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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve; 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü, 1946 

yılı Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cet
vellerle ; 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Bütçe Kanununa ve, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanunlarla, 

Maliye Bakanlığı ve, 

Devlet Borçları 1947 yılı bütçeleri kabul 
olunduktan sonra dinlenmek üzere oturuma ara-
verldi. 

îkinci oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı 1947 yılı bütçesinin 

tümü üzerinde bir müddet görüşüldü ve, 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir

leşime son verildi. 
' Başkan vekili Kâtip 

Konya Tunceli 
T. F. Sılay Necmeddin Sahir Sılan 

Rize 
Dr. F. Kurtuluş 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/25) (Gündeme); 

2. — Posta, Telgraf ve Telefon Genel Mü

dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/26) (Gündeme); 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/27) (Gündeme); 

»e-« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Gl. Kâzım Karabekir 
KATİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/16) 

A — Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi. 
BAŞKAN — Millî Eğitim bütçesi için söz 

sırası Muhittin Baha Pars'tadır. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Aziz 

arkadaşlarım, sizi geçen seneki kadar bir me
sele üzerinde rahatsız edecek değilim. Belki 
tahmin etmişsinizdir. 

EŞRP]F DİZDAR (Giresun) — Evet, musiki. 
MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 

Musiki. Garp ve Şark musikisi değil, yalınız 

musiki. Eğitim Bakanından bir ricam var. Sa
natkâr çok zor yetişir, kendi mesaileriyle ye
tişmiş ve Hükümete yük olmamış olan bazı 
gençler var; yetişmişlerdir ve yetişeceklerdir. 
Bunları himaye etsinler. Sanatkâr diğer şube
lerde olduğundan daha zor yetişir. Onun için 
dört yaşında dahi kendi kabiliyetini göstermiş 
çocuklardan başlıyarak, bazı kıymetlerini bilmi-
yerek memleketimizden dışarı çıkmalarına mey
dan verdiğimiz üstadları dahi memlekete getir
mek ve burada gerek Şark, gerek Garp musi
kisi hakkında meraklılara faydalı olmalarını te
min etmek vazifemizdir. 
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Arkadaşlar; dünyada emsali az yetişen ken

disini burada gerek yüksek insanlığı ve gerek 
yüksek sanatı itibariyle hürmetle anacağını bir 
Şerif Muhittin Bey vardır. Bu zat yirmi sene 
Amerika'da yüksek sanatını gösterdi. Alafıran-
gaya olduğu kadar bizim müziğimize de vâkıftır. 
Bu zat zaten Türk musikisi üstadı idi. Geçen se
ne buraya gelmesi için çalıştım. Kendisine an
cak 250 - 300 lira temin etmek imkânı hâsıl oldu. 
Böyle bir zat için geçim karşılığı para bulabil
mesi keyfiyeti dahi mevzuubahsolmamak icabe-
der. Vekil Beyden bu zatı gereken şekilde ge
tirmesini memleketin sanatı namına rica ediyo
rum. 

Arkadaşlarım, ikinci mesele olarak basın ve 
yayın işinden bahsedeceğim. Beni Türk Editör
ler Derneği namına bir vazife ile vazifelendirdi
ler. Benim de kabul ettiğim maddeleri nazarı 
dikkatinize arzetmeyi faydalı buldum. 

Arkadaşlar zannediyorduk ki, belki ben öy 
le zannediyordum ki, kitap hayatı memleketimiz
de çok genişlemiştir. Bu, bir sureti Hükümete 
de verilen rapordan anlaşıldığına göre kitap neş
riyatı 1944 senesinde hattı, âzamisini bulduğu 
halde 2052 ye baliğ olmuştur. Bunların içinde 
20 - 30 sahifelik talimatnameler, broşürler, ni
zamnameler vardır. Geri kalan 1052 nin üçte 
ikisi mektep kitaplarıdır. Şu halde ancak se
nede 350 kitap, günde bir kitap demektir. Bi
ze civar memleketlere nazaran memleketimiz an
cak üçte bir derecesindedir. 

Bunların kalitelerine gelince: Sizi bir kitap
çının zihniyetini ve memlekette bazı kitaplara 
olan temayülleri arzedebilmek için yalnız bir şey 
söyliyeeeğim. Bir editör bir mütercime müraca
at ediyor, diyor ki: Çocuk romanı istiyorum, fa
kat şartım şudur: Artık bıktık, ahlâki olamı-
yacak, çocuk romanı gayriahlâki olacaktır. Bu 
şartla mütercime müracaat eden editörler de var. 

Bu bahsin teferruatiyle sizi rahatsız etmiye-
yim. Sureti hususiyede Millî Eğitim Bakanın
dan istiyeceğinıi ister ricalarımı söylerim. 

Arkadaşlarım asıl mevzuubahsedeceğim şey 
bir editün gayriahlâki roman istemesinden in
tikâl edecek memleketteki ahlâkî durumumuzdur. 

Evvelâ şunu söyliyeyim ki münevver, asîl 
Türk gençliğini bu söyliyeeeğim sözlerin hari
cinde bırakıyorum, onları tenzih ediyorum. 
Sözlerimin ufak bir kısmı onların asîl ruhlarını 
incitmiş olması beni çok rahatsız eder. Söyli-
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yeceğim sözlerle onları da vazifelendirmek isti-

. yorum. 
Son senelerde bazı hâdiseler oldu ki benim 

ve ben yaştakilerin 20 sene evvel görmemiş ol-
I dıığu, 20 senedetıberi pek az gördüğü fakat son 
i senelerde sık sık görmeğe başladığı bazı olay-
j lardan benim kadar sizlerin de muztarip oldu

ğunuzu yakiynen biliyorum. Bir taraftan na
sılsa kanunun tesirinden kurtulmak hayali, bir 
taraftan cemiyetten utanmak ve ondan ceza 
görmemeğe alışmak haleti, bir taraftan alman 
terbiye ve mânevi bir cezadan ve vicdan aza
bından korkmamak haleti bazı gençlerimize 
uluorta cemiyeti yıkabilecek mahiyette fenalıklar 
yaptırmaktadır. Onbeş gencin trende hatır ve 
hayale gelmiyecek hareketlerde bulunması yine.. 

BASÎH KAPLAN (Antalya) — Hâkimin be
raat ettirmesine ne dersin. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Yine Erzin'de karısı ile beraber giden adamın 
karısına onbeş kişi tarafından tecavüz edilmesi 
ve yine bir trende yollarına gidenlere taaruz 
edilmiş olmsı, bir taraftan da Beyoğlu sokakla-

I rmda konuşulanlar insanların tahammül edemi-
yecekleri bir hale gelmiş olması... Artık bu iş üze
rinde durulmasını icabettirmektedir. Menfaat
perestliği, yalnız kendisini düşünmek, başkası
nın zararına da olsa herşeyi yapabilmek kabili
yetinde olanların çoğalması, fertlerin ferdlcre, 
zümrelerin zümrelere itimat edemez bir hale gelmiş 
bulunması memleket için hayırlı alâmetler değil
dir. Belki mübaleğa ediyorum, belki biraz faz
la söylüyorum, fakat hissettiğimi söylemek vazi
femdir. Bana öyle geliyor ki: Millî mücadelede 

I vatan için gösterilen heyecanı bugün mânevi 
mevcudiyetimiz için göstermek icabeder. Bura
da âlimlere, üniversite erkânına, üniversiteli 
gençlere ve bilhassa muallimlere hitap ediyorum, 
bu zevat bu mânevi mücadelenin kumandanı on
lardırlar. Mekteplerde cemiyetlerde birbirleri 
ile elele vererek bu işin çaresine, tabiî Hükümetin 
de müzahereti ile, bakılmalıdır. Millî Eğitim 
Bakanlığının himmeti, Türk gençliğinin faali
yeti ile bu işin pekâlâ halledilebileceğine emi
nim. 

Arkadaşlar; bazı mukaddes şeyler vardır ki, 
I bir milletin hüvüyetine girmiştir. Onları kal

dırırsanız o hüvüyet değişir. Bazı mukaddes 
şeyler vardır ki, mânevi olmayıpta maddi olsa-
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I ardı kanımızı tahlil etsek onları görürdük. 
Bu mukaddes şeyler llngiltere'de, Amerika'da, 
dünyanın her yerinde mevkilerini muhafaza et
mektedir. Ben öyle zannediyorum ki, biz Türk
ler dünyanın en ileri milleti değiliz ve en akıl
lıları da değiliz. Bir cemiyetin selâmeti için 
bazı mukaddesata daha çocukken alışmak ve 
onu hurafelerden mütecerrit olarak bilmek lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, yeni solcu dinler belirdi. Vic
danlar boş bulurlarsa bu dinler girerler. Vic
danlar, kalpler de vatanlar gibidir. Eğer boş 
bırakılırlarsa onları düşman işgal eder. Biz bu 
yeni dinlerden korkmuyoruz da kendi dinimiz
den korkuyoruz. Atatürk Kastamonu'ya gitti
ği zaman dedi ki, şapkasını çıkararak buna 
serpuş derler, evet. Buna Enveriye derler, evet. 
Hayır, buna şapka derler. Kaç günden beri 
kürsüde ima edilen, koridorlarda konuşulan 
şeyi tesbit ediyorum arkadaşlar, Binin bir uh-
revi tarafı vardır, bir de tasarrufi tarafı var
dır. Ondan bahsedecek değilim. Allahla kulun 
arasına kimsenin girmeğe hakkı yoktur. İliç 
kimse, diğerine sen bu işi niçin yaptın veya 
niçin yapmıyorsun diyemez. Fakat dinlerin ah
lâki kısımları vardır. İler çocuk, her genç 
bunu yakından bilmeli ve bir mukayese yapmak 
imkânım bulmalıdır. 

Arkadaşlar; isterseniz Allahla kul arasında
ki şeyi talaffuz edip te memleketin havasını boz
mak istiyenlere ceza tesbit edersiniz, fakat dün
yanın en büyük adamının, fena elediği şeyi 
ömrünce yapmamış, iyi dediği şeyi her zaman 
yapmış olan adamın nesayihinden gençleri mah
rum etmeğe hakkımız yoktur. 

Arkadaşlar ,hikmetin başı Allah korkusudur, 
temizlik imandan gelir... 

Mülkün esası adalettir diyen bir dinin saliki 
o dinden ancak menfaat bekliyebilir. Her şey 
bir tarafa, çocuklarımıza yalnız şu üç şeyi 
öğretelim... Demiyorum ki, yalnız bunlar bir 
memleketin umumi ahlakını ıslah eden şeyler
dir. Hayır, daha birçok şeyler vardır onlarla 
beraber dinin ahlâki kısımlarının da maneviyat
lara müessir olduğunu söylemek istiyorum. Biz, 
Atatürk'ün başladığı, yaptığı şeyi yıkmak iste
miyoruz ikmal etmek istiyoruz. Atatürk te 
sağ olsaydı mutlaka bu yola giderdi. Memle
ketin, milletin menfaatine hadim olan işlerde 
Atatürk'ün geri kaldığını görmedik. 

Ö : 1 
Cumhuriyet, milletin kendi kendini idare et

mesidir-. Millet fertlerden ibarettir. Fertlerin 
kendi Kendilerini idare edebilmeleri ve heyeti 
umumiyeierini idare edebilmeleri için istinat et
meleri lâzımgelen kuvvetler vardır. Bu kuvvet 
birliktir, bu kuvvet başkalarını sevmektir, bu 
kuvvet memleketin hayatı umuıniyesi mevzuu-
baiıis olunca kendi menfaatinden fedakârlık 
yapmaktır, bu kuvvet icabederse vatan uğrunda 
ölmek, vatandaşın şeref ve haysiyeti namına 
binbir fedakârlığa katlanmaktan çekinmemektir. 

Atatürk gençlere hitap etti ; Cumhuriyeti 
muhafaza edin, size emanet ediyorum dedi. 
Fertleri âzami ahlak kaidelerine riayet etmiyen 
Cumhuriyetler yaşamaz. Çünkü Cumhuriyetin 
istinatgahı ahlâk, birlik ve sevgi gibi şeylerdir. 
£aten bunlar esasında kelimede, ahlâkta topla
nır. Bence bu işin konuşulması lâzımgelen büt
çe bu bütçedir. Çünkü işin kahramanları ve 
kumandanları başta eğitim mensupları olmak 
üzere münevverlerdir. Burada muallimleri, 
memleketin ilim adamlarını ve hayatlarını ona 
vakfetmeğe hazırlanmış gençleri bilhassa ilk 
mektep muallimlerini gözönüne alarak bu işin 
pek kolaylıkla halledilebileceğini sanıyorum. 
İsimlerini zikredince hallerini düşünmemek ka
bil olmıyan muallimler hakkında birkaç şey söy
lemek isterim. İlim ve fazilyetin koruyucusu 
olan, memleketin istikbalini hazırlamayı elleri
ne almış bulunan bu arkadaşların maddi vazi
yetleri, bilhassa ilkokul muallimlerinin, hiçte iyi 
değildir. Pek sevgili, pek faal ve bize birçok 
ümitler veren Millî Eğitim Bakanımızın bu işle 
yakından meşgul olduğuna hiçte şüphe etmiyo
rum. Fakat size de tercüman olduğuma kani 
olarak T. B. M. Meclisinin öğretmenlerle yakın
dan alâkadar olduğunu burada söylemeyi bir 
vazife bilirim. Vakıa bunların mükâfatları 
çok büyüktür, fakat yalnız mânevi mükâfat 
insanlar için kifayet etmiyor. 

Arkadaşlar, düşünürsek, hayatta muallim
likten daha zevkli ve mükâfatı daha kudsi olan 
bir meslek yoktur. Şurada oturan bir ilkokul 
muallimi buraya baktığı zaman arkadaşları na
mına, şu T. B. M. Meclisini biz yetiştirdik, bu
rada bunları biz yetiştirdik demek şerefine, sa
adetine ve tesellisine maliktir. Bir kumandan 
bir harbi kazanır, muallim kumandan kadar bu 
zaferden müftehir olur. Bütün dünyaya şâmil 
iyilik yapan bir âlimin üzerinde ilkokul mualli-
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minin hakkı vardır. Bu, para ile ölçülür bir şey 
değildir. Her şeyde mektep mualliminin hakkı 
vardır. Reisicumhur onun evlâdıdır. Bütün 
millet onun evlâdıdır. Bu kadar büyük bir 
meslekin sahibi olanların önünde hürmetle eğil
memde ne yaparım (Bravo sesleri, alkışlar). 

MUSTAFA REŞlT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar, Rejimimiz împeratorluktan 
şimdi söyliyeceğim maarif kuvvetlerini devral
mıştır. Cumhuriyetin devraldığı maarif kuv
vetleri şunlardır: 5062 okul 12 437 öğretmen 
358 548 öğrenci. Bu rakamları İstatistik Genel 
Müdür Muavini Aykut 'un geçen yıl bastırdığı 
kitaptan aldım. Aynı daireden bu yılki maari
fimizin kuvvetlerini gösteren rakamlar da şun
lardır : Okul sayısı 14 271 yani Împeratorluktan 
aldığımız okul sayısı yüz ve şimdiki üç yüzdür. 
öğretmen, 38 755 yani Împeratorluktan aldığı 
yüze mukabil 400. Öğrenci; 1 546 654 yani Îm
peratorluktan aldığı 100 e mukabil 350. 

Arkadaşlar, maarif sahasında Cumhuriyetin 
övünebileceği rakamları söyledim. Bu rejim ma
arifin bütün vatandaşlara yayılması için teşek
külünden beri çalışmıştır. O derecede ki Ke
mal Atatürk 'ün diğer bir adı Başöğretmendi. 
O bir maarifçi kadar çalışmıştır, maarfiıı baş
öğretmeni olarak çalışmıştır. İnönü köy tedri
satının ve bu memlekette teknik tedrisatın ba
nisi olarak maarif tarihimize şan verecektir. 

Neden rejimin başları bu kadar kendilerini 
maarif işlerine vermişlerdir. Çünkü arkadaşlar 
Anayasamızın ikinci maddesi der ki egemenlik; 
kayıtsız şartsız milletindir. Millet kendi ira
desi ile kendisini sevk ve idare eder. Amma 
bu rejimde baş olanlar müteal kuvvet değildir
ler, bunlar gökten inme değildirler. Demok
raside başlar yere inmişlerdir, halkın içinde
dir, onlarla beraberdir, mesuldürler. Mesuli
yet duygusu demokraside mevcuttur. Bunun 
içindir ki, başlar demokrasinin kuvvetlenmesi, 
görüyorsunuz ki, kendilerini nekadar vermiş
lerdir. 

Anayasamızın 87 nci maddesi derki, kadın, 
erkek bütün Türkler, ilk öğretiminden geçmek 
ödevindedir. İlk öğretim Devlet okullarında 
parasızdır. Şimdi rejimin dayandığı ferttir, 
bizde. Fert demokraside mühim bir unsurdur. 
Ferdin alacağı karar demokrasyi ihya eder, ya
hut demokrasiyi yoldan çıkarır. Bizim demok
rasimiz hürriyet esasına dayanır, hürriyet esa-
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sına dayanan demokrasi doğrudan doğruya 
halkı, cemiyeti kuran ve yükselten unsur olarak 
ele alır. İşte maarif bundan dolayı demokra
side birinci derecede ele alman bir mevzudur. 

Arkadaşlar; maarif işinde başlıca unsur; 
çocuklarını yetiştirmek istiyen, okul binaları
nı yapan, vergilerini veren halktır. İkinci un
sur: Çocukların kendisi, Üçüncü unsur: Bunla
rı yetiştiren öğretmenlerdir. 

Bu bakımdan şu unsurların, şu esaslı maarif 
unsurlarının dile gelmiş dertleri, memleket ça
pında çalkalanmış bazı düşünce ve emelleri var
dır. Ben bunların esasları üzerine kısaca temas 
edip geçeceğim. Bir köy mektepleri yapılması 
meselesi vardır. 

Arkadaşlar zaman zaman şikâyetler işittik. 
Efendim; salma yapılıyor, para almıyor, şu 
oluyor, bu oluyor diye, iyi ama, köy okulları
nı yapan yalnız biz değiliz ki. Dünyanın herta-
rafmda köy okullarını yapan, onların malzeme
sini temin eden köylülerdir. O halde neden do
layı şikâyet ediliyor? Şikâyet etmeden evvel köy 
mektepleri yaptırmıyor mu idik? Ben maarifin 
aşağı yukarı her sahasında çalışmış bir adamım. 
Türkiyenin çalışmadığım yerleri pek azdır. Si
ze söyliyeyim ki ismiyle, cismiyle yerlerini tâyin 
debileceğim. 350 den fazla mektep yaptırmışım-
dır ve kimse de şikâyet etmiş değildir. Neden 
şikâyet edilsin. Bir kaç misâl vereceğim. Er-
zurumun Pasinler kazası vardır. Bunun güneyi
ne Yukarı Pasinler denir. Burada bir Azap 
köyü vardır. Dursunoğlu burada ise bilir. Onun 
muhtarı Ahmetle görüşüyorum; Ahmet, kö-
yünüzdeki okul binası pek berbat. Yenisini 
yaptıracağız. Ben vali beyle görüştüm, hususi 
muhasebe de yardım edecek, şöyle olacak, böy
le olacak, üst tarafını da siz yaptıracaksınız. 
Ahmet cevap veriyor; paramız yoktur biliyor
sunuz, fakat çocuğumuzun birisini satacağız, 
ötekisini okutacağız. Çocuğumun birisini fe
da edeceğim diyecek kadar cömertlik gösteren 
bu halkın şikâyeti neden? 

Diyarbakır'ın bir zamanlar bucağı olan, şim
di ilçesidir, Bismil'de Abbas Çavuş vardır. Bu
nunla temas ettim. Sizin okul binası fenadır, 
yaptırınız dedim. Köylüler keçilerini, davarını 
sattılar ne yaptı yaptılar, okul binasını mey
dana getirdiler. 

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinde Besikdükü 
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âdında bir bucak var, işte oralı Ömer ağa adın
da bir vatandaş. Bu da okul için tarla satınal-
dırdı, oradaki eğitmen enstitüsünün kurulması
na sebep oldu. 

Sürmenenin Kuşçu köyünde muhtar Ha-
mit Romanyadan getirdiği okul plânını halka 
yaptırtmıştır. Burada olsaydı da dinleseydi Kü
tahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç, o Pazar 
kazasında kaymakamdı. Ben de maarif müşavi
ri idim. Pazarda bir ortaokul binası yaptırırsan, 
o zaman Maarif Vekili olan Saffet Arıkan, öğ
retmenini temin ederim, demişti. 30 - 40 bin li-
liralık bir bina yaptırdık. Bu binanın parasını 
tabiî kensidi vermedi, halktan almıştı salma şu 
ve bu suretle. 

Menemende 1942 de başlayıp da 1943 de bi
tirdiğimiz ortaokul binasını Menemen halkı yap
mıştır; hiç ses çıkarmamışlardır. 

Tirede, herkesin hoşuna giden büyük binayı 
yine halk yapmıştır, bu bina için halk 120 000 li
ra vermiştir. Bunların daha binbir misali var
dır. 

Neden dolayı bu do t i halk şikâyet ediyor? 
Erzurum'un bir ömüdüm köyü vardır. Dur-

sunoğlu'nun o köydede yeri vardır. (Dursun 
oğlu sesleri). Evet Dursunoğulu. Her yerde bi
na yaptırınız, bu köyde olmaz. Dikkat ettim, 
niçin yapmıyorsunuz diye sordum. Efendim, 
hükümete mektep binası lazımsa yaptırsın. Bi
ne ne. Allah Allah, Erzurum'un bütün köyleri 
yapar da İni Önüdüm Köyü niye yap
maz. Arkadaşlar; Sakın bundan Dursunoğlu 
alınmasın. Zaten o zavallı burada vazifeli idi. 
Anladık ki, o köyden bir encümen âzası varmış 
«Yahu vermeyin, lazımsa yapsınlar siz niye ya
pacaksınız?» Körükçü; böyle duru halkın du
ru ruhunu karıştırdı. Bir fesat kaynağıdır, böy
le olursa köylü iş görmek istemez. 

İkincisi; bu işin bir talihsizliği de vardır. 
Pek pahalı olduğu bir zamana rasgelmiştir. ikin
ci şanssızlık işin mahiyetindedir. Bir öğretme
ne bir oda, bir dershane, bir mutfak, ahır, içlik 
falan 15 bin lira. Birçok köyler bunu yapabi
lirler, fakat her köy değil. Bizim 16 bin köyü
müz vardır ki, nüfusları 150 ye kadardır. 150 
nüfusu olan bir köye 15 bin lira sarf edildiği 
zaman elbette israftır, işin fenası ikinci öğ
retmen gelirse ayrı bir 15 bin lira, üçüncü ge
lirse yine ayrı bir 15 bin lira sarfetmek icabe-
der. Nihayet yine 16 bin köyümüz var ki, nü-
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J fusu 400 kadardır. Bu para onlar için de ağıl

dır. Binaenaleyh, burada oturup ta emrü ku
mandayı eline alıp şöyle yapacaksınız, ve böy
le yapacaksınız demek doğru olmaz. Halkın ya
pabileceği bir şeyi ona teklif etmek lâzımdır. 
Ancak yapılabilecek şeyler yapılır. Temas et
mek istediğim düğüm noktası budur. Bu iş plân 
bakımından da tetkika muhtaçtır. Hocanın evi 
dershanenin yanındadır. Yarın çocuğu ağladı
ğı zaman karısı, gelde şu çocuğa bak, ben yemek 
pişireceğim derse mekteple evin hususiyeti bir
birine karışmış olacaktır. Ümit ediyorum ki, 
Bakanlık bu plân karışıklığını tanzim ederek 
memleketin mahallî ve iktisadi vaziyetlerine gö
re plân yapar. Bir dert budur. Fakat halledil
mesi mümkün bir dert. 

Arkadaşlar, 1943 yılmdanberi bizim orta öğ
retime bağlı okullarımızda talebe sabah 8 de 
okulda bulunur, 13 de çıkar. Bu benim de dâ
hil olduğum şurada kararlaştırılmış bir mesele 
idi. Ancak şimdi kendi şahsi müşahedeme da
yanarak bazı misaller vereceğim. Bu da mem
leketin bir davasıdır. Yani çocuk velilerinin 
şikâyet ettikleri bir meseledir. Gümüşanede bir 
orta okul vardır. Bunun talebeleri arasından 
5 - 6, 7 - 8 hattâ daha fazla kilometre mesafeler
den gelenlerde vardır. Bu çocuklar sabah sa
at 8 de derse yetişebilmek için ne kadar erken 
kalkmakta olduklarını tasavvur buyurunuz. Bir
de akşam üzeri köyüne ne vakit döneceğini tah
min güç değildir. Ortaokula talebenin yetişe
bilmesi için çektiği ıstırabı görüpte bu progra
mı onlar için kabili icra bir şekle sokmak iste
memek elden gelmez. Yani bizim içtimai 
durumumuz, münakale vaziyetlerimiz böy
lece çocukların bu kadar erken okula 
gitmelerine müsait değildir. Amma bazı 
yerlerde meselâ Ankara'da istanbul'da, iz
mir'de ne bileyim, daha çok okulları bol olan 
yerlerde bu usul tatbik edilebilsin. Esasen bir 
usulün kaskatı, memleketin dört bucağında tat-
bika çalışmakta, lüzumsuz ve manasızdır. Mem
leketin bizim prensiplerimize uyması değil, bi
zim prensipimizin memlekete uyması lâzımge-
liı*. Prensiplerimizi işliyebilecek, velût olacak, 
iyi neticeler verecek şekle sokmak lâzımdır. Bu 
bir. 

ikincisi; sabahleyin giden çocuk birbiri pe
şine beş saat ders görüyor. Ben fizyoloji dersini 
Sayın Hocam Kemal Cenap Beyden aldım. Bu 
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mevzu üzerinde daha fazla salâhiyetle hocam I 
konuşur. Amma pedagojinin, psikolojinin ver
diği kanaatle söyliyebilirim ki, çocuğun dikka
tini beş saat aynı şiddetle tutmak kitap harici, 
ilim harici bir meseledir. Sonra arkadaşlar, her-
birimiz bulunduğunuz mmtakayı yakinen bilir 
ve dertlerini en iyi kavramış şahsiyetlersiniz. 
Bizim kaç ailemiz vardır ki, sabahleyin çocuğu
na kahvaltısını tıkabasa yaptırır ve okula gön
derir. Aç gelen çocukların okullarda bayıldık
larına çok şahit oldum. Bir çok müdür öğret
men ve muavinler de bunun şahididirler. Bina
enaleyh çocukların bu vaziyeti dikkat nazarına 
alınarak bu prensipi değiştirmemiz muhakkak 
lâzımdır. 

Tekrar edeyim arkadaşlar, işliyebilecek yer
lerde bu meseleyi tatbik etmek belki doğru 
olur, fakat işlemediklerine kuvvetle kani oldu
ğumuz yerlerde biraz yumuşatmak, aile hayat
larına uydurmak zaruridir. Bunu kemali cesa
retle söyliyebilirim ki, bazı adamların Allah 
canını alsın Maarif Vekilinin de bir kurtulalım, 
dediklerini duydum. 

öğle zamanı baba evde, çocuk okulda, ak
şam üstü baba evde çocuk dışarda. Bu nizam
sızlığı düzeltmek lâzımdır, ya aileyi okula uy
duracağız, yahut da okulu aileye uyduracağız. 
Bu keşmekeş devam edemez, bu mesele ele alın
malıdır. 

Arkadaşlar; memleketin umumi efkârı, genç
lerin daha yumuşak ruhla, daha faziletli, daha 
kanaatkar, daha nimetşinas olmalarını istiyor 
ve memleket bu ihtiyacı görmekte haklıdır. 

Efendim; biz hernedense ilk okuldan iti
baren bütün müesseselerimizden ahlâki musa
habeleri, ahlâka müteallik bilgileri çıkarmış bu
lunuyoruz, ben size eğer vakit müsait olsa idi ve 
dinlemiyen tahammül kudretiniz bulunsa idi gös
terecektim, dünyanın her yerinde nasıldır bunlar 
yanımda programları vardır, çocukların baba ve 
anaya karşı hürmeti, kardeşler arasındaki sa
mimiyeti, komşulara karşı, muhabbeti, memleke
te karşı olan borçlar ve hulâsa ahlâk mefhumu
nun altında toplandığımız şeylerin her derecede
ki okullarda, yüksek okullar hariç, ilk, orta, 
liselerde bol bol verilmesi lâzımgelir. Bu ma
lûmat onların programlarında vardır. Bizde de 
eski programlarımızda vardı. Bunu yine tek
rar ele almağa mecburuz. Moral mevzularda 
talebeye böyle ahlâki kuvvet verirken hangi I 
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espriye dayanılması lâzımgeleceğine Baha Pars 
arkadaşımız temas etmişlerdir. 

Bir ıstırap ta bilhassa kalabalık şehirlerde 
talebenin yığılmış bulunmasıdır. Kazalarda 
ortaokula giden köy çocuklarının il merkezle
rinde lise için gelen kimsesiz, yersiz yurtsuz 
çocukların bulunması. 

Arkadaşlar, bu öyle bir dert ki, ben bunu 
memleketin dört köşesinde karşılamağa çalış
tım. Buna imkân yok. Meselâ İzmir 'de Lise ve 
diğer Maarif müesseselerinde okumak için gel
miş olan çocukları toplayıpta bir pansiyon ha
linde bir yerde yetiştirelim dersek bize birden 
hiç değilse ikibiıı kadar çocuk müracaat ede
cektir. Bunun gibi, İstanbul daha kalabalıktır. 
Derece derece diğer vilâyet merkezleri de buna 
yakın vaziyetler vardır. Ohalde ne yapacağız? 
Bu çocuklar, bin bir sefaleti göze alarak bü
yük şehirlere tahsil için gelen çocuklar, bu 
vatan evlatları böyle kalsın mı? Gerçi bazı 
küçük tedbirle bunlar önlenmeğe çalışılmıştır. 
Fakat bu büyük dâva böyle küçük tedbirlerle 
halledilecek meselelerden değildir. Mesele, der
din hüviyetindedir. Bu çocuklar buraya niçin 
geliyorlar, ne öğrenmek istiyorlar? Çocuk or
taokulda ne okuyor, lisede ne öğrenecektir? 
Lise tahsilini binbir ıstırap içinde yaptıktan 
sonra bu çocuk acaba üniversiteye gidecek 
midir? Üniversite tahsilini nasıl yapacaktır? 

Benim, kendi elimle kurduğum birçok talebe 
yurdları, pansiyonlar vardır. Bunları şu mü
esseseden, bu müesseseden yardım paraları 
alarak kurduk. Fakat bugibi tedbirler kâfi de
ğildir. Evvelâ çocukları yetiştirmek prensipini 
değiştirmek lâzımgelir. Köylü çocuğu köyün
de, köylü için yetişmelidir. Onun alaearğı malû
mat toprağını daha bereketli bir hale getire
cek, kendi karnını daha iyi doyuracak, kese
sine daha çok para getirecek malûmat olmalıdır. 
Ortaokul buna ne verir? Pedagogumuz Baltacıoğ-
lu'nun dün dediği gibi, ortaokuldan mezun olan
ların öğrendiği tek şey vardır ,o da hiç bir işe 
yaramadıklarını öğrenmektir. Faydalı malûmatı 
biz köye götüreceğiz, köylü çocuğunu köyde 
yetiştireceğiz. 

