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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Adalet Bakanlığı : 
Tapu ve Kadastro Genci Müdürlüğü : 
Millî Savunma Bakanlığı 1948 yılı Bütçeleri 

kabul olundu; 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde 

de bir müddet görüşüldükten sonra 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi 
Başkan vekili Kati]) 

Sinob Milletvekili Mardin Milletvekili 
C. K. Incedayı Dr. A. Vras 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

S. Pek 

İkinci Oturum 
İbişleri Bakanlığı ; 
Emniyet Genel Müdürlüğü; 
Jandarma Genel Komutanlığı; 
Dışişleri Bakanlığı 1948 yılı Bütçeleri kabul 

oLındu ve 
Dinlenilmek üzere Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Mardin Milletvekili 
F. Fikri Düşünsel Dr. A. Vras 

Kâtip 
Samsun Milletvekili 

N. Fırat 

Üçüncü Oturum 
Maliye Bakanlığı; 
Devlet Borçları 1948 yılı Bütçeleri kabul 

olundu. 
29 . X I I . 1947 Pazartesi günü saat 9 da topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
R. Karadeniz S. Pek 

Kati]) 
Samsun Milletvekili 

İV. Fırat 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/250) (Gündeme); 
2. —. Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/256) (Gündeme); 

3. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/257) (Günde
me) . • 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta) 

«*«» 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı). • 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş 

3...— YOKLAMA 

melere başlıyo ruz. 
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4. — GÖRÜŞ 

i . — i£4<9 yık Bütçe Kanunu fasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/247) 

A — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Söz, Faruk Nafiz Çamlıbel'indir. 
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (İstanbul; — 

Muhterem arkadaşlar; Millî Eğitim hakkında 
Demokrat Partinin görüşleri belirtmeden evvel 
Bakanlık binasının geçirdiği kazadan dolayı 
teessürlerimizi bildiririz. 

Muhterem arkadaşlar; geçen yılın bütçesi. 
gibi bu yılınki de, hâdiseler karşısında, bir ta
sarruf bütçesi olmak iddiasiyle Yüksek Huzuru
nuza çıkmıştır. Tasarruf bütçelerinin başlıca 
vasfı, yapıcı olmaktan ziyade, yapılanları devam 
ettirebilmektir. Böyle bir tasarruftan her ba
kanlığın az çok müteessir olması icabeder. Büt
çenin tasarrufa dayandığı iddiasını bir lâhza 
kabul etsek bile madde eksikliğini mânevi bir 
gelişme ile telâfi etmek imkânına malik olan 
Millî Eğitim Bakanlığının bu tasarruftan, em
sali kadar müteessir olaınıyacağı kanaatinde
yiz. Zira bu Bakanlık, bazı bakanlıklar gibi dı
şardan yeni malzeme getirmek, içerde yeni te
sisata ve inşaata koyulmak kabilinden bütçede 
ağırlık teşkil edecek masraflara girişmeksizin, 
elindeki vasıtalarla, yalnız yerinde saymak de
ğil, ilerlemek ve yükselmek iktidarında olabilir. 
Kaldı ki, Millî Eğitim işlerinde memleketin gös
terdiği son fedakârlıklar, geçmişi aratmıyacak 
nispette, büyüktür. Umumi Bütçedeki 106 kü
sur milyon liraya Hususi Muhasebelerin ayır
dığı, birlik usullerinin, salmaların temin etti
ği paralar ve yıl içinde gelmesi muhakkak olan 
ek ödenekler ilâve edilirse hâsıl olacak fedakâr
lığın derecesini gösterir. 

Millî Eğitim Bakanlığının vaziyetini, sahip 
olduğu imkânlarla elde ettiği neticeleri karşılaş
tırarak, mütalâa etmek isabetli olur. 

Son yıl içinde Bakanlığın, bütün faaliyetini 
denebilir ki, evvelki yılların getirdiği bazı mese
lelerin tasfiyesine inhisar etmektedir. Bu mese
lelerin tasfiyesi, bir yıl içinde Millî Eğitim sa
hasında kayde değer bir hamle yapılmasına mâni 
olmuştu. Bu durgunluğun mesuliyetini yalnız 
Millî Eğitim teşeykülünde arıyacak değiliz. Öte-
denberi devam eden idare tarzına dikkat edince 

LEN İŞLER 

Millî Eğitimde programlardan ziyade şahısların 
nâzmı olduklarını görürüz. Her bakanın ken
di buluşlarını tatbik etmeleri bir teamül haline 
geldiğindendir ki, Millî Eğitim zaman zaman bir
birinden ayrı şekillerle Yüksek Huzurunuza çık
mıştı. Bakanların başlıca vazifeleri, fırkaları
nın, hattâ fırkalar fevkinde memleket ihti
yaçlarının çizdiği programı tatbik etmekten 
ibaret olduğu halde ve her bakanın muvaffaki
yet derecesi o programın tatbikmdan elde edilen 
netice ile ölçülmek icabederken, şahsi program
ların tatbikma çalışılması ya gayri şahsi bir prog
ramın mevcudiyetini yahut böyle bir programın 
kifayetini kabul etmemek oluyor. Şimdiye kadar 
gelip geçen her bakan, eğitim ve öğretim 
işlerinde, elde bulunması icabeden muayyen 
bir programı var kuvvetiyle tatbika çalışsaydı, 
her zaman, devamlı bir gelişme ile ilerlemeler 
kaydeden maarifimiz daha derli toplu bir şekil
de Yüksek Huzurunuza çıkardı. Son günlerde 
beş yıllık bir eğitim programından bahsedildiğini 
işitmekteyiz. 

ötedenberi maarif hizmetinde çalışanlar, yıl
da bir ve bazan birkaç değişikliğin yapıldığına 
şahit olmuşlardır. Okulların açılış ve kapanış 
günleri, ara tatilleri, derse başlama ve dersi bi
tirme saatleri, Devlet imtihanları ve olgunluk 
şartları, numaralar,dil ve terim, okul kitapları, 
müfredat programları, öğretim ve eğitim usul
leri, hülâsa, okul denilince binadan başka hatıra 
gelen ne varsa bu değişikliklerden bir veya birkaç 
kere hissesini almıştır. Ortada fevkalâde bir hâ
dise olmadığı halde birbirini takibeden bu de
ğinmelerden klâsik bir meslek adamı olan öğret
menin itiyat haline gelmiş ilim ve terbiye niza
mı az çok müteesir olsa gerektir. Bu geçici te
ferruatın ecnebi okullarda çoktan halledilmiş ol
duğunu görüyoruz. Cihan tarihine ilk münevver
leri hediye eden Büyük milletin okullarında da 
artık kolay esasların tesbit edilmesi zamanı gel
miştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, ana hatlarının ne ol
duğunu henüz bilmediğimiz beş yıllık progra
mın tatbikinden evvel günlük, haftalık, aylık 
okul programlarım sabit bir hale getirirse bina
sını, oynak bir temel üzerinde kurmamış olur. 

Muhterem arkadaşlar, köy okulları ;ve umu
miyetle ilköğretim işlerine gösterilen alâkayı 
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takdir etmekte müşterek olduğumuz; gibi kana
atimizce bu alâkanın henüz verimli olduğunu ve 
yahut yakında verimli olacağını kabul etmek 
hususundaki tereddüdümüz de iştirak halinde
dir. Son-yıllar içinde bütün harcını köylümü
zün temin ettiği binlerce okul binası meydana 
«eldi. Bu kadar zahmet pahasına malolan İn
haların bir kısmından umduğu faydayı göremi-
yen bazı köylerin hayal sukutu bize ne kadar 
üzüntü verse yeridir. Bunların arasında henüz 
açılmak saadetine erişmeden, cephe duvarı baş
tan aşağı yarılmış, damı orta yerinden çökmüş, 
yanmış ve yarıda kalmış binaların bulunması, 
üzüntümüzü artıracak sebeplerdendir. 

Benzerlerine sıkça tesadüf edilen böyle bina
lar karşısında, çoluğuyla çocuğuyla, bütün var
lığını seferber etmiş, olan ve ikinci bir bina kur
masına takati olmıyan bir köylünün : «ben bu 
kadar fedakârlığa katlanmadan da okulsuz ka
labilirdim » diyeceğini de düşünmek bize endişe-
yeriyor. Bu inşaat, mahallî idareler tarafından, 
dikkatle takip edilseydi haklı şikâyetlere şikâ
yetler eklenmesinin önüne geçilmiş olur, muaz
zam bir memleket işi bir şikâyet destanı haline 
gelmetken kurtulurdu. 

Bakanlığı, önümüzdeki yıl köy okulları in
şaatını tamamiyle Devlet, Bütçesine ınaledeceği 
müjdesinden dolayı tebrik ederiz. Bu müjde
yi, birlik usulü gibi usulsüz ve adaletsiz salma
ların kalkması tâkibederse, sevincimiz arta-
cakt iv*. 

Okul binası dediğimiz vücudun ruhunu, şüp
hesiz öğretim ve eğitim teşkil eder. Bu ruhu 
temin edecek cevher elbette Türk gençliğinin 
bünyesinde fazlasiyle mevcuttur. İtiraf etme
lidir ki, bu cevheri işlemek mevkiinde olan
lar biraz acele davranmışlardır, ona lâyik oldu
ğu parlaklığı verememişlerdir. Köyün zeki, ça
lışkan ve kalniliyetli bir ilkokul mezunu seçili
yor ; henüz teşekkül halinde olan bir Köy Ens
titüsüne ya ihtiyari, ya mecburi gönderiliyor ve 
en kısa. bir zamanda, yalnız eğitim ve öğretim 
değil, köyün muhtaç olduğu her ne varsa kendi
sine tahsil, ettirilip köyüne iade ediliyor. Yirmi 
yaşına varmamış bir genç. her biri ayrı bir ihti
sasa delâlet eden talim, terbiye, ziraat, sanat, 
sıhhat işlerinin hepsini birden nasıl kavrayabi
lir ki gittiği yerde lüzumu kadar faydalı olsun. 
Buna dair sitemleri, yalnız köylülerden, değil, 
noksanlarını bilmek faziletine sahip olan öğret-
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menlerin kendilerinden dinlemek kabildir. 

Bakanlığın bu yolda yeni tedbirler aldığı
nı, Köy Enstitülerini kuvvetlendirmeye çalış
tığını ve mütehassıs öğretmenler yetiştirmeye 
karar verdiğini öğreniyoruz; köy okullarına da
ğılmış olan öğretmenlerin bir daha kurslardan 
geçerek noksanlarını ikmal etmeleri de bu ka
rarlar arasındadır... Ancak yeni mezunlar yeti
şil* eski mezunlar yeni baştan yetiştirilinciye ka
dar köy okullarındaki öğrencilerin bilgi seviye 
sine işaret etmek isteriz. 

Şimdiye kadar Köy Enstitülerinden çıkıp 
Köy Okullarında vazife alan ve noksanlarının 
vebali kendilerine ait olmıyan 17 000 den fazla 
öğretmeni tekrar kurslara göndermekle ortada 
kaybedilmiş yılların bulunduğu kabul olun
maktadır. Yalnız bunların telafisi için ayrıca 
bir beş yıllık programa, ihtiyaç vardır. 

Enstitü mezunlarına Yedeksubay olmak şe
refi verildiği halde onlardan lise mezuniyet im-
tahanlarına girmek hakkı esirgenmiştir. Mu
ayyen bir hizmet müddetinden sonra, onlar,'. 
bu imkânı hazırlamakla bilgilerini arttırmak ve 
çevrelerini daha faydalandırmak fırsatını ver
miş oluyoruz. Köy öğretmeni; bütün bilgisini ka
il görerek, ömrü boyunca rehavete mahkûm 
olmamalıdır. 
bir hayli okullarda, köyün ihtiyacı ile binanın 
hacmi ayar edilmediğinden öğrencilerin sınıf 1-
ra dağıtılması nispetsizdir; hattâ iki mahalleli 
bir köyün 120 öğrencisini yirmi yıldanberi ba
rındıran bir okul dururken iki mahallede yeni
den iki okul binası yaptırmak suretiyle 40 öğ
renciye birer okul temin edilmiş ve dağıtılma 
nispeti hayret verici bir ferahlığa erdirilmiştir. 
Buna mukabil kasaba ve şehir okullarındaki iz
dihamı ehemmiyetle kaydedeceğiz. 

Bazı yerlerde bu izdiham okadar fazladır ki, 
öğleden evvel ve öğleden sonra ayrı ayrı tedri
sat yaparak bir okuldan iki okulluk verim almak 
zarureti hâsıl oluyor. Çift tedrisatta bir bina, 
iki binanın yerini tutabilir; lâkin aynı öğret
menin sabah ayrı öğrencilerle, akşam ayrı öğren
cilerle, meşgul olması, yani bir öğretmenin iki 
öğretmen vazifesi görmesi, beşer tahammülü
nün üstünde bir kuvvet israfıdır. Bu meslek 
mensuplarının feragat hislerini • tükenmez bir 
hazine telâkki etsek bile bu vücutlarını taşlarla, 
tuğlalarla kıyas etmeye hakkımız yoktur. 
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Millet kesesiyle Devlet kasasının ayrı şeyler 
olmadığını bildiğimiz halde koy okullariyle, ka
saba ve şehir okullarını yaptırırken takip etti
ğimiz yol, aynı değildir. Okul inşaatında kö
yün imecesinden nasıl istifade edilmişse, şehir 
ve kasabalarda da Umumi Büçeden veya mahallî 
bütçelerden aynı şekilde istifade edilmesini, böy
lece öğrenci izdihamı ile öğretmen ıstırabının 
önüne geçilmesini haklı bir istek telâkki ediyo
ruz. 

ilkokul Öğretmenleri aylıklarının Umumi 
Bütçeye alınması kararı Büyük Meclisin parlak 
bir eseri olacaktır; bu kanun kademeleri olduğu 
halde talihsizliklerinden baremdeki maaş derece
sine erişememiş ilkokul öğretmenlerinin vaziyet
lerini ayarlıyan ve henüz encümenlerden Yük
sek Huzurunuza gelemiyen tasarının bir an ev
vel takip etmesi temennisindeyiz. 

Mesken inşaatı için, yıllardanberi, ilkokul 
öğretmenleri aylıklarından kesilen paralar he
nüz bir arsa haline bile gelmemiştir. Mesken 
buhranının bütün kiracı vatandaşlar gibi öğret
menlerin de huzurunu alt üst ettiği bir zamanda 
müteşebbisin ne kadar ilerlediğini onlarla bera
ber, bizde merak etmekteyiz. 

Okul kitaplarında tek fırka zihniyetinin de
vam ettirilen yazıların değiştirileceği hakkında
ki Bakanlık va'dinin pek yakında tecelli ettiğini 
görmekle memnun olacağımız tabiîdir. 

Günden güne zenginleşen çocuk neşriyatını 
takdirle karşılıyacağmıız şüphesizdir. Ancak, 
bu neşriyat arasında, alâkada ve tecessüsü tahrik 
maksadiyle sihirbaz, haydut ve yabani adam 
gibi resimli, resimsiz bitip tükenmez masalların 
çocuk ruhunda faydalı bir tesir uyandırmadığını 
söylemeden geçemiyeceğiz. Bu masalların ye
rinde daha elverişli mevzuların bulunduğunu 
görmek aileleri daha memnun edecektir. Bazı 
dergilerde fazla yazı bulundurmak düşüncesiy
le, fazla küçük harflerin kullanılması da çocuk 
gözlerine rahatsızlık verebilir. Fazla yazıların 
fazla sayfalara dağıtmakla harfleri büyültmek 
kabildir. Bu hususta ısrar eden dergileri, Ba
kanlık, okullara tasviye etmemek suretiyle sa
lâhiyetini kullanırsa terbiyevi ve sıhhi bakımdan 
çocuklara babalık etmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim Bakan
lığının yalnız ilkokulları mevcut olan yerlere or
ta tahsili de temin etmek istemesi yerinde bir 
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tasavvurdur. Şu var ki, yeni açılan eğitini 
enstitüleriyle bu maksadın nek adar sağlanabi
leceğini kestirmek şimdiden kabil değildir. Zi
ra sanat derslerini bir grup halinde, bir öğret
mene vermekle ihtisas işinin arka plânda kaldı
ğını görüyoruz. Köy okullarını mütevazı çer
çevesi içinde ihtisas, ariyan Bakanlığın onlardan 
iki derece üstün olan okullarda ihtisasa göz yum
masını; «Hiç yoktan iyi» zihniyeti ile tefsir 
edeceğiz. Köy enstitüleri gibi ilerde, eğitim 
enstitüsü mezunlarını kurstan geçirmek endişe
sini gözönünde bulundurmalıyız. 

