmış yazar l arın 298 yapıu gözden geçiri lmiş, taranmışur. Bu çalış~ 
malar derlenip yapıt haline gelince, bu a landaki büyük bir boşluk doldurulnı~ olacakur. 

VI - Derleme ve Tarama Kolunu n, halk sanatları terimleri yle, folklorumuzun özellikle 
sözle ilgili derlemelerine devanı euigi görülmüş, önümüzdeki yıllarda da bu çabalan sürdü
rece~i belirtilmiştir. Halen elde 2300 fiş bulunmaktadır. 

VII - Gelecek dönemde gerçekleştirilecek işler arasında yurdun çeşi tli bölgelerinde 
halk a~zından •es alma yoluyle derlemeler de yapılacaktır. Böylece çok önemli bir çal~maya 
daha girişitmiş olacaktır. 
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V lll - Derleme ve Tarama Kolu Başkanlı~ının planına göre Tarama Sözlü~ü'nün 
sekiz, Derleme Sözlü~ü 'nün on üç cildi şimdiki kadı·oyla ancak yirmi yılda bitirilebilecektir. 
Dil kitaplıgım1Ztn bu iki büyük ana yapıtının bir soluk önce tamamlanıp ona ya konulması 
gerektir. Her ikisinin de gereçleri hazır olduA:una göre yeni bütçcde öngörülen yeni görevli 
ve gündclikli l6rdcn bu kola yeğlikle görevli ve gündelikçi ver ilmesi Kunıltayımızın, gelecek 
Yönetim Kuruluna bir yönergcsi olarak kabul edilmelidir. 

Yarkurulumuzca Derleme ve T:ıraına Kolunun başta Kol Başkanı Sayın Oıncr Asım 
Aksoy ve arkadaşlannın çalışma ve başanları Ö\·gü ile karşılanmiştır. 

Kol Başkanının 1966-1969 döneminde yapılacak işler için tasariadıltı programı Yarkıı-
rulumuz şöylc:ce kabul etmiştir: 

ması. 

a - Yasa Dili Sözlü~ü'nün yayımlanması. 
b - Tarama Sözlü~ü'nün üçüncü ci ldinin yayıınlanması. 
C" - Tarama Sözlüğü'nün dördüncü cildinin yayımlanınası. 

ç- Derleme SözlüQü'nün üçüncü cildinin yayımlanması. 

d - Derleme Sözli.i~ü'nün dördüncü cildinin hazırlanması. 
c - Bölge atasözleriyle deyimlerinin hazırlanması. 

r - Dil Devriminin getirdiA:i yeni sözcüklerin bir sözlüğünlin yapılması. 
g - Halk sanatları terimlerinin daha geniş ölçüde derlenmesi. 
~ - Yurdun çeşitli bölgelerindeki halk a!ızından ses alına yoluyle derlemeler yapı!-

Yarkurulumuz aşag-ıdaki konuların saym Kurul ta ya duyurulmasında fayda gornwktedir. 

1 - Folklor deyimleriyle halk aıtzından derlemeler yaparken Türk Dil Kurumunun 
Milli E&itim Bakanlı&ına balılı Folklor Araştırma Enstitüsü, Yüksek Ö!!renim Gençli!!i 
Falklor Ara~urına Enstitüsü, Halk evleri ve Yapı Kredi Bankası Halk Oyunlarını Yaşatma 
ve Yayma Tesisi gibi kurumlarla işbirligi yapması . 

2 - Yer adları deıtişimlerinde akııaklıklara meydan vermemek için Içişleri Bakanlı~ıyle 
ili$ki kurulması. 

3 - Yapılacak derlemc:Jerde sınırlarımıı dışında yaşayan Türk topluluklarından Ku
rumun gücü ölçüsünde derlemeler yapması. 

4 - Yurt ölçüsünde yer adları (Toponyınie) , kişi adlnrı (Onomastique) derlemesine 
hız verilmesi. 

5 - Üzüntüyle belirtmek isteriz ki özel i ş yerlerine verilmektc olan adlar ulusal gele· 
ncklerimize ve dilimiıin kurallanna uymamaktadır. Bu yerleri birçok yabancı adlar bir 

bula.şıcı hastalık gibi sarnıaktadır. Daha önce yararı görülmüş olan iller ve belediyc:lerle 
yapılmış işbirliA"inin tekrar canlandırılmasını Yarkurulumuz uygun görmektedir. 

Raporumuz yüce Kurultaya sunulur. IO.VII.I966 

Başkan 

H. Turhan Da~lıoıtlu 

H. Ragıp U~ural 

lhsan Gündüz 

Sözeti 
Kerim Yunt 

S.Nuri Öz Cevdet Be-ı.irci 

Mürsel Köse adir Gül 

Ali Rıza Önder 

Yazman 
Muzaffer . Egelioıtlu 

C.Cahit Güzelbey 

Talat Gün Şinasi Alp<r 
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BAŞKAN - R aporu dinlediniz. R apor hakkında söz isteyenler. .. 

O.T. PAM!RLl - Türk Dil Kurumunun bir üyesi olarak 
az önce okunan raporu dinlerken kıvanç duydum. Sevinçli haberler 
alınca , insan duyduğu sevincin değerini ölçcbiliyor. Derleme-Tarama 
Kolu hem içte hem dı~ta çalışıyor. Hizmetleri bütün milleti kapsıyor. 
Yurt sathına yayı lmış bir kolun bu derece başanya ulaşması her üye
nin göğsünü kabartır. Kolun çalışma kadrosu ile ortaya atılan iş in
sanı şa~ırtıyor. Bir Tarama Dergisini meydana getirmek için resmi 
kadrolarla çalışılmak istcnseydi 100 ki~i az gelirdi. Dıştan da çalışma
ları sayarak on binlerce insan lazımdı. Bu kol büyük bir yapıt olarak 
bize deyimleri ve atasözlerini de kazandırdı. Atasözleri ulusal dilin 
yayılmasında, zengin oluşunda en önemli temel noktalardır. Dile ait 
birçok deyim tarihe karı~ır. Ama atasözleri ölmez. Işte bu kol bize 
böyle bir eser kazandırmıştır. Raporda yer yer yapıl an övmeler azdır. 

Derleme-Tarama Kolunu uzun yıllardan beri büyük bir ba§arı ile 
yü ı ütcn Sayın Aksoy'a ve bu yolda hizmeti geçenlere, yapıtlarda hissesi 
olanlara yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ile sclamlarım. 

MAHMUT MAKAL - Söyliyeceklerim dilekler kısmına gire
bilir. Fakat Kurultay programında dilekierin de yeri belirsiz. Bizde 
yayınla, yapıtla, günce ile ilgi lenenler birkaç binin üstüne çıkınazlar. 
Ancak güneeler 200 bine hitap edebilınektcdir. Otuz iki milyon va
tanda~ın çoğunluğunun Dil Kurumu çalışmalaııy l e ilgili olduğunu sa
nıyorsak aldandığımızı söyleyeceğim. Adana'da yüz kl!-Ôar öğretıncnlc 
bir günümüzü dil üzerinde çalışınaya ayırd ık. An Türkçenin sorunları
nı işlerneğe çalıştık . Taşralı öğretmenler Dil Kurumu çalışmalarından 
haberdar değiller. Dil Kurumunun bir sözlüğü var dedim. Bir de ga
zeteciler için hazırlanan listcyi anlattım. Neden dediler, bu çalışmalar 
birkaç yüz kişinin çevresinde kalır da bizlere kadar yayılmaz. 

Bu sözlerimi ister dilekler kısmına, ister Derleme Raporu kısmına 
alın. Köy öğretmeni ilc değgide bulunmanın yolları aransın. Yönttim 
Kuruluna havalc edilebilir. Dil Kurumu dar bir çerçeveden çıkmak ve 
yurt yüzeyine yayılmak zorundadır. Dil davasının hızla gelişmesini 
aksatabilir bu dar çerçevede kalmak. Ne yazık ki Kurum tarafından 
uydurtılduğuna inanmıştır köy öğretmeni diiUürü'nün. 

BAŞKA - 1932 yılında da bu dilek öne sürülmüştü . 

H. T. DACLIOCLU (rarkurul Ba.şkam) - Derleme-Tarama 
Yarkurulu raporu üzerine bizim ça lışmalarımızı ve kolun çalışmalarım 
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övcn Pamirli'ye te~ckkür borcumuzdur. Kol un , içte ve dı~ta bir sistem 
içinde çalışması ba~arısı için bir güvence olmu~tur. Ecnebi bilginlerin 
övgüleri de bizim için bir iftihar vcsi lesidir . Makal ' ın teklifi dilrklcr 
bölümünde görüşülebi lir. Dcrleyicilcrinizin ana kısmını taşradaki 

öğretmenlerimiz teşkil eder. Bu öğretmenierin Dil Kurumu' nu tanı
manuları gerçeğe ne kadar uyar, sizin takdirinize bırakıyorum. 

Bir milletin yardımı ilc, sizlerin yard ımınızla bu işi başarmak müm
kün olacaktır. Hepinize binlerce teşekkür, saygılarımla. 

BAŞKAN - Derleme-Tarama Raporunu oyuııuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Oy birliği ilc kabul edilmiştir. 

Şimdi Yayın ve Tanıtma Yarkurulu raporunu okutuyonım. 

(Yayın ve Tanıtma Yarkurulu raporu okundu.) 

Xl. Türk Dil Kurultayı Yüksek Başka nlı~ına 

Yayın ve Tanıttı-la Yarkurulu 9 temmuz 1966 cumartesi günU saaı IS.OO' te ve 10 lf'm

muz 1966 pazar günü saat IO.OO'dan saat 18.00'c kadaı· toplantılarını yaptı. Yarkurul baş· 
kanh~ına l'vlehmct Önder, ikinci başkanhga Cahil Bcğenç, yazman lı~a Cclfı lctt in Ki ş ınir , 
sözclilü~e Osman Turgut Pamir'in seçilmesinden son ra ça lışmalarına başladı. 

Kol başkanı Sal§.h Biı'Sc:l Lüm eleştirilere C(':vap \'erdi ve geçmiş dönem çalışınaları ti.tc-

rinde açıklamalarda bulundu. 

Üyelerin kol çalışmaları üzerinde yaptıQ-1 konuşmalar şu koııııbrda oldu : 

1 - 1963- 1966 yıllarının Yayın ve Tanıtma yönünden eleştirisi. 

2 - Türk Dili Dergisi. 
3 - Ödüller. 
4 - Dilekler. 

1) !963- 1965 yılları Yayın ve Tanıtma yönünden eleştiriimi ş vo aşa~ıdaki maddelerde 
gösterilen sonuçlara varılmı:;;tır: 

a - Bundan böyle Türk Dil Kurumu tarafmdan yayınlanacak tanıtına y~• yın ları için 
önceden bu eserlerin bir listesi yapılmalı ve mektupla üyelere, radyo, gazete ve dig-er pro-
paganda araçlarıyle de aydmlara duyurulmalı. ' 

b - Bilimsel yayınlar kadar tanıtma kitaplarına da önem verilmeli. Tanıtma yayııl

lannın ucuz ve yararlı olmaları saglanmalı, en fazla iki formayı geç memeli. 
c - Yayın ve Tanııma Kolu bundan sonraki dörlcmlerdc TLirkçe ve Edebiyat ders· 

lerine yardımcı olabilecek nitelikte kitaplar hazırlanması ve yayınianmasına önem vermeli. 
d -Şemsettin Saıni hakkında hnzırlanmakta olan eserin bir an önce yayımı sağ

lanmalı. 

e - Haber dili sözlüAli ki5a süre içinde yayıınlanmalıdır. 

2) Dergi 

a - Türk Dili dergisinde bilinlScl konulardan daha çok sana l yazılarına yer verilmesi 
ve dergi sayfalarının artırılması. 
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b - Dergide Kurunnın bütün yayın l arının liste şeklinde yayınlanmas ı , 

c - Dergide yazar kadrosunun daha genişleti l mesi, 
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d - Türk Dili dergisinin özel say ılannın daha düzenli bir şekilde yayınianmasına çaba 
gösterilmesi tcklif edilm i ştir. 

3 - Odiill.r: 

a - Ödül almış kişilerin Kurumda üye dcgilsc üyeli~e kabul edilmesi, 

b - Kuruhaylarda , ödül kazanan l arın tanmlmas ı , teklif edilmiştir. 

4 - Diltkl<r: 

a - Gelecek dönemlerde düzen lenecek konfer:ınslarda yönetim ve yürütme koll arı 

dış ı nda daha çok konfe ransçıya yer ver il mesi, 

b - Gczilerdc belir li kişilerin d ışındaki üyelcrc de yer veri lmesi, 

c - YUrütme Kurulu üyele rinin bir yılda paralı olarak b ir konferans tan fazla konfe~ 

rarıs ver ı neıneleri , 

d - Türk Dili dergisinin özel sayıl arının yay ı mianmadan çok önce üyelere duyurul-

ması. 

c: -Yayın ve Tan ıt ma Kolunun önce oldu~u gibi Tanıtma ve Yayın adıyle iki kol 
olarak ayrılması, dcg:ilse Tanıtma Kolunun Genel Yazmanlı~a ba~lanması. 

f - Dergide yayımiamın yazı larda a n dilin kullanılması için gereken titizli~in gös

teri lmesi. 

(jfltriltrimi~: 

I - Dışarıda yayım ianmı ş bir eser oldul!u gibi ya da del!iştirilerek ve genişletiterek 

Kurum yayınları arasında çıkarılamaz. 

2 - Yöneti m ve Yürütme Kurulu üyelerinin hazırladıkları yapıtlar, ancak dışarıdan 
yetki li iki kişinin olumlu raporu ve Yönetim Kurulunun kes in karanyle yayımlanabilir. 

3 - Bir dönem içinde Kurum Yönetim ve Yürütme Kurullarında görev almış bir yazar, 
kitap yazı ücreti olarak 10.000.- liradan fazla ücret alamaz. Bilimsel eserler bunun dışın

dadır. 

4 - Yönetim ve Yürütme Kurulu üyelerinin basılmış yapıtlannın onda dokuıu tüke-

ti ldikten sonra ancak ilcinci baskısına geçilebi1ir. 

5 - Tanıtma yayın l arı ma l oluş değerlerinden aşaııı bir değerde de sa tıl abili r. 

6 - Geri çevrilen kitaplan n, geri ~evri lmesi nedenleri ayrıntılı olarak yazanna bildirilir. 

7 - K ol çalışmala rı sonucu yazı lan yapıtiara yazar ad ı konulamaz. Yalnız ilgili kolun 

:ıdı veri lir. 

8 - Yöneıim ve Yürütme Kurullarında görev almış üyelerin bir dönem içinde kitap 

halinde ikiden fazla eser i kabul edilip Kurum yayın lan ara.oında yayın lanamaz. Türk Diti 

der~i,i ve Türk Dili Araştırmaları Yıllıl!ı-Bellcıtn'de çı kacak yazılar bunun dışında ıutulur. 

9 - Türk Dili dergisi yazı kurulu, yalnız Yöneıim ve Yürütme Kurulu üyelerinden d el!il, 
blı konuda yetkili ve Kurumun nmncını bcnimscdig-ioi tutum ve davranışlarıyle ortaya 
koyınuş1 dışarıdan Yönetim Kurulunca seçi lecek en az iki sana tçı üyenin de kaulması ilc 

kurulur. 
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10 - Es:r sahibi, yayımlanmak üzere Kuruma teklif edeceA'i her eserin daha önceden 
herhangi bir yayınevi tarafından ya da kendisi tarafından yayı mlanıp yayımianmad ıA-ı 

konusunda imzalı bir belge verir. 

1 1 - Yazar bunlara uymazsa Kurumun yazara ödedigi yazı ücreti kanuni süresi 
içerisinde geri istenir. Geri verilmedigi takdirde yazar hakkında kanuni işlem yapılır. 

12 - Ödül yönctmeli~i, 8. ve 9. kurultayların düzerıledi~i ödül yönetmeligi gere~ ince 
uygulanır ve her dönem Kurumun bütçesi yeterince artırılır. 10.7.1966 

Başkan 

Mehmet Önder 

Üye 
Gülten Alun 

Üye 
Feyzi Halıcı 

Üye 
F. Kırzıog-lu 

Üye 
H. Mazıo!ılu 

Üye 
1. Soysal 
(Bulunmadı) 

Salim Şcngil 

F.N.Uzluk 
(Bulunamadı) 

2. Başkan 
Cahit Bc#enç 

Üye 
İhsan Ada 

Üye 
Ayhan Hünalp 

Üye 
Halil Kocagöz 

Üye 
Erdal Öz 

A. Toroslu 

Yazman 
Celiılettirı Kiımir 

Üye 
Rıdvan Çongur 

Üye 
Sait Gökçe 

Üye 
İbrahim Minnetoglu 

(Bulunamadı) 

Üye 
Melahat Özgü 

Nurer U!ıurlu 

Sözcü 
O.T. Pamirli 

Üye 
M. Ekmekçi 

Üye 
M.Aii Gökberk 

Üye 
Cevdet Kudret 

Üye 
T. Saraç 

Üye 
G. Samancı 

S. Uluata 

Nevzat Üstün 

BAŞKAN - Rapor üzerinde konuşmak isteyenler ... 

Daha önce bir önerge var, onu okutuyorum. 

(Refik Topkan'ın önergesi okundu.) 

Kurultay Başkanlıııına 

lki ufak önermede bulunmak istiyorum: 

1 - On beş yıldır başarı ile yayımlanan "Türk Dili" elbetteki Kurumun ömrü boyunca 
yayımlanacaktJr. Dilejı;imiz de budur. 

Ancak derginin tüm havası, sanki bir edebiyat dergisi niteli~indcdir. 

Türlü "'edebiyat" dergisi çıkar ve bu alandaJci hjzmcti yi.ırütürken .. Türk Dili"nin adına 

aykırı olarak bu kılıkta yayımianmasını dogru görmemekteyiz. 
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uDil" konusunda hiç bir yazı verilmiyar diyemeyecegiz. Ancak bu iş beşte bir oranına 
dahi uzanamaz. 

O yüzden ve hi\· degilse yarı yarıya "'dil" konularına yer verilse daha olumlu ve başarılı 
sonuçlara varmanuz olanag-ı sa~lanacaktır. Bu noktayı Sayın Genel Kurul üyelerinin ona~ 
malarına sunarını. 

2 - İkinci olarak yapacagım önermeyi belirteyim: Kurumun akça gücü, son yıllarda 
epey gelişnıiştir. Şu duruma göre sıkıntı söz konusu deA:ildir. 

O yüzden yapılan bütün yayınları üyclerc göndersinler. Böylece onlardan daha çok 
yararlanalım. Biliyoruz ki çoğu ''ateş pahası" olan yaymlan tüm halde sağlayamıyoruz. 
Bu önermeıni de yüksek onaınalarınıza sunmakla mutlu olaca~am. 

AKSOY (Genel ra;::man) - Benim söyleyeceklerim usul ilc il
gi lidi r. Raporda çok ayrıntılara inilıniş. Bir raporda bulunması gerek
mcyen ayrıntılara. Belki 40-50 madde var. Toptan konuşma yaparsak 
olumlu bir sonuca varamayız. Konuşacak arkadaşlar türlü görüşler 

ileri sürecekler. Yana, karşı konuşacak. Sonra raporun tümü oya 
konacak neyi kabul edip neyi rcddcdeceğimizi bilemeycceğiz. 

Benim öneri m şu: Her madde ayrı ayrı okunsun, arkadaşlar o 
madde üzcı inde kısaca konuşsunlar, oya konsun, hangisi kabul edildi, 
hangisi edilmedi, anlaşılsın. Söz gelişi raporun bir maddesinde dergide 
sanat yapıtları dil yapıtından çok olsun deniyor. Başka bir arkadaş 
burada aksini söyledi. Bunu ayrıca konuşup bir karara bağlamazsak 
rapo ı un tümü içinde kaybolur. 

O.T. JlAMİRLİ (Sö;::cü) - Aksoy'un teklifi gayet yerindedir. 
Teklifi biz de kabul ediyoruz. Yarkurul sözcüsü olarak. 

BAŞKAN - Bu teklifi faydalı buluyoruz. Yayın raporununun 
madde madde okunup oya konmasını kabul edenler ... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

M. ÖNDER - Yarkurul Başkanı olarak konuşuyorum. Ra
porda tcklif ve dilekler var. Bir de kabul edilmiş önergeler vardır. 
Ben önergelerin tek tek okunarak konuşma açılmasını teklif ederim. 

BAŞKAN - Önergeler burada okunsun, teker teker kabul edil
sin deniyor. Zaten bu önergeler komisyonlarda konuşulmuş. Evvelcc 
söz almış olanlar var. Onlar rapoı un tümü hakkında bir konuşma 
yapsınlar. Bakalım ne diyecekler. 

R. ÇONGUR - Konuşmak isteyen her üye belli bir konu üze
rinde konuşacağına göre konu gcldikçe her üyt' gelsin konuşsun. 
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S.S. DANİŞMENDGAZİOGLU - Tanıtma işlerinden anla
yanların düşüncelerini dinledik. 39 eser yayınlandı deniyor. Çoğu 
ikinci baskı. Çoğu gerekli olmadığı halde yeniden basılmış. Göğsümüzü 
kabartacak bir Ali Şir N eva i var. Bu, Kurumun ilmi hüviyetine yakıw 
şekilde bir eserdir. Ötekiler ufak tefek eserler. Daha değerli bitikler 
çıkarılmasın ı istiyoruz. Anlayanlar takımının düşüncelerini tanıtan 

yazıda doğru bulmadığı m bir husus: "dışarıdan yetkili iki kişinin" 

düşüncesi alınsın deniyor. Neden? Dışarıdan iki kişi bizden daha mı 
yetkilidir? Sonra Yöneticiler takımı ikiden çok bitik yayınlamayacak. 
Bunda art düşünce görüyorum. Yöneticiler takımı , oylarımızı alarak 
gelmişlerdir. Onların iki değil, on değil, elli bitikle karşımıza çıkmasını 
isteriz. İkiden çok olmaz diye engel koyamayız. Bu iki hususun rapordan 
çıkarılmasın ı öneriyorum. 

A. SARACOGLU - Bu rapor niçin ve niye hazırlandı? Ra
porlar geçmiş dönemi eleştirir, inceler, önümüze çıkarır. Onları be
ğeniyorsanız çalışmalarına yardımcı olun, onları aklayın; beğenmi
yorsaruz söyleyin, demektir. Öneriler Kurultaya gelir. Üzerinde ileri 
geri konuşulur. Kabul edilirse yeni Yönetim Kuruluna ve ı ilir. Rapor
ları öneri haline getirirsek yanlış lık yapmış oluruz. 

N. CUMALI - Yarkurul çalışma ları yanlış anlaşılıyor. Ra
porun tümünü birden oylamağa imkan yoktur. Maddeler, Yönetim 
Kurulu çalışmalarını bağlıyıcı mahiyettedir. Teker teker oya konması 
iyi olur. Bir maddede, bir kurultay döneminde on bin liradan fazla 
telif hakkı ödenınesin deniyor. Gönül ister ki üç yıl içinde daha fazla 
eser hazırlansın. Bu arkadaşları bağlayamayız. Hakları ne ise alsınlar. 
Bunlar çelişme halinde fikirlerdir. Biz arkadaşların haklarını ödersek 
onlar da bize eser kazandırırlar. 

Dışarıdan iki kişinin vazifelendirilmesi de doğru değildir. Kendi 
aralarından seçilecek iki kişi daha faydalı olur. 

Türk Dili dergisi bilimsel yazılara yer versin diyorlar. Türk 
Dili'nde sanat yazılarının da yer alması faydalıdır. Derginin sanat 
değeri artar, bu da okuyucu sayısını arttırır. Bilimsel yazılar Belleten'
de, sanat yazıları Dergi'de yayınlansın. 

A.N. CANER - Ben de konuşulmayanları dile getireceğim. 

Bir konferanstan fazla konferans vermesin deniyor. Ben bunun karşı
sındayım. Raporda yalnız yayın konusu üzerinde durulmuş. Tanıtma 
çalışmaları da gerçekten kıvanç duyulacak çalışmalardır. Amaçların 
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yurt yüzeyine yayılması konusunda bu çalışınaları kıvançla karşı

ladığıını söylemeyi bir borç bilirim. 

A.T. YEGÜL - Türk alfabesi a, b, c, ç, d olarak devam eder. 
Fransız alfabesi de a, b, c, d, e olarak ... Rapor ç yi atlamıştır. Ben 
bunu dikkatsizlik saydığıını söylemek için çıktım. Türk alfabesine 
karş ı saygılı olalım. 

1. OLGUN - Yayın raporu umduğum şekilde olmamış. Yö
netim Kurulunun bütün yetkilerine bir sınır tanımış. Bu görüşü hiç 
benimseyemedim, kusura bakmasınlar. On bin liradan fazla para 
a lamaz .. . İki eserd en fazla yazamaz .. Şimdiye kadar böyle rapor gör
medim. 

Tanıtma yayınları isteniyor. Şemsettin Sami , Ahmet Vefik, Ah
met Mithat gibi ... Bu dil için haya tl arını vermiş insanlar hakkında bir 
formalık eserler tavsiye ediyoruz. Bu Kurum ilim adarnma koruyuculuk 
yapmakta, örnek olmaktadır. Yerli e l emanlarırnıza neden vermek is
temiyoruz. Ali Şir Nevai divanını yayınlamak kolay bir şey midir? 
Ali Şir evai'yi hazırlayanın elini öpelim. T erminoloji Sözlüğü'nü 
hazırlayan Reşat İz lıırak 30 yıl çalışmış, böyle bir eser meydana ge
tirmiş. Şimdi bu eser 500 sayfadan fazla diye sahibini hayal kırıklı

ğına mı uğratacağız. Bu gibi eseriere yüz bin lira verilse kılım kıpır
damaz. Dikkatinize sunuyorum. 

R . ÇONGUR - Sayın arkadaş raporu beğenmedi. Önümüzdeki 
Kurultaycia kendisini yarkurula bekliyeceğiz. Önceden, öneriler de 
buraya gelsin okunsun denmişti. Biz o öneriler üzerinde Yarkurulda 
konuşmuştuk. 

O . T. PAMİRLİ (Sözcü) - Ben şimdiye kadar konuşanlara 
cevap vermek istiyorum. R aporda madde madde konuşulacak husus
lar var. Bir de raporun dilekler kısmı var. Önerilerimiz madde madde 
konuşulsun . Teklifimiz budur. 

Ö. A. AKSOY (Genel Yazman) - Ben yapılacak işi çok basit 
görüyorum. İlk sayfada birtakım bölümler var. Birinci Bölümde a, b, 
c diye fıkra l ar sıral anmış . Biz de a, b, c' yi ayrı ayrı oylayalım. 

Dilekiere gelince: Bunlar ka rar konusu değildir. Yeni Yönetim 
Kuruluna verili r ; yerine getirilmesi uygun görülenler yerine getirilir. 

M. ÖNDER (Yarkurul B~kanı) - Yarkurul iki gün toplantı 

yaptı. Bir gündemle işe başlandı. Gündemde üç madde vardı: 
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ı - Tanıtma ve Yayın yönünden eleştiri 

2 Tarutma Yayınları 

3 Ödüller 

Konuşmalar tutanaklara geçti ve rapor buraya getirildi. Verilen 
önergeler oya kondu, tartışıldı, kabul edilenler buraya geldi. Bunlar 
üzerinde burada konuşulması lazımdır. 

BAŞKAN - Yarkurulların hazırladıkları raporları Genel Kurul 
arzu ederse kabul eder, isterse etmez. Böyle olduğuna göre rapoıu 
madde madde okutup oyunuza sunacağım. Şimdi raporun ı. mad
desinin a fıkrasını okutuyorum. 

a) Bundan böyle Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanacak Tanıtma Yayınları için 
önceden bu eserlerin bir Jistesi yapılmalı ve mektupla üyelere, radyo, gazete ve diger propa
ganda araçlarıyle de aydın lara duyuruhnalı. 

BAŞKAN - Şimdi okunan bu a fıkrasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmeyenler. .. Kabul edilm~tir. 

Şimdi b fıkrasım okutuyorum. 

b) Bilimsel yayın lar kadar tanıtma kitaplarına da önem verilmeli, tanıtma yayınlarının 

ucuz ve yararlı olmalan sa~lanmalı, en fazla iki formayı geçmemeJi. 