Çocuk velilerinin şikâyet ettikleri diğer bir 
mesele; talebeyi yetiştirmiyen öğretmenlerin 
mesul tutulmamalarıdır. Yani bir öğretmenin 
50 talebesi var bunlardan 5 i sınıf geçiyor ,45 i 
sınıfta kalıyor. Bu, üzerinde durulacak bir me-
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seledir, buna dikkat etmek lâzımdır. Bu husus- I 
ta da öğretmeni hesaba çekmek lüzumuna ka
niim. 

Arkadaşlar; imtihan usullerimiz talebe ve ve
lilerini tatmin etmiyor, imtihan usullerine te
mas eden arkadaşlarımız meseleyi vazih olarak 
söylemişlerdir. Talebeleri ve talebe velilerini 
tatmin edecek bir imtihan sistemini yeniden 
kurmalıyız. 

Şimdi nazik bir meseleye gelmiş bulunuyo
rum o da koedifikasyon yani muhtelit tedrisat 
meselesi. 

Arkadaşlarım, ele aldığımız mesele memle-
kin bizatihi en yüksek dayanağına temas edi
yor. Doğrudan doğruya yarınki Türkiye mev-
zuubahistir. Mesele gayet ciddîdir. Biz muh
telit tedrisat mevzuubahis olduğunda ilk ola
rak, Sayın Bakan da bulunmuşlardı. İstan
bul'da bir toplantı yapmıştık. Bize bunu kabul 
ettiren bir mecburiyet vardı, o da binamız yok
tu, okutmak istiyorduk, ne yapalım işte biz 
bu zaruret karşısında muhtelit tedrisatı kabul 
ettik. Dünya yüzünde bir millet vardır ki, mut
laka kadını, kızı, erkeği beraber okusun, Rusya. 
Ruslardan başka bütün milletler kadın ve er
keği kendi vasıfları dâhilinde inkişaf ettirmek 
kanaatindedirler. Bizim de muhtelit olmıyan 
okullarımız vardır, bizim de prensipimiz böy
ledir. Oraya doğru gidiyoruz. Acaba muhte
lit tedrisatta kadın öğretmenlerin, erkek çocuk
lar ve erkek öğretmenlerin kız çocuklar üze
rindeki tesiri ne oluyor? Bunu öğrenmek için 
İzmir'de bir anket açtım. Anketin lehinde, 
aleyhinde bir sürü sözler oldu. Ben bunu bu
rada açacak değilim. Fakat hepsinin ittifakla 
üzerinde durdukları nokta şunlardır: 

Bir tek öğretmen bir sınıfı mektebin sonu
na kadar okutmamalıdır. Yani birinci sınıfta 
başka, ikinci sınıfta başka öğretmen, diğer j 
sınıflarda yine ayrı öğretmenler ders vermeli- ı 
dır. Çünkü öğretmen zayıf bir adamsa çocuk
lar tabiatiyle pek zayıf olarak okuldan çıkarlar. 

Nihayet ilk sınıfta öğretmen kadınsa, ikin
ci sınıfta erkek öğretmen bulunmalıdır. Bu
nun da tesiri talebe üzerinde büyük olmakta-
dır. Yani mekteplerde erkeklerin sayısı ile ka- | 
dınların denk olmalıdır. Amma meselâ ben İz
mir'de öyle okullar bilirim ki, 23 - 24 öğret- j 
menden ancak 2 - 3 tanesi erkektir. Niye de- j 
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ğiştirmedin derseniz değiştirecek vaziyet var 
mıdır? Çüfikü mütemadiyen kadın öğretmen 
veriyorlar. Köye kim gidecek? Oralara erkek
leri dayanıyoruz, kadınlar kalıyor merkezde. 
Onun için Millî Eğitim Bakanlığı ne kadar ka
dın öğretmene ve ne kadar erkek öğretmene 
ihtiyacı vardır bunu evvelden bilmeli ve köy 
enstitülerine ve eğitim enstitülerine ona göre 
talebe alınmalıdır. 

Şimdi Millî varlığımızın işlendiği çarklara, 
ilkokullara geliyorum. Biz ilkokullara geri kal
mış, ahmak, budala çocuklarla normal çocukla
rı dolduruyoruz. Bir dersanede bunları top
luyoruz. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, hiç 
değilse bu gibi mühim yerlerde, geri kalan ço
cukları zeki çocukların yanından ayırmalıyız, 
ayrı bir sınıf yapmalıyız. 

Bir de bizde çocuk anadan doğru okula gi
der. Arada mutavassıt ana okulları yoktur. 
Fransızlar 1882 tarihli bir kararname ile ana
okulu olmıyan okulların önlerinde 5 ve 6 yaş
larındaki çocukları kabul etmek mecburiyetini 
koymuşlardır. Bu iş bir dereceye kadar bizde 
de kabili tatbiktir. Bunun da ele alınmasını 
çok sevdiğim, saydığım Millî Eğitim Bakanın
dan bekliyorum. 

Arkadaşlar, ilkokullarımızda hesap, tabiat 
bilgisi, komşu memleketler tarih ve coğrafyası 
hakkında verilen bilgileri yeter bulmuyorum. 
Ben bir zamanlar bu ilkokulların tabiat bilgisi 
kitabının müsabakasına girmiştim. O münase
betle meşgul oldum. Uzun müddet, senelerce 
ders dinledim, münakaşalardan istifade ettim. 
Kendim ilkokullarda maalesif hocalık etmedim. 
Daha çok öğretmen okullarında, ortaokullar
da, liselerde hocalık yaptım. Fakat öğretmen 
okullarının ilkokullarla olan temasından dolayı 
bu hususta epiyce malûmatım vardır. Tabiat 
bilgisini yazarken, dünyanın diğer memleket
leri kitaplarına da başvurdum. Bunları mem
leket ihtiyacına göre tanzim ettim ve o sayede 
bin lira mükâfat da kazanmış bir adamım. Ya
ni inanmışım ki bu malûmat yeter değildir. 
Mümasil okullardaki bilgiler kadar değil, az
dır. Bununla başka tahsil görmiyecek vatan
daşı yetiştirmiş olamayız, çünkü tenvire kâfi 
miktarda değildir. Böyle olunca, biraz da ar
tırmak suretiyle beş seneye sığdırmak da im
kânsızdır, ilkokulların altı sene olması lâzım
dır. Beş senelik tahsil içine moral, karakter 
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bilgisi, ve diğer dersleri ziyadeleştirsek dahi 
bugünkü vaziyette beş sene kâfi değildir. 6 
sene olmasını ilkokulların rahatlığı için, öğret
menlerin rahat ders vermeleri için istiyorum. 
Bir de bizim ilkokullarda programlar muhite 
göre tertiplenmiştir. Konyadaki çocuğa veri
len deniz malûmatı ne ise Sinob ve İzmir'deki 
çocuğa verilen deniz malûmatı da aynıdır. Er
zurum ovasmdaki çocuğun hayvan ve hayvan 
mahsulleri üzerinde; toprak ve toprak mahsul
leri üzerinde verilen bilgi ne ise buradaki ço
cuğun da aldığı malûmat aynıdır. 

Fransızlar; ormanlık memleketler, ova mem
leketler ve bir de kıyı memleketler diye mem
leketi üç kısma ayırmışlar ve okul programları
na buna göre bir istikamet vermişlerdir. Meselâ 
sahil memleketlerde balıkçılık ve hava bilgileri 
hakkında biraz malûmat verilir. Bunun da pro
gramlar tanzim edilirken gözönûne alınması 
faydalı olur kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; bilhassa ilkokullarımızda sağlık 
meselesi yoktur. O derecede ki bizim eskiden 
evlere «ya hafız» yazarlardı. Bu evin bir nevi si
gortası idi onu yazdırdın mı yangın olmaz, yıl
dırım düşmez sanılırdı. îşte tam bizim ilkokul
lara da «ya hafız» diye birşey yazmaiı, hastalık 
gelmemesi için. Doktor yok efendim. Hiçbir 
tertip yok. Sonra maarifin okul tabibi yoktur. 
Bu hususta kanun da yoktur. Başka memleket
lerde okullar sağlığı için kanunlar var, kanun 
çıkarmışlardır. Kendi evlâdını kimse bu kadar 
tesadüfe bırakmaz. 

Arkadaşlar; okullarımızda ders aletleri var
dır. Bu ders aletlerini şuradan buradan alı
yoruz. Neden, okullarımızın muhtaç olduğu 
alet ve edevatı biz kendimiz yapmıyalım. El
hamdülillah tekniğimiz o dereceye gelmiştir. 

Şimdi öğretmenlere geliyorum. Bunların sı
kıntıları evvelâ maaşlarmdandır, maaşlarını 
hususi bütçeden almalarmdadır. Baltacıoğlu' 
arkadaşımız dünkü konuşmalarında dedi ki, 
umumi bütçeye alınmasını istiyecektim amma 
Sayın Dışişleri Bakanı Hasan Saka bana dediki 
peki o zaman valiler vilâyetlerde ne yapacak
lardır. O yüzden ben sarfınazar ettim. 

Ben de şimdi size bir tablo çizeceğim. Sene 
1336, Ankara'ya, geldim, kongre vardı. Hem-
şerimiz Maliye Bakanını ziyarete gittik. Bursa 
düşmüş, Kütahya düşmüş, etraf yangın içinde. 
Çoluk çocuk sokaklarda dolu, perişan bir halde. 

muhacirler her tarafı sarmış. Sahne budur. Ma
liye Vekilinin yanındayız; kapı açıldı, içeriye 
bir kadın girdi. Kucağında bir çocuk, elinde 
bir çocuk. Efendim, Bursa'dan geldim, muhacir 
bir muallimim, parasız kaldım, dedi. Vekil haklı 
olarak düşündü. Siz Devlet bütçesinden maaş 
almıyorsunuz, hususi bütçeden maaş alıyorsu
nuz. Elbette Hükümet sonradan bu muallime 
şefkatli elini uzatmış, kurtarmıştır amma öğ
retmenlerin sıkıntıları o kadar çok ki böyle yüz
lerce, binlerce tablo yapmak her zaman müm
kündür. İlkokul öğretmenlerinin maaşlarını 
Devlet Bütçesinden almak zaruridir. 

Arkadaşlar, ilkokulların Devlet bütçesine 
alınmasında bir zaruret daha vardır, o da şu
dur; biz en aşağı 15 vilâyetimizde halkı aydın
latabilmek için, millî geleneklerimizi oralarda 
kuvvetlendirebilmek için, ilk tahsili yaymak 
mecburiyetindeyiz. Eğer bu iş o vilâyetlerin hu
susi bütçelerine kalırsa asırlarca içinden çıkıl
maz bir hal alır. Ağrı'yı, Van'ı, Erzincan'ı Di
yarbakır 'ı, Urf ayı, Muş 'u, Bitlis 'i bunun gibi daha 
birçok vilâyetlerimizi ve buralardaki vatandaşla
rımızı yetiştirmek için bu tedbire başvurmağa 
mecburuz. Hususi muhasebe zenginleşsin de 
okutsun, bu olmaz. Nihayet ilk öğretim unsur
larından köy öğretmen ve eğitmenleri maarif 
müfettişleri, maarif müdürleri Devlet bütçesin
den maaş almaktadırlar. Bunlar için 59 mil
yon lira tahsis edilmiştir. Bunun 30 milyonunu 
vilâyetler vermektedir. Rakamlar bunu veri
yor. 30 milyon için bu sıkıntı? Bunu verdiğimiz 
takdirde zaten mesele kalmaz. Devlet bütçe
sine almanın artık tam zamanı gelmiştir. Bu 
meseleyi bir operasyonla nihayete erdirmek, mâ
nevi zevkini sayın Bakandan bekleriz. O zevki 
almak artık ona nasip olsun. 

öğretmenlerin bir meselesi de, maaşça uğra
dıkları mağduriyetlerdir. İlk öğretimde çalışan 
arkadaşların 1929, 1930 yılına kadar maaşları 
Teşkilât Kanunundaki mebdeden başlar, yani 
15 liradan başlardı. 17,5, 20, 25 lira olurdu. 
Sonra 365§ numaralı kanun çıktı, öğretmen 
okulundan mezun olanlar 20 lira mebde maaşla 
işe başlatıldı. Daha evvel mezun oluptâ 15 li
radan iyi rapor almamış, yahut 17,5 lirada as
kere gitmiş kimseler de, (ki o zamanki kanun 
öyleydi,) tamamiyle haksız bir muameleye tâbi 
tutulmuşlardır. O şekildeki sekiz sene müddet
le hizmet eden de, mektepten yeni çıkan da aynı 

— 488 — 



B : 22 24 . ] 
20 lirayı aldılar, Hattâ 20 lirada bir sene kaldık
tan sonra birisi 25 liraya fırlardı, ötekisi yine 
yirmi de kaldı. Bu mesele orta öğretimde de 
böyledir. 

Mesken bedelleri meselesi: Biz mesken bedel
lerini kaldırdık, hocalara ayrı bir kanunla Yapı 
Sandığı teşkil ettik. Yapı Sandığı iyi bir şey, 
hakikaten faydalı işler görüyor. Birçok arsa
lar satmalmıştır, evler yaptırmıştır. Bir mil
yon lira kadar da sermayesi var. Fakat düşü
nülmelidir ki, bunun bir hayli da masrafı var, 
huzur hakkı var. Zaten herhangi bir teşkilât 
olsun da masrafı bulunmasın mümkün değildir. 
Ancak bu başka memleketlerde maaştan para 
kesilerek mesken yapılmaz, bir mesken verilir 
veya mesken bedeli. 

Başöğretmenlerin vazifeden dolayı çektikleri 
yorgunlukla aldıkları makam ücretleri denk de
ğildir. Başöğretmenler meşgul adamlardır. Biz 
makam ücreti olarak beş lira ile on lira ara
sında bir şey veririz. Bu miktar hiç değilse 
30, 40 ve hattâ elli lira olabilmelidir. Hele ka
za maarif memurları bulundukları kazanın 
bir nevi millî eğitim müdürleri, onların ne mu
avinleri vardır, ne de çektikleri sıkıntı ile mü
tenasip bir makam ücretleri. Onun için kaza 
marif memurları meselesi önemle üzerinde du
rulacak bir meseledir. 

Arkadaşlar Köy Enstitüleri üzerinde fazla 
durulmağa değer bir mevzudur. Bu mevzu 
üzerinde dün arkadaşlar da durdular. Ancak 
şu ciheti gözönünde tutmak gerektir ki, 12 ya
şma kadar olan çocuklara dünyanın hiçbir ye
rinde meslek terbiyesi verilmez. Çocuğun fizi-
yolojisi, pisikolojisi buna müsait değildir. O 
halde 12 yaşına kadar olan çocuklar için müfre
dat, imtihan şekli köyde, şehirde bir olmalıdır. 
Ancak mevzular köy hayatına uygun olmalıdır. 
Biz Köy Enstitülerini köylere bağlı öğretmen bu
lunsun diye kabul ediyoruz. Köye intibak etsin 
diye kabul ediyoruz, köy adamı olsun diyoruz, 
köyün becerikli bir adamı olsun diyoruz. 

Ben köy enstitülerinin aleyhinde değilim. 
Bilakis çok lehindeyim. Ben de bunların açıl
masına çalışmış bir adamım, inkişaflarına hiz
met etmiş bir adamım. Ancak bir az bu işte ha
yale kapılınmıştır. Efendim, yanımda uzun uza-
dıya bir cetvel var, oraya bakıyorum. 16 bin 
küsur talebe var köy enstitülerinde. 46 usta bun
lara sanat öğretiyor. Adam başına 300 - 400 
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talebe düşer. Bu kadar usta talebeye sanat öğret
mez arkadaşlar. Benim kanaatimce zaten öğret
mene sanatkâr olmak lüzum da yoktur. Demirci 
olacakmış, olmaz efendim. Öğretmen denilen 
adam dünyanın her tarafında yazdırır okutur. 
Amma bir şekilde yazdırır okutur. Çocuk öğ
renir. Yani bir usul meselesi vardır. Ne bileyim, 
geometri öğretecek, toprağı ölçtürür, otlar hak
kında bilgi verecektir, tarlaya götürür, ektirir, 
biçtirir, öğretir. Bir de bunun hayalisi vardır; 
okulun dersanesinde sözlü söyler. Arkadaşlar, 
metod yapmak demek sanat yapmak demek de
ğildir. Sonra ziraatimizde mürşit, inkılâp, sih-
hatta inkılâp, ekonomi hayatında inkılâp bütün 
bunları enstitü mezunlarına yükletiyorlar. Yok 
efendim biz bunlardan tek bir şey alacağız. 
Köylü çocuklarını iyi okutsunlar ve onlara mil
liyetini öğretsinler, onlara millî tarihimizi öğre
tecekler, onlara dillerini öğretecekler. Köy ens
titülerinin karekteri bu olmalıdır. 

Arkadaşlar, Bizim ilkokulun kapusundan 
baktınız mı, ortaokulun, kapısından baktın mı 
Lise, onunkinden de Üniversitenin kapusu gü-
yaki görünüyor. Hayat bir dehliz gibidir. Orta
okul lise için lise Üniversite için ayarlanmıştır. 
Fakat hayatın bin gidişi vardır. Bizim teşkilâ
tımız ancak bir tanesine cevap verir. Orta
okullardan çıkanlara bakalım. Hayata intibak 
edebiliyorlar mı? ne oluyorlar? Ortaokuldan çı
kan çocuk, ya memur olur, ya babasının dükkâ
nına gider ticaret eder, ya bir tüccarın yanında 
kâtiplik eder. Ya bir sanat veya bir ticaret okulu
na gider, bir kısmı da liseye gider. Ziraat oku
luna, maden okuluna da gidenler olur. îşte ha
yat budur. Orta okullarımızı ayarlamanız lâzım
dır. Buna göre programı da buna göre yapmalı
yız. Yalnız lise için değil, bir memleekt ki ziraat 
memleketidir. Bir thsilki ziraat üstünde mües
sir olamaz, bir çocuğuna ziraata ait bilgiler öğ-
retilmiyorsa o tahsilin mânası yoktur. Köy ço
cuklarım şehirlere çeke çeke köylerimizi çöl ha
line getiremeyiz. Köylüyü köyünde daha fay
dalı, daha bahtiyar, daha mes 'ut bir halde bu
lundurmak ihtiyacını duymaktayız arkadaşlar. 
Bu bakımdan başka memleketler türlü, türlü 
tetbirler almışlardır. Yani her millet kendi en
düstriyel bünyesine göre bir durum almıştır. 
Bizim de böyle bir durum almamız lâzımdır. 

Çok takdirkâri olduğum Millî Eğitim Baka
nının yazıların ve musahabelerinden yeni bir 
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sisteme doğru gittiklerini öğreniyorum. İlkokul 
öğretmenleri aşağı yukarı yüksek tahsil görmüş 
gençlerden olacaktır. Liseyi bitirecekler, peda
goji müessesesini de bitirdikten sonra öğret
men olacaklar. Bir zamanlar Darülmuallimin-
ler, öğretmen okulları bu vazifeyi görüyorlardı. 
Değişebilir, güzel. Eğer bu öğretmenler, yani li
se mezunu olupta iki sene pedagoji formasiyonu 
ve kültür jeneralden geçirecek olan gençler 
sırf bugünkü mânada ortaokul öğretmeni ola
caklarsa, ben bunu müsaadeleriyle memleketin 
kültür hayatında faydalı telâkki edemiyeceğim. 
Ben de kaniim ki birçok kazalarımızda ortaokul
larımız yoktur. Eğer bu öğretmenler liseye ta
lebe yetiştireceklerse ben bunların böyle bir 
yetkiyi haiz olamıyacaklarmı zannediyorum. 
Tek öğretmen, matematiği, botanik, coğrafyayı, 
tarihi, madeniyatı, bütün bunları öğretecek. 
Beden terbiyesi, resim, musiki müstesna. Ben 
buna inanamıyorum. îlmin bir cephesinde de
rinleşmiş bir kimsenin, bugünkü ortaokul prc 
gramlar}nı hakkiyle öğreteceğine, bu todris iruı-
lü ile işin içinden çıkacağına inananlardan de
ğilim. Amma eğer kazalarımızda, bucakları
mızda ve köylerimizde ikmal sınıfları şeklinde, 
ilkokulu bitirmiş, fakat başka okula gitmemiş, 
12 - 13 - 14 yaşlarındaki çocukları yetiştirmek 
mevzuubahis olursa onlarla beraberim. O za
man da dileğim şudur. Çocuk ziraata mütaal-
lik, toprak mahsullerine, hayvan ve hayvan 
mahsullerine mütaallik bilgi almalıdır. Başka 
türlü köye öğretmen de gitse faydasız olur. Hat
tâ bu öğretmenler kazalarda da öğretmenlik ya
pacaklarsa bizim kazalarımızda köy müessirdir, 
toprak müessirdir, zirai kimya ve ziraat gibi 
dersleri almaları zarureti vardır. Bir zaman
lar öğretmen okullarında zirai kimya, ziraat 
dersleri vardı. Şimdi bunu daha fazla inkişaf 
ettirebiliriz, faydalı olur. 

Liselerimiz üzerinde çok söylediler, lise öğ
retmeni yetiştiren, oraya doçent, kürsüsü olmı-
yan profesörler getirin, dünyanın en mükem
mel lise mezunu elde edersiniz. Bizim gençle
rimiz yetişmeğe müsaittirler. Onların başına 
yüksek kalitede öğretmen koymak kâfidir. 
Kuvvetli lise mezunu ancak lise kuvvetli öğret
menleri elinde yetişir. 

Efendim, sözüm belki bazı arkadaşları sıkar. 
Fakat ne yapayım insanın inandığı bir memle
ket meselesini, bir Türkiye hacmindeki memle-
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ket işini söylemeden bu mübarek, feyizli kür
süden inmeğe gönlüm razı olmıyor. Bu kürsü
den söylene söylene bugünkü seviyeye geldik 
binaenaleyh söyledikçe daha çok yükseleceğiz. 

Teknik meselesi mevzuubahistir. Teknik Öğ
retim, memlekete girmiyen bir iştir. Bizi me
deniyet sahasında geri bırakan eksiklik işte 
buradadır. Şimdi sözü buna intikal ettiriyorum. 
Teknik öğretime talebe almıyor. Teknik öğreti
me meselâ kız enstitülerine , ticaret okullarına 
orta erkek sanat okullarına ve enstitülerine 
alman talebeler ilkokuldan mezun olan çocuk
lardan ortaokul mezunu bol olan yerlerde ne 
yapacağız? Acaba ortaokul mezunlarını sanat 
okullarına alıpta sanat okullarını kültür ders
lerinden kurtarsak olmaz mı? Yani ortaokulda 
üç sene okumuştur, sanat okulunda da daha 
iki, üç sene teknik öğretim, teknik bilgi vere
lim. Bu bir meseledir. Ve bizi bu çok meşgul 
etmiş bir meseledir. Bunun üzerinde külli, katî 
bir karara varılamaz. Amma ortaokulları faz
la olan yerlerde masraftan nispeten kurtul
mak ve çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmek 
için her halde gerek kız sanat ve gerekse er
kek sanat enstitülerimiz için ortaokul mezunu 
almak faydalıdır. Amma ortaokul mezunu az 
olan yerlerde tabiatiyle ilkokul mezunları alma
ğa devam edeceğiz. Şu kadar var ki, şimdi
den işi ayarlamak, teknik okullarına ortaokul 
mezunu alacakmış gibi programları tanzim 
etmek yerinde bir tedbir olur. 

Bugün bizim 75 erkek orta sanat okulumuz 
vardır. Buralarda 1262 öğretmen çalışır. 29 -
30 bin talebe okumaktadır, iftihar edilecek bir 
noktadır. Bundan 15 - 20 sene evvel 1000 tane 
teknik talebe dahi bulamazdınız. Buna sebep 
olanları bu Millet Kürsüsünden överim. Ancak 
bu işler aceleye gelmese gerektir. Ben bu işle
rin içinde bulundum, gördüğüme ve inandığıma 
bağlanırım. Meselâ bu okulları birden 75 e çı
karmak için şurada burada lâalettâyin yerlerde 
teknik okullar açtık. Buralara sıra ayzı tah
tası ve saire yetiştirmek için mevcut sanat 
okullarını mütemadiyen çalıştırdık. Program
larını işe değil işi programlarına uydurduk. 
Yani yetişmiş çocuklar yetişecek arkadaşları 
menfaatına zayıf düştü. 

Ödemiş'te Tire'de, Bergama'da, şurada bu
rada sanat okulları açtık, Bunların mezun
ları nereye gidecek? İzmir'e değil mi? Çünkü 
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fabrikalar oradadır. Yani Ödemiş'in çocuğu 
İzmir'e gidecektir. Biz tekniğe muhtacız amma 
korkarım ki, bu işin içinde boğulmayalım. 
mezunlar işsiz kalmasınlar. Ben susuzum bir 
bardak suya ihtiyacım vardır, bir küp su içirir-
sen boğulurum. Bütün ihtiyacı ayarlamak ve 
ona göre bir düzen vermek lâzımdır. 

Bir de bizim bazı hususi işlerimiz vardır. Me
selâ Kütahya'da fayansçılık falan yapılır. Bina
enaleyh oradaki sanat programına zücaciyeciliği 
koymak faydalı olur. İstanbul Sanat Okuluna 
deniz inşaatını koymak faydalı olur. Ne bile
yim meselâ kıyı memleketlerdeki okullara in
şaatı bahriye üzerinde tedbirler almak yerin
de olur. Bundan maada bu memleketin ispir
tocusunu, sabuncusunu ne bileyim, tabakçısını, 
bahçıvanını kim yetiştirecektir? Şuhalde teknik 
ele alındığı zaman bu cihetleri de göze almak 
zarureti gayet tabiîdir. 

Bu büyük teşkilâtın cüssesi üzerinde tahlil 
yaparken elbette biraz söz uzar. Bunu mazur gör
mek lâzımdır. Bunlar nihayet memleketin en 
esaslı dertlerimizden biridir. Teknik okullardan 
bahsederken yatılı talebenin iaşesine tahsis edi
len para aklıma geliyor. Bunu ben gördüm 
ve iyi İnliyorum. Nedir arkadaşlar biliyor mu
sunuz? 100 kuruş çocuklar neşvünüma ve ça
lışma için gıdaya muhtaçtır. Ben onun için hiç 
değilse bizim Sanat okullarımızın tabelâsını 
150 kuruşa çıkaralım. O yavrular için; ter dö
ken çocuklar için, neşvünema devresinde bulu
nan bu çocuklar için bu parayı behemehal ka
bul etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar bu feyzli kürsüye geldiğim za
man milleti yanımda sanıyorum onun kuvvetini 
kendimde sanıyorum. Fakat milleti daima ben
den hesap sorar gibi karşımda görüyorum. 
Onun için milletin faydasına olduğuna inanan 
her arkadaş bu kürsüden doyuncaya kadar söy
lemelidir. 

BAŞKAN — Niyazi Aksu. 

NİYAZİ AKSU (Antalya) — Sayın Ka
mutay ! Millî Eğitim konusu, Yüksek Meclisiniz
de geniş bir zaman aldı. Çünkü bunun değeri 
vardı. Arkadaşların her yandan ve her yönden 
teker teker konuları incelediler ben de bunlar
dan çok faydalandım. Millî Eğitim Bakanlığı şu 
altı senelik harb yılları içinde üzerine aldığı 
yüksek başarı ile ye iyi yolda taşımıştır. Zaten 
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harb yıllarında başka bir şey yapmamıza 
da imkân yoktu. Ancak kendi içimize kapanmış 
ve kendimizi korumakla, dertlerimizle meşgul 
olduk. Bu yıllarda kitleyi okutmak dâvasında al
dığınız yol, hız, bizi istikbale büyük ve iyi seme
relere eriştirecektir. Teknik alandaki yolumuz 
da bizim için, istikbalde ekonomik gelişmenin 
vâdedilmiş bir semeresi olacaktır. Sayın Ba
kanımıza bu bakımdan çok teşekkür ederim. 

Arkadaşların inceledikleri konuların içeri
sinde kız enstitüleri bir tarafa bırakılmış gibi
dir. Kız enstitüleri zannediyorum ki, Türk ka
dınını yetiştirmek yolunda Millî Eğitim Bakan
lığının içine aldığı çok önemli bir mevzudur. 
Yıllarca her sahada eşinin beraberinde yürüyen 
Türk kadını, tarih boyunca savaşlara iştirak 
eden Türk kadını uzun yıllar unutulmuştur. 
Bunun için vilâyetlerimiz*1 kadar dağılan kız 
enstitüleri ile akşam kız sanat mektepleri bizim 
için çok faydalıdır. Ve demin arkadaşlarımın 
burada üzerinde durdukları millî dâvaların, 
ahlâk dâvalarının hepsi bunun içine girer, bu 
aile içinde gömülecektir. Biz yepyeni bir Türk 
kızı yetiştirmedikçe hakiki bir milletiz diye or
taya çıkamıyacağız. Arkadaşlar, hepimizi bu
gün idare eden yalnız akıllarımız değildir, 
mantıklarımız değildir. I üz bir takım itiyat
lar tarafından idare ediliriz ki. onlar bize evi
mizden, ailemizden verilmiştir. Zaman, zaman 
bize hocalarımız şöyle derler; hocalarınızın 
söylediğini tutunuz, fakat gittiği yoldan gitme
yin.! Bu ne demektir? Ben itiyatlarım dola-
yısiyle size söylediklerimi yapamıyorum, siz be
nim yaptıklarımı yapmayın demektir. Crörürüz 
ki, bu itiyat mevzuu bize ailemizden, anamız
dan içimize işlenmiş ve bize sindirilmiş bir ter
biyedir. Türk kadınını yetiştirme yolunda ala
cağımız her iş çocuklarımızın istikbaldeki ha
yatlarını hazırlıyacaktır. Onları idare edecek
tir. 