Orta öğretim sahasında Bakanlık mezkez teş
kilâtı, teferruatına kadar her işe kendini ver
mediği takdirde hem daha az yorulmak hem 
daha yararlı olmak imkânına maliktir. Orta öğ
retim mensupları, daima. Millî Eğitime müfettiş. 
müdür, müsteşar, Bakan yetiştirmekle değerle
rini izhar edegelmişlerdir. 

Bakanlık kodrosımu teşkil eden beli başlı 
şahsiyetler (Fikrimizce dünkü okul arkadaşla
rının her türlü maarif işinde bilgi ve görgü sa
hibi olduklarından emindirler. Manzara böyle 
olduğu halde, şimdiye kadar, orta öğretim men
suplarının dar vazife çerçevesi dışındaki mezi
yetlerinden takdirle istifade edilmemiştir. Mem
leket ölçüsündeki maarif teşkilâtını idare eden
ler öğretmen arkadaşlarına çevrelerini ve okul
larını ilgilendirecek "bazı hususlarda serbestçe 
müdahale imkânını verseler, yalnız işin ağırlığı
nı eksiltmekle kalmazlar, muhtar üniversiteyi 
yarı muhtar diyebileceğimiz bir lise teşkilâtı ile 
tamamlanmış olurlar fikrindeyiz. 

Müdürler, yalnız okullarının ideresindeıı de
ğil, aynı zamanda okullarının her yıl daha fazla 
terakki ve tekâmülünden, mesul olmalıdırlar ki 
daima yeni bir şey yaratmıya çalışsınlar.... Bu 
da ancak müdürlere, olgun arkadaşlarının yar
dımlarından istifade ederek, okullarında daha 
müstakil bir idare tesisi imkânını hazırlamakla 
kabildir. Maarifin süratle inkişafını sağlamak 
istiyenler, mesuliyetin bir kısmını itimada ayır
mak mecburiyetindedirler. Bizi bu yolda fikir 
yürütmeye sevkeden sebepler bir değildir. Üni
versiteler liselerden gelen öğrencilerin malûma
tını kâfi görmediğini söylüyor; liseler ortaokul
lardan, ortaokullar ilk okullardan yetişen öğren
cilerin malûmatım kifayetsiz buluyor ;Ilkokul-
lara da henüz tahsil çağma erişmiş çocukların 
geldiği muhitlerden şikâyet etmek hakkı kalıyor... 
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Nihayet ailelerlde bütün okullardan şikâyetle 
öcünü almakta ve şikâyet zinciri, böylece, okul
larla aileler arasmda daima bir devir yapıp dur
maktadır. Bununla beraber kusur yine meydan
da kalmıştır. 

Bütün bunlar mesuliyet endişesinin husule. 
getirdiği havale tedbirleri eümlesindendir. Sa
lâhiyetler genişletildiği takdirde öyle tedbirlere 
başvurmak imkânı azalmış, belki de kalmamış 
olacaktır. Salâhiyet yalnız emniyet teşkilâtına 
ait bir hususiyet sayılmamalıdır. 

Bakanlığın ötedenberi faydalı bir tesisi var. 
dır Memleketin her tarafında müsabaka imtiha
nına giren öğrenciler arasından üstün muvaffa
kiyet gösterenler, Orta öğretim okullarına, pa
rasız yatılı olarak kabul edilirler; fakat her yıl 
bu seçkin öğrencilerin okullara dağıtılması bir 
iki ay gecikir ... Bunlar daha derslerini ve mu
hitlerini kavramaya zaman bulmadan ilk yokla
maya girerler, olanca gayretlerine ve iyi niyet
lerine rağmen ilk adımda eksik not alarak sen
delerler. Bir iki aylık iaşe tasarrufu mukabilin
de gençlerin böyle hüsrana uğramaları mânevi 
bir israftır. 

Muhterem Arkadaşlar; 
Cumhuriyet ve onun başlıca umdelerinden 

olan lâyiklik fikirlerinde ve hislerde o kadar 
kuvvetle kök salmıştır ki, hiçbir mevzuun mü
zakeresinden pervası yoktur; son zamanlarda 
bir terfie ve ahlâk meselesi haline gelen din 
mevzuunu buna misal olarak göstereceğiz. Bu 
mevzuun Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendirdi
ğinden şüphe edilemez. Nitekim, din bilgilerinin 
memleket çocuklarına ne suretle yayınlanacağı 
hakkındaki bir suale, muhterem Bakanın, bu hu
susta bir şekil düşünüldüğü fakat henüz bir ne
ticeye varılmadığı cevabını gazetelerde okuduk. 
Kemen her Milletvekillerinin her gittiği yerde 
karşılaştığı aynı suali cevaplandırması için, 
muhterem Bakanın, buna dair izahatına ihtiyaç 
vardır. Lâyiklik bir devlet telâkkisi, din bir aile 
ve cemiyet telâkkisi olduğuna göre, biri idare 
ve siyaset, öteki vicdan ve iman yolunda, teda
hül etmeden ilerliyebilirler. 

Dil ve terim meselesi de günün değişmez 
mevzudur. Öğrencilerin ilk defa derslerde kar
şılaştığı terimlerin yerli olması yabancı olma
sından daha muvafık olduğu mütalâasındayiz. 
Ancak bu müdahalenin cemiyet diline, aile dili
ne yani konuştuğumuz dile kadar ilerletilmesi 
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daima münakaşa edilmiş ve edilecektir. Sarfe-
dilen gayretlere rağmen kayde değer bir muvaf
fakiyet elde etmiyen bu dâvanın kati bir şekil
de halli zamanı gelmiştir. 

Doğu vilâyetierindeki kardeşlerimizin eği
tim ve öğretim ihtiyacının diğer vilâyetler ka
dar tatmin edilmediğini, bu meseleyi ön plâna 
alan Bakanlığın şimdiden gittiği teşebbüslere 
giriştiğini görmek samimî emelimizdir. 

Sanat okullarının mütahassıs öğretmenler
le, zenginleştirilmesi, nazari drslerden bir kıs
mının amelî derslere tahsis edilmesi, memlekete 
daha işinin ehli insanlar kazandıracaktır. Bü
yük şehirlerde küçük sanatların hâlâ okul gör
memiş kimselerin elinde bulunması bu mektep
lerin verimi bakımından düşünülecek bir mese
ledir. 

Ticaret ortaokulunu bitiren gençlere, liselere 
devam edecek şekilde, bir tahsil verilmesi lâzım
dır. Böyle bir okuldan çıkanlar, bulundukları 
yerde ticaret lisesi yoksa, tahsillerini ilerletmek 
imkânına malik değildirler. Bunlara kamilen 
ticaret tavsiyesinde bulunanlayız. Bir kasabada 
bu kadar tüccara müşteri bulmanın güçlüğü mey
dandadır. 

İlk ve yüksek öğretim inşaatında gösterilen 
gayretlerden orta öğretim hemen tamamiyle na
sipsiz kalmıştır. Bu yüzden eski saraylara, ah
şap konaklara yerleşmiş olan lise ve ortaokulla
rın sayısı mühim bir yekûn tutuyor. Bunların 
yenileştirilmesi veya onarılması için mutlaka bir 
tehlikenin belirtilmesini beklememeliyiz. 

Lise tahsilini ikmal eden gençlerin Üniver
sitede istedikleri fakülteye kaydedilmemesi gibi 
her memlekette tabiî olan bir hareket bizde, her 
ders yılı, mühim bir hâdise teşkil edilmektedir. 

Üniversite gibi gençleri ihtisasa ayıran yük
sek öğretim ocağındaki muvaffakiyet derecesi
ni, arzu ve istidatlar tâyin eder. Bugünkü 
şartlar dâhilinde bir gencin dilediği fakülte
ye girebilmesi büyük bir talih eseridir, isti
datlarının emrettiği fakülteye giremiyen genç
ler, arzularının dışında, herhangi bir fakülte
ye kaydolunmak mecburiyetinde kalıyorlar. 
Hevesle takip edilmiyen bir tahsilin verimi 
memnun edici olmaktan uzaktır. Ankara ve 
istanbul Üniversitelerine kaydedilmiş olan
larla, mezun bulunanların arasındaki .geniş 
fark, istatistiklerde, bunu açıkça göstermekte
dir. 
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Son yıllarda gençliğin, Devlet Bütçesini iş

gal etnıiyeeek bir meslek seçmek istemesini, 
bu düşünce ile Teknik Üniversite, Tıp Fakülte
si gibi kendisini serbest hayata hazırlıyacak ir
fan ocaklarına rağbet göstermesini takdir et-
miyen yoktur. Bu itibarla böyle müessesele
rin kapılarını daha genişletmek . , şüphesiz 
memleketin kalkınma ve sağlama gibi ihtiyaç
larını daha tasarrufla karşılamaktır. 

Bu kapılardan giruıiyenler, yazılmıya mec
bur oldukları fakültelerden Devlet Bütçesinde 
yeralmak endişesiyle çıkıyorlar. Yalnız Ede
biyat Fakültesi mezunlarından yüze yakın 
gencin vazife almak için Millî Eğitim kadro
sunda sıra beklemeleri, bu vaziyetin tabiî bir 
neticesidir. Bu fakültelerin her yıl yeni me
zunlar vereceğini hesap edersek ileride işsiz ka
lacak münevverlerin yekûnu şimdiden bizi dü-
şündürse yeridir. 

Muhtar Üniversitelerin temellilerini yerine 
getirmekte Büyük Meclisimiz hiçbir tereddüt 
göstermemiş ve göstermemektedir. Bunun tek 
hedefi Üniversitelerimizi her bakımdan yabancı 
üniversitelerle bir safta görmekten ibarettir. 
Binaların inşası, vasıtaların tedariki ve profe
sörlerin temini hususunda esirgenmiş hiçbir 
fedakârlık yoktur. Hakikat böyle olduğu hal
de yabancı üniversite mezunlarının baremde 
kendi mezunlarımızdan bir derece üstün sa
yılmaları ve öğrendikleri yabancı dil bakımın
dan bir iki derece daha üstün maaşa lâyık görül
meleri dikatimizi eelbetmektedir. Bunun se
bepleri üzerinde durmadan, kendi mezunları
mızın yabancı üniversite mezunlarından farksız 
telâkki edilmesini ve farklı görülmeyi icabet-
tiren noktalar varsa bertaraf edilmesini bek. 
leriz. 

Muhterem arkadaşlar; Güzel sanatlara kar
şı gösterilen alâkanın sanatkârlara karşı göste
rilen alâka ile denk olmadığını söyliyeceğiz. 
Açık kapalı tiyatrolar kurarken iktidarımız üs
tünde fedakârlık ettiğimiz halde artistleri 
değerlendirmekteki himmetimiz kudretimizin 
altında kalıyor. 

Zarf ile mazrufun birbirine uymadığı şüp
hesizdir. Binalar için yüz binlerce, milyonlar
ca masrafı göze alanların o taştan binalara 
can ve heyecan katacak artistlere ayda 1.50, 
200 liralık bir geçimi kâfi görmeleri, başlı ba
şına bir tahlil mevzuudur. Aradaki nispet-
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sizliğe bakınca sanat severlerin artisti değil, 
binayı temaşaya geleceklerini sanıyoruz. 

İleri bir millet olmak endişesiyle artisti sah
neye ısındırraıya mecburuz. Onları ne şartlarla 
millî sahneyi canlandırdıklarım görmek için, şe
hir tiyatrosunun methaline siyah çerçeveler için
de sıralanmış genç resimleri bir kere ziyaret 
etmek yetişir. 

Radyodan aldıkları ücretin kat kat fazla
sını dışarda temin eden ses ve saz sanatkârla
rının çalgılı gazinolara dağıldığını görüyo
ruz. Ressamlarımızla, heykeltraşlarımız yıllar-
danberi atelyeleriyle resmî daireler arasında 
seyrüsefer etmektedirler. Bunların, yegâne 
müşteri olan resmî dairelerden alıp cemiyete ma-
1 etmenin esrarı henüz keşfedilmemiştir. 

Edebiyat ile meşgul olanlar, ciddî eserlere 
karşı alâka görmeyince, gündelik yazılarla 
hayatlarını kazanmak yoluna gitmektedirler. 
Bu gidişle ciddî eser buhranı muhakkaktır. 

Halk terbiyesi maksadiyle seyyar sinema
lar düşünülmüştür. Fakat alınacak sinema 
makinalan için geçen yılın bütçesine ancak bir 
lira konulmuştur. 

Yeni bütçede bu bir liranın iki liraya yüksel
diğini görüyoruz. Gelecek yıl bu paranın makine 
alabilecek bir miktara eriştiğini görmek halkı
mızı elbette memnun edecektir. 

Güzel sanatların belli başlı mercii olan Millî 
Eğitim Bakanlığının, sanatın âtisi demek olan 
sanatkârların istikbali bakımından ciddî tedbir 
düşüneceğini ümit ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; Millî Eğitim demek, 
öğretmen demektir; öğretmenlerin terfi ve nakil 
hususundaki haklı şikâyetlerini önlemek, onların 
bütün kıymetlerini belirtecek sebepleri hazırla
makla daha emin bir surette çalışmalarını, daha 
verimli olmalarını temin etmek kabildir. 

Millî Eğitim demek, Program demektir; bu 
programın şahıslarla, hattâ fırkalarla mukayyet 
olmaması, memleket ölçüsünde bir program ol
ması şarttır; bunun devamlı bir şekilde tatbikin -
dan elde edilecek faydalar inkâr edilemez. 

Bunlar ihmal edilirse bizim vazifemiz, her 
yıl bütçesinde aynı temennileri tekrar etmelrten 
ibaret kalacaktır. (Şiddetli alkışlar) 

ESAT ALT AN (Balıkesir) — Sayın arka
daşlar, Millî Eğitim Bakanlığının bütçe tasarı
sının, yapılan ve yapılacak işler bakımından.,.., 
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İSMAİL HAKKI BALTA CIOĞLU (Kırşe

hir)- — Reis Bey, arkadaşımız Komisyon namına 
ııu söylüyor? 

ESAT ALTAN (Devamla) ^~ Hayır, şahsım 
namına. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Söz sı
rası daha önce tesbit edilmişti. Zannedersem Ad
nan Adıvar ve tsııiail Hakkı Baltacıoğlu daha 
evvel kaydedilmişlerdi. 

BAŞKAN —- Müsaade ederseniz tesbit edilen 
listeyi okuyorum. 

"Faruk Nafiz Çamlıbel, Esat Altan, Dr. Ad
nan Adıvar, Dr. Kamil tdil, İsmail Hakkı Balta
cıoğlu, Muhittin Baha Pars, Mustafa Kesit Ta-
rakçıoğlu, Hasene Tlgaz, Behçet Kemal Cağlar, 
İhsan lîâmid Tigrel, Niyazi Aksu, Emin Soysal, 
Hüseyin Ulusoy, Cemil Said Barlas, Salih tnau-
kıır, Niyazi Çıtakoğlu, ITasan "Reşit Tankııt, Kâ
mil Erdek, 01. Eyüp Durnkan, Emin Sazak, Ke
mal Zeytinoğlu, Ali Rıza Arı. 

