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SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Sayın Üyelerden bazılarına izin verilmesi hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi kabul 
edildi. 

Vakıflar umum müdürlüğü ile 
Yüksek Mühendis mektebinin 1935 malî yılı he

sabı katği kanun lâyihaları da kabul edilerek çarşam
ba günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan Vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Niğde Gazianteb 

Cavid Oral Bekir Kaleli 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

ı — 
Lâyihalar 

Konya ovası sulama ve işletme idaresinin 
1935 yılı hesabı katğisi hakkında kanun 
(1/278) ( Divanı muhasebat encümenine) 

lâyihası 

««•^'—»*-

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 

KÂTÎBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Cavid Oral (Niğde) 

BAŞKAN — Celse açıldı. 

SUALLER VE CEVABLAR 

1 — İstanbul mebusu Ali Rana l1 arkanın, 
yeni d&rs saatleri ve müzakere zamanlan, mek-
teb kitablarındaki yanlışlıklar ve ders program
larındaki istikrar üzerinde vaki tenkidler hak
kındaki sualinde Maarif vekili Hasan Âli Yüceliri 
şifahi cevabı. 

Ankara; 28 - XI - 1939 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1 — Yeni ders saatleri ve müzakere zaman
ları, 

2 — Mekteb kitablarındaki yanlışlar, 
3 — Ders programlarında istikrar, 
Üzerinde vaki tenkidler hakkmda görüşleri

ni, Meclis kürsüsünden ifade buyurmalarını, 
muhterem Maarif vekilinden rica ederim. 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Saym arkadaşlarım; İstanbul mebusu muh
terem Rana Tarhana, maarifimizin bazı mesele
leri hakkında Yüksek Meclisin huzurunda ma
ruzatta bulunmama imkân bahşettikleri için 
bilhassa teşekkür ederim. Şifahî sual takrirle-
rindeki birinci meseleden başlıyorum. Gerek 
öğretmenlerin, gerek velilerin, çocuklarımızın 
çalışmağa vakit, imkân, hattâ yer bulamamala
rından şikâyet etmeleri ve imtihan neticelerini 
memnuniyetle karşılamamaları, senelerdenberi 

Maarif vekilliğini düşündüren ana meselelerden 
biri olmuştur. Bunu halletmek için talebeyi 
çalıştırmak, bilhassa evi çalışmağa müsaid ol
mayan ve çocuklarımızın büyük bir ekseriyetini 
teşkil eden kütleyi daha konforlu bir yerde bu
lundurabilmek çaresi, daima hatıra gelmiştir. 
Nitekim 1934 senesi 25 haziranında Yüksek 
(Meclisin kabulü ile 2517 numaralı kanun şeklini 
almış olan lâyihanın esbabı mucibesinde «Mek-
teblerin ders saatlerinde esaslı değişiklikler 
yapılacağı ve muallimlere ders saatleri haricinde 
müzakere saatleri de verileceği» yazılıdır. O za
man Maarif ' vekilliğinin düşüncesi, dersleri 
öğleden evvel almak ve esbabı mucibede geçen 
müazekre saatlerini öğleden sonraya koymaktı. 

Bu kanundan beş sene sonra Maarif şûrasına 
hemen hemen ayni esbabı mucibe ile teklif edi
len yeni vakit reijmi, orta okul ve liseler hak
kında beş sene önce Büyük Millet Meclisinden 
geçmiş olan bu ruhtaki kanunun teahhür eden 
tatbikine imkân verecek esasları arayıb bulmak 
içindi. Maarif şûrası dersleri öğleden evvel yap
mayı ve öğleden sonra bir buçuk saati müzake
reye hasretmeği muvafık buldu. Biz de bu ka
rarı sene başından itibaren tatbika başladık. 

Tatbik edilen yeni rejimin iki cephesi vardır: 
a) Biri öğleye kadar dersleri yapıp bitire

bilmek için ilk dersin başlangıç zamanile ders 
ve teneffüs saatlerinin müddeti, 
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b) Diğeri öğleden sonraki müzakerelerin 

tanzimi. 
Ders başlama saatinin tesbitinde, İzmir ve 

istanbul gibi büyük şehirlerdeki münakale va
sıtaları dolayısile, vaktinde j^etişmek meselesi, 
ehemmiyetle dikkate aldığımız bir cihet oldu, 
Münakale vekilliğinin şimendüfer tarifelerin
de yaptığı esaslı değişme ve ilâveler, İstanbul 
vilâyetinin vapur ve tramvay gibi mahallî na
kil vasıtalarının tanziminde sarf ettiği dikkat; 
derse yetişme imkânlarını ders senesinin daha 
ilk günlerinde temin etmiştir. Bazı uzak yerler
den gelecek talebenin pek erken kalkmak zaru
retinde kaldıkları muhakkatır. Bu istisnaî ahvali 
% 99 luk büyük bir ekseriyetin hesabına dikka
te almamağı doğru gördük ve günün üç dört sa
atini yollarda geçirmeğe mecbur olan talebenin 
para ve vakit bakımından ziyanlarını başka su
rette telâfi ederek tahsillerine devam etmelerini 
daha muvafık bulduk. Bu mevzuda Ay dm ve 
İzmir vilâyetlerile temas halindeyiz. İstanbul 
için şu kadar söyliyeyim ki, Tuzla ve Gebzeden 
Erenköy ve Haydarpaşaya gelen talebe gibi, da
ha uzaklardan da gelecekler zuhur ederse bun
ların derse yetişebilmelerini temin için tedri
sata başlama zamanı öğleye doğru almak icabet-
mektedir. Bunun da imkânsızlığı meydanda de
ğil midir?. 

