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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1. Tevfik iFikret AUPA'SLAN, «Balkanların 
nükleer silahlardan adındırılması» konusunda gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

2. Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA' 
nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Kanun - Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Alanı 
İçerisinde Yer Alacalk Bütün Tesis ve Alanların Yö

netimi Hakkında Kanun Tasarısının maddeleri üze
rindeki görüşmelere devam edildi,; 

5 Temmuz 1983 Salı günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.35'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
Ali Nejat ALPAT A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisi 
Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

nin 130 uncu Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür^ Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115,1 / 642) 
(S. Sayısı : 479) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, kanun tasarı ve teklif
leriyle Ikomisyonlardan gelen işler bölümünde yer 
alan; Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven
lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın, 
Atatürk Kültür, Ddl ve Tarih Yüksek Kurumu Ka
nun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Alanı İçe
risinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların Yö
netimi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. 

(1) 479 S. Sayılı basmayan 28.6.1983 
126 ncı Birleşim Tutanağına eklidir^ 

tarihli 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerindeler. 
Dünkü Birleşimde, beşer dakikalık süre ile ka

yıtlı olmak üzere söz alan arkadaşların tamamına 
söz verilmesi hususu karar altına alınmış idi. 

Söz sırası Sayın Bayer'de. 
Sayın Bayer, Ibuyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Anayasamızın 134 üncü maddesinde aynen «Ata
türk'ün manevî himayelerinde, Cumhurbaşkanının 
gözetim ve desteğinde Başbakanlığa bağlı Atatürk 
Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu, Atatürk Kültür Merkezinden oluşan kamu 
tüzelkişiliğine sahip, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu kurulur.» diyor ve «Yetkileri kanun
la düzenlenir.» diye madde bitiyor. 

Komisyonun Teklifine bakıyoruz; «kamu» keli
mesi «tüzelkişiliğe sahip» kelimesinin yanında bu
lunmamaktadır. Diyorlar ki, Teklif sahibi böyle is
tiyor; buna mukabil, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
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Dil Bayramı için 26 Eylül 1981'de gönderdikleri 
mesajda ise, bakın Dil Kurumunu Sayın Cumhur
başkanımız nasıl görüyorlar: 

«Dil Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene da
vetiniz için teşekkür ederim. Kurumun, Türk Dili
nin her dalında gelişmesi ve daha zengin bir anla
tım imkânına kavuşturulması konusunda sürdürdü
ğü çalışmaları dikkat ve ilgi ile takip ediyoruz. Yü
ce Atatürk'ün, dilimizin yabancı diller boyunduru
ğundan kurtarılması amacı ile kurduğu Türk Dil 
Kurumunun bu hizmeti yerine getirirken, nesiller ara
sında kopukluk yaratmaya ve herkesin anlayabile
ceği ortak bir dilin kullanılması yolunda çaba gös
tereceğine inanıyoruz. 

Bu anlamlı günde Türk Dilini kullanmada gös
terdikleri başarıdan dolayı ödüllendirilen değerli sa
nat ve bilim adamlarımızı kutlar, törene katılan sa
yın üyelere ve konuklara sevgilerimi sunarım.» 

Bu mesaj, bizlere dağıtılan, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Evren'in konuşmalar kitabından alınmıştır, 
sayfası da bellidir? 

Bu da göstermektedir ki, Kurumun hizmet yap
tığını hepimiz kabul ediyoruz. Kurumun 1972 yı
lından sonra politik çekişme içinde büyük mücadele 
vermesi ve mücadelede hatalı hareketleri olduğu ve ba
zen de ifrata gittiği, ıbenim kanaatımca, doğrudur. 
Ancak, bu hatalar, geçmiş tarihimizde bütün Dev
let müesseselerinde olmuştur. Yalnız Türk Dil Ku
rumunda olmuş gibi Kurumu cezalandırmak, büyük 
hatadır. Şahısları cezalandıracağımız yere, sistemi 
cezalandırmak hatadır. 

Dünyanın bu tip benzer kuruluşları, Almanya' 
da, Fransa'da, İngiltere'de devletin güdüm ve kont-
rolunda kurulmazlar. Bilakis, Danışma Meclisinin 
sayın profesörlerinin çok iyi bildiği gibi, büyük ya
zar, filozof, profesör, bilim adamı ve düşünürler
den bu gibi kuruluşlar kurulur. Gerçek Atatürk il
ke ve prensiplerini savunacak, toplumumuza yaya
cak bu Kurulda resmî otoriteyi gereksiz yere artır
mak, bilimsel araştırmalarda bir ıtaraftan siyasî taz
yiki artırmak kanaatımca gerçek bilimsel çalışma
ları hatalı yola sevk eder. 

Balkın, Atatürk zamanında 1932 - 1938'de Türk Dil 
Kurumunun Tüzüğünde amaç nasıl açıklanmıştır: 

«Türk Dil Kurumunun amacı, Türk dilinin öz 
güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak ve onu 
yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe 
eriştirmektir.» diyordu. Bu gayede zannederim he
pimiz birleşiyoruz. O halde, bazı idarecilerin hata 
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yaptığını, hadi kabul edelim, neden Yüce Atatürk' 
ün kurduğu müessesenin temel taşlarını oynatıyoruz, 
bunu anlamak çok güçtür. 

(Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Geçmişte dil düzeyindeki değişiklikler konusun

da size hukuktan ibazı misaller vermeye çalışacağım. 
Balkın 1929'de Tüük Ceza Kanununda bazı tabir
ler varmış. Bunlar; müşteki, ehl-i hibre, tevkif, tev
hit, talep, murafaa, mevkuf, zabıt, tecviz, mahkûm. 

Bu kelimelerin okunması dahi zor. Türk Dil Ku
rumunun çalışması neticesinde bu kelimeler 7.1.1981 
gün ve 2370 sayılı Yasa ile değiştirilmiş. Yerlerine; 
sanık, şikâyetçi, bilirkişi, ayırma, birleştirme, istem, 
duruşma, tutuklu, tutanak, düşmanlık, izin, hüküm
lü, kamu hizmeti diye kabul edilmiş. 

İşte, bizim bu tip bir Dil Kurumunun çalışma
sını yerden göğe kadar teşvik etmemiz lazım.-

Şimdi soruyorum, eski şekil mi iyiydi, yoksa bi
raz evvel okuduğum dil mi daha iyidir?... Bu mi
salleri uzatmadan şunu belirterek sözlerime son ver
mek istiyorum. 

Lütfen ihataları ve sevapları ile Atatürk'ün kur
duğu Türk Dil Kurumunun üzerinde yıpratıcı ve yı
kıcı olmayalım. Anayasamızın gereğini yerine ge
tirirken, Türk Dil Kurumunun bilimsel niteliğine 
uygun ve tüzelkişiliğini koruyucu bir statü getire- \ 
Hm. 

Teşekkür ederim; saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Süre konusunda gösterdiğiniz titizliğe de ayrıca 

teşekkür ediyorum. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Kanun Teklifinin 35 inci maddesini görüşmeye 
başlamış bulunuyoruz. Anayasamızın 134 üncü mad
desine göre, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Ku
rumu, Yüksek Kuruma dalhil olan ve onu oluşturan 
dört kuruluştan ikisidir. 

Ancak, sözlerimin başında Millî Eğitim Komis
yonunun çalışmalarına kısaca değinmek istiyorum. 
Kanun Teklifinin ne birincisinde, ne de ikincisinin 
ıgörüşülmesi sırasında Komisyon Türk Dil Kurumu 
ile Türk Tarih Kurumundan, kurumların yazılı is
temlerine rağmen birer temsilci çağırma gereğini, 
hatta Komisyonda bir üyenin önergesi de olduğu hal
de kabul etmemiştir. 

Sayın Bayer, «bunu tümü üstünde yaptığı bir ko
nuşma sırasında soru olarak sormuştu. Buna Ko-
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misyon Başkanının verdiği cevap da çok ilginçtir. 
Komisyon Başkanı verdiği cevapta «Toprak - Ta
rım Reformu Tasarısında Urfa'dan çağrılan bir avu
katın çağrılma sebebinin Genel Kurulumuzda uzun 
suçlamalara sebep olmasından bu yola başvurulma^ 
mıştır.» demiştir. 

Evet doğrudur. Toprak, Tarım Reformu Komis
yonuna Urfa'dan çağrılan Ziraat Odası Başkanı 
aynı zamanda avukat olduğu için ve o Tasarının 
konusu olan Urfa'da açılan geri alma davalarında 
taraf olduğu için veya bu husus ileri sürüldüğü için 
suçlamalar olmuştur ve yerilmiştir; ama bu kadar 
ilgisiz bir konunun, gerekçe gösterilerek Türk Dil Ku
rumu ile Türk Tarih Kurumundan da temsilci çağ
rılmamasını doğrusu kabul etmek mümkün değil
din 

Elbette ki, gündemine hâkim olan komisyonları
mız herhangi bir, teklif veya tasarıyı incelerken 
ilgili hangi kuruluşlardan yazılı görüş alına
cağını veya temsilci çağrılacğaını ' takdirde tam 
yetkiye sahiptir. Ancak, bir kanun teklifi, Ata
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
nun kuruluşuna, görevlerine ve bağlı kuruluş
larına ilişkin olup da bu Teklifin görüşülme
sinde 50 yıl önce Atatürk tarafından kurulmuş olan 
ve bu yarım asırlık süre içinde Türk dili üzerinde 
çok önemli hizmet ve eserler veren, dilimizin sade
leşmesinde ve zenginleşmesinde büyük katkıları bu
lunan bir kurumdan, Türk Dil Kurumundan temsilci 
çağrılmazsa, (ki, aynı sözlerim Tünk Tarih Kurumu 
için de geçerlidir.) o zaman Komisyonun daha ince
lemenin başında bu iki kurumu âdeta yok saymakla 
eşit anlamda bir tutum içinde olduğunu gösterir ki, 
buna katılmak mümkün değildir. 

Dolayısıyla, sözlerimin başında değerli Komis
yonun bu takdirine katılmanın mümkün olmadığını, 
bu büyük yanlışı burada bir kere daha belirtmeden 
bu madde üzerindeki diğer görüşlerimi arza geçeme
dim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce Türk Dil Kurumunun şimdiye kadar 

Türk dilinin sadeleşmesi ve zenginleşmesinde büyük 
hizmetleri ve eserleri olduğunu ifade etmiştim. Bu 
ıkonuda da Komisyonun sayın sözcüsünün yaptığı 
açıklamalarda ise, bu sonucun tam karşıtı ileri sü
rülmüş ve Türk Dil Kurumunun, Türk dilini peri
şan ettiği, dilimizi uydurma kelimelerle üç neslin 
birbirini anlayamayacağı bir dil haline getirdiği ve 
toplumumuzun çeşitli kesimleri arasında bir anlaş
ma vasıtası olmaktan çıkarıldığı ifade edilmiştir. 

Doğrusu bu görüşün de bir tek zerresine katıl
mak asla mümkün değildir. Dilimiz, Türk Dil Ku
rumunun çok yönlü ve yerinde hizmet ve çalışma
ları ile Arapça, Farsça kelime ve eklerden çok bü
yük ölçüde arınmış, sadeleşmiş ve özündeki güzellik
leri bulunarak üretilen yeni sözcüklerle de zengin
leşmiştir. 

Ancak, ayrıca bu hususta bir noktaya özellikle 
değinmekte yarar görüyorum. Türk Dil Kurumu 
hiçbir yeni sözcüğü dilimize zorla kazandırmış de
ğildir. Türk Dil Kurumu ne bir kamu otoritesidir, 
ne de başka türlü herhangi bir zorlama yetkisi var
dır. Ürettiği her sözcük konuşma dilinde, basında, 
çeşitli yayın araçlarında, TRT'de ve yasalarda za
man içinde yer ala ala ancak dilimize malolmak-
ta, halkın dili olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyelerimiz; 
Şimdi, Türk Dil Kurumunun Yüksek Kuruma 

ne şekilde bağlanması gerektiği hususundaki görüşle
rimi sunmaya çalışacağım. 

Teklifin 35 inci maddesine göre, Türk Dil Ku
rumu, Yüksek Kurumunun kuruluşuna tüzelkişilik
lerine sahip olarak dahil edilmişlerdir. Ancak, bu 
Kurumun tüzelkişilik niteliği, yani özel hukuk tü
zelkişisi mi, yoksa kamu hukuku tüzelkişi mi olma
sı gerektiğinin hukuk ve Anayasa açısından da tar
tışılması uygun olacaktır. 

Denilecektir ki, «Tartışmanın ne gereği var?... Ana
yasamızın 134 üncü maddesine göre Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bir kamu tüzel
kişisi olduğuna göre, bunu oluşturan kuruluşların 
hepsinin de birer kamu tüzelkişisi olması gerekmez 
mi?...» Bu sonuç, bu Yasa ile yeni kurulacak olan 
Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür Mer-' 
kezi için tamamen doğrudur. Ancak, Türk Dil Ku
rumu ile Türk Tarih Kurumunun durumları aynı 
değildir. 

Teklifte de belirtildiği. gibi, bu iki kurum, Ulu 
Önderimiz Atatürk tarafından ve onun koruyucu Ge
nel Başkanlığı altında yarım asır önceden kurulmuş
tur ve bir kamu kurumu olarak değil, bir dernek 
statüsü içinde özel hukuk tüzelkişisi olarak kurul
muşlardır. 

Dolayısıyla, bu tüzelkişilikler nasıl bir yasa ile 
kaldırılamaz ise, bu tüzelkişiliğin niteliği de, yani 
özel hukuk tüzelkişiliği niteliği de bir yasa ile değiş
tirilemez. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, süreniz doldu, lütfen 
bağlayın efendim. 
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ŞERAFETTtN YARKIN -*- Bağlıyorum Sayın I 
Başkanım. 

Birlikte şöyle bir düşünelim. Acaba Atatürk ne
den, hem de devletçilik ilke ve uygulamasının en 
çok hâkim olduğu bir dönemde, yani 1930 sonrala
rında her iki kurumun birer kamu kuruluşu olarak 
teşkilini düşünmemiştir. Herhalde bunun en açık ve 
temel nedeni, Türk Dilini, Türk Kültürünü, Türk 
Tarihini, Türkiye Tarihini ve bunların üzerinde ya
pılacak çok yönlü ve bilimsel araştırma, inceleme ve 
yayın çalışmalarının bir resmî daire yapısı ve hava
sı içinde ve özellikle de hükümetlere bağımlı olarak 
yürütülemeyeceği haklı inancı içinde toplanmaktadır. 

Dolayısıyla her iki kurumun mevcut özel hu
kuk tüzelkişiliği statüleri korunarak Yüksek Kuru
ma bağlanmalıdırlar. Esasen, Anayasamızın 134 
üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «Türk Dil Ku
rumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasi
yetnamesinde belirtilen malî menfaatler saklı olup, 
kendilerine tahsis edilir.» denilerek, bu kurumların 
tüzelkişiliklerinin varlığı Anayasa ile kabul edildi
ğine göre, kabul edilen bu tüzelkişilik, söz konuşu 
iki kurumun 50 yıldır ve halen sahip oldukları özel 
hukuk tüzelkişiliğidir. 

Sonuç olarak; bu madde hükmünün değiştirile
rek (ki, aynı değişiklik Türk Tarih Kurumu için 
de gereklidir.) Türk Dil Kurumunun halen varolan 
Özel hukuk tüzelkişiliği korunaraık Yüksek Kuru
ma bağlılığı sağlanırsa, hem bir özel hukuk tüzelki
şiliğinin kaldırılması veya niteliğinin değiştirilmesi
nin yasa ile mümkün olamayacağı noktasından hu- I 
kuka ve Anayasaya, hem Atatürk'ün irade ve vasi
yetine ve hem de hizmetin niteliğine en uygun bir 
hükmü kabul etmiş oluruz. 

Bu konudaki önergemizin, hukuka bağlılığın bir 
işareti olarak haklı destek göreceği inancı ile hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Yazar, buyurun efendim. 
MUAMMER YAZAR — Sayın Başkanım, Yü

ce Meclisin sayın üyeleri: 
Konu ilk kez Yüce Meclisin Anayasa Komisyo

nunda ele alınmıştır. Bendeniz açıklamada bulunma 
zorunluğunu bu nedenle hissettim. 

Bilindiği gibi memleketimiz coğrafi mevkii, jeo- I 
politik durumu ve tarihsel gelişimi itibariyle varlığı 
nı koruyablmek için çok sağlam bir millî birliğe da- I 
yanmak zorundadır. Millî birliğin öğelerinden birin- I 
cisi dil birliğidir. Din ve diğer birleştirici nedenler I 

ondan sonra gelir. Dil mühayyeleyi ve idrakî güçlen
dirir. Görüş ve düşünüş kabiliyetini artırır. 

Bendeniz «Kaos» mefhumunu ancak «Kaos» ke
limesini öğrenirken idrak edebildim. Dilimiz o ka
dar fakirleşti ki, kararlarımızı yazarken söz bulama
dığımız için fikri ifade eden fedekarlık ettiğimizi de 
inkâr edemeyiz. Doğan her çocuk anadili olarak ön
ce Tüfkçeyi öğrenmelidir. Bundan sonra başka bir 
dil daha öğrenmesi elbette sevindiricidir. Bu bakım
dan dil istikrarlı ve kolay öğrenilir olmalıdır. 

öte yandan çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çık
ma ahtımız ve borcumuz vardır. Bunun için de dilin 
zenginleşmesi zorunludur. 

önemi, hacmi ve ağırlığı bu derece büyük bir işi, 
hususî hukuk hükümlerine tabi bir derneğin omuz
larına bırakmak insafsızlık olduğu gibi, büyük bir 
memleket hizmetini de umursamazlıktır, ihmaldir. 
Bu nedenledir ki, Büyük Atatürk işin Devlete tevdii
ni bile yetersiz bulmuş, başöğretmenliği ve dil eğiti
mini bizzat kendi eline almış ve işi Devlet eliyle yü
rütmüş ve ona malî kaynak da sağlamıştır. 

Büyük Atatürk'ün fani hayata veda ile ebediyete 
intikalinden bu yana 45 yıl geçti. Dernek arz ettiği
miz amacı gerçekleştiremedi, hatta ona yaklaşamadı 
bile. /Buna gücü de yetmiyordu ve yetmezdi de. Der
neğin eski hal üzere kalmasını isteyen sayın arkadaş
larımdan, memleketseverliklerine sığınarak soruyo
rum; dernek yalnız basma bu amacı tahakkuk ettire
bilir mi?.. Devletin el atması bir bakıma derneğe de 
yardım değil midir?.. 

Bugün her zengin dil başka dillerden kelime al
mış, kendi kurallarına uydurmuştur. Kelime alma
nın da kuralı vardır. Arapça'nın ilal ve t'rab metot
ları bu yolda gelişmiş bilim dallarıdır. Zaman yok ki, 
bunları arz edeyim. Batı'lılar Arapça'dan elkü'ulu al
mış, alkol yapmış, emürülma'yı almış amiral yap
mışlar. Buna (a) ve (t) harflerini de ekleyerek ami-
ralat, yani amirallik sözcüğünü üretmişlerdir. Bizde 
bu yolda atılmış tek adım yoktur veya bendeniz 
duymadım. 

Hukukî duruma gelince: Bir derneğin kapatılma
sı yalnız hâkim kararıyla mümkündür. Kapatma ne
denleri de kanunlarda gösterilmiştir. Bu nedenle sa
bit olmadıkça dernek kapatılamaz. Ancak derneğin 
uğraşı konusu, toplumun yaşamı ve varlığıyla ilgili 
ise veya kamu yararı varsa Devletin el atmasına en
gel bir hukuk kuralı da yoktur. Hususî hukuk hü
kümlerine tabi bir konuya kamu yararı nedeniyle 
Devletin veya ilgili kamu kuruluşunun el atması ge-
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nellikle dört şekilde olabiliyor. 1 inci istim val 2 ne i 
istimlak veya kamulaştırma 3 üncü Devletleştirme 
4 üncü raşa. Bunlar bilinen mefhumlardır. Raşa 
nın bizde de eski bir hali vardır. Yeni gelmiş bir mef
humdur. Bizim eski hukukumuzda bey'i bilvefa, ye
ni hukukumuzda da, yani Medenî Kanunda da vefa-
en satış ile raşa arasında şu önemli fark vardır; hey'i 
bilvefa veya vefaen satışta akit yapılırken belli şart
larla tekrar geri alınabileceği mevzuu da tespit edil
miştir, mukaveleye konmuştur. Raşa'da bu yoktur, 
işte fark budur. 

'Bunlara ait hükümlerin hiç birisi uygulanamaz. 
Çünkü, bir toplumun dili veya dilin zenginleştirilme
si, güzelleştirilmesi veya artırılması bir derneğin mül
kü olamaz. Arz ettiğim yöntemlere ilişkin hükümler 
uygulanamayacağına ve dil konusunun kamu yararı-
rı, kamu düzeni hatta kamunun yaşam ve varlığıyla 
pek yakından ilgisi bulunması sebebiyle Devletçe ele 
alınması gerektiğine 'göre bir hukuk düzeni getirmek 
zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Yazar, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayınız. 

MUAMMER YAZAR — Bitiriyorum Sayın Baş
kanım. 

Eskiden toplum hukuk içindi. Hukuk kuralı pek 
değişmezdi, toplum kendi zararına olsa 'bile ona uy= 
mak zorunda idi. Ancak bu zihniyet orta zamanla 
birlikte tarihe gömülmüştür. Bugün ise hukuk top
lum içindir. Hukukî boşlukları derhal kanunla dol
durmak gerekir, tşte bu teklif bu önemli boşluğu dol
durmaktadır. 

Şimdi de Büyük Atatürk'ün vasiyetine temas ede
ceğim. Bu vasiyet Dil Kurumuna, dil konusuna sıkı 
sıkıya bağlıdır. Dil Kurumunun bu konuyu bırakıp 
da ticaret veya siyasetle uğraştığını varsayalım. Bu 
takdirde vasiyete hürmet edildiğini kim iddia edebi
lir?.. Kurumun iyi niyetli olduğunu kim düşünebilir?.. 
O halde vasiyeti bu yola hasr etmeyip dil için yapıl
dığını, dil nerede ise onun da orada olduğunu, dilin 
ondan kopamayacağını kabul etmek lazımdır. Gerek 
eski ve gerek yeni hukukumuzda amaç ve iyi niyet 
esastır. 

Durum bu olunca; vasiyete sadakat ancak bu 
Teklifle sağlanmış oluyor. iKaldı ki, Dil Kurumu ne 
kapatılıyor, ne de malı elinden alınıyor. 94 üncü mad
de Kurumu malıyla, konusuyla, tüzelkişiliğiyle yine 
yaşatmaktadır. IKurum iyi niyetli ise ki, bendeniz 
öyle kabul ediyorum. Bu tutumdan ötürü teşekkür 
bile etmelidir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok te
şekkür ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, Saym Eroğ-

lu, devamlı lehinde olduğunu söylediler, kendilerine 
sıramı verebilirim, ondan sonra sıraları gelince ben 
konuşurum efendim. Ben kendilerine cevap vermek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Eroğlu'ndan 
böyle bir teklif geldi mi sıranızı bana verin diye?.. 

KAMER GENÇ — Ben teklif ediyorum. 

HAİMZA BROĞLU — Sayın Başkanım, kabul 
etmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bendeniz de kabul etmiyorum efen
dim. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, aslında ben 

teklifim de Sayın Eroğlu'ya cevap vermek için de böy
le sıramı vermeyi düşündüm, ama... 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuşma süreniz baş
lamıştır, lütfen efendim. 

KAMER GENÇ — Tamam Başkanım, 
ISayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi, Türk Dil Kurumu Atatürk'ün kurduğu 

bir müessesedir. Atatürk'ün kurduğu müesseseler 
Devlet bazında ele alınır ve Devletimiz için çok önem
li birer kıymetli varlıklardır ve birer devrim mües
seseleridir. Şimdi, burada bundan önce yapılan ko
nuşmalarda, Türk Dil Kurumunu birçok arkadaşı
mız yerdi. Hatta birisi dedi ki, «Dil Kurumunun na
sıl ideolojik bir batağa battığını verdiği ödüllerden 
anlamak mümkündür.» birisi çıktı dedi ki, «Efen
dim bu güvenlik mahkemelerinin eskiden 1961 Ana
yasasında yapılan değişikliğe rağmen bazı çevrelerin 
karşı çıkması değerindeki bir peşin hüküm gibi değer
lendirdi.» 

Sayın üyeler; 
Aslında mesele bu değil. Mesele bir hukuk me

selesidir. Mesele bir Anayasa meselesidir. Anayasa
mızın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin in
san halklarına saygılı bir hukuk devleti olduğu ilkesi 
benimsenmiştir, 33 üncü maddesinde, derneklerin ka-
patilmasmın mahkeme kararıyla olduğunu, yine baş
langıç hükümlerinde kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul 
ettiğini, yine miras ve mülkiyet hakkını kabul ettiği
ni biz burada çeşitli vesilelerle vurguladık. Şimdi, 
134 üncü maddenin birinci fıkrasındaki, «Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu» kurulur hük
münün karşısında değiliz. Bizim ıtekldfimiz şu; diyo-
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ruz ki, bu maddenin ikinci fıkrası vardır; «Türk. 
Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk' 
ün vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatler sak
lı olup kendilerine tahsis edilir.» diyor. 'Bu ikinci fık
rayı getirilen teklif ortadan kaldırıyor. Nasü kaldırı
yor?.. Atatürk'ün vasiyetinde yer alan malları, onla
rın gelirlerini siz oradan alıp Devlet gelirleri arasına 
intikal ettirdiğiniz anda, Atatürk'ün vasiyeti ortadan 
kalkıyor. O zaman ikinci fıkra da ortadan kalkıyor. 
Bizim önerimiz şu; diyoruz ki, tamam dil bir mem
leketin, bir milletin çok önemli bir unsurudur, bir 
yandan Devlet kuruluşları, dil konusunda bir kurum 
kursun, bunu dilimiz konusunda araştırma yapsın, 
öte tarafta Atatürk'ün de vasiyetini Anayasal ilkele
re bağlı kalmak suretiyle bunu aynen koruyalım. İki 
sini elele verelim, dilimizin üzerinde müşterek çalışır
lar ve daha iyi bir hizmet vermek için icabında ya
rışırlar diyoruz. Aksi taikdirde getirilen bu Teklifin 
35 inci maddesini okuduğumuz takdirde, bu artık ta
mamen buradan kaldırılıyor, Türk Dil Kurumu ka
mu tüzelkişiliğine sahip ve oradan kaldırılmak sure
tiyle, kamu tüzelkişisi haline getiriliyor, yani bunun 
inoeliği burada. 'Burada bunu Anayasa Hukuku yö
nünden incelemek lazım, Yoksa 'burada çıkıp, Ana
yasayı bir tarafa itip, meseleyle ilgisi olmayan bir
takım şeyleri; Türk Dil Kurumu dün okuduğumuz 
bir kitabında «"Bize ait olmayan kelimeler Danışma 
Meclisinde bu kelimeler Türk Dil Kurumu tarafın
dan üretilmiştir diye söyleniyor» diyor; yani bir ku
rumun yapmadığı, icraatı içinde olmayan birtakım 
yakıştırmalar bulunmak suretiyle onu kötülemek ben
ce en azından her seviyedeki insana yakışmayan bir 
davranıştır sayın üyeler. 

Bu itibarla, benim burada özellikle net olarak ce
vaplandırılmasını istediğim; Anayasanın 134 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasını Komisyon ve Hükümet 
ne yapıyor?.. Bunu cevaplandırsınlar. iBir derneğin 
malı oradan alınıp da devlet malları arasına nakledi-
liyorsa bu derneği ortadan kaldırmak demek değil 
midir?.. Bu, mülkiyet hakkını ortadan kaldırmak de
mek değil midir?.. Bu, mahkemelerin yargılama yet
kisine müdahale değil midir?.. İşte bunları arıyorum. 

Döne döne aynı şeyleri söylüyoruz; çünkü bun
ları anlatmak zorundayız. IBirinci fıkraya göre müs
takil, devlet bünyesi içinde böyle bir kurum oluşturul
masını Anayasanın emri olarak kabul ediyoruz diyo
ruz. 

Sonra, Anayasanın gerekçesini incelediğimiz za
man, bâlâ mevcut Tüfk Dil (Kurumunun devlet ku

ruluşu olarak nazara alınacağı şeklinde bir hüküm de 
yok. O zaman Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı
nın zaten kendisinin Anayasa hazırlanması ve neşre
dilmesi sırasında bazı değişik tutumları oldu. O üye
miz burada olmadığı için kendisine bir şey söylemek 
istemiyorum. Yalnız burada şunu da vurgulamak is
tiyorum: Komisyon Başkanı, «Dil Kurumunda, Ta
rih Kurumunda Maliye Müfettişleri, Hesap Uzman
ları birtakım incelemeler yaptılar» diyerek bunların 
suiistimalci bir tutum içinde olduğunu vurguladılar. 
Böyle bir rapor varsa lütfen burada açıklasınlar. Bu
rada müdafaa yapma hakkı olmayan kuruluşlara da, 
kimselere de böyle iftiralar atmayalım. Bu 'Meclisin 
seviyesine de uymaz. 

Ben yine tekrarlıyorum: Lütfen Komisyon Baş
kanı bana Anayasa Hukuku çerçevesi içinde cevap 
verecek nitelikte ise burada cevap versin; yoksa o za
man Komisyon metnini burada müzakereye açmaya 
da gerek yok. Bundan önceki davranışlarında konu
lara daima hukuk açısından değil, konuyu bilmeme
nin yarattığı bir davranış içinde, işte «Olmaz, kabulü 
mümkün değildir» şeklinde bir düşünceyle olaya ce
vap vermek suretiyle bu konular burada geçiştirile-
mez. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Uyguner, buyurunuz efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın {Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz konu görüyorum ki bir
çok arkadaşlar tarafından bir Anayasa Hukuku me
selesi halinde düşünülmekte ve Anayasa Hukuku me
selesi haline getirilmek istenmektedir. 

Hepimizin oylarıyla kabul edilip Yüksek Konsey 
ve Türk Milletinin iradesiyle tasvip ıgören Anayasa
mızın çeşitli hükümleri arasında Türk Dil Kurumu 
ile Türk Tarih Kurumunun durumuna özel bir yer, 
özel bir bölüm ayrılmıştır. 'Bu da Anayasamızın 134' 
üncü maddesidir. 

Arkadaşlarımız Anayasanın diğer maddelerin
den bahsettiler ki bunlar Anayasamızın genel hüküm
leridir. Anayasamızın 134 üncü maddesi ise bu konu
da sevk edilmiş tamamen özel hükümleri ihtiva et

mektedir. Hafızalarımızı tazelemek için 134 üncü 
maddeyi okuyorum.' 

«Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâpla
rını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bi
limsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve 
yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk'ün manevî hi-
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ma yelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğin
de, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merke
zi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Ata
türk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzelkişili
ğine sahip (ki arkadaşlarımız münakaşasını yapıyor-, 
lar, «özel tüzelkişiliğe mi sahip, kamu tüzelkişiliğine 
mi sahip?...» şeklinde. İşte Anayasa açıkça bunu ifa
de etmiş.) «Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu» kurulur. 

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için 
Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen malî men
faatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.» 

Zaten biraz evvel «Türk Dil Kurumunun, Türk 
Tarih Kurumunun mal varlığına el atıldı, gaspedil-
di» şeklinde birtakım düşüncelere varan arkadaşla
rımız bilmelidirler ki, Anayasa bunların hepsini dü
şünmüş ve halletmiştir. Yani Atatürk'ün vasiyetiyim 
Atatürk'ün mal varlığından istifade eden başka ku
ruluş yok, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kuru
mu var ve onlar da özel suretle, Anayasanın 134 ün
cü maddesiyle Atatürk'ün vasiyetinde belirtilen mal 
varlıklarıyla gelirleriyle birlikte şimdi münakaşasını 
yaptığımız Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumana devredilmektedir. 

Teklifin 35 inci maddesi aynen şöyledir: «Ulu 
Önder Atatürk'ün kutlu eliyle ve O'nun yüce Kuru-' 
cu ve koruyucu. Genel Başkanlığı altında kurulmuş 
olan «Türk Dil Kurumu» tüzelkişiliğe sahip bilimsel 
hizmet ve faaliyetlerde bulunacak bir kurum olarak 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 
kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden düzenlenmiş
tir. 

Bu belli ki Anayasanın 134 üncü maddesinde 
bahsedilen Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kuru
mu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuruma 
ile birlikte aynı çatı altında toplanmaktadır. 

Gene iddia edildiği gibi, bu iki kuruluş lağvedil-
memektedir, ortadan kaldırılmamaktadır. Bunu nere
den çıkarıyor arkadaşlarımız; pek anlayamadım. Ba
zıları mahkeme kararından bahsederler, bazıları yan
lış olduğundan bahsederler. Haddizatinde meseleyi 
Anayasamız çözümlemiştir. Anayasamızda bunun 
çok açık hükmü vardır ve Anayasa hükmü yerine ge
tirilmektedir. 

Gene gelirlerinin Hazineye mal edileceğinden 
bahsedildi. Yanlış düşünce. Teklifin 94 üncü madde
sini açahm, 64 üncü sayfada, bu maddenin (c) ben
dinin (1) numaralı alt bendi var, orada «Türk Dil 
Kurumunun gelir kaynakları» arasında «Atatürk'ün 
vasiyetine dayalı gelirler» denmektedir; yani Türk 
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Dil Kurumunun özel gelirleri arasında sayılmıştır 
Atatürk'ün vasiyetinden elde edilen gelir kaynağı. 

Keza aynı maddenin (d) bendinin (1) numaralı 
alt bendinde, «Türk Tarih Kurumunun gelir kaynak
ları» arasında «Atatürk'ün vasiyetine dayalı gelirler» 
denmektedir. Bu da Türk Tarih Kurumuna bırakılı
yor; yani hiçbir zaman Atatürk'ün vasiyetiyle bıra
kılmış olan gelirlere Hazinece veya. devletçe el atıl
mış değildir, bunlar tamamen Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumunun çatısı altında toplanan 
Türk Dil Kurumuna ve Türk Tarih Kurumuna tah
sis edilmiştir. Bu balkımdan, Atatürk'ün vasiyetinde 
söz konusu edilen hiçbir gelire devletçe el atılmış de
ğildir, bunlar mahalline masruf gelirlerdir, kendile
rine sarf edilecektir. Bu bakımdan konunun Anayasa
ya aykırılığı şöyle dursun, Anayasa hükmü yerine 
getirilmektedir ve yapılan düzenleme Anayasanın 
134 üncü maddesine tıpatıp uymaktadır, Anayasaya 
uygundur. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar). 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Eroğlu, söz sırası sizin efendim, buyu

run. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygı

değer arkadaşlarım; 

Hukuk devleti, devletin her türlü hizmet ve faa
liyetlerinde hukuk kurallarına uymayı, saygılı olmayı 
gerekli kılar. Yasama organının hukuk devletine uy
gun davranışı, hukukî işlemi Anayasaya uygun ka
nunlar çıkarmakla, Anayasanın öngördüğü kanunla
rı çıkarmakla görülür. 

Danışma Meclisi, Anayasanın 134 üncü madde
sine uygun olarak kanunî düzenlemeyi yapmakla Ana
yasanın emrini yerine getirmiştir. Hukuk devletini 
bütün unsurlarıyla gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

Anayasanın 134 üncü maddesi açıkça Türk Dil 
Kurumunun Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu içinde yer aldığını öngörmekteydi. Konuyu 
teknik bakımdan yorumlama metodları açısından ele 
alacak olursak, bir hukuk metni Anayasa, kanun, 
milletlerarası andlaşma yorumlamaya ihtiyaç göster
mezse, yani metin açık ve sarih ise yorumlamaya ih
tiyaç yoktur. Kelimelerin tabiî ve mutat anlamı is
tenilen anlamı veriyorsa ayrıca yoruma gerek yoktur. 

Anayasanın 134 üncü maddesinin birinci fıkrası 
çok açık olarak Türk Dil Kurumunun Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu içinde yer aldığı
nı öngörmektedir. İkinci fıkra ise Yüksek Kurum 
içinde yer alan «Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih 
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Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen 
malî menfaatler saklı olup, kendilerine tahsis edilir.» 
denilmekle bu iki Kuruluşun yeni düzenleme içinde 
Atatürk'ün vasiyetinden yararlanacağını ifade etmiş
tir. 

İkinci fıkra bir taraftan vasiyetin geçerliliğine 
saygı göstermekte, diğer taraftan da her iki Kuru
mun malî menfaatler bakımından Atatürk'ün vasiye
tinden yararlanmasını öngörmektedir. 

Sözkonusu olan bir Anayasa hükmüdür. Öyle 
bir Anayasa hükmü ki, halkın çok büyük bir çoğun
luğunun, % 91,5 inin kabul ettiği Anayasanın bir 
hükmü. Kanun Teklifiyle yapılmak istenen, Anaya
sanın öngördüğü bu hükümleri uygulama alanına 
koymaktır. Bizim yaptığımız bu. Mesele gayet açık 
ve seçik; Anayasanın 134 üncü maddesine karşı ola-ı 
lar şimdi karşımıza geçip Anayasanın 134 üncü mad
desinin bir kanunî gereği olan bu Teklife karşı çık
maktadırlar. Dolaylı olarak Anayasaya karşı çıkmak
tadırlar. 

Hiçbir hukukî ve mantıkî delile dayanmayan... 
KAMER GENÇ — Hele Anayasayı doğru yo

rumlayın da ondan sonra. 
BAŞKAN — Sayın Genç. 

. HAMZA EROĞLU — Ortalığı bulandırmaktan 
başka bir işe yaramayan iddialar çok cesurane ve çok 
cüretli şekilde ifade ediliyor. 

KAMER GENÇ — Cüreti siz gösteriyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen müdahale etme

yin efendim. 
KAMER GENÇ — Ama kendisi doğru konuş

sun. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen müdahale etme

yin. Siz biraz evvel konuşmanızı yaptınız, aynı tonda 
konuştunuz. Kimse size müdahale etmedi; lütfen. 

HAMZA EROĞLU — Bütün ömrümüzü... 
KAMER GENÇ — Anayasaya kim saygısız Sa

yın Başkan?.. (Burada Anayasaya saygısız olan üy^ 
yok; kendisıi saygılı olsun Anayasaya. 

HAMZA EROĞLU — Say m Başkan, lütfen.. 
Bekliyorum sizden. 

BAŞKAN — Saym Genç, lütfen müdahale etme
yin. iBir kete daha uyarıyorum sizi, lütfen. 

AHMET SENVAR DOĞU — Anayasa" görüş
meleri tutanaklarına bakalım. 

HAMZA EROĞLU — Biz bütün ömrümüzü 
Atatürk fikir ve ideallerine veren, O'nu bilimin ışı
ğı altında inceleyen, değerlendiren kişileriz. Türk ka
muoyu Atatürk'ü, tnkilaplarını ve ilkelerini inceleme
de ve araştırmada bizim fikir sağlamlığımıza, sağdu

yumuza ve objektif davranışımıza inanıyor ve güve
niyor ise millet önünde, tarih önünde vazifemizi yap
mış sayılacağız. Bizim insan olarak yaşamaktan he
defimiz de, Danışma Meclisi üyesi olarak görevimiz 
de Türk kamuyounu aldatmak değil, Türk Kamu
oyuna en şerefli hizmetler vermektir. («Bravo» ses
leri, alkışlar). 

Arkadaşlar; 
Konuyu Atatürk'ün görüşleri açısından dile ge

tireceğim, Atatürk 1936 yılında Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yapmış olduğu konuşmada Türk Dil 
Kurumu ve Tarih Kurumuyla ilgili şu konuyu dile 
getiriyor: «Başlarında Kıymetli Maarif Vekilimiz bu
lunan Türk Tarih Kurumuyla Türk Dil Kurumunun 
her gün yeni hakikat ufukları açan ciddî ve devamlı 
mesaisini yadetmek isterim. Bu iki ulusal Kurumun, 
tarihimizin ve dilimizin karanlıklar içinde unutulmuş 
derinliklerini, dünya kültüründeki analıklarını reddo-
lunamaz ilmî belgelerle ortaya koydukça, yalnız Türk 
Milleti için değil ve fakat bütün ilim alemi için dik
kat ve intibahı çeken kutsal bir vazife yapmakta ol
duklarını emniyetle söyleyebilirim. 

Tarih Kurumunun Alacahöyük'te yaptığı kazı
lar neticesinde meydana çıkardığı 5 500 senelik mad
dî Türk tarih belgeleri cihan kültür tarihini yeni baş
tan tetkik ve tamik ettirecek mahiyettedir. BirçoK. 
Avrupalı alimlerin iştirakiyle toplanan son Dil Ku
rultayının ışıklı neticelerini bizzat görmüş olmakla 
çok mutluyum. Bu ulusal Kurumların az zaman için
de ulusal akademiler halini almasını temenni ederim. 
Bunun için çalışkan tarih ve dil alimlerimizin dünya 
ilim alemince tanınacak orijinal eserlerini görmekle 
bahtiyar olmanızı dilerim.» 

Büyük insan Atatürk'ün bu konuşmasında özel
likle iki noktanın konumuz bakımından önemi üze
rinde durmak isterim: Atatürk'ün başarılarını tak
dirle ortaya koyduğu bu iki Kurum Millî Eğitim Ba
kanının Başkanlığında hizmet görmektedir. Yani Dev
letin denetimi ve gözetimi altındadır. Daha sonra iç
tüzükte yapılan değişiklikle Millî Eğitim Bakanıyla 
direkt ilgileri kesilmiş, Devletin denetimi ve göze
timi dışında kalmıştır. Bu iki Kurum bugün bu Ka
nun Teklifiyle Devlet faaliyet alanı içine girmekte
dir. 

Düzenlenmesi gerekli görülen kinci konu da, 
Atatürk'ün aynı konuşmada dile getirdiği bu iki Ku
rumun az zaman içinde ulusal akademiler halini al
ması temennisidir. Gerçekleşmesi çok geç kalmış olan 
bu istek, bu dilek bu Kanun Teklifi ile bilimsel hü
viyeti ile gerçekleşmiş olacaktır. 
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Çok saygıdeğer arkadaşlarımı; 
Neden Dil IKurumuna karşı; bunun Devletleşti

rilmesini, özel hukuk alanından kamu hukuku alanı
na intikalini istediğimi daha önceki konuşmalarım
la ifade ettim, şimdi de ifade ediyorum: Türk Dil Ku
rumu Atatürk'ten sonra gereken gelişmeyi göstere
memiştir. Türk Dil (Kurumu '1980 şiir ödülünde 
«Trabzonlu Delikanlı» adlı kitabın yazarına ödül 
vermiştir. Bir şiiri dolayısıyla; Türk askeriyle çarpı
şırken ölen bir anarşist için yazılmış bir şiir dolayı
sıyla verilmiştir. 

Şiir şöyle söylüyor : 

«Taratma ile ateş açtılar, 
Gencecik yiğitleri biçtiler, 
Sinan Cemgil ile arkadaşları 
Kesilmiş dal gibi yere düştüler.» 

îşte bu Türk Dil Kurumu, Türk askerî anarşisti 
vurduğu için bu şiiri yazan Trabzonlu Delifcanlı'ya 
ödül veren bir kurum olmuştur. (Büyük üzüntü içe
risindeyim. IBu Kurumun geleceğinin mutlaka Dev
let kontrolü ve denetimi altında bulundurulması la
zımdır. 

iSaygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
'Sayın 'Bilge. 
•NECÎP (BfİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Bazı arkadaşlarımız Atatürk'ün 1936 yılında gü

neş-dil teorisini açıklamak suretiyle Türk Dilinde kul
lanılan yabancı kelimelerin Türkçe sayılacağını, bu 
suretle de hiçbirisinin atılmaması gerektiğini kendisine 
malederek beyan etmektedirler. Bu düşüncenin doğru 
olmadığı, Atatürk'ün kendisinin bizzat yazmış ol
duğu «Geometri • Kitabı» ndan anlaşılmaktadır. Ger
çekten o zamanın dil uzmanı olan ve Atatürk'le yakın 
ilişkisi bulunan Dilaçar, Kitabın önsözünde şöyle de
mektedir : 

«Atatürk bu kitabı ölümünden 1,5 yıl önce Üçüncü 
Dil Kurultayından hemen sonra 1936 - 1937 yılı kış 
aylarında kendi eliyle yazmıştır.» 

Bu Kitapta yeni birtakım terimler ortaya atılmış 
bulunmaktadır. Bu da göstermektedir ki; Atatürk, ye
ni terimler ortaya atılmasını, Türkçe terimler ortaya 
atılmasını istemektedir. Yoksa güneş-dil teorisini izah 
etmiş, açıklamış bulunması, onun yeni Türkçe keli
meler konulması hususundaki eğiliminden vazgeçti
ğini ifade etmemektedir. Esasen güneş-dil teorisi bir 
Avusturyalı tarafından ortaya atılmıştır. Atatürk bu

nu bildiği için, bunu öğrenmiştir, onun Üçüncü Dil 
Kurultayına çağırılmasını sağlamıştır ve o Dil Ku
rultayına Avusturyalı filolog diyelim veyahut da ba
zıları psikolog derler, orada yapmış olduğu izah ne
ticesinde bu teori oldukça şiddetli bir şekilde müna
kaşa edilmiştir ve bir neticeye varılmış değildir, sa
dece münakaşa edilmiştir, o kadar. Fakat Atatürk'ün. 
bu Toplantıdan sonra, bu Kurultaydan sonra Geomet
ri Kitabını yazmış olması çok düşündürücü ve mana
lıdır. 

Sayın Afet İnan'a yazdığı -mektuplarda da Ata
türk terimler hususunda veya Türk Dili hususundaki 
çalışmalarını dile getirmektedir. Demektedir ki, «Her 
gece dilcilerle talhta başında dil uygulaması yapmak
tayız. Gündüzleri yalnız olarak bu sorun üzerinde 
birkaç saat çalışmaktayım.» Demek ki, Türk Dili 
üzerinde kendisi de hem toplantılar halinde hem de 
tek başına çalışmaktadır. 

Geometri terimlerinden başka askerlik terimleri de 
yine Atatürk sayesinde Türkçeleştirilmiştir. Böyle ol
duğu halde bazı kimseler, hatta bazı askerlerimiz Türk 
Dilini Dil Kurumunun yolunmuş tavuğa döndürmüş 
olduğunu -söylemek suretiyle gerçekten şaşırtıcı bir ifa
de kullanmış bulunmaktadırlar; bendeniz bu durum
dan da çok üzülmüş bulunuyorum. 

Türk Dil Kurumu Ata'nın açtığı yoldan giderek 
deneme niteliğinde yeni sözcükler üretmiştir. Bunla
rın bazıları tutmamıştır; kabul. Ama bir araştırmaya 
göre, Dil Kurumu tarafından üretilip Halk Partisi Tü
züğüne 1935 yılında giren 245 sözcükten % 75'inin 
tuttuğu anlaşılmaktadır. Bu az bir hizmet değildir. 

Dil Kurumunun ortaya attığı sözcüklerin uydur
ma olduğu ileri sürülüyor bazen. Kötü anlamda alın
mamak koşulu ile her dilde uydurma sözcük vardır; 
çünkü sözcükleri yaratanlar ve onlara anlam verenler 
insanlardır. İnsanlar yarattığına göre gayet tabiî uy
durmadır. Bu sözcüklerden, ortaya atılan sözcük
lerden tutulanlar sözlüklere girer, tutulmayanlar da, 
unutulur gider. Eski Osmanlıcada da uydurma keli
meler yok muydu? Vardır. Size bir iki örnek vermek 
istiyorum. 

Arapların Arapça olarak «Gavvase» dedikleri şe
ye biz «kelime uydurmuşuz, «Tahtelbahir» sonra «De
nizaltı» demişiz. Aynen almamışız yani «Gavvase» 
kelimesine karşılık «Denizaltı» demek suretiyle bir ke
lime uydurmuşuz. Osmanlıcadaki «Tayyare» nin Arap-
çası «Ta ir» dir. Demek ki «Tayyare» de «Tair» keli
mesinden uydurulmuş bir kelimedir. Ziya Gökalp 
Mefkure ve maşeri kelimelerini uydurmuştur. «Laik» 
sözcüğünün karşılığı olarak da «Ladinî» denmiştir. 
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Demek ki, birçok kelimeler bazı bilim adamları ta- ı 
rafından veya kuruluşlar tarafından uydurulmakta, 
tutulanları da sözlüklere girmektedir. 

Fransızcada önceleri, yani uçak icat edilmezden | 
önce «Atterrir» kelimesi veya «Amerrir» kelimesi yok- I 
tu; fakat deniz uçaklar yapıldıktan sonra veya uçak
lar icat edildikten sonra Fransızcaya, «Atterrir» ve 
«Amerrir» kelimeleri girmiştir; bunlar da uydurma I 
kelimelerdir. Yani demek istiyorum ki; insanlar ke- I 
İtmeleri uydurarak yaparlar. Bunlardan bazıları tutu- I 
lur, sözlüklîfe girer; tutulmayanlar da unutulur gider. 

'BAŞKAN — Sayın Bilge, süreniz dolmuştur: lüt
fen bağlayınız efendim. I 

NECİP BİLGE — Sayın Başkanım; müsaade bu
yurursanız, benden önceki konuşmacı on dakika ko- I 
nuştu öf endim; onu tespit ettim. I 

BAŞKAN — Sayın Bilge, bendeniz beş dakikanın 
sonunda her sayın üyeyi uyarıyorum efendim. Bir I 
başkasını kıyaslamak yoluyla lütfen konuşmanızı 
sürdürmeyin. Sadece beş dakika sonunda uyarıldığı
nızı bilin efendim. 1 

Buyurun. 
NECİP BİLGE — Peki, müsaade ederseniz iki 

dakika daha rica edeyim. • I 
Borçlar Kanunumuzun havale ile ilgili bir madde

sini okuyacağım. Bu madde halen yürürlüktedir ve 
aynen okuyorum; acaba bunu kaç kişimiz anlayabi
lecektir? 

«Havale öyle bir akittir ki, onunla mumaiüna-
leyh bilvekâle kendi namına kabza selahiyettar olan I 
muhalün leh muhil hesabına nakit veya kıymetli ev
rak veya sair misli şeyleri itasına mezun kılınır.» I 

Bu, bazı öğretim üyeleri tarafından sonradan I 
Türkçeleştirilmiştir ve o Türkçe üzerinden öğrenci- I 
lere anlatmak durumunda kalıyoruz. Bunun gibi bir I 
istisna akti vardır Borçlar Kanununda. «İstisna» «es
ki harflerde «Sat» ile yazılır; ama yine Türkçeye bu I 
uymadığı için öğrencilerimiz daima «İstisna» diye I 
söylerler. Bildiğiniz üzere «İstisna» kural dışı olan I 
bir şey, ayrıcalığı ifade etmektedir. Bunun karşılı
ğında «Sanat» kelimesinden üretilen «İstisna» keli- I 
meşini çocuklar hem telaffuz edemedikleri, hem an
lamını bilmedikleri için onun karşılığı olarak «Ya- I 
pim sözleşmesi» denilmektedir. «Yapmak»tan gel
mektedir, «İstisna» da da söz konusu olan bir şeyi, 1 
bir sanat eserini, bir ayakkabıyı vesaireyi yapmak I 
esastır. Bu itibarla «Yapım sözleşmesi» ibaresi tutul
muştur. Bunun neticesi olmak üzere ortaya çıkan şe
ye de «Yapıt» denilmektedir. Bunda yadırganacak | 
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hiçbir şey yoktur. Gerçi uydurmadır, ama bugün bu 
kelime tutmuştur. 

Şimdi, Medenî Kanunun tatbikatı ile ilgili ola
rak Borçlar Kanununda ve Medenî Kanunda mev
cut olan bazı terimler Türkçeleştirilmiştir. Mesela 
eskiden «Beyi» kelimesi, «Vecibe» kelimesi, «İsticar» 
kelimesi 'kullanılmaktaydı. Tatbikat Kanunu daha 
1926 yılında bunların yerine «Satım, borç, kira» gibi, 
«Hibe» gibi keKmeleri kullanmış bulunmaktadır; da
ha başkaları da vardır. 

Demek ki Medenî Kanunumuz zamanında dahi 
bazı Türkçeleştirme olaylarına rastlamaktayız. Dil 
Kurumu bunu daha da genişletmişti; Atatürk'ün ver
miş olduğu direktif neticesinde bunu yapmakta idi. 

Şimdi geliyorum;. «Dil Kurumu ile Tarih Kuru
munun tüzelkişilikleri alınmakta değildir» deniliyor. 
Evet, «Alınmakta değil»; ama özel hukuk tüzelki
şiliği ellerinden alınıyor ve Başbakanlığın bünyesin
de eritilmek suretiyle kamu hukuku tüzelkişiliği ve
rilmektedir. Bunun sonucu olmak üzere de artık ken
di mameleklerine malik değillerdir; tamamen sahip 
olamamaktadırlar. Onların bütün işlemleri daha yük
sek bir kurul tarafından onaylanacaktır. Onaylanma
dığı takdirde başka bir şekil alabilecektir. Böyle bir 
durumda Dil Kurumu ile Tarih Kurumunun kişilik
lerini muhafaza ettikleri söylenebilir mi? Ben söyle
nemeyeceği kanısındayım. 

Bu itibarladır iki; bu Kanun Tasarısı ile Dil Ku
rumu ve Tarih Kurumu hakkındaki hükümlerin Ana
yasaya aykırı olduğu ve Atatürk'ün vasiyetine de ay
kırı olduğu düşüncesindeyim. Bu itibarladır ki, bu 
hükümleri tasvip edemiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Kırealı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Birtakım tartışmalar, benim kanıma göre, Ana

yasamız kabul edileceği anda ve ondan evvel yapıl
mış ve o sırada yapılmakta bulunan tartışmaları ay
nen hatırlatıyor bana. Halbuki bugün yapacağımız 
mesele ve üzerinde konuşacağımız husus, benim an
ladığım kadarıyla 35 inci maddeyi tahlil etmek ola
cak. 

Gerçekten Türk Dil Kurumu üzerinde yazılmış 
bulunan bu madde bugün tahlilini yapacağımız en • 
önemli madde ve 134 üncü maddenin acaba karşıtı 
mı oluyor, onun gereğini mi yerine getiriyor diye 
bakmak olacak. 
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Biraz vevel arkadaşlarımız söylediler; Anayasa
mız Meclisimizce kabul edildikten sonra ve Konsey
den geçmiş haliyle Türkiye'de % 90 vatandaşın oyuy
la anayasalaşmış, kanunlaşmış bir metin olarak bu
lunuyor. 

Şimdi 134 üncü maddede iki tane kurumdan söz 
ediliyor; iki söz var Türk Dil Kurumu ve Türk 
Tarih Kurumu hakkında maddede, iki yerde bunların 
ismi geçiyor. Bir tanesi, kurulan Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu içerisinde yer alan Türk 
Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu, diğeri de ikin
ci fıkrada yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih 
Kurumu. Bunun dışında Atatürk Kültür, Dil ve Ta
rih Yüksek Kurumu içinde yer alan iki tane daha 
kurul var. Bunlar da, birisi Atatürk Araştırma Mer
kezi, birisi Atatürk Kültür Merkezi. Şimdi dikkat 
ederseniz Anayasayı koyucu birilerine «Merkez» de
miş, diğerlerine «Kurum» demiş. İşte bu Türk Tarih 
Kurumu ve Türk Dil Kurumu diye başka söz kal
madı mı ki, evvelden beri, yıllardan beri devam edip 
gelen bir Türk Tarih Kurumu var iken, eğer Ana
yasada o yaşatılıyor ise, onun yanında Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Kurumu içerisinde ikinci bir aynı 
isimde kurum kursun ve ikinci bir tane tarih kuru
mu, ikinci bir tane dil kurumu kursun... Bunlar, san
ki Türkçede maksadı ifadede acz varmış gibi bir an
latım olmuş olacak. Halbuki arkadaşların pek çoğu 
«Anayasaya göre konuyu izah edelim» diyorlar; ha
kikaten ona göre izah etmek lazım. Dikkat buyu-
rulursa ve gene bir hususu 'belirtmek istiyorum. 

Maddenin içerisinde, birinci fıkrada Türk Tarih 
Kurumuna, Türk Dil Kurumuna verilmiş olan görev
ler, evvelden beri Atatürk'ün kurmuş olduğu Türk 
Tarih Kurumuna ve Türk Dil Kurumuna verilmiş 
olan görevlerin aynıdır. Nedir onlar?.. «Türk tarihi
ni, Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, 
yaymak, yayınlar yapmak amacıyla» Peki mevcut 
olan ve şu Kanunumuzla, bizim halen hazırlanmış bu
lunan ve üzerinde incelemede bulunduğumuz teklifle 
uygulama alanına gelecek bu maddeyle o kalkacak 
olan, bugünkü halinden değişecek olan Türk Tarih 
Kurumu ve Türk Dil Kurumunun şu maksadın dı
şında bir gayesi mi var?.. 

O halde, birinci fıkrada ifade edilen Türk Ta
rih Kurumu, Türk Dil Kurumuyla 2 nci maddede 
ifade edilen aynıdır. 

Yalnız, biliyorsunuz dernekler değişti, kapatıldı 
vesaire; yani dernek illa kararla kalkmaz. Dernek
ler bir mahkeme kararıyla da kapatılır. îşte bunun 

gibi, siyasî partiler de kapatılır. Nitekim, bu vasi
yette yer alan birtakım siyasî partiler de kapatılmış
tır. «Malları bir suretle idare edilecek» diye Ana
yasada hükmü geçen, Anayasanın 4 üncü maddesiyle 
tasfiye edilmiş bulunan bir hükümle «Devlette, Ge
nel Sekreterlik tarafından idare edileceğine ait» hü
küm var bir siyasî partinin bu vasiyette yer alan. 
Şimdi bunun gibi birtakım dernekler de kapatılabi
lir. îşte, dernek kapatma yerine; şekil değiştirmiş, bir 
kamu kurumu haline getirmiş; fakat Dgvletin malı 
olacak onun varlığını, Devletin malı yapmak isteme
miş her yere harcanmasın diye Anayasayı hazırlayan 
kişiler. Demişler ki, mademlki Ulu Önder Atatürk 
tarafından bu gelirler belli bir hizmete tahsis edilsin 
istemiş, ki bu tahsisler birisi Türk dilinin gelişmesi, 
birisi Türk tarihinin incelenmesi için tahsis edilsin 
istenmiş. O halde Devletin bütün geliri içerisinde büt
çeye girmesin. Devlet malı olmak yerine, bunlara 
tahsis edilsin istenmiş ve bu sağlanmıştır. Anayasa
nın ikinci fıkrasının getirilişi; arkadaşlarımız samimi 
olarak inanıyorum ki, biraz üzerinde dururlarsa bu 
neticeye mutlak olarak varacaklardır. Bir maddenin 
içerisinde iki tane Türk Tarih Kurumu, iki tane Türk 
Dil Kurumu olmaz. Aynı maddenin içerisinde... Bi
risi, evvelden beri Atatürk'ün kurmuş olduğu ve der
nek denilen, aslında kurum; Dil Kurumu, öbürü de 
bugün kurduğumuz Kurum içerisinde Dil Kurumu... 
Böyle şey olmaz. Onun için... 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, süreniz dolmuştur; 
lütfen bağlayın efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bitiriyorum 
efendim, 

Bu nedenle, hazırlanmış olan Kanun Teklifi Ana
yasanın maksadına uygun olarak hazırlanmıştır; eğer 
Anayasa üzerinde tartışma 'istiyorlarsa; ama Türk 
Dil Kurumunun yararlı çalışmaları olmuştur... Türk 
Dil Kurumunun çok eksik tutumları olmuştur, çok 
hatalı tutumları olmuştur; bunlar ayrı konulardır. 
Bunların tartışmasını, artık şu anda yapacak durum
da değiliz. Benim anladığım kadarıyla Kanun Tekli
fi Anayasaya uygundur, yerindedir, isabetlidir; bu 
noktada bu tartışmayı bırakmada bence yarar var
dır. 

Durumu saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Tutum, buyurun efendim; son konuşmacı 

sizsiniz. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
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Maddenin müzakeresini, Kurum karşıtlarıyla Ku
rum savunucularını zahiren karşı karşıya getirdiği iz
lenimi veren bir havadan kurtarmadıkça sanıyorum 
ki, ıkonuya sağlıklı yaklaşmak mümkün değil. 

Benim temel yaklaşımım Anayasa Hukuku açısın
dan da değil, daha dar anlamda Teşkilat Hukuku ve 
Teşkilatlanma ilkeleri açısından olacaktır. Acaba bu 
teşkilatın kurulması konusunda, çoğumuzu bir araya 
getiren, üzerinde az çok mutabık kalabileceğimiz ba
zı başlangıç noktalan bulamaz mıyız?.. 

Sayın üyeler; üzerinde anlaşabileceğimiz ortak ba-
Teşki laflanma ilkeleri açısından olacaktır. Acaba bu 
Kurumun kuruluşunda hem daha çok isabet kaydet
mek, hem de daha işlerli bir modeli ortaya çıkar
mak imkânını elde ederiz. Benim, çoğumuzun üze
rinde anlaşacağını umduğum ana gözlemim şudur : 
23 Ocak 1983 tarihli Teklif ile Nisan 1983 tarihli 
ikinci Teklif arasındaki dramatik farklardır. Çok kı
sa olarak bir ikisine değineyim; sanıyorum ki, gö
rüş birliğine varacağız. 