BAŞKAN — Görülüyor ki, herhangi bir de
ğiştirme mcvzuubahis değildir. Baltacıağlu'nun 
ne dediğini anlıyamadım. 

İSMAİL HAKKI BALTACTOttLU (Kırşe
hir) —- Ben biı* şey demedim. Esat Bey raportör 
olarak mı konuşuyor, şahsı namına nıı konuşuyor? 
Dedim. Raportör olarak konuşuyorsa bizi dinle
dikten sonra daha iyi olurdu, fikrimi bildirmek 
için bunu arzettim. 

ESAT ALTAN (Devamla) — Sayın arka
daşlarım ; Millî Eğitim Bakanlığının 1948 yılı 
bütçe tasarısını yapılan ve yapılacak işler bakı
mından umumi bir görüşle inceliyerek çeşitli 
tahsil kademelerine ve çeşitli hizmetlere ait iş
lerden bir kısmı üzerinde düşüncelerimi ve te
mennilerimi a rzetraek isterim. 

İlköğretimde memnunluk verici, bir geliş
me görülmektedir. İlkokullara devam eden ço
cuklarımızın sayısı 1940 da, 1 395 036 den 1947 
de bunun 1 454 581 e yükseldiğini görmekteyiz. 
Aradaki fark 59 545 tir. 1923 yılında ilkokul
lar öğrenci mevcudumuzun 341 941 olduğunu 
»•özününe alırsak 24 yıl içinde bu alanda al
dığımız 'mesafenin derecesi kendiliğinden be-
lırır. 

Bu gelişme gönüllere ferahlık vermekle be
raber bizi tatmin edecek mahiyette değildir. Zi
ra halen şehir ve kasabalarımızda ilköğreti
me vermekle mükellef olduğumuz çocuklarımı-
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zm, ortalama yüzde 80 nini okutabildiğimiz hal
de köylerde ilk tahsil çağında bulunanların ya
rısından fazlasını okutmaktan henüz ufakta
yız. Bu durum, ilk öğretim alanında giriştiği
miz hamlenin isabetini ve önemini belirtmeye 
kâfidir. 

Bu işi en kısa ve en kestirme yoldan hallet
mek; köylerimize eğitmen ve öğretmen yetiş
tirmek üzere açılan ve bugün sayıları 20 yi bu
lan Köy Enstitülerimizin çalışmaları bize 
memnunluk verecek durumdadır. 

Köy Enstitüleri Cumhuriyet Türkiyesinin ya
pıcı bir hamle ile kültür alanında yarattığı; 
nevi şahsına münhasır yep yeni tesislerdir. 

Arkadaşlarını; bu ne azametli bir hamledir 
ki, yedi yıl içinde, bize değeri 40 milyon tahmin 
edilen binalar ve tesisler kazandırmıştır. 

Şunu da arzedeyim ki, bu kıymetin % 50 
si o binalarda ve tesislerde çalışan çocuklarımı
zın : öğretmenlerimizin elemeği ile meydana' 
gelmiştir. 

Bu enstitülerde Eğitim ile öğretim, fikir ile 
iş birbirini tamamlıyarı iki unsur olarak ça
lışmaların sıklet merkezini teşkil etmektedir. 
Bugün 16 bilıe yakın çocuk bu enstitülerin ders
lerinde işliklerinde tatbikat bahçelerinde neşe 
ile çalışmaktadırlar. 

Kısa bir zamanda, zor şartlar içinde yurdun 
muhtelif köşelerinde kurulan, hattâ bir kısmı 
kuruldukları zaman, bulundukları yerler ulaş
tırma yollarına başlanmamış bulunan bu mü
esseselerde; her canlı uzviyette olduğu gibi bazı 
rahatsızlıklar az zamanda çok öğretmen yetiş
tirmek için büyük işleri bir hamlede başarmak 
gibi masum bir gayretin meydana getirdiği bazı 
arızalar görülmemiş değildir. Fakat tatbikatta 
çürütmesi tabiî olan noksanlar dolayısıyle esas 
fikrin ithamı ve çürütülmcsi doğru olamaz. Her 
yeni fikrin, her yeni denemenin tatbikatta mâ
ruz bulunduğu bocalamalar, hatalar zamanla 
düzeltilebilir. Nitekim bu müesseselerin de tat
bikatta aksıyan tarafları görüldükçe düzeltil
mesi cihetine gidilmektedir. Bu itibarla, tekâ
müle doğru yol almakta olan bu kurumların 
kendilerinden beklenilen yurt ölcüsündeki hiz
meti başaracaklarından hiç şüphe etmiyoruz. 

Arkadaşlarım; millî varlığımızın temeli ve 
esas unsurunu teşkil eden köyün ve köylünün 
kalkınması dâvasında en önemli hizmeti üzer
lerine almış olan bu kurumlan, kuranları dün 

582 



B : 26 
ve bugün içlerinde idareci ve Öğretmen olarak 
feragat ve fedakârlıkla çalışmış ve çalışmakta 
olanları bu millet kürsüsünden saygiyle takdir 
ile anmayı bir vazife, bir vicdan borcu bilirim. 

Vaktiyle bu kurumlara nüve teşkil etmiş 
olan eğitmen tesisi e L'iııi, köy öğretmen okulla
rını kurmuş bulunan rahmetli Saffet Arıkan'ın 
adını da burada saygı ile anarım. 

Sayın arkadaşlarım; ilkokul talimatname ve 
müfredat programlarının bugünün icapları ve 
şartları dikkate alınarak bir revizyona tâbi tu
tulmakta olduklarını öğrenmekle memnunluk 
duymaktayız. 

İlköğretimle ilgili sözlerime şunu da ekle
mek isterim, ilköğretim çağındaki çocukları
mızın okutulması için, sari'edilen büyük emek
lerin ve masrafların yanında, mecburi tahsil ea-
ğmı çoktan açmış, fakat okuyup yazmak nime
tinden mahrum kalmış olan vatandaşlarımızı da 
düşünmek zorundayız. 1928 yılında, yeni harfle
rin kabulü üzerine başlıyan millet mektepleri 
faaliyeti o zamanki tempo ile devam etmiş olsay
dı bugün kasabalarda, köylerde yaşıyan halkı
mızın pek çoğu hiç olmazsa rey pusulalarını 
kendi el yazıları ile doldurmak iktidarını ka
zanmış olacaklardı. 

Bu iş için illere yardım olarak yıllardanberi 
bütçeye konulmakta olan pek az miktardaki ö-
deııek bu alandaki çalışmaların hemen hemen 
durmuş olduğunu göstermektedir. 

İlkokul öğretmenleri maaşlarının umumi mu
vazeneye intikalinden sonra nispeten geniş bir 
duruma geçmeleri tabiî olan mahallî idarelerin; 
bütçelerindeki imkânlar nispetinde; zaten az mas
rafla yürütülmesi kabil olan bu işe el atmalarını 
ve mümkün olduğu kadar geniş ölçüde vatandaş 
kitlesine okuyup yazma öğretilmesini sağlaya
cak tedbirler üzerinde durmalarını gerekli gör
mekteyim . 

İlkokul öğretmeni arkadaşlarımızın maaşla
rım; umumi muvazeneye intikal ettirmek için 
hazırladığı kanun tasarısını, Büyük Meclise sun-,, 
inak üzere olan hükümetimizi tebrik e d e r . y e . ^ n 
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birlerin alınması muvafık olacağı mülâhaza-
smdayım. 

Ortaöğretime gelince: Memleketin ortaokul 
ihtiyacını sağlıyacak ve ortaokul öğretimine top
lu bir veçhe verecek tedbirler alındığını mem
nunlukla görmekteyiz. Ortaokulu bulunmıyan 
kazalarımızı ağır bir malî külfete kâtlanmaksı-
zm, yerinde ve amelî bir tedbir ile, ortaokula 
kavuşturmak ve bunun kadar mühim olarak or
taokul öğretiminde pedagojik telâkkileri hâkim 
kılmak amacını güden bir programı tatbik sa
hasına çıkran Millî Eğitim Bakanlığımızın bu 
teşebbüsünü sıcak bir duygu ile karşıladığımızı 
ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarım; hep bilirsiniz ki, her kadem
deki, okul gibi ortaokul da üç esaslı unsuru ih

tiva eder. 1 - Bina, 2 - Ders vasıtaları, 3 - öğretmen. 
Malî imkânları zorlayarak, istediğimiz şekil

de binalar yaptırmak, ders vasıtaları tedarik 
etmek güç olsa bile imkânsız birşey değildir. 
Asıl mühim olan, ve para ile madde ile temini 
mümkün olmıyan birşey versa o da öğretmen
dir. 

En güzel bir bina içinde en mükemmel ders 
vâsıtaları bile iyi yetişmemiş bir öğretmen elin
de hareketsiz ve dilsiz kalmaya, hattâ küflenme
ye ve paslanmaya mahkûmdur. 

Okullarda ders vasıtaları eksik ve kifayetsiz 
olabilir. Ders kitaplarının şu veya bu şekilde 
noksan hatalı hattâ mahzurlu tarafları buluna
bilir. Ders müfredatının tenkit edilecek cihetle
ri, olabilir. Bütün bunlara rağmen iyi bir öğ
retmen meslekinde iyi yetişmenin verdiği üstün : , 
lükle, bu saydığım ve. saymadığım noksanları 
tamamlamava, mahzurları tesirsiz . bırakmaya 
muaffak olur. r , . r r 
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tiştiren ve bugün artık yerini yeni tip enstitülere 
terkeden diğer müesseseden de bahsetmemk hak
sızlık olur. Yirmi yıl evveline gelinceye kadar, 
ortaokul öğrtmenleri pedagojik hiçbir forma-
siyondan geçmeden çeşitli menşelerden gelmekte 
idiler. Bunlardan tam bir pedogojik faaliyet 
beklenemezdi. Ozaman duyulan zaruret ve ihti
yacın ifadesi olarak sonradan Gazi Terbiye Ens
titüsü namını alan orta öğretmen okulu açıldı. 

Bu müessesenin mezunları ayrı branşlar üze
rinde ders yapmakla beraber yeni pedagoji te
lâkkilerini ve ders usullerini ortahokullara sok
tular. Bu öğretmenlerin memleket irfanına ve 
en kritik çağda bulunduğu sanılan ortaokul ço
cuğuna çok büyük hizmetleri olmuştur. İçlerin
de ilim sahasında, idare alanında temayüz eden
lerin yekûnu azdeğil dir. Bunların hizmetlerini 
burada saygı ile anmayı bir vazife bilirim. Bu 
arkadaşlar, daha uzun yıllar orta öğretimin bel
kemiğini teşkil edecekler ve yeni enstitülerin ye
tiştirecekleri genç arkadaşlar bunların tecrübe
lerinden istifade ederek ileriiyeceklerdir. 

Arkadaşlarım; sırası gelmişken, şunu da arze-
deyim ki, yeni eğitim enstitülerinden istediğimiz 
vasıfta öğretmen yetişmesi; bu müesseselere alı
nacak lise mezunlarının umumi kültür bakımın
dan kuvvetli olmalarına bağlıdır. Bu bakımdan 
da liselerin takviyesine kati lüzum vardır. Halen 
liselerimizde açık öğretmenlikler bulunduğunu 
bilmekteyiz. Yine biliyoruz ki, liselerimizden 
bir kısmının binaları, ders vasıtaları, lâboratu-

varları tamamlanmış vaziyette değildir. Bu şartlar 
altında yeniden lise açmanın doğru olmıyacağı 
kanaatinde bulunan sayın Millî Eğitim Bakanı
mızı tasvip etmeyi borç bilirim. 

Liselerimizde üç sınıfta okutulmakta olan 
derslerin ve bunlara ait müfredatın yekûnu 
zekâsı lise tahsilini takibedebilecek derecede 
olan öğrenciler için bile ağır bir yük teşkil et
mektedir. Bu yükün altından kalkmak için ço
cuklarımızın nasıl yıpratıcı bir çalışma yapmak 
zorunda kaldıklarını çocuk babaları yakından 
bilirler. Ya bu müfredatı üç yıl içinde yıpran-
maksızm normal bir çalışma ile hazmedilecek bir 
hale getirmek, veya liseye ilâve edilecek bir sı
nıf ile bunu daha geniş bir programa dağıtarak 
öğrencilere şahsi çalışmaları için zaman ve im
kân bırakmak yoluna gidilmelidir. 

Bir de okul idarelerince tanzim edilen haf
talık ders cetvellerinde öğretmenlerin ders saat-
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1 erinin haftanın iki üç gününe sıkıştırmak gibi 
bir mülâhazanın yerine ağır ve hazırlanması güç 
derslerin ayni günün birbirini takibeden saat
leri içinde yer almamasına dikkat olunması peda
gojik bir kaide olduğu kadar, çocuklarımızın sıh
hati ve elde edilecek randıman bakımından da çok 
lüzum I udur. 

Liselere alınacak öğrencilerin, Üniversiteyi 
takip edebilelek zekâ ve istidada, sahip olması 
gerekir. Zekâ durumları buna müsait olmıyan-
lai'm, istidatlarına göre muhtelif meslek okulla
rına gitmek üzere teşvik edilmeleri, elbette hem 
kendileri, hem de, memleket için faydalı olur. 
İyi bir marangoz olacak çocuğu fena bir avukat 
yapmaktan, cemiyet için hiçbir fayda mülâha
za edilemez. 

Sayın arkadaşlarım, bu bahsi burada kapar
ken, çocuklarımızın ve hepimizin yetişme tar
zında göze çarpan umumi bir zaıfa işaret etmek 
isterim. Bu zaaf ekseriyetle ellerimizin işe yat
kın olmamasıdır. İki yüzden gündelik hayatı
mızda karşılaştığımız zorluklar, meydandadır. 
Biz insanın el meharetiylo kendiliğinden yap
ması gereken basit işler için, başkalarına muh
taç durumda kalması hazin bir şeydir. 

Bunun, içindir ki Ortaokullardan atelye me
saisine yer vermek çok lâzımdır. Kafalarını el
leriyle beraber işletmek hususunda ne kadar ıs
rar etsek yerindedir. 

Teknik Öğretim 
Arkadaşlarım biraz da Teknik Öğretimden 

bahsetmek isterim. İkinci dünya harbinde Mil
letler birbiriyle bogazlaştıkları bir sırada biz 
bir taraftan elimizde silâh hududlarımızı bekler
ken, diğer taraftan kendi ölçümüzde ehemmi
yeti asla küçümsemiyerek bir inşa hamlesine gi
rişmiştik. Bu inşa hamlesinin Millî Eğitim ala
nında, canlı şahitlere Köy Enstitüleri binaları 
ile Teknik Öğretim kurumlarımızıdır. 

Arkadaşlarım, üzüntü ile arzedeyim ki Ba
kanlığın önümüzdeki yıl bütçe tasarısı bu inşa 
hamlesine hız verecek mahiyette değildir. Büt
çeye Teknik kurumların inşası için konan para 
ancak evvelce inşasına başlanmış olanların bir 
kısım inşaatım tamamlamaya yarıyacaktır. 
Yeniden kız ve erkek sanat okulların, enstitü
leri açılması mümkün alamıyaeağı gibi derme 
çatma binalarda yetiştirilmiş olan, Sanat okul
ları için de yeni binalar ve atelyeler yapılamı-
yacaktır. öğrenci çok, fakat elverişsiz şart-
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lar içinde çalıştıkları için az randıman vermek 
durumunda olan bu gibi kurumların bina, atel-
ye vo avadanlık ihtiyaçlarını karşılamak zarure-
tindeyiz. Bu itibarla teknik öğretime tahsis edi
len ödeneğin gelecek yıl bütçesinde çok daha ka
barık olmasını gönülden arzu ederiz. îlk, orta 
ve Teknik öğretimde okul, öğrenci ve öğretmen 
sayısı bakımından yıllardan beri devam edege-
len mesut inkişafı tesbit ve ifade etmek insana 
zevk veriyor. 