Başlama zamanlarının tesbitinde her türlü 
ihtimali düşünerek A ve B olmak üzere iki tib 
kabul edilmişti. Ders sekizde başladığı tak
dirde talebesinin ekseriyeti için güçlük bulunan 
okulların daha geç başlamalarına imkân veril
di ve bu, bazılarının dediği gibi yeni değil, da
ha evvel düşünülerek okullar açılmadan veril
miş olan emir ve tebliğin içerisinde vardı. Her 
hafta pazartesi günleri neşredilen Maarif ve
killiği tebliğler dergisi bunun yazılı delilidir. 

İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışın
daki vilâyetlerimizde esasen çocuklarımız, saat 
7 ve 7,5 da mektebe gelirler, kapılar açılmadığı 
için karda kışta ders zamanma kadar oyna
makla vakit geçirirlerdi. Bu böyle idi. Çünkü 
memleketimizin pek büyük bir kısmmda, diğer 
ileri memleketlerde olduğu gibi hayat erken 
başlar ve halkımızın büyük ekseriyeti erken ya
tar, erken kalkar. Erken yatıp erken kalkmak 
talebe için, daha tabiî görülmelidir. Bu, cümlece 
malûm ve müsellem bir hakikattir. Erken yatıp 
erken kalkma itiyadını henüz almıyanları, bu 
medenî ve verimli yaşama tarzma alıştırmak 
için cehid sarfetmeği, yeni nesilleri terbiye ile 
mükellef olanlara düşen bir vazife saymaz mı
sınız? Üniversitelerde sekizde başlayan ders
ler varken, orta okul ve liselerimizde bütün 
medenî âlemin zıddma ve onlardan geç olarak 
bir saat kaybetme suretile işe başlamak doğru 
görülebilir mi? Kaldı İd senelerdenberi çift öğ
retim yapan okullarımızda ders, sekize on kala 
başlamaktadır. Şimdiye kadar bundan, niçin 

— 31 

kimse şikâyet etmiyordu? Bu hususta İstanbul 
için ileri sürülen güçlükler yeni mi zuhur et
miştir? 

Bundan önceki senelerde hepimizin şahid ol
duğumuz vesaiti nakliye izdihamı, bu sene ha
fiflemiş bile sayılabilir. Çünkü sabahm doku
zu, İstanbulun umumiyetle resmî ve bazı hususî 
müesseselerinin de işe başlama saatidir. Dersle
rin bundan bir saat önceye alınması, şehir nak
liyatını da kolaylaştırmıştır. Diğer taraftan İs-
tanbuldaki okullarımızın şehrin muhtelif semtle
rine dağılmış olması, işin daha kolay tanzimine 
imkân vermiştir. 

Daima temas halinde bulunduğumuz, İstan
bul valisi, maarif müdürü ve orada meşgul mü
fettişlerimiz, yapılan yeni vakit cedvelinin ufak 
tefek aksamaları olsa da umumiyetle İstanbul 
için dahi tam ve kolaylıkla tatbik edilmekte ol
duğunu ifade etmektedirler. Esasen İstanbulda-
ki orta okul ve liselerimiz, diğer vilâyetlere nis-
betle daha çoktur. 63 vilâyetten İstanbuldan 
gayri yerlerde 31 lise ve 103 orta okulumuz 
varken yalnız İstanbul merkezinde 12 resmî lise 
ve 37 resmî orta okulumuz mevcuddur. İçinde, ta
lebesinin adedi 2500 e çıkanlar vardır. Bunlar
dan başka İstanbulda Türk hususî ve ecnebi 
okullarının bulunduğunu da unutmamalıdır. Ec
nebi okullarındaki ders saatleri seneler ve sene
lerdir bizim yeni tatbik ettiğimiz şekilde olduğu 
halde şimdiye kadar en küçük bir şikâyet mev
zuu olmamıştır. Olmamıştır; çünkü 8 veya 8 i 
çeyrek geçe derse başlamak, İstanbul için de 
erken ve güç değildir. 