X. îlkinde, yani birinci Teklifte Yüksek Kurum 
ve bağlı kuruluşların tüzelkişilikleri kabul edilme
mişken, ikincisinde hem Yüksek Kurumun, hem de 
bağlı kuruluşların tüzelkişilikleri benimsenmiştir, 
özellikle altını vurguluyorum; bağlı kuruluşların tü : 

zelkişiHği kabul edilmiştir. 
2. tikinde Yüksek Kurum bir genel müdürlük 

biçiminde örgütlenirken, ikincisinde «Başkanlık» bi
çiminde örgütlenmiştir. 

3. îlkinde Yüksek Kurulun birleşimi ve görev
leri belli bir biçim arz ederken, ikincisinde Kurulun 
niteliği büyük ölçüde değiştirilmiştir. 

4. îlkinde Kurumun bütçesi katma bütçeli iken, 
bu ıkez özel bütçeli bir kuruluş haline getirilmiştir. 
Daha önemlisi bağlı kuruluşlara özel bütçe imkânı 
sağlanmıştır. Katma bütçeli bir kurumun bir alt prog
ramından fon esasına dayalı bir özel bütçe statüsü
ne geçiş aslında pozitif; fakat dramatik bir değişik
liktir. Aynı şeyi ita amirliği için de söyleyebilirim. 
îlkinde devir hakkı saklı 'kalmak kaydıyla tek ita 
amirliği varken, ikincisinde bağlı kuruluşlar bu yet
ki açukoa tanınmıştır. 

Şimdi yukarıdakiler sadece yapılan niteliksel de
ğişikliklerden bazılarıdır. Daha ayrıntılı bir analiz 
sanıyorum ki yapılan değişikliğin daha geniş boyut
larda olduğunu da ortaya koyabilir. Eğer bir taslak 
üç ay içerisinde esaslı denilebilecek bazı değişiklik
lere tabi tutuluyorsa bunun anlamı nedir?.. Hep be
raber bunun anlamını acaba şöyle yorumlayabilir 

miyiz?.. Bu bir gelişmedir ve bir model arayışını an
latır ve de kanımca model arayışı devam etmektedir. 
Bunu evvela kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz?.. 
Kabul etmiyorsak mesele yok; ama kabul ediyorsak, 
lütfen Sayın Millî Eğitim Komisyonunun esasa gir
meyen, yüzeyde dolaşan çalışmalarıyla yetinmemek, 
daha geniş ve daha derin bir tartışmayı bu kürsüde 
yapmak gerekir. Şimdi, konuşmalarımı bağlayabilece
ğim ikinci düşünce noktasını açıklamak istiyorum. 

Maddenin temel eksikliği aslında Tasarının te
mel eksikliğidir bence, maddenin ve teklifin eksik 
yönü Yüksek Kurumla bağlı kuruluşlar arasındaki 
yetki ve görev ilişkilerinin Türk kamu yönetiminde 
ve idare hukukunda anladığımız manada açıklığa 
kavuşturulamamış olması. Maddenin bir özel hukuk 
tüzelkişisini, bir devlet dairesi haline dönüştürdüğü 
ortada, bu dönüşünde kamu tüzelkişisi esası benim
sendiği de ortada. Şimdi genel hukuk ilkelerini zor
layıcı gibi gözüken bu formül yerine, acaba Kuru
mun özel hukuk ıkişiliğini koruyucu bir düzenleme 
yapılamaz mı?.. Yapılsa idi, böyle bir şeye teşeb
büs edilse idi acaba Sayın Azgur'un tanımladığı bi
çimde bir hukuk ucubesi mi doğmuş olurdu?.. Çün
kü bu şekilde holding tipi kuruluşlar topluluğu farklı 
idarî rejimler uygulanması sonucunu doğuracak bir 
düzenleme acaba bizim hukukumuzda rastlanır bir 
şey olabilir miydi?.. Bence arkadaşımızın korkusunu 
ve belirttiği tehlikeleri asgariye indirecek bir formül, 
bir model bulunamaz mı?.. Bulunabilir. Benim ka
nımca bunun yolu Dernekler Kanununun 59 uncu 
maddesidir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

CAHÎT TUTUM — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan, bitiriyorum, konuşmamın sonuna geldim. 

Nedir bu madde?.. Bu madde, durumları ve ni
telikleri özellik arz eden bazı özel hukuk tüzelkişi
lerinin tüzüklerinin Bakanlar Kurulunca onanması, 
görev ve yetkilerinin de yasa ile düzenlenmesi ilke
sidir. Bence Dernekler Kanununun 59 uncu madde
sinin matlabına baktığımız zaman özel durumlar iba
resine rastlarız. Gerçekten Dernekler Hukukunda 
bir özellik arz ediyor, o 59 uncu maddede' savılan 
dernekler ve zaten büyük ölçüde hepimizin bildiği 
bu üç önemli dernek, 59 uncu maddede savılan der
nek durumları ve nitelikleri özellik arz ettiği için ka
musal bir denetim altına ve gözetim altına sokul
manın formülünü bulmuşlardır. Bu formülü neden 
hukuksal açıdan daha belirgin hale getirmeyelim?.. 
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Böyle bir lilişki sistemi bence kurumu kamusal gö
zetim ve denetim altına alma avantajını taşıyacağı 
gibi birbirine yakın faaliyet alanları çerçevesinde pür 
kamu statüsü ile çalışan kururnlarla, özel statülü ola
rak çalışacak kurumların başarı grafiklerinin belki 
mukayesesine de imkân verebilir, bunu deneyebiliriz. 
Bu tecrübenin ışığı altında yeni bir yönetsel 'katego
riyi geliştirebiliriz. 

Son cümlelerimi şöyle bağlamak istiyorum. Sa
nıyorum ki, bu şekilde 59 uncu maddenin özel du
rumlar teorisine dayanarak geliştireceğimiz bir mo
delin üç yaran olabilir. Bir, yasa ile bir özel hukuk 
tüzelkişisinin varlığına son verildiği iddiaları kesin

likle karşılanmış olur. İki, vasiyete dayalı tasarruf
lara müdahale edildiği iddiaları büyük ölçüde karşı
lanmış olur ve üçüncü önemli nokta da, dernek sta
tüsü ile faaliyetleri büyük ölçüde kamusal gözetim 
ve denetim dışına çıktığı iddia edilerek büyük çapta 
eleştirilen kurumların da pekâlâ kamusal gözetim ve 
denetim altına alınması imkânı doğar. Bu fırsatı ka
çırmayalım değerli arkadaşlar. 

Takdirlerinize saygıyla sunarım. 
Teşekkürler. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın üyeler, Birleşime 30 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.15 

»>••<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
130 uncu Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bu

lunmaktadır. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. 
MÎLLÎ EĞİTtM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Şahsımla ilgili bir husus var. Evvela izniniz olur

sa Sözcü Arkadaşım konuşmadan önce ben dje şah-
sıımla ilgili bir - iki dakikanızı almak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yani bir sataş
ma olarak kabul ediyorsunuz. Buyurun, kısaca lüt
fen cevap verin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sataşma olarak, evet 
efendim. 

Sayın Başkan; 
Arkadaşlarımızdan Sayın Yarkın, Sayın Bayer'in 

«Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun^ ya
zılı görüşü alınmış mıdır?» şeklindeki sorusuna ver
miş olduğum cevap, kendileri tarafından, bir kısmı 

alındığı için, Yüce Meclise yanlış aktarılmıştır. Bu 
konuda yazı aynen şöyledir : 

«Bu konuda zamanı gelince daha geniş bilgi vere
bileceğim. Konu Komisyonumuzda ele alınmış, bir 
üye arkadaşımızın bu yolda verdiği önerge reddedil
miş; Toprak ve Tarım Reformu Tasarısında Urfa' 
dan çağrılan bir avukatın çağrılma sebebi Genel Ku
rulumuzda uzun suçlamalara sebep olduğundan bu 
yola başvurulmamış, Kurumların bütün Danışma 
Meclisi üyelerine gönderdikleri bilgiler kâfi görül
müş ve ayrıca; 

1. Maliye Teftiş Kurulu, 
2. Hesap Uzmanları Kurulu, 
3. Bankalar yeminli murakıplar raporları, 
4. Basında yer alan ve bu konuda yayınlanmış 

kaynaklar gözden geçirilmiş ve bunlar yeterli görül
müştür.» 

Komisyon Başkanının, hiçbir zaman üyelerin çok
luğuyla verilmiş olan karara karşı gelmesi mümkün 
değildir : Şahsımla ilgili olduğu için evvela sayın 
üyeye bunu bildirmek isterim. 

İkincisi; Sayın Tutum, «Komisyon Başkanının 
nüfuz edemeden bu konuya parmak bastığını» zahıt-
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lara göre ifade etmişlerdir. Komisyon başlangıçtan 
beri Sayın Tutum'un hafif ve kanuna dayalı olmayan 
görüşlerini gayet güzel bir şekilde cevaplandırmıştır ve 
bu da yerindedir. * 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu; yeni bir sa
taşmaya mahal bırakacak biçimde konuşmayın... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, değil efen
dim; yani bilir, şuuru içindedir. 

BAŞKAN — Hatırlayabildiğim kadarıyla yalnız 
Komisyon Başkanını değil de, «'Komisyonun nüfuz 
edemediği» şeklinde zannederim bütün Komisyonu 
hedef alan bir sözdü; ama yeni bir sataşma lütfen ol
masın efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 
Kamer Genç arkadaşımız «Bilhassa vesikayla ko
nuşma gerektiğini» söyledi. Elimdeki vesikadan sa
dece birkaç madde 'başlıklarını açıklamak istiyorum: 

Yıl 1961, Türk Tarih Kurumunu denetleyen Maliys 
Bakanlığı müfettişlerinin Raporu; «'Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğünün 16.9.1961 gün ve 11 
111-80/13 622 sayılı yazılarıyla Türk Tarih Kurumu 
Başkanlığına gönderilmiş ve bazı usulsüzlüklerin ol
duğu tebliğ edilmiştir. Kurum bu konuda hiçbir tedbir 
almamıştır.» 

Yıl 1966, Maliye Bakanlığı altı ay bu Kurumda 
teftiş yaptırmıştır, raporu vardır. 

Yıl 1970, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Ku
rulu Türk Tarih Kurumunu üç ay tahkikat yaptırmış 
ve sonunda; «Türk Tarih Kurumunun amacından 
saparak, amacından aykırı bir işletme haline getiril
diği son üç yıl içerisinde % 6,9 kendi işlerini yapar
ken, halen bunun 2,7'ye düştüğü; Basımevi Müdürüne 
usulsüz % 10 prim ödendiği; genel kârın Tarih Kuru
muna gitmediği; dönem kârlarının yanlış işlendiği; 
kesilen 798 adet faturaya damga pulu yapıştırılmadığı 
ve usulsüzlük yapıldığı» belirtilmiştir. 

Yıl 1971, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun 
1971 tarihli ve 5 sayılı Teftiş Kurulu Raporları; 
«Matbaacılık Türk (Tarih Kurumunun amacı da ola
maz, konusu da olamaz. Tarih Kurumu Basımevi 
öylesine büyümüştür ki, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın 
beşinci işletmesi seviyesinde olup, kazancın % 10'u 
Matbaa Müdürüne ödenmektedir. Vergilendirmede 
adlî bir hatadır. Kurum Matbaası Bankalar Kanununa 
aykırıdır. 'Basımevi Yönetmeliği; Medenî Kanuna, Ce
miyetler Kanununa, hatta Kurum Tüzüğüne aykırıdır. 
Üye adedi kurulalıdan beri 30'un altına düşmüş ve 
Tarih Derneğine yeni üye alınmamıştır. 2996 sayılı 

Kanuna göre Hükümetçe yapılan murakabeler netice 
vermemiştir. Atatürk'ün arzu ve niyetleri gözetilme-
miştir. Tarih Kurumunu yozlaştıran baba - oğul İğ
demirlerdir.» 

Yıl 1972, Maliye Bakanlığı bankalar yeminli mu
rakıplarının 13.1.1972 gün ve 60/71-1178 sayılı ra
porlarında da aynı konular tespit olunmuş ve raporda; 
«Tarih Kurumu Genel Müdürünün, Bankalar Kanu
nuna muhalefet ettiği; ödenen % 10 primin kanunsuz 
olduğu; İş Bankasından Uluğ İğdemir adına alınan 
kredinin yediemin kredisi olduğu, kanunsuz olan 
bu durumun menfaat sağlamaya yönelik bulunduğu, 
paraların baba - oğul ikilisi tarafından çekildiği, bunun 
ise kanunen yasak olduğu ve suç olduğu; Kanunun 
41 inci maddesinin, Banka mensubunun menfaat rabı-
tasıyla bağlı olduğu yerlere kredi verilmesini yasak
ladığı halde, Tarih Kurumunun İş Bankasındaki kredi 
alımının suç olduğu, Bankalar Kanununun 68 inci mad
desine göre suçlu bulunduğu ve kanunî işlem yapıl
ması gerektiği» bildirilmiştir. 

Bunların dışında ayrıca, 1981 senesinde her iki 
Kurum da Devlet Denetleme Kurulu tarafından Millî 
Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin de katıldığı bir heyet 
tarafından denetlemeye ta'bi tutulmuş ve bunların 
menfî raporları üzerine durumu Yüce Heyetinize arz 
etmeyi şahsım adına vazife bildim. Çünkü, şahsıma 
«belgeye dayanmadan konuşma yaptığım» söylendiği 
için arz ediyorum. 

Şimdi diğer hususları Sayın Sözcü arkadaşım arz 
edecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 

Başkanı. 
Sayın Orel; buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ADNEN OREL — Sayın Başkan, pek değerli ar
kadaşlarım, Sayın Bakanımız; 

Kanun Teklifinin Dil Kurumuyla ilgili 35 inci 
maddesinin müzakeresine gelmiş olmamız müna
sebetiyle dün ve bugün sayın arkadaşlarımızın bir 
kısmı lehinde, bir kısmı aleyhinde konuşmalar yaptı. 
Bu konuşmalar, Sayın Kırcalı arkadaşımızın da işa
ret buyurduğu gibi, umumiyetle maddeyle ilgili ol
mayıp, Teklifin genelinin yeniden ele alınması mahi
yetinde oldu. Hepsini dikkatle dinledik. Bu konuşma
ların bir kısmı maalesef fazlaca asabi, hırçın ve Ko
misyona pek de nazik olmayan, haksız ve sataşıcı it
hamlar yöneltici mahiyette idi. Ben konuşmaların bu 
yönleri hakkındaki hükmü Yüce Kurulunuzun takdir-
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lerine bırakarak, değinilen hususlara Atatürk'ün ta
rihe mal olmuş bulunan ve isteyenlerin ilgili dokü
manlarda kolaylıkla bulabileceği sözlerine dayanan 
toplu bir cevaplamada bulunup, bazı açıklamaları 
Yüce Heyetinize sunacağım. 

Yalnız, iki genç arkadaşımın betahsis şahsıma yö
nelttikleri beyanların zihnimde uyandırdığı bir istifha
mı da zikretmeden geçemeyeceğim. Bana karşı olan 
sevgi ve takdirlerini, daha bir gün evvel bu salonun 
dışında, beni mahcup edecek derecede ve kıvamda 
çok cevherli iltifatlarla süsleyerek beyan buyurduk
ları halde; acaba hangi dürtü ile («Saik» kelimesinin, 
O'nun itibar ettiği dildeki karşılığı bu kelimedir zan
nediyorum) burada o iltifatlarla hiç de bağdaşmaya
cak nitelikte yakışıksız sözleri sarf ettiler? Acaba bir 
tarafın hoşnut edilmesi ihtiyacını mı duyuyordu, an
layamadım? Ama ben hoşnut olmadım. Yine de o iki* 
arkadaşı kardeşim gibi severim. Her ne ise; onların 
düşüncelerini kendilerine bırakarak, şimdi ben, bir 
Dil Kurumu Üyesi hüviyet ve mahiyetinde değil de, 
bir Danışma Meclisi Üyesi sıfatıyla Komisyonumuz 
adına maruzatıma geçeyim. 

Sayın arkadaşlar; 
Dil konusunda sağlıklı bir fikir ve hükme varıl

ması için, kerameti kendinden menkul olan bir Kuru
mun tasarruflarını savunan ve herhalde çoğunuza da 
gönderilmiş bulunan neşriyattaki iddialarına dayan
mak yerine, daha 1932'lerde Yüce Atatürk'ün dil ko
nusundaki çalışmaları başlattığı tarihten itibaren ge
çen olayları ve yapılanları ve bunların başında kendi
sinin düşünceleri, kanılan ve direktifleri olmak üzere 
yerli ve yabancı gerçek dil alimlerinin ilmî değerlen
dirmelerini, milletimizin gerçek aydınlarını teşkil eden 
büyük bir kesimin düşünce ve kanaatlerini dile geti-
ren neşriyatı incelemek ve bunları tamamlayıcı olarak 
da, aziz milletimizin kahir çoğunluğuyla kabul ettiği 
Anayasamızın emrini gerçek mana ve muradıyla, hak
kıyla anlamak icap eder; doğrusu da odur. Biz de 
Komisvon olarak çalışmalarımızda bu yolu takip et
tik. Nitekim, Sayın Komisyon Başkanımızın ve ben
denizin Teklifin geneli hakkındaki maruzatımızda. 
Atatürk'ün bu Kurumlardan ne istediğini ve onların 
ne yapmış olduğunu belirtmeye dikkat ve itina gös
terdik. 

Arkadaşlar; 
Dil çalışmalarını kendi güdümlerinde başlattıkları 

tarihten itibaren dil üzerinde, O'nun, ilim ışığında 
olarak yapılmasına büyük titizlik ve gayret göstermiş 
olduğu çalışmalar belirgin üç safha arz eder. Burada 

arkadaşlarım bunlara detaylarıyla temas etti. Hocam 
nedense, sade «Güneş - Dil Teorisi»nde kaldı, ondan 
ileri gitmedi. Bunun her birinin sonunda Yüce Ön
derin varlığı hükmü size O'nun dilinden arz ediyo
rum : 

Birinci safha sonunda, ki, O'na yaranmak gayreti 
ile aşırı tasfiyecilerin giriştiği kıyım sonunda vardığı 
hükümdür; kendi ifadesi ile şöyledir : 

«Bir çıkmaza girmişizdir. Dili bu çıkmazda bıra
kamayız. Tabiî yola döneceğiz.» 

O, bu sözleriyle, dili manasız zorlamalardan, zevk
siz, köksüz uydurmalardan kurtarmak istiyordu. 

tkinci safha olarak kabul edebileceğimiz «Güneş -
Dil Teorisi» safhasına girmeden önce, bu safhadaki 
çalışmalara ışık tutan direktif mahiyetindeki sözlerimi 
aynen arz ediyorum : 

«Bu tarama dergileri ve cep kılavuzlarıyla bu dil 
!şi yürümez.» (Bir arkadaş nedense pek methetti bu 
dergileri) Atatürk böyle diyor. «Biz, Osmanlıcadan ve 
Batı dillerinden istifadeye mecburuz. Türk halk di
linde yerleşmiş, yaşayan, Türk edebiyatında bulunan 
kelimeler Türkçedir.» Nitekim, Atatürk tarafından 
etimolojisi istenen Türkçe kelimeler arasında; «sabah, 
millet, devir, zaman, hâtıra, hak, hakikat, müdafaa, 
kuvvet, sulh, sükûn, mesele, istiklâl, hürriyet, kalp, 
kemal, tekâmül, mükemmel» kelimeleri bulunuyordu. 
Dil Kurumunun çoğunu sonradan uydurmalarla de
ğiştirdiği kelimelerdir bunlar. 

«Kitap, mektup, kâtip benimdir, 
Ketebe, yektübü Arabındır.» sözleri de onundur, 
Dil çalışmalarının «Güneş - Dil Teorisi»nin terk 

edildiği dönemden, kendisinin ebediyete intikal ettiği 
güne kadarki safhasında, o büyük insan, ona her faa
liyetinde rehber olan gerçekçilik, akılcılık ve milleti
nin yetenek ve niteliklerine inanç ölçüleri içinde var
dığı netice, O'nurt ağzından şöyle dile getirilmiştir : 

«Dilimizi gerçek kaynaklarına inerek, ilmin ışığın
da, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğe 
kavuşturup, yabancı dillerin aşırı ve lüzumsuz tesirin
den kurtarmak, yeryüzü dilleri arasındaki layık ol
duğu yüksekliğe eriştirmek.» 

Bu suretle Atatürk, aziz hayatının son günlerinde 
Türkçeyi kendi yolunda gelişme mecrasına sokmak 
istiyordu. Kendisi nasıl bir dil istediğinin en güzel ör
neğini 1938 yılı münasebetiyle Orduya gönderdiği 
mesajda vermiştir. Hatırlarsınız o mesaj «Mazisi ve 
tarihi zaferlerle dolu» kelimeleriyle başlar ve o gün 
dilimize mal olmuş güzel kelime ve ifadelerle devam 
eder. O mesajın içindeki kelimelere bakarsanız, Dil 
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Kurumunun sonradan uydurduğuna benzer hiçbir tek 
kelime ve ifadeye rastlamazsınız. 

Arkadaşlar; Komisyonumuzun, dilimizin aslına 
dönük olarak gelişmesine ve güzelleşmesine, benliğine 
kavuşmasına, yabancı dillerin aşırı tesirinden kurta
rılmasına karşı bir tutumu yoktur, olamaz. Biz, dilin 
bugün bir keşmekeşin içine itilmiş olduğunu söylü
yoruz. Her aklıselim sahibi söylüyor bunu; gerçek 
ilim adamları söylüyor. Güzelleşme yerine çirkinleş
mesine, zenginleşme yerine fakirleşmesine ve kısırlaş
masına, yabancı dillerin aşırı tesirinden kurtarayım 
diye edebiyatımıza yerleşmiş, halkın kullanmaya alış
tırdığı ve bizim olmuş kelimelerin, terimlerin atılıp ye
rine keyfî olarak uydurulmuş, çirkin ve dilin hiç bir 
vasfına uymayanların kabulüne karşıyız. Dilin zor
lanmasına ve bir kuaımun tahakkümü altında bıra
kılmasına karşıyız. Biz, şu karşımızdaki kutsî cümle
nin, Dil Kurumunun uyaurduğu acayip nesnelerle 
«Egemenlik tasasız, koşulsuz ulusundur» tümcesine 
dönüştürülmesini istemiyoruz. Bunu isteyen bir kişi de 
aranızda olduğunu zannetmiyoruz. 

Bir milletin en kutsi temel dayanaklarından, var
lığının en değerli unsurlarından biri olan, ilmin ve kül
türün de temelini teşkil eden dilin, tıpkı o milletin 
millî savunması, millî eğitimi, millî hayatının diğer 
faaliyetlerinde olduğu gibi, Devletin gözetim, yönetim 
ve denetimi altına alınmasını istiyoruz. Acaba mille
timizin güvenlik ve savunmasını düzenleme işini bîr 
kuruma terk etmek doğru olur mu? Dil, millî eğitim
den, millî savunmadan, güvenlikten daha az önemli 
bir konu mudur? 

Bir millet için biz, kendi milletimiz için dilin Ata
türk'ün gösterdiği yolda işleme tabi tutulmasını isti
yoruz. Bir kelime ile hülasa edeyim : Biz, dilde ihti
lâl değil, inkılap olması gerektiğini savunuyoruz. 

Şimdi, burada çok asabî sataşmalara hedef olan 
bir iki noktaya temas ederek maruzatımı sona erdi-
reyim. 

Ne demişiz? «Dil Kurumu içinde tiksindirici ifa
de bulunan şiir kitaplarına ödül vermiştir...» Doğru
dur arkadaşlar; o kitabı okuyanlar bilir. Sayın Hoca
mız bir tanesini okudu. Ben iki tanesinden, utanarak, 
sıkılarak, azap duyarak okuyayım; 

«Vurdular onu. 
Neden?.. 
Belki Kürt olduğundan. 
Belki düşüncesinden» 

Ne birleştirici, ne bütünleştirici değil mi?.. Bir 
tane daha okuyorum affınıza mağruren; 

«Girdi; 
Açık pencereyi kapadım, 
Perdeyi çektim, 
Arkamı döndüm, 
Yavaş yavaş soyundum, 
Bileğimdeki saati çıkardım, 
Sigaramı söndürdüm.» (Ayıp ayıp devam ediyor) 
Mevsim her zamanki gibi yazdı, 
Birden beyaz bacaklarını gördüm, 
Sonra herşeyi gördüm. 
O herşeyi ben ilk defa gördüm, 
Ses çıkarmadım; 
Şes çıkarmadım, köpüren sütler gibiydi» diye daha 

edepsizce devam ediyor. 
Geçenki konuşmamda bir tanesinden daha bahset

miştim. Arkadaşlar; işte asıl o tiksindirici. Eğer bunlar 
tiksindirici değilse, asıl onu buraya getirmekten teeddüp 
ederim. 

Yine ne demişiz? «Dil Kurumu dilimizi çirkin ke
limelerle doldurdu, fakirleştirdi, kısırlaştırdı, toplumun 
değişik kesimlerinin, nesillerinin birbirinin anlamaya
cağı hale koydu.» Bir profesör arkadaşa, kendimi 
tenvir etmek üzere gönderdim, üç gündür bana ne 
manaya geldiğini söylemedi. Okuyorum: 

«Bir asıl asal katık eleğinden asıl asal katıklar bu
lunurken, asıl asal katıkların elde edilmesinde tüm
lemeye giden onluksal tam sayılardan inen boygu çiz
gileriyle söz konusu asal katığı başlık olarak alan 
engi çizgisinin kesim noktasına imi ile damgalanmaz.» 

Bir tane daha: 
«Yadalama biçimindeki bir deyimcenin, her dağıslı 

deyimceyi tanımalayan tüm 'bağımsız değişkenlerin ger
çek ya da değillenmiş görümlerinin velenmesinden 
oluşursa, o deyimceye yadalama tek biçimdedir denir.» 

Daha bunun gibi pek çokları vardır. îşte biz buna 
karşıyız. 

«Dilimiz fakirleştirilmiştir, yolunmuş tavuğa dön
müştür.» dedim. Çünkü öyle olduğundan dolayı dedim. 
Kurumun yaptığı bu fiilî hiçbir müdafaa lüzumu da 
görmedim. 

Şimdi, «'Maksat, gaye, hedef, ideal;» daha birtakım 
birbirinden nüans farkları olan kelimeler var; bunun 
karşısında bir «amaç» var. «Sebebiyle, münasebetiyle, 
vesilesiyle, dolayısıyla, itibariyle, hasebiyle, yüzün
den... daha başkaları da var; bunun karşısında bir 
«nedeniyle» var. Şimdi, bir tavuk tasavvur edin; bun
ların her biri bir tüy, yolarsanız bir tüyü kalır, o 
tavuk «Yolunmuş tavuk» olur. «İzzetinefis, şan, şeref, 
itibar, şöhret, haysiyet, gurur, kibir...» daha var; bunla-

, rın karşılığında gransızcadan alınmış «Honneur» den 
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alınmış «Onur» var; bu da yolunmuş tavuğa dönderir I 
dili. Daha var; «muhteva» var, «şumûl» var, daha I 
bunlara benzer nüans farklı kelimeler var; karşısında I 
onlarla ilgisi olmayan kelimeler var. 

Büyük Atatürk; ben de biliyorum, ben de onda I 
görev aldım bir genç subay olarak, bütün Ordu görev I 
aldı askerî terimleri Türkçeleştirmek için. Biz, başka I 
kurumlar gibi köşemizde oturup; ne 'bileyim mesela I 
bir hukuk dili; demin Sayın Hocamın okuduğu, haki- I 
katen ağdalı dili düzeltmek için hukukçulara görev I 
düştüğünü düşünerek, hele böyle öğretim üyesi olup 
da ilgili yere teklifler göndermemek gibi bir tutum i 
içinde kalmadık, Türk Dil Kurumunun kendi keyfi I 
arzusu ile yaptığı değişikliklerle iktifa etmedik. Biz, I 
bütün birlikler, Türk Ordusunun bütün birlikleri hepi- I 
miz birden, hatta Mehmetçik de katıldı, alev örten I 
huniye, diline uymadı, «Alafartanfoni» dedi. Bu da I 
teçhizat risalelerine geçti; onu yaptık. I 

'Kendine düşeni, kendi safhasında göstermeyip de I 
sonra bir kurumun yaptığı hareketleri de savunmaya 
kalkmayı ben kabul edemiyorum. I 

Dahası var, teleffuzumuz değişti. Efendim «Hakka- I 
ri» kelimesi «Hakkari oldu. Burada bir arkadaş da I 
«Hakkari» dedi. «îkrâm» kelimesi «ikram», «makam» 
kelimesi «makam», «rakip» kelimesi «rakip» oldu. I 
Hatta bunu ilmî - irfanı olan kimseler de kullanı
yorlar. Neden oldu?... Uzatmalar, inceltmeler bu gibi I 
şeyleri Türk Dil Kurumu kaldırdı. Bu da dili yoz- I 
laştırmaktır, fakirleştirmektir. Daha fazla devam et- I 
meyeyim, zamanınızı almayayım. I 

Arkadaşlar; I 
Atatürk'ün ebedî istirahatından kalkıp buraya gel- I 

mesı halinde, bazı kimselerin kaçacak delik araya
cakları ifade buyuruldu. Ben bunu kabul edemedim; I 
edemem. 160 kişi ile kurulmuş olan 'bu Meclis, Ata- I 
türk'ün manevî varlığını burada bulundurduğunu, bir I 
merasim dolayısıyla adı geçtiği zaman ayağa kalkarak I 
«Burada, kalıbimizde, içimizde» ifadeleri ile belirti- I 
yor. Ben Atatürk'ün her an bu mübarek, mukaddes I 
ruhunun burada bulunduğunu görüyorum; ama I 
demin okuduğum gibi okumuyor o bu cümleyi olduğu I 
gibi okuyor. I 

Evet; gerçekten Atatürk hakikaten fiziken de bu- I 
raya gelseydi ve bu müzakereleri takip etseydi, bu- I 
radan kaçacak delik arayacaklar herhalde onun söz- I 
lerine dayanarak dilin onun direktifleri dahilinde I 
korunması ve kurtarılmasını gerçekleştirmek için hu- I 
lûs-i kalble çalışanlar değil, aksine uğraşanlar olurdu J 
o delik arayıp kaçacaklar. ' 

I Arkadaşlar; 
I Bana gelince : Şahsıma tevcih edildiği için söy-
I lüyorum, ben o büyük varlığı hayatımda birkaç defa 
I görmüş, iki defa da iltifatına mazhar olmuş bir insa-
I nım. Bunlardan bir tanesi 1935 yazında istanbul civa-
I rında yapılan bir askerî tatbikata bir harbiye öğrencisi 
I olarak katılmıştım. Benim küçük birliğimin yanına, ya-
I nmda Amerika'lı gazete muhabirleri bulunarak geldi. 
I Sual sordu, izah ettim yapmak istediğimiz şeyi. Bana 

takdirlerini sundu. Bir başka vesileyle de takdirlerini 
I sundu. Eğer hakikaten öyle düşünüyorum ki, o aziz 
i varlık şimdi buraya çıkıp gelse, sadece beni değil, he-
I pimizi takdirle kucaklayarak bağrına basacaktır. 
I Sözlerime son vermeden evvel, Sayın Başkanın mü-
I samahasına arz-ı şükran ederek sizlere Türk Dil Ku-
I rumunun bazı icatlarını şurada arz etmek istiyorum : 

I İdeoloji '=-= Düşünü'ymüş, 
I Kamyon = Yüklet'miş, 
I Kamyonet = Yükletçe'ymiş, 
I Kangren = Çürükçe'ymiş (Sayın doktorlarımız 
I unutmasın.) 
I Kompleks = Toplanca'yrmş, 
I Komplo m- Gizdüzem'miş, 
I Konfor = Gönence'ymiş, 
I Kooperatif ==: Birleşke'ymiş, 
I Kredi — Verenek'miş, 
I Otobüs —_= Gembinit'miş, 
I Oto-stop = Durbinit'miş, 
I 'Plaj = Kumla'ymış, (Kumsal değil de kumla'ymış.) 
I Rekor = Erişim'miş, 
I Sansasyon = Çarpıcı'yımış, (Ne dereceye kadar o 
I kelimenin manasını karşılar biliyorsunuz.) 
I iPantoloji = Seçki'ymiş, 
I Apartman -— Burk'muş, (Ne demekse?...) 
I Bütçe = Geçince'ymiş, 
I IDemagog = Halkavcısı'ymış, 
I Enfarktüs = Tıkanca'ymış, 
I Enflasyon = Şişkinlik'miş, (akşam fazla yemek 
I yediğimiz zaman vaki olan hadisenin enflasyon ol-
I duğunu unutmayın arkadaşlar.) 