Ancak teftiş kadrosunun bu gelişme ile mütena
sip olarak artmadığını belirtmek de yerinde olur. 
Teftiş cihazının esas vazifelerinden biri de mu
rakabenin yanında vazifelileri irşat ve yetiş
tirmedir. Bakanlığın bu prensip üzerinde has
sasiyette durduğunu yakından bilmekteyiz. Onun 
içindir ki, kadronun ihtiyacı karşılıyacak dere
cede genişletilmesini lüzumlu görmekteyiz. Ke
za Bakanlığın Genel Kurmayı mesabesinde olan 
meşkûr hizmetlerini görmekte olduğumuz Talim 
ve Terbiye Dairesinin kadro bakımından tevsii 
ne kadar lüzumlu ise idari mahiyetteki işlerin 
üzerinden tamamen alınması da çok faydalı ola
caktır. Arkadaşlarım, sözlerime son verirken, 
memleketin kültür âlemini yakından ilgilendi
ren bir konuyu hükümetin yüksek dikkatine ar-
zetmek istiyorum. 

Yüksek Meclisin malûmudur ki, İstanbul'
un Sultan Ahmet meydanı ve civarı arkeolojik 
kıymetleri ihtiva eden bir mmtakadır. Şimdi 
ilgili makamların bu saha içinde sçetikleri yer
de Adalet sarayı inşa edilirse tarihî bir kıymet 
taşıdığına şüphe olmıyan İbrahim Paşa sarayı
nın bir kısmı feda edilmiş olacaktır. 

Bundan başka yarın bu binanın inşasına baş
landığı vakit, geniş ve derin temelleri bulmak 
için yapılacak hafriyatın bizi tarihî ve arkeolojik 
kıymette eserlerle karşılaştırması muhtemel ve 
mümkündür. Bu takdirde ilim ve medeniyet 
dünyasının müşterek malı olan eserleri muhafa
za etmek vesilesiyle inşaatı durdurmak bizim en 
tabiî vazifemiz olacaktır. îşte o zaman milyon
lar sarfederek kamulaştırdığımız binaların yı
kıntısı önünde hayıflanmak bizi manen vebalden 
kurtaramayacaktır. Farzediniz ki, bu ihtimal 
tahakkuk etmesin, ya istanbul'un belli başlı gü
zelliklerinden biri olan Sultan Ahmet Camimin 
ve teşkil ettiği manzumenin o muhteşem silueti, 
orada yapılacak ve yer darlığı dolayısiyle yük
sek irtifada olacağı tabiî bulunan yeni binanın 

:z. ıy4v u : i 
i beton cüssesiyle bozulmıyacak mıdır? Bu da az 

mı mahzurludur.? 
Hükümetten rica ediyorum yanlış bir adım 

atılmadan bu yer meselesini tekrar gözden ge-
çirsinler. 

Dr. ADNAN ADI VAR (istanbul) — Bu büt-
J cenin umumi müzakeresinde söylenebilecek söz

leri en kısa bir ifade ile arzetmek için şunları 
söyliyeceğim. ilk ve orta tahsil bakımından bir 
şey söyliyecek değilim zira benden evvel konu
şan arkaadşlar görüşlerini ifade ettiler. Bende
niz lise meselesine temas edeceğim. Burada umu
mi bir prensipin nazarı dikkate alınması lâzımdır. 
Bu umumi prensip tekarrür ederse bütün mese
leler halledilir. Bu umumi pernsip ilk ve orta
nı ektep tahsilinden sonraki tahsilde kemiyete mi 
yoksa keyfiyete mi itibar edeceğimize karar ver
mektir. Bugünkü vaziyete göre kemiyete kıy
met veriyoruz. Yani ne kadar çok yüksek tah
silli talebe çıkarsa memleket için okadar hayır
lı olur düşüncesindeyiz. Halbuki bu her vakit 

f doğru bir karar değildir. Bazı memleketler var
dır ki, şimdi burada fazla tafsilât vermek iste
miyorum, bu kemiyet yolunu tuttukları için or
taya birtakım işsiz münevverler atmıştır. Bu iş
siz münevverler faydalı olmaktan ziyade zararlı 
oluyor. Meselâ bazı memleketlerde bir taksiye 
binersiniz, şoför sizinle gayet güzel konuşur, bi
raz daha konuşursanız şoför size döner, efendim 
ben olgunluk imtihanı yapmış bir adamım, bakı
nız bu hale düştüm, der. işte işsiz münevverle
rin söyliyeceği son söz budur. 

Bu keyfiyet meselesini ne suretle halletmek 
lâzımgelir? Bu, lise tahsili denilen tahsilin müm
kün mertebe yükseltilmesiyle ancak mümkün 
olur, Bu, bir lâftan ibaret olamaz, bunun yük
seltilmesi için mutlaka tedris kudretinin ziya-
deleştirilmiş olması lâzımdır. 

Bu memlekette zannediyorum 52 lise vardır. 
Bu 52 lisenin kuvvei tedrisij^esi açıkça söyle-
yim ki, hiçbir zaman bizim arzu ettiğimiz dere
cede değildir, ve olmasına da imkân yoktur. Bun
dan dolayı kimseyi tenkit etmek istemiyorum. 
Çünkü yetiştirilecek hocaların en güç yetişenleri 
lise hocalarıdır. Biliyorsunuz ki, bütün memle
ketlerde lise hocaları yetiştirmek gayet güç bir 
iştir. Türlü imtihanlara tâbi olurlar, türlü tat
bikat görürler, türlü lâboratuvarlarda çalışır
lar. Bizim memleketimizin bunların bu şekilde 

I yetiştirilmesi için henüz müsait değildir. Bu ay-
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rı mesele. Bu şekilde biz bu 52 liseyi iaame etti
remeyiz. Ama, bununla demek istemiyorum ki, 
liseleri kapatalım. Tabiî kapatmıyacağız. Böyle 
şey olmaz. Hattâ bunun teklifini bile dinlemek 
istemezsiniz. Ama buna bir çare bulmak da lâ
zımdır. 

Bu lise tahsilini ikiye ayırmak mümkündür. 
Birisi yüksek tahsile menşe olacak iles tahsili 
olabilir, biri de alelade lise tahsili olabilir. Zan
nediyorum ki, bu şekilde bir çare bulunabilir. 
Bu şekilde liselerden çıkacak olanlar Üniversite
lere, yahut yüksek mekteplere gittikleri zaman 
karşılarında gördükleri hocalar hayrete düşü
yorlar. Hayrete düşmeye de hakikaten hakları 
vardır. Ben burada sabrınızı suiistimal etmemek 
için bunlardan bahsetmiyeceğim. Yüksek tahsile 
girecek talebe çokluğunun önüne geçmek için 
bir çare de olgunluk imtihanlarıdır. Bazıları ko
lay yapılıyor, diye bahsettiler. Fakat ben ol
gunluk imtihanı geçirmediğim için bilmiyorum. 
Yalnız bu imtihanlarla lise bitirme imtihanları^ 
arasında büyük bir fark olmıyacaktır. Esasen 
güçlük kolaylık meselesi değildir, burada benim 
düşündüğüm şudur; lise ile üniversite en yeni 
nazariyeye göre, moda olduğu için söyliyeyim, 
Amerika'daki fikre göre, lise ile üniversitenin 
elele gitmesi lâzımdır. Lise ile üniversitenin 
elelc gitmesi demek şu demektir ki, lise hoca
ları esasen üniversiteden yetişir. Lise hocaları 
olmadıklarına rağmen yine onlar üniversitenin 
teftişi altında bulunurlar. Ben bu olgunluk im
tihanlarının mutlaka üniversitede yapılmasına 
taraftarım, bunu üniversitelere vermelidir. Çün
kü halen umumi olarak yapılmakta olan bu 
imtihanlar, üniversiteye verildiği takdirde, her 
üniversite kendi bakımından mühim olan dersle
ri nazarı itibare alarak bazıları ağırlaştırma ve 
bazılarını daha hafifletme suretiyle bir ayarlama 

yaparlar ve bu suretle o sahada yetişmek istiyen 
genci daha iyi seçebilirler. 

Sonra, vekil beyin bir fikri var. Bu yüksek 
tahsile talebe yetiştiren liseleri birkaç kısma a-
yırıp, gidecekleri fakültelere göre ait olduğu 
liselerden yetiştirmek. Bu da fena değildir, fa
kat belki mümkün olmıyacaktır. 

Sonra arkadaşlar, diğer memleketlerde yük
sek tahsile geçmek mühim bir mesele telâkki 
ediliyor. Hâttâ Amerika'da değil böyle olgun
luk imtihanından çıkanları, başka üniversite 
mezunlarını bile doğrudan doğruya üniversitele-
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rine almıyorlar, öyle üniversiteler var ki tale
benin getirdiği şahadetnameyi kabul etmiyerek 
birde okuduğu lisenen müdüründen sureti mah-
susada sorupor; bu çocuk yüksek tahsil yapmı-
ya müstait midir, bunu da kâfi görmüyor, bir 
komisyonda evrakını tetkik ettiriyor. Bunun ev
rakını tetkik eden heyet Üniversiteye kabul ot-
miye razı olursa kaydediliyor. 

Bu sözlerime karşı hemen bana diyebilirsi
niz ki, orada yüksek tahsil görenler bizdeki ile 
kıyas edilemiyecek kadar çoktur. Bu, çok güzel 
bir fikir-. Benim burada mevzuubahis edeceğim 
mesele başka. Ortamektep tahsili görmüş olanla
rın çokluğu memleket için faydalı olabilir. Fa
kat âli tahsil görmüş olanların çokluğunun bu 
memlekete çok faide getireceğine kaaui değilim. 

İkincisi; üniversiteler ve liselerdeki olgunluk 
imtihanları bu suretle kuvvetlendirilirse o za
man yüksek tahsile gelecek talebe yalnız orta tah
sile gidecek talebe arasında bir ayrılık yapılmış 
olacaktır. Bu ayrılıkta memleket kültürlü gençler 
kazanacaktır. 

Şimdi arkadaşlar; bir başka mesele de, bu 
memleketin ilim ve irfan bakımından bir derdi 
vardır, o da kütüphaneler meselesidir. 

Bizde talebenin müracaat edeceği kütüpha
ne gayet azdır. Talebe deyince yalnız üniversi
telileri kastetmiyorum. Bütün, talebelerin istifa
de edeceği kütüphaneyi kastediyorum. Kütüp
hane en çok İstanbul'da temerküz etmiştir. O-
racla birçok okuyan talebe görür memnun olu
ruz. Bu memnuniyetimizin devam etmesini âci
zane tavsiye ederim. Çünkü oraya okumak için 
gelenler kütüphanedeki kitapları değil kendi 
ders kitaplarını alıp okumaya gelirler. Çünkü o-
rası sıcaktır. İşte kütüphaneye tahsis edilen 
para çok azdır; Fakat biliyorsunuz tasarruf ta
sarruf diye bir şey tutturduk bundan fazlasını 
koyamadık. Kütüphane bir defa bina meselesi
dir. Biz bunu yapamayız. Bu kütüphaneleri en 
iyi yapan milletlerden mimarlar getirip yaptır
mak mecburiyetindeyiz. Zannediyorum ki, Anka
ra 'ya bir Kütüphane yaptırmak istiyorlar. Kü
tüphane öyle bir daireye bir binaya kitap koy
makla olmaz. Evvelâ bina lâzımdır. Sonra içinin 
tanzimi lâzımdır ve sonra da içine koyacak şey
leri seçmek lâzımdır. Buna bibliyografya derler. 
Misal arzedeyim: Bugün iftiharla söyliyebilirim 
ki bugün İstanbul Üniversitesine giren kitap 
mutlaka faydalıdır. Çok kitap almıyor demiyo. 
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rum fakat faydalı ve lüzumlu kitap alıyorlar. 
Çünkü seçmesini biliyorlar. 

Bundan sonra dış memleketlere gönderilecek 
talebeye de biraz temas edeceğim. Dış memleket
lere talebe gönderilmesi meselsinden daha çok 
uzun zamanlar vareste kalmıyacağız; fakat bun
da birçok usuller vardı]-. Meşrutiyetin iptida
larında bendeniz ecnebi bir memlekette talebe ile 
uğraştım ve orada muhtelif milletlerin talebele-
riyle temas ettim. Her milletin kendine mahsus 
talebe gönderişi var. 

Biliyorsunuz bizde yüksek mektepten çıkan 
bir genç hemen ecnebi memleketlere gönderilebi
liyor. Bu acaba doğru mudur? Bu memlekette 
bir müddet çalıştıktan sonra, asistan ve sair mev
kiine geldikten sonra mı göndermek daha doğru
dur! Meselâ hiç hatırımdan çıkmaz. -Japon ta
lebelerinin Paris'e nasıl gönderildiklerini ozanı an 
aynı işle uğraşan Yusuf Kemal Beyle beraber sor
muştuk. Bize -Japon Sefiri dediki, biz genç 
talebe göndermeyiz, hattâ gelen talebenin evli 
olmasına dikkat ederiz, ama refikasını beraber 
getirmek şart iyi e değil. 

İkinci sorduğum suale verilen gayet mühim 
bir cevaptır, onun için arzediyorum: Peki ama 
bu talebe okumazsa ne yaparsınız? Japon müste
şarı düşündü, düşündü ve dediki, bilmem ne ya
parız ama burada okuyup calışmıyan talebe bir 
daha Japonya'ya dönmez. 

Tabiî ne demek istediğini takdir edersiniz? 
Fakat memlekette asistanlık yapmış, muvaffa
kiyet göstermiş ve oraya gitmiş olan bir talebe 
muvaffak olamadığı takdirde geri dönerken sı
kılır zanederim. 

Sonra mektep hocalariyle temas ettiğiniz va
kit size talebenin ahlâk dersi ihtiyacından bahse
derler. Ahlâk dersi diye bir şey belki mevzuu-
bahis olmıyabilir. Fakat ahlâktan bahsederken 
dinî veya lâyik meselesinden bahsetmiyorum. 
Tamamen müerret olarak ahlâktan bahsetmek 
istiyorum. Bu da faziletin ne olduğunu anlatmak 
meselesidir. Bilmiyorum. Mekteplerde böyle 
bir ders var mı? Varsa bir kat daha dikkat edil
mesi çok faydalı olacaktır. Meselâ; anaya babaya 
itaat meselesi çok iyi bir mefhumdur. Fakat bir 
dereeeye kadar. Tabiî 35 yaşından sonra değil. 
Çocuğun ananın, babanın ne olduğunu anlaması 
lâzımdır. 

Sonra bendenizin zihnime bir nokta daha 

geliyor. Onu da arzedeceğim: Bu da sinemaların 
kontrolü meselesidir. Bu meselenin yeknazarda 
üzerinde bulunduğumuz bütçeye taallûku yok gi
bi görünür. Fakat Millî Eğitim Bakanlığı genç
liğin terbiyesiyle de muvazzaf olduğu için üzerin
de durulabilir. 

Bu sinema [ilimleri mutlaka kontrol edilme
lidir. Bunu başka memleketler yapıyor. Ve kuv
vetle yapıyorlar. Ama filân memleketlerde ya
pılmıyormuş, bu bizim vazifemiz değildir, bizi 
alâkadar etmez. Biz bu kontrolün yapıldığı yeri 
bulmalıyız ve nasıl yapıldığını görmeliyiz. Mese
lâ ingiltere'de bunu Hükümet yapmıyor, gayet 
gariptir, Kırallığm Başın abeyincisi yapıyor. Ne
dendir bilmiyorum, malûm onların ananeleri 
vardır. Fakat bu kontrolün yapılması mutlaka 
elzemdir ve bu işin başına mühim bir adam koy
mak lâzımdır. (Doğru,doğru sesleri). 