Saym arkadaşlarım: 
Maarif vekilliğiniz, yeni vakit cedvellerinin 

sıhhî cephesini de ihmal etmemiştir. Maarif şû
rasında memleketin kıymetli tıp mümessilleri 
bulunduğu halde bununla da iktifa etmiyerek 
İstanbul Üniversitesinden, ayni zamanda âli 
sıhhat şûrası azasmdan olan profesörlerle ijiyen 
ve çocuk bakımı profesörleri bir komisyon ha
linde toplamış ve bu mevzuda reyleri sorulmuş
tur. Verdikleri rapor, yapılmış olan işin doğru
luğunu tasdik eden ilmî ve sıhhî bir vesikadır. 
Teneffüs zamanları için bazı tadilât teklifin
den başka bir cihette değişiklik istememekte
dirler. Komisyon azasından bir profesörümü
zün öğleden sonraki müzakerelere, gayrisıhhi-
dir, hükmü ile lüzum olmadığını Üniversitede 
verdiği bir konferansta söylemiş olduğu doğru 
değildir. Bu yanlış tefsir, profesörün talebe, 
kendi kendini idare edecek ve veliler çocukla
rını tam bir nezaret altında bulunduracak va
ziyette oldukları zaman öğleden sonraki mü
zakerelerin, meselâ Almanyada olduğu gibi ya 
ihtiyarî yapılmasını veya büsbütün kaldırıla
bileceğini ileri bir gaye olarak söylemiş olma
sından doğmuştur. Verdiğimiz emirde, dışarıda 
hayatını kazanmak mecburiyetinde bulunan ta
lebeye zaten müsaade etmiştik, müzakereleri 
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ihtiyarî yapamamızm sebebi, çocuklarımızı, 
öğleden sonra sokaklarda aylak dolaşır hale 
getirmemek ve çalışma için onlara imkân ver
mektir. Seneler sonra bu imkân kendiliğin
den tahassül edince o vaziyete göre tedbir alın
ması gayet tabiidir. Rahat ve gürültüsüz çalış
mağı temin için bu gün her smıfa bir öğret
men vermiş bulunuyorum. Eminim ki çocukla
rımız, bu itiyadı kazanacaklar ve kendi ken
dilerine kaldıkları zamanlarda bile bu itiyadla-
nnı bozmıyacak hale geleceklerdir. Yaratılışın
da kanı gibi ahlâkı da temiz olan evlâdlarrmız, 
kendilerine karşı gösterdiğimiz bu ihtimamı 
severek ve benimseyerek karşılamışlardır. Hatta 
müzakere saatlerinin uzatılmasını isteyenler 
çok olmuştur. Talebemize ve öğretmenlerimize 
vazife hususunda derin bir itimad beslemekte
yim. Müzakere saatlerine iştirak etmek iste
meyenler pek azdır. îstanbuldaki 32 000 orta 
tahsil talebesinden bu arzuyu izhar edenler, 
mekteb, mekteb yaptığımız tedkiklerden aldığı
mız rakamlara göre ancak 50 kadardır. 

Şunu da tebarüz ettireyim ki okullarımı
zın maddî cephelerine taallûk eden hususlarda 
daima mahallî şartlan göz önünde tutmakta
yız. Onun için verdiğimiz emirlerin - muayyen 
hudud dahilinde olmak üzere - bu şartlara uyar 
olmasına itina gösteriyoruz. Alınmış ted
birlerin ufak tefek cihetlerinde ufak tefek ak
samalar olmuş diye verilmiş kararlardan dö
nülmesi asla mevzubahs değildir. Yapacağımız 
şey bu aksayan cihetleri derhal ve tam tashih 
ettirerek onları yüzde yüz muvaffakiyetle ta
hakkuk ettirmektir. Vakit cedveli işi de böyle
dir ve böyle olmuştur. Bütün öğretmenler ve ida
re adamlarımız, iki aydanberi büyük bir itina ve 
dikkatle bu husustaki emirlerimizi tatbika ça
lışmışlardır. Kendilerine huzurunuzda teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim. İşini iyi yapmamış 
olanların da mevzuat icablarına göre muamele 
görecekleri tabiidir. 

Sayın arkadaşlarım; Muhterem Rana Tarha-
nm ikinci suali kitab meselesine taallûk etmek
tedir. Bu mesele şu parçalara ayrılabilir : Bi
rincisi okul kitablarmı hazırlamak ve yazdır
mak; ikincisi okul kitablarmda görülen yanlış
lıklar. 

Kitab işi, 2259 sayılı ve 3 - XI - 1933 tarihli 
kanun hükümlerine uyularak idare edilmekte
dir. Bu kanun, kitab işini devletleştirmiştir. On
dan önce; bir şehrin muhtelif okullarında, bir 
okulun muhtelif sınıflarında, hattâ bir smrfın 
müteaddid şubelerinde başka başka müelliflerin 
başka başka kitablannı başka başka fiatlarda 
ve seviyede olmak üzere okutmak tesettürün
den çocuklarımızı kurtardığı için, bu kanun, 
kültür tarihimizde çok hayırlı bir başlangıç sa
yılabilir. Muhtelif liyakat ve görüşte zatların 
ayni ders için yazmış oldukları türlü değerde ki-
tablarm mevcudiyeti; tedrisatın, icabeden teca-

nüsle yürümesine imkân bırakmıyordu. Kitab-
lann tedkik ve kabulü için muayyen zamanlar 
ve muayyen tedkik usullerinin bulunmayışı 
türlü değerlerde eserlerin okul ders kitabı ola
rak ortaya konmasını zarurî kılıyordu. O ta
rihlerde 29 türlü alfabe, 13 çeşid okuma kitabı, 
7 seri tarih vardı. Eğer bu tenevvü, mükemmel
likle beraber olsa idi, belki toir faide beklene
bilirdi. Fakat hakikat, maalesef, bunun zıddına 

idi. Büyük Millet Meclisinin, sözü geçen kanunu 
kabul etmesile; ayni ruhta vatandaşlar yetiştir
me vasıtalarından biri olan kitab, iğtişaştan 
kurtarıldı. Ayni kanuna göre telif işi ya müsa
bakaya konmak veyahud ihtisas sahiblerinin ki
tab yazmağa memur edilmeleri suretdle yürütül
mektedir. Bir senedenberi lise tarih kitablarile 
orta okulların yurd bilgileri müstesna olmak 
üzere, yazdırılacak bütün kitablar müsabakaya 
konmuştur. Alfabe, ilk okul yurdbilgisi, tarih 
ve aritmetik, okuma ve tabiat bilgisi için mü
sabakalar açıldı. İlk ve orta okul coğrafyaları, 
geometri, aile bilgisi, köy okulları sınıf kitabla-
n musiki kitabı, orta okulların okuma, tarih, 
matematik, ev idaresi, çocuk bakımı, musikî ki
tablan; liselerin edebiyat, pisikoloji kitablan 
için de müsabakalar açılmak üzeredir; diğerle
ri de tedkik olunuyor. Kitablardan şikâyet eden
ler ve iyisini yapmağa muktedir olan bütün va
tandaşları bu müsabakalara iştirake bir kere 
de yüksek huzurunuzda ben davet edeyim. 