Sayın Genç arkadaşıma ithaf ederek, sabrınıza da 
I şükranlarımı sunarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 
I Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
I Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak iste-
I yen sayın üyemiz var mı?.. 
I MAHMUT AKKILIÇ — Sorum olacak Sayın 
I Başkan. 
' BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 
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MAHMUT AKKILIÇ — Dün arkadaşımız ko
nuşmasında ifade ettiler. Acaba Sayın Paşamız lütfe
dip, biraz evvel «Yüklenee» ve bunun gibi belirttikleri 
kelimeleri nereden aldıklarını açıklayabilirler mi?.. 
Bunlar acaba basılı bir yapıtta var mıdır, yoksa dak
tilo sayfaları halinde mi ellerine geçmiştir, uydurma
cılar tarafından mı yapılmıştır?, istirham ediyorum, ba
sılı bir yapıttan görmekte yarar vardır, gerçekten biz 
ona göre karar verelim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
ISayın Paşam, buyurun efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AD
NAN OREL — Arz edeyim Sayın Hocama. 

Nasıl ki o lügatlarda (Dil lügatında daha beterleri 
var bu okuduklarımın.) varsa bu kelimeler, orada yer 
almak üzere nihaî müzakeresinde, hazırlanmasında do
küman olarak yer almıştır. Bu Türk Dil Kurumunun 
1978'de Batı kaynaklı sözcüklere karşılık bulmak mak
sadı ile hazırladığı kitabın ikinci cildinde vardır. Da-
haları vardır bunların. Otomobile «İçten patlangaçtı 
götürgeç» diye karikatürize edilen kelimelerdir; onla
rı ifade için. Bunlardan çok beterleri de orada vardır. 
Hocam lütfetsin, baksın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 
'Sayın üyeler; bu madde ile ilgili önergeler var; 

okutuyorum. 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ka

nun Teklifinin 35 inci maddesi ile başlayan «Türk 
Dil Kurumu» başlıklı ikinci bölümünün, Türk Dil Ku
rumunun özel hukuk tüzelkişiliği korunarak, Yüksek 
Kurumun vesayet denetimini sağlayacak şekilde ye
niden düzenlenmesi ve bölümün Anayasamızın 134 ün
cü maddesine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

IBu nedenle, 35 inci madde ile başlayan ikinci bö
lümün Komisyona iade edilerek yeniden düzenlenme
sinin sağlanmasını Genel Kurulun tasvibine sunarım. 

Remzi BANAZ 

Sayın Başkanlığa 
479 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 35 inci maddesi

nin başlığı ile ımadde metninin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Türk Dil Kurumunun Yüksek Kuruma bağlılığı 

MADDE 35. — Ulu önder Atatürk tarafından ve 
O'nun yüce kurucu ve koruyucu genel başkanlığı al
tında, bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunmak üze
re ve bir özel hukuk tüzelkişisi olarak kurulmuş bu-
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lunan Türk Dil 'Kurumu, Yüksek Kuruma bağlanmış
tır.» 

Necip 'BİLGE Şerafettin YARKIN 
Nermin ÖZTUŞ Remzi BANAZ 

Cahit TUTUM Bahtiyar UZUNOĞLU 

Yüksek Başkanlığa 
«Atatürk. Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

Kanun Teklifbnin ikinci ve üçüncü bölümlerinin 35 
inci maddeden itibaren metinden çıkarılması ve onun 
yerine üçüncü bölüm başlığı altında 35 inci madde 
olarak : 

MADDE 35. — Türk Dil Kurumu ve Türk Ta
rih Kurumu özel hukuk tüzelkişiliğine sahip ve Yük
sek Kuruma da'hil kuruluşlar olarak; 

Tüzükleri, bütçe ve çalışma programları Yüksek 
Kurul tarafından onaylanan ve bu Kanunun 4 üncü 
maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda hizmet 
ve faaliyette bulunurlar. 

Ayrıca, Yüksek Kurulun bu kurumlar üzerinde 
bu Kanunun öngördüğü yetkiler saklıdır. 

Yüksek Kurul ve öteki bağlı kuruluşların üyeleri 
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun tabi 
üyesidirler. 

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 
Başkanları keza Yüksek Kurulun tabi üyeleridirler. 
Şeklinde düzenlenmesini saygılarımla arz ve teklif 

ederim. 
Fikri DEVRİMSEL 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Müzakere etmekte olduğumuz 479 sayılı Kanun 

teklifinin 35 inci maddesinin ikinci satırında «Türk 
Dil Kurumu» kelimesinden sonra, «bilimsel tüzel
kişiliğe sahip hizmet ve faaliyetlerde bulunacak bir 
Kurum olarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumunun kuruluşuna dalhil edilmiş ve yeniden dü
zenlenmiştir.» ibaresinin konmasını yüksek müsaa
delerinize saygı ile arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Sayın Banaz'ın önergesinin lehin
de aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

HAMZA EROĞLU — Aleyhinde efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Leninde efendim. 
BAŞKAN — Sayın Eroğlu buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Efendim kısaca ifade ede

yim. Bu önerge Anayasaya aykırıdır; diğerleri de 
aykırıdır. Usul bakımından Anayasaya aykırı bir 
önergenin burada görüşme konusu dahi yapılmaması 
'gerekir. 
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İkinci yönden Anayasaya aykırıdır. Şöyle ki; 
Anayasanın 134 üncü maddesi açıkça belirtmiştir bu 
kurumları. Kamu tüzelkişiliği söz konusudur bu 
kurumların, özel hukuk tüzelkişiliği söz konusu de
ğildir. özel hukuk alanında faaliyette bulunan bu ku
rumlar kamu kurumları haline getirilecektir. Bu Ana
yasanın emridir. Asıl hedef bu kurumların görmüş 
olduğu hizmet ve faaliyet alanının kamu yararı ne
deniyle devletleştirileceği veyahut devlet eliyle yöne
tileceği şeklinde olmasından ileri gelmektedir. 

Bu bakımdan mevcut önergenin aleyhindeyim, 
karşıyım; hem de aynı zamanda bu önerge, açıkladı
ğım nedenlerle Anayasaya da, 134 üncü maddeye de 
aykırıdır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. Yal
nız şu var : 

Önerge de Anayasanın 134 üncü maddesine uy
gunluk sağlanması için verilmiş bir önerge; yani şu 
anda önerge sa'hi'bi tabiî daha evvel konuştuğu için 
konuşma imkanı yok, metni gönderin diyorlar, yeni
den düzenlenme isteğine havidir. Haklısınız; siz Ana
yasaya aykırıdır diyorsunuz, onlar da metnin Ana
yasaya aykırı olduğu görüşünden hareket ediyorlar. 

Buyurun Sayın Devrimsel. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

'Sayın Banaz arkadaşımızın önergesi Teklifin Ana
yasaya uygunluğunun sağlanması açısından verilmiş
tir. Anayasanın 33 üncü maddesi derneklerle ilgili
dir. Dernekler, malum özel hukuk tüzelkişileridir, der
neklerin varlıkları ne şekilde sona ereceği Anayasada 
açık biçimde belirtilmiştir, bu, mahkeme kararıyla 
olur. Bir yasa ile derneğin varlığına son vermek 
mümkün değildir. Emirle dernek kapatılabilir, emirle 
parti kapatılabilir; ama yasa ile dernek kapatılamaz. 
Dernek özel hukuk tüzelkişisi olarak kendi hukuk 
sistemimiz içinde varlığının nasıl sona ereceği Ana
yasanın 33 üncü maddesinde açık şekilde belirtilmiş
tir. Anayasanın bu 33 üncü maddesine uygun şekilde 
hu 134 üncü madde tanzim edilmiştir. 134 üncü mad
dede kurumun kendisine kamu tüzelkişiliği niteliği 
tanınmıştır. Alt kuruluşlarında böyle bir kamu tüzel
kişisi olacak diye bir zorunluluk yoktur. 134 üncü 
maddenin ikinci fıkrası çok açık biçimde «Türk Dil 
Kurumu, Türk Tarih Kurumu» diye (Bilhassa Yüce 
Heyete sunmak isterim) isimleriyle hitap ediyor. «Türk 
Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün 

vasiyetnamesinde belirtilen malî menfaatlar saklı 
olup kendilerine tahsis edilir.» Hem isimleriyle, hem 
kişilikleriyle hitap ediyor bu ikinci fıkra. 

Değerli üyeler; 
Olmayan bir şeye kişiliğiyle hitap edilebilir mi?.. 

Olmayan bir şey kendi adıyla söylenebilir mi?.. Ol
mayan bir şeyin hakkı saklı tutulur mu?.. Bunların 

varlığını Anayasamız kabul ediyor. Bizim Komisyo
nun hazırladığı Anayasa Tasarısında ve bizim Mec
listen çıkan Anayasada bu Kurumlar ortadan kaldı
rılıyor. Doğrudur; ama Yüce Konseyden çıkan Ana
yasada Kurumların kişiliklerine saygı gösterilmiş, 
Kurumlar muhafaza ediliyor. Anayasamızın 134 ün
cü maddesinin son fıkrasında ne diyor; «kuruluşuna 
dahil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzen
lenir.» Bir sürü yetki getirebiliriz; kanunla yetki ge
tirilebilir. Onun için, bu 134 üncü maddeye uygun 
şekilde tanzim edilsin diye Sayın Arkadaşımız öner
ge vermişlerdir. Özel hukuk tüzelkişiliği korunmak 
kaydıyla, Anayasanın 134 üncü maddesinin özüne 
ve de 33 üncü maddesine uygun biçimde tanzim 
edilmesini isteyen bu önergede dikkate alınırsa uy
gun olur. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyon, önerge üzerindeki görüşünüzü 

lütfedin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Ana
yasanın 33 üncü maddesi dernek hürriyeti ile alaka
lıdır. Halbuki Anayasamızın 134 üncü maddesi, özel 
olarak kamu tüzelkişiliğine sahip olarak bu teşkilatın 

burulmasını amaçlamaktadır ve buna uygun olarak 
bu düzenleme getirilmiştir. Önergeye katılmamız 
mümkün değildir ve maddeyi de geri almamız müm
kün değildir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim; Hükümet olarak teklif metninin Anayasa
ya tam uygunluk sağladığı kanaatındayız. Onun 
için önergeye karşıyız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Sayın Banaz'ın önergesine Sayın 

Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadıklarını beyan 
etmektedirler. Örnegenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir efendim. 
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Sayın Bilge ve arkadaşlarının önergesinin lehinde 
ve aleyhinde söz isteyen sayın üye var mı?.. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, usul bakımın
dan efendim; Fikri Devrimsel'in önergesi daha ay
kırıdır. Evvela aykırılıkları itibarıyla nazarı itibare 
alınması uygun olur kanaatındayım. 'Aykırı olanın 
önce oya konması, ondan sonra bizim önergemizin 
oya konması gerekir. O önerge daha aykırı. 

BAŞKAN — Onu alalım efendim. Her ikisi de 
madde düzenlemesidir. Diğerinde Türk Tarih Kuru
munu da koymuşlar, o 'bakımdan. Sizinki yalnız Türk 
Dil Kurumu. Onu işleme koyalım efendim. 

Sayın Devrimsel'in önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen?.. 

AKİF ERG1NAY — Aleyhinde. 
NECİP BİLGE — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Erginay buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
Üzerinde tartışma yaptığımız konu gerçekten çok 

önemli bir konudur. Ben Sayın Kocatürk'ün bir ifa
desi ile sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten 
Kocatürk; Atatürk'ün donmuş dogmalara kapılmadı
ğını, hayatın gelişiyle bir istikamette daima ileriye dü
şündüğünü Söylemiştir, buna yakın bir ifadede bulun
muştur. Şimdi karşısında bulunduğumuz konu da bu
dur. Vaktiyle kurulmuş olan bir Kurumun vasiyet
namesi dolayısıyla onun donmuş durumunu mazisin-
deki bazı hareketleri bakımından değerlendirmek, 
bizzat Atatürk'ün sağ olması halinde dahi mümkün
dü. 

Önergede genellikle bu Kurumun özel hukuk 
hükümlerine tabi olması, daha doğrusu özel hukuk 
hükümlerine göre bir hükmî şahsiyeti bulunmasını 
istiyorlar. Bunun anlamı, eski dernek statüsünün de
vamıdır. Dernek statüsünün devamı da şüphesiz onun 
bugünkü dış üyelerinin gene içinde bulunmasıdır. 
Halbuki buna karşı olan tepki, daha doğrusu bunun 
düzenlenmesi amacı dış bir kısım üyelerinin Kurumu 
şu veya bu istikamette, kamunun belki de bazen aley
hine olan yönde yürütebilmesinin sonucudur. Dolayı
sıyla özel hukuk hükümlerine tabi olmasının ifadesi, 
dernek mahiyetinde ve kendi organları bakımından 
da üyelerinin hâkimiyetiyle yönetim kurulunu veya 
diğer organlarını seçmesini sağlamaktır. Meselenin 
asıl temel noktası burada. İstenilen şey kamu idare
sinde, devlet idaresinde Dil Kurumunun olgunlaştırıl-
ması ve gene kuşkusuz yetkili bilim adamlarının dilimi
ze Fransız Akademisi gibi veya diğer memleketlerde 
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bulunan mümasil akademiler gibi olgun bir veçhe 
vermektir. Bu anlamda kamu hukuku çerçevesinde 
kalması onun çalışmasını hiçbir şekilde engellemez. 
Özel hukukta çalışsa da bu şekilde çalışsa ne farkı 
olacaktır?.. Gaye doğruyu bulmak ise kamunun, ken
disine itimat etmek istediğimiz devletin içerisinde bu
lunmasının ne zararı var?.. Devletin kendisi emir ve
rerek partilerde şunu at, bunu at diyecek bir hali yok; 
çünkü Kurumun muhtariyeti var kendisinin seçeceği 
bilim adamlarının da vasıfları belirtilmiş. 

O halde, kamu çerçevesinde bunun değerlendiril
mesini, bunun geliştirilmesini sağlamak gerekir. Özel 
hukuk hükümlerine tabi tutmanın zararları da ortada
dır; çünkü gördük, halen bir Türk dilini kuvvetli bir 
temele dayatamadık, iyi bir gramer bile hazırlana
madı. Bunun o halde kabahati kimde?.. Kabahati 
derneğe bu vasfın verilmesinde mi?.. Belki değil; fa
kat herhalde bu dernek kendisine düşen bu vazifeyi 
layıkıyla görememiştir de ondan. 

Bu anlamda bir tekâmül nazariyesi bakımından 
da söylemek gerekir ki,' böyle bir kurumun, dernek 
vasfında olan kurumun kamu kurumu şekline intikal 
ettirilmesinde büyük fayda vardır. Devletin bu işi 
eline alması, yürütmesi şarttır. 

Bu itibarla, özel hukuk hükümlerine tabi olması 
anlamında, daha doğrusu bir özel hukuk hükmî şah
siyeti, tüzelkişiliğinin verilmesi anlamında belirtilen 
bu önergeye karşıyım. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Çok zaman görüş itibariyle beraber olduğumuz 

Sayın Erginay'dan burada ayrıldığım için üzgünüm. 
AKİF ERGİNAY — Ben de... 

NECİP BİLGE — Yalnız şunu söylediler; sonun
dan başlayayım : «Türk Dil Kurumu Türkçenin bir 
gramerini bile hazırlayamamıştır» dediler. Esas itiba
riyle bu Türk Dil Kurumunun görevi değildir. Yapa
bilir; yapmaz değil, fakat esas bu işi yapmak devle
tin göreviydi. Devlet yapmış mıdır acaba?.. Devlet 
yapmamıştır. Binaenaleyh, sadece Dil Kurumuna bu
nu bir kusur olarak atfetmek doğru değildir. 

İkincisi; «Atatürk sağ olsaydı bunu bu halde bı
rakmazdı, kamu kurumu haline getirirdi» anlamına 
gelen ifadeler kullandı arkadaşımız. Halbuki Atatürk, 
söylendi ve gerçekte vardır, 1936 Meclis açış konuş
masında, «Bu kurumların az zaman içinde millî aka-
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demiler halini almasını temenni ederim» demiştir. 
Doğru, bu söz söylenmiştir; fakat ondan sonra Ata
türk iki yıldan daha fazla yaşamıştır. Eğer kamu ku
rumu haline getirilmesini isteseydi bunu yapardı. 
Onu istemediği içindir ki, dernek olarak kalmasını 
uygun görmüş ve onlara mallarının gelirlerinden bir 
kısmını vasiyet etmiş bulunmaktadır. 

Şimdi asıl önemli noktaya geliyorum; o da şudur : 
Elimizde bir yasa ile özel hukuk tüzelkişiliğini kamu 
hukuku kurumu haline getirmek istiyoruz; yani özel 
hukuk tüzelkişiliğini ortadan kaldırıyoruz, «Sen ka
mu hukuku kurumu haline geleceksin» diyoruz. Bu, 
şu demektir: 

Gayet açık anlamıyla onun medenî hakları kullan
ma ehliyetini elinden alıyoruz, kişi olarak, ancak biz 
sana Atatürk'ün vasiyetinden şunları veriyoruz; ama 
onu da sen kendi başına kullanamazsın, Kurum ola
rak senin üzerinde başkaları vardır, onlar yapacaklar
dır filan gibi... 

Teklifte «merkez» adıyla anılan «Araştırma Mer
kezi» ve «Kültür Merkezi» için bir şey söylendiği yok; 
çünkü onlar yeni kurulacaklardır, kanunla kurulur, 
buna hiçbir diyeceğimiz yoktur; fakat Dil Kurumu ile 
Tarih Kurumu zaten mevcut olan kişilerdir, özel hu
kuk tüzelkişisidir. Bunların özel hukuk tüzelkişilikle
rinin muhafaza edilmesi lazım gelir veya olmazsa 
mahkeme kararıyla; 33 üncü madde açıkça göstermek
tedir. 

Önerge bir karma kurum kurulmasını istemekte
dir; yani Araştırma Merkezi ile Kültür Merkezi ka
mu hukuku tüzelkişisi olacaktır, esas anakurumun 
kendisi de kamu hukuku tüzelkişisi olacaktır, 134 
üncü madde mucibince; fakat bunlara bağlı olan iki 
kurum, Dil Kurumu ile Tarih Kurumu özel hukuk 
tüzelkişisi olacaktır. Önerge ile bu istenmekedir. Bunu 
bazı arkadaşlarımız bir «Ucube» diye tanımladılar. 
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bizim kukuk siste
mimizde bunun emsali vardır : 

KİT'ler bir taraftan kamu hukukuna tabidir, bir 
taraftan özel hukuk hükümlerine tabi bulunmakta
dırlar ve 'bu KİT'lerin kendileri de yeni kurumlar 
'kurabilirler; yani tüzelkişi kurabilirler; onlar da ay
nı şekilde bir bakımdan kamu hukukuna, bir bakım
dan özel hukuka tabi tutulabilirler. 

Diğer bir örnek: Memleketimizde birçok spor der
nekleri vardır. Bu spor dernekleri özel hukuk hüküm
lerine göre kurulmuş olan derneklerdir, tüzelkişiler
dir, özel hukuk hükümlerine tabidirler; ama ayrıca 
spor federasyonları vardır, bunlar da kamu hukuku

na tabidirler. Gazetelerde çok zaman okuruz, «Filan 
kulübün oyuncusuna şu kadar zaman maçlara katıl
mama cezası verilmiştir, bundan dolayı da Danıştaya 
müracaat edilmiş, Danıştay bunu tasdik etmiş veya-
hutta kaldırmış.» denmektedir. Danıştaya ancak ka
mu hukukuna tabi olan kurumlar için gidilir, özel 
hukuk hükümlerine tabi olan kurumlar için Danışta
ya gidilmez; onlar için hukuk mahkemelerine gidi
lir. 

Demek ki, memleketimizde kamu hukuku ile özel 
hukuk karışımı olan müesseseler vardır. Bu itibarladır 
ki, önerge yerindedir ve Komisyona iade edilerek 
bu şekilde yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
ıŞayın Komisyon, Sayın Devrimsel'in önergesi üze

rindeki görüşünüzü lütfediniz efendim. 

MtÜLÎ EÖÎTÎM KOMÎSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; iki sa
yın konuşmacıya da çok teşekkür ederiz; çünkü iki
si de bunun aleyhinde konuşmuş oldular. Zira Hoca
mız önergeyi incelemiş olsalardı, 36 tane maddenin 
metinden çıkarılmasını isteyen bu önergenin lehin
de konuşmazlardı. Gerekçelerini de açıklayamadilar, 
neden çıkardıklarını da söyleyemediler. Bizim böyle 
bir önergeye katılmamız mümkün değildir; çünkü bu 
önergeyle ikinci bölümle üçüncü bölümün metin
den çıkarılması isteniyor. Sadece 35'inci maddeyle 
ilgili bir «Özel» kelimesi üzerinde durdular. Bu ba
kımdan önergeye katılamıyoruz. Kendileri bizim ge
tirdiğimiz düzenlemeyi (ki, 37 nci maddede var
dır) «Hazırlanmamış olan Türkçe Dilbilgisini» (f) ve 
(g) bölümünde bunları getirdiğimiz için bize teşek
kür borçlulardır. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?... 
DEMLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

önerge Anayasanın 134 üncü maddesine ve Teklifin 
genel amacına aykırıdır; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Sayın üyeler; Sayın Devrimsel'in önergesine Ko

misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmektedir. 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Bilge ve arkadaşlarının önergesinin lehin
de, aleyhinde söz isteyen sayın üyemiz var mı efen
dim?.., 
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Sayın Kurtoğlu aleyhinde söz istemişlerdir. Buyu
runuz Sayın Kurtoğlu. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, kıymet
li arkadaşlar; 

timine, irfanına sonsuz hürmetim olan Muhte
rem Hocam Sayın Bilge'nin, önergesi iki özel hu
kuk (kurumunu bir amme kurumu sakafı altında top
luyor ve onun vesayetine tabi tutuyor ve Sayın Dev
rimsel arkadaşımızın önergesi vesilesiyle vaki izaha
tında da halihazırdaki spor dernekleriyle KİT'leri 
örnek gösterdi. Herhalde cevap hakkı olsa, yani be
nim aleyhte konuşmama cevap hakkı olsa bu da
yanakları kendi önergesine de dayanak edinecektir; 
çünkü temeli aynı. 

Geçen gün de umumu üzerinde vaki görüşmem
de, müessesenin konversiyon, istidal nazariyesin
den kaynaklandığını, 134 üncü maddenin de bu esp
ri içerisinde bulunduğunu söyledim. 

Klasik hukuk, nazariyesine göre dernekler, hük
mî şahıslar amme hukuku hükmî şahısları ve husu
sî hükük hükmî şahısları olarak ayrılırlar. 35 inci 
maddenin esprisi de bu yoldadır; ama 35 yanında 
134'ü tanzim eden Anayasanın özel düzen
lemesini gözden uzak tutamayız. Hocamın izahatı, 
134'ü hiç düşünmeden 35 'e göre vaki izahata müs
tenit olduğu için, iştirak edilecek bir görüş değil. 

Spor derneklerini misal verdiler. Spor dernekle
rinin faaliyetiyle iDil Kurumu gibi, Tarih Kurumu 
gibi bir Kurumun faaliyetini bir tutmak ve aynı sta
tüye tabiiyetle meselenin, işin içinden çıkılacağını 
kabul etmek, meselenin mahiyetiyle çelişir. 

Hocam doktrin elemanıdır; doktoriner tarzda ye
tiştiğini biliyorum, Hocamızdır, doktrin adamıdır; 
ama hukuk, hayat içindir. Bir spor derneğinin bün-
yesiyle Tarih Kurumunun veya Dil Kurumunun 
ıbir tutulması ve Hocanın ağzından bu sözün en 
son olarak görülmesi bana üzüntü verdi. 

KİT'lerin durumu söyleniyor; «Filhakika, KİT' 
ler bir balkıma özel hukuk hükümlerine tabidir, bir 
bakıma da kamu hukuku hükümlerine tabidir.» de
niyor. Bir müessesenin tabi olduğu hükümlerin bir 
kısmının kamu hukuku hükümleri olması, bir kıs
mının özel hukuk hükümleri olması başka şeydir; 
ıbir müessesenin içerisine sokulmuş müesseselerin 
hukukî varlıklarını özel hukuk hükümlerine göre 
muhafaza etmeleri başka şeydir. 

Görülüyor ki, sıkıntı şuradan meydana geliyor: 
İlle de özel hukuk hükümlerine tabi tutacağız, ida
rî vesayete tabi tutacağız; bir kısım teoriler, bir 
kısım nazariyeler, bir kısım görüşler; ille de özel J 
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hukuk hükmî şahsı olarak kalsın... Niye kalsın, ne
yini muhafaza edeceğiz? Bir hükmî şahsı özel hu
kuk hükmî şahsından çıkartıp amme hukuku saha
sına sokmak, onu hukuk dışına atmak mı demektir?i2. 
Devlet hayır için mi kurulmuştur, yoksa şer için mi 
kurulmuştur?... Amme hukuku hükmî şahsiyetine ik
tisap etmiş olmak, bir hükmî şahsiyet için tenezzül 
müdür?... Hayır. 

Şu vakayı Sayın Komisyon Sözcüsünün müdellel 
şekilde bu kürsüden izah ettiği vekayi göstermiştir 
ki, artık bu müesseseleri hususî hukuk hükmî şah
siyetiyle düzenlemek ihanet olur; özür dilerim, iha
net olur. Ne yapıyor? Kanunsuz mu bırakıyor? Hu
kuk dışında mı bırakıyor?... Hayır. Anayasayla mü
esses bir kanunî düzen içine sokuluyor. Konversiyon 
ilk defa başımıza gelen bir şey değildir ve bundan 
sonra çok gelecektir. Hukukçu muhaberede olduğu 
için, yürüyen hayatın daima gerisinde kalıyor ve 
daima Önüne çıkan müesseseleri, bildiği, alışageldiği 
müesseseleri izaha kalkıyor. Bu zaafa düşmemeli
yiz. Bu itibarla teklifin karşısındayım. 

Hürmetlerimle, teşekkürlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Komisyon? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bi
raz önceki önergede arz ettiğim gibi, bu önergeye 
de 'katılamıyoruz. Ancak bu önergeyi bir kelimesiy
le bir düzeltme olarak kabul ediyoruz. «Ulu Önder 
Atatürk'ün kutlu eliyle» kelimesini; Atatürk'ün, ka
nunda belki böyle bir yükseltmeye ihtiyacı plmayan 
bir zat olması bakımından, «tarafından» kelimesini 
teklif ediyorlar, sadece o «tarafından» kelimesine 
katılabiliriz. Yani «Ulu Atatürk tarafından ve O'nun 
Yüce kurucu ve koruyucu...» şeklinde devam edecek. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Redaksiyonda... 
MAHMUT AKKILIÇ — Bu redaksiyonla il

gili... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Zaten, bu önergenin 
bu bölümünü sadece düzeltme mahiyetinde olarak 
kabul ediyoruz, dedim efendim. Bunu vurgulayarak 
söyledim. O bakımdan «tarafından» kelimesini ka
bul eder, diğer tarafını reddederiz. 

BAŞKAN — «Düzeltme» dediğimiz bölüme gel
diğimizde onu ayrıca görüşelim efendim. 

Sayın Balkan, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

önergeye katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın üyeler; Sayın Bilge ve arkadaşlarının öner

gesine Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan 
etmektedir, önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir efendim, 

Sayın Bayer'in önergesinin lehinde, aleyhinde 
söz isteyen sayın üye?... 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Efendim, ben ko
nuşmadım önergem hakkında. Önergem hakkında hiç
bir şey konuşmadım. Sade üzerinde konuştum. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde konuşma
dınız mı Sayın Bayer; bugün birinci konuşmacı ola
rak?... 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Önergem hakkın
da konuşmadım. 

BAŞKAN — Konuşamazsınız ki... 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Neden efendim?.,. 
BAŞKAN — Genel Kurulun aldığı kararı... 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — önergemin mahi

yetini belirtmedim ki, efendim ben. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun; belirteydiniz 

efendim., 
Sayın üyeler; 98 inci Birleşimde aldığınız kararı 

tekrarlıyorum, yeni deyimiyle yineliyorum: Tasarı 
üzerinde, teklifler üzerinde konuşan kişi önergesi 
üzerinde konuşamayacaktır; kesindir, Genel Kurul 
kararıdır. 

Sayın Bayer, bunu bilmeniz ve defaatle uygu
lamasını da gördüğünüz için, bu konuda İsrar etme
meniz gerekir. Teşekkür ederim. 

Sayın Bayer'in önergesinin lehinde, aleyhinde olan 
var mı efendim?... Yok. 