SALAH BİRSEL - Son zamanlarda tarutma yayınları fazla 
sayfalı oluyor. Daha az formada olup ortaokul öğrencilerinin de 
anlayacağı şekilde hazırlanması üzerinde duruldu. Raporda iki forma 
ile sırurlandırılrruş . İki formada hiç bir şey taıutılamaz. Ricam, iki 
forma sınırının kaldırılması. 

R. ÇONGUR - Tarutma yayınlarında iki formalık kitap çok 
küçüktür, deniyor. Bunlar halk için yapı lan yayımlardır. Bu bakımdan 
küçük olmasında fayda vardır. Yürütme Kurulunu bu toplantıda 

uyarmış olalım. 2- 3 formayı aşmasınlar. İlle iki forma olacak diye 
4 formalık kitabı gereksiz yere bölmüş ol acağız. Kurum zarar ederek 
bazı kitapları çıkarsın diyorum. Mesela yoksul öğrencileri düşünerek 

İmla Kılavuzu'nu bir liraya satsın. Yürütme Kurulu, tarutma yayınla
ıııun 2-3 forma olmasım göz önünde tutsun, aşan kitaplar olursa 5 for
ma olarak da basabilir. 

A.N. CANER - Sonuç anl aşıld ı . Bu sınırlamaıun kaldırıl

masııu istiyoruz. Bu madde kaldırılsın. 
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O.T. PAMİRLİ (Söz.cü) - Yarkurulda, tarutma yayınları, bir 
hedef tutularak hazırlarum dendi. Çocuğun maddi imkfınlarıru, kül
tür imkanlarıru düşündük. Bu tip kitapların hüviyetini çizdik. Sınırsız 
bir tanıtma yayını olabilir ama çocuğa verilecek kitabın sınırı olma
lıdır. Tarutma yayınlarının satışı, maliyet fiyatlarının aşağısında olsun 
dedik. Böylece para düşünmedik. Hüküm sizindir. 

BAŞKAN - Tanıtma yayınlarırun sınırlı ve sınırsız olması hak
kında önergeler var. 

(Rıdvan Çongur'uıı önergesi okundu) 

Başkanlık Katına 

(b) bölümünün ıöylece de~iııirilmaini öneriyorum: 

.. b - Tanıtma yayınlarının 2- 3 formayı aşmaması için Yürütme Kurulu titiz drıvran~ 
malı ve daha çok forma tutacak kitaplar için ayrıca yayın kararı almalıdır." 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum. 

( Ulunla, MinneloJ/u ve Halıa 'n m im::nladıkları 6,..rge okundu.) 

Rapordaki dilekler üzerinde konuıma açılması çok vakit alaca~ndan, dilekierin gelecek 
Yönetim Kuruluna bırakılınasını öncririz. 

SARACOGLU - Rapor sınırianmasını teklif ediyor. Raporu 
değiştiren bir önerge oya sunulamaz. 

M. ÖNDER (Yarkurul Başkanı) - Yarkurul, X. Kurultay rapo
runu tetkik etti. O raporda da 

ı . Dilek ve teklifler 
2. Öneriler 

vardı. Dilekleri burada uzun uzun konuşmağa lüzum yok. Asıl olan 
önergelerdir. Dilekler üzerinde konuşma açıldığı da görülmemiştir. Ge
lecek Yönetim Kurulu bu dilekleri ister dikkate alır, ister dikkate almaz. 
Burada konuşma açmayalım, çok uzayacak. Bir deli bir taş atar ... 

BAŞKAN - Tanıtma yayınlarında forma sınırlamasının ta
marruyle kalkması teklifini kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Dilekierin yeni Yönetim Kurııluna bırakılması hakkında bir önerge 
vardı. Rapor hakkında fikir edindik, dilekler yeni Yönetim Kuruluna 
bırakılsın deniyor. 

Ö.A. AKSOY - Dilek, adı üstünde dilektir. Kara'r konusu 
değildir. Her dilek üzerinde tartışma açılırsa haftalarea sürer. 
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BAŞKAN - Yalnız dilekler kısmını atlayacağız. Yarkurul 
Başkanının teklifi şu: Dilekler üzerinde burada konuşmayalım. 

Yalnız bentler üzerinde konuşalım diyorlar. 

A.N. CANER - Yanlış anl aşıldı. Dilekleri Yönetim Kuruluna 
ileteceğiz. Yönetim Kurulu bunları uygulayıp uygulamamakla serbest 
olacak. Yeni Yönetim Kurulunu serbest bırakıyoruz. 

BİR ÜYE - Yarkurul Başkanının söylediği bir söz üzerinde 
durmak istiyorum. Yönetim Kurulu ister yapar ister yapmaz dediler. 
Böyle yapamayız . Maksat bu değildir. Yarkurulda dilekte bulunmuş 
bir arkadaş deli değildir. Yüce Kurultayı bu sözden tenzih ederim. 

M. ÖNDER - Ben böyle söylemek istemedim. Öyle anlaşıl
dıysa özür dilerim. Teklif ve dilekler geldi, sonra önergeler geldi. 
Tcklif ve dilekleri maddeler halinde sıraladık. Kılavuzumuz, geçen 
dönemin yarkurul raporu oldu. Kabul edilen önergeleri aynen rapo
rumuza geçirdik. Önergeler burada konuşulsun. Genel Kurulca ya 
kabul edilir, ya edilmez. Her dönemde bu böyle olmuştur. Yarkurulda 
kabul edilen önergelerin burada konuşulmasının kabul edilmesini 
teklif ediyoruz. Dilekleri bırakıyoruz. Yönetim Kurulu ister uygular, 
ister uygulamz. 

BAŞKAN - O halde şimdi raporun önergeler kısmını okuyoruz. 

"1 - Dışarıda yayımianmış bir eser oldu~u gibi ya da dej!iştirilcrek ve gen işletilerek 
Kurum yayınları arasında çıkarı1amaz." 

S.S. DANİŞMENDGAZlOOLU - Bu düşünceyi destekleme
nizi, arkalamanızı diliyorum. Kurum üyelerini Yönetim Kurulu seçi
yor. Dışarıda yazılmış bitikierini Kurumda bastırıyorlar, telif hakkı 
alıyorlar. Sonra aralarında üleşiyorlar deniyor. Bu önergeyi benim
siyorum. Biz Kurumumuzun ereklerine uygun eserler istiyoruz. Ak
çalarımız ı ancak böyle tüketebiliriz. 

A.N. CANER - Aksini savunacağım. Türk diline hizmet eden 
bir eser yayınlanmış, fakat sonra mevcudu tükenmiş olur. Bu önergenin 
reddini isterim. Yoksa bu eserlerden Kurum yoksun kalır. 

H.T. DAOLIOOLU - 30 sene evvel bu fakiriniz Şcmsettin 
Sami'yi yazmıştı. O zamanın dili ile yazılmıştı. Bu defa, dilini düzel
terek, torunları ile görüşerek, ecnebi memleketlerden belgeler getir
ıerek ve üç sene çalışarak yeniden yazdım. Bir daha böyle bir eser 
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yazılmaz. Hem Türk diline hizmet edenleri tanıtalım diyoruz, hem de 
tahdiller koyuyoruz. Biraz insaflı olalım, ölçüyü elden bırakmayalım. 

(Oylamaya geçitsin sesleri) 

REFİK TOPKAN - Dağlıoğlu bu eserini baştan aşağı yeniden 
yazmıştır. Eskisi ile hiç bir ilgisi yoktur. Arnavutluk Şemsettin Sami 
için posta pulu çıkarmıştır. Bu kadar değer bilir olmuştur. Daniş

mendgazioğlu niçin böyle söylüyor. 

(Oya konulsurı sesleri) 

C. KUDRET - Söz konusu olan kitap Şeınsettin Sami de
ğildir. Komisyonda tartışması yap ıl an kitap dilbilgisi yarışmasına 

katılan 3 eserdir. Yönetim Kurulu bu eserlerden birinin bastırıtmasına 
karar vermiş. Fakat ödül veremeyince telif ücreti verdik demek is
tiyor Kolbaşkanı. 

( Gürültüler) 

BAŞKAN - Konudan dışarı ç ıktığınız söyleniyor. 

C. KUDRET - Bahis konusu kitap, halen okullarda okutul-
makta bulunan kitaptır. 

( Gürültüler) 

BAŞKAN - Zamanınız doldu. 

HÜSEY1N - Usul hakkında konuşacağım. Üniteler üzerinde 
konuşabiliriz. Kimin eseri basılmış, yahut basıJacakmış bilmiyoruz, 
bilmek mecburiyelinde de değiliz. Bir kişi maddenin lehinde, bir kişi 
aleyhinde konuşsun. 

BAŞKAN - Bu konuda bir önerge var, okutuyorum. 

Ba.şkanlı~a 

Her madde için yalnız bir lehte bir alehytc söz verilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKA Caner'in ikinci önergesini de okutuyorum. 

Xl. Türk Dil Kuruluıyı Ba.şkanlı~ına 

Bahis konusu maddenin reddini öneriyorurn. 

O.T. PAMİRLt (Sö<.cü) - Bu madde tar tışıldı . Dilbilgisinin, 
iki cildinin bir cilt haline getirilerek yeniden bastırıldığı ve Kuruma 
satıldığını vesikalarla ortaya koydular ve bu maddenin girmesini 
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önemle dilediler. Dağlıoğlu, Şemsettin Sami'yi 30 sene evvel yazmış. 
Bugün yeniden yazdığı kitap elbette yeni bir kitaptır. limi bakımdan 
da değeri elbette eskisinden üstündür. 

BAŞKAN - Bu maddenin rapordan çıkartılması hakkındaki 

teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .. . Kabul etmeyenler ... 
Sayacağım ... Kabul etmeyenler 2 ı kişi. Kabul edilmiştir. 

Her madde okundukça bir kişi lehte bir kişi aleyhte konuşsun 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
6 ret oyuna karşı kabul edilmiştir. 

Şimdi önerilerio ikinci maddesini okutuyorum. 

M2 - Yönetim ve Yürütme Kurulu Uyderinin hazırladıkları yapıtlar dı.şarıdan yetkili 
iki ki~inin olumlu raporu ve Yönetim Kurulunun kesin kararıyle ancak yayımlanabilir." 

S.S. DANlŞME DGAZİOÖLU - Bu hususta önergem var. 

A.N. CANER - 35 kişiden kurulu bir Yönetim Kurulu scçi
yoruz. Bu kurulun içinde değerli dil uzmanları, profesörler ve en yet
kili kişiler var. Böyle olduğu halde, bu kuruldan birinin hazırladığı 
eseri iki yetki li kişi incelesin derneğe karşıyım. Maddenin reddini 
istiyorum. 

BİR ÜYE - Ben Yönetim Kurulu dışında iki uzmana sorul
masını söyleyeceğim. Sebebi: Bir Ödül S eçiciler Kurulu var. Bunlar 
kendi aralanndan birine ödül verebilirler mi? Veremezler. İki arka
daştan ayrıca rapor alı nmasını, Yönetim Kurulunun, kendi kendini 
yargılar durumdan çıkarılmasını istedik. 

BAŞKAN - İki teklif var: 

ı. Yönetim Kurulu yetkilidir, dışardan iki kişiye lüzum yok. 

2. Dışarıdan iki yetkili kişinin olumlu raporu Hhım. 

O.T. PAMİRLİ (Söı:.cü) - Dışarıdan değil. Gene Kurum 
üyesi olacak. Eserin onaylanması için dışarıdan iki uzman katılacak. 

BAŞKAN - Dışarıdan değil Kurum üyeleri içinden diyorlar. 

(C ürültüler) 

BAŞKAN - İki teklifi de oyunuza sunacağım. 

Yönetim Kurulu yetkilidir, dışarıdan iki kişiye lüzum yok tck
liflerini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Yani 2. madde şu hale gelmiş oluyor: 
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••Yönetim ve Yürütme Kurullannın hazırladıkları yapıtlar Yönetim Kurulunun kesin 
kararıyle yayımlanabilir." 

HİLMl AKIN - Konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN - Oylama bitti. O ylamadan önce söz alınanızı ha
tırlatmıştım , yapılacak bir şey yok. O kadar gürültü oluyor ki ilkokul 
öğretmeni gibi davranmak da ba na düşüyor. Demek ki bu yetki Yö
netim Kuruluna verilmiştir. 

NURER UCURLU - likokul öğretmeni sözünü geri alın. 

BAŞKAN - İftihar ederim. Benim yüksek tahsilim filan yok
tur. Ben ilkokul öğretmeniyim. Bununla da iftihar ederim. 

Şimdi 3· maddeye geçiyoruz. 

"3. Bir dönem i ~inde Kurum Yönetim ve Yürütme Kurullannda görev almış bir yazar 
kitap yazı ücreti olarak 10.00 llradan fazla ücret alamaz. Bilimsel eserler bunun dı.şındadır. " 

M. ALİ GÖKBERK - Yarkurul üyesiyim. Bu madde görü
şülürken bunun tamamen aksini konuştum. Herhangi bir eser basıldığı 
zaman bu on bin lira alır veya alamaz diye afaki bir ölçü ile ölçülemez. 
On bin, yüz bin ne ise verilir. Yönetim Kurulundaki arkadaşların bu 
durumu suistimal ettikleri kanaatİ olduğu için bu madde üzerinde 
durdular. Ben bu maddeye katılmadım. Yolsuzluk varsa ayrıca mey
dana çıkarılır. Sayfa tahdidi, eser tahdidi , para tahdidi olamaz. 

BAŞKAN - Maddenin reddini teklif ediyorlar. Oyunuza su
nacağım. 

Okunan 3· maddenin rapordan çıkarılması teklifini kabul eden
ler ... Kabul etmeyenler ... Maddenin reddi kabul edilmiştir. 

Şimdi 4· maddeyi okutuyorum. 

"4. Yönetim ve Yürütme Kurulu üyelerinin basılmış yapıtlannın onda dokuzu tüken
dikten sonra ancak ikinci baskısına geçilcbilir." 

BAŞKAN - Maddeyi böylece oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. . K abul edilmiştir. 

Şimdi 5· maddeyi okutuyorum. 

~s . Tanıtma yayınları mal olu~ de~erlerinden a~~ı bir de!!erde de satılabilir". 

BAŞKAN - Maddeyi böylece oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

6. Maddeyi okutuyorum. 
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"6. Geri çcvrilcn kitapların, geri çevrilmesi nedenleri ayrınuh olarak yazarına bildi
riHr." 

BAŞKA - Maddeyi böylece oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

7· Maddeyi okutuyorum. 

"7. Kol çalışmaları sonucu yazılan yaplllara yazar adı komılaınaz. Yalnız ilgili kollın 
adı verilir.'' 

BAŞKAN - Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmeyenler... Kabul edi lmiştir. 

Şimdi 8. maddeyi okutuyorum . 

.. 8. Yönetim ve Yürütme Kurullarında görev almış liyeleri n bir dönem içinde kitap 
halinde ikiden fazla eseri kabul edilip Kurum yayınları arasında yayınlanamaz. Türk Dili 
dergisi ve Türk Dili Araştırmaları Yıllığı , Selleten'de çıkacak yazılar bunun dışında tutulur." 

BAŞKAN - Danişmendgazioğlu'nun da önergesi var. 

Okunan 8. maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmeyenler. .. Kabul edilmemiştir. Yani 8. madde rapordan 
çıkm ış oluyor. 

Şimdi g. maddeyi okutuyoruz. 

ug, Türk Dili dergisi Yazı Kurulu, yalnız Yönetim ve Yürütme Kurulu üyelerinden de
til, bu konuda yetkili ve Kurumun amacım benimserligini tutum ve davranışlanyle ortaya 
koymuş, d ışarıdan Yönetim Kurulunca seçilecek en az iki sanatçı üyenin de katılınası ile 
kurulur." 

R. ÇONGUR - Maddenin kabulü için çalışacağım . Türk Dili 
dergisinde sanat yazısı yazan kişilerin yazıları yer almaktadır. Türk 
Dili dergisi Kuruma yakışır hale gelmeli. Bu maddenin kabul edil
mesini istiyorum. 

BAŞKAN - g. maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

BİR ÜYE - ıg63-ıg66 yılları içinde çalışan Yönetim Kurulu 
hala ibra edilmemiştir. Böyle olduğu halde Yönetim Kurulu üyeleri 
oy vermektedirler. 

BAŞKAN - ıo. maddeyi okutuyorum . 

.. 10. Eser sa1Ubl yayınlanmak üzere Kuruma teklif edece~i her eserin daha önceden 
herhangi bir yayınevi tarafından ya da kendisi tararından yayınlanıp yaymlanmadıg-ı ko
nusunda imzalı bir belge verecektir.u 
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BAŞKAN - Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler. .. Kabul edilmiştir. 

CAHİT ÖZTELLl - Bir hataya düştük. Ikinci defa basmak 
tcklifini rcddctmiştik. Çelişıneye düştük. Deminki maddeyi reddettik. 
Bu madde ilc senet veriyor. Yönetim Kuruluna bu yetkiyi zaten ver
miştik. Ne llizum var. 

( Oylandı se.rleri) 

BAŞKAN - Bir başka yerde basılmış olamayacak. Yönetim 
Kurulu bunu bilmez. Eser sahibi ne diyor ki: "Bir belge isterim." 
Bunda bir revkaladelik yok. 

M. ÖNDER - Yarkurulda en çok tartışılan madde buydu. 
İyi anlaşılması için ı ı. maddenin okunmasını teklif ederim. 

BAŞKAN - ı ı. maddeyi okutuyorum. 

·· ı ı. Yazar bunlara uyrna ;ı:sa Kurumun yazara ödedi~i yazı ücreti kanuni süresi 
içerisinde geri i s ıcnir. Geri vcrilıncdi~ i taktirde yaıar hakkında kanuni işlem yapılır." 

HÜSEYtN - Başkanımız bir usul hatası yaptı. Okunan madde 
üzerinde kim lehte kim aleyhte konuşacak demeden oya koydu, 
yanlışlık oldu. 

C. ÖZTELLİ - Eser sahibi eserini dışarda bastırmışsa zaten 
Kurum bu eseri basmaz . Bu maddeye lüzum yok. Çelişıneye düşüyoruz. 

R . ÇONGUR - Redaksiyon yapı lırken komisyon da dalgın
lığa düşınü~. Aslında ayrı bir madde değil bu. Onuncu madde ile on 
birinci madde tek maddedir. 

BAŞKAN - ı o. ve ı ı. maddeleri tekrar okutuyorum. Ayır

ınacl an . 

··- Eser sa.hibi yayınlanmak üzere Kuruma teklif edeceA:i her eserin daha önceden 
herhangi bir' yayınevi tarafından ya da kendisi tarafından yayınlanıp yayınlanmad1~1 

konusunda imza lı bir belge verecektir." 

.. _ Yazar bunlara uymazsa Kurumun yazara ödcdiAi yazı ücreti kanuni süresi içe· 
risinde geri istenir. G eri vetiJmedig:i takdirde yazar hakkında kanuni işlem yapıl ır." 

BAŞKAN - Bu hiikmün rapordan ç ıkarılmasını isteyenler .... 
Lehte ve aleyhtc söz veriyorum. 

S. ŞENGIL - Yayın raporu üzerinde çalışan bir üye olarak söz 
almak istemedim. 25 yıldır dergi çıkarırım. Yüzlerce kitap bastım. 
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Usul böyledir. Usul böyledir. Böyle yapılmasaydı hata olmuştu . 

Neden böyle bir belge a lmaktan çekiniliyor. Bir arkadaş, eserini bas
tırmak için Kuruma başvuruyor. Kurum, basılmış bir eseri yeniden 
basabilir, eğer bilmezse. Eser sahibi bize bir belge versin deniyor. 
Yönetim Kurulunu uyarır. Eğer bunu yapmazsa, Kurumu yarııltırsa 

bu suçtur. 

Kurumun bastığı bir kitap şu anda dışarıda satılmaktadır. 24 
saat içinde kitabı toplatma kararı alınabi lir. Kurumu zor durumda 
bırakmamak için ben açıklıyorum. Karar size a ittir. 

1. OLGU - Bu maddenin, Kurultayca kabul edilen madde 
ile çelişme haline düşmemesine dikka t etmemiz gerekir. Ama yazar, 
kanuna aykırı bir hareket yapıyorsa bu endişe doğrudur. 

Kurum, evvelce bastırılmış bir eseri, kendi ilkelerine uygunsa pe
kiUa tekrar basabilir kaydı baki kalmak şaruyl e bu madde kabul edi
lebilir. Yalnız bu teklif Kurultayın yetkisini dağıtmasın. 

BAŞKAN - ıo . maddeyi oyunuza sundum. K abul edilmişti. 

Sonra ı ı. madde ile okunursa mana çıkar dendi. İki maddeyi beraber 
okuduk. Sonra ıo. ve ı ı. maddelerin çıkarılmas ı istendi. Bir arkadaş 
geldi, hukuki mahzurlarıru söyledi. 

N. UCURLU ve Y. CANKOÇAK - Yeniden konuşulması 
için sözlü önerge veriyoruz. 

S. BİRSEL - Bu maddenin konuşulması sırasında Yarkurulda 
ben de bulundum. Yarkurulun görüşü haklıdır . Bu görüş, (bir eserin 
ikinci baskısı yapılamaz) hükmü ile ilgili değildir. Bir eserin iki yeıc 
satılınaması için bu madde konmuştur. (Daha önce başka bir yere 
satmadığını gösterir bir belgeyi Kuruma verir) diyelim. 

BAŞKAN - (Birsel'e) ı o. ve ı ı. maddeleri yeniden yazar 
mısınız~ 

CANKOÇAK - Başkanlık Divanı kendi yaptığı bir hata 
yüzünden ı o. ve ı ı. maddeleri çelişik şekilde oya sundu. Şimdi de 
ıo. ve ı ı. maddeler birleşsin deniyor. Üstünde söz hakkımız yoksa 
nasıl olur? Yöntem bunu gerektirir. Kısa yoldan gidilsin diye yönteme 
aykırı olarak yapmak doğru olmuyor. 

BAŞKAN - Yarkurul Başkanı ı o. madde ile ı ı. madde beraber 
okunsun dedi. 
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R . ÇONGUR - ı o. ve ı ı. maddelerin ayrı madde olmasına 
biz de dikkat etmemişiz . Demek ki aslında ı ı. diye bir rakam yok. 
ı o. ile I I .'yi birleştirelim, lehte aleyhte konuşalım dedim. Şimdi 

redaksiyon yapılıyor, tekrar konuşulacak . 

HÜSEYİN - Kurum mesela bir muhasebeci aldığı zaman "sen 
para aşırmayacaksın" diye elinden bir kağıt alır mı? Telif hakları 
kanunu var. Bu kanun varken ayrıca böyle bir senet alınağa lüzum 
var mı? Böyle bir gerekçeyc lüzum var mı? Bilmiyorum. 

BAŞKAN - 12 . maddeyi okutuyorum. Evvelki maddeni n re
daksiyonu yapılıncaya kadar. 

""12 . Ödul Yönetmeliği 8. ve 9. Kurultayların d(izen l edi~i Ödül Yönetmeli~i gereğince 
uygulanır ve her dönem, Kuruınun bUtçesi yeterince arurılı r.u 

BAŞKAN - Lehte aleyhte söz isteyen var mı? Yok. O halde 
I 2. maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler .. . Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. ı ret oyuyla ... 

S. BİRSEL - ıo. maddeyi dile getirrneğe çalıştım. Yalnız 
buna I I. maddeyi katamadım. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. I ı. 
maddede para geri alınır deniyor. I o. madde bağlayıcı bir hüküm 
getiriyor. Yazar bu bclgeyi vermezse zaten kendisine telif hakkı verile
mez. Şimdi ıo. maddeyi okuyorum . 

.. _ Eser sahjbi yayınlanmak üzere Kuruma tcklif edece~i eseri başka yere satmad ı~ını 

gösterir bir belgcyi Kuruma vermek zorundadır." 

BAŞKAN - IO. maddeyi bu haliyle kabul edenler .... Kabul 
etmeyenler. Kabul edilmiştir. Reddeden yok. 

Şimdi I I. maddenin kaldırılması teklifini kabul edenler ... Kabul 
etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yayın ve Taıutma raporunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmeyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Rapor 12. maddeden ibarettir. 

M. LEVENTDOLU - Bütçe Yarkurulu adına söz istiyorum. 
Tüzüğün 14. maddesi şudur: Bütçeden para harcamayı gerektiren 
önergeleric yarkurul kararları Genel Kurulda görüşülmeden önce 
bütçe yarkuru lundan geçer. 

Bütçeden para harcamayı gerektiren hükümler varsa bundan 
haberimiz olmadığını belirtirim. 
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BAŞKAN - Görüşme l er burada bitmiştir . Teşekkür ederim. 
Yalnız , yarkurul raporları çoğaltılıp bize verilmedi. Onun için çok 
üzüldük ve zorluk çektik. Beş tane yazıldı deniyor. Bir dahaki sefere 
beş değil 25,35, 45 tane çoğaltı lsın. Başkanlık Divanına raporun bir 
sureti verilmez olur mu? Bu yüzden ne kadar zorluk çe ktiğimizi gör
dünüz . 

Oturumu kapıyorum. Yarın sabah saat dokuzda burada devam 
edeceğiz . 

(Kapanış saati: ı 8 .45) 



BAŞKAN 

YAZMANLAR 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

ı 2 TEMMUZ ı g66 SALI 

B 1 R t Cl OTURUM 

Açılış saati: g.oo 

Prof: Yusuf Ziya Binat lı. 

İbrahim Zeki Burdurlu, Malımedet Şalıinler . 

BAŞKAN - Üçüncü Birlc.~iın Birinci Oturumu açarken bütün 
arkada~larımıza saygılarımızı sunarız. Şimdi geçen birle§imin tutanak 
özetini okutuyoruın. 

IKI NCI BlRLEŞIM-IKlNCl OTURUM 

TUTANAK ÖZETI 

Jkinci Birleşim Birinci Oturum Tutanak Özeti okundu, oy birli~i ilc kabul edildi. 

Kuı·ultaya başarı dileklerini sunarı telgraf ve mektup sah iplerine basın yolu ile teşekkür 
edilmesi teklifi ç.o~unlukla kabul edi ldi. 

Sözlük raporu okurıdu, üzerinde konuşuldu, eleştiriler, tarhşmalar yapıldı. Sözcü so
nılara gereken cevapları verdi. Sözlük raporu oya kondu, oy birliği ile kabul edildi. 

Kurultaya başarı dileklerini sunan üyelerden ve kurumlardan gelen yazılar alkışlar 
arasında dinlendi. 

Gelen önergeler okundlı. Dilekierin öncelikle ele alınması kaydıyle önergelerin Yö
netim Kuruluna havalesi teklifi çogunlukla kabul edildi. 

Derleme· Tarama raporu okundu. Kol çalışma larından duyulan ınemnunluk belirtildi. 
Kola ve kolbaşkanma teşekkür edi ldi. Yarkurul başkanı da rapor üzerinde son konuşmayı 

yaptı. Derleme-Tarama raporu oya kondu, oy birliği ile kabul edildi. 

Yayın \·e Tamtma raporu okundu. Üzerinde konuşuldu . Birçok maddeleri tartışıldı. 
Yarkurul sözcüsü ve başkanı söz alarak soru l a rı cevaplandırdılar. Raporun ·~dilekler" kıs

muıııl gelecek \ ' önetim Kuruluna bırakılması , yalnız ••önerilerimiz" bölümünün madde 
madde okunarak oya konırıası teklifi kabul edi ldi. Raporun 2. sayfasındaki "önerilerimiz" 
bölümü madde ınaddc oku n up üzerinde tartışıldı, sonra oya kondu. 1.,2.,3., 8. ve 1 1. madde-
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ler reddedildi. 4., 5., 6., 7., 9. ve 12. maddeler kabul edildi. 10. madde de yeniden yazılarak 
kabul edildi. Bu degişikliklerle raporun ıümü oya kondu, kabul edildi. 

Bütçe raporu konuşmalarına geçilmesi teklifi k..ıbul edil mediğinden Başkan 12 temmuz 

1966 salı günü saat 9' da toplanılmak üzere otu rumu kapad1. 

ASBAŞKAN 

YAZMAN 
Mahmcdet Şahinler 

BAŞKAN 

ASBAŞKAN 

HasenC" J lg az 

\'AZ MAN 
Rıdv~ın Çon~tır 

BAŞKAN - Tutanak özetini oyunuza suııuyorunı. Kabul eden
ler.. . Kabul etmeyenler... Kabul eclilnıi§tir. 