Sayın arkadaşlarım; Maarif vekilliğinizde 
asla, inhisarcı bir zihniyet mevzubahs olamaz. 
Matematik ve tarih kitablan için geçen yıl açı- < 
lan müsabakaları, idarî ve ilmî mahzurlarını gö
rerek iptal ve tecdid ettik. Keyfiyet gazeteler
le de ilân olunmuştur. Maarif vekilliğlie alâka
lı her vatandaş (bizden ancak müsavi muamele 
görebilir. Çünkü bu mevzuda gayemiz, evlad-
lanmıza doğru, temiz ve ucuz kitab temin et
mektir. Buna emeğini vermek isteyen herkesle 
beraberiz. 

Geleyim yanlış kitab meselesine; bir lise öğ
retmenimizin liseler için 11 sene evvel yazılmış 
bir edebiyat kitabı hakkında yazdığı tenkidlerle 
ortaya çıkan bu meseleyi Vekilliğimiz, daha ön
ce dikkate almış ve önümüzdeki sene yetiştiril
mek üzere o kitabm yeni ve müsahhah tabını 
yaptırmağa başlamıştı. Ortaokul ve lise Türkçe 
ve edebiyat kitablarmı tedkik için topladığı
mız komisyona yeni tahmin 12 formasını ve 
mütebaki müsveddelerini tevdi ettik. 

Mevzuubahs kitab, Kitab kanununun neşrin
den önce kabul edilmiş ve kitaba esas olan 
prensiplerle fikirlerde ittihad görülememişin
den yenisinin yazdırılması mümkün olamamış
tır. Yanlışlar, bilhassa nazmı kısmmdadır. Yakm 
zamanlarda yazıldığı halde dil bakımından eski 
olan bu eserler, müellifleri metinleri yeni harf
lere dökmekte müşküllere sokmaktadır. Müte
hassıslar, tashih ve tenkid, teşebbüsünde bulu-
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nanlarm da tashih ederken yanlışa düşdükleri-
ni yazmış ve söylemişlerdir. Bu anlatıyor ki 
senelerdenberi büyük bir tahavvul geçirmekte 
olan dil ve edebiyatımız, tedrisleri mevzuubahs 
olduğu zaman Maarif vekilliğini zaten halledil
memiş bir mesele muvacehesinde bırakmaktadır. 
Bu mevzuda salahiyetli gördüğümüz öğretmen
leri topladık. Çalışmaktadırlar. Esasen üç ay-
danberi Ankaradaki türkçe ve edebiyat öğret
menlerini kendi reisliğimde içtimaa davet ede
rek ayni mesele üzerinde mesai sarfediyorum. 
Bu emekler neticesinde şimdikinden daha sis
temli ve ihtiyaca daha uygun bir hal tarzma 
varacağımıza emniyetim devam etmektedir. 

Şimdiye kadar arzettiğim kitabdan yürüye
rek bütün okul Mtablarmm kötü ve yanlış ol
duğunu söylemek doğru değildir. Müsbet ilim
lere aid Mtablarda yanlış mevzuubahs olamaz. 
Çünkü bunlar, salahiyetli kimselerin eserlerin
den tercümedir. Olsa, olsa tercüme hataları ve
ya dikkatsizlikten, aceleden doğma tahrir ve 
tertib yanlışlıkları bulunabilir. Vaki tenkidler-
de hata diye gösterilen hususların bir kısmı bu 
kitablarm ilk tabılarına aittir. Şu halde her 

yeni tabı yapıldıkça evvelce gözden kaçmış olan 
cihetler tashih ediliyor demektir. Kitablarmıızm 
yüzde yüz mükemmelliği iddia edilemez. Fakat, 
sarfedilen emekler, canlı ve cansız bütün vası
talardan azamî istifade ile gösterilen ihtimam
lar, ayni suretle mükemmeliyete doğru yürün
düğünü de inkâr etmek hakkmı kimseye vere
mez. Daha iyiye ve daha doğruya yürünüb 
yürünmediğini gösterecek en şaşmaz miyar, 
mukayesedir. Eski kitablarla yeniler kolayca 
karşdaştmlabilir. Hangileri daha iyidir? Bu 
sualin cevabını irfan ve vicdan sahiblerine bı-
rakırnn. 