Sayın Komisyon?..i 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOÖLU — Sayın Başkanım; sayın 
arkadaşımız maddeyi değiştirmek suretiyle bilim
sel tüzelkişilik haline getirilmesini isterler. Biz lite
ratürde, ve hukukta ilimde, bilimsel tüzelkişiliği an
layamadığımız için ve böyle bir şeyi de kanunsuz 
bulduğumuz için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Katılmıyoruz efendim. 
'BAŞKAN — Sayın üyeler.;.. 
MUHSİN ZEKÂl BAYER — Geri alıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer; iş

lemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili düzeltmede Ko
misyon «Ulu önder Atatürk tarafından» şeklinde ya
pıyor, «kutlu eliyle»yi kaldırıyor. . 

CAHİT TUTUM — Maddeyle ilgili soru sora
bilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, maddeyle ilgili soruları 
zannedersem sordum ve hatta Sayın Akkılıç «sora
bilirim» dediler; onun üzerinde de Sayın Akkılıç'a 
soru sorma hakkını kullandırdım. Başkaca soru sor
ma imkânı kalmamıştır. Önergeler bitti. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan; Sayın 
Bilge Hocamız acaba önergelerinde bu «kutlu eliyle» 
sözcülüğünün tümden kaldırılmasını öneriyorlar mı 
efendim? Sayın önerge sahibinden sorulsun efendim; 
o yönünü kabul ediyorlar mı? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz bir 
hususu Genel Kurulun ıttılaına . tekrar tekrar arz 
edeyim. Komisyon her zaman bir düzeltmeyle huzu
runuza gelebilir, yeni bir metin de getirebilir; onun 
üzerine yeni görüşme de açabiliriz. Komisyon bu
rada getirmiş olduğu metindeki «kutlu eliyle»yi, «ta
rafından» olarak düzelttiğini beyan etmektedir. Sa
yın Bilge'nin önergesinde olsa da olur bu, olmasa 
da olur; konu budur. Sayın Bilge, «Benim önerge
mi benimsemediler, bu yüzden ben (tarafmdan)ı ka
bul etmiyorum» dese bile bunu işleme koymak müm
kün olmayacaktır.. «Kutlu eliyle» yerine «tarafın
dan» getirmişler. 

Sayın üyeler; başka bir düzeltme?... Sayın Yol-
ga, düzeltme mi efendim? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Düzeltme; fakat 
esasa taalluk ediyor. Sayın Komisyonun kabul ettiği 
bu deyim esası da ilgilendiriyor, önemlidir; Ata
türk'le ilgili. Binaenaleyh, oylanmadan kabul edil
mesin lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Bu 
şekilde ayrı ayrı her düzeltme için bir oylama ya
pılması söz konusu değildir. İçtüzüğümüzde böyle 
yazım değiştirmeleri var ise, bunlar için ayrıca ye
ni bir usul getirmek mümkün olmayacaktır. 

Komisyon «Kutlu eli» yerine, İki daha evvel de 
bunu yaptık, «Tarafından» diye bir deyim getiriyor, 
ibare konulmasını istiyor. Bunu tek başına oylamam 
mümkün değil; ama halen Komisyon yok ben vaz
geçtim tekrar «Kutlu eliyle» diye kalsın diyorsa, 
zaten mesele yok. 

Sayın Komisyon, bir diyeceğiniz var mı efen
dim? 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, yok efendim. 

BAŞKAN — Yani, «Ulu Önder Atatürk tarafın
dan ve O'nun Yüce Kurucu ve Koruyucu Genel 
Başkanlığı altında kurulmuş olan...» şeklinde bir dü
zeltme oluyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — O kadar efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 35 inci maddeyi oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etme
yenler... 35 inci madde ıkabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Türk Dil Kurumunun amacı 

MADDE 36. — Türk dilini; ilmin ışığında, ger
çek kaynaklarına inerek, medenî ve gelecekteki ih
tiyaçlara göre kendi köküne dayanan ve öze dönük, 
özündeki güzelliğini ve zenginliğini meydana çıka
racak şekilde sadeleştirmek, dünya dilleri arasında 
değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Öztuş'tan 
başka söz isteyen sayın üyemiz var mı efendim? 

MUZAFFER ENDER — Lehinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın öztuş'tan sonra Sayın Ender 
söz aldılar. 

Başka söz isteyen sayın üyemiz?;.. Yok. 
Kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Öztüş, buyurun efendim. 

NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Türk Dil Kurumunun bu Kanun Teklifi ile de
ğiştirilen hukukî statüsü üzerinde durmayacağım, 
zira bu konuda evvelce çok yazıldı; Kanun Teklifi
nin üzerinde yapılan görüşmeler sırasında ve şimdi 
de bu kürsüden değerli görüşmeler ortaya kondu. 

Sayın arkadaşlar; 
Kanun Teklifinin 36 ncı maddesinde, «Türk Di

lini; ilmin ışığında, gerçek kaynaklarına inerek, me
denî ve gelecekteki ihtiyaçlara göre kendi köküne 
dayanan ve öze dönük, özündeki güzelliğini ve zen
ginliğini meydana çıkaracak şekilde sadeleştirmek, 
dünya dilleri. arasında değerine yaraşır yüksekliğe 
eriştirmektir.» denilmektedir. 

Bu madde metnini incelediğimizde, 33 kelimeden 
oluştuğunu görüyoruz. Bu 33 kelime arasında, «ger
çek, kaynak, dayanak, öze dönük, değer, yaraşır» 
gibi yeni sözcüklerin yer aldığı görülmektedir. Bu 
kelimeler Türk Dil Kurumunun yayınlanmış olduğu 
Türkçe sözlükte vardır. 

Millî Eğitim Komisyonumuz bu kelimeleri kulla
narak yeni bir madde metni oluşturmuştur. Demek 
oluyor ki, Kanun Teklifinin Komisyonumuzda ev
velce görüşülmesi sırasında ve Danışma Meclisinin 
340 Sıra Sayısı alan Raporunda yer alan karşı oyum
da da belirttiğim gibi, dilin gelişmesi, özleşmesi, 
Atatürk Döneminde başladığı gibi, günümüzde de 
sürdürülmektedir. Millî Eğitim Komisyonumuz da 
buna inanmış ve benimsemiş olmalıdır ki, böyle bir 
metin oluşturmuştur. 

Oysa ki, Kanun Teklifinin tümü üzerinde yapı
lan görüşmelerde Türk Dil Kurumu alabildiğine eleş
tirilmiş, bilmem şu şu şu kelimeleri, şu şu olarak 
tanımlayan bir kurum olarak gösterilmiştir. Türk Dil 
Kurumunun sözlüğünü incelediğimizde belirtilen bu 
kelimelerin karşılarında belirtilen açıklamaların bu
lunmadığını görmekteyiz. O halde, «Dilin özleşmesi
ne karşı olanlar Kurumu bu biçimde suçlama yo
lunu seçmişlerdir», diyebiliriz. Kurumun böyle bir 
açıklama yapmış olacağına, suçlayanların kendileri
nin de inanmış olduğunu sanmıyoruz. 

Yeni kelimeleri öğrenmek, anlamaya çalışmak 
geleneklere bağlı kalmayı engellemez. Önemli olan, 
dil sorunları ile ilgilenenlerin, genç olsun yaşlı olsun, 
her yaştaki kimselerin davayı benimseyip araştır
ma yapıp, aşama yapmalarıdır; suçlama değil. Bu
nun anlayışla karşılanması gerekir. Bu bir kültür işi
dir, bu durumu gözden uzak tutmamak gerekir. Nite
kim, 19 Haziran 1983 günü ve 180182 Sayılı Resmî 
Gazetede evvelce «Fonksiyonel yetişkin Eğitimi» de
diğimiz projenin «İşlevsel Yetişkin Eğitimi Projesi» 
olarak imzalandığını, bu Anlaşmanın altında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve 
Sayın Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarının bu
lunduğunu görmekteyiz. 

Büyük Önder Atatürk; «Ülkesinin yüksek istik
lalini korumasını bilen Türk Milleti, dilini de ya
bancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır,» de
mektedir. 

Buna göre, toplumsal ve kültürel olarak dilin ge
lişmesini kimsenin önleyemeyeceğini söyleyebiliriz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztüş. 
Sayın Ender, buyurunuz. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Komisyonumuzun getirdiği bu madde ile Türk Dil 

Kurumunun amacının yeniden belirlenmesi, bizleri son 
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derece mütehassıs ve memnun etmiştir; çünkü Türk ı 
Dil Kurumunun eski Tüzüğündeki amacını bilen ar
kadaşlarımız 12 Eylül öncesi anarşik olayların baş so
rumlularından bir tanesi olarak da Türk Dil Kuru
munu göstermekte haklıdırlar. 

Daha 1967 yıllarında Senatoda, beş yıl Türk Dil 
Kurumuna Başkanlık eden Prof. Dr. Tahsin Bangu-
oğlu'nun yapmış olduğu bir konuşmadan bir pasaj 
veriyorum : ' I 

«Deımek ki, burada uydurma, sayısız kelime yap
mak teşviki Rusya'dan gelmektedir. Bu propaganda 
bir günlük emir gibi yayılmıştır ve pekçok gençler I 
bilmeyerek uydurma kelimeleri yazma ve söyleme yo
luna gitmişlerdir. Bugün de Türkiye'de solcu propa
ganda bu yoldadır. En çok uydurma kelime kullanan 
yazarlara dikkat ediniz, hepsi solcu yayınlar yapan
lardır. ilk defa bunun parolasını Türkiye'ye getiren 
de Nazım Hi'kmet'tir; yani soysuz kelimeyi, aslı olma
yan kelimeyi ilk defa teşvik eden O'dur.» I 

ıBu, Kuruma 1967 de konan bir teşhistir; bu Ku
rumda beş yıl Başkanlık yapmış bir profesör tarafın-

' dan. 
Değerli arkadaşlarım; Türk Dil Kurumunun bun

dan önceki Tüzüğünde bu amaç maddesi ile ilgili I 
duruma bir göz atalım. Evvela 1 inci maddeyi gözden 
geçirelim. 

IBu Tüzükte yapılan değişikliği 1979 yılındaki ola
ğanüstü toplantıda yapmışlardır ve 1979 yılının anar
şik olayların doruk noktasına ulaştığı yıl olduğunu da 
bilmenizi istiyorum, hatırlamanızı istiyorum. 

Madde 1. — 12 Temmuz 1932'de kurulan Türk Dil 
Kurumu, kamu yararına çalışır devrimci bir bilim der
neğidir. 

Madde 4. — Türk Dil Kurumunun amacı, di
limizin özleşmesini ve bütün bilim, teknik ve sanat 
kavramlarmı karşılayacak yolda gelişmesini, devrim
ci bir anlayışla ve bilim metotlarına uygun olarak 
sağlamaya çalışmaktır. 

'Muhterem arkadaşlarım; Dil Kurumunun gayesi, 
1979'da yapılan Tüzükte gayet açık olarak görülmek
tedir. Türk Dil Kurumu, Türk Dilinin ihtiyaçlar kar
şısında gelişmesi, yenileşmesi, Türk edebiyatına yeni 
ve güzel eserler kazandırmak yolunda çalışmamakta
dır. Artık Türk Dil Kurumu, belli bir ideolojinin 
emrine girmiştir, o ideolojinin uğrunda çalışmaktadır, I 
bir savaş vermektedir. Atatürk'ün vasiyetiyle, Atatürk' 
ün mirasıyla Atatürk'e ihanet ettirmek istemiyoruz. 

Arkadaşlarımız bu konuda daha evvel güzel ko
nuşmalar yaptılar; Türk Dil Kurumu bugüne kadar 
yenilik diye ne getirmiştir muhterem arkadaşlarım?.. | 

— 484 

Yenilik diye getirdiği şeyler, imla kurallarını bozmak 
olmuştur. Türk Dilinden; noktayı, virgülü anlaşılmaz 
hale getirmiştir, noktalama işaretlerini kaldırmıştır. 
Şiirlerde, manzum yazılarda, «Büyük harf» diyorduk, 
çocuklara öğretiyorduk; bunları ortadan kaldırmıştır. 
Bunları, belki de bilmeyerek de yapıyor. Kendileri de 
bilmiyordur nasıl kullanılacağını; işin gerçek tarafı bu. 
Bana Tüfk Dil Kurumunun başında oturan adamın 
eserini getirin, her sayfasında en az 10 tane, 15 tane 
kırmızı kalem çekeyim; bu kadar bilinçsizdirler. 

Kelime yaratmak demek, mevcut olan kelimenin 
yerine yeni bir kelime koymak demek değildir. Ke
lime yaratmak, dilin ihtiyacından zamanla doğan bir 
şeydir. Bu kelime ihtiyaca göre kendiliğinden doğar, 
vatandaş bunu tutarsa yaşar; vatandaş zaten kendi 
yaratır ihtiyacı olduğu zaman. 

Dilde özleşmek demek, mevcut olan bir kelimeyi 
kaldırıp; vatandaşın her gün kullandığı bir kelimeyi, 
anlaşılmaz bir kelime koyun; «Onun yerine bunu 
kullanacaksın...» Vatandaş kullanıyor, niçin bunu kal
dırıyorsunuz, sebep nedir?.. Önemli olan, kullanılan 
Türkçedir. Türkçenin gelişme savaşı, aslında yazı di
liyle konuşma dilinin ayrılığından doğmuştur; buraya 
dikkatinizi çekerim. Bu, 15 inci asırlardan beri, Kara-
manoğlu Mehmet Bey'den beri başlar; bugünün işi 
de değildir. 1908'den sonra 1911'de Ali Canip'le be
raber Ömer Seyfettin'in müştereken başlattıkları bir 
akımdır, millî edebiyat akımıdır. Dilin sadeleşmesi, o 
zamanın şeyine göre Arapça, Farsça kuralların kal
dırılması, tamlamaların kaldırılması; yoksa vatandaşın 
konuş'tuğu kelimelerin kaldırılması demek değildir, 
uydurma kelime yaratmak demek değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ender, süreniz dolmuştur; 
lütfen bağlayın efendim. 

MUZAFFER ENDER — Bağlıyorum efendim. 
Diğer taraftan, Türk Dil Kurumu «ödül veri

yorum» diye, «hizmet ediyorum» diye edebiyatı 
edepsizlik haline getiren eserlere; anarşiyi koruyan, 
anarşiye prim veren adamlara devamlı ödül vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, eserleri okuduğunuzda; 
eser demeye utanıyorum yani, bu kitapları okuduğu
nuzda içinde pislikten başka ıbir şey göremiyorsunuz. 
Türk Dil Kurumu böyle eserler mi armağan verecek, 
böyle bir kurum mu olacak?.. Ve eserlerin çoğunda 
toelli bir ideoloji işlenmektedir. Birçok roman ödülü 
verdiği, deneme ödülü verdiği eserler vardır; ideoloji
lerle ilgili eserlerdir hepsi ve hangi ideolojiyi işledik
leri de 'bellidir. Bu yönde eserler verilsin, cemiyet bu 
yöne itilsin istiyor; Türk Dil Kurumunun esas gayesi 
artık bu olmuştur, esas amacı bu olmuştur . 
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iBu sebeple, bu yeni amaçla Türk Dil Kurumu 
esas temeline, Atatürk'ün anladığı anlamdaki gayesine 
ve amacına erişmek için bu madde ile istenilen şekle 
sokulmuştur. Atatürk adının arkasına sığınıp da her
kesin bu memlekette istediği gilbi oyun oynamasına ve 
Türk Dil Kurumunun, ta efendim Lenin'in eserlerinin 
basılmasına gelinceye kadar Türk Dil Kurumuna mü
samaha gösterilmesine, Daskapitalin bu memlekette 

, Atatürk'ün sermayesiyle basılmasına müsaade etmeye
ceğiz arkadaşlar, 
* Size bu arada bir kitap ismi vereceğim. Bu kitabın 

yazarı Profesör Türk Dil Kurumunun en üst kademe
lerinde bulunmuştur; çözen arkadaşıma istediği mükâ
fatı veririm. Kitabın ismi şu: Anlatı Yerlemleri. Bu, 
Türk Dil Kurumunun en üst kademelerinde bulunmuş 
bir profesörün kitabının adı; ıbana anlamını söyleyecek 
bir Türk var mı bunun?.. 

AKİF ERGİNAY — Ne demek bu; açıklar mısın?.. 
MUZAFFER ENDER — Anlatı Yerlemleri... Çö

zün, yarın sabah konuşalım efendim; bu Türkçedir. 
Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili soru sormak is

teyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Sayın Erginay... 
Başka sayın üyemiz?.. Yok. 

Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu maddenin 

faili yok. Bir düzeltme şeklinde söyleyecektim; fakat 
isterseniz şimdi söyleyeyim. «Türk Dil Kurumunun 
amacı» evvela maddenin başına gelecek ve başlık da 
aynen kalacaktır; aksi takdirde mana çıkmıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Doğrudur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay teşekkür ederim, bu 
bir düzeltme oldu. 

Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili sayın Yolga'nın 
iki önergesi var. 

Sayın Yolga, birincisini 4 üncü maddeyle ilgili 
vermişsiniz; fakat «Yeri burasıdır» denildiği için, bu 
maddede yerini almış ve yine bir de 36 ncı maddeyle 
ilgili bir önergeniz var, her ikisini de okutuyorum 
efendim; birini tercih buyuracaksınız herhalde?... 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 Sıra Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Kanun Teklifinin 4 üncü madde (g) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini Yüce Mec
lisin takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

«ıg) Türk dilini ümin ışığında, özündeki güzellik 
ve zenginliği meydana çıkarıp milletçe benimsenmiş 
kelimeler ve deyimler varlığına katarak ve kendi araç
ları ile kelime üretme yöntemlerini geliştirerek en ileri 
medeniyet seviyesinin gerektirdiği ve zaman içinde 
gerektireceği bütün kavramları karşılayabilecek duruma 
getirmek suretiyle, dünya dilleri arasında değerine ya
raşır yüksekliğe ve hayatiyete eriştirmek; dilin istikrar 
içinde gelişmesinin önemini göz önünde tutarak nesil
ler ve bölgelerarası anlayış ve söyleyişte birleştirici ve 
Türk halkından kopukluğu önleyici yönde hareket 
etmek,» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 Sıra Saydı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Kanun Teklifinin 36 ncı maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini Yüce Meclisin takdi
rine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
«Türk Dil Kurumunun amacı 
Madde 36. — Türk Dil Kurumunun amacı; Türk 

dilini bu Kanundaki ilkeler doğrultusunda en ileri 
medeniyet seviyesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
yüksekliğe ve hayatiyete eriştirmektir.» 

ıBAŞKAN — Sayın Yolga, her ikisi 36 ncı mad
denin düzenlemesi biçiminde kabul edilmiştir; hangi 
önergeniz üzerinde işlem yapalım efendim?.. Birinde, 
teferruatlı olarak «Türk Dil Kurumunun amacı budur» 
diyorsunuz; diğerini doğrudan doğruya kanuna bırakı
yorsunuz.... 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
birinci önergem üzerinde maddenin değiştirilmesini 
temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Yani açıklayıcı olan, değil mi efen
dim?.. «Bu Kanun doğrultusunda»yi demiyorsunuz da, 
diğerini?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, bir 
de önergem münasebetiyle beş dakikalık konuşma 
imkânı verirseniz... 

BAŞKAN — Tabiî, söz vereceğim de, yalnız bir 
önerge üzerinde söz vereceğim. Hangisini işleme koya
cağımı bana birinci önerge olarak söylediğinize göre, 
diğerini işlemden kaldırıyorum. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

dil, bir millet için hayatî önemdedir. Savaş olur bir 
memleket bütün fabrikaları, yolları, bütün tesisleriyle 
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'harap olur, sonradan bunların hepsi yeniden yapıla
bilir. 

Ekonomi 'bozulur; düzeltilebilir. Kültürel alanda 
tarih yanlış yazılabilir, Atatürk'e «Gardrob reform
cusu» denebilir; ama bu da düzeltilir. Fakat bir mil
letin dili bir defa bozulma yoluna girdikten sonra 
düzeltilmesi son derece güçtür. Bunu Osmanlı Türk-
çesiyle bilfiil yaşamış olan bir milletiz ve halen de 
Atatürk'ün Nütku'nu 15-20 senede bir yeniden Türk-
çeye (Türkçeye!) çevirmek ihtiyacını duyan bir mil
letiz; çok değil, 50 sene önceki yazarlarımızı anla
yamamaktayız. 

Sayın Başkanım; dolayısıyla, Türk Dil Kurumu 
müessesesinin özel bir teşebbüs olmaktan çıkarılmış 
olmasını büyük memnuniyetle karşılıyorum. Değerli 
arkadaşlarım bunu izah ettiler; bilhassa Sayın Akif 
Erginay benim de daha önce bir söz alma niyetim 
esnasında üzerinde durduğum temel bir noktaya 
temas buyurdular. 

Sayın Başkanım; bir dernek, bir özel dernek 
Cooptatıon'ia, Fransızların «Cooptatıon» dedikleri 
usul ile üye toplar. Yani bir defa içeriye girenler, 
ondan sonra kendi kafalarına uygun insanları içeri
ye alırlar. Nitekim 12 Eylül öncesinde birçok dernek
lerde, hatta partilerde, gördüğümüz üzere bir defa 
bir kurumu, bir müesseseyi ele geçirenler ona kendi 
kafalarında insanları aldılar ve Türk Dil Kurumu 
gibi Atatürk'ün kurduğu, hepimiz için, kesinlikle, 
samimiyetle söylüyorum kutsal olan, sevgili olan bir 
müesseseyi 12 Eylül öncesinin durumuna getirdiler. 
Dolayısıyla bütün burada yapılan görüşmeler hila
fına bu müessesenin bir özel teşebbüs, özel girişim 
olmaktan çıkarılmasını, devletin eline verilmesini bü
yük memnuniyetle karşılarım. 

Sayın arkadaşlar; 
Eğer bundan sonra bir hata yapılacaksa bari onu 

devlet yapsın. Bu kurumu eline geçirip, o muayyen 
'bir siyasî gidişe, sol gidişe alet olarak çalışanların 
müessesenin elinde bırakmayalım. Çok memnunum, 
bu Kanun Teklifinin tümü üzerinde yaptığım görüş
menin en başında da söylediğim gibi, bu teklifin gel
mesinden büyük mutluluk duyanlardanım. 

Sayın Başkanım; 
Asıl önergemle ilgili noktaya geliyorum, mesele 

bununla bitmiyor. Dil Kurumunun görevlerini sarih, 
açık, ileride birtakım maksatlı yorumlara meydan 
vermeyecek şekilde tespit etmek ve Kanunda sara
hatle belirtmek zorundayız. Bu, önemli bir icaptır, 
eğer maziden ders almak diye bir huyumuz varsa 
tam maziden ders almanın yeri bu 36 ncı madde ola

caktır. Sarih olarak Dil Kurumunun görevlerini bu 
maddede açıklayalım. 

'Bendeniz kendi hesabıma şöyle bir sistem tuttur
muştum, 4 üncü madde münasebetiyle arz ettim. 
Asıl etraflı, bu sarih olmasını temenni ettiğim gö
revler tanımını 4 üncü maddenin (g) fıkrasında had
dim olmayarak öneriyordum, 36 ncı madde için ise 
özlü ve ilkeye; çünkü o 4 üncü madde ilkeler mad
desidir malumüaliniz, ilkelere gönderen bir özlü ya
zım ile iktifa etmiştim. Fakat Komisyon haklı ola
rak uzun buldu. Uzunluğu bendenizce de malumdu, 
itiraf etmiştim, arz etmiştim; yani bu demin arz et
tiğim sarahat ve etraflilık lüzumu dolayısıyla haki
katen biraz uzun da olsa öyle yazılması arzusunda 
idim. Her halükârda Komisyon haklı olarak (uzun 
buldu ve 36 ncı maddede ele almak vaadinde bu
lundu. Şimdi doğrusu biraz merakla ne ölçüde na
zarı itibare alınacağını beklemekteyim. Temenni ede
rim Dil Kurumunun görevi sarih olarak açıklansın 
bu 36 ncı maddede. 

Sayın Başkanım; 
Zatıâlinizin değil, Sayın Kitapçıgü'in Başkanlık 

ettiği ilk toplantılarda bendenize bir vaatte bulu
nulmuştu. Ben uzun bir konuşma yapmıştım Kanun 
Teklifinin tümü üzerinde, yarıda kalmıştı. Bunu son
radan bir nevi tefrika halinde devam etmek vaadi 
vardı. Eğer vakit müsait ise dil sorununun memle
ketimizde aldığı hal, gittiği yol dolayısıyla dilimizin 
uğradığı fakirleşme konusunda bir iki misal arz et
mek istiyorum. 

Sayın 'Başkanım; 
Bu dilin fakirleşmesi olayı üzerinde, şimdi arz 

ettiğim ıgibi artık biraz maddeden ayrılarak eski ma
ruzatımı tamamlamak sadedinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, süreniz içinde bu ma
ruzatınızı, bu konuşmanızı tamamlayabilirsiniz. Yal
nız süreniz bittikten sonra malumüaliniz şu anda 
önerge üzerinde görüşme yapıyoruz, bir sadet dışı 
konuşma olabilir, bu nedenle lütfen süre içinde o 
konuşmyı tamamlamaya çalışın efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 
Türkçenin fakirleşmesi iki yönden vuku bulur. 

Bir defa mevcut bir tek kelime üzerinde, geçenlerde 
Sayın Devlet 'Başkanı gayet haklı olarak örnek ver
diler, «örnek» kelimesini örnek verdiler. Dört, beş, 
altı tane kavram yükleniyor. Bu dört, beş, altı kav
ramın Türkçe 'için kaybedilmesi diemektiır. Büyük hata
dır. Hiçbir millet, hiçbir dil bunu yapmaz. Saniyen 
mesele bununla da kalmıyor. 

— 486 — 



Danışma Meclisi B : 

Sayın Başkanım; 
Bir dile yerleşmiş, mesela Türkçe bakımından 

asırlardan beri yerleşmiş bir kelimenin etrafında 
birtakım 'başka terimler, deyimler teşekkül eder, ta
birler teşekkül eder, atasözleri teşekkül eder. Bu 
kelime şarkılara, türkülere, atasözlerine girer. Dola
yısıyla bir kelimeyi haksız yere, lüzumsuz yere dil
den attığınızda o deyimleri de kaybetmiş olursunuz. 
Bu konuda örnek olarak «hatır» kelimesini alıyorum. 
Arapça aslında insanın içindeki duygu düşünce an
lamında. Biz buna gönül diyebileceğimiz sevimli bir 
anlam vermişiz. Hafıza ve sağlık anlamları da var. 
Dilimiz hatır kelimesinin hafıza anlamından hare
ketle hatırlamak kelimesini üretmiş bulunuyor. Şim
di bunun yerine anımsamak dendi. Anımsamak, an
maktan geliyor. Anlam bambaşka, hafıza ile ilgisi 
yok. «?tmse» eki ve Türkçenin ahenk kaidesi dola
yısıyla bu aynı ekin değişik telaffuzları, fiillerin ve 
sıfatların kuvvet derecesini azaltmak için kullanılır. 
Gülümsemek, gülümser gibi olmak demektir, yarım 
gülmek anlamındadır. Kırmızımsı, tam kırmızı ol
maması demektir rengin. Dolayısıyla anımsamak olsa 
olsa, hatırlamak kelimesi yok edilmeksizin, onun bir 
nüansı olarak düşünülebilirdi; yani «hatırlar gibi ol
mak» anlamında kullanılabilirdi. Ancak daha önce 
söylediğim gibi kökün kendisi başka anlamdadır, do
layısıyla anımsamak kelimesi kökünden sakattır. Ger
çekte buna hatırlar gibi olmak anlamını vermek bile 
doğru olmaz. 

Şimdi başlangıçta belirttiğim noktaya geliyorum. 
Sayin Başkanım; 
Hatır kelimesi, herkesin hatırında ve hatta sev

gisine sahip olan hatır kelimesi ortadan kaldırılma
ya çalışılırken, onun etrafında türemiş şu terimler de, 
şu deyimler de kayboluyor «hatırlamak, hatırda tut
mak, hatırından çıkmak, hatırdan çıkarmak, hatırına 
getirmek, hatır saymak, hatırı sayılır, hatır bilmek, 
hatır yapmak, hatır için, hatır kırmak, hatırı kırıl
mak, hâl hatır sormak, hatta meşhur deyimimiz bir 
acı kahvenin kırk yıllık hatırı vardır» 

Sayın Başkanım; 
Hatır kelimesi ile beraber hiçbir kötülüğü olma

yan, Türkçeye tamamiyle yerleşmiş, köylüsü, kentlisi, 
münevveriyle herkesin benimsediği hatır kelimesiyle 
niçin uğraşır Dil Kurumumuz?.. Gitsin Fransızcada, 
tngilizcede, büyük dillerde, 200 bini aşkın kelimesi 
olan Rusçada mevcut kavramların, lazım olan fakat 
bizde karşılığı bulunmayanlarıyla uğraşsınlar. Arap-
çadan Türkçede benimsenmemiş olan kelimelerinin 
karşılığını arasınlar. Hatır ile niye uğraşırlar?.. 
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I İkinci bir misal arz ediyorum Şüphe ve kuşku. 
I Son yıllarda şüphe kelimesi kuşku yerine kullanılı-
I yor. Halbuki bunlar tamamiyle ayrı kavramlar, Sa-
I yın Başkanım ve sayın arkadaşlar. Dil Kurumu söz-

lüğündeki tanımları alıyorum. Şüphe için şunu söy-
I lüyor: «Zihnin bir şey için var veya yok diyemeyip 

duraksaması.» Sonra aynı Dil Kurumu sözlüğü kuş-
j ku için şunu söylüyor, tarifleri aynen aldım arz edi-
I yorum: «İşkilden doğan uyanıklık.» Dikkatinizi is

tirham ediyorum: İşkilden doğan uyanıklıktır kuşku. 
İşkili ise aynı sözlük şu şekilde tanımlıyor, «Hoş ol
mayan bir şeye uğramak sanısı.» 

I Sayın Başkanım; 
Bu tarifleri biraz dikkatle mütalaa buyuranca gö-

I receksiniz ki, kuşku şüphe ile ilgili değil, şüphe, iş
kil ile ilgili, işkil. Tamamiyle ayrı anlamlı. Bir defa 
bu şüphe kelimesi Türkçeye tamamiyle yerleşmiş, bir 

I sürü istimal yerleri, kullanma yerleri olan şüphe ke-
I limesini bertaraf ederken, bir defa «şüp'he» kavra-
I mini kaybediyoruz. Şüphe kavramı tamamiyle baş-
I kadir işkilden ve korkudan arz ettim Dil Kurumu-
I nun ıtanıımllıarına göre. Ayrıca da şüphe etrafımda 
I teşekkül etmiş olan diğer deyimleri, o demin hatır-
I lamak için söylediğim gibi mevcut olan diğer deyim

leri, kelimeleri de kaybediyoruz. Mesela şüpheli ve 
şüp'heci var. Şimdi bunlara ne diyeceksiniz?.. Şüpheli 

I yerine kuşkulu. Tamamiyle değişik bir kavram. İşte 
I değerli dil üstadımız Prof. Bilge, her zaman dil ko

nusundaki faydalı müdahalelerini, bu vesile ile söy-
I lemeyi vazife biliyorum. 