Bu mevzu münasebetiyle Millî Eğitim Baka
nından dileklerim vardır. Birincisi; kız sanat 
mekteplerinin masraflarının fazlalığı dolayısiy-
le birçok aile, kızlarını seve seve gitmek iste
dikleri bu enstitülere gönderememektedirler. 
Erkek sanat mektepleri gibi bunların da masraf
larını aazltmak lâzımdır. İsraftan korumak lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, ehemmiyetli bir mevzuu daha 
tebarüz ettirmek isterim. Kız çocuklarımız son 
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zamanlarda, bugünkü hayat şartlarına uyarak 
muhtaç olmadıkları halde Devlet dairelerinde, 
iş arıyorlar. Bu görenekten ailenin yıkımı do
ğar. Kızlarımızı aileye bağlamak, ana yapmak 
için kız enstitülerine pek çok bağlanmamız ica-
bediyor. "Enstitülerde, kızlarımıza; çocuk ba
kımı, çocuk sağlığı, evidaresi, ev iktisadını 
öğretmekle çocuklarımızı, yarının anneleri, bi
ze sapasağlam ahlâklı, akideli, milliyetçi, dü
rüst çocuk hediye edeceklerdir, öyle milletler 
vardır ki, erkeklerini kökünden kazısanız ana
lar çocuklarını yetiştirir ve o millet yeniden 
doğar. Fakat ana kültürsüz, ana yetişmemiş-
se o millet yaşamaz. Bu dâvayı tekrar Millî 
Eğitim Bakanından ve müsteşarından hürmet
le rica ederim. Bu müesseseleri Anadolu'nun 
ta ücra köşelerine kadar yaysınlar. Bunların 
küçük masraflarla olabileceğini ben bu sefer 
denedim, llkmekteplerin öğle sonu tatilinde 
akşam sanat dersleri açabilirler, çocuk bakımı 
çocuk sağlığı öğretebilirler. Bu suretle yeni tip 
ailemk millî şuurlu Türk kadını doğar. 

Bu bakımdan da 6 senedir verdiğimiz eme
ğin ve sarfettiğimiz paranın karşılığı doğru
dan doğruya memleketin içinde gömülmüş olur. 

Temas etmek istemediğim, kendileri bura
da olmadıkları için söylemek istemediğim, mu
halif arkadaşlarımızın küçük bir noktasına te
mas edeceğim. Karşı partili arkadaşımız geçen 
bütçe tenkidini okurken dediler k i ; 6 senelik 
Millî Eğitim giderleri diğer Baaknlık bütçele
rine nispetle çok üstündür, çok fazladır. Bu 
ne demektir, arkadaşlar ya bu bütçe samimidir, 
yahut ötekiler gayri samimidir. Ozaman üzüle
rek içim sızladı. Millet yetiştirmek için sarfe-
dilen parayı çokmu görüyorlar1? Bu bakımdan, 
eğer kendileri burada olsalardı soracaktım, 
niçin bu parayı fazla gördünüz. 

Bu konuya girerken kız enstitülerine veri
len ehemmiyetin ne kadar mühim olduğunu be
lirtmiştim. Diğer Millî Eğitim kurulları da 
böyledir. Yeni kurulmakta olan genç Türkiye 
için bu işlerin ne kadar önemli olduğunu 
onlara tekrar hatırlatıyorum. 

İkinci noktayı da Sayın Bakandan rica edi
yorum. Memlekette üniversiteler gelişmektedir. 
İnşallah yakında üçüncüsünün de kurulduğunu 
görürüz. Fakat üniversiteler kitapsız olmaz. 
Onlar fareler gibi kütüphanede yaşarlar. Acaba 
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Ankara'da millî kütüphanemizin kurulmasını 
müjdesini bize verecekler mi? 

Klasikler diye bir seri çıkmıya başlamıştı. 
Evvelki Bakanımız bu yolda birçok şeyler he
diye etmişlerdir. Acaba Sayın Bakanımız bunu 
devam ettirecekler mi? Bunların devamını te
menni ederim. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (İs
tanbul) —• Muhterem arkadaşlar; Devlet büt
çesi müzakere edilirken karşınıza çıkan yüzlerce 
mühim mesele arasında, siz öyle düşünüyorsu
nuz, ben öyle düşünüyorum, memleket öyle 
düşünüyor, varacağımız neticeler itibariyle en 
mühim ve en verimli olanı şimdi temas halin
de olduğumuz meselelerdir. Bahislerin uzadığını 
biliyorum. Birçok hatipler dinlediniz. Sizden 
yalnız on, nihayet 15 dakikalık bir zaman rica 
edeceğim. 

İçinde yaşadığımız devrin otuz senelik bir 
müddetini alıyorum. Bu devir gençlik tecrübe
leri itibariyle son derecede zengindir. Şimali
mizde Ruslar Komsomol diye bir teşkilât yap
tılar. Küçük çocukları aldılar, Devlete bağlı 
bir terbiye ile muayyen maksatlar için yetiş
tirdiler. Alman'yada Hit'lerin Yugend teşki
lâtı bu nevidcndir. İtalyan'lar, Balila teşkilâ
tını yaptılar. Kendimize soracağımız birşey 
vardır. Acaba Anadolu'da yeniden kurduğu
muz Cumhuriyet kendi gençliğine hangi terbi
yeyi vermek istedi. Muayyen bir sual sorsam, 
bugünkü Türk terbiyesi, Millî Eğitim sahasın
daki Türk terbiyesi hangi imanlara istinat edi
yor? Bu suale kolay cevap vermek mümkün de
ğildir. 

Bugün hayatta olan bir İngiliz tarihçisi son 
zikrettiğim genolik teşkilâtını yani Rusların 
Komsomol, Hitler'in Yugend ve İtalyan'ların 
Balila teşkilâtını mevzuubahsederek diyorki; 
Türkler kendi tarihlerinde buna benzer bir tec
rübede bulundular, Yeniçeri ocağını meydana 
getirdiler. Bundan altı asır evvel Sultan Or
han'ın kurduğu Yeniçeri ocağı asırların tecrü
besinden geçti, dayandı ve semerelerini verdi. 
Üç. asra yakın bir müddet dünyanın en şayanı 
dikkat terbiye müesseselerinden biri oldu. İn
giliz müverrihinin söylediklerine tamamen ina
narak size söylüyorum; terbiyede esas, aile 
için, zümreler için, cemiyetler için ve nihayet 
bir millet için doğrudan doğruya mânevidir. 
Büyük sevda ve büyük iman, milletlerin tari-
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hinde büyük devirleri meydana getirmiştir. Ruh
larda bozgun başladı mı, iman çöktü mü, 
eğer sarsılan göçen imanın yerine aynı kuvvet
te yeni bir iman gelmezse felâket belki zâhir-
bir zaman görünmez fakat hakikatte o baş
lamıştır. 

Türk gençliğine iki iman verilebilir. Üçüncü 
bir iman daha vardır, fakat Türk halkı onu 
reddeder, o içtimai ve siyasi bir imandır. Onun 
Başka memleketlerde tatbik edildiğini görüyo
ruz, Komünizm gibi. Bu memlekette terbiye 
esası olarak bunu müdafaa edecek beş on ser
seme rastlanabilir. Fakat Türk Milletinin vic
danı bunu kendi ufuklarının dışına atmıştır. 

Diğer iman, babalarımızın istinadettiği bü
yük iman, Osmanlı Devletinin temelini, bizden 
evvel Anadolu'yu Türkleştirmiş olan Selçuk 
sultanlarının kurduğu Devletin temelini teşkil 
eden dindir. 

Bir de yeni bir imanımız var: O milliyeti-
mizdir. Acaba milliyeti Türk çocuklarına nasıl 
telkin ediyoruz diye merak edip bu tarifleri 
ararsak karşımıza ne çıkıyor bilir misiniz? Yal
nız Devletin, büyük müesseselerini alıyorum, 
onların tarifelerini bir kâğıda yazdım emretti
ğiniz zaman okurum. Yedi tarif, hiç biri diğe
rini tutmuyor. Bu milletin gençliğine kendi 
milliyetinin amentüsünü vermek ihtiyacında
yız. Devletin yasasında Türklük, vatandaşlık 
olarak tarif edilir. Millî hudutlarımızın içinde 
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine dâhil herkes 
Türktür. Hangi unsurdan olursa, hangi dinden 
olursa olsun. Bu doğrudan doğruya vatanda
şın tarifidir. 

Mensup olduğum, mensup olduğumuz Cum
huriyet Halk Partisinin tüzüğünde milliyet har
sa ve vicdana istinat eder. Hars ve vicdanen 
Türk olan, ecdadı ne olursa olsun Türk olarak 
kabul edilmiştir. Bir zamanlar Darülfünun
daki tedrisatı takip ettim. Orta - Asya'dan Ak
deniz sahillerine kadar bütün sahayı alıyor ve 
hattâ bizi Mongollarla birleştirerek, Türklerle 
Mongolları ve akraba olan bütün milletleri bir
birine katmak suretiyle Türklüğü tarif ediyor. 
Zaman oldu, bu millet kürsüsünde ırka istinat 
eden bir tarifte bulundular. Damarlardaki ka
na bakın dediler. Zaman oldu, ilim adamları
nın toplandığı bir sofranın etrafında pergelle 
benim başımın ölçüsünü aldılar, kafatasımm 
biçiminde menşe itibariyle Türklüğümün dere-
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cesini anlamağa kalktılar. 

Gün oldu, yüksek askerî mekteplerimize alı
nacak çocuklar için gazetelere gönderilmiş teb
liğler okuduk, öz Türk olan çocukları askerî 
mekteplere alacaklarım söylediler. 

Zaman oldu, Devletin en yüksek makamla
rından bir şahsiyet bu şekli reddetti. Zavallı 
Türk gençliği benim karşıma gelir de bu seksen 
türlü tarif arasında, ben bunlardan ne anlıya-
yım derse vereceğim cevap yoktur. Onun için 
Millî Eğitim Bakanımıza müracaat ediyorum, 
Türk anasının, Türk babasının ellerinden kurta
rarak Devletin kurduğu mektebin kapısına ge
tirdiği çocuğa milliyet için sarih bir şey söy
lesin. Ona bir amentü versin (Alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, genç nesillerin terbiye
sinde mazi yahut tarih en büyük kaynaklardan 
biridir. Bir ihtilâlle iktidar mevkiine gelenler 
bir müddet maziyi zemmetmekle meşgul olur
lar. Çünkü irticadan korkarlar. Biz bol bol, 
uzun seneler yaptık. Maziyi, kitaplarımızda, ti
yatrolarımızda, nutuklarımızda tezyif etmeği 
uzun seneler kendimize şiar edindik. Yeniler 
eskilerin geri gelmesinden korkarlar. Bu daha 
ne kadar devam eder? Uzun sürmesi son derece 
tehlikelidir. Çünkü, milletlerin falan günden 
itibaren başladıklarını söylemeğe ve bunu indir
meğe imkân yoktur. Bir milletin tarihi uzayıp 
giden bir maziden ibarettir. Bugün mazimizin 
içindeyiz, o, verasetle dünya meselelerini mü
talâa ediyoruz. Millî Mücadeleyi mazimiz yaptı, 
ecdadımız yaptı. Eğer bizim ferdî akli şuuru
muz o günkü manzaraları seyretmiş olsaydık 
ve bu manzaraların telkinine kapılsaydık meyus 
olmaktan başka birşey elimize gelmezdi. Fakat 
ecdat bize izzeti nefis verdi. O, izzeti nefis ile 
Türk halkı viran Anadolu'nun ortasında tekrar 
silâhlarını ele alıp mücadele etmeği mümkün 
buldu. Halbuki maziyi uzun müddet tezyif 
ettik. Artık bundan dönmek zamanı gelmiştir. 
Evvelce Beyoğlunda bir tiyatroya gittim. Her 
sınıf halk toplanmış orada ekalliyetlere mensup 
insanlar var. Bir Sadrazamı seyrediyorum. Kö
pek çobanlığından gelmiş, bir kadı, bir Rum kı
zını sevdiği için bir papaza müslümanlıktan ir-
tidat etmiş olmağı isnat ediyor. Hayret içinde 
kendi memleketimizde kendi mazimizi tezyif için 
kurulan sahneyi sonuna kadar içim ateşle dolu, 
seyrettim. O halde arkadaşlar, mazinin, ecda
dın hürmetini tekrar çocuklarımıza telkin et-
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meğe başlamak lâzımdır. Bunun ilk emarele
rin şahidi. Ben bunu görmekle mesudum. 

Bir gün bütçede iken posta bir mektup zarfı 
getirdi. Üzerinde Namık Kemal'in resmini gör
düm. Bir zaman Namık Kemal'den bahsetmek 
imkânı yoktu, Namık Kemal sarhoştu, Namık 
Kemal âdi bir şarlatandı, Namık Kemal Türk 
Milletini anlamamıştı. Fakat zaman gelmiş be
nim Hükümetim onun resmini yaşıyan bir pul 
basmış. Nihayet bir gün Beşiktaş'a gittim. Bar
baros'un türbesini ziyaret ettim. O tamir edil
miş ve yanma da heykeli yapılmış. Çanakkale 'de 
Muzaffer Paşa isminde generallerimizden biri 
Namık Kemal ve Süleyman Paşanın türbelerini 
tamir ettirdi. Milletin bir arzusu vardır. Bize 
bu vatanı bırakanların uzun müddet hatıraları 
ve türbeleri metruk olarak kalmamalı. Size 
Rusya 'dan misal getireceğim. Yanıbaşımızda bü
yük bir memleket vardır. Büyük bir inkişafa 
doğru gidiyor. Acaba orada ihtilâlin başında 
maziye karşı nasıl hareket edildi, ve sonra ne 
yaptılar 3 - 5 kelime ile arzedeceğim. 

ihtilâl Rusyasmm kapışma din milletlerin 
afyonudur diye bir levha astılar, bu Karlmaks '-
m bir cümlesidir. Almanya'da, Hitler Alman,-
yasma aynı yere aynı cümleyi yazmışlardı. 
O vakit Ruslar kiliseleri yıkmağa, papasları 
takibetmeğe başladılar, o vakit orada din, rec-
medilen, takibedilen, bir müessese halinde idi. 
Acaba aynı Rusya din meselesinde şimdi ne 
haldedir? Patrikhane iade edilmiştir, Büyük 
Petronun kaldırdığı Patrikhane yerini Sensi-
nod'a terketti, bu müessese başı eğik ruha
nilerden mürekkepti. Rusya ihtilâli, Kızıl ihti
lâl dine daha ağır darbeler indirdi, kiliselere, 
papaslara musallat oldu. Şimdi görüyoruz Pat
rikhane iade edilmiştir. Ve nihayet Sofya'dan 
Ekzarh geliyor istanbul'da Patrikle kucaklaşı-
yor. 

Bu hareket niçin ve kimin teshiri? 

29 Ekim ayında Memleket gazeteleri Ku
düs 'ten gelen bir telgrafı neşrettiler. Leningrat '-
tan Kudüs'e gelen bir metrepolit Kudüs'te Ha
hambaşı muaviniyle konuşuyor niçin? Filistin 
yahudileriyle Rusya yahudileri arasında müna
sebet tesis etmek için. Uf a'da Semerkande, Taş-
kende müftiler radyo ile beyanatta bulundu
lar. Rusya müslümanları bütün dünya müslü-
manlarıyla alâkadardır diye. Rusyadan hacı geli-
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yor. Hacca gelen diğer müsiümanlarla temas 
ediyorlar. Vazifeleri nedir? Telkin. 

Arkadaşlar; bu, gözümüzün önünde olan bir 
misaldir. İster misiniz size bütün tarihte en 
mühim ihtilâllerden biri olan Fransız ihtilâlin
den bir misal getireyim. Fransız ihtilâli din 
aleyhine birçok hareketlere sahne oldu. Kili
selere vaziyet etti. Bu kiliseler, ikisi müstesna 
olmak üzere tekrar dine iade olundu ve ben 1913 
de Paris'e seyahatim sırasında Notredame Ki
lisesinde Fransız halkını ibadet ederken gör
düm. 

Ohalde Türk milletinin gençliği terbiye edi
lirken mânevi esaslara el uzatmamız lüzumu 
aşikârdır. (Bravo sesleri). Bazı müesseselerin 
bir müddet ihmal edilmesi, ilânihaye ihmal edil
mesi için bir hak teşkil etmez. Aynı mesele 
çok daha ehemmiyetli hatta birgün vahim ola
rak karşımıza çıkar. Skolastiğe karşı Avrupa 
milletlerinin bir mücadelesi vardır. Bunu biz 
de yaptık. Yeniçeri ocağına karşı mücadele 
ettik. Bu, en harim ve millî müesseselerimiz
den biriydi. Fakat bu demek değildir ki, bu
nun yerine aynı maksatla başka bir ordu kurul-
mıyacaktı. Nitekim Yeniçeri teşkilâtının yerine 
Nizamı Cedid'i ikame ettik. Bu suretle ordu 
yerindeydi. Tarihimizde dinin, bir zamanlar 
naehiller eline düşmüş başka milletlerin tari
hinde de rast gelinen hakikatlardır. Fertler, mil
letler dinlerini kendi seviyelerine kadar yük
seltiyorlar. Bir dini birçok türlü anlamak 
mümkündür. Türk milletinin çocuklarına bunu 
telkin etmemiz vazifelerimiz arasına girmeli
dir ve düşünüyorum ki, daha fazla gecikmeğe 
imkân yoktur. 

Aziz arkadaşlarım; size iki lâyik cumhuri
yetten bahsedeceğim. Birisi Fransa Cumhuriyeti 
Koml'un riyaset ettiği hükümet zamanında 
Fransa dinî Devletten ayırdı, fakat dine ait 
olan bütün müesseseleri halk yaşatmaktadır, 
ona imkân verildi. Bugün Paris'te bir üniver
site vardır. O tam bir üniversitedir. Fransa'da 
seminerler yani medreseler vardır. Fransız hal
kı kendi teşkilâtı ile dinî ihtiyaçlarını tat
min ediyor. 

Amerika Cumhuriyeti lâyik bir Cumhuriyet
tir. Gazetelerde dikkatinizi Amerika'ya" çekelim: 
Maarif nazırı yoktur. Cemahiri müttehideyi 
teşkil eden devletlerin ayrı ayrı maarifi vardır, 
Belediyeler maarifele uğraşır. Üniversitelerde 

— 439 — 



B : 22 24.: 
istiyenlerin görebilecekleri kiliseler vardır. Her
kes istediği yerde isteyenlere dinî telkinde bu
lunmak müsaadesini haizdir, Ohalde şimdi 
muhterem arkadaşlarıma şunu söyliyeceğim; 
Millî Eğitim Bakanımız bana çok ümit veren 
bir gencimizdir. Onu bu kürsüden bazı mese
leleri mütalâa ederken 4 - 5 defa dinledim, vu
zuhu var, sarahatle düşünüyor, kanaati olan 
bir lisanla konuşuyor. Birgün bizi çok düşün
düren bir meseleye temas etti; memlekette ko
münizm cereyanları vardır. Bu Hükümete ve 
bize endişe veren bir hale gelmiştir, onu mev-
zuubahis ederken dedi ki ; mahkemeler bunu 
tedavi etmeğe kâfi gelmez, polis, jandarma, ce
za buna deva değildir. Türk halkının mânevi 
bünyesini bu hastalıkları olmıyacak şekilde tak
viye etmek lâzımdır. Bunu yapmak için Türk 
milletine onun büyük mânevi kaynakları olan 
din ve milliyetten istifadesine fırsat vermek lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, en yakın zamandan misal alarak 
bir iki kelime 4 büyük faciaya temas edeceğim. 
ispanya topraklarında bir kardeş muharebesi
ne şahit olduk, ispanyol çocuğunun hepsi ka-
tolik, hepsi laâtin aslından oldukları halde va
tan toprakları üzerinde birbirini boğazladılar. 
Niçin? Çünkü dışarıdan gelen melun bir cereyan 
vardı. 

Yanıbaşımızda Yunanistan toprakların
da aynı facianın şahidi olduk. Iran topraklarıda 
aynı faciaları gördük. Uzak şarkta Çin toprak
larında kardeş mücadelesi devam ediyor. Bir
gün Türk vatanı üzerinde babaların, anaların, 
bu cins bir mateme uğramaması, aynı felâke
te düşmemesi için yeni yetişecek çocukların ru
huna dikkat etmeliyiz. Bizi en müşkil za
manlarda ayakta tutmuş olan dinimiz, milliye
timiz ve tarihi şuurumuzdur. Bu kuvvetlerle 
başka memleketlerde gördüğümüz kardeş mü
cadelesiyle bizi aynı felâkete sürükliyecek 
olan kominizmin yollarını tıkamış oluruz. (Al
kışlar). 

EMlNlTTlN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Çok 
yüksek ölçüde aziz hatip üstadın çok kuvvetli 
sözlerini dinledik ve bu sözlerinin tesiri altında
yım. 

Ve bu tesir altnda bulunanlar daha çok ki 
onlar da bu tesirle dışarda biraz dinlenmiye ken
dilerini sürükliyorlar. 

Azizi Milletvekilleri; Millî Eğitim Bakanlığı 
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Bütçesi üniversiteler dışarıda kalmak üzere 
100 666 321 lira olarak kabul edilmiştir. Ben
deniz bu bütçenin 6 Milyon liraya merdiven da
yamış olduğu günleri de bilirim. Bu kadar mil
yonlara yükselmiş olan bir bütçenin Millî Eği
timimizin ehemmiyetini anlatmış olması itiba
riyle sevinmeğe değer bir rakamdır. 

Elimde bulunan şu kalabalık kâğıdın hepsin
den bahsedeceğimi zannetmeyin. Yalnız kısa kı
sa temas ederek geçeceğim. 

Şu bütçenin içinde en dikkate şayan olan 
bir nokta vardır. O da Millî Eğitim Enstitüsü
dür. Millî Eğitim Enstitüsü yeni bir teşek
küldür. Fakat bütçeye hiçbir tesiri olamıyan 
bir tesistir, istanbul Ankara; Balıkesir de bu 
üç yerde öğretmen okulunun kaldırılmasiyle ve 
tecrübe mahiyetinde yakında kanunu da bura
ya gelecek olan bir müessesedir. Bu müessese 
dünya ölçüsünde, bugünkü günde her tarafta 
aynı mahiyeti arzeden müesseselere denk bir 
müessesedir. Bu bize sekiz sınıflı ilk mektepler öğ
retmeni hazırlıyacaktır. iki sene bu talebeler 
burada okuduktan sonra beş sınıflı iki mektep
lere gönderileceklerdir. Ve resim, erişleri, mü
zik, Fransızca gibi derslerden diğerlerini oku
tacaklar. Bu Enstitü işinde, yanlız buna kar
şılıklı gerek lehte gerek aleyhte olan sözleri haz
federek, yanlız bazı istirhamlarım var. Onları 
Millî Eğitim Bakanının katiyen nazara almasını 
isterim. 

Evvelâ bu işe başlarken zaten orta okulda öğ
retmen danaları tatmin edecekler, bu vaziyeti 
izah eden" hakikati anlatmış bulunuyorlar. Şimdi 
bu işte zümre halinde ders okutmakta bulunan
lar hayat süreleri boyunca aynı şekilde ders 
okutmakta devam edeceklerdir. Amma onlardan 
nitekim almışlardır 25 yaşma kadar olanları bu 
müesseseye alarak aynı seviyeye eriştirmek, bun
dan sonraki yaşta olanlardan kuvvetli olan öğ
retmenler vardır, onları da alarak bir sene, bir 
buçuk sene bir kurs göstererek onlarada bir ha
yat seviyesi vererek onları da eğitmen enstitüsü
nün gayelerine hizmet etmesine fırsat verilmesi 
lâzım geldiğini istiyorum. 

Sonra ikinci istediğim şey, eğitim enstitüle 
ri için. Mutlaka okutanların kültürlü ve haki
katen memleketin arzu ettiği millî kuvvette, 
kudrette olan insanlar alınmalıdır. Bunu seç
mek de Millî Eğitim Bakanlığı çok dikkatli ol
malıdır. Bunun için bir teklifim var, meselâ bu 
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enstitülere öğretmen olacakların (Öğretmen) 
kelimesinin ya başına veya altına bir ek koysun
lar meselâ (üst öğretmen) desinler. Bunun ne 
faydası var? Prorofesör ile öğretmen arasında 
bir şey olacak. Bir defa tâyin yapılırken bunun 
üst öğretmen yani liyakati ve ehliyeti olup olma
dığı nazarı dikkate alınır. Başka bir kelime de 
olabilir. Ben mutlaka üst öğretmen denmesin
de ısrar etmiyorum. Yalnız elverir ki, profesör 
ile öğretmen arasında bir fark olsun ve çalışması 
ile, okutması ile kuvvetini göstersin. Daha ileri git
mek istemiyorum. Amma oradaki öğretmenlerin 

çoğunu veya azını bu mahiyette gömüyorum. Der
hal bu vaziyete geçmeli. Eğitim Enstitüleri için 
cidden kültürlü öğretmen seçilmeli. Eğitim Ens
titülerinden ileride memleket çok hayır görecektir 
umuyorum. Evvelâ bunun aleyhinde olarak düşün
düm ; bundan sonra neticeye varınca tekrar lehte 
olanlarını topladım, lehte olanları galip geldi. 
Mutlaka bu enstitüler memleketimizin hayat sevi

yesini yükseltecektir. Çünkü; kültür seviyesi yük
selirse hayat seviyesi elbette yükselir. Buna eminim. 

Millî Eğitim Enstitüleri için diyeceğim budur. 
Şu halde benim gittiğim, gezdiğim ve gördü

ğüm yerlerde köy enstitülerine ait, eğitmenlere 
ait topladığım bir çok malûmattır. İliç birini demi-
yeceğim size, yalız göstermek istiyorum bu kadar. 

Şunlar da meselâ ne yapmak isterler, köy ens
titüleri, oradan çıkacaklar için yapılması ve ça
lışılması gerekenlere ve onlara ait bir çok cetvel
lerdir. 

Muhterem arkadaşlar; Köy Entitüleri seçim 
esnasında maalesef siyasete vasıta olmuşlardır. 
Bendeniz evvelâ aşağı yukarı 50 tane amma 
muhtelif enstitülerden çıkan talebelerin bulun
dukları köylerde dolaştım, sonra köy enstitü
lerine gittim ve ondan sonra mütalâalarımı tes-
bit ettim. Şimdi köy enstitülerine dair müta
lâam şundan ibarettir. Köy ensl il illeri memle
ketin hayat damarıdır. Amma işin başlangıcın
da bazı hatalar yapılmış. Bu hataların hepsini 
söylemek belki sizi yorar. Fakat bir iki tane
sini arzedeceğim. 

Evvelâ talebe alınırken iyi seçilmemiş. Son
ra yeni tesis olduğu için binaları yapmışlar. 
Bu binalar yapılırken kültür işini bırakmışlar. 
Ve hiç sınıfta kalmadan talebe geçmiş. Fakat 
köylerde bulundukları zaman bu öğretmenler 
iyi vazife göremiyorlar. Çıktıkları herhangi bir 
sanat şubesinde katiyyen. behreleri yok. Amma , 

— 441 — 

O : İ 
"LÇ beş tane köyde gördüm. Hepsi böyle değil. 
P>u çocukları köy halkı beğeniyor, hem de ora
daki eski öğretmen takdir ediyordu. Hattâ öy
leleri de vardı ki aman bu çocuk bizim köyü 
bırakmasın diye benden babasına tavsiye almak 
istiyenler bile oldu. 

Sonra bu çocuklar vardıkları yerlerde arazi 
almışlardır. İşte şu kanun mucibince. (Malûm, 
malûm sesleri.) Malûmu ilâm etmiyorum rica 
ederim. Malûm olabilir. 

Kanunu şudur. Yalnız teftiş edilmemiştir; 
Çünkü yalnız enstitülere 
Halbuki kanunun madde 

, gf'ioi öğretmen, başöğret 
enstitü müfettişi, köy ensti-
ve bunların tatbikatını takip 

kabahat da budur 
aitlir, denilmiştir 
.sinde deniliyor ki, 
men, müfettiş, 
lideri müdürleri 
edilebilir, diyor. 

Sonra köylü mektep yapmağa zorlanmış. 
Yapacaklar, bunu yapmazlarsa olmaz. Amma 
nasıl olmuş bilmem 11 - 12 bin liraya çıkan bu 
sistem mektepler bence, bugün hattâ ogün, 
üzerlerinde durdum, 6 bin liraya çıkabilir. Bir 
köy bilirim, 65 hanesi vardır fakat çok çucuğu 
vardır, 50 çocuğu aşmış yeni bir okul daha 
yapaeaklarmış. Halbuki daha o köy 12 000 li
rayı henüz ödeyememişler. Yenisinin temeli 
atılınca müteessir oluyorlar. Halbuki şu kanu
nun 42 nci maddesi var. O madde diyor ki, köy
ümün yeni meydana getireceği mektebi kendisi 
yapamazsa - görüyorum ki maddeyi okumağa 
bazı arkadaşların sabrı yok, kısaca söylemek 
isterim - öğretmen veyahut başöğretmen, mü
fettiş tarafından bunların iktidarı olamıyacağı-
ııa dair rapor verilirse o rapordan sonra orayı 
alâkadar eden köy enstitüsü derhal ekiplerini 
alarak, bütün malzemesiyle birlikte gelir mek
tebi yapar, köyden bir para almadan. Köy 
enstitüleri için fevkalâde tertibat alınıyor. Ne 
iyi. Öğretmenler gönderiliyor ve netice itiba
riyle memleket çocukları kültürlü bir seviyeye 
sokulmak için çalışılıyor. Onun için köy ensti
tüleri bizim hayat kaynağımızdır. Onları yürüt
mek lâzım, fakat ıslah ederek. 

Müsaade ederseniz Büyük Reisicumhurumu
zun. Köy Enstitüleri için söylediği bir cümleyi 
okuyacağım: 

«Köy Enstitülerini Cumhuriyetin -eserleri 
içinde en kıymetlisi ve en sevgilisi sayıyorum. 
Köy Enstitülerinde yetişen evlâtlarımızın mu-
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vaffakiyetlerini ömrüm oldukça yakından, can
dan takip edeceğim. 

İsmet inönü» 
Burada müdürlüğe, muavinliğe şuna buna 

temas edildi. Hattâ bir arkadaş müdürlük için 
askerî derecelerin tatbikini bile düşündü. Me
selâ çavuş, başçavuş, üsteğmen, yüzbaşı... gibi. 
Mektepçilikte bunun tatbiki imkânı yoktur ar
kadaşlar. Zaten bu hususta bir idarecilik mek
tebinin açılması da mümkün değildir. Millî 
Eğitim Bakanlığı mektep müdürlüğü edebilecek 
insanı tabiî birçok müfettişleriyle yaptığı tef
tişler sırasında tanımış, raporlardan halini, va
ziyetini anlamıştır. Kendisi de görür ve onun 
için temel gidişine uygun bir şekilde kaynaş
tığını görür baktıki yanılmıştır, onu atar. 

Muavinlere gelince onları da inha edecek 
müdürdür. Yalnız müdürde aranılması lâzım 
olan birçok şartlar vardır. Yani muallimliğin 
bizim meslekin esasında asıl olan muallimliktir. 
Muallimliğin bütün vasıflarını müdürün haiz 
olması lâzımdır. Yani mütevazı, arkadaşlarını 
seven, tesaııüdü seven, adaleti seven, hiçbir 
arkadaşı diğer arkadaşa üstün tutmıyan ahlâk
ta bir müdür. Böyle olmadığı takdirde müdür, 
müdür olamaz. 