Sayın arkadaşlarım, 
Üçüncü dava programlardaki istikrar mese

lesidir. ilk okul programlarından başlryayım. 
Cumhuriyet devrinde ilk okul programları 

birinci defa 1924 de değiştirilmiştir. Bu de
ğişmenin sebebi, ilk okullarda tahsil müddeti
nin altı seneden beşe indirilmesi ve derslerin 
Cumhuriyet rejimine intibak ettirilmesidir. 
Bundan sonraki değişme 1926 senesine tesadüf 
eder. Bu değişme, programın ruhunda ve öğ
retim usulünde yapılan yenilikten doğmuştur. 
Bu yenilikler, talebeyi şahsî faaliyete sevket-
mek, yakın muhitle alâkalı bir suretle tedri
satta bulunmak ve dersleri hayat bilgisi etra
fında toplamak gibi hususlardır. Bu program 
tam on yıl tatbik edildi. 1936 da yapılan de
ğişme, Partimizin programında maarif işleri
ne aid olmak üzere verilen direktifleri tedri
sata tatbik etmek ve on yıl içinde elde edilen 
tecrübelere nazaran bazı retüşler yapmaktan 
neşet etmiştir. O zamandan beri ilk okul pro
gramlarında belli başlı bir tahavvul olmamıştır. 

Orta okul ve liselerde programlar 1924 te 
değiştirildi. 1923 te ilân edilen Cumhuriyet re
jimine tedrisatın intibakı ve orta tahsil müd
detinin ilk ile beraber on iki seneden on bir se
neye indirilmesi bu değişmeğe âmil olmuştur. 
Üç sene sonra, 1927 de tarih programları de
ğiştirildi. Bunun da sebebi Türk tarihini, mih
ver yaparak tedrisatta bulunmaktı. Büyük 
değişme, 1929 da oldu. Yeni Türk harflerinin 
kabulü ve liselerden arabca ile farisicenin kal
dırılması, orta okul ve liselerde türkçe ve ede
biyat programlarmm değişmesini zarurî kılmış
tır. Bundan bir sene sonra, 1930 da tarih pro
gramlarını Ebedî Şefimiz Atatürkün emrile 
Türk tarih kurumunun yazdığı 4 cildlik tarih 
kitablarma göre değiştirildi. Ayni zamanda 
orta okul, yurd bilgisi programları da yazılan 
yurd bilgisi kitablarma göre tanzim edildi. 

Bundan sonra orta mekteb ve lise program
larında yapılan değişiklikler esasta olmaktan 
ziyade fizik, kimya, tabiat ve matamatik M-
tablarınm talebenin seviyesine daha uygun bir 
hale getirilmesi ve Türk dil kurumunca tesbit 
edilmiş olan terimlerle yazdırılması zaruretin
den doğmuştur. 

1935 te, o zaman mevcud fizik, kimya, ta
biat, matamatik ve edebiyat kitablarınm tale
be seviyesinden yüksek tafsilâtı ihtiva ettik
leri dikkate almarak bu kitablardan hangi ba
hislerin çıkarılması lâzımgeleceğini tesbit et
mek üzere mütehassıslardan mürekkeb komis
yonlar teşkil edilmiş ve bu derslerin kitabları 
bu komisyonlarca kaleme alman kılavuzlarda 
yazılı esaslara göre okutulmuştur. Gene 1935 
te Maarif vekâletinin emrile Üniversite pro-
fesörlerince garb memleketlerinde okutulmak
ta olan fizik, kimya, matamatik ve tabiat M-
tab serileri arasmdan mekteblerimize en uy
gun görülenleri seçilmiş ve bu seriler türkçe-
ye tercüme ve mekteblerimiz için adepte ettiril
diği gibi yeni terimlere göre lâzımgelen deği
şiklikler de yapılmıştır. 

Cumhuriyet devrinde bütün program değiş
meleri bundan ibarettir. (Sürekli alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, 
Yeni Devletin kurulduğu günden beri geçen 17 

sene içinde siyasî, fikrî, ve içtimaî hayatımızdaki 
bahtiyar inklâblarm maarifimize ve kültür ha
yatımıza inikas etmemesi kabil miydi? Yeni ku
rulmuş bir re-jimin yeni hayatı, maarifinde de 
elbette yenilikler doğuracaktı. Doğurmasaydı 
gayri tabu olurdu. Şimdiye kadar Cumhuriyet 
maarifini idare etmiş olanlar, bu tahavvülleri 
en az sarsmtı yaparak yeni nesle intikal ettir
mek için ellerinden gelen bütün gayretleri sar-
fetmişlerdir. Uzun seneler içerisinde, nihayet üç 
kere değişmiş olan bu programları bir istikrar
sızlık numunesi zannetmek doğru olabilir mi? 
Tarihimizi başkalarının gözü ile görüb göster
mekten, dilimizi öz hazinelerinin servetinden 
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mahrum ve başka dillerin tesiri altında bırak
maktan bizi kurtarmak isteyen hamleyi hangi
miz irfan hayatımızda tahakkuk ettirmekten 
nefsimizi menedebilirdik? Doğru olduğuna, fay
dalı olduğuna bütün varlığımızla inandığımız 
fikirleri, terbiyesi ellerimize verilmiş evlâdları-
mıza intikal ettirmemek kimin elinden gelebi
lirdi? Cumhuriyet maarifi bu nakil ve telkin 
vazifesini yapmaktan bir an geri kalmamıştır. 
Buna istikrarsızlık deniyorsa bu istikrarsızlığı 
hangimiz, geri ve küflenmişte karar ve ısrara 
tercih etmeyiz? 