NECİP IBİLÖE — Estağfurullah dilde üstat de-
1 ğilim efendim, iltifat ediyorsunuz. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sevgi ile ve saygı 
I ile karşılıyorum. Bir Kanun metni konuşulurken 
I onun ve Akif Erginay kardeşimin müdahalelerini 
I her zaman bekliyorum ve bunu samimiyetle söyle

mekteyim. Ama şimdi insaf buyursunlar. Şüpheli ke-
I limesinin yerini kuşkulu alır mı?.. Ayrı kavramlar. 

Şüphecinin yerini kuşkucu alır mı?.. Tamamiyle de-
I ğişik kavramlar. 

A. FEHMİ KUZUOÖLU — Anadoluyu gezme-
mişsiniz, Avrupayı dolaşmışsınız, kuşkunun manası
nı bilmiyorsunuz. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım 
I bir misal iddia ve sav konusunda. 

BAŞKAN — Sayın Kuzuoğlu, lütfen efendim. 
I Buraya kadar duyuluyor efendim konuşmalarınız da, 
I lütfen, müdahale kabul etmiyorum. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Bendeniz Anado-
iunun derinliklerinden gelmiş bir insanım; eğer bana 
hitap ediyorsanız Sayın Kuzuoğlu kardeşim. 

Halkın kullandığı «söz sav» deyiminden alınan 
«sav» kelimesinde gerçekte iddia anlamı yoktur. 
Türk Dil Kurumu Sözlüğüne kendisi «Sav» için «Söz, 
haber» dedikten sonra «ileri sürülerek savunulan fi
kir için denir» diye bir şey ekliyor. Gerçekte bunun 
bir zorlama olduğu kanaatindeyim. 

Şimdi, «müddeiumumi» gerçekten çok Arapça 
kokan, ağdalı bir kelimeydi. Onun yerine «Saveı»yı 
pekâlâ memnuniyetle karşılıyorum. Peki «İddia» ke
limesinin kullanıldığı diğer yerleri ne yapacağız? 
«İddialı adam» diyoruz. Çok önemli, çok belli, ya
bancı dillerde tek kelimeyle karşılığı olan bir kav
ram. Onun yerine «savlı adam» mı diyeceksiniz?.. 
«İddiacı» gene çok belli bir kavram. Yabancı diller
de ayrı karşılığı var. Ona da «Savcı» mı diyeceksi
niz?.. «İddiacı», «savcı» olacak. İnsaf buyurun. De
min arz ettiğim gibi Türkçe'nin ihtiyacı olan, muh
taç bulunduğu, eski kelimelerin yerine, yabancı dil
lerdeki kavramlar yerine kelime üretmeye çalışın 
lütfen. Türkçe'de yerleşmiş, canlı, etrafıyla, kpküy-
le, dalıyla, budağıyla yaşayan, ürettiği tabirlerle ya
şayan kelimelerle uğraşmayın. 

(BAŞKAN — Sayın Yolga, güzel konuşuyorsu
nuz, teşekkür ederim. Yüce Genel Kurulumuz da 
zevkle dinliyor; ama sürenizi çok aştınız. Lütfen bağ
layın efendim. 

-NAMDK KEMAL YOLGA — Hay hay efen
dim, hay hay. 

«Seviye» ve «Düzey» kelimeleri. 
Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlar; 

«Düzey» kelimesini seviyorum. Güzel bulunmuş 
bir kelime ve belli bir kavrama tekabül ediyor. Dili
mizde şimdiye kadar mevcut olmayan bir kavrama 
tekabül ediyor. 'Memnuniyetle karşılıyorum. Zaten 
başta, daha önceki konuşmalarımda da arz ettim ve 
vurgulayarak arz ettim, IDil Kurumunun yeni, lü
zumlu ve güzel kelimeler üretmesine karşı olanlar
dan değilim, sayın arkadaşlarım. İlk konuşmamda 
dilin hayatiyeti diye acizane bir fikirden bahseder
ken bunu vurgulamıştım. Türkçe kendi özüne dön
melidir ve kelimeler üretmelidir. ıBu bir ihtiyaçtır. 
büyük bir ihtiyaçtır ve nitekim, bu «düzey» güzel, 
bir ihtiyaca tekabül eden bir kelime; fakat Sayın Baş
kanım, «düzey»de seviye anlamı yok, «düzey»de düz
lük anlamı var, satıh anlamı var. «seviye»de ise yük
seklik anlamı var. Binaenaleyh, «seviye»yi atıp «dü

zey»! alırsanız gerçi güzel bir kelime bulmuş olursu
nuz; fakat seviye kavramını kaybederseniz. Nitekim 
Fransızca'da bunların ayrı kelimeleri vardır: «Plan» 
ve «Niveau» denir. IBinaenaleyh, bu bir defa yan
lış. 

Sonra, yine hep aynı şeyi söylüyorum, etrafında 
teşekkül eden aynı kelimeden üretilen kelimeler. «Se
viyeli» ve «seviyesiz» diye kelimelerimiz var ve son 
derece değerli, her dil için gerekli olan kavramlar
dır. Şimdi bunlara ne diyeceksiniz?.. «Düzeyli» ve 
«düzeysiz» diyeceksiniz. Olmaz sayın arkadaşlarım. 
Hakikaten bu Dil Kurumunun Devletçe ele alınma
sı, «ilmin ışığında» {10 maddedeki bu iki kelime ben
deniz için çok kıymetlidir) ve bir disiplin altında dili
mizin güzeli iğine ve büyüklüğüne, geleneklerine, 
mazisine yaraşır bir seviyeye, böyle l(Af buyurun) 
önüne gelenin rastgele, etrafını düşünmeden kelime 
üretmesiyle değil, bir disiplin içinde çalışılması lazım
dır. Bu samimî kanaatteyim ve 'tekırar ediyorum. Al
lah bu Teklifi bu Meclisin önüne getirenlerden bin 
defa razı olsun. 

Saygıyla arz ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın Yolga. 
Sayın Yolga'hın önergesinin lehinde aleyhinde söz 

isteyen sayın üyemiz var mı efendim?.. Sayın Karal, 
lehinde aleyhinde?.. 

HALİL İİBRAH1M KARAL — Yazım bakımın
dan. Sırası gelmedi değil mi efendim?. 

BAŞKAN — Daha sonra Sayın Karal. Müsaade 
buyurun efendim. 

Lehte aleyhte söz isteyen sayın üye?. Yok. 

Sayın Komisyon, önergeyle ilgili görüşünüz 
efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIıOĞLU — Sayın Başkanım; öner
geyle ilgili olarak bir düzenleme yaptık efendim. O 
düzenlemeyi Sayın Sözcümüz arz edecekler. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın ISözcü. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ADNAN OREL — İlintine, iırfanma, 'şahsiyetime haki
katen büyük değer verdiğim zaırif arkadaşımızın çok 
güzel konuşmasına, tekliflerine arzı şükran ederiz 
Komisyon adına. 

Benim; «Yolunmuş tavuk»tan Kurumun söktüğü 
birkaç tüyü daha burada ifade etmesine de ayrıca te
şekkür ederim. 

Efendim, muhterem arkadaşımızın 4 üncü mad
de münasebetiyle vermiş olduğu, 36 ncı madde ile 
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vermiş olduğu iki önergeyi aldık. Kendileri daha ev
vel 36 ncı maddeyle ilgili olarak bir suret daha ver
mişti, onu da aldık. Dikkatle, itina ile inceledik, be
nimsedik. Yalnız, kendilerinin kullandığı kelimeleri, 
ifadeleri ve gayelerine hizmet edecek beyanlarını, 
mümkün olduğu kadar Atatürk'ümüzün kullandığı 
ifade ve beyanlara uydurmak suretiyle bu maddeyi 
yeniden hazırladık. Herhalde kendileri de takdir bu
yuracaklardır ki, arzu buyurdukları hususların hepsi -
ni içermektedir. Sayın Daşkan'a takdim ediyorum ve 
buradan ayrıca okuyorum. 

Şöyle oldu: 

Türk Dil Kurumunun amacı 
Madde 36. — Türk dilini; ilmin ışığında, gerçek 

kaynaklarına inerek, Türk kültüründeki gelişme ve 
değişmeleri de kapsayacak surette incelemek, özün
deki güzellik ve zenginliği meydana çıkararak gele
ceğin medenî ihtiyaçlarını karşılayacak ve bütün ilim, 
teknik ve sanat kavramlarının ifadesine yer verecek 
şekilde gelişme ve muvazenesini sağlamak, böylelik
le dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe 
eriştirmektir.» 

ıBunlar, hem sayın arkadaşımızın teklif buyurduk
ları hususları ihtiva ediyor, hem de Atatürk'ün ifade 
buyurduğu, Dil Kurumundan istediği hususları ve 
verdiği direktifleri kapsıyor. Zannederim kendileri
nin tasvibine de ve sizlerin de kabulüne mazhar olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orel. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan; müsaade 
ederseniz bir noktasına temas etmek istiyorum. 

«IBöylece» kelimesinin böyle bir metinde yer al
ması bence yerinde değildir. Tutmuyorum. «Böyle
ce» diye birtakım ifadeler... 

BAŞKAN — «Böylece» diye bir şey söylemedi. 
AKİF ERGlNAY — Öyle söyledi zannediyorum 

efendim. 
BAŞKAN — «©öylelikle» var efendim, «IBöyle

ce» değil de, «böylelikle» var. O, evvela Sayın Yol-
ga'nın önergesine karşı değişik bir metin. Daha doğ
rusu, 36 ncı maddeye bazı ilaveler yapılarak bir dü
zenleme söz konusu. 

İSayın Yolga, bu durumda önergenize katılma 
olmuş mu efendim?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; 
esas itibariyle katılma olmuş. Yalnız özür dileyerek 
şunu ifade etmek isterim; bendeniz mümkün olsay
dı kendi metnimi belki biraz kısaltmayla tercih eder
dim. Her halükârda mevcut metinde bir defa (Sayın 

Erginay da hatırlattı) «Türk Dil Kurumunun Ama
cı» diye başlamak lazım; çünkü kenar başlığında... 

İBAŞKAN — Öyle başlıyor efendim, evet. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sonra, «geleceğin 

medenî ihtiyaçları»nın yerine başka bir terim bulun
sa, mesela «ileri medeniyet seviyesinin gerektirdiği 
kavramları karşılayacak» şeklinde. 

Sonra, «yer verecek» yerine, «imkân verecek» de
mek uygun olurdu. 

IBir de son satırda (Çünkü metni daha önce not 
ermiştim) «Yüksek hayatiyete» kelimesinin konma
sına acizane şahsen büyük önem veriyorum. Hatta 
hiçbir teferruat yazılmadan bu maddede «Türk di
lini yüksek medeniyet seviyesinin gerektirdiği haya
tiyete kavuşturmak»., deseydik, daha iyi olurdu. 

Sayın (Başkan; 
Her halükârda, mümkün olsa bu metin üzerinde 

daha uzun durülabilseydi; ama kendilerine şükran 
arz ederim, en azından önergemi dikkatnazara almak 
lütfunda bulundular. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yani, önergenizi işlemden kaldırıyorum bu du

rumda. Geri alıyorsunuz, bir uyma var. Çünkü, uy
mayı kabul etmediğiniz takdirde doğrudan doğruya 
oylayacağım, öbür metne geçeceğim efendim. Bil
miyorum önergeyi geri çekecek misiniz, yoksa oyla
yayım mı? 

NAMIK KEMAL YOLGA — İSayın Başkan; ar
kadaşları zorlamak istemem; ama bu metinde kendi 
kanaatleri yer almıştır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTAROOĞLU — Sayın Başkanım; endi
şeleri olmasın. Yalnız, müsaade buyurursanız katıl
madığımız tarafları da arz edelim. 

Burada kendilerinin verdikleri üç metin (36 ncı 
madde için verdikleri iki metin ve bir de daha öncî 
4 üncü madde için verdikleri metin) dikkate alın
mıştır. 

Bizim esas endişemiz; «'Milletçe benimsenmiş ke
limeler ve deyimleri varlığına katarak ve kendi araç
larıyla kelime üretme yöntemlerini geliştıirerek en ile
ri medeniyet seviyesinin gerektirdiği ve zaman için
de gerektireceği» şeklinde teklif etmişlerdi, biz bun
ları bölümlere koymak suretiyle aldık, bunun hepsi
ni birden biraz tehlikeli bulduk. Kendilerine göre 
metot geliştiremezler. Şimdi bunu bir örnekle arz 
edeyim efendim: 

Türkçe sözlükte «işlev» kelimesinin karşılığı 
«fonksiyon» dur. Şimdi, «sal-sel» ekleriyle bir keli-

I 
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me uydurmuştur, burada «işlevsel» yoktur ve bu üç 
gün önce Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlan
mış bir kanun tasarısında, «Fonksiyonel yaygın eği
tim» veya «fonksiyonel okuma-yazma» ibaresinde 
«fonksiyonel» yerine «işlevsel» kelimesi kullanılmış
tır. Bizim dikkatimizi çekti ve onu o bölümden 
Çıkardık; fakat maalesef biraz önce arkadaşımızın 
dedikleri gibi başka bir kurum, Cumhurbaşkanımı
za kadar giden bir kararnamede bu kelimeyi kullan
mıştır. Şimdi bu kelime yerleşmiştir. Eğer o kelime 
Yaygın Eğitim Kanununda bizim tarafımızdan size 
sunulmuş olsaydı, belki dikkatimizden kaçardı ve 
öyle geçerdi. Bu kelime kanunlaşmıştır. DBu, zorla ke
lime kabul ettirmektir. ıBu metoda bu bakımdan kar
şı çıktı, kurumlar da böyle bir yol seçmesinler diye 
karşı çıktık. 

Bir konuyu daha arz edeceğim. Sayın Başbaka
nımız, kanun tasarılarının hazırlanması hakkında bir 
genelge gönderiyorlar, bu genelge elimizde, bunun 
5 inci maddesinde, «(Kanun) kelimesi kullanılacak, 
(Yasa) kelimesi kullanılmayacaktır» diyor; fakat 
kendilerinin bastırıp dağıttıkları ve kütüphaneleri
mize koyduklarımızda «Yasa Tasarılar Komisyonu» 
diyor; buyurun?.. Başbakanlıkta «Yasa Tasarısı Ko
misyonu» var. Bize böyle ciltlerle geliyor ve adı da 
böyle. Peki, biz böyle «Kanun» şeklinde hazırlaya
cağız, kendileri «Yasa» kelimesini kullanacaklar. Par
lamentonun bir dili vardır arkadaşlar; Parlamento 
dilinde «Kanun» kelimesi kullanılacaktır, bu bitmiş
tir. Kişi özel olarak bunu kullanabilir; ama kanun 
yaparken bu kelimeyi kullanamaz. Fakat, dünkü üç
lü kararnamelere bakın; onlarda «657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu» demiyor, «1657 sayılı Devlet Me
murları Yasası» diyor ve «657 sayılı Yasanın 74 ün
cü maddesi gereğince uygun görülmüştür» diye Sa
yın Cumhurbaşkanımızdan kararname almıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Anayasa «Ya 
sama Meclisi» diyor çünkü. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Yasama» başka şey, 
«yasa» başka efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI'KIRCALI — Anayasa di
yor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Anayasa» da başka 
şey, «Kanun» da başka şey de onun için. Bu fark
ları çok dikkatle birbirinden ayırmak lazım. Bu isim-
midir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşma olma
sın lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — İsimde olabilir. Hiç
bir zaman «Anamur» varken, «Babamur» niye yok 
diye kimse bunun münaşasasını yapamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — «Anayasa 
Kanunu» diyebilir miyiz? 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı; niçin karşılıklı ko
nuşmayı tercih ediyorsunuz efendim? Bir sorunuz 
varsa, lütfen Divan aracılığıyla sorun. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Affedersi
niz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı; önerge 
üzerindeki görüşmeleri tamamlayalım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, arkadaşımız 
endişe etmesinler; hepsini aldık, tehlikeli olan kısım
larını çıkardık, diğerleri aynen vardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Yolga önergesinin 

oylanmasını istiyor. Bu bakımdan önergeye katılıyor 
musunuz, katılmıyor musunuz?. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efendim, tehli
keli buluyoruz ve arkadaşların bilmeleri bakımından 
o noktayı da arz ediyorum; «Kelime üretme yöntem
lerini geliştirerek en ileri medeniyet seviyesinin ge
rektirdiği» ibaresine karşıyız. Biz, geleceğe dönük ol
duktan sonra «hayatiyet» kelimesine de karşıyız. 
Çünkü, burada «Geleceğin medenî ihtiyaçlarını kar
şılayacak» ve «bütün ilim» dedikten sonra, (ilim za
ten gericiliği ilim yerine saymaz) hayatiyet var de
mektir, bu bakımdan gerekmez dedik. 

I Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iNAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Yolga; bir diyeceğiniz mi 

var efendim? 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

görülüyor ki maksatta Sayın Komisyondan hiçbir 
farkımız yok, ifade bakımından bir değerlendirme 
farkı var. Bendeniz daha önceki konuşmalarımda da 
sarahatle ifade ettim. Kendileri de bu kanaatleri ka
bul ettiklerini ortaya koymuş olduklarına göre, arka
daşlarımın oylarını zorlamadan önergemi geri alıyo-
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın üyeler; bu maddeyle ilgili olarak Komis

yonun yeni bir düzeltmesi var, okutuyorum. 
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Türk Dil Kurumunun amacı I 
MADDE 36. — Türk Dil Kurumunun amacı; 

Türk dilini, ilmin ışığında, gerçek kaynaklarına ine
rek, Türk kültüründeki gelişme ve değişmeleri de 
kapsayacak surette incelemek, özündeki güzellik ve 
zenginliği meydana çıkararak, geleceğin medenî ih- I 
tiyaçlarını karşılayacak ve bütün ilim, teknik ve sa
nat kavramlarının ifadesine yer verecek şekilde geliş- I 
me ve muhafazasını sağlamak, böylelikle dünya dil
leri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek
tir. 

AKÎF ERG1NAY — Sayın Başkan; «böylelik
le» kelimesinin çıkarılmasını teklif ediyorum. I 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; böy
lelikle kelimesini çıkarmakta hiçbir mahzur yok. O 
takdirde «sağlamak» kelimesinden sonra virgül koy- I 
duktan sonra «dünya dilleri arasında değerine yara
şır yüksekliğe eriştirmektir.» şeklinde oluyor. Çün- I 
kü, biz bu iki maddeyi değiştirirken 37 nci maddede I 
de aynı şeyi aldık elimize. I 

BAŞKAN — «Böylelikle» kelimesini çıkartıyo
ruz efendim. 

NECÎİP BİLGE — Bir düzeltme teklifim var Sa
yın Başkan. I 

IBAŞKAN — Buyurun. 
NECİP BİLGE — Belki bazı arkadaşlar hoş kar

şılamayacak; ama ben de bu kelimeyi sevmekle be- I 
raber, ifade birliğini sağlamak bakımından, bu yeni 
metinde iki kez geçen «ilim» kelimesinin «bilim» ke- I 
limesine dönüştürülmesini teklif ediyorum. Çünkü, 
19 uncu, 22 nci, 34 üncü, 37 nci ve 42 nci madde- I 
lerde «bilim» kelimesi geçmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Komisyon. I 
MİLLÎ EĞtTlM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «bilim» ke
limesi geçti; fakat «ilim» ve «bilim» aynı anlamda 
değildir. Bu çok önemli bir noktadır ve sözlükte de 
bu gayet açıktır, karşılıkları *da birbirinden farklı
dır. Burada, birinci satırda «ilmin ışığında» ibaresi I 
var, bir de dördüncü satırda «bütün ilim» ibaresi var. 
Dördüncü satırda «bilim» kelimesini kullanmak ve 
«bütün bilim» şeklinde değiştirmek mümkün. Yalnız, 
birinci satırdaki «ilim» kelimesi Atatürk'ün bizzat bu 
Kurum için söylediği laftır, onu katiyen değ'ştirmek 
istemiyoruz. 

BAŞKAN —- Dördüncü satırdaki «bütün ilim» 
ibaresini «bütün bilim» olarak düzeltiyoruz efendim. I 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; bir 
düzeltme teklifim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NAMIK KEMAL YOLGA — «Yer» kelimesi 

yerine «imkân» kelimesini öneriyorum. Çünkü, «yer 
Vermek» değişik anlamda oluyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, birinde biraz 
daha geniş, daha sabit oluyor. Siz ona imkân vere
bilirsiniz; ama yer vermeyebilirsiniz. Buraya herkes 
girebilir; ama burada oturmak başka şeydir. Onu 
kategorisine, yerine koymak çok önemlidir. «Bütün 
bilim, teknik ve sanat kavramlarının ifadesini kapsa
yacak» şeklinde de olabilir; fakat burada bir yer var 
ve bu yer huduttur. Yoksa, burada «imkân verdim; 
ama imkân sağlanmadı» gibi bir durum çıkmasın. O 
bakımdan katılamıyoruz. 

ABDÜLBAK1 CEBECİ — Sayın Başkan; bir dü
zeltme teklifim olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkanım; Ana

yasada «medeniyet» yerine «uygarlık» sözcüğünü ka
bul ettik ve bu kanunda da «medeniyet» sözcüğünü 
«uygarlık» sözcüğüyle değiştirdik. «Medenî» sözcü
ğünün karşılığı da «uygar»dır. Burada «geleceğin me
denî ihtiyaçlarını karşılayacak» şeklinde bir ibare 
var. Bu ibarede «medenî» yerine «uygar» sözcüğünü 
kullanabilirler mi? 

BAŞKAN — Komisyondan soralım Sayın Cebe
ci. 

Sayın Komisyon; «Medenî» yerine «uygar» söz
cüğünü kabul ediyor musunuz? 

MİLLÎ EĞtTtM KOMİSYONU BAŞKANI SEL 
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bir 
konuyu arz etmek İstiyorum. 

Bazı kelimeler vardır ki, bu kelimeleri değiştirdi
ğiniz zaman manasını kaybeder. Bunları Atatürk söy
lemiştir. Şimdi hepimizin bildiği Atatürk'ün gençliğe 
hitabesini arz ediyorum; «Ey Türk gümüğü; birinci 
ödevin Türk erkinliğini ve Türk Cumhurluğunu son
suza dek savsamaktır» desem, Atatürk'ü ne yapmış 
olurum arkadaşlar?.. Ve bu Türkçeleştirilmiştir bu 
memlekette, aynen böyle olmuştur. «Gençlik» keli
mesinin karşılığı «ıgümük»tür. «Ey Türk gümüğü, 
birinci ödevin Türk erkinliği ve Türk Cumhurluğu
nu sonsuza kadar savsamaktır.» Olmaz efendim; 
«'Medenî» kelimesinin burada yeri başka bir mana
dadır. «Uygar»ı da kullanıyoruz, hepsinin yeri var; 
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ama bu Atatürk'ün lafı olduğu için bu amaca aldık 
efendim. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSayın üyeler, düzeltme işlemi de bitmiştir. 
36 ncı maddeyi biraz evvel okuttuğum biçimi ile 

ve mevcut düzeltmelerle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Türk Dil Kurumunun görevleri 
MADDE 37. — İBu Kanunun ilkeleri doğrultusun

da Türk Dil Kurumunun görevleri şunlardır : 
a) Yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile il

gili derleme ve taramalar yapmak, 
b) Türk dilinin gelişmesine, özleşmesine, sade

leşmesine yarayacak sözlükler yapmak, bunları yay
mak ve yayınlamak, 

c) Türkçe dilbilgisi üzerinde araştırma ve incele
melerde bulunmak, Türkçenin tarihî ve karşılaştırma
lı dilbilgilerini hazırlamak, bunları yaymak ve yayın
lamak, 

d) Bütün bilim, sanat ve teknik terim ve kav
ramlarını kapsayacak Türkçe terim ve kavramların 
bulunmasına yönelik araştırma ve incelemelerde bu
lunmak, 

e) Millî varlığımızın temel unsurlarından biri 
olan Anadilimizin, kuşaklar arasında birleştirici ve 
bütünleştirici özelliklerini göz önünde tutarak, yeni 
kuşaklarda Anadil sevgisini ve bilincini kökleştire
cek, geliştirecek ve yaygın hale getirecek her türlü 
tedbirleri almak, araçları hazırlamak, bunları kamu 
ve özel eğitim ve öğretim kurumları ve kuruluşları
nın, basım ve yayın organlarının hizmet ve yararına 
sunmak, bu konuda gerekli her türlü işbirliğinde bu
lunmak, 

f) Türk Dili ve Türkçe Dilbilgisini geliştirecek 
araştırma ve incelemeleri özendirmek, 

g) Türk Dili ve Türkçe Dilbilgisi konularında 
kongreler, sempozyumlar, konferanslar, toplantılar, 
sergiler, geziler düzenlemek; yurt içi ve yurt dışında 
yapılacak aynı konu ve mahiyetteki toplantılara ka
tılmak, 

h) Araştırma ve inceleme sonuçlarını yayınla
mak; süreli veya süresiz yayınlar yapmak, 

ı) Amaç ve görevleri ile ilgili olarak, yurt için
de ve yurt dışında yerli veya yabancı, gerçek ve tü
zelkişilerle, eğitim, bilim, kültür, sanat kültür, sanat 
kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri, araştır
macı, yazar ve sanatkârlarla işbirliğinde bulunmak, 

j) Amaç ve görevleri ile ilgili konularda yurt içi 
ve yurt dışındaki yayınları izlemök, incelemek, değer
lendirmek ve varacağı sonuçları Yüksek Kurum Baş
kanlığına sunmak, 

k) Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve bu 
Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili olarak bir 
diyeceğiniz var mı efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanımı, Sayın 
Yolga'nın bu konuda bir önergesi vardı. Biz, o önerge 
istikametinde yeni bir düzenleme getirdik; çünkü 
amacımızı da biraz genişlettik 4 üncü madde gere
ğince ve eğer izniniz olursa, (b) fıkrası ile (c) fıkrası
nı yeniden düzenledik. Ayrıca, bir de ı(k) fıkrasını ek
liyoruz; son (k) fıkrası da, (1) oluyor. Yani, (b) ve 
(c) fıkraları yerine yeni bir metin elimizde var; (k) 
fıkrası için de şöyle bir 'hüküm getirdik, onu da arz 
edeceğim. Bir de son fıkra aşağıya iniyor. 

(b) fıkrasını şöyle değiştirdik efendim : 
«Türk dilinin, Türk kültüründeki gelişmeye pa

ralel olarak özleşmesine, zenginleşmesine yarayacak 
inceleme ve araştırmalar yaparak sözlükler hazırla
mak, bunları yazmak ve yayınlamak.» 

(c) fıkrasını da genişlettik : 
«Türkçe dilbilgisi üzerinde araştırma ve inceleme

lerde bulunmak, buna dayalı olarak Türk dilimizin 
yapısına uygun dilbilgileri ile Türkçenin tarihi ve kar
şılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak, bunları yazmak 
ve yayınlamak.» 

(b) ve (c) fıkralarını amaca uygun iki fıkra olarak 
bu şekilde değiştirdik. 

BAŞKAN — Efendim, bu metni Başkanlığa ve
recek misiniz? 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Vereceğim efendim, 

(k) fıkrasını da şöyle değiştirdik : 
«Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştırıcı 

bilimsel çalışmalar yapmak.» 
'Her memlekette kendi dillerini öğreten, kendi ya

yınları, kendi dilbilgileri, alfabeleri ve okuma kitap
ları var; fakat bizde yok. Bunlar da bu Bilimsel Ku
rulun görevleri olsun, deriz. «Yabancıların Türkçeyi 
öğrenmesini kolaylaştırıcı bilimsel çalışmalar yapmak.» 
diyoruz ve son fıkra (1) fıkrası olarak aynen kalıyor. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Bu arada «kuşaklar» yerine ((c) ben
dinde) «nesil» denilmesini (Madem Sayın Yolga'nın 
önergesi üzerinde duruyorsunuz) ve bir de bir bent 
istiyorlar; «Kurumun amaçlarına yararlı nitelikteki üs
tün başarılı yerli ve yabancı ilmî ve edebî eserleri 
ödüllendirmek.» şeklinde. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, işte etimoloji 
konusu ile ilgili olarak yayınlar ve tüzükler yapmak 
konusunu tamamladık efendim. 

BAŞKAN — Evet, onu tamamladınız. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sonundaki diğer öne
rilerine cevap veriyoruz; 

«Kuşaklar» yerine «nesiller» kelimesini önergede 
uygun görüyoruz ve (k) bendindeki «Yüksek Kuru
mun» kelimesini de çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — O zaman, metni yeniden okutacağım 
değişik biçimde ve ona göre de gerekli düzeltmeleri 
yaptıralım. 

'Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye
miz var mı efendim?.. Yok. f 

Sayın üyeler, Sayın Yolga'nın bu madde ile ilgili 
bir önergesi var, okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
479 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 37 nci madde

sinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını Yüce Mec
lisin takdirine saygıyla arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
«1. Maddeye (b)bendi olarak aşağıdaki metnin 

eklenmesi; 
(b) Türk dilinin etimolojisini incelemek, araştır

mak, yayınlamak ve sözlüklere geçirmek. 
2. Sondan bir önceki bent olarak aşağıdaki met

nin eklenmesi; 
Kurumun amaçlarına yararlı nitelikteki üstün ba

şarılı yerli ve yabancı ilmî ve edebî eserleri ödüllen
dirmek. 

3. Yazım düzeltmeleri olarak; 
(c) bendinde «kuşaklar» yerine «nesiller» denmesi, 
(ı) bendinde «sanat kültür» kelimelerinin siline

rek «ve» kelimesinin konması, 
(k) bendinden «Yüksek Kurumun» kelimelerinin 

çıkarılması.» 
BAŞKAN — Sayın Yolga, önergeniz daha evvel 

Komisyona gittiği için, Komisyon birtakım düzelt
meler yapmış; önergeniz üzerinde işlem yapalım mı 
efendim? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
her şeyden önce maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, eğer bir katılma 
olmuşsa, zaten bir açıklamaya gerek kalmayacak; 
ama ısrarlı iseniz, buyurun. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
vaktin darlığını ve bu Kanunun (Hepimizin temenni 
ettiği üzere) Bayramdan önce çıkmasının gerçekten 
lüzumunu bilmekle beraber, bu konuda kısa bir ma
ruzatta bulunmayı faydalı görüyorum. Çünkü, bir 
görev vermekteyiz. Bu görevin, bu Meclis tarafın
dan (Eğer kabul buyurulursa) ve bu Kanunla hangi 
anlamda verildiğinin zabıtlarda gözükmesinde fayda 
vardır. 