Şimdi Bütçe Yarkurulu raporuna geçiyoruz. Yarkurul sözcüsü 
Cankoçak raporu okuyacak. 

Birinci Bölüm. 

BIRINCI KESI~I : 

MaU Rafıor 

1 - Gelirler : 

a) Atatürk Tesisi: Bilindi~i gibi Kuruırı.uınuz , akçal ı yönden, Atatürk 'Un vasiyetine 
göre kuru l muş Atatürk Tesisi gelirine dayanmaktadır. Ancak, bu tesis Rl'li rimiz geçen büt
çeye konandan artık gerçek l eşmiş olmakla birlikte bizce az bulunmu~tur. Bu konudaki geniş 
eleştiri ve önerilerimiz, önümüzdeki bütçenin ilgili bölünıüııden söz aç ugımıL yerde su nul
muştur. 

b) Ha<iııt rardımı: Btitçeye konan kadar gerçekle~mi~tir. Hazinede n her yıl 75.000 
lira yardım alınmaktadır. Du yardırnın çok artırı l abilcceg-i kanısındayız. Daha artık yardım 
sa~lanması için Yönetim Kurulumuz Cumhuriyet Scnatosu Başkanlı~ına, Millet Meclisi 
Başkanlıjpna , Bütçe Karına Komisyonu Başkanlıılına ve Maliye Bakanlığına Tlirk Dil Ku
rumu Tüzü~ünü, Bütçe Yönetmeli~ini, bilançola rını , ça lışmalarını gösterir belgeleric ya
pı tlarını vermeli, bu yönde çaba göstcrmcliydi. Bundan sonra belirtilen tlirde çalışılacagı 

yargısına erişildigini de belirtmek isteriz. 
c) Kira Geliri : Bütçeye konan kadar gerçeklr'şıniştir. Kurumun yeni ger~ksinmclerini 

luırşılamak için, kiracılann sözleşmeleri yenilcnıncnıiş, yapımızın tUmüne yerleşilmiştir. 
ç) Uye CJderıtileri: llütçeye kona nın altında gerçekleşmiş ıir. Yönet i nı Kurulunun buna 

göstcrdi~i gerekçe yerindedir. Ödcntiler, bU ıçeden sonra dcg:işeıı tüzi.ıkle 25 liradan 12 liraya 

d~ürülmüştür. Sonuç doı!aldır. 
d) Türlü Gelirler: Bütçeye konanın üstünde gerçekleştirilmiştir. YöneLim Kurulunu 

kutlarız. 

e) Kurum Artırımı: Bütçe YönetmeliA-inin 4. maddesine dayanılarak ek ödenekieric 
harcama yapıldıtından artırma olamamıştır. Dog-a l bir sonuçtur. 

f ) 1'"aym Gelirltri: Kurumumuz son yıllarda gelişen bir hızla yayınlarının say ı sını 

ço~a ltmaktadır. Yayın gelirleri bu gelişmeyle oranh olarak arırmımış, tasariananın altında 
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bir gelir gerçek l eşmesi ne varılmışt ır . Bu da tanıtma uğru na yayı nların indirimli sa tış ıy l e 

arıııa~anların do~al sonııcuchır. 

1 - Giderler : 

Gelir kaynakkırının artırılıp gc lişt irilm e"i genel dağı lın'lı içi nde giderlerin de Kurumun 
:lmacına uygun yOndc çoğa ltılmas ı dileğiyl C" ödenek bölümlerinin incelenmesinde belirtil· 
nwyc clc~cr bir üzellik gönilmcmişıir. 

Sonuçta " ~ta li Rapor", ı .ırt ı şınas ı z paklanarak bu yargının Kurultaya su nulması 

kar.ırlaştırılıınşllr. 

IKINCI KESIM : 

Denetleme l1'urulu Raporu 

Kunıltayııı llirinri Birlcşiıninde Denetleme Kurulu raporu üzerindeki tartışmalarla 

;u,; ıkl aına lar gtuvııilndt' ıuıııl ar.ık, rapot ünrc imzalar yönünden ele alınm ışur. Denetleme 

Kıınılunurı asıl l'ı yelcrlC" yrdck üyelerin aldıklar ı oylara uyularak kurulması zorunlulug-tınun 

~av-.aklaıuua~ı görl ı 'l' ı·ncrc dc~a bulunmuştur. Mali raporu paklayan Bütçe Yarkurulu, 
sOrun un önemini belirgin biçimdt": yitirdig i genel kams ı n~ı ulaşmakla, geçmiş i kapsayan 

irdel cınc.siniıı su rup g itnıf·sin i bir yaııa bırakmıştır. 
Dcrneklcrt• dcğgin yasa ların getirdig i öz hukuk anlayışı, Kurııın yetki li organlarının tüm 

h:ığ ı nı~ızlık bilir1ciııdc görev lerini ve yükümlerini yerine getirirken birbirleriyle ilişkilerinde 

Ü1.cnl i davraıınıalarını zorunlu bulur. Beli rgin özelliği devr imci bir bi li m dcrncA:i ola n Ku~ 
ruıııunw~:un, hukuka bağlı tulumlara önderlik ctme:ıini beklemek en dog-al hakkımızdır. 

Yarı !ı ş gelenek iefi n si linmesi gerek.sinme::.ine bundan 'sonraki görevlilerin sürekli saygı 

gosh.:rctcğinc inanrımıL. tarndır. 

Büt~e Yarkurulu ... l\ lali Rapor''Lı aklar, Denetleme Kurulu raporunu 1 kınama açık 

koşuhı) !.ı birlikte geçerli sayar. 

İkind Bölüın 

BIRINCI KESIM : 

Oniimü:;deki D6nem Büt(tleri 

Giderler: 

Yöıwtim Kurulunca, önerilen bütçe tasarısında, önemli eksiklikler bulundugu Yarku· 
nılıınıu1:ı açıklanm ıştı r . Uir yapı yapıınlınasına olanak vermek üzere biıişigimizdeki 

ta:;;ınmat.ııı siltın alınması işlerinin tamam l anmasına, gerekli ödencğin tarasıya konu). 

maması, Bütçe Yönctmeli ~ı ilc ba~lı çizelgelerin yeniden düzen lenmesi zorunluluguJ 
Kunım harcamalarının gt· li şıneyi pekiştirmeye yönelmesi gereksinmesinin duyu lması Ynr

kurulumuıun but~·e ta.san~ını yeniden dUzcnlcnmesini gcrekLirmiştit. 
Yarkurulumuzca yeniden düzenlenen Bütçe Yönetmelig-i ve cklcri, yeni bir yapıya ve 

Kunım ınalı bir basımevine kavuşmam ıza o lanak vermekted ir. 
Bütçe Yarkurulu dUzcnkdiği "'Türk Dil Kurumu Bıitçe YönetmcliAi" ilc (A / 1) çi:ıel

gt'sini , (A /2) çizelgesi ni, (C) ç izelges i ni yüce onayınıza sunar. 

2 - Gelirler: 

Kurunıun en bUyük gelir kayn~\A:ı ve Lüın gelirlerin yaklaşık olarak yUzdc BO'ini oluş

lUran Atatürk Tesisi'nden geregi dek yararlanılamndıgı kanssma varılm ıştı r. 
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Türkiye İ ş Bankası Anonim Ortaklı~ının tüm varlıgımn yüzde 27,5'u Atatürk Tesisi 
olarak Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunundur. Buna göre İ ş Bankasının yıllık 
dönem kazancından Kurumlar Vergis i ve yasa lı yedek akçeler ç ıkuktan sonra, artakalan 
tutarın yüzde 27,5'unun bu derneklere gelir olarak akması gerekir. 

ÖrneA;in, Türkiye Iş Bankasının 1965 hesap dönemi kazancı yak l aşık 37 milyon liradır . 

Bundan yüzde 20 Kurumlar Vcrgi:si ile yüzde S yasah yedek akçeler çıktıktan sonra ana 
kalan 28 milyonun yüzele 27,5'unun bu iki kuruma dap;ın l ması gerekirdi. Belirtilen llltardan 

Türk Dil Kurumu payına yaklaşık 3 mi lyon 850 bin lira düşer. Buna karım 1966 yılı Bütçe 
Tasarısına '"Atatürk Tesisi Gelir leri" bölümüne bir milyon 900 bin lira konmuştur. Bu, 
ol mas ı gereken kazanç pay ı ndan bir milyon 950 bin lira azdır. Üslclik tasarıya kona n tu lar, 

yalnız kazanç payı deg-ildir. ALatürk Tesisinin I ş Bankas ında yatan parnsının ürcmi de bir 

milyon 900 bin liranın iç inded ir. 

Anlaşılmaktadır ki, Türk Di l K urumu lş Bankasında temsil cdilıncdi~i için, Alatürk 
Tesisi gelirlerinin yarL~ından azı Kuruma verilmekte, geri kalanı Bankaca olağani..i.stU yedek 

akçe olarak ahkonulmaktadır. İş Bankası bu para l arı kendi i ş lerinde kullanmaktad ı r. 

Türk Dil K urumu, yıllarca para sıkınllsı çekmiştir. Öylesine ki, içinde bulunduğu ve 

kendi gereksinmelerini zor karş ıl ayan yapısın ın bir ka tl n ı gelir sa~lama zonınlu~u ilc kiraya 
vermek durumuna düşmüştür. Kuruınumuz, gerçek gereksinmesine karşın, yapısına biti şi k 

arsa yı salın almada güçlük çekmiştir. Kuruldu~undan bu yana bir basımevine kavuşamamış~ 

tır. Kurunnın hakJan Türkiye lş Bankasında temsil edilip savunulsa idi yatınınlanmız çoktan 

gerçek leşebi i irdi kanısınday ız. 

Atatürk, tesisini Türkiye lş Bankasını de~i l , TUrk Dil Kuruınunu ve Türk Tarih 

Kurumunu geliştirmek için vasiyet etmiştir. 
Türk Dil K urumu ile Türkiye I ş Bankası ilişkilerinin ayrıntılarırıdaıl özüne değin , 

tüm yönleriyle, genişl iA"ine ve derin liA'ine incelcyip yayım ianınas ı Bütçe Y::ırkunliunca karar· 
l aşunlm ışt ı r. 

Türk Dil K ururnu ilc Türkiye İş Bankası i l işki lerinin aynntılar ından özüne değin , 

tüm yönleriyle, gen işligine ve derinliğine incelenmesiyle gOrevlcndirilccek öı.cl bir kurullin 
seçilmesi Bütçe Yarkurulunca yüce Kurultaya önerilir. 11.7.1966 

Başkan 

Mazhar Leventoğlu 

Üye Üye 

Bütçe Yarkurulu 

Söze U 
Ya~ar Cankoçak 

Üye 

Yazman 
Turgay G önenç 

H asan Yeğin İ hsan Hınçer Ça!latay Uluçay 

Üye 

Suat Aksoy 

Üye Üye Üye 
Muamıner Uygur Yahya Kanbolat Ali Budak 

Üye Üye Üye 

Tahir Alangu Feridun Ankara Mehmet Yazıcı Sait 

Üye Üye Üye 
Reşa t İzlıırak R~at Titiz V:isı f Ersoy 

Üye 
İlhan Mennan 

Üye 
Sadi Dani~mcndgazioğlu 

Üye 
Abdi Tevfik Yegül 

Sait Sadi Da11ipnendga~ioglu (Denetleme Kurulu Raporu)nu geçerli saymama kanısına 

vard ı#Jnı ayrıca belirtir. 
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TÜRK DİL KURUMU BÜTÇE YÖNETMEL1C1 

Madde I - Türk Dil Kurumuna yılda, yürüyen giderleri ıçın 

ekli (A / I) çizelgesinde gösterildiği üzere 2.34g.8oo lira, yatırım gider
leri için ekli (i\ /2) çizelgesinde gösterildiği üzere ggg.goo lira, toplam 
olarak 3·34-9· 700 lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2 - Türk Dil Kurumunun gelirleri ekli (B) çizelgesinde 
gösterildiği üzerc. 3·35 1.200 lira tasarlanmıştır. 

Madde 3 - Türk Dil Kurumu, Genel Yazmanı, uzmanları, 

işyarları, hizmetiileri kadrosu, ekli (C) çizelgesinde gösterilmiştir. 

Madde 4 - Yıl sonlarında ödeneklerden harcanmayan akçalar, 
"Yedek Varlıklar"a alınır. "Yedek Varlıklar" a alınan akçalar, 
Yönetim Kurulu üyelerinin dörtte üç çoğunluk kararıyle, (A/I) 
çizelgcsindeki bölümlerle (A /2) çizelgesindeki bölümlere eklenebilir. 
Arta kalan olursa, bu tutar Atatürk Tesisi ile ilgili pay belgelerinin 
satın alınmasında kullanılabilir. (A / I) ve (A /2) çizelgelerinin dilimleri 
arasında aktarma yapmaya Yürütme Kurulu, bölümleri arasında 

aktarına yapınaya Yönetim Kw·ulu yetkilidir. 
Madde 5 - Uzmanlara, işyarlara, hizmetiilere ayda 25 lira 

çocuk yardımı yapılır. 
Madde 6 - Açık kadrolarda gündelikle çalıştırmaya Yürütme 

Kurulu yetkilidir. 
Madde 7 - Yönetim Kurulu, XII. Di l Kurultayına değin uz

manların, işyarların, hizmetiiierin çalışma koşullarını, atanmalarını, 

işten çıkarılmaların ı, niteliklerini, yükselmclerini, ödcvlerini, haklarını, 
sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve öbür özlük iş l erini dü
zenliyen bir yönetmelik yapar. 

Madde 8 - (C) çizelgesinde yazılı kadrolardan uzmanlara, 
işyarlara, aylıklarının bir katı, hizmetiilere aylıklarının iki katı, ilgili 
bütçe diliınlerinden, her yıl Dil Bayramında, armağan olarak verilir. 

Madde 9 - Uzmanlara, işyarlara, hizmetlile,re artık iş gördür
meye ve bu artık işlerin karşılığını, ilgili bütçe dilimlerinden, ödemeye 
Yürütme Kurulu yetkilidir. 

Madde I o - Yönetim Kuıulu üyelerine, Yürütme Kurulu üye
lerine, Denetleme Kurulu üyelerine, Onur Kurulu üyelerine verilec~k 
yolluklar, verilecek gündelikler Yönetim Kurulunun dörtte üç ço
ğunluğuyle kararlaştırılır. 

Madde ı ı - Bu yönetmelik ı g66, ıg67, ı g68 yıllarında uygulanır. 
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Madde 12 - Bu yönetmeliği Türk Dil Kurumu Yönetim Kuru
lu, Türk Dil Kurumu Tüzüğü ile XI. Türk Dil Kurultayı kararları 
uyarınca yürütür. 

Bölüm 

2 

3 

4 

5 

6 

(A / 1) Çizelgesi 

Dilim Gelirin Ç~idi 
Dilim 

lira 

3 
4 
5 
6 

8 

4 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

lO 

3 
4 
5 

BILIMSEL GIDERLER 
Kol giderleri 
Bilimsel kongre giderleri 
Ödüller, burslar 
Bilimsel çalışmalara yardım 
Yazı ve çeviri giderleri 
Basım gi derleri 
Baskı gereçleri g iderleri 
Öbür yayın giderleri 
BETIKLIK VE DEMIRBAŞ GIDER
LERI 
Bctik saun alma ve ci ltlcme giderleri 
Demirb~ giderleri 
KURULLAR GIDERLERI 
Yönelim Kurulu yollukları 

Genel Yazman ödene~i 
Yürütme Kurulu öderıcg:i 

246.700 
lO .000 
30.000 
lO .000 

100 .000 
300.000 
200.000 
50.000 

20.000 
30.000 

30.000 
30.000 

126.000 
Denetleme Kurulu ödene~i 4 .500 
UZMANLAR, IŞYARLAR, HIZMETLILER 
GIDERLERI 
Uzma.nlar aylıkları 

lıya rla r aylıkla rı 

Hizmetiiter aylıklan 
Çocuk yardımları 
Sosyal Sigorta primler i 
Görevli yollukları 

illzmet.liler giyim giderleri 
Toplumsal yardımlar 
Arma~anlar 

Grndelikçi giderleri 
IŞ VE KONUT GIDERLERI 
Bakım ve onanın giderleri 
P.T.T. giderleri 
Yazışma gereçleri ve giderleri 
Isıtma ve aydınlatma giderleri 
Öbür giderler 
KURULTAY GIDERLERI 

216.000 
520.800 

73.800 
3.000 

70.000 
2.500 
6.000 

500 
50 .000 
50.000 

40.000 
20.000 
lO .000 
20.000 
30.000 

Genel Toplam 

Bolüm toplamı 
lira 

946 .700 

50.000 

190.500 

992.600 

120.000 

50.000 

2.349.800 
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{A/2) Çiz e 1 ge s i 

Dilim Bölüm toplamı 
Bölüm Dilim Gider çeşitleri lira lira 

TAŞINMAZ MALLAR SATlN 
ALINMASI 799.898 

ETÜT VE PROJE GIDERLERI 2 

Yapı, ve büyilk onarım giderleri 

Teknik görevli giderleri 

~IAKINE·TECHIZAT ve TAŞlT 
ALIMLARI ve ONARlMLARI 200.000 

Genel Toplam 999.900 

(B) Çi zel ge s i 

Dilim Bölüm toplamı 
Bölüm Dili ın Gelir çeşitleri lira lira 

ATATORK TESISI GELIRLERI ı .900.000 

HAZINE YARDlMI 75.000 

3 OYE ÖDENTILERI 7.000 

4 YAYlN GELIRLERI 310 .000 

Satış gelirleri 300.000 

"1. 1 l;in gelirleri lO .000 

5 TÜRLÜ GELIRLER 59.100 

Katılma payı gelirleri 14 .000 

2 Banka faizleri 40 .000 

3 BajNiar 100 

4 Çeşitli gelirler 5.000 

6 KURUM ARTIRIMI ı .000.100 

Gen e 1 toplam 3.351 .200 
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(C) Çizelgesi 

Sayı Görevin adı Aylı~ı Aylık Yıllık toplaını 

lira lira lira 

1- Genel Yazman 
Genel Yazman 2.500 2.500 30.000 

ll- Uzmanlar 

ı Başuzman 2.500 2.500 30.000 
6 Uzman 2.000 12.000 144 .000 

Uzman ı .750 3.500 42.000 

Toplam 18.000 216.000 

lll- hyarlar 

Yönetmen 2.000 2.000 24.000 
Ba~yazman ı .800 ı .800 21 .600 
Hesap İşleri Yönetmeni ı .800 ı .800 21 .600 
Bctiklik yönetmeni ı .500 ı .soo 18 .000 

ı Ambar sayınam ı .500 ı .500 18.000 
ı Vczncci ı .200 ı .200 14 .400 
2 Iş yar ı .500 3.000 36.000 
2 lşyar ı .250 2.500 30.000 

18 Iş yar ı .000 ıs .000 216.000 
7 l şyar 800 5 .600 67.000 
2 lşyar ı .250 2.500 30.000 
2 Iş yar ı .000 2.000 24 .000 

Toplam 43.400 520.800 

IV- Hizmctlilcr 

ı Kalorifcrci 750 750 9.000 
B Odacı 600 4.800 57 .600 

Gece bekçisi 600 600 7.200 

Toplam 6.150 73.800 

YAŞAR CANKOÇAK - ( Rapom okuyup bitirdikten sonra) Böy
le olduğuna göre yeni bir bütçeyi Kurultayın onayına sunuyoruz. 
Yarkurul adına Kurultay üyelerini saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN - Raporu dinlediniz. Dünkü karara göre sözcüler 
15 dakika, konuşmacılar beşer dakika konuşacaktı. Aynı usule bugün 
de devam edeceğiz. 
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~imdi Rapor üzerinde konuşmak isteyenler adlarını yazdırsınlar. 

ULUO 1GDEM1R - Bütçe Yarkurulunun raporunu dinlcdik. 
Büyük bir ça lı şma ürünü olan bu raporu hazırlayan arkadaşlara te
şekkür etmek istçrim. Raporda önem li bir konuya değinmişler, yeteri 
kadar açık değil. Sayın Kurultayın daha etraflı bilgi edinınesi için 
bu konuyu açık lamak istiyorum: 

Bilindiği gibi Atatürk ı 938 yılında bir vasiyetname yapmıştır .. 
Bu vasiyetname ilc sahip bulunduğu Türkiye İş Bankası hisse senetler i
nin gelirleriyle tş Bankasındaki nakit parasının yıllık faizlerini muayyen 
şartlarla Cumhuriyet Halk Partisine bırakmışlardır. 

Bırakılan hisse senetleri Türkiye İş Bankası sermayesinin% 27,5'
u oranındadıı. Çeşitli hesaplardaki paranın miktarı da ı .300.000 
li ra civarındadır. 

Bankanın ı 938 yı lı kiı.rından ve faizlerinden vasiyetname gere
ğince Tarih ve Dil Kurumlarına düşen pay 49.000 liradır. Bundan 
sonra alınan paylar şöyl edir : 

ı94ı'de ı ı8 .ooo 
1952 ı 25 .000 
ı955 269.000 
ı96o" 505.ooo 
ı96ı " 90ı .ooo 
1964 " ı.8ı 5 .ooo 
ı 966 " ı ·923 .000 

Görülüyor ki bugünkü payımız ı 938 payından 40 misli fazladır. 
Böylece Banka pay sahiplerine verebileeeği en çok payı dağıtmış 
durumdadır. Bir banka karının tarnanını hissedarlara dağıtamaz . 

Bankacılık para ticaretidir. Bunun büyük riski vardrr. Her yılın kil
rından tüzüğüne göre ihtiyat akçeleri ayıracağı gibi, çeşitli zararları 
karşılamak üzere karşılıklar da ayırmak zorundadır. İş Bankası gibi 
halktan 4 milyar lira toplamış ve bunun 3 milyarını piyasaya sürmüş 

olan bir bankanın çok ihtiyatlı olması gerekir. İş Bankasınm kuvveti 
ve itibarı bu ihtiyatlı davraruşındandır. 

Temsil meselesine gelince: 

1939'dan 1954 yı lına kadar Atatürk hisselerini Banka Genel Kuru
lunda Cumhuriyet Halk Partisi temsil etmiştir . ı954'dc Cumhuriyet 
Halk Partisi mallarının hazineye geçmesi üzerine bu hisseler Genel 
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Kurulda temsil edilmemiştir. ıg6o devriminden sonra müracaatımız 
üzerine Bank a İdare Meclisi T arih ve Dil Kuruıniarım Genel Kurula 
temsilci gönderrneğe çağırdı. Her iki Kurum beni temsilci gönderdi. 
ıg65 yılın a kadar Ata türk hiss icrini Genel Kurulda ben temsil ettim. 
Benim temsil ci bulunduğum sırada Banka kar dağıtı'mında değişiklik 
yaparak payiara verilen kar oranını % 30'dan % 45'e çıkardığı 

gibi sermayesini de ihtiya ttan ödenmek üzere ıo milyondan 20 
mi lyona ç ıkard ı. Böyl ece Kurumların yıllık hisseleri 500 binden ı. goo. 

ooo li.raya ç ıktı. Bunu memnunlukl a karş ıl amak gerekir. 

Anayasa ma hkemesinin Cumhuriyet Ha lk Partisinin ma llarını 

hazineye geçiren kanunu yürürlükten kaldırması üzerine Cumhuriye t 
H alk Partisi Ata türk hisse lerinin temsil hakkını Bankad an i s temi ş , 

Banka İdare Meclisi de ye tkili hukuk profesörlerine konuyu incelettik
ten sonra temsil hakkını H alk Partisine vermiştir. 

Söyleyeceğim bundan ibarettir. Beni sa bırl a dinlediğini zden 

dolayı teşekkür ederim. 

E.Z. KARAL - Sayın Başka n , Kurul tayın sayın üyeleri , 
raporda gerçekten çok sistemli bir izahat gördük. Yalnı z armağan 

noktasını anlayamadım . Kurum bir iktisadi tcşekkül değildir. Sosyal 
adalet bakımından, memurl arı na verdiği parada bir adalet gös termesi 
de tabi!dir. Devlet hizmetinde çalışanlara verilen paradan az para 
veriliyorsa bu seviyeye ç ıkarmak lazımd ı r . Ama armağan adı altında 
fazla p ara verilmesini ben anlayamıyorum . Bunun sebebi nedir ? 
Çok çalı şmaya zaten çok para veril iyor. Bu kuruma benzer kurumlarda 
böyle bir yol tutulmuş mudur? Bu sorunlara vevap verildiği takdirde 
endişem zail olur. Aksi ta kdirde bu maddenin rapordan çıkarılmasını , 

bu hususun düzeltilmesini a rz ve teklif ediyorum. 

A.T. YEGÜL - Sizi temin ederim ki çok üzülerek söyleyeceğim . 
Atatürk T esisinden gelen ı .goo.oo liranın bir kuruş bile artırılın asına 
Ticaret K anunu ve Banka Sta tüsünün imkan vermediğini Yarkurulda 
anlatmı ştım . Banka, ancak belirli miktarı belirli yerlere ödedikten son
ra, yetkisi dalıilinde hissedarianna yine belirli bir miktar dağı tabilir . 

lş Bankas ı iki misli , üç misli , fazla temettü tevzi ediyor. T emettüün 
artırılmasına, temenni olarak dahi i ş tirak e tmemiştim. Bunu doğru 
bulmadığımı üzülerek belirtiyorum. 

A. BEZİRCİ - Genel olarak bir husus üzerinde duracağım. 
T cklif edilen bütçeele gelir olarak 3·35 ı .200 lira gös terilmiş . Giderler de 
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3·349· 7 00 ola rak gösteriliyor. Kurum kötü bir duruma düşecek tir. 
Aksi takdirde hayali bir bütçeyi ta tbik mevkiine koymuş ol acağız. 

Kurum da zorı'uk çekecek. 

H ALDUN ÖZEN - Kurultayın sayın üyelerine iki noktayı 
sunmak üzere geldim. 

ı . Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yürütecek kişilerle il
gili ola rak Yarkurul malf ve bütçe t e kniğine uygun bir tcklif getirmiş

tir. Bu sebepten kendilerine teşekkür etmek istedim. Yarkurul görev
liler için bir yönetmelik yapılmasını önermiş. Ben bu önerinin des tek
lenmesini yeniden öncri yoruın. Kurumumuz şimdiye kadaı devletin 
öne s ürelüğü ilkelere uygun i ş l em yapmış tır. Ancak bir noktay ı öğ

renmek istiyorum. Bu yönetmeliğin hazırl anınası uzun zaman alacaktır. 

Bu aracia maaş l arın a lt ve üst tavanlarının belirli olmas ı Uizımdır. 

2. Basımev i meselesi : Kurum üç yılda basımevl e rin e 250 bin lira 
ha rcamı ş. Basım ve gereçleri bu defa 500 bine çıkmış . Çok haklıdır . 

Bu Kurum k ı sa zama ncia bir basımevi kurmalıdır. Çok lüzumludur. 

M . SAL1H00L U - Sayın Başkan , değe rli üyeler. Yarkurulu
ınuzun hesapla r üzerinde gös te rdiği üstlin titizlik ve sonunda düzenle
diği aç ık seçik , d il bakımından da övülıneğe değer rapord an dolay ı 
çok kı vançlı o lduğumu belirtir , kendilerini kutlarım. Böyle seçkin bir 
rapor karşısında bir kurultayın yeter derecede aydınlanmamış olması 
sebebiyle b ir iki noktaya değinmeme mUsaadenizi dilerim. 

D enetleme Kurulu raporu hakkında, raporun sonradan aldığı 
biçim yüzü nden, kınanınaya değer birkaç tüıncc geçtiğini hatırlar
sını z. Geçen Kurultaycia Egesoy, C. Süreyya ve Salihoğlu'ndan mey
dana gelen bir Denetleme Kurulu scçtiniz. Ben eski bir üye olarak 
Egcsoy'u ve Süreyya'yı aradım , çağı rdım , bir b<L§ka n seçmek suretiyle 
işe koyulmamızı bildirdim. Egesoy M aliye Bakanlığı Uzmanla r Ku
rulu Başkanı ola rak gelemeyeceğini bildirdi. Cemal Süreyya'yı ara
dım. Egesoy' un özrüne dayana rak yakında toplanılacağını bildirdi. 
tkinci defa aradım, ikisini de bulamadım. Yaptığım temaslardan bu 
arkad<L§l arın Kuru ma gelmediklerini öğrendim. Arkad <L§lardan bir 
teklif beklerneğe başl adım . l yi niyetli tcııebbüslere rağmen bir araya 
gelmeğe muvaffak ola ınadım. Bunun üzerine yalnız başıma dı;nctl eme 
yaptım, ama bunu rapor ha line gctircmedim. Sonra Uyguner'le 
birlqip Tüzük hükümlerini yerine getirrneğe çalıştık. Elimizde ol-
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mayan sebeplerle ve asla bir kasta dayanmaksızın böyle olmuştur. 
Kurultay gene de bu kınarnaya katılıyorsa biz gene de buna razıyız. 