Saym arkadaşlar; 
Muhterem Rana Tarhanın suallerine cevab-

larrmı bitirmeden evvel kendimce mühim gör
düğüm bir noktayı arzetmek isterim. Bütün 
medenî dünyada olduğu gibi bizde de maarif 
meselesinin yüz cebhesi varsa bunun ellisi oku
tan ve okuyan kütlede tam bir inzibattır. Maa
rifimizin aksayan ve noksan cihetlerini düzel
tebilmek içn ilk vazifemiz bu intizam, ve inzi
batın temini olacaktır. Yüksek Meclisin verdiği 
direktiflere ve yaptığı kanunların ruhuna uya
rak bütün maarif teşkilâtını tam intizam ve 
tam inzibat içinde çalıştırmağa uğraşıyoruz. 
Yirmi beş bine varan bir talim heyeti ve bir 
milyonu geçen bir talebe kütlesi, bu esaslara 
uyularak idare edilmektedir. Bilmiyenler öğ
renmelidir ki Cumhuriyet maarifi, dipdiri ve 
sağlamdır. Türk hocası, seve seve ve isteye is
teye, meslekî, vatanî vazifesini yapmaktadır. 
Türk talebesi, hür ve şahsiyetlerinin inkişafına 
müsaid bir inzibat havası içerisinde - dikkatli 
ve terbiyeli - çalışmaktadır. Türk maarifinin 
daha kuvvetliye, daha mükemmele dbğru gitti
ğini anlamak için şu anda, sıralarına oturub 
çalışmakta olan yüz binlerce Türk evladmm teş
kil ettiği muhteşem ve göğüs kabartan manza
rayı düşünmek kâfidir sanırım. (Sürekli alkış
lar). 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Muhte-

1 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı eylül ayı 
hesabı hakkında Meclis Hesablarınvn Tedkikı en
cümeni mazbatası (5/15) [1]. 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Heyeti Celileye arzolunmuştur. 
2 — Türkiye - Estonya Ticaret ve kliring 

anlaşmalarına müzeyyel protokole .ilişik (B) lis
tesinde değişiklik yapılması hakkında teati olunan 
mektubların tasdikma dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktısad encümenleri' mazbataları 
(1/212) [2]. 

[1] - 11 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] - 10 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

rem Maarif vekilimiz sualin üç noktasmı da 
tenvir buyurdular. Kendilerine arzı teşekkür 
ederim. Mekteblerde erken derse başlanmasına 
şahsan ben de taraftarım. Öğleden sonra saat 
16 ya kadar talebenin mektebde bulunmasını 
çok görenlerden de değilim. Öğleden sonra bir 
buçuk saat müzakereye tahsis edilmiştir. İleri
de hocalarm adedi müsaid olunca bu müzake
re saatlerinin tatbikat dersleri saatlerine tahvil 
edilmesi de faydalı olabilecektir. 

İkinci nokta hakkında verdikleri izahlardan 
anlaşılıyor ki bazı mekteb kitablarmda bazı yan
lışlıklar mevcuddur ve bu yanlışlıkların tashihi 
için tedbirler alınmıştır. Yalnız mevcud olan 
yanlışlıklardan dolayı mesul ve muateb tutulma
sı icab edenler varsa muhterem Maarif vekilinin 
bunlara müsamaha buyurmayacaklarmdan emi
nim. Bu yanlışları tashih edilip tashihli kitab-
lar tevzi edilinceye kadar talebenin ellerinde 
bulunan kitablarm yanlışları vekâlet tarafın
dan, say ifa ve satırlar tasrih edilerek, tamim 
edilmek suretile talebeye smıfta hocalarının 
önünde mevcud yanlışİarm tashih ettirilmesi 
zaruridir. Bu yanlışlar içinde, müellifi olan ho
canın dersine kifayetsizliğini gösteren neviden 
bahis buyurmadılar. Bahis buyurmadıklarmdan 
ben de böyle bir vaziyetin mevcud olmadığı ne
ticesine varıyorum. 

Programlardaki istikrar meselesine gelince: 
Hakikî ihtiyaçların icab ettirdiği değişiklik

leri programlarda yapmak zaruridir. Bu takdir
de lâzım olan, ders senesinden evvel yeni kitab
larm hazır bulundurulması, hocaların sınıflar 
açılır açılmaz tereddüdsüz tedrisatına başlıya-
bilmesi ve yeni derslerin de talebenin eskiden 
öğrenmiş olduklarile insicamı kaybettirmiyecek 
surette verilmesidir. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Söz is
tiyorum (Sual sahibinden başkası söyliyemez 
sesleri). 

BAŞKAN — Ruznamenin diğer maddelerine 
geçiyoruz. 

BAŞKAN — Birinci müzakeresidir. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı?. 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir 

Türkiye - Estonya Ticaret ve kliring anlaşma
sına müzeyyel 29 ağustos 1938 tarihli protokole 
ilişik (B) listesinde yazılı pamuklu mensucat, 
pamuk ipliği, ham deri ve hayvanı tutkal kon
tenjanlarının arttırılmasına mütedair Tallinde 
Estonya Hükumetile teati olunan mektubların 

kabul ve tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1 — 6 haziran 1937 tarihli Türkiye -

4 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Estonya Ticaret ve kliring anlaşmasına müzey-
yel 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik (B) 
listesinde yazılı pamuklu mensucat, pamuk ipli
ği, ham deri ve hayvani tutkal kontenjanlarının 
arttırılmasına mütedair Tallinde 22 ve 26 nisan 
1939 tarihlerinde Estonya Hükümeti ile teati olu
nan mektublar imzası tarihinden itibaren meri 
olmak üzere kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun ahkâmmı tatbika 

tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere inika

da nihayet verCiyorum. 
Kapanma saati : 15, 42 



(S 
X 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 10 
Türkiye - Estonya ticaret ve kliring anlaşmalarına müzeyyel 
protokole ilişik (B) listesinde değişiklik yapılması hakkın
da teati olunan mektublann tasdikına dair kanun lâyihası 

ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/212) 

TC. 
Başvekâlet 30 - VI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3486 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6 haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya ticaret ve Kliring anlaşmasına müzeyyel 29 ağustos 
1938 tarihli protokole ilişik (B) listesinde yazılı pamuklu mensucat, pamuk ipliği, ham deri ve hayvanî 
tutkal kontenjanlarının arttırılmasına mütedair Tallinn'de Estonya Hükûmetile teati olunan mek
tublann kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
14 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı-kararlaştrınlan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlik
te sunulmuştur. 