Sayın Başkanım, etimolojiyi sözlükler şöyle tarif 
ediyorlar : 

«Kelimelerin asıllarını ve o kelimelerin unsurla
rının tahlilini konu alan ilim dalı.» 

Aslını aramak ve bir kelimeyi unsurlarına ayıra
rak tahlil etmek, değerlendirmek. Şimdi, bu tarifi 
(Hepinizin malumu olan bu tarifi) hatırlattıktan son
ra önergemin gerekçesi olarak şunları arz ediyorum. 

Bir defa, etimoloji üzerinde çalışma, herhangi 
bir dil kurumunun, herhangi bir dilin, o dilin alim
lerinin normal, rutin görevidir. Bizde de bunun ya
pılması tabiî olur. Saniyen «Türkçeyi birtakım yaban
cı kelimelerden arındırmak» sözü ile yola çıkılınca, 
elbette ki mantıkî sonuç olarak, yabancı kelimelerin 
bilinmesi, listesinin yapılması; yani kısaca etomolo-
jisinin tespit edilmesi gerekir. Bu, mantık icabıdır. 

Üçüncü ve bendenizin asıl önem verdiğim nok
ta şu : 

Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlar; etimoloji 
derken, Arapça, Farsça, Fransızca vesaire kelimele
rine önem vermiyorum. Bunlar, zaten eski sözlükler
de mevcuttur, menşeilerini aşağı yukarı ilk bakışta 
hepimiz anlarız. Mühim olan Türkçe kelimelerin de
min hatırlattığım tarif gereğince aslının aranması ve 
unsurlarının tahlil edilmesidir. 

Şimdi, 1 - 2 misalle bunu arz edeceğim; fakat Sa
yın Başkanım, müsterih olun, deminki misallerim ka
dar uzun olmayacaktır. 

«Eski» kelimesi var. «Dünkü» ve «Yarınki» keli
meleri de var. Bunların ortak unsuru «ki» nin aşağı 
yukarı manasını biliyoruz; fakat kime sorsam bunun 
etimolojik kaynağını sarahatla bana söyleyemez. «Ya
rın» kelimesini anlıyoruz «Bugün» kelimesini anlıyo
ruz; fakat bunların etimolojik kaynağını söylemenin 
pek kolay olmayacağını sanıyorum. 

Her halükârda «Eski» kelimesindeki «Es» unsuru 
nereden gelmiştir?.. Bilmiyoruz. 
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«Çevre» kelimesi var. «Bura, şura» derken «re, 
ra» yer anlamına geliyor Bunu aşağı yukarı kesime 
yakın bir bilgi ile söyleyebiliriz. 

Dolayısıyla «Çevre» kelimesinde de «re» nin yer 
anlamına gelmesi kuvvetle muhtemel. O zaman orta
da baştaki «Çev» unsuru kalıyor. Bunun anlamı ne
dir?.. «Çevrilmek» kelimesi de var, yine aynı «Çev» i 
ihtiva eden. 

Üçüncü misal; demin biraz başka düzeyde bahsi
ni ettiğim «tşkil» kelimesi. Burada da «il» var. «Ben
cil» deki, «Evcil» deki «il» gibi bir «il» var, kay
nağını bilmediğimiz, anlamını bildiğimiz bir kelime. 
O zaman baştaki «tşk» kökü ne oluyor?.. 

Sayın Başkanım, şimdi hepinize şu suali özür di
leyerek tevcih ederim. Etrafınıza bakın, Türkçe keli
meleri araştırın, hangisinin etimolojik kaynağını sa
rahatle biliyoruz?.. Bilmiyoruz. Bendeniz, acizane dil
le biraz uğraşmış bir insan sıfatıyla bunu burada iti
raf ediyorum. Aşağı yukarı hiçbir Türkçe kelimenin 
etimolojik kaynağını bilmiyoruz. 

Şimdi, önerdiğim bu bendin konması, şüphesiz 
sırf bir akademik zevki yerine getirmek için değil, 
dile hizmet etmek içindir, Bu bakımdan hizmet ne 
olacaktır?.. 

Sayın Başkanım, Fransizca'nın bir Sirkonstans ke
limesi vardır. Oradaki «Sırkon» kelimesi Latincenin 
«Sirkum» undan gelir, «etrafında» demektir ve biz 
Sirkonstans kelimesini bir türlü doğru dürüst tercü
me edemeyiz, çok kullanıldığı halde. Çünkü, Sir
konstans sadece durum, vaziyet anlamına gelmez, bir 
konuyu çevreleyen bütün şartlar, durumlar manasına 
gelir. 

Binaenaleyh, biz «Sirkum» un karşılığını buldu
ğumuzda büyük rahatlık duyacağız. Yalnız Sirkons
tans değil, ona benzer birçok kelimelerin Türkçeleri
ni üretebileceğiz. 

O halde, çevredeki «çev» unsuru üzerinde bir iyi 
durmak zorundayız ve Sayın Başkanım kesinlikle şu
na inanıyorum : Ciddî bir etimoloji çalışması yapıl
dığında, bugün umut ve tahmin edemeyeceğimiz 
derecede birçok güzel şeyler bulacağız kendi öz Türk-
çemizde, kökler çıkacaktır, ekler çıkacaktır; onların 
kullanılması mekanizmaları ortaya çıkacaktır ve eğer 
biz bütün bu Kanun Teklifinin çalışmaları boyunca 
Türkçenin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana 
çıkarmak istiyorsak, (Hepimizin haklı olarak amacı 
bu) Türkçenin öz zenginliği ancak bu şekilde ortaya 
çıkabilir, lafla olmaz. Ciddî çalışma ister ve bu ciddî 

çalışmayı maalesef kaydetmek zorundayım, Türk Dil 
Kurumu şimdiye kadar yapmamıştır. 

Binaenaleyh, bu bendin 37 nci maddede yer alma
sını temenni ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayın efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Bitiyor Sayın Baş
kanım, birkaç kelimeden ibaret kaldı. 

Ödüllendirme sarih bir şey, ödüllendirmek lazım. 
Yalnız temenni ederim ki (Eski Dil Kurumu diye
lim) Eski Dil Kurumunun tarihçesinde gördüğümüz 
ve misallerini arkadaşların demin anlattıkları şekilde 
eserlere ödül verilmez. Ciddî, dile hizmet eden, mil
lî ruha hizmet eden eserlere ve ebedî değeri olan 
eserlere, estetik değeri olan eserlere bundan sonraki 
Dil Kurumu ödül verir. 

Yazım düzeltmeleri üzerinde durmayacağım. Ya
zıma sıra geldiğinde arz ederim. 

Sayın Başkanım, bütün arkadaşların müsterih ol
ması için şunu da tasrih edeyim. Türk Dil Kurumu 
ile ilgili bahis bittikten sonra huzurunuzu daha fazla 
işgal etmeyeceğim ve sabırlarınızı bundan böyle çok 
az zorlayacağım, bazı yazım konularında ve iki ufak 
önergem konusunda. 

Hepinizden şimdiye kadarki sınırları aşan, maa
lesef aşan, elimde olmadan aşan konuşmalarım için 
özür dilerim; fakat şuna samimiyetle inanıyorum ki, 
bu Kanun belki Anayasadan daha önemlidir. Ana
yasa değişir. 1961 Anayasası 20 yıl içinde kaç tane 
değişiklik geçirdi ve son defa baştan sona kökünden 
değişti. Her şey değişebilir, tarih bile değişir; demin 
de söyledim, yanlış yazdılar; Atatürk'e «Gardrop Re
formcusu» denir, fakat değişir. Dil böyle değildir, 
dil önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Dolayısıyla çok temenni ederdim ki bu Kanun 
Teklifi üzerindeki konuşmalara bizim bu son üç ay
ların süratlendirilmiş müzakere usulü uygulanmasın, 
daha geniş vakitler ayrılsın. Bu mümkün olmadı 
ve dolayısıyla bendeniz de mecburen, elimde olma
dan sabırlarınızı zorladım. Tekrar özür dileyerek he
pinize içten saygılar sunuyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Yolga'nın önergesinin leh ve aleyhinde ko

nuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, sadece önergeye katılıp katıl

madığınızı lütfedin efendim. 
MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, öner
genin tümü metnimizin içerisinde vardır ve bir tek 
etimoloji ile ilgili bir husus yok. Onun da şimdi bir 
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yerini bulduk Komisyonumuzda ve oraya eklersek 
hepsi var oluyor efendim, önergenin tümü var. 

(b) fıkrasını okuyorum efendim; «Türk dilinin, 
Türk kültüründeki gelişmeye paralel olarak özleş
mesine, zenginleşmesine ve etimolojisine yarayacak 
inceleme ve araştırmalar yaparak sözlükler hazırla
mak, bunları yazmak ve yayınlamak.» Arzu ettikle
ri bu kısım tamam. 

Altta (e) fıkrasında «... yeni kuşaklarda...» yerine 
«... yeni nesillerde.» dedik. 

Yalnız (d) fıkrasında bir atlama var efendim. «Bü
tün bilim, sanat ve teknik terim ve kavramlarını kar
şılayacak, Türkçe terim ve kavramların...» olması ge
rekiyor, yani «Kapsayacak» değil «Karşılayacak» ol
ması gerekmektedir. 

(ı) fıkrasında «... sanat, kültür..» kelimeleri iki 
defa yazılmış. Onun yerine silerek «ve» koyuyoruz. 

Eski (k) bendindeki «... Yüksek Kurumun...» ifa
delerini daha önce ifade ettiğim gibi çıkartmıştık. 

Bir de (k) bendi ekliyoruz yabancılarla ilgili, ya
bancılara Türkçe öğretmek için. 

Eski (k) bendini de yeni (1) bendi yapıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, yeni bir (k) bendi yapıyorsu
nuz ve eskisini de (1) bendi yapıyorsunuz. 

O zaman yeni düzeltmenizde bu yabancı ilmî, 
edebî eserlerin ödüllendirilmesi düşüncesine katılmı
yorsunuz değil mi?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMtSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, ödüllendir
me ile ilgili kesin bir şey yok. Bunlar için tüzükte 
gerekli düzenlemeler yapılacak, hepsi alınacak efen
dim. 

Yabancılar için ayrı bir madde koymaya, diğerleri 
için ayrı bir madde koymaya gerek yok, istismar da 
edilmesin bu iş, yani onu tüzükte ayarlasınlar efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Yolga'dan soralım eğer 
bu düzeltmeleri uygun görüyorlarsa önergeyi işlem
den kaldıracağım efendim. Yoksa oylayacağım. 

Sayın Yolga, lütfen açıklar mısınız efendim?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, Ko
misyona şükranlarımı arz ederim. Gerçekten etimo
loji konusuna çok önem vermiştim. Bu nedenle de 
ayrı bir fıkra olarak yer almasını düşünmekte idim; 
ama böyle uygun gördüler. Tekrar şükranlarımı arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — İşlemden kaldırılıyor önergeniz, 
teşekkür ederim Sayın Yolga. 

Sayın üyeler, maddenin (b) ve (c) fıkralarını ben
deniz okuyorum. 

«(b) Türk dilinin, Türk kültüründeki gelişmeye 
paralel olarak özleşmesine, zenginleşmesine ve etimo
lojisine yarayacak inceleme ve araştırmalar yaparak 
sözlükler hazırlamak, bunları yazmak ve yayınla
mak,» 

(c) fıkrası şöyle oluyor; «Türkçe dilbilgisi üze
rinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, buna 
dayalı olarak Türk dilimizi yapısına uygun dil bil
gileri ile Türkçenin tarihî ve karşılaştırmalı dilbilgi-
lerini hazırlamak, bunları yazmak ve yayınlamak.» 

Yeni bir (k) fıkrası eklendi biraz evvel biliyorsu
nuz; «Yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştı
rıcı bilimsel çalışmalar yapmak.» ve bu arada da 
«Kuşaklar» kelimesi «Nesiller» oldu, «Kapsayacak» 
kelimesi «Karşılayacak» oldu, bir basım hatası olan 
«Sanat, kültür» deyimleri vardı, çıkartıldı, yerine 
«ve» kondu ve eski (k) şimdiki (1) fıkrasında da 
«Yüksek Kurumun» çıktı, «Yüksek Kurulun ve bu 
Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.» 
biçiminde düzeltme yapıldı. 

Başka bir düzeltme var mı?.. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, (h) fıkrasında 
«yayınlamak» yazılmış «yayımlamak» olacak efen
dim. 

BAŞKAN — Evet «yayımlamak» olacak, «m» 
harfi ile olacak. Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI MEHMfcT ÖZGÜNEŞ — 
Sayın Balkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan 
DEVLET BAKANİ MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Sayın Başkan, bir konu hakkında beyanda bulunmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Düzeltme midir efendim?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim sadece düzeltme değil, hata var efendim. 
Ben, (d) fıkrasında bir hata olduğunu sanıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Efendim burada deniliyor ki, «Bütün bilim, sanat ve 
teknik terim ve kavramlarını kapsayacak Türkçe te
rim ve kavramların bulunmasına yönelik araştırma 
ve incelemelerde bulunmak,» Malum olduğu gibi, 
«kavram» «mefhum» karşılığıdır. Bir dilde evvela 
mefhumlar teşekkül eder, o mefhumlar ya terimler
le ya deyimlerle veya tabirlerle karşılanır. Binaena
leyh, burada terimin terimle karşılanması, kavramın 
kavramla 'karşılanması elbette ki, mantık dışıdır. 
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Binaenaleyh, buradaki birinci terimin çıkması lazım- j 
dır. «Bütün bilim, sanat ve teknik kavramlarını kar
şılayacak Türkçe terim ve deyimler bulmak» demek 
lazım, ikinci kavram da burada fazla ve gereksizdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Komisyon buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, mü
saade buyurursanız tek kelimelerin ifade ettiği ma
na ile değişik tek kelimenin tarif olarak veya terim | 
olarak ifadeleri birbirinden çok farklı şeylerdir. Bu, 
daha önce de görüşüldü. Analiz kelimesinin karşılı
ğını Türkçeleştireceğimiz zaman bunun Arapça tah
lil olduğunu ve bunun nasıl olacağı ayrıştırmamı ay
rışmamı alacağı konusunda bir ikili kavram, bu da 
bir kavram, fakat bazen öyle olur ki, mesela katali
zör kelimesi, olaya .devreye giren, fakat olaya katıl
mayan, geriye dönüş rioi teamül, tersinir olay, şimdi 
buyurun tersinir olay; bu terimdir terim karşılığı I 
vermek lazım, öbürü manadır, kavramdır, kavram 
karşılığı bulmak gerekir. Bu bakımdan bir ayırım 
yapmıştır. Yoksa bu doğrudan doğruya sanat ve tek
nik terimlerle ilgilidir. O yolla bunları düşünmek ge
rekir. Sayın Bakanım haklılar, yani bir ilmî hata 
yapılmamıası konusunda kanaat sahibidirler, fakat 
bu görüşle bu hazırlanmıştır. Bunun yerine başka bir I 
kelime bulalım, ama terim varsa, terim olarak, kav
ram varsa kavram olarak koyalım. Yoksa buradaki 
terimi burada tutarsınız 15 kelime ile ifade edersiniz, I 
o zaman ilmî değer taşımaz, yani bir uçak varsa tay
yarenin karşılığı ise eğer, yahut yabancı bir kelime, 
spor varsa sporu sporla yoksa denmeli ki, spor den- I 
diği zaman aklımıza hentbol, basketbol, voleybol ve
saire falan falanların tümü birden aklımıza gelir di
ye bir şey yaptığınız da, o zaman tarif olur, ama 
o kavramları kavram olarak, terimleri terim olarak 
ifade etme bakımındandır bunun manası. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. As
lında bir yazılı önerge de olmadığına göre sadece bu I 
metin bu biçimde oylanacaktır. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sadece düzeltme Sayın Yolga, bu- I 

yurun e. endim. I 
NAMIK KEMAL YOLGA — Efendim madde

nin (b) bendinde, «Türk dilinin Türk kültüründeki 
gelişmeye paralel olarak özleşmesine, zenginleşmesi- I 
ne ve etimolojisine yarayacak inceleme ve araştırma
lar yaparak sözlükler hazırlamak, bunları yazmak 
ve yayımlamak.» Burada, «hazırlamak ve yayımla- ] 
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mak» dedikten sonra «yazmak» kelimesine lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Onu da Komisyona soralım efen
dim. Zaten hazırladıktan sonra yayımlanacaktır de
niliyor. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ola
bilir, yalnız bu ilmî çalışmalarda kitaplar şöyle ha
zırlanıyor : Bir kişiye bir kitap veriliyor, fakat bu 
geldikten sonra ikinci bir heyet tarafından ayrıca in
celeniyor. O dil bütünlüğü, beraberliği bakımından, 
o yayınların nitelikleri bakımından inceleniyor. Me
sela Kültür Bakanlığında bir kitap yayınlanacağı za
man Kültür Bakanlığının amaçlarına uygun bir hal
de getirilir bu. Yoksa her kitap tercüme edilir edil
mez Kültür Bakanlığının yayını olarak yayınlanmaz 
efendim. O aynı kelime ve ifadeleri kullanmak zo
rundadır. Zaten kitap seçerken bile evvela amacına 
uygun olarak seçilmesi gerekiyor. O bakımdandır bu. 

BAŞKAN — Bu şekildeki düzeltmeleri bir te
menni olarak kabul ediyoruz. Mutlaka Komisyon 
katılırsa mesele yok, katılmadığı takdirde b-ı şekil
deki düzeltmeleri ayrıca oylamak söz konusu değil 
dir efendim. Elimizde bir önerge biçiminde olmadı
ğı sürece böyledir efendim. 

NECİP BİLGE — Düzeltme efendim... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, (b) ve (c) bend-

lerinde de «yayınlamak» denmiştir, «m» harfiyle 
olacak efendim, düzeltilmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Bizdeki «m» harfiyle efendim, bu
rada her ikisini de öyle okuttum efendim. 

Sayın üyeler; 37 nci maddeyi mevcut düzeltme
lerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
Türk Dil Kurumunun üyeleri 
MADDE 38. — Türk Dil Kurumunun üyeleri, 

bu Kurumun organlarını oluşturan, hizmet ve faali
yetlerinde görev alan kişilerdir. 

Türk Dil Kurumunun üç türlü üyesi vardır; 
a) Aslî üye, 
b) Şeref üyesi, 
c) Haberleşme üyesi. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetin bir diye

ceği?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir düzeltme veya soru var mı?.. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
Aslî üye 
MADDE 39. — Türk Dil Kurumunun kırk aslî 

üyesi vardır. Aslî üyeler; bu Kanunda belirlenim 
amaç ve ilkeleri benimsediğini tutum ve davranışları, 
bilimsel eserleri, çalışma ve faaliyetleri veya eğitim 
ve öğretim hizmetleri ile kanıtlamış; 

a) Yükseköğrenim görmüş idarî tecrübeye ve 
Devlet memuru olabilmek için gerekli niteliklere sa
hip adaylar arasından Yüksek Kurulca seçilen yirmi, 

b) Türk Dil Kurumunun amaçlarının gerçekleş
tirilmesinde yararlı olabilecek öğretim elemanları 
arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen yirmi 
(emekli olanlar dahil), 

Üyeden ibarettir. 
Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin 

yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebep
le belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona er
mesi halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini 
tamamlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, daha evvel bir dü
zeltme yapmıştık ve ZatıâMniz de Sayın Kocatürk' 
ün.. ̂  

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, da
ha evvel bir düzeltme yapmıştık, buna paralel ola
rak Sayın Kocatürk bir önerge verdiler efendim, aynı 
şeyi kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Şu anda madde bu mu oluyor efen
dim?.. Bunu okutuyorum. 

MİLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, mad
de bu oluyor efendim, bunu okutabilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon daha önce
den bir madde değişikliğine uygun olarak 39 uncu 
maddede de Sayın Kocatürk'ün önergesine uygun 
olarak bir düzeltme yapıyor ve bunu madde olarak 
huzurunuza getiriyor. Şimdi, bu 39 uncu maddenin 
düzeltilmiş yeni biçimini okutuyorum efendim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — YÖK'ün devreden vı-
kaırılmasıyla ilgili efendim. 

BAŞKAN — Evet burada YÖK devreden çıka-
rılmaktadıır. 

«Aslî üye 
Madde 39. — Türk Dil Kurumumun yirmi as

lî üyesi vardır. Aslî üyeler; bu Kanunla belirlenen 
amaç ve ilkeleri benimsediğini, bilimsel eserleri, gö

rüşleri tutum ve davranışlarıyla kanıtlamış Yüksel» 
Kurulca seçilen kişilerden oluşur. 

İhtiyaç ve gelişmelerin gerektirdiği durumUrJa 
Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun Teklifi ve Yük
sek Kurulun kararıyla aslî üye sayısı kırka kadar 
yükseltilebilir. Yeni aslî üyeler kurucu aslî üyelerin 
teklifi ve Yüksek Kurulun onayı ile seçilir. 

Aslî üyelik süresi altı yıldır. Süresi biten üyenin 
yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir sebeple 
belirtilen süreden önce üyelik sıfatının sona ermesi 
halinde, yeni seçilen üye eski üyenin süresini tamam
lar.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, madde bu mu?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Bu efendim, dört ku
ruluşta da aynı şeyi tekrarlıyor efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

NECÎP BİLGE — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECÎP BÎLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar-

kadaşlıarım; 
Maddenin mevcut şeklinde üyelerin seçimliyle il

gili olan ayırım bendenizce daha yerindedir. Şim
diki şekliyle sadece Yüksek Kurul seçecek duruma 
girmektedir. Halbuki maddenin eski metninde 10 ve
ya 20 üye Yüksek Kurulca, 10 veya 20 üye de Yük
sek Öğretim Kurulunca seçilecektir. Böylece iki ay
rı kaynaktan gelmesi hem bir güvencedir, hem de 
oraya gelecek üyelerin daha iyi çalışmalarını sağla
yabilecek bir durum arz etmektedir. Halbuki bu son 
şekliyle bütün üyeler Yüksek Kurulca seçilmiş ola
caktır. Biraz önce dernekler bakımından bazı konu
lar konuşulurken, «Efendim, Türk Dil Kurumu sa
dece kendi içerisinde bir kooptasyon yapıyordu. Bu 
kooptasyon dolayısıyla, yani sadece o üyeler kendi
leri seçiyorlar ve bunun neticesi olmak üzere de ka
muya açık olmuyordu» denildi. Burada da Yüksek 
Kurul seçtiğine göre yine kamuya açık olmayacak
tır. Halbuki Yüksek Kurula bir kontenjan tanımak, 
aynı zamanda Yükseköğretim Kurumuna da bir kon
tenjan tanımak daha uygundur. Bu itibarla madde
nin yeni şeklinin doğru olmadığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Komisyon?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılmıyoruz efendim. 
Biz yeni bir düzenleme getirdik ve başlangıçtan beri 
de arkadaşlarımız kabul etmiş durumdadırlar. Bü-

I tün bölümlerde aynı şeye devam etmek istiyoruz. 
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BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
BEKİR SAM t DAÇE — Sayın Başkan, Komis

yon biraz gerekçeli olaraik izah etse efendim... 
BAŞKAN — Efendim, bu konunun gerekçesi dün 

bir başka madde üzerinde çok genişçe tartışıldı ve 
önergeler buna göre yapıldı. Dünkü işlemde, 21 inci 
maddede aynen buna uygun olarak bir düzeltme ya
pıldığı için zaten Komisyon bu düzeltmeye uygun
luk sağlama bakımından 39 uncu maddeyi huzuru
nuza bu biçimde getirdi efendim. 

Madde üzerinde soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Devrimsel, buyurunuz efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, madde 
değiştiğine göre; burada «Emekli olanlar da» deni
yordu. Acaba bu Yüksek Kurul yeni biçimde kabul 
edilirse, Yüksek Kurulun aslî üye olarak Dil Kuru
muna seçeceği üyelerin yaş sınırı olacak mı efen
dim?.. Onu öğrenmek istiyorum. Belli bir ölçü ka
bulünü düşünmüyorilar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
ilave esasen bir önerge verilmek suretiyle Komisyo
numuz tarafından uygun görülmüştü. «Üniversite
den alınan 'kişiler belki sağlanamaz» endişesi vardı. 
Şimdi böyle bir endişe olmadığına göre, emekliler 
tabiî her zaman için, bunun yaş haddi diye bir şev 
yok esasen, aşağıda var, diğer tarafta üyelerle ilgili 
olan bölümlerde var, bir madde olaraik «Emeklıller 
de dahil» ibaresini eklemeye gerek yok, o profesör 
bulunmadığı durumlar için konmuştu, şimdi böyle 
bjr durum yok; gerekli nitelikleri taşıyan herkes gi
rebilecektir, sınırlama yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu maddeyle ilgili düzeltme isteğinde bulunan sa

yın üyemiz?.. Yo. 
Sayın Kocatürk, önergeniz zaten Komisyon met

ni olarak geldi; işlemden 'kaldırılmıştır. 
Maddeyi bu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum efendim : 
Türk Dil Kurumunun şeref üyeleri 
MADDE 40. — Türk Dil Kurumunun şeref üye

leri: 
a) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
b) Türk Dil Kurumunun kuruluşu için Hüküme

te başvuran ve ilk Yönetim Kurulunu oluşturan Ek -1 
sayılı listedeki üyeler, 
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c) Türk Dil Kurumunun kuruluş amaçları doğ
rultusunda üstün hizmet, çalışma ve faaliyetlerini; eser
leri, eğitim, öğretim veya diğer alanlardaki hizmetleri 
ile kanıtlanmış veya bu amaçlar doğrultusunda yapılan 
çalışmalara maddî veya manevî destek sağlamış, Türk 
veya yabancı uyruklu kişiler arasından Türk Dil 
Kurumu Başkanının tavsiyesi Yürütme Kurulunun 
önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile şeref üyeliğine 
seçilen kişilerdir. 

Şeref üyeleri, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu
nun tabiî üyeleridirler, ancak oylamaya katılamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. 

Buyurunuz Sayın Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkanım, bir soru 
soracağım; fakat sorum açıklama şeklinde olacak. 
«Maddî ve manevî katkı» deyimi çok esnek bir de
yimdir. Bin lira da maddî bir katkıdır yüz milyon lira 
da maddî bir katkıdır. Oraya bir sıfat eklemenin daha 
iyi olacağı kanısındayım. «Önemli katkılar» diyerek 
«önemli» kelimesini ilave edebiliriz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET ÖZGÜNEŞ — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu maddeyle ilgili soru sormak isteyen sayın üye

miz?.. Yok. 
Düzeltme isteminde bulunan sayın üyemiz?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, «Türk 
Dil Kurumu Başkanının tavsiyesi» ibaresinden sonra 
hir virgül koyacağız. 

Daha önceki maddeye paralel olarak da şu düzelt
meleri yapmamız gerekiyor: (c) bendinin son satırın
daki «şeref üyeliğine» bölümünü çıkartıyor ve son 
fıkraya «Hayatta olan» ibaresini ekliyoruz. 

Ek -1 sayılı listedeki isimlerde bir hata yoktur 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son fıkraya «Hayatta olan» ibaresini ekliyoruz. 

(c) bendinin son satırındaki «şeref üyeliğine» bölü
münü çıkartıyoruz. «Tavsiyesi» kelimesinden sonra 
virgül ekliyoruz. «Maddî veya manevî» ibaresinden 
sonra da «Önemli» kelimesini ekliyoruz. 
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Bu değişikliklerle 40 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum: 
Türk Dil Kurumu haberleşme üyeleri 
MADDE 41. — Türk Dil Kurumunun haber

leşme üyeleri şunlardır: 
a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına 

bağlı olanlar dahil yükseköğretim kurumlarındaki, 
anaîbilim dalı Türk Dili olan eğitim ve öğretim alanın
da görevli öğretim elemanları, 

b) Temel eğitim ve orta öğretimde görevli 
«Türkçe» ve «Edebiyat» öğretmenleri, 

c) (Türk Dili çalışmalarına eser ve yayınları, 
maddî veya manevî yardımları ile katkıda bulunan, 
Türk veya yabancı uyruklu kişiler arasından, Türk 
Dil Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulu
nun önerisi ve Türk Dil Kurumu Bilim Kurulunun 
kararı ile haberleşme üyesi olarak seçilen kişiler, 

Haberleşme üyeleri, Türk Dil Kurumunun yurt içi 
ve yurt dışı hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olurlar 
ve gerekli görülen haberleşme hizmetlerini yerine geti
rirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin bir diye
ceği?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOGLU — Sayın Başkanım, son 
Kanuna göre, yani biz bu hazırlığı yaptıktan sonra 
«Temel eğitim» «İlköğretim» şeklinde Anayasaya pa
ralel olarak çıktı, 222 sayılı Kanunda değişme oldu. 
Bu nedenle maddedeki «Temel eğitim» «İlköğretim» 
oluyor «Orta öğretim» kelimesi birleştiriliyor. «Gö
revli» kelimesinden sonra tırnak içerisinde Türkçe ve 
Edebiyat kelimeleri var efendim. «Türkçe ve Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmenleri şeklinde olacak ve 
oradaki tırnak işaretlerini kaldırıyoruz. Çünkü, ders
lerin adları değiştikçe, yoksa o ders öğretmeni, o 
diploma sahibi kişi olabilir. «Maddî veya manevî 
ibaresinden sonra yine «Önemli» kelimesini ekiliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBu maddeyle ilgili olarak soru sormak isteyen 

sayın üyemiz?.. Sayın Aydar ve Sayın öztuş. 
Buyurunuz Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, buradaki 
«Haberleşme» kavramının Komisyon tarafından açık
lanmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Aydar, bendeniz cevap vere
yim; bu dün kesin olarak yarım saate yakın bir sü
reyle açıklandı efendim. 

MEHMET AYDAR — Efendim, maddesi geldiği 
için soruyorum, o bakımdan. 

BAŞKAN — Efendim, bir başka maddede de 
geçti de. 