VECIHE HATİBOGLU - Sayın Kurultay üyeleri. İçim ra
hat etmiyor. Kurumu üç yıldır yakından tanıyorum. Memurların 

durumunu yakından biliyorum. Prof. Karai lıocamızın karşısına çık
tığım için de üzülüyorum. Sayın Kurulu aydınlatmak isterim. Kol
başkanlarına ikramiye veri lmeyebi lir. Ama mcmurlara veri lmesine 
taraftarım. Bu memurlar öteki memurlardan farklıdırlar. PTT de 
ikramiyc verir. Orada yap ıl an iş de küçümsenemez ama nihayet 
otomatiktir. Beyin hücrelerine fazla iş düşmez. Bizim memurlar kök
leri , ekieri ararlar. Günde sekiz saat çalışırlar. Üç yı lda gözlük nu
maraları büyümüştür. Bir metin üzerinde sekiz saat nasıl eğilinir. 

Bir öğretim üyesi bir metin üzerinde en çok üç saat çalışabilir. Me
murlar belirli kelimeleri aramaktadırl ar. Onun için sekiz saat çalışa
bilmektedirler. Ama çok zor bir iştir. Niçin bunlar bir PTT memuru 
gibi ikramiye almasın l ar. Kurumun bütçesi genişlemiştir, borcunu 
ödemişti r. Memurların çoğunu üniversite mezunları teşkil eder. Bazı
ları lise yahut ortaokul mezunudurlar, evlidirler, çoluk çocuk sahi
bidirler. Memur arkada.~lardan bu ikramiyenin esirgenmemesini 
rica ederim. Kolbaşkanlarına vermeyin zarar yok. 

S.S. DANtŞMENDGAZlOGLU - Sayılıcı ereğibirlerim. Ak
çe işlerini inceleme yardımcı kurul üyesiyim. Çok sevinçliyim . Ku
rumun akçe işlerini inceden ineeye didikledik, içimizde en küçük bir 
kuşku kalmadı. Gerek bitikler için lıarcananlar, gerek kişilerin aldığı 
akçeler bizi kandırdı. Bir Ali Şir Nevat için alınan para ı o bin liranın 
çok altında. Böyle bir bitik ıoo bin lira da verilse kolay kolay çıkartı
lamaz. Bu bitiği ortaya koyan da, yayın iayan Yönetim Kurulu da sağ 
olsun, derim. 

Ben bu yazının altına bir aykırı düşünce yaz ısı yazdım . Denet
lemenin gereği gibi yapılamadığı kanısına vardım. Törelere, yasalara 
aykırı bir yazıdır. Denetleme Kurulu yazı sın ı geçerli bulmadım . 

Tüzüğü m üzün ayrıdarında şu yargılar var: 6 kişi seçilir, 3'ü asil 3'ü 
yedek olur. Bu altı kişi içlerinden birini başkan seçerler. Halbuki 
burada başkan seçilmemiştir. Salihoğlu başkan değildir, çünkü baş
kan seçilmemişti r. Ama tutanakta başkan diye geçti. O kez Yönetim 
Kuruluna rapor vermeleri gerekirdi. Bu iş bir kere bile yapılmamıştır. 
Denetleme Kurulu üyesi kendi başına denetleme yapar ama rapor 
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veremez. Tüzüğümüze göre böyledir. H er kurul başına buyruktuı• 

ama rapor beraber verilir. Yönetim Kurulu neden bu dokuz raporu 
istemedi, aramadı. İ stcmesi l azı mdı. Yönetim Kurulu bu bakımdan 
gereken duyarlığı göstermemiştir. Cemal Süreyya bir rapor vermiş. 
Salihoğlu iki rapor vermiş. Sonra da Salihoğlu ve Uyguner beraber bir 
rapor \'ermişler. Uyguner'in çağrılması da uygun mudur, değil midir? 

Demek ki Denetl eme Kurulu raporunu geçerli saymıyoruz. Ama 
Kurumun hesaplarını inccledik, kandık, şüphemiz ka l madı. 

Ö.A. AKSOY (Genel ra;:man) - İki 'konu üzerinde konuşacağım. 
Birincisi Hesap ve Bütçe Yarkurulunun Yönetim Kurulunu mutlu 
kılan raporudur. Yönetim Kurulunun hesap l arını inceden ineeye elden 
geçirdiklerini, bütün h arcamal arın yöntemlere uygun bulunduğunu 
belirtmişler ve ak lanmamızı istenıiş l eı dir. Gerçekten Yönetim Kurulu 
hesap işleri üzerine çok titiz davranmış, bir kuruşu bile yerinde har
camaya çalışmıştır. 

İkincisi, göreviiierimize veri lecek arınağan konusudur. Karai 
arkadaşım ı zın aykırı düşüncesi benim düşüneerne uyınaınaktadır. 

Bu konuyu ortaya atan ve bütçe tasarısına ödenek koyduran ben ol
muşumdur. Ama bunu iyice düşünüp taşındıktan, konunun her yanını 
inccleyip hesapladıktan sonra yaptım. Gerekçesi birkaç tane: 

ı . Armağan yeni bir şey değildiı·. Kurumun kuruluş yıllarında, 
her yıl bir aylık arınağan verilmiştir. Kurumun mali gücü azalınca 

bu armağan kesilıniştir. ' 

2. Şimdi mali durumumuz elverişli olduğundan kaldırı l mış 

olan usulü geri getirmek yerinde olacaktır . 

3. Kurumu çekici duruma getirmemiz gerektir. Dışarıdan seç
kin, bilgili kimseleri alıp görevlendirmemiz ve içerideki görcvlilerimizi 
dışarıya kaçırmamamız için bu gibi tedbirler şarttır. 

4 . Hayat şart l arının gü nden güne ağırl aşmakta olması da bunu 
zorunlu kılmaktadır. 

Arkadaşlardan rica ediyorum. Bunu çok görmesin ler. Bizden 
başka kurumlarda da vardır. 

MUZAFFER UYGUNER - Rapor üzerinde konuşmayaca

ğım . Denetleme Kurulunun ilk yıllarda nasıl çalışamacl ığın ı Salihoğlu 
belirtti. Yılda üç kez rapor isteniyor. Ama mesela bir üye toplantıya 
katılmıyor. Istifa da etmi yor. Ayrılmış da sayıl amıyor. Bir karara 
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varmak zorundayız. Denetçi birkaç dönem gelm.ezse ayrılmış sayılır 
demek lazım. Benim düşüncem iki toplantıya katılmayaıun ayrılmış 

sayılması. Önerge de verdim. 

( O;:ürsü;: olarak kaydını koyalım sesleri) 

E.Z. KARAL - İkinc i defa lıuzurunuza ç ıktığım için öz ür 
dilerim. Benim endişem ne fazla para harcanmas ı , ne de herhangi 
bir şeydir. Ben bir prensip adamıyım. Vermezsek dışarıda çekici 
hizmetler var, oraya gid er deniyor. Yürütme Kurulu böyle düşünü
yorsa mesele kalmaz . Dil Kurumu armağan veren bir müessese deği ldi r. 

Kitap yazana ı oo bin lira armağan ver ir. O başka .. Ama Yürütme 
Kurulu o kanaate varmışsa, çekici bulmuşsa mesele yok. Çalı~ma biı 
armağan ile ayakta tutulacaksa verelim. Takdir yüksek heycti nizindir. 

BAŞKAN - Sözcülere s ıra vereyim. 

YAŞAR CANKOÇAK (Sözcü) - H er . konuya ayrı arkadaş ce
vap verecek. 

TURGAY GÖ E Ç (Yazıcı) - Kurumun gelir ve giderlerini 
inceledik. Giderl er üzerinde duru ldu. Biz g iderlerin yerinde, hatta az 
olduğunu gördük. Yönetim Kurulunun adeta iki ayağı bir pabuca 
sokulmuş . Bunun sebebi Ata türk gelirl erinin olmas ı gerekenden çok 
az olmasıdır. İğdemir bize açıklamada bulundu. Yasalara ve tüzüklere 
göre bu dağıtım yapılır ded i. 35 milyondan bi~e kal anı, istenildiği 
gibi dağıtılabilir. İ ş Bankasının tüzük hüküml eri değiştiril e bilir. Bu 
da temsilcilerin aracılığ ı ilc yapılabilir. Sayman, l ş Bankası Genel 
Kurulunda CHP adına bulunmaktadı r. Tarih ve Dil Kurumları 

adına deği l. Aslında l ş Bankasının karı 50 milyon un üstündedir. Bun
dan ol ağanüstü yedek akçeler ayrılmı ştır . Bizim temsilcimiz olmadığı 
için, İş Bankası yönetici lerine hoş görünmek için , çeşi tli nedenlerle 
buna temsilciler "Evet" demişlerdir . İtiraz e tmemiş l erdir. 

Dil Kurumu para s ıkıntıs ı içindedir. Gelirlerini i sted iği gibi 
harcayamıyor. 34 yıl içinde bir basımevi kuramamı§tır. Giderlerinin 
çoğunu basım masrafları t eşkil etmekted ir. 850 bin liraya bir arsa 
alınmas ı , iki milyon liralık bir matbaa yatırımı , bir milyon liralık 

biT basımevi binası. Bu da bütçeye konmuştur. Bunlar ancak Atatürk 
T esisinin temsili ile mümkün olabilir. 

Teklifim: Kurultay bir yarkurul seçsin , yahut bunu Yönetim 
Kuruluna görev olarak versin. Yönetim Kurulu bir broşür halinde 



Xl. T ÜRK DiL KUR ULTAYI 123 

neticeyi yayınlas ın. Yarkuru l teklifi benimseniyor. Bu Yarkurul 
Kurultayca seçilirse Atatürk tesisi iki misline çıkacaktır. 

Bütçe Yönetmeliği hakkında hazırlanan rapor üzerinde Sayın 
Bezirci'nin endişes i yersizdir. Bütçe, gerçek olmayan bir gelir geti r
memiştir. Bezirci'nin kuşkusunu gidereceğiz. H arcamalar da buna 
göre şişiri lmemiştir. llerde de Kurumun önemli kayıplara uğraması 
söz konusu d eğildir. Sayın Bezirci yalnızca bütçeye bakarak bu yar
gıya varmıştır. Oysa bütçe bir gelir öngörmesi ile harcamalara yetki 
veren bir yönetmelik niteliğindedir. Gelirler ı g66 ile ı g68 dönemi 
a rasında Kurumun kasasına girecektir. Oysa bundan önce bilançomu
zu incelemek gerekir. BUtçe ile bilanço arasında bir denge kurmamak 
yanlıştır. Bilanço bir dönem sonunda Kurumun net varlığ ı nı gösteren 
bir denge çizelgcsidir. Kurum bütün bunları gözönünde tutarak bir 
bütçe yapmıştır. Kurumun bilançosuna bakı l dığında, gerek bankada 
gerek kasada bir milyon lirayı aşkın paramızın bulunuşu görü lecektir. 
Yönetim Kurulunun bütçesinden farklı olarak yarkurulu n hazır l adığı 

rapordan bu para bütçeye eklenmiştir. Bunun da nedeni yine bütçe 
yöntemlerine uyarak, Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçedeki 
yanlışlık l arı , teknik hataları önlemektir. Yönetiçiler, Kurum binası 

yanında bir arsa almağa karar vermiştir. Arsa bankadaki paradan alı

nacaktır. Bu da, bütçe ile ilgi kurulmadan gen; klqeçektir. Görüldüğü 
gibi bütçe yöntemlerine aykırı bir davranıştır bu. Bu yan lışlığı önlemek 
için bir yatırım bütçesi hazırlayıp harcamaya izin veı rnek ve karşı
lığında , gelirlerde bankadaki Kurum parasından aktarma yapmak 
suretiyle, yöntem yönü nden imkan sağlamış oldl.lk. Soı:ıucunda 
gerek gelirler gerek giderler gerçekte olduğu gibi gösterilmi ş oldu. 
Bu açıklaınamdan, gerçek olmayan bir gelir fazlalığı olmadığı anlaşılır 
kanısındayım. 

Salihoğlu'nun sözlerini övünçle karşılıyoruz. Bizim kınamamız ne 
Salihoğlu' na ne Uyguner'ed ir. Tüzüğün 37· maddesi şöyl e söyler: 
"Denetleme Kurulu en az dört ayda bir çoğunlukla toplanarak 
denetlemesini yapar ve raporunu Yönetim Kurulunun ilk toplan
tısında görüşülmek üzere, Genel Yazmanlığa verir. Denetleme Kuru
lunun her üyesi kendi başına da denetleme yapabilir, ancak rapor ku
rulca düzenlenir." Demek ki herkes denetleme yapar ama rapor birleşik 
olarak verilir. Hiç biri yanlız başına sorumlu değildir. Halbuki hepsi 
ayrı ayrı incelemiş ve ayrı ayrı rapor vermişlerdir. Biz bunu da hoş 
gördük, geçerli saydık. ı g64'de yapılan iki denetimi bir tek denetleme 
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raporu saymak yerindı;- olur. Salihoğlu ıg64 yılında tekrar hesaplan 
ineelemiş. Biz bunun da doğruluğuna inaruyoruz. ıg65 eylülünde 
Uyguner çağrılrruş. Ama doğru ama yan lı~. ı g65 Eylülünde iki denetle
me raporu vermiş Uyğuner. Sonra Uyguner ve Salihoğlu birlikte rapor 
vermişler. Fakat ı g65'in hesapları denetlenmemiştir. Bunu Yarkurul 
görmüştür. ı g65 hesapları için tek bir rapor yoktur. Kınamanın 
nedeni işte budur. Yılda üç kez toplanması gereken Denetleme Kurulu 
tüm olarak kınanmaktadır. Ne Salihoğlu, ne Uyguncr, ne Süreyya ... 
Denetleme Kurulu kaç toplantı yapmazsa, yahut kaç toplantıya 

katılmayan kurul üyesi görevinden çekilir, bu belirtilmiştir. Yöne
tim Kurulu, denetlerneye katılmayan üycyi çekilmiş saymalıd ır. 

Böyle zor durumlara yer vermemek için en az yılda üç kere top l ansın. 

Bir üye bir kaç toplantıya katılmazsa çekilmiş sayılır. Kurultay bunu 
kararlaştırsın. Sözeünün tqckkürü ile ... 

MAZHAR LEVENTOGLU - Türk Dil Kurumu mali raporu 
ve ona ilişkin bütçe önergeleri Yarkurulda incelenmiş ve Yarkurulca 
benimsenmiş olarak yüce katımza sunulmuştur. 

Türk Dil Kurumunun amacına uygun olarak raporun dil bakı

mından da hatasız olması gerekir. Eğer raporda bazı terim hataları 
yapılmışsa özür dileriz. 

Uzman, işyar ve hizmetii ierin kadroları var. Bundan başka 

özlük haklarına değinen kurallarda armağan türü iktisadi devlet 
kuruluşlarında özel kesiminde bir gclcncktir. Kurultaycia artık 

çal ışma . yapan işyar, uzman ve hizmetiilere ikramiyc verilmesi 
Yarkurulca kararlaştırılmıştır. Hatta iki katı verilmesi istenmiş 

fakat imkan sağlanamadığından bir adedi indirilmiştir. Bu kadrodan 
ayrı bir şeydir. 

Sunduğumuz bütçe denktir. Bütün teknik hesaplara uygun 
olarak yapılmıştır. Hayal değildir. Bütçe yönetmeliğine göre işyarlar 
uzmanlar ve hizmetliler, kadrolarında yazılı aylıkl arını a l acaklardır. 

R aporumuzu öven sözlere Yarkurul adına sağ olun der, saygılar 
sunarı m. 

BAŞKA - Konuşmalar bitti. Raporun birinci kesimi, mali 
rapor, ikincisi de Kurumun bütçesini ilgilendiren kısımdır. Önce 
mali raporu oyunuza sunacağım. Önümüzdeki bütçeyi ilgi lendiren 
hususta iki rapor arasında bir ayrım mevcut. İkinci kısmı ayr!ca 
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görüşclim . Bu teklifi kabul edenler... Kabul etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi mali raporu, yani aklama raporunu oyunuza sunuya
rum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler... Oy birliği ile kabul 
edilmiştir. 

Önümüzdeki dönem bütçelerini ilgilendiren raporu da elimiz
de. ıg66- ı g67 yıllar bütçesi de önümüzde. 

Y. CA KOÇAK - Elimizdeki basılı bütçe ile Yarkurul raporu 
arasında çelişme yok. Yönetim Kurulunun hazırladığı rapor, Yar
kurulda değiştirildi. Sayman da yanımızda idi. Onun da bilgisi alındı, 
bir bütçe hazırlandı. Birer birer oylarup onayınızdan geçirilmelidir. 

BAŞKAN - İki raporun rakamları arasında bir değişiklik 
var mı? 

Y. CANKOÇAK - Yok. 

BAŞKA - Bir önerge var. Kurumun bitişiğindeki arsanın 

8oo .ooo liraya satın alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesini 
istiyor. 

Bence 8oo.ooo diye bir rakam ortaya koymak doğru değil. Böyle 
bir arsarun satın alınması için Yönetim Kurulu karar verir. 

U. 1CDEMİR - Biz geçen defa, bugünkü binamızın arsasını 
200 bin liraya satın aldığımız için bizi mahkemeye verdiler. Koç, 
ı.2oo.ooo lira istedi. Biz pazarlık ettik. Sonra 8oo bin liraya razı oldu . 
Sonra neden aldınız diye Kurultay bize sormasın. 

Y. CANKOÇAK - Bütçeyi onaylarsanız Yönetim Kurulu ar
sayı alma yetkisini almış olacak. Biz bütçeye 8oo.ooo lira koyduk. 
Bunu Yönetim Kurulu rahatça harcar. Üstelik aktarma yetkisi vermişiz. 
Ondan da faydalanabilirler. Tabii 8oo.ooo'den daha aşağı almaya 
çalışacaklardır. Nasıl ı .2oo.ooo'den 8oo.ooo'e indirmişlerse, bu defa 
da ellerinden geleni yapacaklardır. 

U. 1CDEMİR - Önergemizi geri alıyoruz. Nasıl olsa zapta 
geçti. 

BAŞKAN - Şimdi Bütçe raporunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Kabul etmeyenler ... Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Hizmetiilere armağan önergesi var. Fakat Bütçe Raporu ile bu da 
kabul edildiği için oya koymuyorum. 
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Uyguner'in önergesi var. Kaç defa çalışmaya katılmamış Denet
leme Kurulu üyesi çekilmiş sayılacak. Fakat, tüzüğümüzün değiştiril
mesini gerektiren bir durum oluyor. 

T . GÖNENÇ - Tüzük değişmiyor. Aydınlatıcı bir hüküm ekle
niyor. 

BAŞKAN - Uyguner'in önergesini okutuyorum. 

Kurultay Ba~kanlıjtına 

Denetleme Kurulunun yılda üç kez denetleme yapaca~ı Tüzi.Jkte gösterilmiş ise de kaç 
denedemeye katılmayan üyenin ayrılmış sayı lacag: ı bclirtilnıeıni~tir. Bu hususun karara 
baglanması gerekir. Bu yil'lden iki dönem incelemesine katılınayan üyenin çekilmiş sayılma
sını öneririm. 

(O<.ürsü<. olarak kaydı eklensin sesleri) 

· BAŞKA - Önergenin son cümlesi, istek üzerine şöyle değişmiş 
oluyor. Bu yüzden iki dönem incelemesine özürsüz olarak katılmayan 
üyenin çekilmiş sayılması. .. Önergeyi bu değişiklikle kabul edenler. .. 
Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kurumun lş Bankası ile olan ilişkilerini düzenleme konusunda 
3 önerge var. Sıra ile okutuyorum. 

İlhan Mennan'ın önergesi okundu. 

Kurultay Ba~kan lıjtına 

Kurumun lş Bankası ilc olan ilişkileri konusunu her yönden inceleyecek bir kurul ku· 
rulma.n yetkisinin Yürüı-me Kuruluna verilmesini önc:ririm . 

BAŞKAN 

yorum. 
Ünver ve Yeğin'in imzaladıkları önergeyi okutu-

XI. Türk Dil Kurultayı Başkanlıltına 

Türk Dil Kurumu ile Türkiye Iş Bankası ilişkilerini incelemek ve Xl!. Kurultaya bu 
konuda bir rapor sunmak üzere: 

1 . Daniımendgazio~lu Sait Sadi 
2 . Lcventoj!lu Mazhar 
3. Yazıcı Mehmet 

adlı üyelerimizin Kurultayca görevlendirilmesini saygı ile djlerim. 

BAŞKAN - Bir de Cankoçak'ın önergesi var. Okutuyorum. 

Kurultay B~kanlıjtıııa 

Iş Bankıuı ile ilqkileri irdeleyecek Kurul için ad öneri.idir: 

Mebmeı Yazıcı 

Mazhar Leventoj!lu 
MuzalTer Uyguner 
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BAŞKAN - llişki zaten mevcut. Hangi yönden incelenmesi 
gerekiyor. Şüphesiz para meselesi hakkında. 

Y. CANKOÇAK - Bu öneri Yarkurul raporunda olduğuna 
göre zaten kabul edilmiş şeyin ikilemcsidir. Yalnız öneriyi kabul et
mek demek yetkilileri iyice belirtmek demektir. Kurumun haklannın 
iyice araştırılıp dcğerlendiril~csi için bu yarkurul seçilmek istenmiştir. 
Bıı yarkurul tam yetki ilc baştan sona, enine boyuna bir yetkiye sahip 
olacaktır. Öyle bir uzman kurulu seçilmeli ki, Kurultay adina o yar
kurul söz söyleyebilsin. 

M. UYGUNER - Böyle bir yarkurula gerekseme olmaruğı 

kanısındayım. Kurumun yetkili organı vardır: Genel Yazmanlık ve 
Yönetim Kurulu. Bir de hukuk kurumu var. Bu kurul araştıracak ve 
sonunda hiç bir şey yapılamayacağını anlayacak. Böyle olunca biz 
bu kurula ne yapabiliriz. Genel Yazınana ve Başkana bu sorum
luluğu verelim. 

O. TURGUT PAM!RL! - Bir yarkurul seçmek gerekirse, 
bu böyle bir önerge ilc yapılacak şey değil. İçimizde uzmanlık derece
sine layık insanlar vardır. Teklif edilen bu üç kişinin karşısında bir üç 
kişi daha, hatta bir üç kişi daha göstermek Kurultayın hakkJdır. 

Uyguner'in açıklamasına katılıyorum. Ama bu fikir kabul edil
mezsc o zaman yarkurul için seçime gidilmeli. Bu üç kişiye bu iş 

bırakılmamalıdır. 

FERİDUN ANKARA - Bu işin sonucu ne olur? lş Bankası 
kabul etmczsc Kurumun onuru ne olacaktır? !ş Bankasırun bu iŞe 
razı olmaması Kurumun manevi onurunu zcdeler. İsterseniz böyle 
bir inedemeyi Yürütme Kurulu yapsın. 

M. UYGUNER - Önergenin şöyle olması lazım: Bir yarkurul 
seçilsin denir. Önce yarkurul seçilir. Kişiler sonra dilşünülür. 

Y. CANKOÇAK - Kurultay biraz önce böyle bir yarkurul 
kurulmasını kabul buyurdu. Dikkatinize arz ederim. Okuyacağım. 

(Rapordan Kurumun li Bankası ile olan ilişkileri hakkındaki cümleyi 
okudu) 

Rapor oylandı ve kabul buyuruldu. Tekrar bir görüşmeye gidip de 
şunu şunu söylemek, Yönetim Kurulu yapsın, Yürütme Kurulu yapsın, 
ne olur gibi sözler yönteme uygun değildir. Yapılacak şey kurulu 
seçmek üzere kişileri oyunuza sunmaktan ibarettir. Kurultay bu aday-
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l arın uzman ki~ i olmasına dikkat buyuracak. Kurumun hukuk danı~

ınanları olabilir. Dev bir 1~ Bankas ı kar~ ı sınd a titizce kurulacak bir 
kurul seçiniz. Bu kurul bu i ş i yapacak dcyiniz. 

ZİYA - Söyleyeceklerimin bir kısmına bir arkad aş dokundu. 
İ şin esasına bakalım. İş Bankası il c Kurum a rasındaki münasebetin 
incelenmesi isteniyor. Bu, Ata türk' ün vasiye tinden doğuyor . Bütün 
bu vasiye tten faydalananl ar adına zaten bu inceleme yapıl maktadı r. 

Ama çok hassas bir mü essescdir. Büyük bir mali müessese hesapl a rını 

herkese açmaz. Nezaketcn iza hat verir. Bir kurul seçmcyelim . Bu işi 

Yürütme Kuruluna bırakalım. O bizim adımıza bu i ş i yapsın. Zaten 
bir arkadaş tarafından bu husus incclcniyor. Biraz evvel de 
oldukça vazılı bir surette iza h etti. Hissedarlara biraz daha hisse ver
ınesi istenecektir. Ama bundan pek fazla bir fayda bekl cnmeyecektir. 

ÇİLİNGİROCLU- Arkadaşl ar arz ettiler. Genel Kurulda kabu l 
edildi. Üç arkadaşın adını arz etmekte de bir mal1Zur düşünmüyoruz . 
U zatmaya sebep yok. Biz bankanın gizli kapıl arını zorlayarak girecek 
değiliz. !mkan ruspetinde ricada bulunacaklar. Banka ilgisinin daha 
açıkça belirmesine çalı şacakl ar . Aydınlanmasında fayda var, mal1Zur 
yok. 

M . TUCRUL - Bir kurul seçilmesine karar verildi. Bu kurul 
seçilecek. e ticeye varması için şöyle bir düşün cem var : Seçilecek 
kurulun inceleme yetkisi var. Bu Kurul , Yürütme Kurulu ilc işbirliği 

halinde çalış ır. Yürütme Kurulu ilgili yerlere bild irir. İlgili yer İş 
Bankasıdır. Seçilecek kurul, ilgililer kaqısında, onl arı susturacak yc t
kide olmalıdır . Neticeyi Yönetim Kuruluna bildirmelidir. Netice alı

namazsa, beklenen fayda gcrçekleşmezse birinci yıl yatırım yapabi
leceğiz. İkinci , üçüncü seneler yatırım yapaınayacağız . Bunun zapta 
geçmcsini. istiyorum. 

BAŞKAN - Karslıgil'in yeterlik önergesi var. O yunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler. .. K abul edilmiştir. 

E. ÖZ - Bütçe raporunda bu görevi de kabul ettik. Ayrıca bir 
kurul seçmeğe lüzum yok. Bu vazifeyi Denetleme Kuruluna verelim. 

BAŞKAN - Okuduğumuz üç önerge var : 

ı . Üç arkadaşın adı var. 
2. Gene üç arkadaşın adı var. 
3. Bu yetkinirı Yürütme Kuruluna verilmesi isteniyor. 
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Hall edeceği miz konu şu: Türk Dil Kurumu ile İş Bankası iliş
kilerini incelemek üzere bir kurul kurulsun mu, kurulmasın mı? 

Y. CANKOÇAK - Bu iş biraz önce ka bul edildi. Üstünde 
durmağa lüzum yok. Bu iş ay rı bir kurulca yapılacakur. Bu iliş
kileri incelemek üzere bir kw·ul kurduk. Kabul edildi. Şimdi kişiler 

ayrı ayrı oya konacak, çok oy alan kurula seçilecek. 

BAŞKAN - Bizim de yapacağımız bu. 

A. SARACOGLU - Komisyon adına konuşan arkadaş bizi 
yanıltıyor. Tekrar okunsun. Komisyonu, bu kurul seçer. Ancak kabul 
edilirse kurul seçilir. Bizi yanıltıyorlar. 