Arkadaşlar öğretmenlere gelince; öğretmen
likte şart olan huzurdur. Bir öğretmenin kalbi 
huzur içinde olmazsa binaenaleyh demek ki der
sini yapamaz. Demek ki bu şekilde olan her
hangi bir müdür mektebi dâhilinde iyi bir hava 
yaratamıyor demektir. Muallim iştiha ile der
sini vermekte zahmet çeker. Muallimin vazife
sini iyi yapabilmesi için neşeli bulunması şart
tır. Bunu da yaratacak müdürdür. Öğretmen 
bizim bildiğimiz herhangi bir memur vaziyetin
de değildir, öğretmenin sıfatının başında bir 
de şeflik vardır, öğretmen bizatihi tek olarak 
şeftir. Çünkü en aşağı eğer zümre öğretmeni 
ise, ortaokullarda veya liselerde, en aşağı 150 -
300 hattâ dersinin vaziyetine göre tarih öğret
meni ise bin kadar talebesi vardır, demek ki 
bu kadar talebenin şefidir. Şu halde öğretmen 
hakiki olarak arzu ettiğimiz millî vaziyeti; kud
reti derslerinde gösterebilmek, çocuklarımızı ye
rinde ve iyi bir şekilde yetiştirebilmek için öğ
retmenin huzurlu olması lâzımdır. Onun için 
müdürlük vaziyetinde böyle bir, böyle bir dere
ce güdülemez ve aranamaz. 

Bazı arkadaşlar yardımcı öğretmenlerden 

. 1948 O : İ 
bahsettiler. Yardımcı öğretmenlere ihtiyacımız 
olmasa Bakanlık bunları almaz. Maamafih ha
kikaten salâhiyet ve ehliyeti olan bu yardımcı 
öğretmen vazifesini görenler salahiyetli insan
larsa onları öğretmenliğe bağlamak mümkün 
ise onları öğretmenliğe almak elbetteki daha 
iyi olur. Yardımcı öğretmen olarak çalışsın. 
Demek faydasız olanı da var. Çünki yardımcı 
öğretmenlerin bazıları başka işlerle de meşguldür. 
Kendini, öz verisini öğretmenliğe vermemek
tedir. 

Talebe eğitiminden bahsetmek isterim: lise
lerde, ortalarda hattâ ilklerde, öğretim meselesi 
değil, eğitim işi. 

Eğitim işi gayet mühimdir. Çocuğa bir çok 
telkinler, ahlâk vadisinde bir çok lâflar, yalnız 
veyahut umumi olarak. 

Bazı yerlerde nedendir bilmiyorum talima
tın gösterdiği şekil tatbik edilmiyerek doğru
dan doğruya zecri harekete geçildiği vâkidir. 
Meselâ bir çocuk bütün tâbiri ile yaramazdır, 
yaramaz amma kimsenin kulağını ısırmıyor, 
kimsenin kafasını delmiyor, yaramaz işte, sıç
rıyor, koşuyor, atlıyor ne bileyim birşeyler ya
pıyor. Nihayet idare bundan kurtulmak için, gü
zel talimatın, yasav esasların gösterdiği eşkâl 
varken velisini çağırıyor, beraber olarak has-
bühal edip onu her ne şekle sokmak istiyorlarsa 
onun üzerinde durmak icabederken, veliye, 
derhal bir tasdikname alacaksın, bunun için de 
bir kâğıt yazacaksın, diyorlar ve o yolda zor
luyorlar. Aksi takdirde çocuk sınıfı geçemez 
diyorlar. Zaten bunu veli duyduğu zaman bütün 
canı gider. Böyle yapılmaması lâzımdır. Bilhas
sa elimizde talimat varken, yasav maddeler 
varken bu esaslara göre tekdir, tevbih, iki gün 
mektepten kovma hattâ mecburi tasdikname. 
Ne bileyim, başka okulda okutmak gibi, yahut 
iki sene tahsilden mahrum etmek gibi cezalar 
vardır. Bunlar dururken çocuğu bu şekilde ilk 
hamlede sukutu hayale uğratmak pek veballi 
olur. Sınıfını başka mektepte geçti, ben iyi 
geçtim diye tasdikname alır, gelir gene kendi 
mektebine. Fakat kabul edilmiyor. Niçin? 
Efendim geçen sene yaramazdın. Rica ederim; 
Millî Eğitim Bakanı, bunu duyarsa bunun âmi
lini cezaya çarptırır dersiniz, ayak direrler ço
cuğu almak istemezler. 

Ortalarda, liselerde, ilklerde sınıflar için 
çocuk kadroları yoktur. Her tasdiknameli çocu-
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ğu müracaat ettiği zaman almağa mecburdur. 
Elverir ki çocuk okumak istesin. İsterse, tas
dikname ile gelsin, alınmalıdır. Bunu söylemek 
benim borcumdur. 

Sonra efendim; (Kâfi, kâfi sesleri). 
Yani bir şey mi söylüyorsunuz, bana sus 

mu diyorsunuz? 
Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Ben 

bir şey söylemedim. Ben ağzımı açmadım. 
EMÎNÎTTÎN ÇELİKÖZ (Devamla) — Za

rarı yok, ben söyliyeceğim. 
Bütün okullarımızda öğretmenler vaEfeleri

ni yapıyorlar, öğretmen, temel yasa mucibin
ce, kendini ve öz verisini bu vazifeye vermiştir. 

Sanat enstitüsü, kız ve erkek teknik sanat
ları, adını saymak istemiyorum, hepsi memleket 
çin hayrlı ve şerefli işler görüyorlar. Bütçede 
parası ne olursa olsun. Hep iyi müesseseler. 

Yalnız burada bir şey zikretmek isterim 
Balıkesirde Kız Sanat Enstitüsü için 2 - 2,5 se
ne evvel 70 000 liraya bir arsa satın alınmış, üze
rine bir mektep kondurulacakmış. Fakat halâ 
kondurulamamış. Dün bir mektup aldım, bir ka
nunda yeri var; eğer verilen her hangi bir şey 
şu kadar müddet zarfında kullanılmazsa geri 
almırmış. Bunun zamanı az kalmıştır. Bu arsa 
teknik tedrisata hediye edilmiştir. Biranevvel 
kız sanat enstitüsünün, bu bütçede görülen in
şaat faslından, başlattırılmasmı rica ederim. 

Bir çok söylenilmiş olanlardan sarfı nazar 
ediyorum. (Alkışlar). 

Kötü fikirliler; bilahssa kominist cereyanla-
riyle meşgul olanlar. îşte siyasi mücadele Mark-
sizim diye bir şey, buna benzer bir çok şeyler. 
Forma halinde mekteplerin kooperatiflerine 
gönderiyorlar. Eğer mektep müdürleri uyanık 
değilse bunlar hademelerin delaletiyle de üze
rinde kooperatif olduğu için belki satıya geçe
bilir. Ben gittim, gördüğüm birçok yerlerde 
böyle "gönderilmiş bir çok çeşitlerine rastlanır. 
bir tanesini aldım ve çocukların eline hiç geçme
miştir. İdareler almış saklamışlardır. Bunlar 
gençliği zehirlemek için her türlü vasıtaya mü
racaat ediyorlar. Belki postasız, bazı insanlar
la da göndermeleri ihtimali bulunabilir. Bun
dan dolay çok dikkatli bulunmak mek
tepler için mühmdir. İlk öğretmenlerin de 
bir yardım sandığı, bir de yapı san
dıkları vardır, yapı sandıklarının kendilerine 
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çok faydalı olması için bütün öğretmenler yal
varıyorlar. Maalesef bu yapı sandığı faydalı 
olamamıştır, öğretmene bina yapılmasını isti
yor, iyi, fakat bina sahibi olanların yıkılmaya 
yüz tutmuş olanlarını kendisine yaptırmak işi 
yersiz. Çünkü bunu kaldıracak kudreti yok. 
Ona da yardım veçhesi verilebileceği düşünülür
se çok faideli olur. 

Aziz arkadaşlarım; sabrınızı suiistimal etti
ğimi zannediyorum. Çünkü çıktığım zaman da 
söyledim, Türkiye'nin, belki dünyanın en yük
sek hatibinden sonra buraya çıkış beni bu maz
hariyete getirdi. Bir çok dileklerim daha var, 
fakat hepsinden sarfı nazar ediyorum. Bunlar 
memleket için çok hayırlı idi. Ancak bu mazha
riyetten ben memnunum, çünkü o, benim üsta
dım, öğretmenimdir. Onun arkasından çıkıp söz 
söylemek, onun bastığı yere basmak benim için 
mucibi memnuniyettir. Yalnız arkadaşlar benim 
yüreğim çok yaralıdır. Öğretmenlere ait bir husu
su canlandırmak için bir hâdise zikredeceğim ve 
ondan sonra şuradan kalkıp kaçanların benim üze
rimde yaptığı tesir dolayısiyle bazı şeyler söyliye
ceğim. (Gürültüler, lüzum yok sesleri.) Kalaba
lık bir kütlenin bir öğretmenle nasıl denk olabi
leceği, bir öğretmenin ne kadar kıymettar oldu
ğu hususunu anlatmak istiyorum, öğretmen 
- ne olursa olsun - vazifeden kaçmaz! 

öğretmen çok kudretlidir. Ve hakikaten bu 
memleket için yüreği yanan bir varlıktır. Anlı
yorum. Bunu söylememi mi istemiyorsunuz? Fa
kat söyliyeceğim, yüreğim yanıktır. Yok söyle
meyin derseniz, ineyim. Fakat söylemem lâzım
dır; (Gürültüler, devam sesleri) lâfla söylemi-
yeceğim. Vesika okuyacağım. 

Hiçbir kabahati hiçbir kimseye atfetmek ni
yetinde değilim. 19 Mayısta Nazilli'de bir vaka 
oluyor. Şu kadar şeyi yüreği yaralı bir mual
lim bana yazıp göndermiştir. (O Oooo... sesleri.) 
Bunu okuyacak değilim. Fakat söyleyin derse
niz söyliyeceğim. Ben müteessir oldum. Ve halk 
ta müteessir oldu. Bu öğretmen 19 Mayıs Bay
ramında çocuklar içinde iş yaparken, her
hangi bir vaziyette ailesini oturturken görülü
yor, bekçiler ve bunlara benzerleri bir şeyler 
yapmışlar, şurası burası yırtılmış. 

Fakat öğretmen yine kemali azametle çık
mış masaya Gençlik Bayramını mükemmelen 
yapmış, spor hareketleri idare etmiştir, ve ondan 
sonra safha Bakanlığa aksetti mi etmedi mi bil-
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miyorum, o bana. lâzım değil. Fakat bu tarzda ; 
düşmüş olan öğretmen hâlâ orada öğretmenlik ; 
vazifesini yapıyor. Fakat şimdi okuyacaklarıma 
dikkat buyurun: (O, o sesleri) söyleyin dediniz, 
söyliyeceğim. 

İzmir'den bir tel. 19 tarihinde yani II inci 
ayda. Senesi 1946. «Büyük Lider, şimdi Meclis
te murakabe işini bırakarak dolaştığımız iddia 
ediliyor, zaten onların çekindikleri iki şey var
dır. Matbuat hürriyeti, Halkla temasımız. Mak-
sadları 59 milletvekilini dört duvar arasında 
tutmaktır.» Bu zamanda burada olmayıp da ne
rede olacaklar? «Icabederse tzmir'de, yurdun 
diğer yerlerinde mitingler yaparak millî vicdan 
önünde söyliyeceğiz». Millî vicdan burası, bu 
kürsü değil midir? 

Sonra arkadaşlar bir ölüm vakası oluyor. 
Uzun bir telgraf bekliyor. Telgrafın içinde şöy
le bir cümle var. «Zorluklara dayanamıyarak 
hayatına son vermiş olması bu neticeye sebep 
olanları da elbette düşündürecektir.» izmir ve 
havalisinde dolaşan büyük mücadelede iş gör
düm diyen biri; «evlâtlarım nasılsınız, sizin ah
valinizi sormağa, dertlerinizi dinlemeğe geldim, 
inşallah vatan kurtulacak, hürriyete kavuşaca
ğız.» (Bunlar hariç şeyler, münasebeti yok ses
leri, gürültüler.) Kim demiş? 

Müsaade buyurun okuyacağım, 1. 11. 1946 
tarihinde gazetelerde. (Gürültüler ve alkışlar.) 
Müsaade buyurun bunu mutlaka bitireceğim. 
16 Kasım 1946 Cumhuriyet gazetesinden aldım. 
Ayın 15 inde yani Kasım Aynım... (Kâfi sesle
ri gürültüler)... Celâl Bayar'la Adnan Menderes 
Muğla'dan Milas'a gittiği zaman İzmir'den çe
kilen bir telgrafta yurtta yanmış olan ormanla
rı görerek Celâl Bayar... (Gürültüler, alkışlar.) 
Yazık ki, 48 saat ilerisini göremiyenler ormancı
larımızı ne hale sokmuşlar. (Gürültüler, alkış
lar.) Gazeteler söylüyor. (Alkışlar ve gürültü
ler). Hareketlerimizi... (Gürültüler, anladık 
sesleri, alkışlar) müsaade buyurun: «Halkın 
iradesine ayak uydurmıyan idare adamlarının 
ayakları kırılır», ne demek? Ama bu irade ne
dir. Bilinmiyor, icra vasıtası ile vergi borcunu 
istiyen... (Yeter, alkışlar, anladık, biliyoruz ses
leri, gürültüler). Bırakınız, müsaade ediniz. 
(Kâfi, kâfi sesleri.) Peki gelelim muallime: Mu
allimin uğradığı felâkete bunlardan birisi uğra
sa idi acaba ne yapacaklardı? (Dinlemiyoruz 
sesleri.) 
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Müsaade edin efendim söyliyeceğim. 17. 10. 

1946 tarihinde... (Gürültüler), öğretmenin yaz
dığı mektuptan: 

Yıllardan beri gözcüsü bulunduğum Gençli
ğin mümtaz asaletine ve Kemalizim rejiminin 
hakiki umde ve prensiplerine göre yetiştirmek 
huzur ve sükûna kavuştuğu için çok seviniyo
rum. Zatınıza minneltarım. İlham buyurduğu
nuz feyizli ve nurlu yolda sonuna kadar... (Şid
detli gürültüler, kâfi sesleri, dinlemiyor ses
leri)... Çalışacağım. Canım, asîl Türk milletine 
feda olsun! 

Binaenaleyh muallim her şeye rağmen asîl 
duygulariyle vazife görüyor. Ve bunu daha kuv
vetli, daha nurlu, feyizli, daha imanlı, Türk'ün 
imaımıa, asalet ve idealine uygun bir şekilde 
yürütülmesi için Millî Eğitim Bakanlığının ça
lışması tabiî lâzımdır. (Kâfi sesleri, gürültüler). 
Kendilerine muvaffakiyetler dilerim. (Bravo 
sesleri). 

BAŞKAN — SÖz Başbakanındır. 
BAŞBAKAN RECEP PEKER (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; Millî Eğitim bütçesinin 
konuşulması yolunda gidilirken söz dinî tedri
sat meselesine intikâl etti. 

Bütün yakın devri, başarıları ile, güçlük
leri ile tatmış neslin en olgun ve asîl mümessil-
kHnden kurulmuş olan Kamutayın takdir ede
ceğine şüphe etmem ki bu konu, Türk inkilâbı-
uın temel taşlarına dayanan mefkurevi bir takım 
esasların birlikte mütalâa edilmesini icabettirecek 
önemdedir. Bir defa bedahet halinde bir gerçek 
olarak önümüzdedir ki. din telâkkisi Türkiye'de, 
yer yüzünün hiçbir yerindekine gıpta ile bakıla-
mıyaoak derecede ulviyet irtifaımn zirvesine var
mış bir hakledir. Din, Türkiye'de en asîl mâ
nasını almıştır. Türkiye'de din, birçok yerler
de hâlâ mevcut olduğu gibi, cemiyeti tahrip edi
ci mahiyetten temizlenerek cemiyet için zarar 
verici hakleri çıkarak dünyevi sefil hesaplara alet 
olmaktan çıkmış ulvi ve semavi mevkiini almış
tır. Ve vatandasın, kendi vicdani dugusu, imanı 
ve âkidesi pürüzsüz bir hürriyet içinde en kutsi 
bir dereceyi bulmuştur. İnanarak iddia ederim 
ki, Türkiye'de okluğu kadar - misal olarak gös
terilen lâyik Devletler de dâhil olduğu halde -
dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir vatandaş aki-
devi olan deruni hayatında ve iman ve ibadet
lerinde ne kanun karşısında, ne de Devlet kar
şısında hiçbir muatebeye mâruz bulunmamakta-
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dır. (Bravo sesleri.) Bunun tam aksine olarak ' :.ı ;ır i!: 

i 

bütün ibadet yerlerinde yurttaşın duası vo iba
deti Devletin himayesi ve teminatı altındadır. 
Bizim Devletimiz sade vicdan serbestlisine mü
saade etmiş değil, onu inkikıbm en mühim eseri 
olarak müdafaa da etmektedir. Muhterem müs-
liman Türk vatandaşı kendi camiasında ve mes
cidinde, backa dinde olan başka muhterem va
tandaşlar kilisesinde ve havrasında hiebir taraf
tan ve hiç- kimse tarafından rahatsız edilmeksi
zin vicdani akidelerinin mânevi istikametlerine 
teveccüh eder ve duasını, mânevi isteklerini tat
min eder. Mabetten çıktıktan sonra idinde hiç
bir mutaebenin izi kendini rahatsız etmeden ken
di hür vatanının hür sokaklarına çıkar ve ken
di mesut yuvasına müsterih bir vicdanla döner. 
(Alkışlar.) 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) —Yasasın inkilâp. 

BAŞBAKAN RECEP PEKER (Devamla) 
— Bütün dünyada devir, devir ve yer, yer din, 
ilâhi akidelerin kutsiyetine dayanan bir takım 
istismarcı zümrelerin dini menfaatleri lehine is
tismar eden âdi zümrelerin elinde oyun vasıtası 
olarak kullanılmış ve beşeriyet uzun esaret de
virleri yaşamıştır. Türkiye'de bir peçenin kaç 
santim uzun olduğunu, bir çarşafın ne kadar geniş 
olduğunu Babı Meşihat tâyin eder ve onu Dev
letin polis müdürü tatbik ederdi. 

Muhterem arkadaşlarım; din telâkkisini 
suiistimal ederek, vicdan ile Allah arasındaki 
irtibatını hududu dışına çıkararak dünyevi âle
me de onun tesirini ikâ etmek istiyenler, cemi
yet hayatına zehir katan insanlardır. (Bravo 
sesleri.) Burada bugün konuşulan sözler ara
sında mevcut bazı fena, içtimai tesirlerin ve 
akidelerin tahribatından cemiyetimizi korumak 
için bir takım mânevi, mefkurevi varlıklara is
tinat etmek lüzumundan bahsedildi. Evet ben 
fikri esas olarak takdir ediyorum, fakat bah
settikleri zehre karşı korunma vasıtası sadece 
ve sadece millet duygusundan ibarettir. (Bra
vo sesleri, alkışlar.) 

Bir müslümanm, âbit, zahit, bütün mâne
vi akidelere derinden bağlı bir müslüman ko
münist olmıyacağını iddia etmek herhangi dinî 
akidenin komünizme mukavemet temin edeceği
ni iddia etmek, içinde yaşadığımız günün re-
aliteleriyle tam tezat halindedir. Bugünkü Yu
nanlılar, Rumlar, mümin Ortodokslar değiller 
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:-.ıid"-"? Ergünkü Yunanistan'daki komünizm 
cereyanlarının tesirine bakınız. 

Dün büyük, kanlı maceralara sahne olan 
İspanya kilisenin tesiri altında bulunan bir 
memleket değil mi idi? Orada bu akide kommü-
nizmin memleketi yer yer tahrip etmesine mâni 
olacak esaslı bir kıymet ifade etti mi? 

Arkadaşlar, bu konudaki sözümü pek çok 
uzatmak istemiyorum. Yalnız şu noktayı ehem
miyetle arzedeyim ki, kommünizm denen bir iç
timai zehirden bünyeyi korumak için onun ya
nında yavaş yavaş genişleyecek bir şeriat ha
yatının ikamesi ihtimalini bir tedbir diye düşün
mek aşağı yukarı bir öldürücü zehrin lâakal 
onun kadar öldürücü olan başka bir zehirle 
tedavi edileceğini zannetmekten ibarettir. Biz 
meşrutiyetteki îttihadı Muhammedi'nin bu 
memleketteki hayat yıkıcı tesirlerini görmüş 
insanlar değilmiyiz? Derviş Vahdettin'in cemi
yeti koyulaşan güya Müslümanlık akidesine da
yanan bir siyasi teşekküldü. Şimdiki sözlerle 
islenen şeyin böyle birşey olmadığı muhak
kak olmakla beraber, derecesini idare etmek 
kaabil olmıyan ölçüsünü taşıyan bir yolun gide-
gide bir gün mesele kendiliğinden büyüyerek 
zararlı hacmine varabilir. Ve dediğim gibi bir 
zehiti başka bir zehirle tedavi etmek şekline 
varabilir sizler gibi. Ben müslümanım milletim 
Türk ve siyasi akidem Kemalist. C. TL P. sinin 
esaslarına inanmış bir adamım, yani lâyikim. 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). Bu sıfatlarla 
iri Ve. dini s--rnigûn edecek ne bir fikir, ne de 
bir hareket sadır olamaz. Fakat yurdun huzu
ru için din propagandasına yol açmaktan kaçı
nırım. 

Ben Bakanlar Kurulunda veya Mecliste ça
lışırken yanımda oturan ibadetine bağlı arka
daşımla tezat halinde değilim ibadet hakkında
ki mübalatsızlığım yanımdaki arkadaşımı asla 
rahatsız etmediği gibi ben de o muhterem arka
daşımın kalkıp bu binanın cami odasına giderek 
ibadet etmesi ile meşgul olması Türkiye'de bu, 
o kadar tabiî bir hayat olmuştur ki, bu yurttaş
lar dünya işlerinin dışında birbirinin akidesi 
hakkında fikir dahi edinmezler. 

îşte bir cemiyet için ideal din akidesi biz
de bu kadar tesamühlü, bu kadar realist bir ma
hiyet almıştır. Bugünün Türkiyesi hemen hemen 
diyebilirim ki medenî lâyik telâkkinin müstesna 
bir nümunesidir. Türiyede gizli din tedrisatı-
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nm yasak oluşu sadece iznin fesada alet edil- j 
meşini önlemek içindir. Arkadaşlar; bugün j 
biliyorsunuz, biz bir plato üzerinde çalışıyoruz, j 
Bu platonun önü, arkası, sağı solu uçurumdur. ; 
Solumuzda kızıl uçurum, sağımızda kara ve | 
karanlık irtica uçurumu. Bu iki uçurumdan bi
rini ötekine tercih etmek veya birini ötekine 
tedbir saymak mânasına gelen bir ifadede 
isabetli bir müşahedenin hükmü yoktur sanı- j 
yorum. I 

Söze başlanan ahlâk anlayışına da ufak bir 
temas yapayım. 

Muhterem arakdaşlar, modern insanın ah
lâkı bugünkü yeni dünyanın ilmî ve insani dü-
şünclerde mesafe almış olan numunelerine 
benzer bir ahlâk ileri bir ahlâk olmalıdır. | 
İyilik, doğruluk, kötülüklerden kaçınma gibi I 
müşterek ahlâk her yerde birdir. Fakat dine 
istinat etmiyen bir ahlakın payidar olamıyaca-
ğma dair zan verici en ufak bir imada dahi 
hakikat olmadığını ifade etmek mecburiyetin
deyim. Kapalı ahlak, anahtar deliğinden gözet-
liyen ahlak, karanlık ahlak, mahiyeti ifade edil
memiş bir mistik telâkkinin karanlıkları içine 
gömülmüş bir ahlak bir cemiyeti tahripten 
başka bir netice vermez. Türk ahlakı Türk in
kılâbı ile karanlıkları sökerek modern anlayı
şın güneşli sahasına çıkmıştır. Biz, o günlerin 
karanlık ahlakı içinden devrimize yüz binler
ce firengili teslim aldık. 

Bazı arkadaşların dokunduğu Milliyet telâk
kisi üstünde de mevzuun müsait olduğu kü
çük bir mikyasta duracağım. Muhterem arka
daşla bir cemiyet bu asrın sosyal afetlerinden ko
ruyacak en yüksek telâkki doğru ve ölçülü bir ı 
milliyet anlayışıdır. Bizi kaçınmak istediği- | 
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miz tehlikeli cereyanlara karşı, bizi koruyacak 
esaslı mânevi kuvvet milliyet anlayışıdır. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Bizim milliyet anlayışımızı 
irredantist olmıyan, yani kendi dışımızdaki ırk-
daşlık âlemine doğru genişlemeği veya kendi 
içimizdeki başka ırktan Türkleri Ana yasamı
zın dışında bir görüşle, sınırın dışına çıkarma
yı asla düşünmiyen bir milliyetçiliktir. Bu bi
zim siyasi akidelerimizin kabul etmiyeceği bir 
şeydir. Bizim milliyet anlayşımız, aynı zaman
da Türk Milletinin Yeryüzündeki medeni dev
letleri terkibeden milletlerin arasında, bir me
deniyet ailesinin içinde bir uzuv olduğunu da 
ifade eder aynı zamanda. 

Bizim miliyet anlayşımızm başlıca sıkı ve ko
yu manâlarından birisi de beynelmilelci telâk
kilere tamamen muarız ve onlarla zıt oluşudur. 
(Bravo sesleri). 

Üzerlerinde uzun konuşmalar, etüdler yap
mağa çok müasit olan bu zemini daha ileriye 
götürüp, bugün daha uzun konuşmaya mahal 
olmadığı kanaatindeyim. İçimizde bir dindarlık 
eksikliğinin âzâbı varmış ve cemiyetimiz bu 
yüzden muztarıpmış gibi bir fikir telkin etmek
te isabet olmadığına kaniim arkadaşlarımadan 
istirhamım, bugünkü halimize bakarak ehemmi
yeti olan bu meseleleri Bütçenin dar çerçevesi 
içerisinde konuşmıyarak geniş ve müsait zama
na bırakmalarıdır. Bütçenin dar ve muayyen 
çerçevesi içnde bu türlü derin ve geniş mesele
leri konuşmakta fayda ve isabet te olmadığını 
sanıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Oturuma 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17,50 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 18,5 

BAŞKAN — Gl. Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş, (Rize), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Gl. 
Eyüp Durukan'mdır. 

Gl. EYÜP DURU KAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar, ben sözüme Millî Eğitim Baka
nı Sayın Reşat Şemsettin'e huzurunuzda teşek
kürle başlıyacağım. 

Dörtyol halkı kurdukları maarif sever cemi-
yetiyle bir ortaokul binası vücuda getirmişler
dir. Bu ortaokulu açmak hususunda malî kud
retleri müsaade etmiyordu. Sayın Bakan bunu 
Bakanlık kadrosuna almak suretiyle Dörtyol, 
Payas ve civar halkını hakikaten candan mem
nun ve müteşekkir etti. Ben de kendilerine 
tercüman olarak huzurunuzda teşekkür etmeyi 
kendime borç bildim. Kendilerinin büyük mu
vaffakiyetli eserleri meyanmda bu gibi okulla
rın çoğalmasını ve aynı okulun Kırıkhan ve 
Reyhaniye İlçelerinde de açılabilmesi imkânını 
bulmalarını kendilerinin yüksek gayretlerinden 
bekliyorum. 

Arkadaşlar, dündenberi geçen müzakereler 
esnasında il eğitim müdürleri hakkmda çok ki
fayetli sözler söylendi. Ben de bunlara ufacık 
bir ilâvede bulunmak istiyorum. Şüphesiz bu 
müdürlerin kifayetleri, kudretleri, ilmî vazi
yetleri hakkında söz söylemeğe kendimi salahi
yetli görmem. Fakat idari bakımdan bunların 
salâhiyetleri çok mahduttur. Yalnız ilkokullara 
karışabiliyorlar. Hattâ ilkokulda bir öğretme
ni herhangi bir sebeple bir yerden alıp başka 
bir yere veremediklerini de gördüm. Son bir 
müşahedemden bahsedeceğim; Antakya 'daki 
ticaret okulu bir yangın geçirmişti, yangından 
kurtarılabilen eşya ve malzemei tedrisiye açık
ta kalmıştı. Bunları koymak ve hemen tedri
sata başlıyabilmek için kız lisesinde tamamiyle 
liseden ayrılmış, bir kapı ile bağlı bir bölme 
varken bu bölmeye bu okulun eşyasını koymak 
ve orada 18 kişiden ibaret bulunan bu okulun 
tedrisata geçilme imkânını İl Maarif Müdürü 

bulamamış, buraya yazmış, burası bunların 
oraya geçmelerinde mahzur var mıdır, yok mu
dur diye Hatay'a yazmış, mektep müdürüne 
havale edilmiş, lise buraya cevap yazmış bir 
aylık muameleyi kırtasiyeden sonra intaç olun
du. Yani oradaki İl Eğitim Müdürü yangından 
çıkan eşyayı alıp lisenin boş olan bir yerine 
koyduramadı. Bu kadar salâhiyetsiz bu kadar 
mezuniyeti tahdit edilmiş bir müdürün ida
re bakımından muvaffakiyetle iş göreıniyecçği 
aşikârdır. 

Bundan sonra köy enstitüleriyle, sanat ens
titüleri hakkında da bir iki söz söyliyeceğim. 
Arkadaşlar, hakikaten gerek köy enstitüleri 
ve gerekse sanat enstitüleri bu memleketin kül
türü ve sanatı bakımından çok kıymetli mü
esseselerdir. Yalnız buradan çıkanların bazı
larının mesleklerinin icabettirdiği vazifesever-
lik noksanı ve bazı zaafı ahlâk dolayısiyle yap
tıkları şeyler de halkın nazarında hoş görünme
mekte ve bunlar üzerindeKi güven ve emni
yeti kaybetmişlerdir. 

Bir iki müşahedemi arzedeceğim; Temmuz 
ayında Kırıkkale civarında idik. Orada Ilasan-
dede, şimdiki yeni adı ile Yenidoğan diye bir 
köye gittik. Hattâ Sayın Korgeneral Naci Tı
naz da beraberdik. Köyün muhtarı ve ihtiyar 
heyetinden bir kişi bizimle konuşuyorlardı. 
Mekteplerini gezdirdiler ve orada şu bina da 
köy enstitüsünden gelmiş olan öğretmenin evi, 
bu da işliktir diye ilâve ettiler. İşlik yapıldı, 
kapısına bir kilit vuruldu bugüne kodar kapa
lıdır, dediler. Kızılırmak kenarında toprakla
rımızdan en güzel bir bahçemizi verdik, anası 
ve babası burada çalışıyorlar, kendisi ortada 
yok, dediler. 