Bahsi geçen mektublann 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyeti
nin 14 - VI - 1939 tarih ve 2/11213 sayılı karama mesile imzası tarihinden itibaren meriyete girmek 
üzere tasdik edilmiş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihası 

Estonya ile vâki temaslar neticesinde 6 haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya Ticaret ve Kliring 
Anlaşmasına müzeyyel 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik B. listesindeki pamuklu mensucat, pa
muk ipliği ham deri ve hayvanı tutkal kontenjanları mikdarlarının arttırılması hususunda mutaba
kat hasıl olmuş ve keyfiyet Tallinn elçimiz Nuri Batu ile Estonya Hariciye nazırı arasında Nota 
teati edilerek tahakkuk ettirilmiştir. 

îşbu tadilâtla Estonya ile olan ticaretimizin memleketimizin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde in
kişafına ve ayni zamanda kliring hesabları muvazenesinin muhafazası mecburiyeti dolayısile de Eston-
yanm memleketimizden daha fazla mubayaatta bulunmasına imkân verilmiş olacağından bu hususa 
mütedair bağlı olarak sunulan kanun projesinin kabul ve tasdikini Hükümet Büyük Millet Mecli
sinin Yüksek reylerine arzeder. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni J . y/f X939 
Esas No. 1/212 

Karar No. 28 
Yüksek Reisliğe 

6 haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya ti
caret ve kliring anlaşmasına müzeyyel 29 ağus
tos 1938 tarihli protokola ilişik (B) listesinde 
yazılı pamuklu mensucat, pamuk ipliği, ham 
deri ve hayvani tutkal kontenjanlarının attırıl-
masma mütedair Tallinde Estonya Hükûmetile 
teati olunan mektublarm kabul ve tasdiki hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetinin 14 -VI -1939 tarihli kara-
rile Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mueibesile birlikte Encümeni
mize havale buyurulmakla tedkik ve müzakere 
olundu. 

iki memleket arasındaki ticarî münasebetle
rin inkişafını istihdaf eden ve kliring hesablan 
muvazenesinin muhafazası mecburiyeti dola-

6 haziran 1937 tarihli Estonya Hükümeti 
ile münakid ticaret ve kliring Anlaşmasına mü
zeyyel 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik 
B listesinde yazılı pamuklu mensucat, pamuk 
ipliği, ham deri ve hayvani tutkal kontenjanla
rının arttırılmasına mütedair olarak Tallinde 
Estonya Hükümeti ile teati olunan mektublarm 
kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 14 - VI -
1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lıp Başvekâletin 30-VI-1939 tarihli ve 6/3486-2 
sayılı tezkeresine bağlı olarak encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı muci-
besi encümende mütalea ve tedkik olundu: 

yrsile Estoııyatım memleketimizden daha fazla 
mubayaatta bulunmasına imkân veren kanun lâ
yihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Iktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ha'ririye En. Reisi B. M. M. Kâtib 
Erzincan İstanbul 

S. Arikan A. Ş. Esmer A. Ş. Esmer 
Ankara Aydın Bolu 

F. At ay Mümtaz Kaynak II. C. Çamhel 
Diyarbakır Elâzığ Erzurum 

Dr. t. Tali Öngören F. A. Aykaç F. Dem.irhan 
izmir Kars Manisa 

Halil Menteşe Gl. Muhittin Akyüz II. liayur 
Tokad 

N. Poroy 

Bahis mevzuu olan tadilât mamul halinde 
memlekete girecek bazı pamuklu eşya konten
janın azaltılması ve buna mukabil pamuk ipli
ği kontenjanının arttırılması ve kezalik memle
kete idhalinde fayda bulunan ham deri ve hay
vanı tutkalın daha fazla mikdara çıkılması hu
suslarına aid olduğu anlaşılmakla kanun lâyi
hası aynen kabul edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek Meclisin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Iktısad En. Rs. M. M. Kâtib 
Giresun Niğde Afyon K. 

t. Sabuncu Dr. R. F. Talay 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 1 - XII -1939 
Esas No. 1/212 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 10 ) 
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Afyon K. 