(Okunsun sesleri) 

(Car~koçak rapordan cümle okudu) 

Raporun 5· sayfasının son fıkrası : 

Türk Dil Kurumu ile Türkiye I ş Bankas ı ilişkilerinin ayrıntılarından özüne degin, tüın 
yönleriyle, gen i şliğine ve derin UA: ine incelenmesiyle görcvlcndirilccek özel bir kurulun sc .. 
çilmcsi Bütçe yarkurulunca yüce Kunıltaya öneri lir . 

(Geri al m sesleri) 

İHSAN HINÇER - Yanlış anlaşılıyor. Rapor kurulmasını 
öneriyor. Kurultay seçer demiyor. Kurultay bunu icabında Yürütme 
Kuruluna, icabında Yönetim Kuruluna, i cabında da Kurultaya ve
rebilir. 

BAŞKAN - İlişki leri incelemek ve rapor vermek üzere bir ko
misyon gerekiyor. Bahis konusu iki önergedeki adlar şunlardı: 

Yazıcı, Leventoğlu, Uyguner. İkinci önergede de Danişmendga
zioğlu, Leventoğlu, Yazıcı. 

Bu ad l arı ayrı ayrı oylarımza sunuyorum. 
Bir önerge daha vardı. O da bu işin Yürütme Kuruluna verilmesini 

öneririm diyordu. Fakat özel bir komisyon kurulması öne sürülmüş
tür. Bu işi Yürütme Kuruluna veremeyiz. 

M. TUGRUL - Oylama hakkında teklifim var. Adayiann 
uzmanlığını belirtsinler. 

BAŞKA - Makal'ın önergesi de İhsan Hınçer ' i teklif ediyor. 
Şimdi bu ödevi başaracak arkadaşların niteliğini arladaşlar öğ

renmek istiyorlar. H erkes kalkıp kendini tanıtsın. 

Sait Sad i Danişmendgazioğlu: Matematik ve fizik öğretmeni, 

mühendis, müteahhit. 
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Mazhar Leventoğlu: Maliyeci. 

M ehmet Yazıcı: Doçent Doktor. Üniversite öğretim üyesi. 
Bilanço tahlilleri okuturum. 

Muzaffer Uyguner: Siyasal Bilgiler Fakültesi M aliye Şubeşinden 
mezun. 8 sene müfettişlik yapum. H alen Başbakanlık K anunlar vr 
Kararlar Dairesi üyesiyim. 

İhsan Hınçer: İstanbul Belediyesi Vergi Daireleri Müdürü. 

Turgay Gönenç: Siyasal Bilgiler Okulu Maliye ve İktisat Bölümü 
mezunuyu m. 

1. HINÇER - Hakkımdaki teklifin geri alınmasını rica edi
yorum. Alınmazsa kabul edemeyeceğim. Rapor bu kurulun Kurul
tayca seçilmesini mi öneriyor? 

F. ANKARA - Bütçede ödenek var mı bu hususta? Sonra 
yolluk isteyecekler. 

BAŞKAN - O ylamaya geçiyorum . Teker teker sayacağım: 

Danişmendgazioğlu ' na oy verenler ... 23 oy. 

Mazhar Leventoğlu 'na oy verenler ... 68 oy. 

Mehmet Yazıcı'ya oy verenler ... go oy. 

Muzaffer Uyguner'c oy verenler .. . ıı6 oy. 

Turgay Gönenç'e oy verenler ... 56 oy. 

Demek ki Uyguner, Yaz ı cı ve Leventoğlu seçilm iş bulunuyorlar. 
Kendilerine başarılar dileriz. 

Gönenç ve Daniştmcndgazioğlu uygun görürseniz yedek üye 
olarak kabul edilir. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul eden ler. .. 
Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

(Dilekler var sesleri) 

BAŞKAN - Özen'in önergesini okutuyorum. 

Türk Dil Kurultayı Daşkanlı#ına 

Dil Kurumunun en önemli görevlerinden biri t..ı.nılma görevleridir. Kurum bu görevler 
dışındaki görevlerini ne denli iyi yaparsa yapsın, tamtma görevleri yeterli duruma gelmedik
çe, Kurumun amacının gerçekl~mcsi gecikebilir. 

Tanıtma görevlerinin etkin duruma gelebi lmesi her şeyden evvel, kurum i.ıyelcrinin 

birbirlerini yakından tammalarına baA"hd1r. Bu nedenle, Kurum üyelerinin adlanm, görev
lerini, bulunduklan yerleri ve gerekli di~er bilgileri kapsayan bir kitabın yayımlanma.sı, 

ilyelerimize da~tılmaııı çok yararlı olacaktır. 
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Bu öneri m gerçekl eşi rse, Kurum üyeleri arasında işbirliA:i ve dayanışma daha iyi gerçek· 
l eşccek Lir. Kurum çalışma ları daha iyi tanıtılabilecektir. 

Saygılanmla sunarım. 

( Onerge okuızdu) 

BAŞKAN - Şimdi oylamaya geçiyorum. Yönetim Kurulumuz 
45 kişidir. Bunun 35'i asil, ı o'u yedek tir. Denetleme Kurulumuz 6 ki
şidir. 3'ü as il, 3'ü yedek .. . Onur Kurulumuz 8 kişidir. 5'i asil 3'ü yedek ... 
5 yıllık üye olan arkadaşlarımızın arasından seçilecek. Oylamaya geçi
yoruz. Sağ tarafa sepet koyacağız. Oy veren arkadaşın kimlik kartına 
damga basılacak . Yolluklarını alma bak1mından da kartlara işaret 
edilmiş olacak. 

Ayırma kurulu ıçın gelen önergeler var, okutuyorum. 

( Ertepınar, Sarar, redekçioğlu, Minnetoğlu ve Uyguner'in imzaladıkları 

önerge okundu.) 

Kurultay Başkanlıltına 

Oy ayırma kuruluna ad ları aşa~ıda yazılı arkadaşlan öneririz. 

Feyzi Ha !ıcı, Ahmet Nadir Cancr, Sıı.kı Uluata, Mehmet Önder, Orhan Şaik Gökyay, 
Sait S. Danişmendgazioğlu. 

BAŞKAN - İkinci önergeyi okutuyorum. 

(Par ve Atakurt'un imza/adıkiarı önerge okundu.) 

Kurultay Başkanlı~ıııa 

Oy say ım yarkurulu için aşag-ıda adları yazı lı arkadaşları öneririz: 

Orhan Şaik Gökyay, Belıçel Kemal Çağlar, Feyzi Halıcı, Hasan Yeğin, Salim Haşlak, 

!smail Ceyhan, Kazım Yedekçioğlu , Celal Kişmir, Kemal Demiray. 

BAŞKAN - H er iki listedeki arkadaşlar 13 kişi ediyor. İsterse
niz her iki listeyi de kabul edelim. 

Bu 13 arkadaşı Ayırma Kurulu için kabul edenler ... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir . 

Şimdi oylamaya geçiyoruz. ı numaralı üye, kartını alsm, hazır 
olsun. 

Kapaııış saati : ı2 



BAŞKAN 

YAZMAN 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

12 TEMMUZ ıg66 SALI 

İKİNCİ OTURUM 

Açılış saatı : ı 5.30 

Hasene Ilgaz 

Mahmedet Şahinler 

BAŞKAN Oturumu açıyorum. Dışardakiler lütfen gelsinlrr. 
Sabahki çalışmaların tutanak özetini okutuyorum. 

(Tutanak Ozeti okundu) 

ÜÇÜNCÜ JllRLEŞlM-BlRINCl OTURUM 

TUTANAK ÖZETI 

Ikinci Birlcşim İkinc i Oturuma a it tutanak özeti okundu. Oy birligiyle kabul edi ldi . 

Bütçe yarkurul raporunu sözcü okudu. Üzerinde konuşuldu . 

Denetleme raporları üzerinde yeniden koıuışuldu . Denetçiler geçen üç y ıl içindeki ça
lışma zorluklarını söz konusu ettiler . 

Iş Ba nkasının Dil Kurumun a gereken hisse payını vermed iğ i konusu üzeri nde tartışıldı. 

Kurum saymanı lıtdemir bu ko nuda açıklamada bulundu. 

Her konuda ayrı bir sözcü konuşmaları ccvaplandırdı. 

Başkan , mali raporu oya koydu. Ra por oy birliltiyle kabul edildi. 

Bütçe raporu üzerindeki konuşmalar sürdürüldü. Sonunda bütçe yarkuru l raporu oya 
kondu. Oy birliıı i y l e kabu l edildi. 

Kurultayca seçilen d enetçilerden iki toplantıya özUrsüz olarak ka tılmayanların d ene.tçi

li~inin kaldırılması hakkındaki önerge oya kondu, ço~un lukla ka bul edi ldi . 

Jş Bankasıyle Dil Kurumu arasında ki ili ş kil e ri incelemek üzere, kabu l edi len raporda 
kurulmas ı istenen kurul üz~rinde konuşuldu . Sözcüler, bu hususu n kabul edi len bütçe ra

porunda geçtiAini, bu yüzden yeniden oya konulamayaca!lınt bel irttiler. Baz ı üyeler bu 

yetkinin Yönetim Kuruluna ya da Yürütme Kuruluna verilmesini istediler. Bir kısım üyeler 
de bu işin yap ılage lmekte olduğunu belirterek aynca bir kurul seçmeye lüzu ın olmad ıııı 

üzerinde durdular. 
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Başkan, teklifin raporla birlikte kabul edildi~iııi bildirerek kurul için sunulan adiann 
oylamasına geçti. 

Uyguner 
Yazıcı 

I.cvcııto~lu 

116 oyla 
90 " 
68 .. 

kunıla seçildiler. Cönenç ve Danişıncngazioğlu yedek üye oldular. 

Seçimi ayırma komisyonu için verilen önergeler okundu. 

Halıcı, Cancr, Uluata, Önder, Cökyay, Danişmendgazio~lu, Çag-lar, Yeğin, Haşlak , 
Ceylan, Ycdekçi, Kişmir ve Dcıniı·ay ayırma kornisyonuna oy birliğiyle seçildiler. 

Dilekierin sonraya bırakılması tckljfi oya kondu, çoğunlukla kabul edildi. 

Raşkan öğleden so ııra 1 5.00'de loplanılnıak üzere oturumu kapadı. 

Seçimlere geçildi. 

As başkan 

Prof. Binatlı 

Yazman 
1 .z. Burdıırlu 

llaşkan 

Yazınan 

R. Çongur 

Aslıaşkan 

Yazman 
Mahmedet Şahinler 

BAŞKAN - Tutanak özetini dinlediniz. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabu l etmeyenler. .. Kabul edilmi~tir. 

Bu oturumu dilekler bölümüne ayırmı~tık. Bütün arkadaşlar 

varkrn bu dilekierin konuşulmasını gönül çok isterdi. 

Şimdi önergelerdeki dilekleri okutacağım. Söz açacağım. Arzu 
eden konu~ur. Fakat dilekler üzerinde yapacak bir ~ey olmadığı için 
ya Yönetim Kuruluna havale edeceğiz .... 

M. LEVENTOCLU - Havale edilmeyecek nitelikte dilekler 
olabilir. 

BAŞKAN - Hepsini okutacağım. Söz açacağım. Herkes dile-
diği gibi konu~abilir. 

Şimdi önergelere geçiyoruz. 

( M.S. Adalı imzalı önerge okundu) 
1 1 . Dil Kurultayı Sayın llaşkanlıgı 

Yüksek Katına 

Türkçe yayın ve basından derlcdi~im, okuyup da manasını anlayamadıA-ım kelimelerin 
listesini ilişik olarak takdim ediyorum. Yüksek Kurultaya arz ve takdimimi derin saygtlannlia 
dilerim. 

(Ornek olarak birka; kelime okıtnsun sesleri) 

(Listeden kelimeler okundıt) 
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ObsLrliksiyon, cnstrüman, diksiyon, standart, determinist, proleterya, fenomen, ritm, 
iskolastik, materyel, paradoks, komplike, sertifika, dogmatik cıkenler, çarpık idcolojiJcr, 

rOlöve, aksesuar, spckü liıtif, onorc etmek, sübjcktif, teokratik .. . 

BAŞKAN - Ba~ka bir önergeyi okutuyorum. 

( Leveutoğlu, Ya;:;ıcı ve Uyguner' in i mzaladık/arı önerge okwıdu.) 

Xl. Türk Dil Kurultayı Yüce Başkanlı~ına 

Kabul buyurula n Bütçe yarkurulu raporu ilc Yüce Kurultay kararları uyarınca seçilen 
Özel Kurul,ilk birlcşimindc Daşka nltga Mazhar Lcvento~lu 'n u,Sözcülüge Mehmet Yaz ı c ı' y ı, 

tiycliğc Muzaffer Uyguner'i seçmiştir. Saygılal'ım ı zla sunarız. 

BAŞKAN - Bu arkada§larln seçildiğini biliyorduk. 

M. LEVENTOCLU - Tutanağa geçsin diye verdik. 

BAŞKAN - Tutanağa geçsin diye okutmuş oluyorum. 

Mehmet Sadık Aran'ın önergesini okutuyorum. 

Xl. Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 

Dilekleri nı: 
I . Bütün Türkçe konuşan Türk ülkelerinin atiası ö n<.:d iklc yapılmalıdır. 

2 . Türk Dil Kurumuna yeni üye olmak isteyenler Türk şi velerinden teste tilbi tutul· 
mahdır. 

M. S. ARAN - Sayın Üyeler, Türk dilinin Azeri lehçesini sayın 
bilginlerimiz §imdiye kadar ancak kitaplardan inçelemişlerdir. Bir Türk 
dünyası vardır. Türk ülkeleri vardır. Bunların bir haritası hala yapıl

mamıştır. Bir Türke Azerbay'canın haritada yerini göster desek, aciz 
kalır, gösteremez. 

Koskoca bir Türk dünyası, koskoca Türk kavimleri vardır. Bu 
Türk ülkelerinin haritası muhakkak çizilmelidir. ı o milyon Türk var
dır, sade dil bakımından söylüyorum. Siyasetle ilgisi yok bunun. On
ların ne güzel Türkçeleri vard ı r. Ademin bir yakarışı vardır. Ne kadar 
güzel şekilde Türkçe ile ifade edilmiştir. Bu güzel Türkçe bize, Türki
ye'ye biti§ik olan ülkelerden geliyor. Harita olsa, bu Türk ülkelerine 
ne kadar yakın olduğumuzu göreceğiz. 

İk i nci dileğim de şu; Bundan sorira Kuruma üye olanlan teste ta
bi tutalım. Türk diliyle ilgisi yoksa neden buraya gelmiştir? 

OSMA TURGUT PAMlRLl - Türk Dil Kurumunun dil 
softa ları ile olan savaşı devam etmektedir. Yetkili kişiler üzerlerine 
düşen görevi çok güzel yapmaktadırlar. Kurultayın açıldığı ilk gün
lerde Salihoğlu'nun Cumhuriyet gazetesinde çıkan iki makalesi bizi 
doyurucu mahiyettedir. Aksoy'un, Levend'in, dil davasına bağlı 
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üyelerin yaptığı yayınlar övünç verici niteliktedir. Türk Dili'nde 
öıgütlenme suretiyle karşı koyuyorlar. 

İstanbul'da bir Muallimler Ccmiyeti vardı r. Adına dikkat 
buyurun. Öğretmenl er değil, Muallimler Cemiyeti. Buna bir de Türk 
Dilini Kurtarma Derneği eklendi. Ben bunların genel kurul toplan
tısında bulundum. Konuşınalara şahit oldum. Ordinaryüs profesörler 
konuştu. Dil elden gidiyor. Onu kurtarmak bizim birinci borcumuzdur, 
dediler. Beni tanıyanlar arkaından homurdandılar. Daha fazla ka
lamadım, kaçtım. Bu dili kimden kurtaracaklar. Kimlere verecekler. 
Türk Dil Kurumu bir meydan savaşı açsın diyorum. Sessiz sedasız 
savaşlar kafi değil diyorum. Yaptığmuz mücadeleleri broşürlerle 

yurdun her tarafına dağıtmalıyız. Yürütme Kurulundan bir dilekte 
bulunuyorum. Türk Dil Kurumunu bu gibi dil softalarından koru
yalıın. Genç kuşaklar bunlarla zehirlenmesinler. 

SERVET ÇOMOGLU - Kurultayın iki dakikasını alıyorum, 
af dilerim. Atatürk, ırkçılık bu memleketi içten, Turancılık dıştan 

yıkar dedi. Bu arkadaşımızın önergesi var. Üye olmak isteyen arka
daşın lehçesi üzerinde durulsun diyor. Anadolu'nun uzak yerlerinden 
gelen insanlar olarak üzüntü duyuyorum. Rize'de doğdumsa benim 
günahım nedir? Eğer Türk Dil Kurumu da bu anlayış üzerinde duru
yarsa istifa ediyorum. 

( Oyle şey olmaz sesleri) 

O halde açıklasınlar. 

HİKMET TURHAN DAGLIOGLU - Türk diline sağdan 
soldan tarizler oluyor. !nancımız şudur ki Türk dilinin otuz kırk yıl 
içindeki gelişmesi, Türk milletinin öz diline karşı sevgisinin bir 
şahlanışıdır. Atatürk' ün yaktığı bu çırağı söndürmeğe değil, ona 
kuvvet verrneğe çalışalım. Biz, böyle bir ç.ırağın pervanesiyiz. Türk dili 
kcrvanı ezelden geldiği yoldan cbede doğru gidecektir. 

( Alkışlar) 

BAŞKAN - Dağlıoğlu ve on bir arkadaşının imzaladıkları önergeyi 
oku tu yorum. 

XI. Dil Kurultayı B~kanlı&ına 

Türk dilinin devlet <lili olarak kabul edilmesinde öncillük eden Karaınanoıılu Mebmet 
Bey ile yine dilimizin özl~mesi ve gelişmesinde büyilk emekleri geçen ~·~da adlan yazılı 
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kişilerin posta pullarında hatıra serilerinin çıka rıl ması konusunda HükümcLiın i ze, Kurul· 

tayımızca öneride bulunulmasını saygıl::tnmızl a bildiririz. 

l simler: Kaşgarlı ~lahınul. Karaınanoğlu l\1ehınct Bey, ~,lütcrcim Asım, lvlünif 

Paşa, Scmscttin Sami, Süleyman Paşa ( Şıpka kahramanı), Hüseyin Kazım 

Kadri, Ali Şiı· Nevai. 

M. LEVE TOGLU - Bir tilciğc takılmak için söz aldım . 
Türk dilinin yaratıcılarının anıları için hükümete ba§vurulması is
tenmektedir. Hükümet ve devlet tilciklerinin sık sık karı§tırılması bazı 
anlamlara ve yorumlara gelir. PTT örgütü kendi kararlarına göre pul 
üzerine resimler basmaktadır. Bunun hükümet ilc bir ili ş kisi yoktur. 
Hükümet sözünün ilgili örgüt olarak değiştirilm esi gerekir. Çünkü 
hükümetin i§i değildir. 

Yönetim Kurulu raporunda da hükümet il c devlet kaHamlarının 
karıştırıldığını üzüntü ile gördüm. Karıştırılmamasını önemle yalvanr 
yakarırım. Saygılar sunarım. 

H.T. DAGLIOGLU - Arkadaş konuyu yanlış anladı. Biz 
Türk diline hizmet edenlerin hatırasını anmak üzere bir seri posta 
pulu çı karılmasını istiyoruz. Kurum bunu Posta İdaresi ne mi, Ulaş
tırma Bananlığına mı , nereye gerekiyorsa oraya yazar. Bunu istiyoruz. 
Türkiye dışında da büyüklerimizin tanınmasına vesilc olur. Kadir
şinaslıktır. Bir civanmertliğin eseri olarak Türk milletinin göğsünü 
kabartacak tır. 

BAŞKAN - Bu dileği Yönetim Kuruluna havalc edelim. Yö
netim Kurulunun bu dileği izlemesini istiyoruz. Bu teklifi kabul eden
ler ... Kabul etmeyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Şimdi Bal tacıoğlu'nun iki önergesi var, a rka arkaya okutuyorum. 

Tüı·k Dil Kurultayı Başkan lı~ına 

Osmanlıca kelimelcre öz Türk~·e karşılık bulmak, yepyeni terimler yapmak isteyen 
uzmaniann baş vurdukları esin kaynaklarından biri kendi anlaklan, biri de derleme sözlü
~üdür. Bu i ş l e ug-ra.şanlar derleme sözlüAünün ne kadar büyük bir yardımcı oldugunu bi
lirler. Yine bu uzmanlar bu alanda yaratma i ş inin ne k;ıdar gü<;, ne kadar yorucu bir iş 

olduğunu da çok iyi bilirler. 
Teri nı kolunda aralı.klı olarak on beş yıl kadar yaptı~1m çalışmalardan sonra bu işde en 

verimli, en zengin kayna~ın Uretme Slidı1lı1 ad ı verilebilecek olan bir teknik sözlük oldu~ 
kanısını elde eıtim. Üretme Sözlüğü diye düşündüğüm söı.lük şöyl e meydana gelecektir: 

A - Türkçede yaşamakta olan kc.limc kökleri e le a lınacak, bu kökler Türkçenin eti ... 
moloji yasa larma göre, sonuna kadar ürctilcccktir. 

B - Bu üretme işinde Türkçede yaşamakta olan ekler de kullanılacaktır. 
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C - Bu üretme sonunda meydana gelecek olan yeni kelimelerin kendiliklerinden taşı· 
dıkları anlamlar da karşıianna yaz ıl acakt ır. 

Ç - Karşrlık bulmak isteyen uı:maıılar bu işle ça lışırken , derleme, tarama sözlüklerine 
baş vuracaklan gibi, bu üretme sözlüğü n e de baş vuracaklardır. 

Türkçe kelime karşılık adaylarını verecek olan böyle bir teknik sözlük biz dil devrimci
lerini karakter karşılığı olarak ırtı gibi yadırgatıc ı , ölü kelimeleri devrim sözlüklerine yer lcş

ıirınckten kurtaracaktır. 

Ben esmtk masLarındaki t J kökü gibi birkaç kökü üreterek meydana gelen dört yüz kadar 

kelime karşısında şaşa kaldım. Bu es- kôkündcn üreyenler arasında vantilatör karşılı~ ola

bilecek on beş kadar kelime bulunuyordu. O zaman anlad ım ki üreme ollırlugu bu kadar 

blıyuk ola n Türk dili, klasik bir dilin t•n büyük 6zelligini taşın'laktadır . 

Her zaman ver imli· olan Dil Kurulta.>'mdmı , ;·eni ralışmn dlintminde Uretmt Södrifü',ıt bar
/mıması J.orarmı ıermesini bekliyonını. 

Derin s::ıygıbrıınla. 

l.H. BALTACIOGLU - Dil gerçegırun içinde yaşayan l arın 
elde e ttiği baz ı kanunlnr var ki dahiler bile o kanunlara erişememiş
lerdir. ıs sene ara ilc Teri m Kolu Başkanlığı yaptım . Fakat uyguladığı
mız metot tamamıyle ampirikti. Ne diyelim , ne diyelim ... Kelimeler 
üzerinde düşünüp dururduk. Dil işinde niçin kalkınaınıyoruz, nasıl 

Avrupalılaşaınıyoruz. Yapılacak şey şu: Ben klasik kelimesi üzerinde 
çok düşündüm , karşılığını öğrenemedim. Türkçe olgun bir dil midir, 
değil midir? Olgun dil , üreme kabiliyeti yüksek olan bir dildir. Esmek 
kelimesini aldım, ürettim, sözlüklere baktım, 20 kelime var, 
üretilmiş şekli 4.oo'den fazla. Sonra bir de baktım lngilizccnin, 
fransızcanın üremc kabiliyeti yok. Şaşa kaldım. Terim kolu ça lış

ınalarında yapılacak şey Osmanlıca, Farsça, Arapça kelimeleri karşılık 
değil. Yapılacak şey ürcme sözlüğüdür, dedim. Tck kaynak o olacaktır. 
Kelimeyi alalım . Her kelime bir hazinedir. Ben bunun karşılığıyım 
diye bağıracaktır. Bir üreme sözlüğü tavsiye ediyorum. Ama doğru, 

yanlış; onu bi lmem. 

BAŞKAN - Baltacıoğlu'nun ikinci önergesini okutuyorum. 

Dil Kurultaıı llaşkan lı~ına 

Sayın Kurultay Üyeleri. 

Bu ö nerge ile ileri surdügünı düşünceler altmı.ş yıldan beri sosyoloj i, psikoloji, estetik 

bilimlerinin ô~rencisi o lan bir insanınkilerdir. Bu sürekli çalışmalardan sonra dil denilen 

kamu gcrçcA"i üzerine elde eui~im kanı şudur: Dil dediğimiz bu varlık her ~cyden önce gra

mer, sent:ıks, ctimoloji gibi bilim kollarının üı:erinde durduA:u morfolojik varlıAı taş:ın , onları 

yaratan, bu varlı~ı egeligi altında blllunduran bilinçaltı, psikolojik estetik bir varlıktır. 
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Dilin şimdiye kadar karanlığa gömülü kalmış olan bu varlığı aydınlatılmayınca, dilin 

estctiği anlaşılnıadıkça, dilin ınorfolojisi üzerinde yapılan ihtihiller, devrimle"r tam bir başarı 
kazanamayacak, dil c;atı.şmal arı , dil çekişmelcri, dil tepkileri sürüp gidecektir. 

Osmanlı edebiyatı tarihinde sayı s ı yüze varan mevlidler arasında Süleyman Çelebi'nin 

Mevlid'inin bir din töreni olumuna crişınesi, Yunusların , Karacaoğ lanbrın. Türk :ı.tasöz· 

lerinin, Nasretlin Hoca fıkralarının ölı.imsüzlüg:c erişmeleri ancak dillerinin bu gizli oluşları 
ile açıklanabilir. Bu şaheserlerin kalıplanndan önce ruhları , tenlerinden önce tinlcri, usla· 
nndan önce gönülleri TürkaA-lu Türktür. 

Durum bu olunca, büyük Kurultaydan clile~im şu olacaktır: Türk Dil Kurunuında 
dil p.rikanaliı.i, dil esteligi ile ugraşan sürekli hir komis;•on kurulsu7ı. Bu komisyonda dilciler, edtbiyllt
rılar, ruJıbilimciler, estetikçi/er bulımsuu. Bu komisyon yılda birkaç defa lofJlansm. Dilin btı yanla
rıyla ilgilensin. Açıklamalar yapsın, ışıklar lULSlln. 

Bu komisyonun ça lışrnaları Dil Kurumunun verimini artıı·;ı<·ak, he ııı ele de~erkndi
reccktir. Böylelikle amaca dah ;.i kola y, daha erken van lacaktır. 

Derin saygılarımla. 

İ.H. BALTACIOGLU - Beş yaşından beri sanalla uğraşırım. 
Resim yaparım, dekor yaparım. Sanatsız kalan hiç bir anım yok tur. 
Ama bizim nesil çok şanssız bir ncsildir. Bir cstctikçi tanırım, müstcsna 
bir dchadır, 30 yaşında öldü. Batıda ilmi denilcbilecek bir es tetik varlığı 

yoktur. Batı an layışı ile güzel sanatlar, "fincs"tcn ibaret değildir. 

Sanat hava gibi her yere girer. Halaları yok eden bir maşeri kurumdur. 
Avustralya'da medeniyet yoktur ama din, dil , sanat vardır. Maşeri 

varlık bu topluluklarda bunlardan ibarettir. Bütün mesclc her şeyden 
önce dildir. Dil rasyon.el bir varlık değil arasyoncl, us dışı bir varlık tır. 
Sanat nerde var? Patlıcan dolmalarına kadar, sese kadar, küfürlere 
kadar. .. her yerde vardır. Grafoloji diye bir ilim vardır Batıda. Eski bir 
ilim ... Şu imza bu adamın mı, değil mi? .. Eyy, bir insanın ayrı iki 
zamanda att ığı iki imza birbirine benzemez. Ama gene de müşterek 
karakteri vardır . Türklerin cl hareketleri gibi. Yazıda değişmeyen 
şey nedir diye düşündüm, buldum; gözü var, yazının gözü var. Ya
zının estetik ifadesi hiç değişmiyor. İnsanın da her şeyi değişiyor, gözü 
değişmiyor. Beni bilir kişi olarak çağırırl ar. İmzalara baktım, karı~ık . 
Ama, göze istinat ederek raporunu verd im. Adamın aleyhinde .. . 
Onun imzasıydı. 