Çünkü bunun tesirini sokaklardan geçerken 
görüyoruz. İstanbul'da sokaklarda Tarzan te
raneleri istiyoruz, bununla Tarzan fenadır de
mek istemiyorum, terbiyei bedeniyedir, buna 
itiraz edenlerden değilim, isterlerse ağaçtan 
ağaca da atlasınlar (Gülüşmeler). Fakat mesele 
bu değildir, bu zihniyetin gelmesi ve yerleşmesi 
meselesidir. İlim, okumak yazmak ve Tarzan gi
bi sıçramaktan ibaret değildir. İlim böyle adde-
dilmemelidir. Bu zihniyeti değiştirmek lâzım
dır, bendeniz bu fikirdeyim. 

Son olarak şunu da arşedeyim: Teknik ve 
sanat mektepleri meselesi. Bunun memlekette ne 
kadar mühim olduğunu Komisyonumuz da tak
dir etti ve sekiz milyonluk bir tahsisatı bir 
kalemde buna verdi. Bendeniz, Komisyonda Ve
kil Beyden rica ettim, kabul ettiler; gelecek se
ne, bu sanat ve teknik mekteplerinden çıkan 
gençlerin ne kadarının Devlet müesseselerine ve 
ne kadarının İktisadi Devlet Teşekküllerine ve ne 
kadarının da dükkân açtığını öğrenmek isterim. 
Bu çok mühimdir. Hepiniz biliyorsunuz, mahal
lenizde iki çilingir, bir demirci bulamazsınız, evi
ni yaptırmak için bir dülger bulmak hususunda 
ne kadar uğraşırsınız. Bu, noktadan böyle bir 
istatistik çok lâzımdır. 

BAŞKAN — Kâmil İdil. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Aziz arkadaş
larım ; bu kürsüden birkaç defa daha belirttiğim 
veçhile Eğitim işlerimizin çok aksıyan bir tara
fından yine bahsetmek istiyorum.. 
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Okul sağlığı dâvası: 
Hijiyen skoler adı altında bütün milletlerin bi

rinci sınıf problemlerinden birisini teşkil eden 
bu dâva maalesef memleketimizde lâyik olduğu 
ehemmiyetle ele alınmamıştır. Umumi Hıfzıssıh-
lıa Kanunu .hükümlerine dayanarak arada sıra
da Sağlık Bakanlığı bu işe el koymak istemişse 
de muvaffak olamamıştır. ])iğer taraftan okul 
tabiplikleri adı altında bir teşkilât mevcut ise 
de bu da ismi var, cismi yok bir anka kuşu gibi 
herhangi bir fayda sağlamaktan çok uzaktır. 
Bugünkü okul hekimliklerinin yüzde doksan do
kuzu ek vazife halinde ya bir odacı aylığı ile tu
tulmuş veya 20 - 30 lira gibi sadece sembolik 
bir şekilde tâyin olunmuş birer vazifeden iba
rettir. Yarının varlıklarını idare ve ilim adam
larını bünyesinde; toplıyan okullarımızdaki ço
cuklarımızın ilim ve fenne uygun bir şekilde ko
runması, zekâ ve ruh haletlerinin ölçülmesi, 
mesaileriyle, sağlık durumlarının denkleştiril
mesi için bilgi sahibi elinde esaslı bir denetleme
den geçirilmek ieabederken bugünkü yapılan 
işler, okul hekimlerinin tesadüfen okulda bulun
dukları vâki olursa ve çacuklardan herhangi 
birisinin bîr arızası olursa üstünkörü bir gözden 
geçirmekten ve öğretmenlerden hasta olanlara 
rapor vermekten ibarettir. 

Bilhassa ilkokullarımız hemen hem cm tam ar 
miyle hekim yardımından uzaktır. Hekimi olan 
okullarda ise bu arkadaşlardan hijiyen skoleıden 
anladıkları bile yoktur. Sadece bir hekim bu
lunsun, diye tedarik edilmişlerdir. »Simdi bu 
hususların inceliklerini burada anlatmanın.fay
dası yoktur. İşin ne ifade ettiğini Millî Eğitim 
Bakanımız pekâlâ bilirler. Bu bakımdan mese
lenin ehemmiyetle ele alınması ve okul sağlığı 
ile yakından ilgilenecek bir İhtisas şubesinin ken
di merkez teşkilâtı bünyesinde tesisi lâzımdır. 
Gelecek bütçeye kadar esasen etüdü yapılmış ve 
bazı projeleri yapılmış olan bu hususun tekem
mül ettirilerek Yüksek Meclisinize bir kanun ha
linde getirilmesini temenni ederim. 

ikinci mühim bir nokta ise, üniversite ve 
orta öğretimdeki kalabalık öğrenci kitlesinin 
randımanlı bir şekilde yetiştirilmesi konusudur. 

Ortaöğretim konusuna Millî Eğitim Hakimi
mizin ehemmiyetle ele aldığını ve öğretmen ye
tiştirme hususunda büyük gayretler sarfe'ttiğini 
biliyoruz. Yalnız şurasını kaydetmek lâzımdır-
ki, tanıdığımız ve temas ettiğimiz öğretmen

ler m üt tef ikan kalabalık yüzünden çocuklardan 
randıman alınamadığını ve hattâ çok defa bü
tün talebelerini tamamiyle tanıyamadan senenin 
geçip gittiğini söylemektedirler. Bence bir fab
rika gibi bütün çocukları bir değirmenden geçi
rip ortadan aşağı kaliteli bir nesil yetiştirmek hiç 
olmazsa müstakbel cemiyetin zayıf kalmasını in-
tacedecek bir tehlikedir. Altmışı geçen talebe
yi ihtiva eden sınıflarda öğretmen ne kadar gay
retle ve cevval olursa olsun müfredatı ikmal 
etmek ve her talebeyi birkaç defa denetlemek 
imkânına sahip değildir. Onun için lise ve or
taokullarımızdan mezun olan çacuklarımızm or
talama derecelri pek iyi veya iyi değildir, daha 
aşağıdır. Kendi konuları olan bu hususun nasıl 
ıslah edileceğini elbette benden iyi bilirler ve 
üzerinde durmaktadırlar. Yalnız Üniversitenin 
aynı dertle malûl olduğunu anlatabilmek için 
Üniversiteye kaynak teşkil eden ortaöğretimden 
bahsettim. 

Yüksek öğretim sınıfları okadar mahmuldür 
ki, bini aşan talebe ile tedrisat yapan profesör
lerin ne talebeyi tanıması, ne de onların hepsine 
dersini isma ettirmesi mümkün olmamaktadır. 
.Rektör, Dekanlar, Profesörler bu hususta müt
tefiktirler. Hattâ bana gerek İstanbul Üniver
site rektörleri, gerekse birçok tanıdığım dekanlar 
Üniversiteyi bitiren talebenin kalitesinden kati
yen memnun olmadıklarını beyan etmişlerdir. 
Vaziyet böyle iken ne diye bazı gece veya ak
şam kurları tesis çimekten kaçındıklarını bir 
türlü an 1 ıyamıyorum. Fransa'da, Almanya ve 
İngiltere'de, Birleşik Amerika'da pek çok üni
versiteler akşam ve gece kursları adı altında tam 
bir üniversite tahsili vermektedirler. Bu kurs
lardan gerek hayatını gündüz çalışmalariyle ka
zanan eşhas, gerekse memurlar istifade etmek
tedirler. Biz Üniversitenin dar durumu yüzün
den memurlarımızı tefeyyüzden mahrum edecek 
kararlar almışızdır. Halbuki nice büyük kabili
yetler, istidatlar bu yüzden sönüp gitmeye mah
kûm olmuştur. Avrupa'da gece kurları almak 
suretiyle dereceler yapmış olan kaç tane arkada
şımız vardır? Bu bakımdan gerek Millî Eğitim 
Bakanlığının, gerekse Üniversite idarecilerinin 
bu hususu gözönündc tutmalarını ve behemal 
akşam kurlarının tesisini bilhassa rica ederim. 

Çocuklar için neşriyat yapan gazetelerden 
bahsetmek istiyorum. Bunların çocuk ruhiyatı 
umumi ahlâk ve âdap telâkkisi bakımından etü-
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dünü ihtisas adamlarına bırakırım. Benim üze
rinde durmak istediğim mühim nokta bu mec
mua ve gazetelerin basım işinde kullandıkları 
harflerinin pek küçük puntuda ve göz sağlığına 
zararı olacak bir şekilde bulunmasıdır. 

Bu hususta gerek Millî Eğitim Bakanının, ge
rekse Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün il
gilenmesini bilhassa rica ederim. 

İSMAİL HAKKİ HALT ACI OĞLU (Kırşe
hir) — Mevzu geniş ve girii'ıb-, vakit azdır; 
onun için en önemli saydığını nokta hıra doku
nup geçeceğim. 

Bütün dünyada olduğu gibi, bizini memle
kette de, bir imtihan meselesi vardır. Muhtelif 
hatipler başka yollardan bu noktaya temas et
mişlerdir. Kısaca söyliyeyim, imtihan müessesesi 
bütün dünyada olduğu gibi bizim dünyamızda 
da gayriinsani, gayriilmîdir ; kudreti değil 
sadece hafızayı ölçer; ezberi arar, iktidarı de
ğil! Halbuki milletlerin hale Türk milletinin 
muhtaç olduğu insanlar iyi ezberliyen, çok bi
len insanlar değil, bilgisini amele tahvil edebilir 
olanlar, yaratanlardır, bu memleket nüfusunun 
sağlığını, medeniyetini artıranlardır. Olıalde 
imtihan kalburuna girenlerin , şahsiyet olmaları 
üzerinde kalmmalı, şahsiyet olnııyanlar altında 
kalmmalıdır. Bu işin ne kadar güç olduğunu 
biliyorum, fakat Eğitim Bakanından bu işin da
ha insani, daha ilmî ve daha pedagojik temeller 
üzerine koymasını istemek bir Milletvekili sıfa-
tiyle elbette hakkımızdır. 

Öğretmen propleminc geçiyorum : 
Bir öğretmen proplemi vardır; tekrardan 

usanmam, bir öğretmen; bir tapu, bir emniyet 
memuru, bir müdür değildir. Öğretmen; bir 
teknisyendir. Ne iyi veya ne yazık ki, öğret
men tekniği hergün değişmektedir. Öğretmenin 
okuldan aldığı bilgi hemen hiç gibidir. Teknik 
ise daima değişmektedir. Bu bilgi yaratmak 
ödevi düşünüldükte hiç gibidir. Bu teknik daima 
değişmektedir. Froebel'in Kindergarten dediği 
çocuk bahçesi nedir? Bu çocuk bahçesi hayli 
maziye karışmıştır, o artık bir fosildir. Ame
rika'da belediyelerin çocukları yetiştirmek için, 
onları eğlendirmek, yaşatmak, büyütmek, ye
tiştirmek ve şahsiyete ulaştırmak için, ve bir 
Amerikalı şahsiyetine ulaştırmak için, çocuk 
bahçelerinde özel surette yapılan parmaklıkları, 
duvarları ve tünelleri bilmedikten sonra nereden 

okuyup, nereden anlıyacaktır? Öğretmen, bü
tün dünyadaki yenilikleri adnu adım takibet-
mesi lâzım gelen bir teknisyendir. Öğretmen 
alelade bir insan değildir, öğretmen, Atatürk'
leri, İnönü'leri, sizleri yetiştiren bir sanatkârdır. 
Öğretmenin imanının ve Türklüğünün bizdeki-
ler olduğuna hiç şüphe yoktur. Fakat öğret
menin meslekî teknik bilgiyi edinmesi için, pe
dagojik kalkınması için bu Kamutay elinden 
geleni esirgemeyecektir. Öğretmen çok okuma
lıdır. Hattâ onun bir şahsi kütüphanesi (Ol
malıdır. Öğretmen memleketin içinde ve hattâ 
dışında çok dolaşma]ıdır. Arife tarif lâzım de
ğil, ne demek istediğimi tabiî çok iyi anlıyor
sunuz. (Jeçiyorunı. 

Başöğretmenler ilkokulların sadece idareci
leri değil, kaptanlarıdır. Başöğretmenler idari 
işlerle yüklüdür. Zavallılar kırtasiyeden baş
larını kaldıramamaktadırlar. Eğitim Bakanın
dan ikinci dileğim budur.. Başöğretmenleri kır-
tasi muamelelerle meşbu olmak halinden kurtar
sınlar. Onlar Başöğretmen olarak kalırlarsa o 
zaman ilkokullardan yetişecek çocukların sevi
yesi daha başka olur. 

Bir ortaokul proplemi vardır. Adnan Adı-
var'ın Üniversiteye gidenler hakkındaki söyle
dikleri sözlere dikkatle ve şuurla iştirak ediyo
rum. Evet. bir ketumiyet bir de keyfiyet mese
lesi vardır. Fakat ne ketumiyeti ne de keyfi
yeti feda etmek meselesi yoktur. İlk ve ortao
kulda kemıniyete kıymet vererek bütün vatan
daşları okutmak durumdasınız. Fakat ortao
kuldan sonra iş değişir. Ortaokuldan sonra ar
tık Öğrenim bir keyfiyet meselesidir, sadece 
bir keyfiyet meselesidir. Bunu nasıl sağlıyabilir-
siniz: Bu hususta benim bulduğum çareyi 
methecek değilim, benim bulduğum çare se-
leksiyon, arıtma, imtihandır. Öyle bir imtihan 
olmalı ki, yüksek tedrisata yalnız yüksek ted
risatı hazmedebilecek insanlar geçebilmelidir. 
Şart. budur. Ohalde ne yapmalıyız ? Ne yapmalı
yız ki, ortaokula girenler iyice elenebilsin? Kal
burun altında kalanları sokağa atacak değiliz ! 
Cemiyet içinde hem maişetlerini temin edecek 
ve hem de ona faydalı olacak bir rol 'vereceğiz. 

Ortaokullarımızın kusuru kitabi, edebî ol
malarıdır. Bunlara biraz teknik hüviyet vere
lim. Bu ortaokullar içinde yaşadıkları memle
ketin, muhitin sanatlarına, tekniğine biraz in
tibak edebilir olsunlar. Bir ortaokul merkezi 
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ki, Anadolunun yalnız yününü halıya ve kebeye 
tahvil etmek sayesinde yaşıyaıı bir stepinde-
dir. Yünden haberi yok, kilimden haberi yok, 
halıdan haberi yok, keçeden haberi yok, ilmik
ten haberi yok ve halıcılığımızın himayesizli-
ğinden, kanunsuzluk yüzünden düşmekte öldü
ğünden haberi yok, Acem İstan 'tıın kanun sa
yesinde, himaye sayesinde, bu İkinci Dünya Har
binde dünya kadar dövizi memleketine soktu
ğundan haberi yok. Ortaokul mezunudur ama, 
bir miktar coğrafya, bir miktar kozmografya 
bilgisi kazanmış; neye yarar? Bu problem büyük 
bir problemdir. Eğitim teşkilâtında/» diliyorum, 
ortaokul işini bir de teknik bakımdan «'öz
ününe getirsin. Geçiyorum. 

]77 ortaokulumuzda 5(5 775 çocuk, genç ye
tişmektedir, Bunların türlü teknik kabiliyet
ler ve ihtisaslarla mücehhez olduğunu bir an 
için düşününüz; memleketin seviyesi, tekniği 
böyle mi kalır1? Teknik, medeniyet seviyesi der
hal yükselmeye başlar. Geçiyorum. 

Okul kitapları üzerinde durulacak bir prob-
1 emdir. Geçiyo runı. 