MEHMET AYDAR — Onu da biliyorum Sayın 
Başkan; yâlnız zabıtlara geçsin diye söylemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, kısaca bir 
açıklama daha yapın lütfen. Dün Sayın Yolga'nın 
önergesi üzerine bu tartışma uzun süre devam et
mişti. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOGLU — Sayın Başkanım, 
«Muhabere» kelimesinin karşılığının «haberleşme» ol
duğunu, Türkçe sözlüğümüzde böyle olduğunu, «Mu
habirin» haberleşme durumunda bulunduğunu, 
«Muhabir üye» olarak bunun değişmesinin mümkün 
olmadığını arz etmiştim; tekrarlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öztuş, buyurun efendim. 
NERMİN ÖZTUŞ — Düzeltme efendim. 
Efendim, (a) fıkrası ile (b) fıkrası arasında bir 

beraberlik sağlamak bakımından, «Türk dili ve ede
biyatı öğretmenleri» diyoruz. «Türkçe.» ve «Edebi
yat» parantez içine alınmıştır ve burada (a) fıkrasıyla 
acaba «anabilim dalı Türk dili olan eğitim ve öğre
tim alanında görevli öğretim elemanları» dediğimiz 
zaman Türk dilini de parantez içine alabilir miyiz? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOGLU — Sayın Başkanım; 2547 
sayılı Kanunda öğretmen yoktur. Onların hepsi öğ
retim görevlisi ve üniversite öğretim elemanı olmuş
lardır. Onlar bugün anabilim dalı veya bilim dalla
rında görevlendirilmişlerdir. Böyle bir şeye gerek ol
madığım Sayın Üyemiz olan arkadaşımıza açıklarım 
efendim; gerek yoktur. Unvan değişikliği kanunla 
tespit edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yolga, yazım, düzeltme... 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

23 üncü madde münasebetiyle verdiğim önergenin 
bazı kısımları kabul buyurulmuştu : (c) bendi ikiye 
bölünecekti, bir ve ikinci fıkralar en son satırdaki 
bir kısım «olurlar» kelimesinden sonra çıkarılmıştı. 
Burada da muvazilik bakımından ayni şeylerin yapıl
ması lazım. 

BAŞKAN — Soralım efendim. 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Ata
türk Araştırma Merkezinde olduğu gibi, «kişilerdir» 
den sonra, diğeri nasıl paragraf ve madde başı ol
duysa, burada da aynı durumda; (Baş tarafına geçi
receğiz efendim) «Türk ve yabancı uyruklu kişiler 
arasından, Türk Dil Kurumu Başkanımn tavsiyesi 
ve Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun 
kararıyla seçilen kişilerdir.» diye bunu satırbaşına 
getiriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bir daha tekrar
layın. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Maddî ve 
manevî destek sağlamış» satırbaşı yapıyoruz; «Türk 
veya yabancı uyruklu kişiler arasından, Türk Dil 
Kurumu Başkanının tavsiyesi, Yürütme Kurulunun 
önerisi ve Bilim Kurulunun kararıyla seçilen kişi
lerdir.» 

BAŞKAN — Onu satırbaşı yapıyoruz, bir. İkin
cisi de, «gerekli görülen haberleşme hizmetlerini ye
rine getirirler.» bölümünü de... «Yardımcı olurlar» 
da kesiyoruz ve nokta koyuyoruz, değil mi efendim? 
Sayın Yolga'nın teklifi öyleydi, daha evvel kabul et
tiğiniz. 23 üncü maddede o «gerekli görülen haber
leşme hizmetlerini yerine getirirler» i madde metnin
den çıkarmıştık. Burada da çıkarıyoruz. 

MÎLLÎ EĞlTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — O burada yok efen
dim. 

BAŞKAN — Var efendim, «gerekli görülen ha
berleşme hizmetlerini yerine getirirler.» var burada 
ve çıkartıyoruz. 

Sayın üyeler, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenleri şeklinde düzelttik, «temel eğitimi» «ilk
öğretim» yaptık, (c) fıkrasında «kişiler arasından» 
sonra «Türk Dil Kurumu Başkanının tavsiyesi» bö
lümünü aşağı aldık ve son fıkrada da «gerekli gö
rülen haberleşme hizmetlerini yerine getirirler.» bö
lümünü de çıkartarak 4t inci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddö kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Türk Dil Kurumu organları 
MADDE 42. — Türk Dil Kurumunun organları 

şunlardır : 
a) Türk Dil Kurumu Başkanı, 
b) Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, 
c) Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu, 
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d) Türk Dil Kurumu Sekreteri, 
e) Türk Dil Kurumu Bilim ve Uygulama Kol

ları. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceğiniz 

var mı?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili soru sormak isteyen sayın 

üyemiz?.. Yok. 
Düzeltme?.. Sayın Kurtoğlu, buyurun. 
SERDA KURTOĞLU — Kenar başlık efendim; 

«Türk Dil Kurumu organları» denilmiş. Oysa ki, 
40 inci maddede «Türk Dil Kurumunun şeref üye
leri» doğru; o tertibe uygun olarak bunun da «Türk 
Dil Kurumunun» olması lazım efendim. 

BAŞKAN — 23'te de öyle zaten; «merkezinin 
organları» ydı. Bunu da «Türk Dil Kurumunun or
ganları» olarak düzeltiyor muyuz Sayın Komisyon, 
Sayın Hükümet?.. Düzeltiyoruz efendim ve madde
yi bu düzeltmeyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum. 
Türk Dil Kurumu Başkanı ve Başkan Yardım

cısı 
MADDE 43. — Türk Dil Kurumu Başkanı ve 

aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip 
adaylar arasından yüksek kurulun görüşü alınarak, 
Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır. 

Türk Dil Kurumu Başkanının, çalışmalarında 
kendisine yardımcı olmak üzere, aslî üyeler arasın
dan önerdiği bir üye, Başkan Yardımcısı olarak müş
terek kararla atanır. Türk Dil Kurumu Başkanının 
bulunmadığı durumlarda, Başkanın görevlerini yar
dımcısı yerine getirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz?.. Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir diyeceği
niz?.. 

MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; daha 
önceki bölümde de başlığı değiştirmiş, başlığı ilave 
etmiştik. «Nitelikleri» vardı, «ataması» vardı efen
dim. Buranın da «Türk Dil Kurumu Başkanı ve Baş
kan Yardımcılarının nitelikleri ve atanmaları» olma
sı gerekiyor. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyemiz olmadığına göre, soru sormak isteyen sayın 
üye?.. Sayın Devrimsel, Sayın Tan, Sayın Akkılıç. 
Kayıt işlemi bitmiştir. 
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Sayın Devrimsel, buyurun efendim, soru. 
FÎKRÎ DEVRÎMSEL — Sayın Başkanım, mad

denin birinci fıkrasında «Türk Dil Kurumu Başkanı 
ve aslî üyelerde bulunması gereken niteliklere sahip 
adaylar arasından yüksek kurulun görüşü alınarak, 
Başbakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanır.» 
deniliyor. Peki, yüksek kurulun görüşünün alınacağı; 
bu görüşle Başbakanın bağlı olup olmayacağını ben 
merak ediyorum. Yani danışma gibi sorar mı, yok
sa onun müspet görüşünü almak koşulu var mı? Bu
nu sormak istiyorum: teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel 
Sayın Komisyon? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, şemada yük
sek kurul ayrı, kendine çalışır,. Başkan gerekli istiza
nı oradan alır. Şemada ayrı olduğu için bu şekilde 
bir ifadeye... Yani kurul burada efendim, Başbaka
nın yanında, Başbakanın Başkanlığında bir kurul 
var. Başbakan daha önce bu öneriyi kuruldan bun
ları tayin edeceği hakkında alıp müşterek kararna
meye istizan ediyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Tan? 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım; demin 42 nci 

maddede sormak istemiştim; fakat görmediğiniz için 
soramadım. îzin verirseniz şimdi sormak istiyorum. 
Şimdi, teklifteki organ sıralamasını Komisyonumuz 
değiştirmiştir; kendi içinde hiyerarşik yapı oluştur
duğu kanaatiyle yapmıştır bunu. Kurum başkanları
nı başa almıştır, Yüksek Kurumun organlarının sı-
ralamasındaki düzeni bozmak suretiyle ve Kanun 
Teklifindeki sırayı da değiştirmek suretiyle... 

Şimdi bir organı, daha doğrusu organlar arasında
ki sıralama bunların görev ve yetkilerinden kaynak
lanır. Karar organı daima önde gelir, uygulayıcı 
ondan sonra gelir. Başkan ve icra organları acaba 
bu düzeni bozmakla organlar arasındaki hiyerarşi na
sıl olacak?, Karar ve icra organı arasındaki fark bu
dur. Sormak istiyorum... Bunun yanlış olduğu kanı
sındayım, bunu da belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Yani şu anda 42 nci maddeyle ilgili 
bir soru sormuş oldunuz?.. 

TURGUT TAN — Son, Başkanlıkla ilgiü oldu
ğu için soruyorum bunu. 

BAŞKAN — Evet, Yüksek Kuruldaki, buradaki 
başkan başka bir kurul; ama soralım efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Tandın sorusu... 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMÎSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ge

çen konuşmamda da arz etmiştim, iki defa bu ko
nuyu arz ettim. Şemada Kurum Başkanını Bilim Ku
rulunun altına alıyor, halbuki Bilim Kurulunun ve 
Yürütme Kurulunun, sekreteryanın, bilim ve uygula
ma kollarının başıdır. Daha önce bu şemayı teklif 
hazırlanırken çizmedikleri için böyle bir yanlış uy
gulamaya geçilmiştir. Biz bunu düzelttik efendim 
müsterih olsunlar. Bu sırada Başkanın hiçbir teşki
lat şemasında kurulun altında olduğu görülmemiş
tir. îstişarî mahiyette. Bilim Kurulunun da Başkanı 
var. Onun eğer başı olmamış olsaydı Başkanlık o za
man hiyerarşinin yanında veyahut da Danışma Bi
rimi gibi sağında ve solunda olurdu. Halbuki bu 
düzenlemenin altındadır. Bu bakımdan da Kanunu 
da biz düzenlemeye göre yaptık. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürtan, sorunuzu sorunuz. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım; madde 

43'ün birinci fıkrası ile ilgili iki sorum var : 
Birisi; burada şöyle deniliyor, Yüksek Kurulun 

görüşü alınarak, Başbakanın önerisi üzerine müşte
rek kararla atanır.» 

Bu Yüksek Kurulun görüşünü kim alır? Sayın 
Başbakan mı alacaktır? Sayın Başbakan alacaksa 
Yüksek Kurul da Sayın Başbakana adayın üzerinde 
olumlu görüş vermez ise acaba ne olur? 

îkinci sorum; «Başbakanın önerisi üzerine müş
terek kararla atanır» denilmektedir. 

Sanırım bu müşterek kararname olmalı. Müşte
rek kararnamede Sayın Başbakanın imzası vardır. 
Böyle olunca bunu sanırım Cumhurbaşkanından mı 
öğrenecektir, ne olacaktır? Burada bir karışıklık var 
gibi geldi bana; bu konuda açıklık getirirlerse ha
liyle iyi olacaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü bildirir misiniz? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMÎSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; ar
kadaşım, müşterek kararname ile atanmış bir kişi 
ola.» ak bunun yine Cumhurbaşkanı tarafından imza
lanacağını biliyorlar demektir; çünkü kendi kararna
meleri de müşterek kararnamedir. Müşterek kararna
meden maksat ilgili kuruluşun, yani Kurumun, Başba
kanın ve bir de Cumhurbaşkanının. Ancak burada 
hassas olan nokta şurasıdır efendim; acaba Kurulun 
haberi olmadan, Başbakan, çünkü Başbakan politi
kadadır, bu işi Reisicumhura götürürken Kuruldan 
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bilgi alıyor mu, almıyor mu? Çünkü orada, Kurulda 
Cumhurbaşkanının dört tane üyesi var. Bu bakımdan 
daha önce Kuruldan tasvip alacak, kararnameyi yu
karıya sunacak efendim. 

Arz ederim. 
REMZt BANAZ — Onu kim imzalayacak efen

dim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Birinciyi ilk defa ken
di; evet efendim. İkinci bu, üçüncü de o. 

BAŞKAN — Sayın Banaz, evet vakit biraz geç
ti ama... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Üçlü kararnamede 
efendim, üç kişiden imza alacak. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, bir dakika mü
saade buyurun efendim. 

Danışma Meclisinin bir İçtüzüğü vardır. Bu şe
kildeki sohbet havasına Başkanlık Divanı asla mü
saade etmeyecektir. Lütfen, vakit geçti, farkındayım, 
yoruldunuz; ama lütfen içtüzük uygulamasına kesin
likle riayet edelim efendim. 

«Müşterek Kararname» mi diyorlar? «Karar» la 
yazılmış, «Kararname» yi soruyorlar Sayın Başkan. 
«Kararname» yerine «Karar» mı? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Müşterek karar» dır 
bunun adı efendim. «Kararname» düzenlenen kâğı
dın adıdır efendim. «Müşterek karar» dır bunun 
adı. 

HAYATİ GÜRTAN — İlk defa duydum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. Soru soracaktı

nız; değil mi? 
MAHMUT AKKILIÇ — Evet Sayın Başkanım, 

bir soru sormak istiyorum. Sayın Komisyon Başkanı, 
«Şema» dediler, ben anlayamadım; yalnız bu çizel
geyi acaba buraya eklemek lüzumunu hissetmedi
ler mi? 

İkincisi; burada bir de düzeltme var. 
«Türk Dil Kurumu Başkanı» ibaresinden sonra 

burada bence «ve» ye gerek yok. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Virgül efendim orası, 
düzeldi o. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sorularım çizelgenin 
buraya eklenmesi ve bir de «ve» nin kaldırılması ko
nusunda oluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. Ya
ni soru da olmadı da temenni oldu Sayın Akkılıç. 
Eklememişler, bundan sonra da nasıl ekleyeceğiz bi
lemiyorum; ama «Neden eklenmedi?» deseydiniz, ha
ni onu bir soralım. 

MAHMUT AKKILIÇ — İşte onu soruyorum. 
Yalnız, Komisyonlar, «Hep bize hücum ediyorlar» 
diyorlar da; onun için böyle sormak istedim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «Bu çizelgeyi, eli
nizdeki şemayı neden eklemediniz?» diye Sayın Ak
kılıç soruyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu Komisyon 
Başkanı Selçuk Kantarcıoğlu'nun Komisyondaki ar
kadaşları ile özel çalışma yapmış olduğu bir cetvel
dir. Genel Kuruldaki arkadaşlarımın daha bilgili ol
duğu kanaati ile eklemek lüzumunu hissetmedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; madde üzerinde düzeltme isteminde 

bulunan başka sayın üyemiz var mı efendim? 

NAMİK KEMAL YOLGA — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Yolga, buyurunuz. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Efendim; ilk satır

da, «Başkanı» sözcüğünden sonra «ve» yi kaldıra
lım. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Yaptık efendim. 

BAŞKAN — Öyle yaptık zaten efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — İkinci satırda, 

«Arasından» kelimesinden sonra bir virgül koymak 
anlamı daha vazıh hale getirir. 

iBir de, hemen arkasından gelen «yüksek kurul'un» 
kelimelerinin baş harflerini büyük yazmak lazımdır. 
Nitekim 3 üncü maddede bu isimlerin baş harfleri 
büyük yazılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Baş harf

lerini de büyük harf yapıyoruz. Zaten öyle olması 
lazım; değil mi efendim? «Yüksek Kurul» un baş harf
lerini hep büyük yazdık, burada da büyük yazıyo
ruz. 

Sayın Kavalalı, düzeltme ile ilgili bir husus ma 
vardı?. 

A. MÜMİN KAVALALI — Arkadaşlar temas 
ettiler efendim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
SERDA KURTOĞLU — Müsaade eder misiniz 

Sayın Başkanım? Düzeltme ile ilgili bir husus vardı. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kurtoğlu?. 
SERDA KURTOĞLU — Maddenin son satırında, 

«Durumlarda» denmiş efendim. «Türk Dil Kurumu 
Başkanının bulunmadığı durumlarda» denmektedir. 
«Bulunmadığı hallerde» denmesi lazım veya «Bulun
madığı zamanlarda» denecektir. 

BAŞKAN — Maalesef daha evvelki maddelerde 
«Bu durumlarda» ibaresi geçmiştir. Komisyona sora
lım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Bu durumlarda» iba
resi geçti efendim, yine aynı ibare oluyor. Aynı şekil
de kalsın. 

BAŞKAN — Yani siz de «Kalsın» diyorsunuz Sa
yın Komisyon. 

iSERDA KURTOĞLU — Ya «Hal» olur ya «Za
man» olur. 

M. RAHMİ KARAHASANOÖLU — Sayın Baş
kanım, redaksiyonla ilgili bir husus var. 

BAŞKAN — Evet Sayın Karahasanoğlu, buyuru
nuz efendim; düzeltme ile ilgili olarak söz veriyorum. 

İM. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sondan 
bir evvelki satırda «Başkan Yardımcısı» ibaresinin ilk 
harfleri büyük harflerle yazılmış, en son satırda ise 
«yardımcısı» kelimesinin Öaş harfi küçük harfle ya
zılmış; onun da büyük harfle yazılması gerekir. 

BAŞKAN — Komisyona soralım efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın (Başkanım; yuka
rıdaki «Yardımcı» kelimesi başka, aşağıdaki ise özel 
ismin karşılığı durumundadır, yani «Başkan Yardım
cısı» unvanının karşılığıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 43 üncü maddeyi mev

cut düzeltmeleri ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım; müsaade buyurursanız bir usulî maruzatımı ola
cak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN ıSIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım; müzakerelerin sonuna gelindi, belki daha önce 
dile getirirsiniz diye belirtmedim, Daha evvel bahse
decektim, gecikmeye sebep olurum düşüncesi ile de 
şu anda bahsediyorum. 

Bir tereddüdüm var. Gerek Kurucu Meclis Kanu
nunun 25 inci maddesinin ikinci bendinde; 

«Kanun tasarı ve tekliflerinin Danışma Meclisi 
komisyonlarında ve Genel Kurulundaki görüşmele
rinde...» diyerek aynı fıkra devam ediyor; 

«... Millî Güvenlik Konseyi üyelerinden birisi ta
rafından yapılmışsa Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliğinden görevlendirilecek yetkili bir kişinin 
hazır bulunması gereklidir.» diyor. 

Yine İçtüzüğümüzün 60 ncı maddesinde; bu hük
mün uygulanması ile ilgili olarak şöyle diyor : 

«Her görüşmenin başından sonuna kadar, Hükü
met adına görüş bildirmek üzere Başbakan veya ilgili 
bakan veya zorunlu hallerde yetkilendirilmiş birinci 
derecede sorumlu daire amirlerinden bir kamu gö
revlisi ve teklif Millî Güvenlik Konseyi üyelerinden 
birisi tarafından yapılmışsa Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreterliğinden görevlendirilecek yetkili bir 
kişinin hazır bulunması gereklidir.» 

Sayın Başkanım; orada arkadaşlarım var, Millî 
Güvenlik Konseyinden bir yetkili var zannediyorum. 
Benim anladığım o ki; Hükümet temsilcilerine soru 
soruyoruz. Bu durum karşısında bu maddenin müza
keresi nasıl oluyor? Konu çok önemlidir. 

BAŞKAN — Efendim, haklısınız; yalnız şu an
da bir albay arkadaşımız, Sayın Erdoğan Turhan 
buradalar efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, tabiî 
Hükümet temsilcisine soruyoruz Sayın Başkanım. «Sa
yın Albayıma soruyoruz. O Hükümet Temsilcisi değil, 
o Konsey Temsilcisidir ve herhalde kendilerinin de 
muvafakatinin alınması icap eder. 

BAŞKAN — Efendim, Konsey Temsilcisinin bu
lunması keyfiyeti Kanun Teklifinin bir Konsey Üyesi 
tarafından gelmesinden kaynaklanmaktadır. Yoksa 
Kanun Teklifi görüşülürken, sizin de bu Kanun tek
lifindeki görüşünüz bu mudur diye bizim kendi üye
lerimize biz bir soru tevcih etmiyoruz ki, bunun de
ğişmesine karşı mısınız, değil misiniz diye, bugüne ka
dar, daha evvel de Millî Güvenlik Konseyinin sayın 
üyeleri tarafından getirilen kanun tekliflerinde böyle 
bir soru tevcih buyurulmadı ki bendeniz sorayım. 
Kanun teklifi komisyonlarda görüşüldükten sonra, sa
hibi sadece Komisyondur efendim. Önergeler üze
rinde görüşme yapılırken de burada hazır bulunan 
komisyondan ve Hükümetten sorulur. Konu budur. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım, Hükümet yoksa, sayın bakan yoksa Konsey 
Temsilcisi olan bu Arkadaşımıza «Hükümet namına 
katılıyor musunuz?» dediniz, «Evet» dediler. Ben 
kendilerini Hükümetin devamı olarak zannettim, o se
beple soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Mesele anlaşıl
mıştır;. Kaldı ki; yine yüksek malumları olduğu üze-
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re İçtüzüğümüze göre Hükümetin veya kanun teklif 
sahibinin bulunmadığı zamanlarda da bir kere ara 
verilir, ondan sonra kanun teklif veya tasarısı hü
kümetsiz de görüşmeye açılır. Bu uygulamayı yapmı
şızdır ve yaptığımız gibi de bu Kanun teklifi ve ta
sarısı Millî Güvenlik Konseyinden de geçerek kanun
laşmıştır. Hatırlayabildiğim kadarı ile zannederim Sa
yın öztürk'ün bir kanun teklifi idi. Hükümet ikinci 
defa gelmemişti, uygulaması yapıldı, Hükümetsiz gö
rüşüldü ve Millî Güvenlik Konseyinde de kabul edi
lerek kanunlaştı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka
nım, böyle bir erteleme olmadı bizde efendim. 

BAŞKAN — Efendim, siz hatırlamıyorsunuz Sa
yın Kırcah. 

....> « 0 > H 

SÜLEYMAN SIRRI KIRGALI — Hayır, bugün 
bu Kanun için böyle bir erteleme olmadı efendim. 

BAŞKAN — Bu Kanun Teklifinden bahsetmi
yorum. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Ona dayana
mazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Kırcah, Hükümet olmadan da 
bir kanun tasarısı ve teklifi görüşülür diyorum; bi
rinci defa ayrık olmak üzere. 

Sayın üyeler; günlük çalışma programı içinde yeni 
bir maddenin görüşülmesine imkân kalmadığından 6 
Temmuz 1983 Çarşamba günü saat 14.00'ıte toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.50 

K ^ ><->• 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

130 uncu BİRLEŞİM 

5 Temmuz 1983 Sah 

Saat : 14.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU-
îNUŞLARI 

2. SEÇİM 
3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 
(1) Hava Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Tahsin ŞAHİNKA-
YA'nın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru
mu Kanun Teklifi ve Atatürk Kültür Merkezi Ala
nı İçerisinde Yer Alacak Bütün Tesis ve Alanların 
Yönetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/115, 1/642) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 14.6.1983) 

(2) 6 Kasım, 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki ÇAKMAK
ÇI ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci Maddesi
nin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağış-
man ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin Son Sı
nıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 
Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğren
cilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Anayasa, Bütçe - Plan, Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/670, 2/93, 2/25) (S. Sa
yısı : 487) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 

(3) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
Tasarısı ve Adalet, Anayasa ve Millî Savunma, İçiş
leri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/654) (S. 
Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 3.6.1983) 

(4) Devlet İhale Kanunu Tasarı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, imar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve İk
tisadî İşler komisyonları raporları. (1/25) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(5) Danışma Meclisi Üyesi Mehmet AKDEMİR 
ve 71 arkadaşının Sağlık Personeli Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko

misyonları raporları. (2/32) (S. Sayısı : 297) (Da
ğıtma tarihi : 13.1.1983) 

(6) Danışma Meclisi Üyesi Tevfik Fikret AL
PASLAN ve 11 arkadaşının, Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Milli Eği
tim, Adalet ve Sağlık ve Sosyal işler komisyonları 
raporları. (2/69) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1983) 

(7) Danışma Meclisi Üyesi Feridun Şakir 
ÖĞÜNÇ ve 10 Arkadaşının, 5434 Sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra 
ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 1 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler ve Bütçe - Plan komis
yonları raporları. (2/27) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1983) 

(8) Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin önlenmesi Hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/554) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma ta
rihi : 25.2.1983) 

(9) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler, Bütçe - Plan ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporlan. (1/567) (S. Sayısı : 
350) (Dağıtma tarihi : 15.3.1983) 

(10) 8.7.1981 Tarihli ve 2487 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/615) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 22.3.1983) 

(11) 3 Haziran 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Ma
arif Vekâletine Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanun ile Bu Kanunda Değişiklik 
Yapan 6 Temmuz 1962 Tarihli ve 69, 28 Aralık 1982 
Tarihli ve 2768 sayılı Kanunların Başlıklarında ve 
Metinlerinde Geçen Deyimlerin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu. (1 /627) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
23.3.1983) 

(12) Danışma Meclisi Üyesi Kamer GENÇ ve 10 
Arkadaşının 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 uncu Maddesine (k) Fıkrası Eklenmesine 



Dair Kanun Teklifi ve Bütçe - Plan Komisyonu Ra
poru. (2/68) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 
31.3.1983) 

(13) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
34 Arkadaşının, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 6311 Sayılı Kanunla Değişik 71 inci Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (2/97) (S. Sayısı : 
365) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(14) Danışma Meclisi Üyesi Erdoğan BAYIK'ın 
Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve Adalet Karma 
Komisyonu Raporu. (3/391) (S. Sayısı 366) (Dağıtma 
tarihi 31.3.1983) 

(15) 29.5.1973 Tarih ve 1734 Sayılı Yem Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve 
Kooperatifler komisyonları raporları. (1 /606) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 31.3.1983) 

(16) 21.12.1967 Tarih ve 969 Sayılı Tarım Ba
kanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mü
cadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Kurum - Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Veril
mesi Hakkında Kanunun Adının ve 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -
Plan ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler 
komisyonları raporları. (1/594) (S. Sayısı : 369) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1983) 

(17) Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Si
linmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Malî İşler ve 
Bütçe - Plan komisyonları raporları. (1/497) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi : 7.4.1983) 

(18) Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri, Adalet ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (1/62) (S.. Sayısı : 370) (Dağıt
ma tarihi : 8.4.1983) 

(19) 2.6.1941 Tarihli ve 4060 Sayılı Yüzde Beş 
Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun ile Ek 
ve Değişikliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Ra
poru. (1/631) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1983) 

(20) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
OĞLU'nun Yasama Dokunulmazlığı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Danışma Meclisi Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/491) (S. Sayısı 377) 
(Dağıtma tarihi : 13.4.1983) 

(21) 26.10.1963 Tarih ve 357 Sayılı Askerî Hâ
kimler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı ile 26 Ekim 1983 Tarihli ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2 nci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının (D) Bendinin Değiştirilmesine 
tlişkip Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/593, 
1/618) (S. Sayısı : 378) (Dağitma tarihi : 15.4.1983) 

(22) 10.4.1967 Tarihli ve 852 Sayılı Başbakanlık 
Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (1/641) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 15.4.1983) 

(23) 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanu
nun Ek Birinci Maddesine 17.3.1982 Tarih ve 2683 
Sayılı Kanunla Eklenen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/645) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1983) 

(24) 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 
Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

(25) İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko-
misyonlları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

(26) 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Bütçe - Plan ko
misyonları raporları. (1/588) (S. Sayısı : 399) (Dağıt
ma tarihi : 17.5.1983) 

(27) 17.7.1972 Tarihli ve 1612 Sayılı Yüksek As
kerî Şûra'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/676) (S. Sayısı : 401) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1983) 

(28) Danışma Meclisi Üyesi Nuri ÖZGÖKER ve 
21 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasa
port Kanununun 25.2.1981 Tarih ve 2418 Sayılı Ka
nunla Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Savunma, İçişler» ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu. (2/99) (S. Sayısı : 402; 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1983) 

(29) Danışma Meclisi Üyesi Bahtiyar UZUN-
OĞLU ve 9 Arkadaşının, Ticaret Vekâleti Teşkilat 
ve Vazifelerine Dair 3614 Sayılı Kanuna ek 21.6.1943 
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Tarih ve 4442 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İktisadî İşler, Adalet ve Millî Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(2/79) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 20.5.1983) 

(30) Danışma Meclisi Üyesi Selçuk KANTARCI-
O Ğ L U ve 37 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memur -
lan Kanununa 2595 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 
9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ile içtüzüğün 36 ncı Maddesi Uyarınca Gündeme 
Alınma Önergesi ve Bütçe - Plan Komisyonu Rapo
ru. (2/43) (S. Sayısı : 230'a 3 üncü Ek) (Dağıtma ta
rihi : 25.5.1983) 

(31) 29.6.1956 Tarihli ve 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 1264 üncü Maddesinin Üçüncü Fıkrası 
ile 1404 ve 1406 ncı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. 
(1/668) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 25.5.1983) 

(32) v 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun 12 nci Maddesinin II İşaretli 
Fıkrasına (o) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Bütçe-Plan Komisyonu Raporu. (1/559) (S. 
Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi ; 25.5.1983) 

(33) 9.5.1958 Tarihli ve 7116 Sayılı İmar ve İs
kân Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Ka
nunun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan, Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri ve Bayındırlık, Ulaştırma, İmar 
ve İskân, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (1/625) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 3.6.1983) 

(34) 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununa 1327 Sayılı Kanunla Eklenen ve 
1897 Sayılı Kanun ile Değiştirilen Ek 2 nci Madde
nin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/664) 
(S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 6.6.1983) 

(35) Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruk
lu Öğrencilere İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/685) (S. Sayısı : 471) (Dağıt
ma tarihi : 9.6.1983) 

(36) Danışma Meclisi Üyesi Halil GELEN-
DOST ve 14 arkadaşı ile Nurettin ÂYANOĞLU ve 
16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifleri. (2/56, 2/73) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(37) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(38) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31 
inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/649) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1983) 

(39) 17.7.1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu. (1/675) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1983) 

(40) Türk Sivil Havacılık Kanunu Tasarısı ve 
Malî İşler, Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri, 
Bayındırlık, Ulaştırma, İımar ve İskân, Turizm ve Ta
nıtma komisyonları raporları. (1/586) (S. Sayısı : 
470) (Dağıtma tarihi : 13.6.1983) 

(41) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler, Adalet, Malî İşler ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (1/579) (S. Sayısı : 
387) (Dağıtma tarihi : 25.4.1983) 

(42) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu. (1/691) (S. Sayısı : 480) (Dağıt
ma tarihi : 23.6.1983) 

(43) Devlet Memurluğuna Giriş Sınavı Fonu Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/650) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(44) Olağanüstü Hal Kanunu Tasarısı ve Adalet 
Anayasa, Malî İşler, İktisadî İşler, Sağlık ve Sosyal İş
ler, Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, 
Turizm ve Tanıtma ve Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/589) (S. Sayısı : 
484) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(45) 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun Üçüncü Maddesi ile 
8 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/609) 
(S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(46) 5.1.1961 Tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ile Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 



Eğitim Komisyonu Raporu. (1/681) (S. Sayısı : 486) 
(Dağıtma tarihi : 23.6.1983) 

(47) 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/700) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 
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I X (48) Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması
nın idarî Tatbikatına Ait Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 

I (1/673) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 28.6.1983) 