Bununla beraber bu çocuğu bizden istedikleri 
vakit, mektebin baş öğretmenine gittik, bize bir 
talebe tavsiye et dedik. O da bunu tavsiye etti. 
Gönderdik, gitti, geldi ve şimdi gelince de kendisini 
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gönderen başöğretmenin üzerine baş oldu, dediler. 
Bu köylü bize, ben İstanbul'da beyoğlundaki top
çu taşkışlasmda top çavuşu olarak askerliğimi 
yaptım. Benim zamanımda kıdem ve ehliyet diye 
bir şey vardı, siz onu kaldırdınız mı dedi. Bu su
al karşısında üzüldüm. Böyle yeni çıkmış bir öğ
retmenin hemen, kendisinden daha kıdemli olan
ların başına tayin edilmesi halk üzerinde fena te
sir yapıyor arkadaşlar . İkinci müşahadem Arsus 
bucağmdadır . Bucağa gittik, ilk olarak köyün 
yaptığı mektebi görmek istedik. Yanımda eski 
milletvekili arkadaşlarımla beraber Bayan Kase
ne İlgaz'da vardı. Saat 10,5 du. Mektep kapalı 
bahçede birkaç köylü bahçeyi tanzimle uğraşı
yordu. öğretmeni sorduk. Köylü; efendim öğret
men içerde uyur, saat 12 de kalkar dediler. I ia
şene hanım eski bir hoca olmak itibariyle bundan 
büyük bir teessür duydular. 

Gittik kapısını vurduk, öğretmeni kaldırdığı
mız zaman hakikaten pejmürde İni* halde bulduk, 
odası pis, murdar, tarif etmeğe imkân yok. Ak
şamdan içtiği rakısının, sigarasının artıklarını 
burada bulduk. Bu gibi vaziyetler tabiî halk üze
rinde fena bir tesir yapıyor. Bunları söylemekte 
maksadım, köy enstitüleri aleyhinde bulunmak 
değildir. Yanlız bu arkadaşlara bir vazifeperver-
lik hissi aşılanmalıdır, telkin edilmelidir. 

Sanat okulları; hakikaten memleketimize çok 
büyük hizmetler ifa etmiş olan ve memleketin sa
nayiini yükseltecek olan bu okulların adedinin faz
lalaştırılması çok yerinde olur. Her sene yüksek 
huzurunuzda rica ettiğim gibi, bu seeu de "lekrai' 
rica edeceğim, bu gibi okulların sanat merkezle
rinde açılması lâzımdır. Bizde en kuvvetli sanat 
merkezleri Kırıkkale ile Karabük olduğu halde 
maalesef buralarda birer sanat okulu, açıl
mamıştır. Bütün ricanı, buralarda da birer sanat 
okulu açılmasıdır. 

Sanat okulları mezunları; köy enstitüsü me
zunları yedek subay olmak hakkına malik olduk
ları hakle sanat enstitüleri mezunları bu hakka 
malik değildirler, Bence bunların da bu hakka 
malik olması ve ordunun snııayii hnr!)iv--.:slne 
yedek srbav olarak yetiştirmek ç-.>k yerinde olur. 
Çünkü arkadaşlar; ordumuz günden güne moto
rize mekanize ediliyor ve yeni yeni al ât ve ede
vat o"drmıuza girivor. Bunlar ordumuza bu sa
hada çok kıymetli hizmetler görebilirler. 

Bundan sonra söyliyeceklerim bir kaç dilek
ten ibarettir. 
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Kadın gezici kursları gerek bu civarda, gö-

rekse seçim dairemde olan Hatayda bunların 
çok faydaları olduklarını gördüm. Ve bütün 
halk, genç kızlarımız, genç kadınlarımız bunlar
dan güzel sanat öğrenmişlerdir. Bunların çoğal
ması, her bucağa hattâ, her köye gidebilmesi im
kânı temin edilirse memleketin genç kızlarına ve 
genç kadınlarına büyük hizmetler edilmiş olur. 
Antakyadaki Ticaret okulunun bugün birinci si-
nıfı kaldırılmıştır. îki sınıftan ibaret olan bu oku
lun talebe mevcudu hatırımda kalmadığına göre 18 
kişiden ibarettir. Bu mektep kaldırılmasın mek
tebin kadrosiyle îskenderona nakli memleket 
için çok hayırlı bir iş olur. 

Antakya'daki erkek ve kız liselerinin hiçbi
rinde fizik lâbarotuarları yoktur. Bunun için ken
dileri öteye berij'e başvurmuşlar, hattâ bir mik
roskop bile mevcut değilmiş. Kendileri araştır
mışlar Kandilli kız lisesinde henüz orjinal anba 
laj sandıkları içersinde 12 tane mikroskop mev
cut olduğunu ve bunlardan birinin bir liseye, di
ğerinin diğer bir liseye verilmesini rica ettiler. 
Bende buna iştirak ediyorum . 

Antakyanın spor işleride yolunda değildir. 
Çünkü ne bir binaları, ne de bir spor meydanları 
yoktur. Kendileri bu maksatla 50-60 bin lira ka
dar bir para toplamışlar. Bu para ile merkezden 
gönderilen şekilde herhangi bir bina ve meydan 
yapmağa imkân yoktur diyorlar. Ya bu şekil 
değiştirilsin veyahut bize yardım edilsin, biz de 
bu 50-60 bin liramızı katarak bir spor bina ve 
meydanına kavuşalım diyorlar. 

i İrzın "de güzel bir ilkokul mevcuttur. Halk ikin
ci bir iki okul daha yapmış. Çünkü bir tek okul 
kifayet etmemiştir. Bugün Erzinde eğitim çağın
da 500 çocuk sokaklarda dolaşıyor. İkinci mek
tep te bitmiştir, yanlız bazı eksiği noksanı vardır. 

Bunun için merkezden 10 bin liraya kadar 
bir yardım talep ediyorlar. Bu yardımı ve
rirlerse Erzin'in eğitimine çok büyük bir hiz
met etmiş olacaklardır. Bu temennilerimi na
zarı dikkate almasını sayın Bakandan rica ede
rek sözlerime son veriyorum. 

BAŞKAN — Daha 9 arkadaş söz almıştır. 
(Kâfi, kâfi sesleri) 3 tane müzakerenin yeter
liği hakkında önerge vardır. Fakat sırada ba
ğımsız Milletvekili Emin Soysal vardır, kendi
sine söz vereceğim. 

ESAT ALTAN (Balıkesir) — Kifayet aley
hinde konuşacağım. 
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BAŞKAN — Buyurun. 1 
ESAT ALTAN (Balıkesir) — Millî Eğitim 

Bakanlığı Bütçesi hakkında konuşmak üzere da
ha dünden söz almış arkadaşlar vardır. Hiç ol
mazsa daha dünden söz alanlara söz verilmeli
dir. Çünkü millî eğitim dallı budaklı mesele
lerdendir. Benim maruzatım bu kadardır. (Re
ye reye sesleri). 

BAŞKAN — Bağımsız Milletvekili Emin 
Soysal arkadaşımız da söz istemiştir, Kendisi
ne müsaade edecek misiniz? yoksa takriri reye 

koyayım mı? 
(Söylesin sesleri, devam sesleri). 
BAŞKAN — Buyurun. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Arkadaşlar, ön

ce şunu arzedeyim ki bu günkü Türkiye maa
rifi 25 senelik hamleler ve inkişaf içinde ve cid
den Osmanlı devrinin maarifi ile kıyas edile-
miyecek bir inkaşafa mazhar olmuştur. (Bra
vo sesleri). Bunda rejimin, inkılâpçı büyük Ata
türk ve İnönü'nün ve bunların yanında asîl, ve 
falı, mütevazı ve son haddine kadar sabırlı, 
mütahammil Türk öğretmenlerinin büyük rolü 
vardır. (Bravo sesleri). Ve bunlarla Türk Mil
leti tarihi boyunca iftihar edebilir. Bugün be
nim huzurunuzda belirteceğim, bir kaç yıldan-
beri vuku bulmuş eksiklikleri arzetmeği bu mü
him, vatanın istikbalile, hayatiyle ilgili işin da
ha kuvvetli daha semereli olması gibi samimî 
ve deruni bir arzudandır. 

Arkadaşlar Millî Eğitimde şu ana prensip
leri yeniden yeniye bu günün şartlarına gö
re gözden geçirip ona göre bütün Eğitim mües
seselerimizi düzenlemek ve istikametlendirmek 
zorundayız. Birinci milliyet prensipi. Fakat il
mi milliyetçilik ne ütopist, ne de şövûnist. İl
mi milliyetçilik müspet ilimlere dayanan milli
yetçilik. ı 

İkinci prensip demokrasi prensipi; bütün 
mekteplerimizde nazarı dikkate almamız lâzım 
gelen ve tatbikatta titizlik göstermemiz lâ
zım gelen demokrasi prensipi. Hâlâ bugün 
mekteplerimizde bilhassa nazari derslerin öğret
menleri talebelerinin karşısına geçer talebeler 
elleri yanlarında 45 dakika dersin başından so
suna kadar talebe öğretmeni dinler ve hazan
da hiç bir sual sormadan çıkar ve gider, mut
lak bir itaate tâbi tutularak. Bu mesele öğre
tim metodunda, bazı yenilikler istediği gibi | 
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mektep disiplinlerinde de icabeden değişiklik 
yapılmasını gerektirmektedir. Demokrasi bakı
mından ve gençlerimizi demokrasiye alıştır
mak bakımından lâzımdır. 

Dördüncüsü sosyal karakter prensipi, bütü.ı 
mekteplerimizde özendiğimiz prensip, sosyal ka-
rekter meselesidir. Bu, itiyatlar sistemine bağ
lıdır. Ahlâk vesaire şu bu gelir hep buraya da
yanır. 

Beşinci prensip: Deney fikridir. Eğitimde 
herhangi bir fikir ve düşüncenin ilmî mânada 
deneyden geçirilmeden Türkiye mikyasında 
tamim edilmemesi lâzımdır. Köy Enstitülerin
de olduğu gibi. 

Köy Enstitülerinin bugünkü arızaları ve 
birçok masraflara ve emeklere rağmen ıslaha 
muhtaç tarafları bulunması acelecilikten ileri 
gelmiştir. Evvelâ iki müessese kurulacaktı, se
ne tâyin edilecekti, müfredatı kendi kendine 
yapılacaktı, çocuklar mezun olduktan sonra 
köylere gönderilecekti, köylerdeki muvaffa

kiyetleri iyice incelenip tesbit edilecekti, dozu 
tâyin edilecekti, müfredatları yapılacak, tali
matları yapılacaktı ondan sonra bunların için
den ehliyetli, nazari zekâsı kuvvetli olanları 
köylerden alınıp Köy Enstitülerinde yetiştiril
dikten sonra ve ilim adamlarının tasviplerine 
iktiran ettikten sonra muntazam kadrolarla di
ğer enstitüler açılacaklardı. Bu fikir takip edil
medi. Birdenbire 1940 tan itibaren 20 ye ya
kın enstitü açıldı, ve birçok eksiklikler ve bir
çok arkadaşların burada temas ettikleri mese
leler başlıca bu sebepten ileri gelmektedir. 

Diğer bir mesele; köy inşaat işlerinde deney 
fikri. Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü bir 
plân yaptı, bunu bir iki kişiye gösterdi. On
dan sonra bütün Türkiye mikyasında köylere 
tamim etti. Bunu tatbik edeceksiniz dedi, ve 
hiçbir santimini değiştirmeden tatbik edecek
siniz şeklinde Millî Eğitim müdürlerine de emir 
vererek. Halbuki bu fikir alınacak, muayyen 
bir mmtakada denenecek ve ondan sonra ta
mim edilecekti ve bu suretle de büyük aksaklık
ların ve ziyanların Önüne geçilecekti. 

Üçüncü misal; mekteplerde, orta tedrisatta 
bugün tatbik edilen, sabahın sekizinden bir-
buçuğa kadar devam eden tedrisat meselesi, öğ
leden sonra da etüd meselesi. Bu da deney fik
rinden uzak olarak, bir mmtakada esaslı şekil
de birkaç mektepte denenmeden hemen tamim 
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edildi, bütün memlekette birkaç sene tatbik 
edildi. Talebeler, muallimler, aileler bundan 
çok sıkıntı çekti ve çekmektedirler. Sebebi, 
herhangi bir meseleyi düşündüğümüz zaman, 
bunu denemeden bu fikir doğrudur diye bütün 
memleket mikyasında tamim etmemizden ileri 
geliyor. Bu, yalnız Millî Eğitimde değil bütün 
Devlet müesseselerinde böyledir. 

Altıncı perensip; bütün mekteplerimizde tat
bik ettiğimiz prensip, iş terbiyesi meselesidir. 
Ortaokullar, liseler, hattâ fakültelerimiz tama
men teorik, nazari yetişmektedir. 

Memleketin işleriyle alâkadar edilerek, iş 
sahasında kendilerini iyice alıştırarak yetiştir
me vaziyetimiz yoktur. Orta mektepden ve 
liselerden çıkan çocuklarımız tamamen verba-
listirler; lâfçıdırlar. 

tş terbiyesinin bir de köy enstitülerine tat
biki meselesi vardır. îş terbiyesi prensipinin 
köy enstitülerine tatbikmda Eğitim Bakanlığı 
büyük hatalar yapmıştır. Ve bu işle ilgili daire 
iş terbiyesi prensipini tamamen amelelik şek
linde gayri pedagojik mânada alarak binlerce 
çocuğu ve hatta öğretmeni sakat yetiştirmişler
dir. işte köylerde gördüğünüz sakatların baş
lıca sebeplerinden birisi de budur. 

Eğitim Bakanlığının bu prensipler üzerinde 
esaslı düşünmelerini rica ederim. 

Sayın arkadaşlar, bizim Eğitim işlerinin ve 
hattâ teşkilâtımızın kül halinde ele alınacak 
hali vardır dersem asla mübalağa etmiş olmam. 
Kanaatim böyle olmakla beraber ilkokuldan üni
versiteye kadar bütün öğretim müesseseleri
mizde ilmî mânada iyi ve kötü taraflarını ya
pılmış ve yapılacak işlere kritik bir gözle ba
kacak bir ilmî heyet teşkil etmeli, icabeder-
se bunların içine bir iki de ecnebi mütehas
sıs getirerek bir rapor yazdırmalı ve bunu sık, 
sık tekrar etmeli. Bunun benzerini size arze-
debilirim: İngiltere'de yapılan budur. Sık sık 
ilim adamları toplanır; muallim, müfettiş, mü
fettişi umumi, 10 - 15 kişi toplanır. Maarif sa
hası üzerinde bir sahayı ele alırlar ve işi ilmî 
bir kritiğe tâbi tutulan rapor ve bültenler neş
rederek daireleri, iş içindeki elemanları tenvir 
ve ikaz ederler. İşte bunlardan bir tanesi; 
sadece ilkokullara dairdir. Yoksa Maarif me
selesi, her önüne gelenin bu teknik mesele hak
kında uluorta söz söylemesi meselesi değildir. 
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Tamamen ilmî bir meseledir ve işi bu sahaya 
dökmek mecburiyetindeyiz. 

Maarifimizde inkişafı temin eden, aynı za
manda da eğitimsel anane ve örfler yaratan 
istikrar görülmemektedir. Her Bakan değişme
si memleketimizde, Maarifimizde türlü türlü de
ğişiklikler, hattâ bir evvelkinin yaptığını boz
malar şeklinde tecelli eder. Gerçi mütemadi iler
lemek ve terakki etmek istiyen bir cemiyette 
bu türlü değişmeler olacaktır. Fakat öyle olu
yor ki, bunlar inkişaf yerine gerilikler, sakat
lıklar ve israflar doğuruyor. 

Millî Eğitimimizde bir teşkilâta daha ihti
yaç vardır arkadaşlar, başka memleketlerde ol
duğu gibi birkaç mmtakada kurulacak öğre
tim ve eğitim araştırma büroları ve bu bürola
rın vazifeleri tamamen ilmî olarak hareket et
mek, Maarifin bütün öğretim ve eğitim işleri
ni ilmî usullerle tetkik ve kontrola tâbi tutup 
zaman zaman raporlar vermektir. Bültenler 
neşrederek yapılmış ve yapılacak iyi ve kötü iş
ler üzerinde hem milleti hem de Eğitim Bakan
lığını aydınlatan eserler vermektir. Bu, Ame
rika'da vardır. Bir vekilin aklına birşey ge
liyor; sabahtan üç saat ve öğleden sonra 2 sa
at olan çalışma tarzını değiştirmek istiyor, bu
nu hemen müsteşarına söylüyor. Müsteşar emir 
veriyor, bu değişiklik oluyor. Fakat bunun 
arızası nedir? Ne dereceye kadar ilmîdir. Bu
nun üzerinde tetkikat yapılmıyor. Sonra bir 
müfredat programı yapılıyor, bu müfredat pro
gramının nekadarı tatbik edilir ve bu çocukları
mız için nekadar faydalıdır? Bunun ilmî kon
trolü yapılması lâzımdır. Bu memlekette artık 
buna zaruret ve ihtiyaç vardır. Gerçi müfet
tişler vardır, fakat müfettişler daha ziyade ida
ri cepheden tetkik ediyorlar. Asıl ilmî mânada 
anketler açarak istatistiklerle esaslı tetkikler 
yaparak, incelemeler yaparak aynı meseleyi alıp 
başka şartlar içinde deneyler yaparak memleke
te maletmek lâzımdır. Böyle gelişi güzel gidi
lemez;. Bu işe esaslı surette ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâ
tında esaslı değişikliğe ihtiyaç vardır, hem 
teşkilâtın bünyesi bakımından, hem de ele
manlar bakımından. îlk tedrisat dairesi, burası 
on, oniki yıldanberi okadar karma karışık bir 
hale gelmiştir ki, arkadaşlar... 

CEVAT DURSUNOĞLU (Kars) — Şahsi
yat yapmıyalım. 
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EMÎN SOYSAL (Devamla) — Siz iştirak 

etnriye bilirsiniz! Size bir misal arzedeceğim, 
hayret edersiniz. îki gün evvel Köy Enstitüle
rinin kadrolarım, muallim, müdür kadrolarım 
gidip istedim, yok dediler. Yok dediler, Biz 
burayı devir alınca sorduk, aradık bulamadık, 
nihayet enstitülere tamim yaptık da her ensti
tüde çalışan eleman kadro durumlarını istedik, 
gelince size de veririz dediler. Ne hazin bir 
manzaradır bu. Bir daire ki, kendisine bağlı 
olan müesseselerdeki çalışan insanların kadrosu 
elinde bulunmaz. Burada, yani ilk tedrisat 
dairesi köy maarifi yönünden maarifin en yüklü 
işi, senelerce bir tek umum müdür ile bir şube 
müdürünün inhisarı altında çalışmıştır. Onların 
neler doğurduğunu aşağıdaki maruzatımdan an-
hyacaksınız. 

Eğitim Bakanlığında ele alınacak daireler
den birisi de teftiş dairesidir. Bir kaç yıldanberi 
oraya öyle elemanlar getirilmiştir ki bizzat 
3412 numaralı teşkilât kanunun 26 ncı maddesi
nin 3 ncü fıkrasını tutmıyacak durumda olanları 
vardır, şüphesiz içlerinde kıymetli, evsaflı va
karlı, memlekete lâyık arkadaşlarımız vardır 
keyfe, hevese göre müfettiş tâyin edilmemelidir. 
Müfettiş her şeyden evvel bir rehber, bir mür
şit evsafını haiz olmalıdır. Ve bunların diğer 
bir kısım bakanlıklarda olduğu gibi seçilirken 
esaslı bir teklife tâbi tutulmaları, bilgi, görgü, 
karetker ve tandansları yönünden. Uluorta mü-
fetiş olamaz, bilhassa Eğitim Bakanlığı müfet
tişi. Müfettişler gittikleri yerlerde yetiştirici teş
vik edici unsurlar olarak çalıştırmıya sevkedil-
melidir. Çok kere onlara yükletilen basit ni-
zalı işleri halletmeyi de maarif dairelerine bırak
mak lâzımdır. 

Arkadaşlar; 3412 numaralı kanunun, teşki
lât kanununun 18 nci maddesinde bir mektep 
müzesi vardır. Millî Eğitim Bakanlığında. Bu
gün bu müzenin eşyaları dağılmış vaziyette, 
değişen müdürleri bir birbirine devretmeden, 
hattâ ilk müdürden kimse devralmadan öylece 
kalmıştır. Bu müze Maliye müfettişlerine başın
dan sonuna kadar teftiş ettirilmelidir. Bir Ba
kanlık önce kendi bünyesi içindeki işleri sağ
lam olarak yapmazsa ona bağıl olanlardan nasıl 
sağlam, muntazam, dürüst, kanun ve ahlâka 
uygun iş istiyebiliriz. 

Arkadaşlar Bakanlıkta çalışan şube müdürle
ri var bunlar geçim darlığı yüzünden asıl işle-
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rini bırakarak mekteplerde ders aldıkları ve 
bu yüzden saatlerce bakanlıktaki vazifelerini 
bıraktıkları görülmektedir. Bunlar için Bakan
lık temsil tahsisatından istifade etmek yolları
nı arayarak bunların devamlı surette görevleri 
başında kalmalarını sağlamalıdır. 

lîk tedrisat raüfetişleri de kısmen bakanlı-
lığa bağlanmış durumdadır. Bunların bugünkü 
hali hem keyfiyet hem de kemmiyet bakımından 
ele alınacak bir haldedir. İlk tedrisat müfettiş
leri talimatnamesi bir çok yerlerde tatbik edile
mez olmuştur. Yani müfettişler Öğretim ve eği
tim yönünden teftiş işleriyle hemen ilgilenemez 
bir hale sokulmuşlardır. İzmir'de 1934 -1944 se
nesinde 1033 öğretmen için 6 müfettiş vardı. 
Yani her müfettişe 172 öğretmen isabet etmek
tedir. Bu altı müfettiş bukadar öğretmeni mu-
rakaba ve irşat edebilir mi? Bu yüzden elbette 
bir çok sakatlıklar olmaktadır. Muallimler tef
tiş görmediği için zam alamamaktadır, terfi 
edememektedirler. Bu yüzden de asıl işler sakat 
gitmektedir. 

Bir kısım îlk Tedrisat Müfettişleri de lü
zumsuz yere meslekten usandırılmışlar, kaçırıl
mışlardır. Arkadaşlar, aksaklığın bir sebebini 
de burada aramak lâzımdır. 

Misal arzedeyim; İzmir'de köy enstitüsü me
zunları hakkında rapor verip nakledilen müfet
tiş meselesi vardır. Bir suç yapılıyor, sen, köy 
enstitüsü mezunu aleyhinde tahkikat yaptın, ra
por verdin diye müfettiş alınıyor, Konya'ya 
naklediliyor. Bursa 'da da lüzumsuz yere iki mü
fettiş, bir Maarif Müdür muavinini siz köy ens
titüleri hakkında çıkan kitapları okudunuz ve
ya okuttunuz diye derhal başka bir yere nak
lediliyor. Müfetişin biri Çalışma Bakanlığına 
diğeri de, orta tedrisata geçiyor. Ve meslek bu 
suretle yetişmiş hizmet etmiş iki arkadaş daha 
kaybediyor. Bu gibi misaller pek çoktur. 

Maarif müdürleri meselesi; Bu, âdeta arzo-
lunurla tebliğ olunur halinde bir memuriyet 
haline gelmiştir. Yukarıya, arzolunur, aşağıya 
tebliğ olunur. Maarif müdürleri talimatnamesi 
çeşitli sebeplerle tatbik sahasından uzaklaştı
rılmış ele alınmaz olmuştur. Sebepsiz, usulsüz, 
mantıksız olarak bir çok kıymetli maarif 
müdürleri işlerinden uzaklaştırılmış olanların 
yerine gelişi güzel kültür, bilgi ve sicillerine ba
kılmadan zayıf denecek elemanlar tâyin edil
miştir. İşte bu bakımdan şahsıma yazılmış bir 
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mektuptan bir parça akuyacağım. bundan dört 
yıl önce ilimize - Millî Eğitim Bakanı arzu bu-
yurulursa ismini verebilirim - isminde 
bir millî eğitim müdürü geldi. Bu zat o kadar 
mürtekip idi ki öğretmenlerin nakillerinden 
mutlaka para alırdı. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Artık ötesini 
bırakıver. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Böyleee gi
diyor. Arkadaşlar alt tarafını okursam daha 
acıklı bulursunuz. Hakikaten üzüntülüdür. 

Artık vilâyetlerde eser vermiş, meziyetleri 
üstün adamları maarif müdürü yapmanın za
manı gelmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtının 
bir manzarasına daha gözünüzü çekmek istiyo
rum. Sayın, ciddî ve dürüst bakanımızdan rica 
ediyorum. Millî Eğitim Bakanlığının çalışma
ları arasında koordinasyon yoktur. Meselâ köy 
enstitülerinde sanat vardır. Köy enstitüleri
nin sanat öğretmenleri başka membalardan alı
nır. Fakat öbür tarafta Teknik Öğretim Dairesi 
vardır, i lk tedrisatla Teknik öğretim Dairesi 
bir türlü birbirleriyle elele vermezler, köy ens
titüleri çok kere sanat muallimlerini başka mem-
balardan temine uğraşır. Fakat öbür tarafta 
teknik öğretim vardır, i lk tedrisat dairesiyle 
Teknik Tedrisat Dairesi elele verip bu işi hal-
letmemişlerdir ve bu yüzden hayli sakatlıklar 
olmuştur. Mamafih bu bakımdan bir noktayı 
daha arzetnıek isterim: Yalnız Eğitim Bakan
lığı daireleri arasında değil, Bakanlıklar ara
sında da koordinasyona ihtiyaç vardır. Bir mi
sal arzedeyim: Köy Enstitüleri mevzuu içinde 
sanat vardır, ziraat vardır, kültür dersleri var
dır. Bakanlığın ziraat bakımından Tarım Ba-
kanlığiyle ehemmiyetli surette elele vererek, 
koordine olarak çalışması lâzmıgelirken Eğitim 
Bakanlığı buna yanaşmamıştır. Bu yüzden zi
raat öğretmeni olarak enstitülere yerleşenlerin 
çoğu orta ziraat mektebinden çıkmış ve sene
lerce evvel ziraati terketmiş ve bugünkü ziraat 
bakımından zayıf elemanlardır. Bunların yetiş
tirilmeleri yüzünden de, bir misal arzedersem 
hayret edersiniz : 

Arkadaşlar; köy enstitüsünde bir bağ 
diktik, iki buçuk sene sonra delicelerini aşı
lamak icabetti. Dört öğretmen var, fakat aşı 
yapmasını bilmiyorlar. Nihayet komşu bağda, 
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Sayın Abdülhalik Reııda'nm bağında bir bağ 
aşıcısı bulduk, günde iki buçuk lira yevmiye 
ile tuttuk, hem siz öğrenin hem de çocuklara 
öğretin dedim. Eğer Ziraat Bakanlığı ile kom
bine olarak çalışılırsa bu mesele kökünden hal
ledilir. 

Arkadaşlar; ders kitapları ve neşriyat mese
lesine geliyorum: ilkokulların alfabe kitabı 
bugün 35 kuruştur. Bu, 1940 ta 5 ve 1944 te 
15 kuruş idi. Bu basit meselenin önemini arze
deyim: Bu yaz bir köye gittim; 30 a yakın ço
cuk çırılçıplak, sordum, bunların kitabını ne 
yapıyorsun dedim. Anlamıyoruz dedi, arada 
dolaşıyorlar. Bunu arzetmekten maksadım, 
köylünün düne nazaran vaziyetinin kötü oldu
ğunu söylemek fikri veya şu bu değildir. Va
ziyet şudur ki biz köylerimizi okutmak için 
kitapları broşürleri seriler halinde bol miktarda 
bastırıp yağmur gibi köylere yağdırmalıyız. 
Kitap gitmez, mecmua gitmez, yardımcı kitap 
gitmez, köylü nasıl okur arkadaşlar? Bildiğini 
de zaten unutur. Vaktiyle bir valinin bana yaz
dığı bir tezkere vardı. Falan köyde çocuklar 
okumağı unutmuşlar, git, bak, haklarında ya
pılacak muameleyi tetkik et diyordu. Gittim, 
baktım, hoca askere gitmiş, çocuklar mektebi 
bitirmişler, birinci sınıftan gayrisi yani ikinci 
üçüncü sınıftakilerin hiçbirisi okuma yazma 
bilmiyorlar, unutmuşlar arkadaşlar. Sebebi 
okumak, beslenmekle olur. Yoksa mektepte 
birkaç ders kitabı olmaz. Gerek mektepte 
iken gerek mektepten çıktıktan sonra. 

Bunun içindir ki, Eğitim Bakanlığın bu 
işi ele almasını rica ediyorum. Denecek ki efen
dim, para yok, kâğıt yok. Ben cevabını vere
yim. Eğitim Bakanlığı klâsikleri tercüme edi
yor. Klâsiklerin tercümesinin başında Reisi
cumhur Hazretlerinin bu işin önemini belirten 
bir yazısı var. Güzel, bundan sonra Eğitim 
Bakanının da bir yazısı var; Reisicumhur Haz
retlerinden sonra bu yazıya lüzum var mı, yok-
mu düşünmiye lüzum yok. Bunu da kabul edi
yorum. Bundan sonra bir daha var; işte bu
na lüzum yok arkadaşlar. Bu yazılan sayfanın 
tasarrufu ile elde edilecek kâğıt ve para mil
yonlarca köy çocuklar nm alfabesine yetişir. 
(Bu sayfa kimin sesler;.) Bu da aynı şekilde 
takdim, klâsiklerin önemini, fikirlerin yayıl
ması falan gibi aynı şekilde bir takdimden iba
rettir. 
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Köy okullarının arkadaşlar birinci, ikinci I 

ve üçüncü yıl kitapları 1937 de yazılmıştır. Bu 
kitaplar eskimiştir, yeni inkişaflara göre yeni- ı 
den yazılmaları lâzımdır ve bu birinci, ikinci, 
üçüncü yıl kitapları eğitmenli okullar için ya
zılmıştır. öğretmenli oku'la-da da bunlar oku
tuluyor öğretmen kendine göre bir kalite sa
hibi adamdır. Onun okutacağı kitabın rengi, 
mahiyeti, keyfiyeti değişik olacaktır ki seviye
yi yükseltebilsin. Bu bakımdan da bu kitapla
rın değişmesi lâzımdır. 