Dişi]din meselesine geliyorum; okullarımı
zın umumiyetini olduğu gibi görüyorum; bir 
disiplinsizlik olduğuna inanan insanlardan deği
lim. Fakat Kamutayın Yüksek dikkatini, çok 
nazik bir nokta üzerine celbediyorum. O da 
şudur: bizim nesil, yani (50 ma varanların nesli, 
Kur 'an ayetleriyle, peygamber kıssalariyle ve 
evliya menkibeleriyle yuğıırulmuş bir nesildir. 
Ben kendi hesabıma bundan hiçbir zarar görme
dim ve ararsam, millî vicdanımın bazı köklerini 
de bu kaynaklara batmış bulurum. Bugünkü ne
sil ne ile besleniyor? Söyliyeyim: Coğrafya, 
kozmugrafya, matematik gibi şeylerle. Bunlar 
ilim yapacak, teknik doğuracak şeylerdir, vic
dan yaratacak şeyler değildir. Acaba bugünkü 
neslin kaynakları, vicdan, değer kaynakları ne 
olabilir diye kendime sordum. Arkadaşlarım 
kırk senedir bir insan okutulursa odun olsa cila 
kesbeder! Elbette bir insanî ve millî ümanite 
iştiyakını hasretini çekiyoruz. Ötekilerin var, 
Grek o - lâten diyorlar, sağlamdır. Bizim hem 
var, hem yok! Ben ilk, orta tahsilimi Türkiye'
de yaptım, Avrupa Ma okumadım, yalnız kitap
larını okudum, okadar! düşünüyorum ki 
ümanite namına nemiz vardır; Hazreti 
Ömer'in bir fakiri eninim dinledikten 
sonra sırtına un çuvalım vurup götürmek ne 

büyük şeydir! Bunları duyduğum zaman heye
candan irkiliyorum. Ben mutaassıp değilim. Bu
rada insanlık vardır, fıkaraperverlik vardır, de
mokratlık vardır. Ne demokratlık yrabbi! Bir 
de Yavuz Saltan Selim'in atını sürerken: Karı
larını düşünenler karılarının yanma gitsin ben 
tek başıma giderim, demesi vardır. Sonra dü
şününüz Lüfer: Ahlâk ve insanlığı Türklerden 
öğrenmeye gidelim, diyor. Bayazıt Medresesi
ni düşünüyorum ve kapısının önünde duruyo
rum. Ve Beyazıt Medresesini beğenmek için 
And re Side'in sözünü hatırlamağa mecburiyet 
hissetmiyorum. Görüyorum ki, şaheserdir. Yal
nız şaheser değil insanidir. Ve görüyorum ki, 
Le Corbusier çok haklıdır, çünki Türkler eski 
Yunanlılarla beraber ve bence, onlardan üstün 
olarak, insanlığa, kübizmi öğreten hocalardır. 

Çocukların vicdanını arıyorum. Bunlardan 
hiçbir şey yok! silinmiş değil, girmemiş! Naşı! 
heyecan duymam, ben nasıl burada bağırmam 
efendim? Çingeneler dahi efsaneler vardır. Biz 
Ulu Tanrının Ulu Milletiyiz, bizim efsaneleri
miz, bizim mitolojimiz, Çanakkale'de Atatürk'
ün yarattığı şahamet menkıbelerimiz ve insan
lık vakalarımız yok mudur? Ne kötü, ne yazık 
ki onu söylemiyoruz, yazamıyoruz? 

Şimdi asıl mesele; ahlak, buhranıdır. Saygısız
lık, lüks, sefahat buhranıdır. Onların yokluğun
dan ileri geliyor. Türk Çocukları son derece ve
rimli bir tarladır. Bu tohumları bu aziz toprak
lara serpin çok feyizli filizler fışkıracaktır. 

Arkadaşlarım; bu Türk çocukları, bu Türk 
öğretmenleri çok iyi bilmelidirler ki ; bizim tap-

} tığımız, istediğimiz şey, sulta yani empire değil, 
bizim taptığımız ve istediğimiz velayettir, 
otoritedir, yani ahlâki varlık, yüksek hayır
dır, yüksek hüsündür hak ve hakikat
tir Mekteplerimiz için hürriyet.istiyoruz; fakat 
mekteplerimiz için inzibat dahi istiyoruz, istip-
dadı müsamaha edecek Meclis bu Meclis değil
dir. Onu âlemin başka tarafında arasınlar. Fa
kat inzibat muhtel olduğu zaman Hükümet kud
reti mutlak kudretini ikame edecektir. Bir de
ğer vardır ki her şeyin fevkiııdedir, o, varlık
t ır ; varlıksa zaptürabtla kaimdir; geçiyorum. 

Burada, bu kürsüde okul ve aile birlikleri
nin, toplantılarının, müsamerelerinin ve kaynaş
malarının bu memleketin ahlâkı hayatı için son 
dereceye kadar hayırkâr tesirler yapmakta ol
duğunu gören bir insan sıfatiyle Millî Eğitim 
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Bakanına borcumu ödüyorum. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bir seyahat esnasında Mahmu
diye Köy Enstitüsüne indim, dört ay evvel ba
na uzun bir mektup yazdılar. Mesai raporları
nı da bağlamışlar. Okudum o kadar meşgulüm 
ki cevap dahi veremedim. 

Arkadaşlar; Köy enstitüleri bu memleketin 
evlâdıdır. Kamutayın çocuklarıdır onlar. İyi
dirler, temizdirler, ülkücüdürler. Sizin kutsal 
dâvanıza ihanet edecek insanlar değildirler. Yer
li, münzevi vakalardan dolayı hiç kuşkulanmı-
yalım. Millet yolunda çalışmaktadırlar (Alkış
lar) . 

Arkadaşlarım, 40 yıl önce ve nüfusu 55 mil
yon iken Almanya'nm 25 tane Üniversitesi var
mış. Bu kadar çoktur. Bunun obijektif olarak 
alsak bir de hesap etsek bizim en çok sekiz Üni

versiteye ihtiyacımız vardır. 
Son sözüm; sesini ve sözünü çoktanberi işit

mediğim. ve hasretini çektiğim Çamlıbel'e teşek
kür etmektir. O ne durendişane o ne güzel kav
rayıştır, o ne insani, ne ahlâki tenkittir. Ben
deniz de (Sol tarafı göstererek) bu taraftayım, 
ben de onun iştiyakını taşıyorum, böyle rapor
lar ve tenkitler yapmanın. Ama, sevgili Demok
rat arkadaşlarım, unutmayınız ki realite çok gi
rifttir. 

Birgün Cenabıhak müyesser kılar da mevkii 
iktidara gelirseniz görürsünüz bu ne kadar güç 
bir şeydir. (Alkışlar.) 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar, söyliyeeeğim sözlerden bir kıs
mını Çamlıbel dâhil iki salahiyetli arkadaş; Ad
nan Adıvar'la, ismai) Hakkı Baltacıağlu söyle
diler. Onları bırakıyorum. 

Arkadaşlarım, ben yürüyen bir vapurun sür
atini tezyit edecek vasıta arayanlardan değilim, 
daha evvelki arkadaşlar gibi. Yani mevzuum bu 
mahiyette değil. Ben batmak üzere olan, su al
maya başhyan iki vapurun tahlisini rica edece
ğini, bunun için geldim. 

Bunlardan birisi, güzel Türkçe lisanı. Arka
daşlar, bu lisan, mübalâğa etmiyorsam, bugün 

hepimizi düşündüren, endişelendiren bir facia 
halindedir. Bizim arkadaşlardan biri dedi ki, bi
zim evde üç lisan kullanılır; birisi benim lisanım, 
birisi, lisede okuyan çocuğumun lisanı, diğeri de 
ilkokulda bulunan çocuğumun lisanıdır. Ben li
sedeki çocuğuma ders öğretemenı, o da ilkmek-

2.1947 O : 1 
I tepteki çocuğuma öğretemez. Reislerimizin bazl 
! kelimeleri bulmak için çektikleri müşkülâtı gör

müyor değiliz. Konuşurken bazı arkadaşlarımı-
ı zm söyledikleri kelimeleri anlamadığımız vâki--
[ d ir. Bunu burada durdurmak ve hiç de geri 

gitmek daima irtica olmıyacağına göre, biraz da 
geriye gitme zamanının geldiğine kaniim. 

I Arkadaşlar, iki gün evvel bizim Ulus Gaze-
j tesinde bir makale çıkmış, oradan bana bir cüm

le söylediler. «Ak sazm üstünde cücükler» eğer 
şurada, Maarif erkânı muhteremsi de dâhil ol
mak üzere, bunun mânasını anlıyan varsa... 

Dr. ADNAN ADTVAR (İstanbul) — Onlar 
bilirler... 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — 
Bunun mânasını anlıyan varsa parmağını kal
dırsın. Bunun mânası «kâğıt üstünde harfler» 

| bizim Ulus Gazetesi isminden galiba son zaman
larda ilham almaya başladı, tam millet oldu, için
de her şey var. Muhalefet var, muvafakat var, bu 
anlaşılmaz lisanlar var. Birbirine muhalif parti 
fikirleri var. Hattâ aynı particilerin zıt fikirleri 
de var. İsmiyle müsemma bir mahiyete geldi. Hu
lâsa Ulustan, orada gazete heyetinden biri çı
kıp ta efendi: bu makaleyi nasıl getiriyorsun, 
bir memleketin irfanı ile alay mı ediyorsunuz 
dese olmaz mı? Bu ağlanacak haldir! Aksazın 
üstündeki cücük; bu da ne oluyor? 

Bizim bugün tahsilde bulunan çocuklarımı
zın tamamiyle muvaffak olamamalarının sebep
leri arasında işte bu lisan işi de vardır. Bir çocuk, 
ailesi içinde duyduğu kelimelerin mânasını ora
da anlıyarak tekrar edildiğini duymalıdır. 

ı Mektebe gittiği zaman evde duymadığı kelim e-
j leri duyarsa mefhumları kavramakta zorluğa 

uğrar. Size birkaç misal veriyorum. Evleri-
j mizde : Bu karaktersiz adam, oğlum karakter 
I sahibi olman icabcder deriz. Çocuk mektebe 

gider, orada harekteri "İra., olarak görür. 
ı Evlâdım bu vaziyet tabiîdir, dersiniz. 
ı Mektebe gider, <x Doğal » la karşılaşır. (Ne 

demekmiş sesleri). Tabiî, vilâdi demekmiş. 
Evlâdım, bu hayaldir, sen hayale kapılma 

dersiniz. Mektebe gider « imke » diye öğrenir. 
Çocuğum acele etme, acele işe şeytan karı

şır. Mektebe ve Meclise gelir, « İvedi » diye 
öğrenir. 

Arkadaşlarım, yanlış yoldan dönmek kusur 
ve kabahat değildir. Bir kumandan ordusu-

J nu tehlikeli bir yola götürürse benim haysiyet 
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ve gerelim vardır, dönemem, demez. Biz bu 
hatalı yol üzerinden dönmeliyiz. 

Muhterem şairimiz Halil Nihad'ın bir bey
ti ile bu kısmı bitireceğim : 

Hayale gelmiyen işler vücuda gelmiştir; 
Bu inkilâbı lisan işte böyle bir iştir. 
Hakikaten hayale gelmiyen işler olmuş ve 

ve lisanımız işte bu hale gelmiştir. Bu bitti. 
İkincisi: Temas etmek istediğimi zannede

rim tahmin ettiniz, Türk Musikisi. Sizi uzun 
rahatsız etmek istemem. Söyliyecekle/rimin bir 
çoğunu eskiden söyledim, onların unutulmaması 
lâzımdır ki, bugünlerde onları tamamhyabilmek 
mümkün olsun. Bizim kıymetli varlığımızdan 
birisi de musikim izdir. 

Leon Hancıyan ve Astik namında kıymetli iki 
vatandaşın musikimize ait topladıkları çok kıy
metli eserler Hükümet tarafından satmalin
miştir. 3 senedir mahzenlerdedir. Bunlar ken
di eserleri değil; Dede Efendi ve Itrî 'nin 
büyük şaheserlerini ve daha birçok eserleri bir-
araya toplamışlardır. Bunlar ancak Hanparson 
notasiyle bizim musikiye, mal edilebilir. Onla
rı bilen yok. İki tane kıymetli sanatsever ar
kadaş var. İsimlerini de söyliyeyim, çünkü 
yaptıkları fedakârlık aşklarını gösterir derece
dedir. Bu Hamparson notalarını öğrenmek 
için bir lisan öğrenmek mecburiyetinde kalmış
lardır: Ermenice lisanı. Bu iki arkadaş, Refik 
Fersaıı ve Neyzen Halil Çan'dır. Bu iki arka
daştan başka da Hamparson notasını bilen var 
mı yokmu? bilmiyorum. Bunlar sağken bu eserle
ri, bu sanat aşklarına veri]), şunları Türk sanat 
Hazinesine maledin diye kimse çıkmıyor. Bu 
Millî Eğitim Bakanının vazifesi dâhilinde olmı-
yabilir. Sonra, ben biliyorum ki, makamında 
gençlik için fazilet ve çalışkanlık numunesi ola
rak, çok zaman Bakanlıkta kalmasını istedi
ğim çok kıymetli Kesat Şemsettin bilse bunun
la yakından meşgul olur. 

Bunu haber vermek istiyorum: Böyle hazine
lerimiz varken bunlardan istifade edememekte
yiz. Radyo dinlerseniz anlarsınız o işin içinde 
olanlar bile musikimize ehemmiyet vermezler. 
Hattâ bundan nasıl kurtulsak diyenler bile var
dır. Dikkat ederseniz, radyoda hep aynı şeylerin 
çalındığını görürsünüz. Halbuki bizim Hazine
miz o kadar büyüktür ki, eğer ehemmiyet veril
se bir dinlediğinizi altı ay sonra dinlersiniz. Fa
kat lıuıılara bakan yoktur. 

Radyo ile alâkası yok ama nihayet musiki ile 
alâkası olduğu için söylüyorum; radyodan bir 
takım gençler ayrılıyor. Para meselesi, Rad
yo bir musiki mektebi değildir. Oraya stajyer 
alıyorlar, kaabiliyeti belli olmıyan gençler geli
yor. İki üç sene kalıyor kıymetli olursa 
geliyor bir iki sene kalıyor, becere
miyor, gidiyor yahut kıymetli olursa, biz çok 
az para veriyoruz hakikaten, o zaman 
bırakıp d işarda iş buluyor. Halbuki bizim öz ma
lımız olan Türk musikisini, Türkün tarihî, millî 
bedii eserlerimizi öğretmek için konservatuvarın 
bir köşesinde, kapı kenarında olsun bir oda ayır
mak imkânı yok mudur? musikimizin kendisine 
mahsus bir tavrı vardır, bu tavır yavaş, yavaş 
kayboluyor. .'Piyasa musikisi yüzünden alelade 
oluyor, bedii vaziyetinden çıkmıya başlıyor. 

Meselâ, Münir Nurettin gibi, Eyyubi gibi üs
tatların eline gençler verilse de konservatuvarda, 
İstanbul Konservatuvarında bir sınıf açılsa rad
yo, ki, hepimizin bilhassa uzak yerlerde bulunan 
vatandaşlarımızın bir yegâne biricik zevk, istifa
de vasıtalarıdır. Bu konservatuvardan radyoya 
gençler yet işse burası mükemmel bir mektep hali
ne getirilse buradan çıkanlardan radyo doğrudan 
doğruya istifade eder vaziyete gelse bilmiyorum 
çok iyi bir şey olmaz mı? Bunu Hükümetten ve 
Millî Eğitim Bakanlığından bilhassa rica ederim. 
Bu sayede memlekete Türk musikisini kazandır
mış olurlar. Bu vesile ile size bir beşaret haberi 
vereyim. Hepinizin istediği bir şey vardı: Di
yorduk ki, Türk musikisi Garp tekniğiyle vücu-
de getirilecek eserler için tükenmez bir hazinedir, 
biz istifade etmesini bilmeliyiz, siz Garp tekniğiy
le Türk musikisinden istifade edilerek yapılmış 
bir eseri d ini eseniz bunda kendi vatanınızın ko
nusunu kendi vatandaşımızın sesini, hattâ tarihi
nizin sesini alırsınız. Burada takdirle yadetmek 
isterim. Adnan Saygın isminde kıymetli bir 
genç çıktı. Bu, genç bizim ilâhilerimizi ve halk 
türkülerimizi, armonize ediyor. Oratoryo denilen 
azametli eseri vücuda getirdi, bizim o eski çocuk 
ninnilerini ve ilâhilerini orada bir konser halinde 
100 enstürman ve 100 tane de okuyan olmak üze
re bize mükemmel surette dinletti. Bunları din
ledi1?. ve zevkini tattık. Bırakınız o hazineyi. Ad
nan Saygın gibi kıymetli gençlere verebilelim. 
Beş sene sonra Hükümetin yapacağı bu büyük 
eserin a zara etin i gördüğümüz vakit iftihar edece
ğiz. Bir muharebe kazanmış ve bir millî hazine 
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keşfetmiş gibi sevineceğiz. Bunu sizden, Hükü
metten ve bilhassa kıymetli ve sevgili Millî Eği
tim Bakanımızdan rica ediyorum. 