Kalkınmanın en büyük sırrı, sanata İnanmak, dile İnanmak, 
estetiğe İnanmak ... Sırlara nasıl el koyuyoruz. Aman, bir de dilin es
tetik vasfı üzerinde duralım. En yakın dostları, komşuları gibi ... 
Dil in yaYJima kabiliyeti acaba nerden geliyor? Sabit fikirlerden 
kurtulamıyoruz . Propagandanın sırrı estetiktir. En milli komik Düm-
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büllü lsmail 'dir. Çünkü Türkün estetik sırlarını taşıyor. Nasrettin 
Hoc:ı neden yaşıyor? Estetik sırrını biliyor. En büyük aktör Muhsin' dir. 
Estetik ile, dilin este tik sırrını bi liyorlar. Sanatsız dil olmaz. ·Allah 
aşkınıza estetik kolu kuralım . 

H. ÖZEN - Baltacıoğlu'nun önergelerinin herhangi önergeler 
olmadığına inanıyorum. Tckliflerinin Kurultayın onayına sunulmasını 
diliyorum. Kurultaydaki teklifler toptan Yönetim Kuruluna havale 
ediliyor. Önemli teklifler de sonraki toplantılara ka lıyor. Dokuzuncu 
Kurultay tutanağının 56. sayfasını açıyorum . Estetik Kolu konusunda 
Kurultay bir karar alsın, Yönetim Kuruluna bırakılmasın deniyor. 
Fakat gene de arada kaybolup gid iyor. Kurultay Başkanı Baltacı

oğlu 'nun tckliflerini oylasın, Yönetim Kuruluna bırakmasın. 

M.N. ERDI - Türk diline karşı düşkünlüğümü ispat için hu
zurunuzda konuşmak istiyorum. 70 yaşındayım. 55 sene cvvvcl ba
bamdan işittiğim sözii arz edeceğim. Babama bir iki kelime sordum. 
Oğlum Türk dili yamalı bohçaya dönmüştür dedi. Dilimizin anlaşıl

maz bir hale geldiğini çocukken bu sözden anlamış oldum. 

Son gün lerde Türk diline karşı saldırılar artmağa başlamıştır. 
Yerrnek için sağdan soldan, bütün kanatlardan gelrneğe başlamıştır. 
Genahiardan Türk dili devriirnek suretiyle Atatürkçi.ilük devriirnek is
teniyor. Atatürk'c hücum ctmeğe çekinenler onun eserine hücum 
etmek yolunu bulmuşlardır. Geçen, bir yerde bir yazı okudum. El
biseye giysi diyenler komünisttir diye ... Bizim Akşehir'de elbiseye 
giysi derler. Eyyamıbahur'a kızılısı derler. 

Dilimiz çok zcngindir. Bir yerde toprak kaymıştı. Ben heyelan 
dedim. Köylü kaymtı olmuş dedi. Üretme yolu ile pekala yeni kelimeler 
yapabiliriz. Bizim hizmetçi kız bir kedi bulmuş sokakta, adını ne ko
yalım diye bana sordu, ben de buluııtu dedim. 

Türk dilinin zengin liğini göstcımek savaşı içinde bulunalım. Son 
kerteyc kadar saldıranlara karşı koyalım. Ulusal güçlerin ıuhunu ya
şıyorum. Türk dilinin ilerlemesi için de içimdeki aşk artmaktadır. 

Gençlikten diliyorum, bütün gayıctl eri ilc karşı koysunlar sa ldırılara. 
Türk dilini Türk gençliğine emanet ediyorum. 

(Kendi yazdığı bir şiiri okudu ve birkaç Nasrettin Hoca fıkrası anlattı) 

BAŞKAN - Baltacıoğlu'nun önergesi üzerinde cluralım. Ve
rilen önergelerin önce Bütçe komisyonuna gitmesi karara bağlanmış-
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tır. Baltacıoğlu'nun iki önergesi de masrafı gerektirdiği için Yönetim 
kuruluna vereceğiz. Faka t onların da herhangi bir i§lem yapabilmeleri 
için bütçeele imkan bulunması lazım. Bu önergeler önce Bütçe Ko
misyonundan geçmeliydi. Onun için Baltacıoğlu'nun birinci öner
gesi olan üretme sözlüğüne başlanması teklifinin Yönetim kuruluna 
verilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... K abu l et me
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Bal tacıoğlu'nun ikinci önergesindeki teklifi de oyunuza sunuyorum. 
Estetik kolu kurulması lıakkmdaki teklifi de yeni Yünctim kuruluna 
veriyoruz. 1 mkan arayacak, talısisat varsa ya prnağa çalışacak. Bu 
teklifi kabul edenler ... Kabul etmeyenler.. Kabul eclilmi§tir. 

Şimdi Celal Çumralı'nın önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkarılığa 

Aşağıdaki önergemin Yüce Kunıltaya sunularak kabulünü saygılarım l a dilerim. 

Karamanoğl u Mehmcd Bey, 10 /Zilhiccc /676, Miladi, 13 /5/ 1277 Perşembe günü, 
çıkardığı bir Buyruk ile: 

••Bugünden sonra Divanda, Dcrgihta, Bargihda, Mecliste, Mcydanada , Türkçeden 
başka dil kullanılmayacaktır" diye buyurmuştur. 

Bugün için de önemini yitirmeyen bu huyruhunun taşıdıg-ı anlam, Türk Dil Kurumunun 
amaçlarına uygtın bulunduğundan Kurum binasının elverişli bir yerine bir ann dikilerek bu 
yüce buyruğun her an alınarak yaşatılmas ını, öneririın. 

BAŞKAN - Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. .. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi İ. Cem Aşkun ve ı 5 arkada~ının imzaladıkları uzun öner
geyi okutuyorum. 

reni ronetim Kurulwıa Verilmek Uı.ere: 

Xl. Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 

Aşağıda açıklamalı olarak sıraladığımız dileklerin, gerçekleştirilmek üzere yeni seçilen 
Yönetim kuruluna iletilmesine yardım ve ilgilerinizi dileriz saygılarım ı zla ... 

DILEKLER/Ml<. 

I) TANITMA: 

1 - Ne yazık ki Kurumumuz çalışmalarını halk oyuna iyi duyuranıamaktadır. Kuru· 
mu n I 932'den bu yana yap u ğı çalışma ları gösteren küap, eksiklerle doludur. Bunlarm 
öncelikle tamamlanması , yeni basımının ve gen i ş çapta yayımının yapılması. 

2 - T .D.K.'nun 29 Mayıs bildirisinin sürek li duyurumunun yapılması. 
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ll) - YAriN 

I) - Kurum Üyeleri Yıllıtı 
Kurumun 610 üyesinin Kurum arnaçianna gönülden baA"lanıp, iyi çalışmalar yapması 

için her şeyden önce bu üye toplulug:unun birbirini tarumast gerekir. Bizler tanınmış, herkesçe 
bilinen Kurum üyeııi kişiler dışında di~er arkadaşlarınuzı ne yazık ki bilmiyoruz. Aramızdaki 
de~!erlerin ortaya çıkması hem Kurumumuz hem de yurdumuz için büyük kazanç olacakur. 
Bunu sa~lamak konusunda Kurum öncelikle bir KURUM ÜYELERI YILLICI hazırlayıp, 
hasurarak geniş çapta dagnımmı gerçckleştirmelidir. Yıll ı kla üyeler numara sırasına göre 
yer almalı , her üyenin kısa yaşaııtı öykasıl (biyografisi ) varsa başlıca yapıılan belirtilmelidir. 
Yıllık, aramızdan ebcdiyen ayrılan arkadaşlarımızı da kendi numara sıralarında ölüm ta
rihleri ile kapsamahdır. Kurum üyeleri yıllı~ımn resimli çıkması şüphesiz çok iyi olur, ancak 
fazla giderli görülürse resimsiz de y:ı.yınlanabilir. Yıllık, her kurultay dönemi ya da iki 
kurult ay döneminde bir kere yeniden yayınlanabilmelidir. Kanacak belli süre içinde, yıllık 
için resim ve biyografiyc ilişkin bilgileri Kuruma göndermeyen üyelerin Kurumun üye 
küıü~ündek i durumlarına göre yıllıkıa, haklarında bilgi verilebilir. 

2- Türk Dili Dergisi Ve Özel Sayılan 
Türk Dili Dergisi öncelikle belli imzaların tekelinden kurtarılarak, Türk düşünce ve ede

biyat alanında yeni dc~erlerin tanındı#ı bir dergi olmalıdır. 
Türk Dili özel sayı la rı sadece roman, tiya tro gibi edebiyat ve sanata ilişkin türler de~il, 

Toplumbilim, Ruh bilim , Ekonom i, Yönetim Bilimi. Tıp, Fizik, Kimya, gibi dilimize yabanci 
ı crminol ojin in akın halinde girdi!ıi sosyal ve do!ıa l bilim dallarında, Türkçelcştirilmiş yabancı 
terminolojiyi kapsayı:ın bilimsel yazılarla yayınlanmah, bunun için üniversite, akademi ve 
yüksek okullad a geniş işbirlij! i yapılmalıdır. 

3 - Sade DU Kılavuzu 
T ürk(e Sözlük yayın ı geniş zaman aldı~ı için, Sade Dil Kılavuzu yalnızca Sözlükten 

seçilm iş en çok kullanı lan sözcüklerin yer ald ı# • bir kılavuz olmayıp, sözlü#ün hazırlan~ 
süresi içinde dilde yerleşen yeni sözcükleri ve eskilerde meydana gelen deAişiklikleri yansıtmah 
ve .~ ı,k sık yay ınlanmalıdı.r. 

4 - Yeni Terim Sözcükleri 
Öncelikle Türkçeye yabancı dillerden girmiş ve yerleşmiş sözcükler için bir TÜRKÇE

DEKI YABANCI SÖZCÜKLER (TERIMLER) SÖZLüCO hazırlanmalı ve bu sözlüktc 
Kurumun karşılıgı nı buldugu yabancı sözcüklerin karşılarında bunlar önerilmeli, buluna
mıyanların sadece açıklamalarının yapılmaoı ile yetinilmelidir. Bu sözlüıtün özellikle Batı 
Dillerinden Türkçeye girmiş sözcüklerin anlaşılması ve yavaş yavaş karşılıklannın bulunarak 
Türkçeden kaldınlmalarında önemi buyük olacaktır. 

Ayrıca yeni terim sözlüklerinden olmak üzere Tıp, Matematik, Fizik Kimya v.b. 
FEN BILIMLERI TERIM SÖZLÜKLERI ile TEKNIK TERlM SÖZLÜKLERİ'nin 
hazırlanması yolunda çaba göstrilmelidir. 

!i - Çocuk edebiyatı ile ilgili konulara yayın yolu ile önem verilmeli ve çocuklar an 
dile ucuz, çekici yayınlarla özendirilmclidir. 

1 

lll- ODVLLER 
1) Onur Belge ve simgesi 
Her a landa arı dille yazan kişilere ilgi çekici bir baskı ile lıazırlanmıı oııur Belgel~ri ve 

Kurum üyeleri si ıngesinden ayrı renkte yapılmış onur simgeleri verilmeli ve ayrıca bunları 
Tanııma Yayınları, basın, radyo ile halka duyurmalı. 
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2) Ödüllerde biümsel yapıtiara büyük pay ayrılmalı ve bu a landa özellikle doktora, 
doçentlik tezleri üzerinde d urulmalı. Çünkü her iki ça lışma türü, ilgili bilim dallarında derin~ 
Icmesine yapılan çalışmalardır. Bilim alanında yabanc ı sözcükler özellikle bunlar kanalıyle 
dilimize girmektedir. 

3) Daha önce yayınladıgı halde sonradan düşunccsini de~iştirip arı dille tekrar eserlerini 
yayınlayanlar da ödülllerden faydalanmab. Yönetmelig in ikinci basımı oldu~U içi n veril
mesini engelleyen maddesi kaldırılmalıdır. Böylece birçok bilim adamımız, an dile yöne
Jecektir. 

4) Daha az paratarla daha çok ödül verme yoluna gidilerek bunların sayılarının artt ı

rılıp, an dile özendirme sa~lanmalıdır. 

IV - ÇEŞITLI DILEKLER 

1 - Kurum yayınlarında Halk edebiyatına, TLirk falkloruna da yer verilmelidir. 

2 - R csmt dairelerin yabancı sözeüklü adlarının kaldırıl ması için HukU.met, T.B.M.M. 
düzeyinde gcni~ eylem gösterilmelidir. 

3 - Her kurultay bilimsel bildiri verenler daha geniş salonlarda, çok kişinin (sade ku
rum üyelerinin degil ) katılacagı topla ntılarda konu~ma lı ve l.'i dakika gibi kısa sürclerle 
bunlar kısıtlanmamalı , enine boyuna konular incelenmelidir. Aynca bildiriler toplu halde 
her kurultay dönemi sonunda yayınlanıp, geniş çapta da~ıtılmalıdır. 

4 - Kurultay için üyclere yol giderleri, tren bileti veya tren yoksa belli otobüs fiatları 
üzerinden aynca ödenerek, uzak illerdeki üyelerin de kurultayiara katılmalarının saglan
ması. 

5 - Üniversite, akademi, yüksek okullar ve or ta ö~rcnim, ilkögret im kurumları ilc 
s ıkı işbirliA"ine girişilip, bu kurumların an dile özendirilmesinde her türlU çabanın harcan
ması. 

6 - Yabancı sözcüklere uygun karşılık bulunması konusunda kurum uyesi olan ve 
olmayanların kurumla ilgi sag:Janmaya özcndirilmcsi, kurumun benimseyebileceg-i karşı

lıkJan bulanlara ödül verilmesi ve isimleri ile birlikte bulduklan sözcüklerin halkoyuna du
yurulması. 

7 - Ankara'da Kızılay ve Ulus'ta bir sat~ vr haberle,mc merkezi kurulması . 

Ö.A. AKSOY - Önergeler okundu. İçlerinde değerli düşün
celer var. Ancak bunları burada tartı§ıp birkaç dakika içinde sonuca 
bağlamaya imkan yok. Ayrıca Tüzük der ki: Bir Yarkurulun çalışma 
alaruna giren konularda ve bütçeden para harcamayı gerektiren 
konularda önergeler karara bağlanmadan önce yarkurullardan geçer. 
Gerekçesi açık. Bunları hemen oya koymak usule aykırı olur, Tüzük 
hükümlerinin göz önünde bulundurulmasınt rica ederim. Bu önergeler 
Yönetim Kuruluna havale buyurulsun. !mkan bulunduğu ölçüde bun
ları Yönetim Kurulu gerçekleştirir, imk§.n bularnazsa yapmaz. 

l.C. AŞK UN - Dilekler sizce kabul ediliyorsa Kurultay benim
siyar demektir. Mevcut kollarla ilgili teklifler var. Kolların da öde-
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nekleri var. Gerçekleştirilebilenler gerçekleştirilir. Kolların parası 

var. Gelecek Kurultaya gelirler. Şu .. şu .. şu .. gerçekleşti. Şu .. şu .. şu .. 
gerçekleşmedi derler. Kurultay bu dilekleri benimserse mesele yok. 
Ille gerçekleştirilsin demiyoruz. Ama Kurultay bunları benimserse, 
benimsenmiş olarak koliara verilir, bir kısmı yapılmağa çalışılır. 

SATI ERİŞEN - Aşkun'a örnek veriyorum. X. kurultay tu
tanağıru karıştırsak Baltacıoğlu'nun alkışlarla karşıtanan önergesini 
orada da buluruz. Bu yıl da ileri sürülüyor, yine kabul ediliyor. 
Ölümsüz dilek olmaktan yine kurtulmayacak. 

Dilekler en azından gelecek kurultayda ilgili kollarca ele alınmalı 
ve üzerinde durulmalı. 

Y. CANKOÇAK - Bütçe endişesi sık sık geçiyor. Eğer gündem 
bu biçimde düzenlenınemiş olsaydı böyle olmayacaktı. Dileklerin öne 
alınmas ı gerekirdi. Dilekler en başta gelseydi bütçe öna göre hazır
lanırdı. Önerilerin birçoğu birçok kolların çalışma alaruna giriyor. 
Kollar bu dilekleri öne alarak çalışsınlar. Kurultay kararlarına ve 
tüzüğe göre uygulanır dcnmişti. Kollar, önce bu işlere harcamalar 
yaparak çalışacaktır. Hiç bir sakınca yoktur. Kurultay, teklifleri bc
nimscrse kollar ona göre çalışacaklardır. 

BAŞKAN - Kurultayda bir üye bir dilekte bulunduğu zaman 
dileğin aıkasına düşüp, onu savunucu olmalı. Üç yıl bekliyoruz. 
dilcklcrimizi kurultaya getiriyoruz. Fakat arkasını takip etmiyoruz. 
Bu, arkadaşlara yardımcı olmak demek değildir. Maksat temdit 
değil, bu işin yürümesidir. Önerge sahibi arkadaş, üç yıl içinde 
arasıra Kuruma uğramalı ve te-kliflerinin ne olduğunu, bunun üze
rinde ne yapılmakta bulunduğunu sormalı, öğrenmeli. 

Yönetim Kurulu imkanlar arasın kaydı ile bu uzun önergenin 
Yönetim Kuruluna verilmesini teklif ediyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmeyenleı ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi üzüntülü bir haber aldık. Feridun Nafiz Uzluk arka
daşımız, biraz önce Sıhhıye'de bir trafik kazası geçirmiş, hasta
haneye kaldırılmış. Kurultay Başkanlığı adına bir heyet seçilsin, bu 
ar kadaşa gitsinleı, şifalar dilesinler. Aksoy bunu lütfen düzenlesinler. 

( Bira;;. sonra) 

Aksoy'un ve Levend'in şimdi hepimizin adına hastaneye gittik
l!."rini öğrendim, bildiriyorum. 
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Şimdi Ertepınar, Yedekçioğlu ve Ha~Jak'ın imzaladıkları önergeyi 
okutuyorum. 

Türk Dil Kurultayı Başkanlığına 

Dil Kurumunda yayınlanması gereken eserler, kurumun .. Telif Eserler Yönetmeli~i"ne 
göre yürütülmektedir. 

Bu bakımdan Yarkurul raporu Kurumun elini kolunu bağlama yoluna sapmışur. Öm
rünü bir eserin do~masına vermiş olan de~crli bilim adamları ve yazarlarımızın bir çeşit 
yazarlık hürriyetlerini sınırland ırmak gibi sakat bir yola sapamayız . Bu bilim anlayışıyle de 

bağdaşamaz. 

Yayınlanacak eserlerin Yönetim Kurulu kararına göre yayınianmasını öneririz. 

BAŞKAN - Teklif sahipleri burada yok. Yönetim Kuruluna 
havalesini kabul edenler... Kabul etmeynlcr... Kabul edilmi~tir .. 

Şimdi Uyguner ve Pamirli'nin imzaladıkları önergeyi okutuyo-
rum. 

Kurultay Başkanlı~ına 

8 ve 9 temmuz günlü Cumhuriyet gazetesinde üyelerimizden Mehmet SALIHOCLU'
nun Neden Öz Türkçe adlı bir inceleme yaZLsı çıktığı bilinmektedir. 

Dil devrimini, çeşitli karşı ç ıkışl ar yönünden yetkili bir yöntemle savunan bu yazının, 

Kururnca uygun görülecek şekilde il yelere ve dil çevrelerine iletilmesi çok yararlı olacaktır. 

Yüksek Kurultayın onayına saygı ile sunarız. 

BAŞKAN - Topkan'ın önergesini okutuyorum. 

Kurultay Ba~kan lıj!-ına 

İki ufak önermed e bulunmak istiyorum: 
1 - On beş yıldır başa n ile yayımlanan "Türk Dili", elbetteki Kurumun ömrü boyunca 

yayımlanacakur, dil~imiz de budur. 
Ancak Derginin tüm havMı, sanki bir .. edebiyat" dergisi niteli~indedir. 
Türlü "edebiyat" dergisi çıkar ve bu alandak.i hizmeti yürütürken "'Türk Dili"nin 

adına aykırı olarak bu kılıkta yayunlanmasını dogru görmemekte)•iz. 
"Dil" konusunda hiç bir yazı vcrilmiyor diyemeyece~iz. Ancak bu iş beşte bir oranına 

dahi uzanamaz. 
O yüzden ve hiç de~il.se yarı yanya udi l" konularına yer verilse daha olumlu ve başarılı 

sonuçlara vannaınız olanajtı saglanacaktır. Bu noktayı Sayın Genel Kurul üyelerinin ona
malarına sunarurı. 

2 - İkinci olarak yapacagım önermeyi belirteyim. Kurumun akça gücü, son yıllarda 
epey gcli~mi~tir. Şu duruma göre sık ıntı söz konusu degildir. 

O yüzden yapılan bütün yayınlan üyelere göndersinler. Böylece onlardan daha çok 
yararlanahm. Biliyoruz ki çogu "ateş pahası" olan yayın ları tüm halde saAlayamıyoruz. 

Bu öncrmemi de yüksek onamalarınıza sunmakla mutlu olacafım ... 
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BAŞKAN - Bu önergede iki öneri var. Biri şu: Türk Dili 
Dergisi bir edebiyat dergisi niteliğindedir, Dil konusundaki yazılar 

beşte bir oranındadır. Dil yazılarının da çoğaltı l ması. İkincisi de 
Kurum yayınları üyelere gönderilsin. 

Bu iki teklifin Yönetim kurulu eliyle yayın koluna iletilmesini 
isteyenler. Teklifi kabul edenler ... Kabul etmeyeler .. . Kabul edil
miştir. 

Şimdi Ertepınar, Haşlak, Danişmendgazioğlu ve Yedekçioğlu'nun 
imzaladıkları önergeyi okutuyorum. 

Kurultay Başkanlığına 

Kuruma kayıtlı üyelerin isim, resim ve görevlerini içine alan bir albümün Kurum 
tarafından yayınianmasını öneririz. 

BAŞKAN - Para meselesi. Ne arzu ediyorsunuz? 

S. S. DANİŞMENDGAZlOCLU - Görüşmeler olduğu gibi 
yazılan bitikte çıkmıyor. Ben çok uğraştım. Türkçe olmayan sözle
ri belirttim. Listeyi, tutanağı yayan arkadaşa verdim, tanıktır. O 
da Yönetim Kuruluna verdi. Düzeniediğim bu çizelge tutanaklar
da çıkmadı. Bu defa komisyon yerine yarkurul getirmişler. Yanlış
ur. Kurultaydaki görüşmeleri yazılaştıran bitiklerde, burada konu
şulanların hepsi yayınlanmalıdır. Ses alma takımı ile bunları 

olduğu gibi bağlayabiliriz. 

Arkadaşların çoğunu tanımıyoruz. Üç yılda bir burada görüyoruz . 
Ama hepsini tanıyamıyoruz. Bu albümde kimliği yazılsın, üye sayısı 
yazılsın. Kimse kimseden habersiz. Yahut Kurultay kitaplarının so
nuna üye adlarını gösteren bir çizelge konsun. 

İki önergem hasır altı edilmiştir. 350 lira alan gitti. Kimse kal
madı. Biz buraya bir görev yapınağa geldik. Ben bir iş adamıyım. Ama 
çağırıldım, işimi bıraktım, koşa koşa geldim. Hem de 15 liralık oto
büsle geldim. Konuşmalarımızın olduğu gibi yayınianmasını isti
yoruz. 

Arkadaşlar beni seçim ayırma kuruluna seçmekle bazı şeylerin 
kapanmasına yol açtılar. Bu kez istediğim gibi konuşamadım. 

Bütün arkadaşlar benim için saygı değerdir. Ben kulis yapmı
yorum. Birtakım işler kapatılmak isteniyor. Denetleme Kurulu üyeleri 
görevlerini yapmadılar. Biz İstersek bunlaıı mahkemeye verebiliriz. 
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Birtakım kişiler burarun g<"diklisi olmuş. Demek ki birtakım kişiler 

gibi tutulmak isteniyor. Bu gibi işlere dikkat edelim. Suç işleyeni 

bağışlıyoruz. Burası arahacılar kongresi değil. Buraya gelenler bu işe 
gönül vermiş insanlar olmalıdır. Oyunu atıyor, parasını alıp gidiyor. 
Başkanlık kurulu da ödevini yapmadı. Her arkadaşın kaç gün süre 
çalıştıkları sorulmadan 350 lira alıp gittiler. Kurultayın meşruluğunu 
sağlayan, iş yapmakt ı r. 6oo üye de gelse, iş yapılmamı~sa o Kurultay 
me~ru sayılmaz. Tüınünüzü gönlüme basarım. 

BAŞKAN - Kapıdan giren üyelerden her gün imza alınsın 

diye bir önerge verilmişti. Galiba yapılmadı . Üzerine düşclim. Dava
larırruz ne ise arkadaşlaı onu takip etsinler. 

Y. CANKOÇAK - Önergeyc aykırı düşüncedeyiz. 6oo kişinin 
klişesini yaptırmak çok pahalı bir iştir. Önergenin kabul edilmemesini 
rica ediyorum. Bütçe Yarkurulu olarak ... 

S.S. DANlŞMENDGAZlOGLU- Kurumumuz devletin ba
kanlığından çok akçalı bir kurumdur. Bir bitiğin kaça mal olduğunu 
gösterebilirim. Bir düzenin verimini belirtmek için ona verdiğimiz 
enerji ile elde ettiğimiz enerji arasında bir orantı kurulur. Aradaki 
oran bu düzenin verimini gösterir. Biz bu kuruma emek olarak, akça 
olarak ne veriyoruz? Bu verdiklerimizle binlerce bitik basabiliriz. 
Bana elli bin lira versinler, ben bütün bitikieri çıkarayım. Hepimiz 
Kurumun üyesiyiz. Daha kimse kimseyi tanırruyor. Bu önergemin 
kabulünü rica ediyorum. 

( Fotoğrafsıı:. ;ıksın sesleri) 

Kurultay üyelerinin kimliklerini belirtsin, adreslerini belirtsin. 
Üç yılda 25 arkadaş aramızdan ayrılmış, hiç haberimiz yok, çok üzül
dük. Haberimiz olsaydı hiç olmazsa cenazelerinde bulunurduk. 

Herkes bu Kuruma tarudığıru getirir, para verir, onlardan oy 
alır, kalkar giderler. Yazıklar olsun bu işin üzerinde hassasiyetle 
durmayan arkadaşlara. Kurumun parasına el atarken çok dikkatli 
davranılsın. 

( Resimsiz olarak yıksın sesleri) 
(Resimli olarak ;ıksın sesleri) 
(Vesikalık resimlerin klişesi 5 lirayı ge;meı:. sesleri) 

BAŞKAN - Önergeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. Ka
nul edenler ... Kabul etmeyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Şimdi değerli Türkolog Kononov'un demecini okuyoruz. 
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Sayın B14kan, 
Sayın Bayanlar, 
Sayın Baylar, 
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llendeniz ve arkadaşlarım Türk Dil Kurultayana davet edilmek şerefine nail olduk ve 
bu davelle iftihar ederiz. 

Sovyet Türkologları namana bu Kurultayı ve ona kaulan gerek Türk ve gerek yabancı 
sayın bilginleri selimlamakla bahtiyanm. 

Malum oldu~ gibi Türk Dil Kurumu, Türk biliminde büyük rol oyna~ olan Ata· 
türk tarafından 1932 tarihinde kurulmuştur. 

Tarih bakımından kısa bir müddet içinde Türk Dil Kurumu büyük bir faaliyet göster
miş ve hiç şüphe yoktur ki Türk dilinin gelişınesinde onun rolü pek ehemmiyetli ve dikkate de
ger olmuştur. 

Otuz dört yıllık müddet içinde Türk Dil Kurumu bilim bakımından kıymetli iki yüz 
elli kitap çıkarmı~tır. 

Kurumun bu husustaki faaliyeti şöyle dursun en mühim nokta şu ki giiıel Türk dili 
tazclcnrniş , gü.zcllcşmiş, gcnç lcşmjştir. 

llerde de Türk Dil Kurumunda göze çarpacak yeni başarılar diler ve Türk Dil Kurumu 
tarafından bize karşı lütfen gösterilen misafirpcrverlikten dolayı candan ve gönülden teşekkür 
eder ve samimi ve hararetli sehimlanm ızı sunanz efendim. 

( Alkışlar) 

A.S. LEVEND - Aksoy'la hastahaneye gittik, Uzluk'u gördük. 
Durumu oldukça ağır. Üç kaburga kemiği ile bir köprücük kemiği 
kırılmış. Bir gözü şişmiş, öbür gözü yaralanmış . Kurultay adına ken
disine şifalar diledik, selamlarımızı götürdük. 