Hele köy okullarının ikinci devresi köy okul
ları mezunları için yazılması lâzımgelen esaslı 
kitaplar yazılmamıştır, köy enstitüleri mezun
larının okutacağı kitaplar yazılmamıştır, kendi 
yetişme tarzlarına göre. Köy enstitüleri arka
daşlar, kurulmaya başlıyalı on yıl oldu. Oku
lun ders kitapları yoktur arkadaşlar. Bundan 
daha önemli bir mesele olur mu? Millî Eğitim 
Bakanlığı için. Bir ders ki, kitapları yoktur. | 
Yazılmamaıştır, yazdırılmamıştır. Ne oluyor 
diyeceksiniz. Aşağıda arzedeceğim. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Aman çok 
olmasın. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Bu mektep
lerin ilk üç sınıfında ortaokul kitapları okutu
luyor. Bu kitaplar köy enstitüleri talebelerinin 
seviye ve ihtiyaçlarına göre değildir. Ona gö
re organize edilip yazılması lâzımdır. Ayrıca 
köy enstitülerinde hiçbir sınıf için, ziraat, sa
nat ve bilhasa meslek dersleri için kitaplar ya
zılmamıştır. Meslek dersleri kitapları olmazsa, 
müfredat olmazsa, hoca da ona göre ayarlan
mış bu dersleri okutacak seviyede olmazsa çı
kacak çocuk nasıl olur? Verdiğiniz, bu zama
na kadar verdiğiniz seksen milyon liranın ne 
şekilde kullanıldığını takdir buyurabilirsiniz. 
Bugüne kadar seksen milyon lira verilmiştir. 
Bugüne kadar (4 000) çocuk bugün çıkmıştır. 
Bu dört bin çocuk içinde asıl mânada dershane
ye girip çocukları hepimizin burada heyecnla; 
şöyle olsun, böyle olsun diye istediğimiz mâ- | 
nada ders verecek çocuk pek azdır. Bu nokta 

- son derece ehemmiyetlidir arkadaşlar. Sebebi, 
mektepte kitap yoktur. Buna göre yazılmış ta
limatname yoktur. Hocanın da ona göre ye
tiştirme tarzı yoktur. Bunun içindir ki, ço
cuklar her önüne gelen kitabı okumaktadırlar. 
Çeşit, çeşit, türlü efkârdaki kitaplar bu mües
seselerde yer buluyor. Bahusus bu işlere bakan 
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umum müdür, kendisinin şahsen yazdığı eser, 
kitap daha çok satılıyor. En son oradan ayrı
lırken yazdığı bir kitap, Hasanoğlan Enstitü
sünden 2, 3 yüz adedler halinde satılmıştır. Di
ğer enstitülere iki bine yakın gönderilmiştir. 
Bunlar Millî Eğitimin en mühim meselesidir. 
Bir umum müdür on sene kalır da kitap yaz
dırmağa vakit bulamaz da kendi satacağı kitap
lar çin vakit bulursa, bu ne demektir? Üzerin
de önemle durulacak bir meseledir. 

REPlK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 
Şahsiyata girmiyelim. 

EMlN SOYSAL (Devamla) — Bu ihtiyaç
lar dolayisiyle Eğitim Bakanlığından bir ri
cada daha bulunacağım. Bakanlığın ilk öğre
tim dairesinde bir köy neşriyat bürosu kurma
lı. Bu büro enstitülerini, köy okullarının, ders 
kitaplarını, yardımcı kitaplarını hazırlamalı 
ve vaktinde yetiştirmelidir. Bundan başka köy
lümüzü ziraat ve sanat bakımından aydınlata
cak türlü kymette kitaplar neşretmelidir. î lk 
tedrisat dairesinde böyle bir büroya ehemmi
yetle ihtiyaç vardır. Köylerimizi, devletin kur
duğu, anayasamızın tesbit ettiği esaslar dâhi
linde esaslı kitaplarla köy çocuklarını, gençle
rini beslemek için bu büroyu kurmaktan da-" 
ha faydalı bir şey yapılabileceğini zannetmiyo
rum. tşte bir örnek kitap. Bu kitaplar meselâ bir 
çiftçi kitabı, köy enstitüleri için tercüme edile
cek kitaplar, gönderilecek kitapların bu karek-
terde olması zannederim çok faydalı olur. Bu 
kifapda, inek nasıl sağılır, seklem nasıl taşı
nır, yük nasıl tutulur, tırmık nasıl tutulur, kü
rek nasıl tutulur. Bunlar fennî ziraatın esaslerı-
dır. Köy enstitülerinden çıkanlar burada tesbit 
edilen o esaslardan birinden imtihan verecek va
ziyette değildirler. Biz köylüyü, bu istikâmette 
yetiştirmeliyiz. Kalkınmamız bunula olacak
tır. Başka istikametlerde zannetmiyorum. 

Okullarda okutulan ders kitaplarının çoğu 
hatalıdır, eksiklerle doludur. Bunların tabıları, 
içindeki yazıları, yazı şekilleri, bunların ekserisi 
hatalarla doludur. Muallim mekteplerinin esas
lı meslek dersleri kitapları yoktur arkadaşlar. 
Pedagoloji kitabı vardır, çocukların seviyesin
den yüksektir. Tedris usulü kitabı vardır, müf
redata uygun değildir. Senelerce okutulan pe
dagoji tarihi kitabı ver, müfredatı tutmaz, içe
risinde bir çok eksiklikleri, hataları vardır. Ha-
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t ır için Devlet herkesin kitabına para vermeğe 
mecbur mudur?. 

Liselerde edebiyat kitaplarını alınız, tıklım 
tıklım malûmat dolu. Herkesin tercümei halle
riyle doldurulmuş. Bunca sayfaları çocuk nasıl 
ezberler? Bunlar düşünülmeğe değer şeylerdir. 

Arkadaşlar; senelerdenberi tebliğler dergisi
ne ders kitabı olarak konan bir mantık kitabı 
vardır. Bu kitap Hasan Âli Yücel'indir. Hem 
eksikti)', hem de bitmemiştir hâlâ imlâ, gramer, 
fikir yüzünden yanlışlarla doludur. 

Millet çocuklarının kafaları herkesin arzu
su uğruna böyle yanlış fikirlerle, eksik fikir
lerle doldurulabilir mi? Bu kitapların mantık 
kitabı namiyle 1942 de bir fasikülü çıkmıştır. 
1943 de ikinci fasikülü çıkmıştır. Ondan sonra 
hiç bir fasikül çıkmamıştır. Ben lise felsefe 
imtihanında bulunduğum zaman bu kitaplar-
daki hatalar yüzünden birçok çocukların sı
nıflarda kaldığını gördüm. 

Arkadaşlar, şimdi klasikler meselesine geliyo
rum : klasiklerin tercümesi memleketimiz için 
haylıca ehemmiyetli ve faydalıdır. Bunu tak
dir ederim. Fakat tercümesi yönünden bazı ki
taplar okadar yanlış tercüme ediliyor ki, in
san o dili bilmese bile tercümenin yanlışlığına 
kani olabiliyor. îşte bir ki tap: Şiilerin insanın 
estetik terbiyesi üzerinde mektupları. Bunun 
70 yerinde, cümlelerde hatalar vardır. Vak
tinizi almamak için bunları ayrı ayrı söyle-
miyeceğim. Istiyen tetkik buyurabilir. Bunu 
tercüme eden de Dil, Tarih - Coğrafya Fakül
tesinde bir doçenttir. O kadar yanlışlar var ki, 
insan, üniversitede Türk hocalığı yapan bir 
adam bu kadar hata yapabilir mi diye hayret
lere düşüyor. Kitabı okurken bu hatalara rast 
geldikçe insan kendi kendine kitabı bırakıyor. 

Bu kitplar klasik adlı olduğu halde bugün 
yaşıyan muharrirlerin eserlerini de arasına al
mış bulunuyor. Klasiğin bendenizce mânası şu
dur : Bir eskiliği vardır, bir de beynelmilel tanın
mış eser mânasını içine alır. Fakat bugün ya
şıyan muharrirlerin, hattâ üçüncü, beşinci 
derecede muharrirlerin eserlerim de içine alı
yor tercümeler. Tercüme edilen kitapların 
% 98 i diye bir rakam söylemiyeyim fakat çoğu 
hikâye roman ve aşk maceraları, arkadaşlar 
biz memleketin gençliğini ve Türk milletini ro
mancı olarak mı yetiştirmek istiyoruz. Bu
rada, istanbul'da, Bursa'da, izmir'de kü-

. 1946 Ö : 2 
tüphanelere uğrıyorum, kütüphane kitapla-
i'inın ekseriyeti hikâye ve macera roman. 
!>u memleketin müspet ilimler, ciddî eser
lere ihtiyacı yok mudur? Millî Eğitim Bakanlı
ğı iş yaparken memleketin bütünlüğü içinde 
külli menfaatlar düşünerek iş yapması lâzımdır. 
Tuhafı ki, bunların içinde Bakan'm NovumAr-
ganum adlı eseri devir yapmış eseri tercüme 
edilmiyor da hiç te kıymeti olmıyan hikâyeler 
kabilinden şeyler tercüme ediliyor. Bu nasıl 
tercüme ediliyor hayret ediyorum. Meselâ (Al-
ferd de Musset) nin bir kapı ya açık olmalı ya 
kapalı olmalı ismindeki karı koca arasında ge
çen bir macera kitabı tercüme ediliyor. Eğitim 
Bakanlığının bunlar üderinde ehemmiyetle dur-
asmı rica ederim. Mademki para veriyoruz bu
nu böylece memleketin menfaati bakımından 
düzeltmeliyiz. 

Arkadaşlar; müfredat programları meselesi 
de var; ele ehemmiyetle alınması lâzımgelen 
işlerden de birisi budur. Müfredat programla
rımızda ilkten liseye kadar yeni baştan demok
ratik ruhu geliştirmek bakımından esaslı de
ğişiklikler yapmak mecburiyetindeyiz. Müfre
dat yrogramları da ehemmiyetle ele alınacak du
rumdadır, talimatlar da öyledir. Köylerde köy 
enstitüleri mezunlarının yetişme şartlarına göre 
müfredat programları bu güne kadar yapılmış 
değildir. Senelerdenberi mezun veriyoruz 4 bin 
köy enstitüsü mezunu köylere gitmiştir fakat 
halâ bunların kendi yetişme tarzlarına göre 
çalışmalarını istikametlendirecek ellerinde bir 
çalışma programı yoktur. 

Köy ve meslek kursları öğretim taslağı diye 
birşey var. Bu da tamamen hayalî, katiyen tat
bik edilmiyen ve hiçbir köyde tatbiki görülmi-
yen bir taslaktır. Çocuklar bunu zaten yapmı
yor. 

Şehir mekteplerinde ilkokul müfredat prog
ramı lüzumsuz konularla doludur. Eğer mem
leketimiz ihtiyacına göre ciddî şekilde bir prog
ram yapılırsa muallimden, zamandan tasarruf 
edileceği gibi çocuklarımız da daha kuvvetli ye
tişebilirler. Bütün bunlar senelerdenberi neden 
yapılmadı? insanı hayrete sevkediyor. 

Arkadaşlar, orta öğretimden size bir istatis
tik arzedeeeğim. 1933 den 1943 - 1944 e kadar 
giren talebelere nispetle orta öğretimden mezun 
olan talebe nispeti % 17 dir. Orta öğretimde 
bir öğretmene ortalama 20 öğrenci isabet et-
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mektedir. Bu, 1943 - 1944 istatistiğine göredir. 
Garp vilâyetlerinde öğretmenler israf edilir de
recede toplanmıştır. Buna karşılık orta ve şark 
vilâyetlerinde öğretmen çok az bulunmakta
dır. Bunun üzerinde Millî Eğitim Bakanının 
dikkatini ehemmiyetle çekerim. 

1943 - 1944 yılında bir öğretmene ortaokul 
mezunu talebe adedi yüzde üç buçuktur. (He
sapta bir yanlışlık olmasın sesleri). 

Meselâ; 3851 öğretmen var, 14 486 talebe 
mezun olmuştur, taksim ettiğimiz zaman üç 
buçuk talebe düşer. (Nasıl olur sesleri) haki
kat böyle görünüyor. Devletin resmî istatisti
ğinden aldım, 1943 - 1944 maarif istatistiğine 
arzu eden bakabilir. Yapılacak şey mezun 
olan talebeyi mevcut muallime taksim etmektir. 

REFÎK AHMET SEVENGtL (Tokad) — 
Bu birşey ifade etmez. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Bundan anla
mak gerek, bunun mânasını arzediyorum: Ar
kadaşlar, orta öğretimde muallimler garp vilâ
yetlerinde son derece israfil olarak kullanılmak
tadır. Bir hafta içinde iki, üç, altı saat dersi 
olan muallimler çoktur. Meselâ: Bursa, îzmir, 
Ankara şehirleri. Bir Devlet bir adama haftada 
iki saatlik bir mesai için tam aylık verir mi1? 
Bu mesele üzerinde düşünülmeğe değer. Diğer 
taraftan şarkta mektep muallimsizdir. Eğitim 
Bakanlığının bu nokta üzerinde de ehemmiyetle 
durması lâzımdır. 

Arkadaşlar, öğretmenler işine geliyorum, 
bugüne kadar ilk tedrisat alanından 8 bine ya
kın öğretmen, müfettiş ve maarif müdürü mes
lekten ayrılmıştır, 1934 den 1936 senesine ka
dar. Bu miletimiz için, âtimiz için, bu kadar 
masrafları heba etmek yönünden bu durum 
bir israftır. Meslekten ayrılanlar en kudretli 
elemanlardır. Bunlar maişetlerini başka sa
hada temine kendilerini muktedir gören eleman
lardır. Bunun birinci sebebi harb zamanında 
düşmüş oldukları para sıkıntısının son dereceyi 
bulmasıdır. Beş nüfuslu aile 70 lira ile, bil
hassa büyük şehirlerde nasıl geçinebilir, ikin
cisi : kırıcı ve usandırıcı muamelelerdir. Üçün
cüsü; ideoloji bakımından beslenmeyişleridir. 
Dördüncüsü ve en mühimmi arkadaşlar, 1944 
- 1945 yıllarında köylerdeki başöğretmenliklerin 
iyi ve ciddî düşünülmeden, hattâ vasıflandırmak 
lâzımgelirse, tarikat zihniyetine kapılarak, tec
rübeli, hizmet etmiş mualimlerden alınarak, 
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enstitü mezunlarına verilmiş olmasıdır arkadaş
lar. Bu öyle bir şey dir ki, enstitüden çıkan 
genç ve tecrübesiz çocuklar için de zararlı ol
muştur. Ayrılan bu kadar muallime mukabil 
dört bin öğretmen yetiştirmişiz. Bu emrin.. Zan
nederim bazı yerlerde böyle bir emir verilmedi
ği söylenmiştir, fakat emrin suretleri burada
dır ve birisi 11 . I I I . 1944, diğeri de 13 . III .1945 
tarihlidir. Bu emri tatbik eden ve emir Mart 
ayında gittiği için, mektepleri sarsmıyalım di
yen Maarif müdürlerinden bir kısmı da cezalan
dırılmıştır. Sene sonunu bekliyelim, bu çocuk
lar istatistik yapmasını bilmez, bu istatistik ne
ticesine kadar beklemek üzere bu işi yaz so
nunda tatbik edelim diyen Maarif müdürleri 
ceza görmüşlerdir. Aydın Maarif Müdürü Salih 
Bey 30 senelik bir Maarif müdürü olmasına 
rağmen bu yüzden Malatya Köy Enstitüsüne 
sevkedilmiş o da müteessir olarak istifa etmiş
tir. Bu sebeplerin en mühimmini ortadan kaldır
mak için bendenizce ilkokul öğretmenlerinin 
maaşlarını geçinir bir hale getirmek lâzımdır. 
Ve bunları Umumi Muvazeneye bağlamak lâ
zımdır. Zaten enstiütü mezunlariyle eğitmenler 
Muvazenei Umumiyeden almaktadır. Bu da 
meslekte ikilik doğurmaktadır. Bunun da önü
ne geçmek lâzımdır. 

Müsaadenizle arkadaşlar, şimdi büyük bir 
meselemizden, köy enstitüsü işlerinden bahse
deceğim. Evvelâ şunu tebarüz ettireyim ki bu 
iş kurulurken çok kıymetli arkadaşlarla beraber 
emek sarfeden bir vatan evlâdı sıfatiyle izah 
edeceğim birçok sebeplerle bazı kimselerin suç 
teşkil edebilecek kadar yaptıkları bozuklukla
rın süratle düzeltilmesi konusunun Türk mille
ti, asıl Türk köylüsü, aziz vatandaşımız ve 
nihayet Büyük Atatürk ve bu iş için köy, köy 
dolaşan, bu uğurda ter döken İnönü'ye lâyık 
bir şekilde düzeltilmesini, kuvvetlendirilmesi
ni, başta tesbit ettiğimiz gayeye uyçıın bir şe
kilde düzenlenmesi-Jİ candan istiyo:v.m. Benim 
bu husustaki fikrimi öğrenmek istiyenler, fik
rimin samimiyetini görmek istiyenler bu işin 
kanunları çıkmadan evvel neşrettiğim Kızılçul-
lu Köy Enstitüsü sistemi adlı kitabımın 12 nci 
sayfasından 85 nci sayfasına kadar tetkik bu
yururlarsa l)iı fikrimin samimivetini takdir bu
yururlar. 

Birinci mesele olarak köy enstitülerinin han
gi gayeler için kurulmuş olduğunu arzedeceğim. 
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Arkadaşlar, köylere elverşli, köy evsafı

nı taşıyan öğretmen yetiştirmek için kurulmuş
tur. Bilgili, fakat bu bilgisi, şehir muallim 
mekteplerine nazaran geni bilginin yanında, kö
ye elverecek şekilde, biraz teknik iktidar, bir
de bilhassa ziraat bilgisini ihtiva etmek üzere 
düşünülmüştür. Bunda muallimin köye inti
bakı, köyde kalması, köyden kaçmaması, 
köylü ile bağdaşabilin esi için düşünülmüştür. 
Fakat bilâlıara iş değişmiştir, öyle değişmiştir 
ki arkadaşlar, sanki kırk bin köye lâzım olan 
öğretmenleri yetiştirmişiz, bunları umumi bil
gi ile teçhiz etmişiz, her işimiz bitmiş, sadece 
bir dâva kalmış gibi rejimi düzeltmek yahut şu 
bu filân gibi fikirlere sapmışşız. 

Evvelâ size bu bakımdan Millet mecmuası
nın şuradaki yazısını okuyayım. (Bırakıver ses
leri.) 

Bir muallim mecmuanın idarehanesine gidi
yor, köy enstitüsünde çalışan bir muallim. Ona 
şunları ania':. , ror: 

Şimdi kendisini dinleyiniz, diyor yazıcı, 
«Meselâ talebelere şöyle telkinler yapmaktadır
lar: Milliyetçilik ne demektir? Milliyet diye 
bir şey yoktur. Bu, dar ve ham görüştür. Na
sıl Allah yoksa milliyet de yoktur. Bu ikisi in
sanlığı menfi düşüncelere bağlıyan safsatalar
dır. Garp demokrasisi sadece gaflettir. Asıl bü
yük demokrasi Şark demokrasisidir.» gerisini 
okumuyorum arkadaşlar. 

Bu fikirler Hasanoğlan'dan yayılmakta
dır. Hasanoğlan Köy Enstitüsü bu fikirlere öyle 
sahne olmuştur ki, size ikinci bir misalini arze-
deyim. 

G-eçen yıl Hasanoğlan Köy Enstitüsünde bir 
kısım talebeye sosyalizm ve sosyal meslekler 
tarihi adlı kitaplarda etüd yaptırılıyor. Gece 
toplantısında talebe bu etüdler hakkında kon
feranslar veriyorlar. Pekâlâ. Münakaşalar ta
lebeyi ikiye ayırıyor. Komünistler, milliyetçi
ler diye. Ertesi gece gidiliyor, talebe toplanı
yor ve «bu fikir fena değildir. Neden beğenil
miyor? Ananıza, babanıza bakınız onların se
faletini görmüyor musunuz» deniyor. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Bunu kim di
yor? 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Millî Eğitim 
Bakanlığına arzederim. 

Üçüncü misali arzedeyim. Adını bu kürsü-
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den söyliyemiyeceğim, söylenmesini de muva
fık bulmadığım bir zat geçen yıl bir gece Ha
sanoğlan Köy Enstitüsüne gidiyor. Binaların 
arkasındaki bayıra, sırta talebelerden bir grup
la birkaç öğretmeni çağırıyor, saat bire kadar 
onlarla konuşuyor. Nihayet birden sonra milli
yetçi birkaç çocuk idareyi vaziyetten haberdar 
ediyor ve bu adamı alıp gönderiyorlar. Fakat 
talebeler, ondan sonra onun etrafında toplanan 
talebeler, müessesenin içinde şahlanıyorlar. Şüp
hesiz her vatandaş gidebilir bu müesseselere. Fa
kat hüsnüniyet var idi ise niçin gündüz gitme
miş de gece gidiyor ve niçin bayırın arka tara
fına çekiliyor. Ve niçin gece bire kadar ora
da, bayırın sırtında kalıyor. Fakat işin başka 
delilleri olduğuna göre işte bazı şeyler vardır. 

Arkadaşlar; size üçüncü bir misal arzedece-
ğim, bir mesleyi söyliyeceğim bu fikrin, Bu mü
essesede, geçende bu kürsüden tahlilini yaptı
ğım bir kitap Hasanoğlan Köy enstitüsünde to
mar tomar, paket paket teşkilâtlı bir şekilde 
köy enstitülerine gönderildi, almayan müdürler 
tehdit edilmiştir; 

Arkadaşlar, Hasanoğlan Köy Enstitüsünde 
talebelerin bazıları gurup halinde bir koro kur
muşlardır. Bu koronun güftesi şu kitaptadır. 
Eğitim Bakanı isterlerse kendilerine bu koro
yu yapan talebeleri de arzedebilirim. Koronun 
başında «Cevap. Orada bir duvar, o duvarınız 
l)i;̂ c vız gelir, vız, vız vız. Nekaratı da şu: Hay
dan ok yayda haydah. Bu koro halinde orada 
söylenmektedir. 

Arkadaşlar, müsaadenizle, heyecanımı yene
miyorum, biz bu müesseseleri kurarken ve ben
deniz 84 köylüyü şu Ankara sokaklarından 
Eskişehir bozkırına götürürken bu ayardaki 
tiplerden bir teki yanımda yoktu. Çünkü onlar 
memleketin namuslu, ciddî işlerine gelmezler 
işler yapıldıktan sonra burnu kısa idi, kolu kısa 
idi filân filân derler. 

Arkadaşlar size diğer bir misâl; Savaştepe 
Köy Enstitüsüne gittim. Gece saat 9,5, Ensti
tüyü geziyorum. Bunları söylemeden geçemiyo
rum, onlar benim kanıma karışmıştır, ben on
ları evlâdım gibi severim 20 000 köylü çocuğu 
demek, 20 000 köy demek, Türk Milleti demek
tir. Atatürk'ün, İnönü'nün sözleri bu yolda
dır, sizler de bu yolda düşünürsünü. Bunlar 
doğru yoldur, asîl yoldur, milleti lâyık olduğu 
yoldan yürütmezsek nasıl kalkınabiliriz. 
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Savaştepe köy enstitüsüne gittim geziyorum. 

Bir dershaneye geldim arkadşlar, müessese da
ğınık şekilde yapılmış. Bu yapılış şekilleri de 
ayrı. Bu taraflarını da arzedersem sabaha ka
dar sürer. Bir çocuk, önünde bir paket duru
yor. Bu nedir oğlum, aç şunu bakalım dedim. 
Açtı, içinden, arkadaşımızın da söylediği, Sos
yal Mücadele ve Marksizm adlı kitap çıktı. 
Paketi aldım. Kitap mektebin kooperatifi na
mına gönderiliyor, mektep müdürünün kana
lından geçiyor ve çocukların önüne gidiyor. Yal
nız geç vakit mütalâada oldukları için kitap 
dağılmamış. Bunu duyunca mektep müdürü 
alâkadar oldu ve yanıma geldi. Mektep müdü
rünü şahsen tanıdığım için kendisine, üzülme, 
seni biliyorum, zannetmem ki, bu işle alâkadar 
olasın, bunu göndermişler, dikkat etmek lâ
zımdır, dedim ve ilâve ettim, bu hususta son 
derecede dikkat etmeliyiz, Çünkü bu müesse
selerin parasını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
veriyor, Türk Milleti veriyor; bu müesseselerin 
parası falan falan yerden gelmiyor. Bu müesse
seleri kuran Türk Milletidir. Yalnız işiyle de
ğil fikriyatiyle de Türk Milletidir. Bu mü
esseselerin pilân ve projesini Türk Pedagogu 
Halil Fikret yapmıştır. Kuranlarda Türktür, 
paryı veren de Türktür, neden göz yumuyorsu
nuz dedim. Kitabı gece saat bire kadar oku
dum ; okadar saçma ki, sosyal mücadele ve Mark
sizm. Çocuğu mütemadiyen mücadeleye ve ihti
lâle sevkediyor. Kısa kısa cümleler. Amma 
tahlil ederseniz, hiçbir fikir yok paçavraya 
çevirirsiniz. Halbuki buradan mezun çocukları 
imtihan ettim; üç bölümü büyük, beş bölümü 
büyük diye sordum bilemediler. Bu kitabın 
gittiği mektepte talebeleri imtihan ettim, inönü 
Muharebesi nerede olmuştur dedim bilemediler. 
inönü Muharebesinin olduğu yer neresidir de
dim, galiba Ankara civarındadır dediler. 

İki sene, mezun olmuş çocuklar, riyaziye 
dersi görmemişlerdir. Müessesede tabiiye, fi
zik, kimya lâboratuvarı denilen şeyden eser 
yok. Kızlara soruyorum, ev idaresi okudu
nuz mu? Hocamız yok. Çocuk bakımı okudu
nuz mu, hocamız yok, geldi gitti filân, imti
han ediyorsunuz, hiçbir şey yok. Arkadaşlar, 
biz Türk köylüsünü hangi sahada yetiştirmek 
istiyoruz, onlar nereden vurmak istiyorlar. 
Fakat vuramıyacaklar. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, Hasanoğlan Köy Enstitüsü mev-
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ziî bir şeydir diye ihmalkârlık etmeğe gelmez. 
Buradan yetişecekler enstitülere öğretmen ola
caklar, eğitmen başı olacaklar gezin müfettişi 
olacaklar, bunlara böyle fikirler aşılandığı tak
dirde geniş mikyasta Türk memleketini saran 
birşey olacaktır. Yer yer, Kars'tan, Edirne'ye 
kadar tek tük bunun eserleri vardır. Eğitim 
Bakanı isterlerse bunları isimli, yerli yurtlu 
olarak kendilerine söyliyebilirim. Şimdi bu 
gençlere neler aşılanmak istiyor? Bu bakımdan 
bu cereyanı çakmak istiyenler tarafından bu 
gençlere neler açılanmak isteniliyor. Birincisi bu 
suretle maddi mânevi her türlü varlığı kıymet
siz göstermek, yani büyükleri, geleneği tenkit 
etmek, efendim, kıymetli adamları tenkit et
mek, tarihi tenkit, âbideleri tenkit etmek, 
her şeyimizi kötülemek, ondan sonra mânevi 
bir enflâsyon yaratmak, demin Sayın Başbakan 
ve bazı arkadaşların söylediği gibi, Iran, Yu
nanistan ve Polonya gibi yerlere çevirmek. 

ikinci hedefleri ve yapmak istedikleri şey, 
Kanunu Medenimizde tâyin ve tahdit edilen 
aile nizamımızı yıkmak. Ve bunu nasıl olu
yor da müessese müdürleri müesseselerinde ay
nı şeyi yapıyorlar. Meselâ Ârifiye Köy Ensti
tüsünde, Savaştepe Köy Enstitüsünde talebe
ler, analarından, babalarından izin bile alma
dan mektepte ders görürlerken nişan merasi
mi yapılıyor. Kızlar bir tarafta, erkekler bir 
tarafta duruyorlar, nişanları yapılıp köyleri
ne gidiyorlar. Bu vaziyet dâhilinde Kanunu 
Medenimize, geleneğimizde aile nedir? Ve bir 
kız ve erkek evlenirken babasının ve anasının 
arkadaşlarının iznini istihsal etmez mi? Hattâ 
onlardan biraz da görgülerinden istifade etmez 
mi, hiç olmazsa bu hayırlı gününde bu izni al
masa bile onların bulunması lâzımgelmez mi ki 
böyle terbiye müessesesinde bu işler yapılsın. 
Arkadaşlar; bu işin pisikolojik mânası vardır. 
Devletin bu müesseselerinde evlenme çağında 
bulunan çocuklar bu ahvale sevkedildikleri 
takdirde derslerinden kalır. Pisikolojide bir 
esas vardır. Ferdin cinsi münasebetleri erke
ğin 20, kızın 21 yaşma kadar suiistimale uğra-
mazsa ruhî tekâmülü o nispette fazla olur. Hal
buki daha çocuk 16 - 17 yaşında iken bu işlerle 
uğraşıyor. Bundan hayır gelir mi? Hele aşk 
macerasına tutulursa ders mi kalır, meşk mi 
kalır? (Gülüşmeler). 

Üçüncü mesele arkadaşlar; mülkiyeti yıkmak 
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istiyorlar, mülkiyet mefhumunu. Arkadaşlar 
mülkiyet bizim köylünün can damarıdır. Ona 
kimse dokunamaz. Hele bir kere dokunsular. 
Asıl gafletleri, budalalıkları da orada. Bazıları
na göre mahut ülkeye bağlanmak istiyorlar. 
Ben bunları tetkik ve tesbit ettim. Bir kısmı 
arkadaşlar bayrağımızın şeklini değiştirmek is
tiyorlar. Ben onlara bu kürsüden şunu anlata
cağım ; Hatay bizde değilken Fransızlardayken, 
oraya bir heyetimiz gittiği zaman Hatayl ı la r 
toplanıyor, Türk bayrağı, bizim bayrağımız gö
relim diyor. O sırada bir kör geliyor. Halkın 
arasına karışıyor. Bir Fransız polisi; yahu sen 
ne istiyorsun, sen körsün, bayrağın neresini 
göreceksin diyor. Kör cevap veriyor, efendi 
efendi, ben onu kokusundan tanırım diyor. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Hiç böyle milletin bay
rağına dokunulur mu? 

Arkadaşlar; bu bayrak meselesi. Ben bun
ların bir kısmını kulağımla dinledim de onun 
için arzediyorum: 

Arkadaşlar; burada bir misal daha arzede-
yim. Sayın General Kâzım Özalp ta bilir. Sa
karya muharebesinde Duatepe'de belki Sayın 
General da hatırlarlar, Duatepe'ye Yunanlılar 
bütün kuvvetleriyle saldırıyorlar orada bir Türk 
subayın ayağını bir top mermisi gelip koparı
yor. Aradaki neferler koşuyorlar ata bindiri
yorlar, amma o kesik bacak ta yaralının elinde. 
Yolda Baytar Salih'e rastlıyorlar «arkadaşım, 
şu ayağının parçasını ver de aziz bir ölü gibi 
gömelim, bu, sizi de bizi de üzüyor» diyor. Su
bay elinde kopmuş ayağı olarak cevap veriyor; 
«doktor diyor, bunu anneme cepheden hediye 
olarak götürüyorum» diyor. (Alkışlar) Böyle 
bir milletin bayrağı mı değiştirilir, anası, ailesi, 
mülküne mi dokunulur? 

Arkadaşlar, bunların yapmak istedikleri di
ğer bir mesele de proleterya sınıfı teşkil ede
rek şehirliyi ve köylüyü, şehirli ameleyi ihti
lâle sevkedeeek gayeler taşımaktadırlar. Bunu 
da yapamıyacaklardır. Türk köylüsü en açın
dan en tokuna kadar Devletini sever, Türk asil
dir. 