MUSTAFA REŞİT TAJRAKÇİÜĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlarım, beş on dakika vaktinizi 
almama müsaadelerinizi rica edeceğim. Burada 
söylenmiş veya okunmuş yüksek fikirlere temas 
edecek değilim. 

Hepimizin üzerinde durduğumuz ve düşündü
ğümüz birkaç millî Eğitim meselesine temas ede
rek sizlere tercüman olabilirsem vazifemi yap
mış sayacağım. 

Arkadaşlarım ; Büyük Meclisimizin ve Büyük 
Türk Milletinin birkaç yıldanberi Millî Eğitime 
yapmakta olduğu fedakârlığı hepimi?, biliyoruz. 
Bu sene yine bunun yeni bir tecellisi olarak 7 
milyon liradan fazla, bütçeye ilâve edilmiş oldu
ğunu, buna inşaat masraflarını da dâhil eder
sek bu bütçenin 110 milyona çıktığını görürüz. 
îlk öğretimde okuyan talebelerimizin sayısı bir 
buçuk milyonu aşmıştır, her yıl orta okullarımız
dan 11 - 12 bin genç çıkmaktadır ve yine her 
yıl beşbinden fazla lise olgunluk imtihanı veril
mekte yani diploma alınmaktadır. Bütün bun
lar çok iyi. Fakat bir noktayı düşünmemiz lâ
zım gelecek. O da ilkokullarda köylerde ilokubı 
bitirmiş olan çocuklar bu tahsili kendileri için 
kâfi görmüyorlar; orta okula (levam etmek için 
şehir ve kasabalara gidiyorlar. Bu çocuklar bu
ralarda çok sefalet çekiyorlar, yetişemiyorlar. 
Pek azı hayatlarını kurtarıyorlar. Bunlar orta 
tahsili tamamlayıp da liseye gitmek istedikleri 
zaman yine lise bulunan muhite gidiyorlar birçok 
güçlüklerle karşılaşıyorlar. Çoğu hayatım kaza
namıyor. Orta tahsilini tamamlıyamıyanlar ise 
artık köylerine de dönemedikleri için bunlar köy 
için kayıp edilmiş birer kıymet haline geliyorlar. 
Aynı zamanda kalaba ve şehirlere de mal ola
mıyorlar. Bu hal herkesin, her yerde gördüğü 
bir vakıadır. 

Kasaba ve şehirlere gelince, ortaokullardan 
mezun olanlar ve liseleri bitirenlerin sayıları o 
kadar çoktur ki, bunlar devlet dairelerinde iş 
bulamamaktadırlar. Böylece işsiz münevver ve 
yarı münevver bir kısım gençler memlekette a-
vare gezmektedirler. Bu hal bize Maarifin baş
ka bir istikâmet tutması gerektiğini şiddetle 
göstermektedir. 

Arkadaşlar bütün savfmitılanı rağmen yur-

ız. iyi ( u . ı 
dıimuzun dimdik ayakta kalmasının sebeplerinin 
başında nüfusumuzun % 76 sının köylerde bu
lunması teşkil eder. Köy çocuğunu köyüne bağ
lı kalarak, köyünde refah içinde yaşama imkân
larını bularak köyde tutmak çarelerine başvur
malıyız. Kasabalarda ve şehirlerde olan gençleri
miz birer kudrettir. Bunların mutlaka Üniversi
telere gitmeleri şart değildir. Bugün ilkmektep 
kapılarından baktığımız zaman orada üniversi
tenin bir fakültesini görüyoruz. Halbuki hayat 

I böyle değildir. Bir maarif politikası hayatı 
j takip etmek mecburiyetindedir. Hayatı takibet-
| miyen bir maarif politikası yaşamamaya nuıh-
; kumdur. Bana öyle geliyor ki ; mümasil ıııeıu-
j leketlerde olduğu gibi köy çocukları ilk okulla

rı bitirdikten sonra ziraat sanatlarını olduğu 
yerde öğrenmeli ve köyüne faideli yetiştirilin eli
dir. Şehir ve kasabalarda ortaokulları bitir
miş olan gençlerimiz meslek ve sanata hazırlık 
şubelerini de bulmalıdırlar. Hattâ arkadaşlar; 
şehir ve kasabalarımızdaki ilkokulu bitiren ço-

! cılklarımız yerin katılacakları hayatın, yani 
i meslek hayatının terbiyesini buradan alarak ye-
; iişmelidirler. Böylece Millî Eğitim bir reform 
j geçirmeli ve istikametini hayata tevcih • etmeli-
! di.*. Eğitim işlerimiz meslek ve sanata, bilhas-
; sa ziraat sanatlarına müteveccih bir yetiştirme 
| vo olgunlaştırma plânına muhtaçtır. 
J Arkadaşlar, nasıl bir şehrin imarı için plâ-
| na ihtiyaç varsa böylece Maarifin de tesbit edil-
! miş plâna ihtiyacı vardır. îmar plânlarını na-
I sil mimarlar, mühendisler yaparsa, maarifin plâ-
j nmı da o işi kavramış kimseler yapar. Bunları baş

ka memleketlerde akademiler tertip eder. Bizim 
de bir akademimiz olmalıdır. Bu memleketin 
maarif ihtiyaçları muhteliftir. Bu ihtiyaçları ara
yıp, tarayıp, eğitim işlerini plânlaştıracak bir 
akademiye lüzum vardır. Temas edeceğim mese
lelerden birisi işte bu akademi teşkil edilmesidir. 

İkinci mesele; teknik okullarımız meselesi
dir. Bu okullardan her yıl 4 - 5 bin genç mezun 
oluyor. Bunların kimisi elektirikçi, kimisi ma
rangoz, falandır. îyi ama bundan sonra yeti
şecek olan aynı cinsten teknisiyenlerimiz yarın 
iş bulamazlarsa ne olacaktır1? Bunun ölçüsü ne
dir] Bu memlekete kaçtane elektrik ustası lâ-
zımdırf Memleketin Endüstri plânı yapılması 
ve bu teknik okullara ona göre şubeler açılma-
lıdn*. Talebenin miktarı muayyen ölçülere gö
re ayarlanmalıdır. Böyle olmazsa oh gene son-
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ra bu memlekette elli bin tane teknisiyeu iş arı- j 
yaeaktıı*. O zaman no yapacağız? Buna temas 
ettikten sonra başka bir mevzua geçiyorum: ! 

Arkadaşlar; geçen sene yiue bu kürsüde si
zin de hissiyatınıza tercüman olarak muhtelif 
arkadaşlarımla okullarımıza ahlâk tedrisatı ya
pılmalıdır dedik. Bunu memleket istiyor, siz 
istiyorsunuz, fakat Eğitim Bakanlığı ahlâk 
okutulmaz yaşanır diyerek bunu okullara koy
madılar. Evet ahlâk yaşanır, cemaatte, ailede 
yaşanır, fakat aynı zam antla okullarda da oku
tulur. Başka memleketler ahlâk dersi okutmak
tadırlar. Bakın, Fransızların 1947 - 1948 orta
okullar müfredat programı buradadır. Fransız
ların programında gençlere muayyen saatler
de muayyen hususlarda ahlâk ve yurt bilgisi ve
rilmektedir. Nasıl bir beden terbiyesine, nasıl. 
bir fikir terbiyesine ihtiyaç varsa ahlâk terbiye
sine o derece hattâ onlardan fazla ihtiyaç yar
dir. Evet, ahlâk yaşanılır, fakat şüphe yok ki 
ayın zamanda okutulur da. 

Şurada elimde Fransızların 1947 - 1948 orta 
okulları müfredat programı ile Belçika ilko
kullarının müfredat programları var, bunları 
uzan üzadıya okuyup başınızı ağrıtmak istenıi-
oyrum. Bakını/., neler öğretiyorlar, çocukla
ra. Ailelerine karşı, büyüklerine' karşı, büyük 
adamlara karşı, geçmişlere karşı nasıl hürmet 
etmek lâzımgelir, birbirlerine karşı olan vazi
feler nelerdir vatana karşı olan vazifeler neler
dir? Bütün bunlar ne güzel anlatılıyor. Bu işle
ri hiç kimse, hiçbir millet kendi başına alabil
diğine boş bTakmış değildir. 

Binaenaleyh bendeniz bu ahlâk işinin müfre
datı programlarımıza girmesini, okutulmasını ve 
artık bu işin ele alınmasını ve bununla meşgul 
o^mmasmı riya ediyorum ve böyleeo maruzatınla 
son veriyorum 

BAŞKAN — IIasene İlgaz. 
HASENK İLGAZ (Çorum) — Sayın arka

daşlar, müsaadenizle kısa bir konuşma yapaca
ğım. 

Bugün 40 bini bulan ilk, orta, lise ve teknik 
öğretmenleri ve 1 milyon 600 bini geçen öğren
cilerimiz, gözünü Ankara'ya B. M. M. ne dikmiş, 

kulağını ve kalbini buraya dayamış öğretmenler 
ve öğrenciler için B. M. M. nin söyliyeceği şey
leri dikkat ve alâka ile dinliyor. 

.Yurdun her tarafında büyük akisler.yapacak 

olan ve çok faydalı görülen bu mevzuların ço
ğunu biz içinde bulunduğu muz için belki benim
sememiş olabiliriz, fakat bizden uzak olan kimse
ler bunları adım adım takip ederek, üzerinde iş
lediklerini düşünerek bir vazife yapmak için 
kürsüye çıkmış bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar, benim temas etmek istedi
ğim şey öğretmenlerin birkaç konusu üzerinde
dir. ilkokul öğretmenlerini en çok alâkalandıran 
şeylerden iki şey üzerinde duracağım. Fakat ar
kadaşlarım söylediği için yalnız ben işaret edip 
geçmekle iktifa edeceğim. 

Bunlardan birincisi; kendilerini, ikincisi; öğ
rencileri ile okullarını alâkalandırır. Bugün fera
gatli ve çalışkan öğretmenlerimizin Umumi Mu
vazeneye alınması ile intibak meselesinin ele alın
mış bir mevzuu olduğunu, .Millî Eğitim Komis
yonundan geçtiğini bir kanun mevzuu olarak 
Yüksek Meclise geleceğini hepimiz bilmekte ve 
sevine duymaktayız. Bunun için bu mevzua te
mas ederek geçerken başöğretmenlerinin makam 
ücretlerinin de Millî Eğitim Komisyonunda ko
nuşulduğunu ve neticeye bağlanmak için üzerin
de çalışılmakta olduğunu da hepimiz bilmekte
yiz. Bu arada yardımcı başöğretmenler işini de 
ımut.mıyacağız ve onlar için de çalışacağız. Buna 
örnekler gösterebiliriz. İlkokul talimatnamesi
nin 80 nci maddesi vardır. Bu madde başöğret-
ıııenlernin vazifesini şöyle tarif ve tavsif eder; 
(okulun idari, terbiyevi, tedris ve bilcümle işle
rinden ve okulun temizlik ve çocukların deva
mından mesuldür.) Bu cihetle başöğretmen bü
tün bir okul hayatının hem nâzım ve hem de mu
rakıbıdır. Bu talimatname, hatırımda kaldığına 
göre, 1929 yılında hazırlanmıştı. Halbuki 1929 
yıbndan bugüne geliuciye kadar ilkokullarımız 
başlı basına bir merhale geçirmiş ve çocuklarımı
zın sayısı artmış ve okullarımızın sayısı çoğal
mıştır. Tabiî talebe arttıkça okul da başöğretmen 
işi de mütenasip artmaktadır. 

Sınıf açmak karne ve muhteviyat doldurmak 
imtihan defterleri, devam kontrolü, sağlık ve de
vam işleri, himaye işleri, yapı ve yardım işleri, 
kooperatif, maaş ve diğer çeşitli işlerle bir baş
öğretmenin 20, 25 vazifesi vardır. 

Bütün bu işler okul başöğretmenlerinin ba
şına yüklenmiştir. Filhakika talimatnamemizde 
öğretmenlerden bazısını, başöğretmen lüzum gör
düğü takdirde, kendine yardımcı olarak seçebi
lir denilirse de böyle gayrı-mesul insanların yap-
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tığı işlerden kendi emeği ve vazife hakkı ile ça
lışan insanlar gibi ekseriya istifade edilemiyece-
ği aşikârdır.'Kaldı ki, bu metot öğretmenin ders 
verme işini de sakatlamaktadır. Esasen bir şeyi 
daha gözönüne almak lâzımgeliyor, Maarif teş
kilât Kanununun yeniden ele alınması lâzımdır. 
Çünkü bu kanun 15 . X I I . 1927 de çıkmıştır 
ve 989 sayılı bir kanundur. Burada başöğretmen
lerle yarbaşöğretmenler, köy enstitüleri, eğitim i 
enstitüleri için hâlâ bir hüküm taşımamaktadır, j 
Bunun için Teşkilât Kanununun yeniden ele alı
narak bugünkü icaplara göre tâdil edilmesi, yeni j 
hükümlerle buraya gelmesi çok lâzım ve zaruri- j 
dir. Bunun muhakkak surette ele alınma zama- I 
in çoktan gelmiş ve geçmiştir. Tetkikini rica edi
yorum. 

öğretmeni ilgilendiren iki mühim konu daha 
vardır. Bu konulardan birisi bina işidir. Okulla- j 
rrmız, hiç beğenmediğimiz ve sevmediğimiz hal- j 
de günden güne çift tedrisata doğru gidiyor.. 
Bu iş daha ziyade İstanbul'da tatbik edilmekte- | 
dir. Sebeplerine gelince; her yıl belediye fen 
heyetiyle, Millî Eğitim teşkilâtımızın fen heyet
lerinin verdikleri raporlarla. Maili inhidam, gö
rülen birçok okullar kapatılarak okullar birleş
tirilmekte ve çift tedrisat yapılmaktadır. Çift 
Tedrisat hem aileyi hem çocuğu hem öğretmeni 
sarsan fevkalâde müşkül şartlar altında yapı
lan bir tedrisat sistemidir. Bundan hiç kimse 
memnun değildir. Fakat zaruretler ve icaplar 
bunu yaptırmaktadır. Ye günden güne İstan
bul'da çifte tedrisat yapan okulların sayısı ço
ğalmaktadır. Millî Eğitim ailesinin arkasında 
dâvaya inanmış olanlar hesap etmişler okul işi 
için 300 milyon liraya ihtiyaç varmış. Bu mev-
zula alâkalı olarak bir vatandaş istanbul'da 
bir kongrede şöyle bir dilekte bulundu, Bu va
tandaş diyor k i : Okullarımızı çifte tedrisat 
usulünden kurtarmak için Millî Eğitim Bakan
lığı bir tedbir bulamaz mı? Meselâ ben vasıtalı | 
vergi vermeyi teklif ediyorum. Bütün vatan
daşlar çocuklarımızı yetiştirmekte olan bu va
sıtalı vergiyi seve seve verirler. Ve bunu mem
nuniyetle ifade etmişlerdir. Şüphesiz bu; ken
dilerinin işidir. Bunun üzerinde etüt yapmış de
ğilim, bir vatandasın bu kadar temiz olan di
leğini evelee de arzettiğim gibi şimdi de size 
ifade ederek vazifemi yerine getirmiş oluyorum. 