Berç Türker 
Edirne 

T, Gökser 

Grümüşane 
Edib Tör 

Zonkuldak 
H, Karabacak 

Erzincan 
S. Başotaç 

Konya 
B, Dikmen 

İstanbul 
A. H. Denizmen 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Ankara 
M. Eriş 

Zonguldak 
M. Bozma 

İzmir 
Bendi Anman 

Kars 
K, Arıklı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6 haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya Ti
caret ve kliring anlaşmasına müzeyyel 29 ağustos 
1938 tarihli protokole ilişik B. listesinde yazdı 
pamuklu mensucat, pamuk ipliği, ham deri ve 
hayvanı tutkal kontenjanlarının arttırılmasına 
mütedair Tallinde Estonya Hükûmetile teati olu

nan mektubların kabul ve tasdiki hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 6 haziran 1937 tarihli Türkiye -
Estonya Ticaret ve kliring anlaşmasına müzey
yel 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik B. 
listesinde yazılı pamuklu mensucat, pamuk ipli
ği, ham deri ve hayvani tutkal kontenjanlarının 
arttırılmasına mütedair Tallinde 22 ve 26 nisan 
1939 tarihlerinde Estonya Hükümeti ile teati olu
nan mektublar imzası tarihinden itibaren meri 
olmak üzere kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını tatbika İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. - Ad. V. 
Dr. B. Saydam Fethi Okyar 

Da. V. Ha. V. 
Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. 1. M. V. G. 1. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

1 - VI - 1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 
C. Ergin 

( S . Saymı : 10) 
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Tattırın, 22 nisam 1939 

29 - VI I I - 1938 tarihli Türkiye - Estonya Ticaret Protokolüne ekli listede mezkûr Protokolün 
2 nci maddesine istinaden 377, 378 ve 379 (Türk gümrük tarifesi) pozisyonlarına giren pamuklu 
mensucat kontenjanının 25 tona indirilmesine ve 366, 367 ve 370 pozisyonlarına giren pamuk ipliği 
kontenjanının 200 tona ve 72 C ve 73 C pozisyonlarına giren ham deri kontenjanının da 200 tona 
ve 66 A pozisyonuna giren hayvanı tutkal kontenjanının da 40 tona iblâğına Hükümetimin muvafa
kat eylediğini Ekselanslarının ittilâma vazile şeref kazanırım. 

Yukarıda mezkûr Protokolün bir cüzü mütemmimini teşkil edecek olan işbu mektub muhteviya
tına Hükümetinizin muvafakat ettiğini bana teyid etmenizi Ekselanslarından rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Nazır. 
TaUinnde' Türkiye Elçisi 

Nuri Batu 
Ekselans Bay Kari SeLter 

Elstonya Hariciye Nazırı 
Tallinn 

Tallinn, 26 Nisan 1939 
Bay Elçi, 

22 nisan 1939 tarihinde Ekselansları, muhteviyatı aşağıda yazılı notayı göndermek lûtfunda bu
lundular: 

«29 - 8 - 1938 tarihli Türkiye - Estonya Ticaret protokolüne ekli listede mezkûr protokolün 2 nci 
maddesineistinaden 377, 378 ve 379 (Türk gümrük tarifesi) pozisyonlarına giren pamuklu mensucat 
kontenjanının 25 tona indirilmesine ve 366, 367 ve 370 pozisyonlarına giren ham deri kontenjanının 
200 tona ve 72 C ve 73 C pozisyonlarına giren ham deri kontenjanının da 200 tona ve 66 A po
zisyonuna giren hayvanı tutkal kontenjanının da 40 tona iblâğına Hükümetimin muvafakat eyledi
ğini Ekselanslarının ıttilama vaz ile şeref kazanırım. 

Yukarıda mezkûr protokolün bir cüzü mütemmimini teşkil edecek olan işbu mektub muhteviyatına 
Hükümetinizin muvafakat ettiğini bana teyid etmenizi Ekselanslarından rica ederim.» 

Bu notayı aldığımı Ekselanslarına teyid ile muhteviyatına Hükümetimin muvafakat ettiğini beyan 
eylerim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 
Estonya Hariciye nazırı 

K. Selter 
Ekselans Bay Nuri Batu 

Türkiye Elçisi 
Tallinn 

(S. Sayötf: 10i) 



S. Sayısı: 11 
Büyük Millet Meclisi 1939 yılı eylül ayı hesabı hakkında 
Meclis hesablarınm tedkiki encümeni mazbatası (5/15) 

Mecliı hesablarmm tedküa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Molü H. Tedlik Encümeni 1 - XII - 19d$ 

Esas No. S/15 
Karo/r No. 2 . 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

236 859 24 1939 senesi eylül ayı iptidasında Ziraat bankasında mevcud para 
300 235 37 1939 senesi eylül ayı içerisinde alınan para 

537 094 61 Hepsi. 
407 236 78 1939 senesi eylül ayı içerisinde sarfolunan para 

7 7 ^ -

129 857 83 1939 senesi birinci teşrin ayı iptidasında Ziraat bankasında kalan para. 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1939 senesi eylül ayı sarfiyat evrakı gözden geçilerek usu
lüne muvafık görüldüğü §ibi 1939 senesi ağustos ayı sonunda Ziraat bankasında mevcud bulunan 
paraya 1939 senesi eylül ayı içinde alınan para ilâve edildikten ve sarfolunan para da yekûndan 
çıkarıldıktan sonra Ziraat bankasında 1939 senesi birinci teşrin iptidasında yukarıda yazıldığı üzere 
129 857 lira 83 kuruş kalmış ve bunun Ziraat bankasından gelen hesabı katği pusulasına muvafık 
olduğu anlaşılmıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Meclis H. T. En. R. M. M. Murakıb Kâtib 
Çoruh İstanbul Van Ankara Ankara' Balıkesir 

M. Müfid Kansu Z. KcTamursal H. Ungan R. Araz Ş. KvnaGi M. Emir 
Çankırı Malatya Muş Seyhan 
Z. Esen Dr. H. Oytaç H. Kûıçoğlu t. 
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