BAŞKAN - Saraç ve Şengil'in imzaladıkları önergeyi oku
tuyorum. 

Kurultay başkanlığına 

Kurultaı-ın ilk günkü toplantısında sayın Salim B14ol'un Kurultay B14kanlığına aday 
gösterilmewi olayanı n, baza basıll organ larınca yanlış yansıtıldıkları, yanlış yorumlara yol 

açtı~ı , politik nedenlere balılanmak istendi!ıi görtllmiiftür. 
Durumun, Başkanhkça gerçekiere uygun olarak belirlenınesini öneriririz. 

BAŞKAN - Bu önergeyi de Yönetim Kurulu başkanlığına 

veriyoruz. Doğrudan doğruya onları ilgilendiren bir meseledir. 

Şimdi Öngay ve Yunt'un imzaladıkları önergeyi okutuyorum. 

Kurultay B14kanlı!ıına 

Gelecek Kurultaylarda Bilimsel Bildiriler yanında şairleriıniıin, yaıa.rlanmwn da an 
dille yazılmış yapıtlanndan seçilmi~ parçalar okumalannı öneririı. 
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BAŞKAN - Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

H . Gedikoğlu'nun iki önergesi var. İkisini de okutuyorum. 

Kurultay Başkanlı~ına 

Aşağıdaki dileklerimin Kurultaya sunulmasın ı ve alınacak Kurultay onayının yeni 
Yönetim Kuruluna iletilmesini dilerim. 

1 - Yarkurul raporlannın hiçbirinde yeni "Lise ve Ortaokullar Yönetmeligine'' ek lenen 
.. Arı Dili Yayma" kollarından söz edi lmedi. Özellikle ••Yayın ve Tanıtma Yarkuru1u"nun 
raporunda "Arı Dili Yayma" koilarının anılmaması, bag:ışlanamayacak bir unutkanlıktır. 
Raporlar üzerinde konuşan sözcüler de .. An Dili Yayma" kolları üstüne bir çift 
söz olsun söylemediler. Bu kollar Yönetim Kurulunun çal~ma raporunda bile iki 
yuvarlak türnce ile geçişti rildi . Oysa bu kollar Türk Dil Kurumunun amaçlarını, dil devri~ 
min in ilkelerini yurt dUzcyine yaymak, bu amaç ve ilkeleri benimseyen devrimci bir kuşağın 
yetişimini, gelişimini, sag-lamak alanl3rında çok etkin görevler umdu~umuz kollardır. Bu 
kollar, Türkçeyi çagdaş bir bilim ve sanat dili yapma çabalanmızın genç kuşaklarca benirn
senmesini, yürütüintesini saglayacaktır. Bu kolJar Türk Dil Kurumunun yurl düzeyine 
yayılan örgütü olacaktır. Bu bakımdan yeni Yönetim Kurulunun uAn Dili Yayma" kollanyle 
sılo bir işbirliA"i kurması, e le le vennesi, bu koliara gereken yard ım ve ilgiyi öne alması gerek· 
rnektedir. tık iş olarak Kururnca u Arı Dili Yayma Kollan TüzliAü" düzenlenip bütün orta 
dereceli okullara gönderilmelidir. Okullarda bu kolların kurulup çalışmaya geçmesine 
öncülük edilmelidir. Kurulan koliara her türlü kitap yardımlan yapılmalı, dil ilc ilgili araç
lar, çalışma planları, konuşma örnekleri gönderilmclidir. 

2 - Yönelim Kurulunun çalışma raporundan, Türk Dil Kurumu yayınlannın hele son 
yıllarda büyük bir ilgi gördü!ıünü, bu yayınların çok sayıda satıldıjpnı sevinçle ö!ırenmiş 
bulunuyoruz. İşin içinde bulunan bir kişi olarak, yine de bu yayınların yeterince okullanmıza 
ve genç dilseverlere ulaştırılamadııtını biliyorum. Bundan böyle her çıkan yayın , belli sayıda, 
okullanmıza gönderilmelidir. Bu yayınlar Türkçe ve edebiyat ö~cımenlerinin aracılı~ıyle 

öATencilcre satılmalı, sau lmayanlar geri gönderilmelidir. Böylece Türk Dil Kurumu yayın· 
l arının çok daha geniş bir a lana yayılma.ı, bu yayınlarla devrimci bir kuşajpn daha da hızla 
yetişmesi sa!ıl anacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN - H. Gedikoğlu'nun ikinci önergesini okuluyorum. 

Kurultay Başkanlıltına 

Yarkurul raporlarının görüşüln1esl bittikten sonra aşatıda yazılı önerimin Kurultaya 
sunulmasını~ alınacak kararın yeni Yönetim Kuruluna ileLilmesini dilerim. 

Yarkurul raporlarının birçok tartışmalara yol açtıjpnı, bu tartışmalardan olunılu bir 
sonuç ahnamadıgını, KuruJtayımızın yararlı ça lışmalar yapacakını umduA"umuz deAerli 
zamanlarını boş yere harcadıSını üzüntü ile izledik. Çoiıu kez yarkurulların kendi yetki 
sıntrlannı aşarak çalışma kollanru sıkı sıkıya ba!ıladıjpnı da gördük. Bundan böyle bu türlü 
yersiz, tatsız, yararsız tart..qmalann önlenebilmesi için şu yöntemin benimsen ip uygulanmasını 

uygun buluyorum: 
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Yeni Yönetim Kurulu, gelecek Kurultaya deAin, anatuzü~ün kapsamı içinde, her kol 
için birer tüzük düzenlemelidir.KoBar,kendileri için düzenlenen ttizükJere göre çalışmalarını 
yürütmdidir. Kurultaylarda seçilecek yarkurullar, kol çalışmalannı tüzüklerinin sınırları 
içinde denetlemeli, görevlerini gere~ince yapıp yapmadıklarıııı kol tüzüklerinin kapsamı 
içinde dcğerlendirnıelidir. 

Bu yöntem uygulandıgında kol çalışmalarının daha verimli olaca~ına, kollap denetleyen 
yarkurulların, kurultaya sunacakları raporların nesnel ölçülerle düzenleneceg-inc:, yeniz, 
ıatınz, yararsız t;:ırtışmalara yol açmayacagma inanıyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN - Müsaadenizle Yönetim Kurulu eliyle ilgili koliara 
verilmesini oyunuza sunacağım. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Her iki teklif de Yönetim Kuruluna verilecek. 

Reşat Erkan'ın önergesini okutuyorum. 

Xl . Tiırk Dil Kurultayı Başkanlı!ıına 

Ankara 

t ngilizlcrin .. centitmen" kclimainin manann ı t~ıyan ve a.şagı yu kan ondan daha tesirli 
olan .. çelebi" kelimesinin dilimizde tekrar yaşatılması uygun olur kanaatindeyim. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN - Yönetim Kuruluna verelim. Hangi kolu ilgilendi
riyorsa oraya versin. Teklifi kabul edenler... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi Ali Sert'in önergesini okutuyorum. 

Xl. T.D.K. Kurultay Başkanlı!ıına 

T.D.K. çal~malarından yalnız ülkemi7Jn aydınları yararlanmakıadır. Oysa ülkemizin 
20 milyondan fazlası köylerde oııırmaktadır. T.D.K. çalışmalanndan köylümilzun hiç haberi 
olmadı~ı bir gerçektir. 

Kurum çalışmalarını köye ulaştırabilmek için, bir "Köyciiliik Kolu" kurularak çalışma
ların köye bültenler halinde iletilmesini Kurultayın oyuna sunmanızı arı ve teklif ederim. 

Not: Gerekine yüce Kurultaya durumu gen.iş şekilde arz edelim. 

BAŞKAN Bütçe ile ilgili bir şey. 

A. SERT Türk Dil Kurumunun birçok çalışmalan vardır. 

Fakat bu çalışmalar köye ulaşmamaktadır. Ülkemizin bütünü bakı
mından köy, büyük bir çoğunluk teşkil etmektedir. Nüfusumuzun 
üçte ikisi köylerde oturmaktadır. Yirmi milyondan fazla köylümüz bu 
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çalışmalardan haberdar değildir. Türk Dil Kurumu ile köylünün bir 
alışverişi yoktur. En az on köyde çalıştım . Su kıyılarına tahtadan ya
pılan şeye "çıngır" denir. Bu kelime iç Anadolu'da çok yaygındır. 
En az ı so köy le temasım var, gazetecilik yapıyorum. Çıngır kelimesi 
sözlüğümüzde yok. Köyler unutulmuştur. Yeni Yönetim Kurulundan 
ricam şu: Bu çalışmaları nasıl yapacaklarsa, bir köycülük kolu kur
sunlar, nasıl a lacaksa, çalışmaların köye kadar gitmesini sağlasınlar. 

BAŞKAN - Bu önergenin Yönetim Kuruluna verilmesini teklif 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Mahmut Dillioğlugil'in önergesini okutuyorum. 

Xl. Türk Dil Kurultayı Sayın Başkanlıl!ına , 

Dokuzuncu Türk Dil Kurultayına uygulanması için sunduğum önergernde ekierin 
taranarak, yeni yapılan terimlerde, sözcüklerde en uygun gelecek ekin uygulanması yolunun 
açılmasını dilemiştim. Yüksek Kurultay da uygulanmasın ı bcniınsemişti. Şimdiye del!in bu 
iste~imiz yerine getirilmem i şti r. Bunu öğrenmek istemekle birlikte önergemin uygulanması 
için yeniden kaunıza başvurmaktayım, şöyle ki: 

1 - H er dilde oldujtu gibi sevimli Türkçemiz de, gunun gereklerine göre yeni te
rimlerlc genişlemesi gerekmektedir. Bunda da en doğru yolun ek ieri tarayarak, yeni yapılacak 

terimde, sözcükte en uygun anlam vereceği bulunup uygulamak yolu ile yapı labilir. 

2 - Dile konacak her yeni sözcük ve terimin bilim yolu ile yapılması gerekmektedir. 
Bu yolda, Dokuzuncu Kurulıaya sundujtum önergede ekierin taranarak çok ek almış kök
lerdeki anlam ları yerine göre uygulayarak, anlam zorlaması yapmadan takılan köklerde 
çe1 işnıcye düşmeden yerine oturması, doA:ru , uygun an lam vermesi saA:Ianmalıdır . 

3 - Uygulanmasını istedijtim usul dili zorlamadan dilde gelişme sa~layacak biricik 
yoldur. Bunun d~ında gelişigüzel iş lem ler yapmak bilime dayanmadıl!ı için, birtakım 

gericiler yanından ''uydurma" dcnilmekte sürcgidecektir. Bu da sevimli Türkçemize denil· 
memeli, dcdirtilmemclidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN - Bu önerge de Terim Kolunu ilgilendiriyor. Yö
netim Kurulu eliyle Terim Koluna verilmesini kabul edenler. .. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kerim Yunt'un önergesini okutuyorum. 

Kurultay Başkan lıl!ına 

- Türk Dil Kurumu üyelerinin ıan~malarını ve dil bakımından yardımlaşmalarını 
sa~lamak üzere faydalı oldujtuna inandıl!ım, barolann çıkardıttı gibi her dönemde fotograf
l arıyle birlikte eserleri, hal tercümeleri yazılı bir kütü~n yayımlanmasını, 
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2 - Kardeşimiz olan Türk Tarih Kurumunun yayınlannın da Türk Dil Kurumu 
üyelerine indirilme.li saulmasının saAlanmasını, 

3 - Kurultay günlerinde gerek Kuru mun gerekse dileyen üyelerin kitaplannın sergi
lenmesini, 

4 - Türkçe Sözlü~e maddi sözlerin resimlerinin de konmasının karara baA:Ianmasını 
saygı ile dilerim. 

BAŞKAN - Gelecek Kurultayda gözönünde tutulmak üzere 
Yönetim Kuruluna verilmesini kabul edenler ... Kabul etmeyneler ... 
Kabul edilmiştir. 

Abdullah Toroslu'nun önergesini okutuyorum. 

T.D.K. Başkanlıl!ına 

Yeni YOnctim Kurulu çalışmalanna ı~ık tutacagı kanuında olduA:um görüşlerimi a.şagıya 

yazıyorum : 

1 - Yayınların çocuklara yöneltilmesi. 

2 - Okullar arası yazı yarışmalan açılmalı (Dil konusu ile ilgili). 

3 - Imi:\ Kılavuzu ile dilbilgisi kitapları arasındaki ayniıkiarın kaldırılması. 

4 - Üye alınacakların kimliklerinin Kurumu temsil edebilecek seviyede olmasına dik· 
kat ed ilmesi. 

BAŞKAN - Bu önergenin de Yönetim Kuruluna havatesini 
kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle 35- 40 önergeyi bitirmiş olduk. Hepsi zapta geçti. 
Saat 2 ı 'de neticeyi yine burada almak üzere oturumu kapı yorum. 

Yönetim Kurulu teşriCinizi rica ediyor. 

Gösterdiğiniz yardımdan dolayı hepinize teşekkür ederim. 

Kapanış saati: ı8.oo 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 

12 TEMMUZ I g66 SALI 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

A;ılış saati: 23.00 

BAŞKAN : Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

BAŞKAN - Arkadaşlar, oturumu açıyorum. Şimdi Üçüncü 
Birleşim İkin ci Otururnun tutanak özeti okunacak. 

(Tutanak özeti okundu) 

ÜÇÜNCÜ BIRLEŞlM-lKlNCI OTUR UM 
TUTANAK ÖZETI 

Üçüncü Birleşim Birinci Oturuma ai t tutanak özeti okundu. Oy birli~i ile kabul edildi. 
Di lekleri kapsayan önergelerin okunmasına geçildi. Bazı önerge sahipleri kendi öner· 

geleri hakkında açıklamalarda bulundular. 
Genel Yazman, önergelerdeki dilekierin gerçekleşebilmesinin bütçe olanaklarına ba~lı 

olduAunu hatırlatarak, hemen bir karara varmanın do~ru olamayacaA-ını, eger önergeler 

YöneLim Kuruluna havale edi lirse, Yönetim Kurulunun, gerçekleşmesi mümkün bazı dilek· 
leri yerine getirebilecej!ini bildirdi. 

Buna karşılık Bütçe sözcüsü olan Cankoçak da koliara veri len paralarla pekala bu dilek
Ierin karşı lanılabilece~ini hatırlattı. Üzerinde konuşuldu. Dilekierin çoj!unun büyük paralan 
gercktird i~i anlaşıldı. 

Kuruma kayıtlı üyelerin isim, resim ve görevlerini içine alan bir albümün Kurum 
tarafından yayınlanmaın hakkında Ertepınar, Haşlak, Danişmendgazioj!lu ve Yedekçi
o~lu'nun imzaladıkları önerge, uzun konuşmalardan sonra ço!ıunlukla kabul edildi. 

Bu sırada Feridun Nafiz Uzluk'un geçirdi~i bir trafik kazası sonucunda hastahaneye 
yatmış oldu~u üzüntü ile öj!renildi. Levend ve Aksoy, Kurultayın şifa temennilerini sunmak 
üzere hastaneye gittiler ve Uzluk'un sa~lık dunıınu hakkında Kurultaya haber getirdiler. 

Başkan okunan önergele.rin, gerekli koJiara verilmesi için Yönetim Kuruluna havaJeleri 
tcklifini oya koydu. Tcklif ço~unlukla kabul edildi. 

Başkan, Ayırma Kurulunun seçim sonucunu 21' de almak üzere oturumu kapadı. 

As başkan 

Hasene llgaz 
Yazman 

Mahmedet Şahinler 
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BAŞKAN - Okunan bu Lutanak özetini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler. .. Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ayırma Kurulu işini bitirdi. Şimdi Ayırma Kurulunun hazırladığı 
tutanağı okutuyorum. 

Türk Dil Kurumu Xl. Kurultay B14kanlı~ına 

12.7. 1966 salı günü saat 1 S.OO'de yapılan Kurultay toplantısında seçim sonuçlarını 

Ayırma Kurulu üyeleri olarak seçilen aşag:ıda adları yazılı üyeler seçimlerden sonra derhal 
toplanarak aralannda Orhan Şaik Gökyay'ı başkan seçerek kapalı oy zarflarını gözlemci 
Kurultay üyelerinin de gözleri önünde açıkta birer birer sayarak Yönetim Kurulu, Onur 
Kurulu, Denetleme Kurulu seçimlerine 296 üyenin katıldı~ını belirttikten sonra zarfları 
teker teker açmış, oy ayrıınına başlamıştır. Sonuçlar aşagıya çıkarılmıştır : 

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri 

Orrıer Asım Aksoy 
lihami Civao~lu 
Fahir Iz 
Bahri Savcı 
Agah Sırrı Levend 
Macit Gökberk 
Vecihe Haliboaıu 
Yusuf Ziya Binatlı 
Tah'ir Nejat Gencan 
Kemal Demiray 
Orhan Şaik Gökyay 
Orhan Hançerlio~lıı 
Saliih Birsel 
Belıçel Kemal Çaaıar 
Enver Naci Gökşen 
Hikmet Dizdarolllu 
Ncrmi Uygur 
Gündüz Akıncı 
Sabahallin Kudret Aksal 
Ulu~ llldemir 
Bedia Akarsu 
Cahiı Özıelli 

Sadettin Buluç 
Enver Ziya Karal 
Hasibe Mazıo~lu 
Metahal Özgü 
Jsmayıl Hakkı Balıacıolllu 

Baha Dürder 
Haydar Ediskuıı 
l. Zeki Burdurlu 

Oy sayısı 

274 
250 
232 
230 
220 
no 
218 
215 
2 12 
209 
209 
209 
204 
197 
195 
191 
191 
185 
183 
176 
172 
172 
170 
167 
166 
164 
162 
160 
160 
156 
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Ahmet At<:l 
Behçet Necatigit 
Do!l;an Naci Aksan 
Samim Sinanol!lu 
Mehmet Tu~ul 

Yönetiı_ı:ı_!(urulu Yedek Üyeleri 

Çağatay Uluçay 
Haldun Taner 
Faz ı! Hüsnü Daglarca 
Hasan Eren 
Ahmet Caferoglu 
Fey-.ti Halıcı 

M uharrtm Ergin 
Salim Rıza Kırkpınar 
Necati Cumalı 
Kemal Bilbaşar 

Onur Kurulu Asıl Üyeleri 

Ahmet Erdo!!du 
M. Şerif Onaran 
Afet İnan 
A. Rıza Önder 
Cevat Dursunojtlu 

Onur Kurulu Y~~ Üyeler~ 

Nusret Htzır 
Fahri Kurtuluş 
Baha Ankan 

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri 

MuzalTer Uyguncr 
İhsan Hınçer 

Muammer Uygur 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri 

Mehmet Saliho!l;lu 
llban Mennan 
A. Te.,.fik Yegül 
Ayhan Hünalp 

152 
152 
151 
150 
ı so 

148 
133 
133 
133 
128 
125 
11 7 
114 
84 
nı 

165 
165 
159 
158 

156 

150 
148 

70 

2 12 
205 
164 

160 
157 
141 
70 

Açılan 296 zarftan 293'ünün geçerli oldul!u, üç zarfın içinden çıkan oy çizelgelerinin 
geçersiz oldu~u belirtilmiştir. Geçersiz oy çizelgeleri saklanmak üzere seçim sonucu tutana~ı 
ile birlikte Kurultay b~kanlıiJ'ına sunulmuştur. 
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Seçim sonuçl arını yüksek Kurultay başkanlı~ına saygı ile sunanz. 12.7.1966 sa lı saat 
23.30. 

Ayırma Kurulu Başkanı 
Orhan Şaik Gökyay 

Üye Üye Üye 
Cancr, Ahmet Nadir Oanişmendgazio~lu.S.S. Demiray, Kemal 

Üye Üye Üye 
Halıcı, feyzi Haşlak, Saliı-n Yedekc;-ioA'Iu. Kizım 

BAŞKAN - Yeni seçilen Yönetim Kuruluna, Denetleme Kuru
luna ve Onur Kuruluna başarılı çalışmal ar dilerim. 

Kurultayımızın çalıŞmalarının sona erdiği şu sırada size gayet 
kısa, kendi izlenimlerimden bazılarını anlatmak istiyorum. 

Bu Kurumun hatta Dil Eneümeninin en eski üyesi sıfa tıyle bu 
Kurultaydan aldığım birkaç intibaı anlatacağım. Bizim zamanımızın 
çalışmaları pek büyük bir şevkle yapıldığı halde bu derece millete 
mal edilmemişti. Şimdiki kadar da çalışma vesaiti yoktu. Dil biliminde 
yetki sahibi arkadaşlar parmakla sayılacak kadar azdı. Gerek dil
bilim, gerek öz Türkçe heyecanı hususunda bu Kurultay bizi fersah 
fcrsah geçmiş vaziyettedir. Dil devrimi Atatürk'ün en önem verdiği 
devrimlerden biriydi. Bu devrimin bu millete mal olduğu kanaatİ 
bana geldi. Bu heyecanlar, hatta sert münakaşalar bile dil heyecanının 
ifadesidir ve Dil Kurumuna verdiğimiz önemin bir belgesidir. Ben dil 
işleriyle uzun zamandan beri uğraşan bir dil işçisiyim. Uzman de
ği lsem bile bir dil i şçisiyim. Bu bakımdan da Türk Dil Kurumu 
benim için son derece önemli bir ilim müessesidir. 

Son zamanlara kadar Türk Dil Kurumu çalışmaları ile meydana 
konan eserler kadar beni üzerinde düşündüren bir şey olmamıştır. 

Bana bu şevki verdiğiniz için teşekkürlerle söylüyorum: Türk dilinin 
bir ülkü teşkil eder şekle, sizin çalışmaları nızla gireeeğine inanıyorum. 

Hepinize iyi çalışınalar ve başarılar dilerim. 

Kurultayı kapıyorum. 

Kurultay Kapanı-ş saati: 23.35 



TÜRK DİL KURUMU ÜYELERI 

(XI. Türk Dil Kurultayına katıl amayan üyelerin adl arı yanına 

"*" i şare ti konulmuştur. Adları i şa re tlcnmemiş olan üyeler bu 
Kurultaya katılmışlardır.) 

Soyadı. Adı Üye No. BulunduKU yer 

ABADAN, Prof. Dr. Yavuz* 448 Ankara 
ABALIOCLU, Nadir Nadi* 657 Ankara 
ACARLAR, Kevser 254 Ankara 
ACAROCLU, Türker 78 ! I stanbul 
ACIPAYAMLI, Dr. Orhan 6ı4 Ankara 
ADA, İhsan 958 Ankara 
A.DASAL, Prof. Dr. Rasim ı o28 Ankara 
AKARSU, Doç. Dr. Bedia* 634 Istanbul 
AKAT, Adalet 748 Istanbul 
AKBAL, Oktay 66ı Istanbu l 
AKDİK, Prof. Sara• 260 I stanbu l 
AKGÜN, Nahit Ulvi 878 İzmir 
AKIN, Prof. Dr. Hilmi ı ı ı6 Ankara 
AKINCI, Prof. Dr. Gündüz 6g4 Ankara 
AKSAKAL, Ahmet* ıo ı6 Isparta 
AKSAL, Sabaha ttin Kudret 827 Istanbul 
AKSAN, Doç. Dr. Doğan Naci 76 1 Ankara 
AKSOY, M. Cemal* 830 Gaziantep 
AKSOY, Erol* 912 Ankara 
AKSOY, Ömer Asım 3 Ankara 
AKSOY, Doç. Dr. Suat 1043 Ankara 
AKTAN, ccla* ı oso Ankara 
ALADAC, Mehmet Ali 697 Erzurum 
ALA GU, Tahir 68o Istanbul 
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Soyadı , Adı Üye No. Bulundu~u yer 

ALKAN, Erdoğan* 1064 Erzurum 
ALKIM, Prof. Dr. Uluğ Bahadır* 840 Istanbul 
ALNIGENlŞ, Celal* 274 Istanbul 
ALP, Prof. Dr. Sedat* 638 Ankara 
ALPAN, Necip 914 Ankara 
ALPER, Şinasi 709 Tarsus 
ALTAN, Mithat Şakir 1078 Ankara 
ALTIN, Behçet ın İzmir 
ALTÜMSEK, Ahmet* 961 Ankara 
AMBARCI, M. Bcdi* 949 İzmir 
AND, Metin* 1087 Ankara 
ANDA Y, Me! i h Cevdet• 956 Istanbul 
ANKARA, Feridun 611 Ankara 
ARAN, Mehmet Sadık 616 Istanbul 
ARCAN, Yahya* 844 Eskişehir 

ARDA, Raıniz 887 Konya 
ARlKAN, M. Baha 470 Istanbul 
ARlKAN, Emin 787 Ankara 
ARIMAN, Benal* 393 Istanbul 
ARIMAN, Ncşet* 170 Istanbul 
ARKIN, Ramazan Gökalp* 439 Istanbul 
ARPAD, Burhan 911 Istanbul 
AR TUNKAL, Prof. Dr. Suphi* 326 Istanbul 
ASRAL, Suat Salih 873 Istanbul 
AŞKIN, Muzaffer• 909 Istanbul 
AŞKUN, İnal Cem 974 Eskişehir 

AŞKU , Vehbi Cem 541 Eskişehir 
ATAKURT, Mithat 1072 Ankara 
ATALAR, Mahmut* ı 127 Ankara 
ATAMAN, Dr. Harnit 305 Ankara 
ATATANIR, Mustafa 780 Maraş 

ATAY, Fatih Rıfkı* 596 Istanbul 
ATAY, Mehmet• 1070 Ankara 
ATAYOLU, Sabri* 300 Istanbul 
ATILGAN, Yusuf 934 Manisa 
ATOK, Oğuz Kazım* 931 Ankara 



158 Xl. TÜRK DİL KURULTAYI 

Soyadı , Adı Üye No. Bulundu!ıu yer 

ATTİLA, Osman 652 Ankara 
AY, Lütfi* 75 1 Ankara 
AYAS, Namık 1039 Istanbul 
A YDlN, Mehmet* 822 Bursa 
A YDlN, Mehmet Ali ıo69 Konya 
AYDINER, Hidayet* 1015 Istanbul 
A YTlMUR, Suphi* 756 Ankara 
BAHADINLI, Yusuf Ziya 842 Ankara 
BALCIOGLU, Hasan* 1074 Adapazarı 

BALTA, Tahsin Bekir* 997 Ankara 
BALTACIOGLU, Prof. Ismayıl Hakkı 598 Istanbul 
BANGUOGLU, Prof. Dr. Tahsin* 658 Ankara 
BARAN, Münife 857 İzmir 
BARLAS, Ayser 112 I Ankara 
BARLAS, Orhan* 763 Gaziantep 
BAŞAR, Süleyman Kandemir 890 Çanakkale 
BAŞARAN, Nurettin* 834 Ankara 
BAŞOL, Salim ıo38 Ankara 
BATUHAN, Doç. Dr. Hüseyin 609 Istanbul 
BATURALP, Mustafa ıo68 Eskişehir 

BATUR, Sabahattin 854 Istanbul 
BA YAZ, Hüseyin 814 Gaziantep 
BA YDAR, Mustafa 910 Istanbul 
BAYKAN, Belkıs* ıSo Ankara 
BAYKURT, Şerif* 947 Ankara 
BAYMUR, Fuat* 6ı7 Ankara 
BAYRAK, Halit* 464 Istanbul 
BAYRAKTAROGLU, Kadri 267 Istanbul 
BEGENÇ, M. Cahit 522 Ankara 
BEKATA, Hıfzı Oğuz* 205 Ankara 
BENGÜ, Mehmet Fuat* 1005 Istanbul 
BERBEROGLU, Nurullah 793 Afyon 
BERlKER, Suat* 78 Ankara 
BERK, lihan• 919 Ankara 
BEYHAN, Ali İhsan 499 nkara 
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Soyadı, Adı 

BEYZADEOCLU, Yusuf Ziya* 
BlLBAŞAR, Ahmet Kemal 
BlLECE 1, Fazlı 
BİNATLI, Prof. Dr. Yusuf Ziya 
BINYAZAR, Adnan 
B!RKAN, Abdullah 
B!RSEL, Münir* 
Bl RSEL, Nüzhet* 
BlRSEL, Salah 
BlRTEK, Ferit 
BOLULU, Osman 
BORATAV, Prof. Dr. Pertev Naili* 
BOZBEKIROCLU, Yahya Ergün* 
BOZKURT, Halil 
BUDAK, M. Ali 
BULUÇ, Naim 
BULUÇ, Prof. Dr. Sadettin 
BURDURLU, lbrahim Zeki 
BUZCUG!L, Ahmet Maruf 
BÜKE, Rifat 
CAFEROCLU, Prof. Dr. Ahmet* 
CAN, Kaya 
CANER, Ahmet Nadir 
CANER, Latifc* 
CANKOÇAK, Gülten Akm 
CANKOÇAK, Yaşar 
CANLI, Osman Nuri 
CANPOLAT, Dr. Musfata* 
CANSEVER, Edip,* 
CEBESOY, Ali Fuat* 
CEYHA , İsmail 
CIVAOCLU, Prof. Dr. lllıami 
ClN, Recai* 
COŞKUNLAR, Şalıap Nazmi 
CUMALI, Necati 

Oye No. 