Bunu bilmiyorlar. 
Türk'köylüsünü bilmiyorlar. Türk köylü

sü aç kalır, aç midesinin üstüne taşı bağlar da 
yine devlet meselelerine sadıktır. Mülküne, na
musuna, haysiyetine dokundurmaz. (Bravo ses
leri). 
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Arkadaşlar önce şunu gururla ve kıvançla 

arz edeyim ki, enstitülerde çalışan bir çok müdür, 
öğretmen ve talebenin % 90 nından fazlası köy
lü çocukları bu fikirlere şiddetle mukabele etmiş
lerdir. Bunu iftiharla arz edebilirim. 

Tük köylüsü onların bildikleri köylüler değil
dir. yani af edersiniz, sümüklü, burnunu çeken 
köylü değildir. Türk köylüsü Ankara armuduna 
benzer; dışı yamru yumrudur, içi o kadar leziz
dir ki., (gülüşmeler) 

Arkadaşlar Türk köylüsünün onbin yıllık te
kevvün etmiş bir milliyet ve geleneği vardır. 
Onu bilmiyenler, adetleri pek az gafillerdir. Bu 
gafiller bilmiyorlar ki bizim kimseden rejim ala
cak insanlık ve hattâ ahlâk öğrenecek tarafımız 
yoktur, Türk Milletinin. Biz eksiğimizi biliyoruz: 
fakirlik ve teknik, ilâve edeyim ki .bunların da 
sebebi, Türkten gelen sebepler değildir, çoğu bi
zim millî, ırki kabiliyetzizliğimizden değildir. 
Elimizde olmıyarak yabancıların zorlamaları üze
rine asırlarca 2-3 asır süren harblerimizdir. Al
tı sene harbettiler de hallerini gördük, hele bir 
asır harpetsinler de o vakit ne hale gelirler daha 
iyi görürüz. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar; bizim fakirliğimizde teknik geri
liğimizin sebeplerinden birisi de Osmanlı İmpa
ratorluğunun takipettiği ana vatan ve Türklü
ğü ihmal sayasetidir. Bir çoklarınız benden yaş
lısınız, o devirleri bilirsiniz, Türke Türk dedirt-
miyecek devirler getirmişlerdir. 

Üçüncü sebep te, softaların ve yobazların di
nî esasları tahrif ederek tarakkîmize mâni olacak 
şekilde Devlet ve Millet işlerine hâkim vaziyet
lerdir. Bunlar da bizim geriliğimize sebep ol
muştur. 

Arkadaşlar, mekteplerdeki siyah tahta mek
tebe girmek için Avrupa'dan gelirken hacı ol
mağa götürülür mü, memlekete tramvay girmesi 
için fetva olur mu? Diş tedavisi için Şeyhülis
lâmdan fetva almak mı lâzımdır t işte bizim ge
riliğimizin sebebi bunlardır. Yoksa ırkan mil
letimiz istidatlıdır. Yani yukardanberi arzetti-
ğim hususlar bu kutsal müesseselere sokulmak 
istenen fikir, gençlere, hem de cahil gençlere 
aşılanmak istenen fikir şudur: Acımak ve acıt
mak meselesi, yolda bir topal gidiyor, gördün-
mü arkadaş şu topalı ah bu topalın ayağı ah.... 
yahu topal, kendi kendine topal olmuştur. Bun
da milletin ne suçu var? 

Arkadaşlar, ilân edeyim ki bu his yani acı-
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inak hissi yalnız komünistlere ait ve başka in
sanların mahrum oldukları bir his değildir. 
Bu duygu Haşmetlu İngiliz Kiralından tutun 
da Tasmanyadaki çobana kadar her insanda var
dır. Hele Türkler bu hususta bütün milletlerin 
üstündedir dersek yeridir. Tarihimizi tetkik et
sinler. 

Bunların bilmediği bir nokta daha var. O 
da mektebin ihtilâl yapmıyacağı keyfiyetidir. 
Mektep ihtilâl yapmaz arkadaşlar. Her yerde, 
her devirde, her rejimde; Millî Eğitim Bakanı
nın bu noktaya nazarı dikkatini celbederim, 
her rejimde mektep cemiyetin tekevvün etmiş 
bilgi ve kıymetlerini yeni nesle malederek, reji
min ve cemiyetin devam ve bakasmı temine 
çalışır. Her rejimde böyledir. Yeni nesle male
derek rejimin ve cemiyetin devam ve bekasını 
temine çalışır. Onların dedikleri ülkelerde de 
böyledir. Eğer vaktimiz olsaydı onların dedik
leri ülkelerde gençlere tatbik edilen rejimi an-
latabilseydik bizim gençlerimizin onlara naza
ran nasıl bir devri saadette yaşadıklarını an
larlardı. (Bravo sesleri). 

Bir de bilmedikleri veya bilmemezlikten 
geldikleri asıl bir mesele burasının yani köy 
enstitüsünün bir meslek mektebi olduğudur. 
Köy enstitüsü bir meslek okuludur, buralardan 
köy öğretmenleri yetişecektir. Bu hedef için 
çalışır. Burası çocuklara öğretmen olmak için 
bilgi verilir, öğretmen olmak için evsaf veri
lir. Bu evsaf üzerinde durulur, öğretmen mev
cut rejim kıymetlerini nesle maletmek için uğ
raşan adamlardır, öğretmenden mektepten ih
tilâl çıkmaz. Bu da gafletlerinden birisidir. 
Hem ilmî mânada olmaz, hem teknik mânada 
olmaz. Karşılarında Türk Milleti vardır. 

Arkadaşlar ne gariptir ki, biz mütevazı 10 
ilkokul öğretmeni ve 15 ziraatçi 1936 Temmu
zunda işe başladığımız zaman bu tipten bir tek 
adam yoktu. Ve demin de arzettiğim gibi onlar 
zaten zora gelmezler, biz işi kurduktan sonra 
de baktık çeşit, çeşit elemanlar türemeye başla
dı. Sanki köy kanununu kendileri yapmış ,san-
ki köy enstitülerini kendileri açmış, sanki aşarı 
onlar kaldırmış, sanki köylüye yarıyan bütün 
kanunları kendileri yapmış gibi poz almaları 
var, gençlere telkinat yaparken. Bu da çok ga
riptir'üzerinde durmak lâzımdır. 

Şimdi Millî Eğitim Bakanından bir dilekte 
bulunacağım: Köy enstitülerinin son sınıf larm-
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da bilhassa Hasanoğlan'daki Köy Enstitüsünün 
yüksek kız kısmında, Anayasamız, Köy Kanunu; 
Kanunu Medeni, Vilâyetler idaresi kanunları
nın okutulmasını isterim. Bu kanunlar lâzım 
ve zuaruridir, rica ederim. İlâve olarak ta bir 
Milletvekili sıfatiyle Hasanoğlan, Yıldızeli, Ari-
fiye, Eskişehir, Akçadağ köy enstitülerinin malî 
cepheden başından sanuna kadar Maliye Mü
fettişlerine teftiş ettirilmesini ehemiyetle iste
rim. Harcırah işlerinde! 

Arkadaşlar; diğer meselelere geçemiyeceğim, 
başınızı ağrıttım burada kesiyorum. Diğer me
seleleri de Eğitim Baknma birer birer arzede-
rim. Zaten kendisi de bu işlere başlamıştır, di
leriz ki muvaffak olsun. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Esat Altan arkada
şımız görüşmenin yetmediği hakkında beyanat
ta bulunmuşlardır. Daha 8 arkfdaş söz almıştır. 
Millî Eğitim Bakanı cevap verecektir. Onun 
için evvelâ, müsaade ederseniz yeterlik hak
kındaki önergeleri okutacağız. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Yüksek Başkanlığa 

Konuşma yeter, maddelere geçilmesini tek
lif ediyorum. 

Maraş 
Kâmil İdil 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter. Fasıllara geçilmesini teklif 

ederiz. 
Kocaeli Manisa 
Sedad Pek Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Her üçü de aynı mealdedir, gö
rüşmeyi yeter görenler lütfen el kaldırsınlar... 
görüşme yeter görülmüştür. 

Söz Millî Eğitim Bakanmmdır. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM

SETTİN SİEER (Sivas) — Sevgili arkadaşla
rım; sizi çok tasdi etmemeğe çalışacağım. 

Yüce Kamutayın 14 Üyesi, Millî Eğitim büt
çesi üzerindeki görüşmelere katıldı. Değerli ar
kadaşlarımın beyanları arasında eğitim politika
mızın esaslarına, prensiplerine taaluk eden kı
sımlar var. Bunlar bütün eğitimimizi alâkadar 
eder. Onun için ben mümkün mertebe bunların 
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cevaplandırılmış olmasına çalışacağım. Bunların 
dışında teferruat ve tatbikata taalluk eden kı
sımlar da vardır. Bunlar da, eğer Eğitim Baka
nınıza inanıyorsanız, güveniyorsanız, kendisine 
isal edilir, söylenir. Eğitim Bakanı bunlarla 
meşgul olur. Eğitim Bakanlığı kurmay heyeti 
bunları mevzu olarak ele alır, inceler, üzerinde 
çalışır, isafı yoluna gidilir. 

Sayın arkadaşlarım; tahsilin türlü kademele
rinde ne durumda bulunuyoruz? Ama ihtiyaçları
mız nelerdir? Bunları hangi tedbirlerle karşıla
mağı düşünüyoruz? Mâruzâtımı bu noktalar üze
rinde teksif etmeğe çalışacağım. Ve maruzatım 
içinde, benden evvel konuşmuş olan arkadaşla
rım, tenkitleri, temennileri, ve sualleri için umu
mî cevaplarımı bulacaklardır. 

Dünkü konuşmalarda Cemil Barlas arkadaşım 
çok yerinde bir teşbihle memleket maarifini bir 
ehrama benzettiler. Bunun kaidesi köyde ilk öğ
retimdir. Türk milletinin dörtte üçü köyde ya
şa;. 

îlk öğretim; îlk öğretimin verebildiği bilgiler, 
insan olabilmenin, kendi kendini idare eden bir 
cemiyet olabilmesinin asgari unsuru ve şartıdır. 
onun için ilk öğretimi süratle köyde yaymağa 
mecburuz. 

Türkiye köylerinin sayısı 40 000 olarak 
hesaplanır. 40 000 köyden halen 7 000 inde bir 
veya bir kaç öğretmenin ders okuttuğu mektep 
vardır. 6 500 köyde de eğitmenin ders okuttuğu 
okul vardır. Yani 14 000 köyde okul var de
mektir. Geriye 26 000 köy kalır ki, hcünz okul
dan mahrumdur. Eğitmenin bulunması, öğret
menin yerini alacağı zamana kadar geçecek in
tikâl devrinin muvakkat tedbiridir. Bu böyle 
olduğuna göre 26 000 e 6 500 de katılınca, yani 
eğitmenin ders okuttuğu köyler de dikkate 
alınınca Türkiye'nin 32 000 köyünde henüz ica-
beden vasfı haiz öğretmenin bulunmadığı görü
lür. Nihayet on yıllık bir müddet içerisinde, 
köye ilköğretimi götürmek mecburiyetindeyiz. 
öyle hesaplıyoruz ki köy için öğretmen yetiş
tirmek üzere kurduğumuz kaynaklar, her sene 
bize 3 000 öğretmen verirse önümüzdeki on se
ne içinde Türk köylerini okulla cihazlaııdırabi-
liriz. 

Köye göndereceğimiz öğretmende hangi va
sıfları istiyoruz? Bu öğretmende iki esaslı va
sıf arıyoruz. Birincisi; memnun adam olması; 
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hayatından, işinden memnun adam olması. 
Tecrübeler bize göstermiştir ki, içinden çıktığı 
aile ile, kuracağı aile ile köye bağlı olan insan; 
hâtıralariyle, bir takım lezzetleriyle şehre bağ
lı olmıyan insan, ömrünün sonuna kadar mem
nun ve müsterih köyde kalır ve hizmet eder. 
Köye göndereceğimiz öğretmende aradığımız 
ikinci vasıf ise şudur-: O köy realitesine inti
bak edebilmelidir; mukadderini köyde yaşıyan 
vatandaşlariyle birleştirebilmelidir; çocukları^ 
nı okuttuktan başka, köylünün de mürşidi, 
rehberi olabilmelidir. Bu vasıfta adamı nerede 
yetiştirebiliriz? Bu vakıfta adamı şehirde kur-

; duğumuz mekteplerde değil, köyün ortasında, 
! koy realitesine uygun olarak kurduğumuz mü-
| esseselerde yetiştirebilhiz. Eğer köylü çoeuğu-
I im alır, bu türlü müesseselere getirir ve bu 
| türlü müesseselerin şartlan içinde yetiştirir, on

dan sonra yine köye gönderirsek bu öğretmen 
hayatından memnun ve müsterih hizmet ede
cek adam olur, köye intibak eder; köyün me
selelerini kendi meseleleri bilir, mukadderini 
köylü vatandaşlara bağlar ve tam Türk köyü
nün muhtaç olduğu hoca olur. Bu düşünce 
Cumhuriyet maarifini, köy enstitülerini kur
mağa şevketin istir. Çocuğu köyden alan, köy 
realitesi içinde yetiştiren ve köye gönderen öğ
retmen okullarını kurmağa sevketmistir. Şim
di bu fikrin realizasyonu içimle ' ulu.Luyoruz. 
Bugün 21 köy enstitüsü kurulmuştur. Bunlar
da 16 bin kişilik bir öğrenci kadrosu vardır ve 
bu enstitüler her yıl bize 3 bin mezun verecek
tir. 

Şurasını sarahatle ifade etmeliyim ki, köy 
enstitülerinden çıkanların, burayı bitirip Türk 
köyüne giden hocaların vazifeleri öğretmenlik 
yapmaktır. Eğer biz köye kısa bir müddet 
içersinde muhtaç olduğu iyi vasıflı öğretmeni 
gönderebilirsek köy kalkınması yolunda lâzım-
olan işlerin en mühimini başarmış oluruz. On
dan sonra gelecek feyiz ve hayır, elbette onu 
takip edecektir. Köy enstitülerinde çocuklara 
ziraat gösteriyoruz, köy enstitüsünde okuyan 
çocuklara türlü sanatları öğretiyoruz. Bunla
rın gayesi aynı zamanda köy enstitüsünde oku
yan çocuğa öğretin enlikten başka bir de köyde 
demircilik veyahut marangozluk yaptırmak 
için değildir. O öğretmen olacaktır, hezarfen 
öğretmen olacaktır. Eli işe yatkın öğretmen 
olacaktır, Bu istediğimiz şahsiyetin yetişmesin-. 
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de işin, toprağı işlemesinin, tahtayı biçmesi
nin, demiri eğmesinin terbiyevi bir kıymeti 
olacağı için bunları öğretiyoruz. Eğer iddia 
edersek ki, köy enstitüsünden hem öğretmen 
çıkacak, hem demirci çıkacak, bütün bu işle
ri aynı ehliyetle yapacak, bu, hayaldir. Ben 
sizin huzurunuzda, Eğitim Bakanı olarak, şu 
anda mesul olan bir arkadaşınız sıfatiyle, bunu 
sarahatle söylemeği bir vazife bilirim. Bu ders
leri, öğretmenlik görevini iyi görebilmesi için, 
işe elverişli, kifayetli bir öğretmen olarak ye-
tiştirilebilmesi için gösteriyoruz, öğretiyoruz. 

Arkadaşlar, köy enstitüleri büyük derdimi
zi, büyük dâvamızı halledecek olan müessese
lerdir ve bütün ümitlerimizin bağlandığı mü
esseselerdir. Türk Milletinin büyük fedakâr
lıklarına mevzu olan müesseselerdir ve bizim 
maarif bütçemizin yetiştirdiği güzel bir meyva-
dır; her meyve dikkat edilmediği takdirde 
kurtlanma ve bozulma tehlikesine mâruzdur. 
Köy enstitüleri, buradaki terbiye, buradaki 
tedrisat meseleleri üzerinde muhtelif arka
daşlarım konuştular, izin verirseniz, ben ken
dilerine kısaca cevap vermek isterim. Bun
dan 3 - 4 ay evvel tasvip buyurduğunuz Hükü
met Programında köy enstitülerinden de bahis 
vardı. «Köy enstitülerinden çıkan gençlerin, 
kendilerinden beklenen hizmeti başaracak su
rette bilgi ve tam bir millî duygu içinde yetiş
melerine dikkat edilecektir» deniyordu. Bu bu
raya, bu beyannameyi tezyin etsin, süslesin di
ye konmamıştır, izin verirseniz diğer madde
lerden farklı olarak bu maddeyi burada böyle
ce bırakacak ve başka maddelere geçeceğim. 
(Muvafık sesleri). 

Köyde ilk öğretimi kurmak için sağlanması 
lâzımgelen ikinci unsur vasıtadır. Vasıtanın 
başında köyokulu binası gelir. Her sene ens
titüden üçbin mezun vereceğiz diyoruz. Bu 
çıkanlara mütenazır olarak her sene memlekette 
ikibin yeni köyokulu binasının yapılması ica-
beder. Çünkü bazı okullarda müteaddit hoca 
ders okutacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı her 
ilde yaptırılacak okul yapıları için on yıllık 
plânlar hazırlamıştır. Fakat bu hazırlanmış 
olan plânlarda bazı tadiller yapmak icabctti-
ğini tesbit ettik. Bundan bir müddet evvel, 
Yüksek Heyetinizin mesmuu olmuştur, muh
telif bölgeleri temsil edebilecek vaziyette vali
lerimiz, kaymakamlarımız, millî eğitim mü-
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dürleri; ilköğretim müfettişleri, koy enstitü
leri müdürleri ve muhtelif illerden gelen muh
tarlar, bir konfrans halinde toplanmışlardır ve 
bu toplantıda başta okul inşası meseleleri olmak 
üzere köy eğitiminin muhtelif konuları incelen
miş ve birtakım kararlar verilmiştir. Bu ka
rarların icabı olarak hazırlanmış olan 10 yıllık 
plânlarda bazı tâdiller yapacağız. Yüksek 
malûmunuzdur ki, köy okulları iki kanunun, 
Köy Kanunu ile 4274 sayılı kanunun vazettiği 
mükellefiyetler dairesinde vatandaşların ime-
cesiyle ,vatandaşlarm iş birliği ile meydana ge
lir ve buna son zamanlarda malî yardımlariyle 
Devlette katılmıya başlamıştır. Bu yıl içeri
sinde dört milyon liraya yakın bir para veril
miştir. îçine gireceğimiz 1947 yılı bütçesine de 
dört milyon liralık bir yardım ödeneği konul
muştur. Bu yardımlarla beraber köy okul
ları inşası meselesini vatandaşlar için kaldı
rılamaz bir yük olmaktan kurtarmak için bir 
takım tedbirler tesbit ettik. Bunların başında 
birlikler kurulması gelmektedir. Birlikler va-
sıtasiyle az zamana sıkışacak olan külfet ve 
zahmet, daha geniş bir zamana yayılacak; 
bu sayede bundan sonraki zaman içerisinde köy 
okulları inşasında mükellef vatandaşların sı
kıntıları çok az olacak veya hiç sıkıntı çekmi-
yeceklerdir. 

îlk öğretim bakımından şehirde durumumuz; 
Türkiye şehir ve kasabalarında ilköğretim % 
80 yayılmış haldedir. İlk tahsilden nasibini 
alması icabedenlerin yüzde 80 ni okullara de
vam eder durumdadır. Fevkalâde neviden bir 
takım tedbirleri almağa hacet kalmadan önü
müzdeki kısa yıllar içerisinde şehir ilkokulları 
kadrolarını tamamlamak mümkün olacaktır. 
Çünkü köy enstitülerinden yeni mezun çıktıkça, 
köylerde bulunan şehir öğretmen okullarından 
yetişmiş öğretmenler kasabalara, şehirlere geti
rilmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; şehir ilkokulu öğret
menlerinde de aradığımız birtakım vasıflar 
vardır. Bunların başında, tıpkı köy hocasının 
olduğu gibi, şehir hocasının da memnun, şad, 
rahat insan olması gelir. İkinci vasıf, işini ehli
yetle yapabilir bir insan olarak yetişmiş bu
lunmasıdır. Aşağıda arzedeceğim sebeplerle 
almağa mecbur olduğumuz bir tedbirin, bun
dan sonra önümüzde açılan zaman içinde, Tür
kiye'nin kasabalarında, şehirlerinde ilkokulda 
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hocalık edecek insana ferah vereceğini, onu ha
yatından memnun bir adam haline getireceğini 

Şehir ilkokulları öğretmenlerini , öğretmen 
okullarında yetiştiryoruz. Bunlar ortaokul mezu
nu olarak üç senelik bir zaman zarfında umumi 
bilgilerini genişletmekle beraber onları bir de 
meslekî formasyondan geçiren müesseselerdir, ve 
mezunları 5 aylık ilk tahsilini vermek salâhiye-
tiyle teçhiz edilmişlerdir. Şehir öğretmen okulla
rını, aşağıda arzedeceğim sebeplerle, yükseltiyo
ruz ve bunları tekâmüllerine, istihalelerine de
vam ettiriyoruz, eğitim enstitüleri haline getiri
yoruz. 

Eğitim enstitüleri bütün ileri dünya memle
ketlerindeki örneklerine mütenazır olarak, lise 
mezunu alacak ve iki senelik bir pedagajik for
masyondan geçirdikten sonra onu, hizmete; ha
yata sevkedecektir. Bu suretle daha yüksek umu
mi bir bilgi kazanmış olan ve meslekî formasyon
dan geçmiş olan bu eğitim enstitülerinin yetiş
tirdiği hocalar, yalnız tahsilin ilk beş yılının ho
calığını yapmağa yetkili hocalar olmayacaklar, 
bundan başka daha ileri bir tahsil kademesi teş
kil eden sınıfların da yetkili hocaları olacaklar
dı?. Bu suretle önümüzreki zaman içersinde ilk 
okul hocaları, şehirlerimizdeki ilk okul hocaları 
yüksek tahsil müessesesi karekterini iktisap etmiş 
müesseselerden çıkanları için, bir yüksek tahsil 
müessesesinin bahşettiği hakları ve şerefi ihraz 
edecekleri için, müsterih adamlar olacaklardır. 
cemiyet içersinde itibarları, haysiyetleri şerefle
ri daha yükselmiş bir adam olmanın vereceği hu
zur ve itminanı duyacaklardır. 

öğretmen meselesini böylece ayarladıktan 
sonra, şehirde de bir bina ve vasıta meselesiyle 
karşı karşıyayız. Sayın arkadaşlar; şehirdeki 
ilk okul binalarımız eksiktir ve bu eksikleri ta
mamlamak için ne Devlet bütçesi ve ne de iller 
bütçeleri yetmemektedir, önümüzdeki zamanın 
getireceği müsait şartlara göre köylerimizdekine 
mütenazır olarak, şehirli vatandaşların da kendi 
okullarını yapmaları, onarmaları ve eksiklerini 
tamamlamaları için bir takım mükellefiyetlere 
katlanmalarını ve bir takım hamiyet hamleleri 
yapmalarını beklemek yersiz olmaz. Bunu yap
tığınız zaman, şehirli vatandaşların da köyler
deki vatandaşların mükellefiyetine mütenazır 
olarak kendi okullarını yaptıkları, onardıkları 
eksiklerini tamamladıkları zaman, şehirde bir 
ilkokul ihtiyacı kalmıyacak, fakat bununla bir-
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likte diğer mühim bir mesele daha halledil
miş olacaktır. Sayın Milletvekilleri seçim çev
relerinden döndükleri zaman, ceplerindeki ih
tiyaç defterlerinin başında, ortaokul yer alır. 
Seçim çevrelerinin her kazası kendilerinden hak
lı olarak bir ortaokul ister ve bir çok ilçeleri
miz ianeler toplayarak okul binalarını yaparlar, 
milletvekillerine, Hükümete, işte biz okul bina
mızı yaptık, bize hoca gönderin derler. Bu su
retle müracaatta bulunanların şu anda 40 - 50 
ye baliğ olduğunu biliyorum. Belki daha da 
fazlası vardır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ortaokul olmıyan illerimiz de vardır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI (Devamla) — 
Evet vardır. Köylerdekine mütenazır olark, mil
letin bir hamiyet hamlesiyle yapacağımız şehir 
ilkokullarımızı tamamladığımız veya biraz ge
nişçe tuttuğumuz zaman Ortaokul meselesi bütün 
memleket ölçüsünde halledilmiş olacaktır. Ve 
şehirlerimiz halkı bunun için hazırdır, mühey
yadır. Burada mukadder bir iki suali karşıla
mak lâzımdır. Onlardan birisi şudur: Türkiye' 
de, şimdi Sayın Düşünsel'in hatırlattığı gibi 
iki İlimizde 330 İlçemizde bir ortaokulumuz 
yoktur. Bunlar birer ortaokul hazırlasalar, 
acaba bu istek meşru mudur? yoksa bu istek 
su içmemesi lâzım gelen hasta bir adamın su 
içmesi nevinden midir? Bu suali sarahatla ce
vaplandırmak lâzımdır. Sultan Hamit devrine 
ait salnameleri açıp baktığımız zaman birtakım 
ilçelerde şunu görürüz. Bir kaymakam var
dır, bir de rüştiye muallimi evveli vardır. Ni
hayet ortaokul dediğimiz şey, üç aşağı beş yu
karı yeni şartlar altında bir rüştiye mektebidir. 
Ve bugün bizim ortaokul dediğimiz tahsil ka
demesindeki bilgi, erginlik; saflarında olmak 
için uğraştığımız ve buna mecbur olduğumuz 
ileri memleketlerin ilk tahsil sahasına giren bil
gilerdir. 

Sayın arkadaşlarım, halk idaresi ilk hamlede 
Türkiye'nin şehir ve kasabalarında vatandaştan 
bir ilkokulun beş sınıfının verebildiğinden da
ha yüksek bir seviye, daha yüksek bir erginlik 
talep etmektedir. Bugün ortaokul dediğimiz 
tahsil kademesinden mahrumiyet, bizim bun
dan mahrum olan illerimizde ve ilçelerimizde 
yaşıyan vatandaşlarımızın bir ıstırap kaynağı
dır. Çocuk 12 - 13 yaşında ilkokulu bitirir. 12 -
13 yaşında ilkokulu bitiren çocuğu, cemiyetin 
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iş bölümünde bir vazife hissesi alabileceği za
mana kadar, 15 - 16 yaşma kadar bir terbiyevi 
müdahaleye mevzu olmadan sokaklarda, kedi
lerle, köpeklerle, horozlarla hemhal olmasına 
insanın gönlü razı olamaz. Aarkadaşlarım, il
ce merkezlerine gönderdiğimiz hekimlerimizin, 
hâkimlerimizin, kaymakamlarımızın hocala
rımızın şikâyet ve feryatlarını mütema
diyen duymaktayız; «benim takatim, va
ziyetim bu çocuğu başka bir şehre 
gönderip oranın yatılı sanat okulunda, lisesin
de okutmağa müsait değildir, amma ben çocu
ğumu bu kadarla bırakmak istemiyorum, ne 
yapayım?» diye şikâyetlerine ve dert yanmala
rına mütemadiyen muhatap olmaktayız. Onun 
için ortaokulu, kendileri ile aynı safta bulun
mağa mecbur olduğumuz memleketlerde ilk tah
sil sahasına giren ortaokulu, biz de ilk hamle
de kasabalarımızda ve şehirlerimizde ilkokulu 
bitirip te daha fazla okumak istiyen memleket 
evlâtlarının ayağına götürmek mecburiyetinde
yiz. Bu okulu, ortaokulu böylece tesis etmek, 
teessüsünü istemek marazi bir arzu değildir, nor
maldir, yerindedir. Is'af edilmesi lâzımgelen, 
tahakkuk ettirilmesi icabeden bir arzudur. 

Eğitim enstitüleri 1948 sonbaharından itiba
ren bize ilk yılda 500, ikinci yılda 500, ondan 
sonraki yıllarda her sene bin mezun verecektir. 
Bu feyizli kaynağın zengin hasılası ile ilk ham
lede, 1948 yılını takip eden üç beş sene zar
fında bütün memleketi ortaokul ile cihazlaır.ak 
mümkün olacaktır. Eğitim enstitüleri bize ilk 
ve ortaokullarımızda beden terbiyesi, müzik, re
sim iş ve yabancı dil gibi hususi bir istidat ve 
maharet istiyen derslerin dışında kalan dersleri 
okutan hocaları yetiştirecektir. Eğitim ensti
tülerinin içinde ve bunlara muvazi olarak be
den eğitimi, resim - iş, ve müzik hocaalannı 
yetiştiren kaynakları da ayarlamak yolundayız. 
Bu noktada sayın arkadaşlarımdan bir tanesi
nin, Reşit Tarakçıoğlu'nun izhar ettizi bir en
dişeyi cevaplamam lâzımdır. Reşit Tarakçıoğlu 
arkadaşım «Eğitim enstitüleri bu maharete mü
tevakkıf branşlar dışında beş branşı tedris sa-
lâhiyetiyle mücehhez adam yetiştirecektir. Aca
ba bir hoca böylece müteaddit dersleri okuta
bilir mi? ben orta okulların kalitesinin düşece
ğinden korkuyorum» diye bir endişe izhar ettiler. 

Sayın arkadaşlarım; bu endişeye niçin ma
hal olmadığını arzedeyim. Bizim halen orta 
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okullarımızda, Orta öğretim Umum Müdürlüğü
müzün çıkardığı bir cetvele göre üç beş düzü
ne kaynaktan gelmiş insanlar vardır. Üniversi
telerin muhtelif fakülteleri, ordu, ilk mektep, 
rüşdiye, medrese ve saymakla kolay kolay bit-
miyecek kadar çeşitli kaynaklardan gelmiş ted
ris elemanları bugün orta okullarımızda çalış
maktadır. Bütün bu tedris elemanları içerisinde, 
şüphesiz istisnalar ve münferit misaller bir yana, 
umumiyet itibariyle en fazla muvaffak olan ho
calar, bizim şehir ilk öğretmen okullarından 
çıktıktan sonra bir müddet hocalık yapıp da 
bir orta tedrisat öğretmenliği ehliyet imtihanı 
geçiren ve bu imtihandan sonra orta okulda ders 
alan hocalardır. Yani bunların umumiyetle bil
gi seviyeleri, öğretmen okulunun verdiği bilgi 
seviyesinden üstün değildir. Esasta bir ilkokul 
hocasıdır, biraz çalışmıştır, ondan sonra bir 
ehliyet imtihanı geçirmiştir ve orta okula hoca 
olmuştur. Bunlar en başarılı hocalardır. Kimisi 
tarih öğretmeni, kimisi coğrafya öğretmeni 
olmuştur, kimisi de matematik hocasıdır. Hep
sinin müşterek bir tahsili, müşterek bir temeli 
olduğu halde, yani orta okul üzerinde, öğret
men okulunun verdiği umumi malûmat yekûnu
na, bir de meslekî formasyon katarak bu sevi
yeye ulaşmış oldukları halde orta okul mezunu 
değil, lise menununu alıp iki senelik bir pe-
degojile formasyondan geçirecek olan müesse
senin, orta okullarımız için çok daha başarılı, 
çok daha liyakatli hocalar yetiştireceği man
tıkî bir bedahattir. 