813 
1012 
467 
ıo9ı 

1112 

998 
238 
664 
663 
92 

980 
52 9 
802 
797 

1110 

699 
414 
752 
779 

1096 

4 13 
957 
788 

1063 
833 
go o 
754 
936 
828 
321 
791 

646 
560 
367 
789 

159 

Bulundu~ yer 

Diyarbakır 

Istanbul 
Yozgat 

Eskişehir 

Maraş 

İzmir 
İzmir 

Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 

Fransa-Seine 
Avus.-Viyana 

İzmir 
Gaziantep 
Eskişehir 

Istanbul 
İzmir 

Ankara 
Balıkesir 

Istanbul 
Ankara 
Silifke 
Silifke 
Ordu 
Ordu 

Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
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Soyadı , Adı 

CUNBUR, Dr. Müjgan 
ÇAOATAY, Cevdet 
ÇA0ATAY, Prof. Dr. Saadet• 
ÇAOLAR, Eec Ayhan 
ÇAOLAR, Behçet Kemal 
ÇAOLAR, Prof. Kerim Ömer• 
ÇAOLAYAN, Faruk* 
ÇAOLIYAN, Muharrem 
ÇAKIR, Burhan 
ÇAKIR, Halit• 
ÇALT, Baha 
ÇAVUŞGİL, Hakkı * 
ÇELEBİ, Perihan• 
ÇELİK, Abdullah 
ÇELİK, Kemal* 
ÇENE, Kazım• 
ÇETİN, Doç. Dr. Nihat M.• 
ÇINAR, Esat• 
ÇINKIROOLU, Hilmi 
ÇIRAKMAN, Afet 
ÇİLLER, Selahattin 
ÇİTÇİ, Hasan Remzi 
ÇİZENEL, Tahsin• 
ÇOMOOLU, Servet 
ÇONGUR, Rıdvan 
ÇUBUKÇU, Dr. İbrahim Agah* 
ÇUMRALI, Celal 
ÇUMRALI, Sedat• 
DAOLARCA, Fazı! Hüsnü 
DAOLIOOLU, Hikmet Turhan 
DAN1ŞMENDGAZİ00LU, Sait Sadi 
DEDEOOLU, Huh1si 
DEMİRA Y, Kemal 
DEMİRC100LU, Prof. Dr. Halil• 
DEMİRHAN, H. Orhan 
DEMİRSEREN, Bedii* 

Üye No. 

ıo88 

726 
45ı 

1010 

732 
230 

1024 

ıo8o 

728 
ı 126 

1014 

843 
ıo59 

994 
218 

745 
896 

75 
498 
944 

ı 130 

302 
683 
687 

954 
946 

1092 

473 
669 
94 

523 
720 

1090 

361 
1077 

1134 

Bulundu~ıı yer 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Denizli 

Istanbul 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Ankara 

Adapazarı 

Adana 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 
Mersin 
İzmit 

Samsun 
Ankara 

Bandırma 

Ordu 
Ankara 
Ankara 
Mersin 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
İstanbul 

Merzifon 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Siverek 
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Soyadı. Adı ~No. Bulundu~ yer 

DERİCİ00LU , Hayri 
DEVELLtOOLU, Ferit 
DİKMEN, Aysel 
DlLAÇAR, A. 
DlLÇİN, Dchri 
DlLLlOOLUGİL, Mahmut 
DİLMEN, Osman Emel* 
DlNÇ, Nuri 
DİNİZ, Saadet 
D!REN, Sadullah Ali* 
D1R1M, Dr. Hasan Kadri* 
DlRİÖZ, Haydar Ali"' 
DİZDAROOLU, Hikmet 
DOKUZOOUZ, Osman• 
DOLU, Dr. Halide"' 
DURSUNOOLU, Cevat* 
DURU, Kazım Nami* 
DURU, Orhan• 
DURUSOY, Dr. Esat• 
DUYGU, Süleyman 
DÜNDAR, Ali 
DÜRDER, Baha 
ECEVİT, Bülent 
EDlBOOLU, Baki Suha* 
EDlSKUN, Aysan 
EDİSKUN, Haydar 
EGELlOOLU, MuzalTer Nezihi 
EGELlOOLU, Rana 
EGESOY, Muzaffer• 
EKMEKÇ1, Mustafa 
ELÇlN, Şükrü 
ELOOLU, Metin 
ELÖVE, Ali Ulvi 
EMRE, Nihai 
ENGİN, Arın* 
ENG!N, Fahri• 

835 Ankara 
13 Ankara 

1122 Ankara 
ll Ankara 
2 Ankara 

705 Istanbul 
324 Istanbul 

1135 Istanbul 
853 Ankara 
182 Istanbul 
495 Ankara 
s8o Ankara 
690 Ankara 

1048 Ankara 
584 Pakistan-P~aver 
502 Ankara 
95 Istanbul 

932 Ankara 
144 Istanbul 

ıo85 Balıkesir 

I 131 Çorum 
867 Istanbul 
8o1 Ankara 
991 Istanbul 

1047 Istanbul 
864 Istanbul 
719 Alaşehir 

845 Manisa 
922 Belçika-Brüksel 
923 Ankara 
913 Ankara 
962 Istanbul 
195 Istanbul 
821 Adapazarı 

1040 Istanbul 
140 Istanbul 



162 IX. TÜRK DİL KURULTAYI 

Soyadı, Adı 

ERBAY, Sabiha* 
ERCAN, İsmet* 
ERDEM, İnci 
ERDİREN, Şükrü 
ERDOOU, Ahmet 
EREM, Ali Rıza* 
EREN, Prof. Dr. Hasan 
ERGİN, Ali Turgut 
ERGlN, Hasan Cafer* 
ERGÜVEN, Abdullah Rıza 
ERGÜVEN, Gülseren"' 
ER İKAN, Gelıliettin 
ERİM, Prof. Nihat* 
ERlM, Sedat Aziz* 
ERİŞEN, Satı 
ERKER, Turhan* 
ERKILIÇ, Hulüsi"' 
ERKSAL, lzzet Kemal* 
ERSEN, Tevfik 
ERSOY, Mustafa Vasıf 
ERTAYLAN, Prof. İsmail Hikmet 
ERTEPINAR, Coşkun 
ERTOP, Konur* 
ERTUGAY, Celal* 
ER TÜRK, Halil 
ERUYGUR, Necdet 
ESEN, Prof. Dr. Bülent Nuri* 
ESENKOVA, Enver* 
EVİN, Celal* 
EYÜBOOLU, İsmet Zeki 
FERLlEL, Sami 
FlRAT, Naşit 
FlRAT, Ertuğrul Oğuz* 
FlKlR, Mehmet 
FlNCANCIOOLU, Yurdakul 
FlŞEK, Hayrullah* 

Üye No. 

398 
8yı 

739 
945 

I 100 

I04 

707 
735 
875 
740 

72I 
1007 
656 
870 
8I8 
554 
766 

Bo 
775 

I I33 
5IO 

Io6o 
886 
950 
762 
885 
338 
942 
471 

!OI7 
101 ı 

198 
ıo56 
Io86 
I03I 
n6 

Bulunduğu yer 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 

Gazintep 
Istanbul 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 
Ankara 
Konya 

Ankara 
Ankara 
Midyat 

Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Saray 
İzmir 

Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Ankara 
Ankara 
Alanya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 



Xl. TÜRK DİL KURULTAYI 

Soyadı , Adı 

GEÇER, İlhan 
GEDlKOGLU, Haydar 
GE CAN, Tahir Nejat 
GENÇ, Kazım 
GENÇOSMANOGLU, M. Nuri* 
Gl RAY, Dr. Adil 
GÖGÜŞ, Beşir 
GÖGÜŞ, Celile* 
GÖGÜŞ, uriye* 
GÖKA Y, Prof. Dr. Fahrettin Kerim* 
GÖKBERK, Prof. Dr. Macit* 
GÖKBERK. • M. Ali 
GÖKBERK, Turgut* 
GÖKÇE, Dr. Sait 
GÖKMEN, İsmail 
GÖKNlL, Fuat 
GÖKSEL, Neca ti Turgut 
GÖKŞEN, Enver Naci 
GÖKTEPE, Nuri* 
GÖKTÜRK, Dr. Akşiı 
GÖKYAY, Orhan Şaik 
GÖNENÇ, Turgay 
GÜL, Nadir 
GÜLEÇ, Azmi* 
GÜLEK, Kasım* 
GÜLİZAR, Jülide* 
GÜN, Rasime* 
GÜN, Talat 
GÜNDÜZ, İhsan 
GÜNDÜZ, İrfan 
GÜNDÜZ, Muharrem 
GÜNDÜZALP, Mahmut Nedim* 
GÜNEŞ, Adil* 
GÜNGEN, Muhittin 
GÜRAY, Sevim 
GÜRDENlZ, Hüsnü Gültekin 
GÜRKAN, Prof. Dr. Kazım İsmail* 

907 
1003 
243 
753 
56s 

1076 
567 

I 102 
889 
442 
572 
466 
641 
484 
883 
738 

1099 
569 
456 

1018 
856 
989 

1107 
744 

1053 
741 
879 
717 

1097 
1006 
1046 

35 
716 

1124 
ı 123 
325 
175 

163 

Bulunduku yer 

Ankara 
Trabzon 
Istanbul 
Denizli 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Gaziantep 
Gazinatep 

Istanbul 
Istanbul 
İstanbul 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Ankara 
Niğde 

Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 

İzmir 
Gaziantep 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Niğde 

Amasya . 
Bandırma 

Ankara 
Istanbul 

Adapazarı 

Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 



164 Xl . TÜRK DiL KURULTAYI 

Soyadı, Adı Üye No. Bulundu~u yer 

GÜVEN, Fahime 459 Istanbul 
GÜZELBEY, Gernil Cahit ı 105 Gaziantep 
HALICI, Feyzi 8ı2 Konya 
HALICI, Mehdi* 982 Konya 
HANÇERLİOÖLU, Orhan 826 Istanbul 
HATİBOOLU, Prof. Dr. Veeibe 647 Ankara 
HAŞLAK, Salim ıo5ı Bayburt 
HINÇER, İhsan 869 Istanbul 
HIZIR, Prof. Dr. Nusret* 746 Ankara 
HIZLAN, Doğan* 939 Istanbul 
HÜNALP, Ayhan 767 Istanbul 
ILGAZ, Hascne ı45 Istanbul 
ILIKÇA, Nazım* 703 Ankara 
IŞILTAN, Dr. Fikret • 65 ı Istanbul 
İBAN, Halil ı 129 Kilis 
İÖDEMİR, Uluğ 278 Ankara 
İL TER, İsmet 790 Ankara 
İNAL, Saime • 1001 Ankara 
İNALCIK, Prof. Dr. Halil 929 Ankara 
İNAN, Abdülkadir 5 Ankara 
İNAN, Prof. Afet 194 Ankara 
İNAN,Atıf * ı68 İzmir 
İNCE, Özdemir 952 Aydın 

İNCEBAYRAKTAR, Özbek 874 Isparta 
1NCE00LU, Ali§an RC§it * 839 Istanbul 
İNCEOOLU, Ay§e Mahmure 884 Istanbul 
İNÖZÜ, Muhittin* 6ı 5 Ankara 
İPEKÇİ, Abdurrahman 734 Gaziantep 
İZ, Prof. Dr. Fahir 809 Istanbul 
İZBIRAK, Prof. Dr. Re§at 564 Ankara 
KAHRAMAN, Dr. Galip* 114 Istanbul 
KAKINÇ, Tank Dursun • 848 Istanbul 
KALFAGİL, Feyzi 88 Diyarbakır 

KANAR, H3§im ı 132 Samsun 
KANBOLAT, Dr. Yahya 1042 Ankara 
KANSU, Dr. Ceyhun Atuf* g66 Ankara 



Xl . TÜRK DİL KURULTAYI 

Soyadı, Adı 

KANSU, Ahter* 
KANS U, Prof. Dr. Şevket Aziz 
KARAAHMEDOOLU, İsmai l 
KARADA YI, İsme t 
KARAHAN, Prof. Dr. Abdülkadir 
KARAKADIOOLU, Sadık* 
KARAKAN, Hüseyin* 
KARAKURT, Esat Mahmut* 
KARAL, Prof. Dr. Enver Ziya 
KARAOSMANOOLU, Yakup Kadri 
KARAUOUZ, Tahir 
KARAÖREN, Sami 
KARSLIGİL, Dr. Necdet 
KARSLIOOLU, Yusuf Duygu 
KAYA, Hasan 
KAZANOOLU, Ali 
KERMAN, Tayyar 
KESİRLİ , Raife 
KESK100LU, Osman* 
KIRCA, M. Ali Haşmct 
KlRKPlNAR, Salim Rıza 
KIRZIOOLU, Bamçiçek 
KIRZIOOLU, Fahrettin 
KİŞMİR, Celalettin 
KlTlŞ, Yusuf Servet 
KOCAGÖZ, Halil 
KOCAGÖZ, Samim 
KOÇAK, Salih 
KONURALP, Hikmet* 
KORGAN, Doğan* 
KORKMAZ, Ali Hikmet 
KORKMAZ, Prof. Dr. Zeynep 
KOŞAY, Dr. Harnit Zübeyr* 
KOYUNCU, M. Akil 
KOZANOOLU, C. Muhittin* 
KÖSE, Mürsel 

165 

Bulunduğu yer 

689 Aydm 
905 Ankara 
ı054 Ankara 
973 Niğde 
ı49 Istanbul 
633 Fransa-Strasburg 
953 Istanbul 
241 Istanbul 
6ı8 Ankara 
730 Ankara 
383 Istanbul 

1023 Istanbul 
ı ı 09 Gaziantep 

152 Yozgat 
1004 Ankara 

733 Istanbul 
ı 128 Çorum 
679 Istanbul 
959 Ankara 
ı 72 Istanbul 
643 Istanbul 
11ı3 Erzurum 
69ı Ankara 
Sı ı Konya 
715 Yozgat 
924 Söke 
783 İzmir 
894 Auıkara 
304 Ankara 
6g6 Amerika-Washington 

955 Ankara 
368 Ankara 
494 Ankara 
492 Istanbul 

ı:ı Istanbul 
764 Ankara 



166 Xl. TÜRK DiL KURULTAYI 

Soyadı, Adı 

KÖSEMİHAL, Prof. Dr. Nurettin Şazi* 
KUBLAY, Ali 
KUDRET, Cevdet 
KURAN, Alp 
KUŞADALI, Mahmut• 
KUŞADALI, Zerrin• 
KURŞUNLUOOLU, Mehmet Kemal 
KURTULUŞ, Dr. Fahri 
KUTLAR, Rauf* 
KUTLU, Şemsettin 
KUTLUK, Dr. İbrahim 
KUYRUKÇUOOLU, Aycan• 
KÜLEBl, Cahit 
KÜLÜRBAŞI, Sıdıka 
KÜRKÇÜOÜLU, Kemal Edip* 
LALlK, Talat• 
LEVE D, Agah Sırrı 

LEVENTOOLU, Mazhar 
MAKAL, Mahmut 
MAKAL, Tahir Kutsi 
MAK UDOOLU, Mehmet• 
MANSEL, Prof. Dr. Arif Müfit• 
MAZIOOLU, Prof. Dr. Hasibe 
MENNAN, İlhan 
ME EMENClOOLU, Muazzez 
MERCANLIGlL, Muharrem Doğdu 
METE, İzzettin 
METEOOLU, Fevziyc 
MIHÇIOÜLU, Halil Naci 
MlNNETOOLU, İbrahim 

AYIR, Yaşar Nabi* 
ECATİGİL, Behçet 

NİH L, Şükf.ıfe* 

NUTKU, Dr. Özdemir• 
OOUZKAN, Dı. A. Ferhan 

Üye No. 

8o6 
714 
59 1 
925 

14 
322 
965 
626 
785 

1071 
556 
899 
654 
534 
563 
578 
293 

ı ro ı 
898 
969 
ıoo9 

807 
640 
ıo98 

930 
504 
576 
629 
429 
769 

1035 
66o 
265 
847 

1045 

Bulunduğu yer 

Istanbul 
Mersin 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Ankara 
Ankara 



Xl. TÜRK DiL KURUJ,1' AYI 

Soyadı , Adı 

OKAY, Prof. Dr. Ahmet Can* 
OKA Y, Haşim ezih i 
OKTAY, Ahmet 
OKUTMAN, Sabri* 
OLCA Y, Hamdi* 
OLCAY, Selahattin* 
OLGUN, İbrahim 
OLGUN, İhsan 
ONAN, Prof. cemettin Halil* 
ONARA.N, Halit* 
ONARAN, Dr. Mustafa Şerif* 
ONAT, Muvaffak Sami* 
ONAT, un 
ONAY, Ccvat* 
ONGER, Fahir* 
OR, Kemal 
O RANSA Y, Gültekin 
ORHUN, Abdurrahman 
OY, Aydı'n 
OYAT, Fazı!* 
ÖGEL, Şükrü Ali* 
ÖKME , A. Zeki* 
ÖNAL, Muharrem* 
ÖNCÜL, Mustafa 
ÖNDER, Ali Rıza 
ÖNDER, Mehmet 
Ö E , Prof. Dr. Yaşar 
Ö GAY, Mehmet Necati 
ÖRGE, Mustafa Necmettin 
ÖRNEK, Doç. Dr. Sedat Veyis 
ÖRÜKLÜ, Sabri 
ÖYMEN, Fakihc* 
ÖYMEN, Hıfzırrahman Raşit 
ÖZ, Erdal 
ÖZ, Süleyman Nuıi 
ÖZAKMAN, Turgut* 

Oye No. 

365 
10'26 
ıoo8 

14'2 
ıo62 

698 
57 1 

ı ı ıs 

602 
'271 
743 
863 
8'23 
88'2 
665 
846 
978 

ı 114 

903 
916 
10'2 

1079 
52 7 
488 
908 
804 
729 
868 
ıo65 
1032 
8ı9 

345 
ı66 

918 
589 
990 

167 

Bulunduğu yer 

Istanbul 
Istanbul 
Ankara 
Antalya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
İzmir 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 
Ankara 
İzmir 

Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Antalya 

Iğdır 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Akşehir 

Ankara 
Eskişehir 

Istanbul 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 



168 Xl. TÜRK DiL KURULTAYl 

Soyad ı , Adı Üye No. Bulundu~u yer 

ÖZARALLI, İhsan* 8ı7 Istanbul 
ÖZBA YDAR, Sabri* 662 Istanbul 
ÖZÇACLAR, Prof. Cemil* 122 Ankara 
ÖZDEN, Yekta Güngör 927 Ankara 
ÖZDENOOLU, Şinasi* 760 Ankara 
ÖZDER, Mustafa Adil ll ı ı Ankara 
ÖZEK, Doç. Dr. Metin* ı 104 Istanbul 
ÖZEN, Haldun 1033 Ankara 
ÖZEN, Mitat 8ı6 Eskişehir 

ÖZER, Ali 713 Ankara 
ÖZER, Sabri* 555 Istanbul 
ÖZERDIM, Sami 757 Ankara 
ÖZGÖNENÇ, Fikret ıo6ı Istanbul 
ÖZGÜ, Prof. Dr. Melahat 244 Ankara 
ÖZGOÇ, Fehamettin 979 Ankaıa 

ÖZLER, Öz.c-r* 938 Istanbul 
ÖZOK, Müfidc !067 Eski§ehir 
OZSÖY, Mustafa Reşit* 428 Ankara 
ÖZTELLİ, Cahit 704 Ankara 
ÖZTELLİ, Neşe ı ı 19 Ankaıa 

ÖZYALÇINER, Adnan* 920 Sıvas 

PAM1RL1, Osman Turgut 841 Istanbul 
PAR, Arif Hikmet 1084 Ankara 
PASİN, Rıfkı* ı8ı Istanbul 
PAYASLI, Aysel ıo8ı Ankara 
PEKTAŞ, Hüseyin* 231 Istanbul 
POSAT, Münir* 653 Istanbul 
PÜSKOLLOOOLU, Ali 941 Ankara 
RENDA, Fikriye* 41 ı lı.mir 
RODOP, Hakkı 692 Istanbul 
SACNAK, Ahmet Orhan 1055 Ankara 
SALGIR, Abdülkadir 906 Ankara 
SAL1HOCLU, Mehmet 682 Ankara 
SAMANCI, Gültekin 1025 Ankara 
SA DER, Ergin* 937 Istanbul 
SANLI, Sevgi 855 Ankara 



Soyadı, Adı 

SARACOCLU, Ali 
SARAÇ, Tahsin 
SARAR, İsmail A. 
SARGIN, Tuğrul 
SARIOAL, Vehbi* 
SAV, Ömer Atila* 
SAV, Ergun* 

Xl. TÜRK DIL KURULTAYI 

SAVCI, Prof. Dr. Bahri 
SAVCI, Faruk 
SA YGIN, Nezihe* 
SAYMAN, Mecdi Sadrettin 
S EBER, Cemal Süreya • 
SEÇKIN, Recai 
SEFERCIOCLU, Necmettin 
SEPETÇlOCLU, Muazzam 
SEPETÇlOCLU, Mustafa ecati 
SEREZLI, Esat 
SERT, Ali 
SEVİNÇ, Ahmet 
SEZGIN, Cemal 
SILA , Ncemeddin Sahir 
SlNANOCLU, Prof. Dr. Samim* 
SIPAHlOCLU, M. Torun* 
SİRME , Fuat* 
SOMER, Mukaddes• 
SOYER, İbrahim Refik* 
SOYSAL, İlhami 
SÖKME , Necla* 
SÖKMENSÜER, Şükrü 
SÖZER, Önay 
SUNGURBEY, Prof. Dr. İsmet* 
SUNGUROCLU, Suzan* 
SU TUR, Selim Rahim* 
SÜMER, Dinçer 
ŞAHl LER, Mahmedet 
ŞAKAR, Emin* 

Oye No. 

68r 
824 
65o 
95 1 

299 
88ı 

Bg5 
ll ı 7 
g6o 
724 
415 
829 

1037 

831 

977 
976 
876 

1041 
948 

1000 

242 
6o5 
993 
972 

985 
548 
g63 
85o 
422 

gB? 
897 
sı 5 
ss s 
971 

1002 

782 

169 

Bulundu~ yer 

Eskişehiı 

Ankara 
Eski~chir 

Bandırma 
Istanbul 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Erzurum 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 

Konya 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Aydın 

Istanbul 
İzmir 

Istanbul 
lzmir 



170 Xl. TÜRK DİL KURULTAYI 

Soyadı. Adı 

ŞENGİL, Salim 
ŞENGlL , ezihc 
ŞUMNU, Cevat* 
TAMAÇ, Nuri 
TANER, Haldun* 
TANKUT, Hasan Reşit* 

TAPLAMACIOCLU, Prof. Dr. Mehmet* 
TARANCI, M. Halit* 
TARIM, Ahmet Tevfik 
TARIMA , Prof. Celal 
TAŞKINOGLU, Cemalettin 
TAYMAS, Abdullah Battal 
TECER, Ahmet Kutsi* 
TEKELlOCLU, İbrahim 
TEK1N, Doç. Dr. Şinasi* 
TEKTUNALI, Çiğdem* 
TEOMAN, Sabahattin* 
TİMURTAŞ, Doç. Dr. Faruk* 
TİRALİ, Naim 
TlT1Z, Dr. Reşat 
TOLLUOCLU, Meral 
TOLLUOCLU, Nihat* 
TO GUZALP, Süleyman 
TOPKAN, Refik 
TOROS, Taha* 
TOROSLU, Abdullah 
TUC, Muhlis* 
TUCRUL, Dr. Mehmet 
TUGAL, Şükrü Halil* 
TUKSA VUL, Muammer* 
TUKİN, Prof. Dr. Cemal 
TULGAR, Ayçetin 
TULU, Ahmet 
TUNALI, İbrahim 
TUNALI, Doç. Dr. İsmail* 
TUNCEL, Prof. Bedrettin* 

Üye No. B.':'_lunduğu yer 

795 Ankara 

94·3 Ankara 
725 Ankara 
ıı8 Ankara 
872 Istanbul 

9 Ankara 

9 15 Ankara 

483 Ankara 

573 Istanbul 

727 Ankara 
666 Istanbul 
ı8 Istanbul 

967 Istanbul 
904 Antalya 
888 Erzurum 
ııo8 Karabük 
861 Belçika-Brüksel 
550 Istanbul 

796 Ankara 
1029 Ankara 
1058 Ankara 
1083 Ankaıa 

ı6 Ankara 

758 Ankaıa 

327 Istanbul 
8n Ta ı sus 
71 ı Gümüşhane 

6oo Ankara 
631 Istanbul 
227 Istanbul 
8o8 Istanbul 

917 Ankara 
88o Ankara 

1013 Samsun 
8o5 Istanbul 

597 Ankara 



XI. TÜRK DİL KURULTAYI 

Soyadı, Adı 

TUNER, Hilmi 
TURHAN, Prof. Vahit• 
TÜMER, Kemal• 
TÜMEŞ, Selahattin 
TÜTENGlL, Doç. Dr. Cavit Orhan 
UGUR, Hidayet• 
UGURAL, Ragıp 
UGURLU, Nurcr 
UGUZ, İsmail 
ULÇUGÜR, Saadet 
ULÇUGÜR, İsmail 
ULUATA, Sıtkı 

ULUÇAY, Çağatay 
ULUKAN, Orhan 
ULUSOY, Yusuf Ziya 
US, Asım• 
UYAR, Turgut* 
UYGUNER, Muzaffer 
UYGUR, Dr. Muammer 
UYGUR, Prof. Dr. Ncrmi* 
UYSAL, Halil 
UYSAL, Hayrettİn 
UZER, Suat 
UZLUK, Prof. Dr. Feridun Nafiz 
UZUNÇARŞILI, tsrnail Hakkı* 
ÜLKEN, Prof. Dr. Hilmi Ziya• 
ÜLKÜLÜ, Orhan 
ÜLKÜMEN, Osman 
ÜLKÜTAŞIR, Şakir* 
ÜNAL, Doç. Dr. Burhan Cahit 
ÜNVER, Prof. Dr. Süheyl 
ÜRGÜPLÜ, Suad Hayri* 
ÜRÜNA Y, Nurten 
ÜSTÜN, Prof. Dr. Emin Faik* 
ÜSTÜN, Hüsnü 
ÜSTÜN, Nevzat 

Üye No. 

I ı25 

8ıo 

1034 
2 59 
773 
798 

ı 103 

992 
975 
902 
999 
849 
866 
933 
986 
ı 53 

928 
710 

1052 
632 
996 
984 
670 
565 
490 

645 
1075 
1094 

4 
1044 

Sı 

455 
1049 
ıo89 

5sı 
1030 

171 

Bulundugu yer 

Ankara 
Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Istanbul 
Ankara 
Adana 

Ankara 
Ankara 
Ankaıa 

Almanya 
Istanbul 
Ankara 

EskiŞehir 

Istanbul 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Sarı karnı§ 

Ankara 
Istanbul 
Ankara 

Istanbul 
Istanbul 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Istanbul 
Ankara 
Ankara 
İzmir 

Istanbul 
Istanbul 



172 Xl. TÜRK DiL KURULTAYI 

Soyadı, Adı 

V ARDARLI, Emel 
VERlMER, Osman Faruk 
VURAL, İsmail* 
YACCIOCLU, Halim 
YAKAR, Aytekin* 
YARAR, Mehmet Turan 
Y ALNIZ, Ebet Mahir 
YARKIN, Nuran 
YASİN, Sevim 
YAZlCI, Prof. Dr. Tahsin 
YAZICI, Doç. Dr. Mehmet 
YAZlCI, Mustafa 
YEDEKÇtOCLU, Kazım 
YEGÜL, Abdi Tevfik 
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