Maarifleri bizden çok ileri olan memleket
ler, bizden daha çok zengin imkânlara malik 
olan milletler de tahsilin ilk sekiz yılı için bu 
prosedeyle bu yolla, bu metodla adam yetiştir
mektedirler. Buralarda lise mezunu olan, ilk, üç 
senelik bir pedagojik formasyondan geçtikten 
sonra tahsilin ilk sekiz sınıfına hoca olanlar, 
beden terbiyesi, müzik, resim - iş ve yabancı 
dil, dışındaki dersleri okutuyorlar ve muvaffak 
oluyorlar. Bu memleketler bunu yapmakla, Ame
rikalılar, İngilizler, Bulgarlar bunu yapmakla 
hatalı bir şey yapmıyorlar ve fena neticeler de 
elde etmiyorlar. Bizim orta okul dediğimiz sı
nıflarda verilen bilgi bir ihtisas ayrılmasını ica-
bettirir mahiyette bilgiler değildir. Benim ar-
zettiğim gibi, üç aşağı beş yukarı, yeni şekil 
ve şartlara göre rüştiyelerimizin bilgileridir. 

Sayın arkadaşlarım, bu tarzın bizi en çok 
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sevindiren, bu memleketin mesul adamlarını, 
hocalarını, pedegoglarını, Millî Eğitim Bakan
lığının kurmaylarını, Maarif Şûrası halinde 
toplanan hocaları, müfettişleri, müdürleri se
vindiren en mühim tarafı şudur: Hoca, tek 
bir branşın hocası olmayıp ta mütaaddit branş
ları okutmak için hazırlanırsa o külli bir rüye-
te erişecektir, daha kâmil bir adam olacaktır. 
Sayın arkadaşlar çocuğa, ilkokulda okuyan ço
cuğa, ortaokulda okuyan çocuğa, intikâl etti
rilmesi lâzımgelen şeyler, mücerret şeyler de
ğildir. Bunların bir şahsiyet olması için bir ter
biyeye mazhar olması, bir terbiyeye mevzu ol
ması lâzımgelir. öğretmen muhtelif branşlar
da ders okutabilecek adam olarak yetiştiği ve 
bunlarla ilgilendiği takdirde talebeye verilecek 
malûmatı bu şahsiyeti teşkil edebilmek için ica-
beden şekil ve şartlar altında tertibedecek ve 
öylece verecektir. Ortaokul öğretmeni bir 
branşın hocası kaldığı veya mahdut branşla
rın hocası olduğu takdirde hakikaten mahdut 
kalan insandır, yekeihettir ve kendi dersinde, 
kendi istikametinde mübalâğacıdır. 

Bir misal arzetmeme izin vermenizi rica ede
rim : Marhum Mustpfa Necati Bey Maarif Ve
kili olduğu zaman ortaöğretim hocalarını prog
ram yapmak için toplamıştı, i ler hoca zümre
sine kendi dersleri için haftada kaç saat ders 
istediklerini sordu ve cemetti. Tarih hocası 
bu kadar istedi, matematik hocası şu kadar is
tedi, yekûn haftada 64 saati bulmuştu. Siz 
yek cihet kalıyorsunuz, mübalâğa yapıyorsu
nuz, arzularınız kabili isaf değildir dedi. 

Hoca bir branşın hocası olduğu zaman coğ
rafya hocası ise, o türlü vazifeler verir ki ço
cuk Cumartesi, Pazar ve Pazartesi mütema
diyen harita üzerine eğilip çalışma zorunda ka
lır. Başka bir şeyle meşgul olamaz. Sonra en 
mühim nokta şudur. Arkadaşlar, hoca branş 
hocası olarak kaldığı takdirde birinci sınıfta 
yalnız tarih, üçüncüde tarih, ikinci sınıfın C 
şubesinde tarih, üçüncü sınıfın A şubesinde ta
rih hocası olduğu takdirde 300 - 400 talebeye 
şöylece dokunur geçer. Bu kadar öğrenciyi ta
nımasına imkân yoktur. Halbuki böyle olmayıp 
da mahdut bir talebeye, 50 - 80 talebeye hoca 
olduğu takdirde ve mesaisini mümkün merte
be bu talebe üzerinde tekasüf ettirdiği takdirde 
çocukların ahlâkını tanır, zaaflarını tanır, is
tidatlarını tanır ve bütün mesaisini onları ye-
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tiştirmek için teksif edebilir. Böyle olmadığı 
halde mehracenin filinde olduğu gibi, kimi ku
lağına, kimi dişine, kimi bacağına dokunan 
körlerin vaziyetine düşülmüş olur. Onun için 
asıl kıymeti, bu sistemin büyük faydası bir an
da, kısa bir zaman içerisinde memleketi orta
okulla cihazlandırmak değildir. Ortaokulumuza 
pedagok hoca, mürebbi hoca getirmektir. Asıl 
bizi sevindiren de odur. Şurasını da istitraden 
söyliyeyim ki, bugün ortaokulda ders veren ho
calar umumiyetle branş hocası olarak yetişmiş
lerdir ve bunlar meslek hayatlarının hizmet dev
relerinin sonuna kadar böyle kalacaklardır. 

Sonra dün Sayın Taşkıran arkadaşım, çok 
yerinde bazı temenni ve arzular izhar ettiler. 
istediler ki hocalar böylece bütün bu branşları 
okutmaya yetkili yetiştirmekle beraber bilhassa 
orta okulların sonsmıflarma doğru aralarında, 
kendi temayülleri ve zevklerine göre ders taksim
leri yapabilsinler. Bunun için hiçbir mâni yok
tur. Inşaallah eğitim enstitüleri bize bol ve iyi 
kaliteli hocalar yetiştirir ve bunlar hizmete baş
larsa dedikleri de olur. Meselâ Bayburt orta oku
lumuzun üçüncü sınıfında ders okutan öğretmen 
arkadaşına, haydi ben bu dersleri okutayım, şu-
dersi de sen okut diyebilir ve kendi aralarında bir 
anlaşma hâsıl olur. 

Sayın arkadaşlarımdan birisi de, bir öğrenci 
topluluğunun tek bir öğretmenin tesiri altında 
kalması halinden doğacak mahzuru işaret buyur
dular . Arkadaşımın endişelerini haklı görüyo-
rum.Aynı hocanın birinci sınıftan tahsil devresi
nin sonuna kadar talebeyi mutlaka takip etmesi 
için pedagojik bir zaruret yoktur. Bilâkis hocala
rı değiştirmekte fayda vardır. Bu bizim kabul et
tiğimiz ve riayet edeceğimiz bir esastır . Sonra 
yarınki orta okullarımızda bir yandan bu suretle 
hocaların ders değişmesi imkânı açık olduğu gibi 
bir hocanın aynı sınıfın muhtelif derslerini okut
ması halinde de, talebenin tek bir hocanın tesiri 
altında kalması gibi tehlike de bahis mevzuu de
ğildir: Çünkü en az dört hoca bir orta okul sını
fımızda ders verecektir . Bunun beş olması da 
mümkündür. Yabancı dil, resim-iş beden terbiye
si, müzik ve diğer, sınıfın asli derslerini okutan 
hoca gibi dört beş elemanın, terbiyesi unsurun 
idaresine mevdu olacaktır. 

Orta okul pragramlarını ihtiyacımızın ve şart
ların icaplarına göre bir takım revizyonlara tâ
bi tutmak kararındayız, i lk okulumuzdki terbi-
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yevi ilkeleri, prensipleri orta okullara da intikil I 
ettirmemiz lâzımdır. Dün sayın arkadaşlarnndan 
bazılarının temenni ettikleri gibi orta okulları
mızı işe ve hayata daha çok yaklaşmış ve eğilmiş 
halo getirmek mecburiyetindeyiz. Hattâ Taşkıran 
arkadaşımın ifade ettiği gibi orta okullarımızın 
programlarına mahalli ihtiyaçları ve mahalli 
icapları cevaplıyacak bir harekiyet vermemiz de 
doğru olur. Benim mesai arkadaşlarım da bu fi
kirdedir ve bu fikrin realizasyonu için çalışmak 
kararındayız. 

Bir çok arkadaşlarım okullarımızdaki ahlâk 
terbiyesine temas buyurdular .Sayın arkadaşla
rım; memleket çocuklarım, okullarımızda yetişti
receğimiz çocukları millî şuur sahibi insanlar ola
rak yetiştirmek için mekteplerimize bir de milli
yet dersi diye bir ders koymaya imkân yiktur. 

Her hoca, bütün muhit, mektebin bütün ha
vası, bütün hayatı ve bütün hareketi koordi-
ne bir halde bunu.yapar. Çocuğu milliyetsever, 
millet sevgisiyle, millet şuuriyle alâkalı bir 
insan olarak yetiştirmek için tarih hocasının 
da, coğrafya hocasının da vazifesi vardır. Ma
tematik hocasının da- vazifesi vardır. Oyunun 
da, müsamerenin de vazifesi vardır. Çocuğu 
ahlâklı yapmak vazifesi tek bir derse, müsa-
habatı ahlâkiye adı altında tesis edilmiş bir 
derse düşmez. Mektebin bütün hocaları, mek
tebin bütün elemanları ahenkdar olarak bunu 
yaparlar. Ancak yurd bilgisi adı altındaki ders
lerde muaşeret adabına daha fazla yer vermek 
kararındayız. Fakat çocuklarımızı ahlâklı yap
mak vazifesi yalnız bir dersin değil, o mekte
bin bütün hocalarının, mektep mefhumu içeri
sine giren bütün âmillerin, bütün müessirlerin 
müşterek Vazifesidir. Bir noktayı ehemmiyetle 
arzediyorum ki, insan beşikten mezara kadar 
kendisini terbiye eden, değiştiren, inkişafına 
müdahale eden âmillerin tesiri altındadır. Mek
tep, aile, gazete, film, hayatta baştan geçen
ler, ordu, bir macera ve ıstırap, hepsi insanı 
teşkil eden bin bir âmil içinde yer alır. Yalnız 
bu türlü âmiller arasında iki tanesi kuvvetli 
ve şuurlu ve tesirleri de, kuvvetli ve şu
urlu oluşlarının derecesiyle mütenasip ola
rak kuvvetlidir. Bunlardan birisi okuldur, 
diğeri de ailedir Eğer çocuklarımız bizi mem
nun etmiyecek halde iseler bunların mesuliyeti
ni münhasıran şu âmilin, şu terbiye faktörünün 
üzerine yığmak caiz olamaz. İnsanın inkişafına | 
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müessir olan bütün bu âmillorin kendi derece
lerine göre hisseleri vardır. 

Arzettiğim gibi bütün bu avamil arasında 
okul ile ailenin müstesna bir mevkii vardır. 
Aynı şey, aynı istikamette çeken kuvvetlerin 
tesirine mâruz kalmaz, muhalif ve mütebayin 
kuvvetlerin tesirine mâruz kalırsa hareketler
den kaybeder. Aile ve okul eğer birbirini ta
nımazsa, iş birliği yapmazlarsa, biri diğerinin 
tesirini bozacak olursa alınacak netice elbette 
kötü olur. Fakat bu iki kuvvet bir birinin üze
rine zam olur, bu iki kuvvet birbirini destek
lerse, birbirinden birşey isterlerse ovakit çok 
feyizli neticeler alacağımız kanaatındayım. Bu
nun içindir ki, Üçüncü Millî Eğitim Şûrasının 
da tasvip ettiği üzere, birtakım ileri memleket
lerin de yapmış olduğu gibi, biz de aile - okul 
birliklerini kuruyoruz. Aile ve okul birlikleri, 
geniş ölçüde mekteple ve hoca ile ana babayı 
karşı karşıya getirecek ve iş birliğini sağlıya-
caktır. Bunun üzerinde uzun boylu edebiyat 
yapmak mümkündür. Fakat zemin ve zaman bu
na müsait değildir. Yalnız iş arkadaşlarımın 
da bunda, bana katıldıkları bu emniyet ve ka
naatimi arzedeyim ki, bu işbirliğinden çok 
mesut neticeler doğacaktır. 

Liseler hakkında Yüce Kamutaya bundan 
evvel geçmiş olan Millî Eğitimle ilgili bütçeler 
münasebetiyle mâruzâtta bulunmuştum. 53 li
semiz vardır. Liselerimizin verdiği yıllık me
zun sayısı 4 500 ü aşmış, 5 000 e yaklaşmıştır. 
Bundan sonra bütün kuvvetimizi liselerimizi 
keyfiyet itibariyle kuvvetlendirmeğe hasretmek 
mecburiyetindeyiz. Mevcut olanlardan başka 
lise açılmıyacak mı? Memlekette mevcutlardan 
başka lise elbette açılacaktır. 

Fakat hocası bulunmadan, bina ve vasıta
ları tamam olmadan liseler açmak doğru değil
dir. Ve Eğitim Bakanı olarak hiç bir zaman 
huzurunuzda böyle bir vebali ve mesuliyeti yük-
lenmyeceğim. Onun için Sayın Milletvekili ar
kadaşlarımdan, mahalleri için lise istemekten 
ziyade mevcut liselerimizi kuvvetlendirmek için 
mümkün olan yardımları bekliyeceğim. Bu 
yardımlarını esirgemiyerek beni bahtiyar etme
lerini bu vesile ile hepsinden ayrı ayrı istir
ham ediyorum. (Çok güzel sesleri) - Tabiî li
selerimizi kuvvetlendirmek için düşündüğümüz 
türlü meseleler vardır. Hoca kaynaklarımızı 
ayarlamak, hocalarınızın mesleki formaşyoTiu-
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nu kuvvetlendirmek, agreje hocalık tesis etmek 
Akademik Kariyer imtihanını geçiren hocaları 
maddî refahına da tesir edecek bir takım im
kânlar sağlamak ve nihayet lisenin tahsil süre
si üzerinde durmak. Bütün bunlar liseyi kuvvet
lendirmek mevzuunda alınacak tedbirlerdir ve 
vazifeli arkadaşlarınız bunlar üzerinde çalışır
ken ehemmiyetle üzerinde duracaklardır. 

Barlas arkadaşım haklı olarak, dün liseleri-
mizdeki yabancı dil derslerinin vaziyetlerine ve 
kifayetsizliğine temas etmiş ve bir tedbir ola
rak da Galatasaray Lisesi misaline uygun şe
kilde yabancı dil tedrisatını kuvvetli yapan bir 
takım müesseselerin teşkil edilmesini teklif et
miştir. Ben Barlas arkadaşımdan benim nokta-
i nazarıma iltihak etmesini rica edeceğim. Böy
lece bir kaç lisemizi kuvvetli yanbancı dil öğ
reten müesseler hâline koymaktansa bütün lise
lerimizi, yurdun dört bucağındaki liselerimizi 
iyi bir yabancı dil öğretebilen birer lise hâli-
line getirelim. (Doğru doğru sesleri). 

Teknik öğretim feyizli bir inkişaf içerisinde
dir ve Teknik öğretim Yüce Kamutayın ve Türk 
Milletinin hususi ve feyizli alâkasına ve hima
yesine mazhar olabilmek hak ve liyakatmdadır. 
Çünkü teknik kurumlarımız Türkiyede ilk ve 
ortaokulları bitirenlerin % 90 nm gidecekleri 
okullar olacaktır. Bu zaruretin icabettirdiği in
kişafa mazhar olması zaruridir. 

Büyük Milet Meclisi bu zarureti teslim ettiği 
için malî şartlarımıza göre mümkün olan yar
dımları yapagelmiştir. Bundan bir kaç sene ev
vel kabul buyurulan bir kanunla teknik öğre
timi kurmak için 80 milyon liralık bir tahsisat 
ayrılmıştı. Bütçe müzakerelerinin ilk gününde 
okuduğu yazılı nutukta Milletvekili arkadaşla
rımızdan Adnan Menderes, bu konuya temas et
miş teknik öğretim için fazla para harcandığını 
ifade etmiş ve 80 - 90 milyon lira ile yalnız 
Teknik öğretim okullarının çatıları meydana 
çıkmıştır demiştir. Eğer bu ifade tashih edil
mezse hakikaten bu işlerle fazla ilgili olmıyan 
vatandaşlarda, memleketin dört bucağında ya
şayan vatandaşlarda 80 - 90 milyon lira ile 
beş on okulun çatıları yapılmış gibi bir fikir 
hâsıl olabilir. Günah olur, haksızlık olur. Vatan
daşların hakikatleri bilmesi lâzımdır. 

Bir hususi kanunla ayrılan, rakamını zik
rettiğim tahsisatın 33 246 581 lirası inşaat ve 
tamirat için harcanmıştır, Arkadaşımın ifadesi 
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ile bu hakikat arasında o halde an az 33 ün 80 
ne nispeti kadar bir hakikate uymazlık vardır, 

Makine ve avadanlıklar için 16 milyon lira 
harcanmıştır. 13 milyon lira da arazi istimlâki 
için harcanmıştır ve bu harcanan paralarla 
(süratle okuyacağım) 41 bina meydana gelmiş
tir ve şu binalar da inşa halindedir. 

Yapılmakta olan binalar 
1 Afyon E. S. E. tesviye ve demir atelyesi 
2 Ankara Kız Meslek öğretmen okulu 
3 Ankara pansiyon binası 
4 Antalya E. S. E. tesviye atelyesi 
5 Tekirdağ E. S. O. tesviye atelyesi 
6 Ankara portatif baraka 
7 Antakya E. S. E. tesviye atelyesi 
8 Burdur E. S. O. tesviye atelyesi 
9 Manisa E. S. O. tesviye atelyesi 

10 izmit E. S. E. tesmiye atelyesi 
11 Urfa E. S. O. tesviye atelyesi 
12 İstanbul Tophane E. S. E. 
13 Kastamonu Kız enstitüsü 
14 Akhisar E. S. O. tesviye atelyesi 
15 Rize E. S. O. tesviye atelyesi 
16 Uşak E. S. O. tesviye atelyesi 
17 Maraş E. S. E . tesviye atelyesi 
18 Aydın Orta Ticaret Okulu 
19 Tire E. S. O. tesviye atelyesi 
20 Ankara hava tüneli 
21 Ankara Teknik Üniversite 
22 Denizli E. S. E. tesviye ve demir atelyesi 
23 Niğde E. S. E. okul ve atelyeler 
24 İstanbul Teknik Üniversite Taş kışla 

Teknik öğretim mevzuu üzerinde mâruzâtta 
bulunurken bir zühulü tashih etmeme izin ver
menizi de rica ederim. Nurettin Üııen arkada 
şım dünkü beyanları sırasında liselerde okuya-
mıyanlar sant okullarına gönderiliyor!ar. Bu, 
sanat okullarının kadrü itibarını tenzil eder 
demişti. 

Sayın arkadaşlarım; bizim sanat okulları
mızın, teknik öğretim kurumlarımızın durumu 
şudur: bugün bu müesseselerde sayıları 50 bi
ni aşan talebe okumaktadır. Her ders yılı ba
şında, mektepler açıldığı zaman yerine göre 
yüzlerce, yerine göre binlerce talipler bu mek
teplerin kapısına gelmektedir. Bu talep, bu 
tehalük, bu mekteplerin hakir görülmediğini, 
kadrü haysiyetlerin gittikçe yükseldiğini gös
terir. Lisede muvaffak olamıyan bir çocuk san
at okulunda okumak imkânını bulabilmelidir, 
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Nazarî derslerde kabiliyeti olmıyabilir amma 
sanat okulunun öğreteceği bir meslekin çok 
ileri bir adamı olabilir. Nitekim sanat okulla
rımıza giden çocuklarımızdan nazarî ilimler sa
hasında gösterecekleri liyakatlara göre birtakım 
mertebeler kurulmalı ve yüksek mühendisliğe 
kadar, fevkalâde istidatlı olanların çıkması im
kânları sağlanmalıdır. 

Sayın arkadaşım, dünkü beyanları sırasın
da Bakandan en küçük memuruna kadar Millî 
Eğitim teşkilâtı bu noktayı ters anlamak ille-
tiyle malûldür, buyurdular. Bendeniz bu ağır 
tavsif için kendime ait olan kısım için hiçbir 
mukabelede bulunmıyacağım. Yalnız müsaade
nizle mesai arkadaşlarım için yapılan bu tavsifi 
kabul edemem. Çünkü bendeniz çok iyi mesai 
arkadaşlariyle çalışma bahtiyarlığına mazhar 
olmuş bir Bakanım. (Alkışlar) iki şey bende
nizi, bu yorucu ve üzücü mesai içerisinde, tesel
liye ve feraha kavuşturmaktadır: Birisi bu 
Meclise geldiğim zaman Yüce Kamutaydaki 
arkadaşlarımın güler yüzleri, tatlı sözleri, öbü
rü de mesai arkadaşlarımın cehitleri ve inan 
vermeleridir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Sizin na
mınıza da bunu biz kabul etmiyoruz 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEMSET 
TÎN SlRER (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, imtihan meselelerine temas ettiler. Sayın 
arkadaşlarm imtihan usullerimiz de tasallüp 
etmiş halde değildir. Elbette ihtiyaçlarımıza 
göre ve ikazlar üzerine bunlar üzerinde bir re
vizyon yapılabilir. Yalnız bu noktada, bu mem
leketin bir mektep hocası olarak ifadesine za
ruret duyduğum bir hakikat vardır. O da ne 
yaparsak yapalım, imtihanlarımıza hangi şekil
leri verirsek verelim, fakat mazide müesses 
olan bir ahlâkı vardır. Bugün için de, yarın 
için de ahlâkı tesis edelim. Analarımız babala
rımız bizi alıp götürdükleri zaman hocaya «eti 
senin, kemiği benim» derlerdi. Hocanın böyle 
kutsal mânası vardı. Ben yakın zamanlara ka
dar hocalarımın yanında sigara içemezdim ve 
bu, güzel, aziz h'v: şeydi. Türk milletinin bu 
aziz geleneğini muhafaza etmek lâzımdır. 
Hocalar da insandır, onların da beşerî kusur 
l an olacaktır. Fakat ileri memleketlerde oldu 
ğu gibi bizde de hocya inanı, hürmeti bir ah 
lâk kaidesi olarak tekrar tesis etmek mecburi
yeti vardır, Talimanamelerimizde, uşullerimiz-

[ de, kanunlarımızda birtakım değişiklikler ya
parak çocuklara,, eğer aldığın notlardan mem
nun olmazsam, falan merci, filin mahkeme var* 
dır, oraya müracaat edersin cesaret, ümit ve 
itiyadını katiyen vermemek lâzımdır. (Bravo 
sesleri) Hallerine imrendiğimiz memleketlerde 
hoca oturur, talebeyi karşısına alır ve notunu 
verir. Çok kere yanında mümeyyiz falan da 
yoktur. Hepsi bu kadar. Ondan sonra bunu de
ğiştirmek için ne ana babanın, ne de çocuğun 

i aklına birtakım kapıları çalmak gelmez. Bu 
ahlâkı tesis etmek mecburiyetindeyiz. 

Neşriyat konusuna da bir nebze temas etmeme 
izin vermenizi rica ederim. Bir takım zaruretler 
Millî Eğitim Bakanlığını tek kitap okutmak yo
luna sevk etmiştir. Bu tek kitap Devlet kitabı 
olmakla beraber birtakım yardımcı kitaplar da 
kabul olunmuştur. Fakat biz değişen şartlara ve 
ahvale göre listelerimizi geniş tutmak mecburu-
yetindeyiz. Yani Devletin çok beyendiği, yazdır-
dığı bir kitap olacaktır. Fakat, onun yanında ho-
coların yazdıkları kitaplar da bulunacaktır. Bun
ları listelerimizin içine koyacağız ve hocaları
mızın intihabına arzedeeeğiz. Bu yola gitmek 
kararındayız. 

Sayın arkadaşlarımdan bir kısmı, hocalarımız 
için Pedagojik neşriyat yapılmak lüzumuna te
mas buyurdular. Halen ilk okul hocaları için 
(ilköğretim Dergisi) çıkmaktadır. Köy ensti
tüleri için (Köy Enstitüleri Dergisi) ve teknik 
öğretimde hizmet gören öğretmenler için (Tek
nik öğretim) dergileri muntazaman çıkmakta
dır. Fakat bunların çıkması arkadaşların temen
ni etmiş oldukları gibi bu vadide daha feyizli 
neşriyat yapılması lüzumunu ortadan kaldırmaz, 
temennileri nazara alınacaktır . 

Baltacıoğlu arkadaşım, öğretmenler için bir 
pedagojik ansiklopedi meydana getirilmesi te
mennisinde bulundular. Bu Devlet tarafından 
yapılabileceği gibi serbest naşirler, dışarıdaki pe
dagoglar tarafından da yapılabilir. Bunun dı-
şardaki pedagoklar tarafından yapılmasını ve 

I buna Devlet eliyle yardım etmemizi tercih ederiz; 
Çünkü ansiklopedi Devlet elinde ucuz olmuyor. 

CEMÎL BARLAS (Gazianteb) — Baltacıoğ
lu yapsın. 

MÎLLÎ EĞlTÎM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SÎRER —(devamla) Aksu arkadaşım 

I klâsikler mevzuu üzerinde konuştu. Dünya ede-
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biyatının şahaserlerinin, klâsiklerin dilimize 
çevrilmesi memleket irfanına, millî kitaplığımıza 
yapılmış büyük hizmettir. Bunun şerefi saym se
lefim Yücel'e aittir. Bu himmet ve gayret saye
sinde bu bakımdan dünya edebiyatının şahaser-
leri bakımından millî kütüphanemiz zenginleş
miş bulunmaktadır. Bu yolda devam edeceğiz, 
klâsikler çıkacaktır. Yanlız Edebiyat kitapları, 
romanlar, büyük edebi eserler kâfi bir yekûna 
baliğ olduğu için büyük felsefi ümmehâtı,. bü
yük siyans, tarih kitaplarını ileri safa almak ka
rarındayız. Bu istikâmette tercüme faaliyetine 
devam edeceğiz. 

Zaman geçti mâruzâtımı beş on dakika içi
ne sığdırmak mecburiyetindeyim. (Devam, de
vam sesleri.) 

Çocuk neşriyatı, edebiyatı mevzuu üzerinde 
Saym Taşkıran arkadaşımı cevaplamak isterim. 
Kötü mecmuaların tesirlerini önliyecek en iyi 
vasıta, iyi mecmualardır. Nasıl ki kötü gaze
tenin tesiri ancak iyi gazete ile önlenebilir. 0-
nun için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği 
kadar iyi dergiler çıkarılmasına çalışacağız. Ve 
bu istikâmetteki neşriyatı himaye edeceğiz. 

Filim mevzuu üzerinde duruyoruz. Tedri
sat flimleri yapmak ve getirtmek mevzuu üze
rinde çalışıyoruz. 

Çağlar arkadaşımı memnun edecek bir ha
ber olarak arzetmek isterim ki, Millî Etnograf
ya, Folklor ve Millî Müzik Enstitülerini kuru
yoruz, diğer temennilerini de kaydetmiş bulu
nuyorum. 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
Teşekkür ederim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Devamla) — Keseyim mi? 
(Kâfi, kâfi sesleri ve sürekli alkışlar.) 

HASAN ALÎ YÜCEL (İzmir) — Efendim; 
Sayın arkadaşımdan bir hesabın doğru olup ol
madığını soracağım. 

BAŞKAN — Sual mi soruyorsunuz? 
HASAN ALÎ YÜCEL (îzmir) — Evet. (Kür

süye, kürsüye sesleri.) Müsaade ediniz de bura
dan sorayım. 

Teknik öğretim masrafları mevzuubahis 
olurken istimlâk için 13 milyon lira harcanmış
tır buyurdular. Bendenizdeki cetvelde okadar 
görünmüyor. Bir yanlışlık olmasın1? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Saym Yücel'in hak-
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ki vardır. 1 milyon 300 bindir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
B. 
525 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 35 243 563 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince verilecek 
ücretler ve tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bakanlık otomobil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İnceleme, kitaplıklar, derleme 
ve ya.yi'i giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
özel îdare bütçelerini incele
yecek eğilim temsilcisi ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüksek Okullar genel giderleri I 184 309 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
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Lise, ortaokullar ile Öğretmen 
okulları ve eğitim enstitüleri 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yatılı, yarım yatılı ve gündüz
lü meslek okullariyle akşam 
okuları ve kursları genel gi
derleri r 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 
4459 sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek köy okullariyle ensti
tüleri ve köy eğitmenleri ücret 
ve giderleri 17 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Güzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İstanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve Sanatoryum 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitaplıklar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müzeler ve anıtlar genel gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin tahsil ve yol 
paraları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki öğren
ci müfettişliği giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Orta öğretim öğretmenleri kurs
ları ile memleket içinde yapa
cakları ilmî incelemeler genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gezici sinema satmalma ve kar
şılığı ile başka giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okulların 

24.12.1946 
Lira 
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1 304 600 

408 883 

771 750 

96 662 

20 000 

103 750 

200 000 

65 120 

513 900 

848 535 

74 925 

38 000 
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muhtaç öğrencileri için giyim 
eşyası giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resim ve heykel sergilerinin 
açılış giderlerine yardım ile 
mükâfat ve satınalınacak eserler 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi
lim ve Kültür Kurumuna katıl
ma payı ile Milletlerarası her 
türlü eğitim bilim ve kültür mü
nasebetlerinin gerektirdiği gi
derlerle yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Uluslararası meslekî öğretim der
neğine katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okul kitaplıklarına alınacak ki
tap ve dergi karşılıkları ve bun
lara ilişkin giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştİT. 
Okul müzeleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ücret ve gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kamp giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devletin üzerine aldığı giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Liseler, orta ve öğretmen okul
ları ve eğitim enstitüleri tesisat 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İzmir Fuarında açılacak eğitim 
pavyonunun bütün giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma ve satmalma kar
şılık ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin aylıkları tu-
tutarı öğrenci ödeneğinden az 
olanlara 4489 sayılı kanun gere
ğince verilecek fark ile başka 
giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı ] 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îllere yardım ri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Makine ve kurma gereçleriyle 
yapı, genişletme, taşıma ve ye
niden kurma işlerinde kullanıl
mak üzere Eğitim Basımevi dö
ner sermayesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2133 sayılı kanun gereğince 
Devlet kitapları döner sermaye
sine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve Sanatoryum 
pansiyonuna yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Yabancı memleketlerdeki Türk 
özel okullarına yardım 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

578 3803,4274 ve 4357 sayılı kanun
lara göre kurulan sandıklara 
yardım 525 375 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

579 özel okullardaki Türk dili ve 
Türkçe kültür dersleri öğretmen
lerinin aylıkları için yardım 61 758 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

580 Çeşitli hizmetler 9 311 000 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

Efendim, yarından başlıyarak, öğleden 
evvel toplanmak zaruretini görüyorsunuz, onun 
için, saat 10 dan 12,30 a kadar öğleden önce, 
öğleden sonra da yine 15 ten 20 veya 21 e ka
dar toplanmayı kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Ohalde yarın saat 10 da toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,05 

»&<{ 

T. B. M. M. Basımevi 