Hâsılı bütün okul binalarımız; feci manzara 
ârzetmekte olduğu s'ibi, bunların içerisinde ca- | 
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milere, tekkelere, medreseler, eski konak ve 
köşklere ve yalılara sığınıp istifade eden okul
larımız pek çok vardır. Bu müessesemiz de Ada
let Bakanlığının cezaevleri gibi ayni talihsizlik
tedir. Onlar da Millî Eğitim müessesemizin duru
munda, şöyle böyle yerlere sıkışmışlara ir. Okulla
rımızın bilhassa çocuğun genç yaşında yetişme
sini sağlıyacak ve göz terbiyesini verebilecek 
şekilde güzel binalara sahip olmasını gönülden 
arzu ediyorum. 

Okulların yalnız binası değil, aynı zamanda 
içindeki sıralar da kullanılmaz bir hale gelmek
tedir. Okadar ki, bir iki sene sonra çocuklarımı
zı evden getireceğimiz iskemleler üzerinde oku
tacağız. Her sene tamir edilen, çivileri tutmı-
yan, tamir edildikçe gıcırdıyan, burguları işle-
miyen renkleri ve cilalan bozulmuş sıralarla 
hiç. bulunmıyan ders levazımı başlı başına mü
him bir mevzudur. Filhakika. Millî Eğitim Ba
kanlığının vazifesi hepsinden daha şümullü ve 
daha manalıdır, ağırdır. Fakat bunu bir plâna 
bağlamak zaruridir, istanbul'un on sene için bir 
programı var, bu müddet içinde istanbul'da 99 
tane okul yaptırılacak. Ders levazımı hususunu 
da bir programa bağlayıp her sene bir kısmını 
yaptırmak yerinde olacaktır. 

Benim temas etmek istediğim bazı şeyleri ben
den evvel hocalarım söylediler. Yalnız bir şey 
üzerine temas edip sözümü bitirmek istiyorum. 
O da himaye birliklerinin çalışmalarını ahenkli 
bir şekle getirmek için Bakanlıkta ayrıca husu
si bir büronun çalışmasıdır. Filhakika bugünkü 
himaye birlikleri yurdun her tarafında ihtiyaç
lar nispetinde çalışıyor. Çalıştıkları şey okul
ların onarılması ve sosyal işleridir. Ufak da ol
sa da diğer işlerle beraber sosyal hizmetler okul
larımızda ileri gitmektedir. Fakat bütün bun
ların üstünde daha faydalı, daha şümullü olan 
ve bugünün öğretmenlerinden istediğimiz şey, 
hocam Baltacıoğlu'nun da temas buyurdukları 
gibi iyi bir tarih öğretmeni, bir matematik öğ
retmeni, bir Türkçe öğretmeni olduğu kadar 
daha mühim olan yarınki neslin her bakımdan 
olgunlaşmasını, yetişmesini beklememizdir. Hi
maye birliklerinin bir taraftan yardım işleriyle 
meşgul olurken diğer taraftan da çocukların ka
rakter sahibi, feragatli bir insan olarak yetiş
mesini sağlıyacak bir metot dâhilinde aileyi ye
tiştirmesini beklediğimizi söylemek mecburiye
tindeyiz. Bunun için zaman zaman çocuklarla 
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konuşmalar yaparak, iyi ve faydalı hikâyeler 
okuyarak, tarihî kahramanlıkları anlatalarak 
çocuklarımızda temiz vasıfların kökleştirilmesi 
ve aynı zamanda filizlendirilin esi için çalışması 
lâzımdır Maalesef, ki, bu zamana kadar yapı
lan iş öğretmenleri de, aileyi de doyurmuş de
ğildir. Onun için bu işi ayarlamak lâzımdır. 
Ben daha ileriye giderek Millî Eğitim Bakanlı
ğının; cezaevleri ve tevkifhanelerle de meşgul 
olarak, yurdun her tarafından gelen ana dâva
ları kendilerine bir metot ve plân dâhilinde, 
köylere, en ücra köşelere varıncaya kadar ya
zılı olarak öğretmenlerimize ve himaye birlikle
rine direktif vermesini ve bu şartlar dâhilinde 
yarınki neslin yetiştirilmesini istiyeceğim. Çün
kü hepimiz biliyoruz ki, vaziyet istediğimiz 
kadar iyi gitmiyor, inkişaf edemiyor. Herke
sin şikâyet ettiği birçok şeyler var. Bunları or
tadan kaldıracak, yetiştirecek olan öğretmenle
rin aile ile çalışmalarını kolaylaştırmak bizim va
zifemiz olmalıdır. 

Bir teşekkürde bulunarak sözüme son verece
ğim. 1944 senesinde bir dileğim olmuştu. Rah-
• metli Refik Saydam İstanbul'da Darüşşefeka'ya 
yardım yapacağını söylemişti, ben, Millî Eğitim 
Bütçesi müzakeresi sırasında bunu rica etmiştim, 
Hükümet bu ricamı, yahut hatırlatılan bu fik
rimi, ele aldı, Peker Hükümeti Darüşşef aka 'ya 
yaptığı büyük para yardımı ile yeni bir binanın 
yapılması için emir verdi, 574 000 lira bağış
ladı. 

Arkadaşlar, bugün bu iş başlamış bulunu
yor, kız kısmı binası inşaatı başlamıştır. Ana
sız ve babasız çocuklar adına teşekkür eder, yeni 
Hasan Saka Hükümetinden de bu işteki yardım
larının esirgenmemesini ve genişi turnesin i ayrı
ca rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, söz istemiş olan 
arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Behçet Kemal Çağlar, İhsan Hâmid Tiğrel, 
Niyazi Aksu, Emin Soysal, Hüseyin Ulusoy, 
Cemil Said Barlas, Salih İnankur, Niyazi Çı-
takoğlu; Hasan Reşit Tankut, Ali Rıza Arı, 
'. 'âmil Erbek, Eyüp Durukan, Muhittin Baha 
Pars, ikinci defa, Emin Sazak, Kemal Zeytin-
oğlu. 

Söz istemiş olan arkadaşların isimlerini oku
dum. Vaziyeti arkadaşlara tebliğle iktifa ederim. 
(öüLüşmeler) .• 

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 
(larpciliğimizden ve medeniyetçiliğimizden hiç
bir fedakârlıkta bulunmak mevzuubahis olmak
sızın zaten bunların da gereklerinden ve daya
naklarından biri başlıcası olan Türkçülüğümüzü, 
milliyetçiliğimizi; terbiyede, telkinde ve sanatta 
birinci plânda yaşatmayı, tamamladığı ve giriş
tiği tedbirlerle gerçekleştirmek yolunda olan 
Millî Eğitim Bakanlığına teşekkürle söze baş-
lıyacağım. 

Sayın Sirer'in, Eğitim müesseselerimizin üs
tünde, bütün yabancı çarpmalardan korunmak az
miyle bir tesirli yıldırım savar (Siperisaika) gibi 
durduğunu görmekle m em nunum. 

Geçen yıldanberi bir esaslı temenni olarak 
ileri sürdüğüm Dil Kurumu ile Tarih Kurumun
da sermaye ve fikir bakımından nüvesi yatan 
Atatürk Akademisinin kurulması için gerek biz 
teklif imkânı olanların, gerek Bakanlığın bu 
iş üzerinde lâyıkiyle durmaması yüzünden ilk 
adımların hâlâ atılamamış olduğunu tesbit et
mekle üzgünüm. 

(Bir ciheti açıklamaya bilmem lüzum var 
mı? Bu Akademiye Atatürk Akademisi deyişim, 
sade Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk'e bir 
haklı ve isabetli minnet izharı diye değil, ay
nı zamanda Türk Dil ve Tarih Kurumlarına mi
rasının büyük bir kısmını adadığı içindir.) 

• Dil Kurumundan bahsetmişken, şunu ilâve 
edeyim : Bazı yazıların tek başlarına yaptıkları 
dil. denemelerini, bir Devlete değil, hattâ bu 
Kurula maletmek yersiz olur kanaatindeyim. 
Edebiyatla çok yakından ilgili Sayın Baha 
Pars'a o denemelerden zikredip mânasını sor
duğu cümleye karşılık bende asırlar ötesi değil 
45 yıllık bir sırrın mânasını sorayım : 

«Ey dahmei marsusu havatır ulu mabet» Ül
kü mefkureden, incelemek tetkikten, özlem 
hasretten, duru berraktan daha iyi değil mi
dir? İvedi kelimesine de dokundular. Bu söz 
Orta Anadolu'nun her yerinde kullanılan bir 
kelimedir. Dil inkılâbını sadece hatâ, sadece 
mübalâğa diye göstermek kimsenin aklından 
geçmez sanırım. Bir iyi hamledeki ölçüsüzlük
ler, kararklık sırasında giderilecektir, gideril
mektedir. Terimlere gelince, bir yabancı dil
den uydurulmuş olanlara karşılık ya Tiirkçedcn 
ya ileri bir ilim dilinden mukabilinin bulunması 
işidir. Eski .ıstıhlarlardan azmi terJuT-vej ey-
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sere ve zaviyetanı dahiletanı mütebadiletane ne 
buyurulur? 

Geçen yıllarda da belirtmiştim. Bu memle
ketin maddi cevherlerini meydana çıkarmak için 
kurulmuş olan bir Maden Arama ve İnceleme 
Enstitüsü var. Böylesine, bu memleketin mâ
nevi cevherlerini meydana koyacak, bizi bize 
ve dünyaya, yarattığımız ve yaydığımız mede
niyetlerin mirası olarak hilkatimizde, ruhu
muzda birikmiş kıymetlerimizle tanıtacak bir 
Anadolu Enstitüsünün kurulup işlemesi için bir 
an önce harekete geçmesini Millî Eğitim Baka
nından bir daha istiyorum. 

Köy Enstitülerinin ilk kuruluş yıllarında büt 
çe müzakereleri dolayısiyle ilk işaret ettiğim gi
bi, yıllardır Millî Eğitim hizmetinde olup t$-
terfih edilememiş ilkokul öğretmenlerimizin 
sarih haklarının bir şükran ifadesi halinde ger
çekleşmesini sağlamak zamanı çoktan gelmiştir 
Birkaç arkadaşımızın bu konuda teklif ettiği 
tasarının bir an evvel Kamutaya getirilmesini 
Meclis Komisyonlarından ve Bakanlıktan say
gı ile ve ısrarla rica ediyorum. 

Milletlerarası kıymet olmaya namzet eserle
riyle sanatkârlarımızın tanıtılması yolunda Millî 
Eğitim Bakanlığının, münferit hâdiseler ha
linde de olsa hizmet ve himmet harcadığını se
vinçle görüyorum. Fakat yine mütedavil ser
mayeli bir sanatkârlar birliğinin kurulmasına 
önayak olmasını ısrarla dileyorıım. Bu, bir res
mî ve mecburi vazife olmaktan ziyade, bir sa
nat muhipliği ve hamiliği hareketi olacaktır. 
Yüksek tahsili bütün selâmeti ve randımanı, bü
tün salâbeti ve kıymeti ile gerçekleştirmek için 
ana şartlardan biri olan üniversiteleri kurmak yo
lunda giriştiği realist tedbirlerden dolayı Bakan
lığı tebrik ederim. Bu vesile ile bütün fahsil men
suplarına, bütün kanun teklif etmek durumunda 
olan kurumlara ve yetkililere bir ciheti hatırlat
mak isterim : Bütçesinin darlığına ve fakirli
ğine rağmen, bu Devlet, her kademesinde ol
duğu gibi yüksek tahsile de âzami parayı ayır
maktadır. imkân buldukça bunu artırma azmi 
belirmiştir. Başka memleketlerde yüksek tah
sile devam etmenin en masraflı tarafı, yemekten 
ve yatmaktan ziyade, derse girmek ve üniversite 
kurumlariyle cihazlarından faydalanmak için 
ödenen paradır. Türkiye'de yüksek tahsile de
vam edenler Devletten yiyip içmemekle, sırf 
babalarının parasiyle okumuş sayılamazlar. 
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Birçok zengin ve ileri Garp memleketlerine ki* 
yas edilince bütün Türk çocuklarının yüksek 
tahsil masrafının en büyük kısmını Devlet üze
rine almış durumdadır. Bu memlekette her 
yüksek tahsil mezununun bu fakir ve asîl millete 
ödeyeceği bir minnet borcu vardır. İnsan üze
rinde soğuk duş tesiri yapan «Mecburi hizmet» 
tâbirinin, ve mahdut tatbikini kaldırarak, bü
tün yüksek tahsili bitirenlere bir gönüllü hizmet 
ve vicdani mecburiyet halinde teşmil edilmesi 
yerinde olur kanaatindeyim. Bütün Devlet şu
belerinin hizmet ve mükellefiyetlerin, bundan 

1 sonra, bu gerçeğin ışığı altında, bu verimli ve 
i isabetli görüşle düzenlenmesini dilerim. 

İHSAN HÂMlD TİĞREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar; Millî Eğitim Rütçesi 
Bütçe Komisyonunda konuşulurken orada mev-
zuubahs ettiğim bir dâvayı, millî kültür dâva
sını bir kere de bu kürsüden ifade etme}i mem
leketin yüksek menfaati bakımından eok mü
him telâkki ettiğim için yüksek huzurunuza gel-

j dim. 
I Aziz arkadaşlarım takdir buyurursunuz ki, 

bir cemiyet ve bir memleketin zinde ve sağlam 
yaşıyabilmesi için o cemiyeti teşkil eden fert-

! lerin şahsi kanaati arı, siyasi kanatları üstünde 
ı muayyen ve müşterek bir fikre sahip olmaları 
j lâzımdır. Bütün dünyada 19 ncu asra gelinciye 

kadar bu fikir, din ve iman fikri idi. Napolyon 
I seferlerinden sonra bu müşterek fikrin yerine 
! dünyanın her tarafında milliyetçilik fikri hâkim 
i olmuştur. Bir buçuk asra yaklaşan bu milliyet-
i çilik cereyanlarının bizde tekevvünü henüz o 
| kadar eski değildir. Meşrutiyetten bir müddet 
; sonra taazzuv etmeye başlıyan bu cereyan bu-
j gün gittikçe ilerilemiş ve mütekâmil bir şekil 
I almış bulunmaktadır. Milliyetçilik fikrinin mu

ayyen bir tefsiri ve bir telâkkisi olmamakla 
beraber, yani her millet kendi bünyesine göre 
milliyetçiliği tefsir ve izah etmekle beraber 
bizim de kendimize göre bir milliyetçilik fikri
miz vardır. 

Almanya'da milliyetçiliğe hâkim olan unsur, 
ırkçılıktır. Fransa 'da milliyetçiliğe hâkim olan: 
unsur, kültürdür. İsviçre "de milliyetçiliğe hâ
kim olan unsur sadece vatan mefhumudur. 

Bizdeki telâkkiye gelince: itiraf etmek lâv 
i zımgelir ki, yakın zamanlara kadar muhtelif 

şekillerde ifade edilen bu telâkki son zamanlar-
; da biraz tebellür etmiştir, bu vaziyet şayanı 
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şükran bir halde karşımıza çıkıyor. Bizim mil
liyetçiliğim izin esası Cumhuriyet Halk Partisi
nin programında ifade edildiği veçhile ve De
mokrat Partinin de telâkkisi buna yakm olmak 
üzere şudur; tarih ve mukadderat birliği, 
dil birliği, kültür birliğidir. 

Tarih ve mukadderat birliğini bir tarafa bıra
karak dil ve kültür esası üzerinde biraz konuş
mak istiyorum: Bizim milliyetçiliğimizin esası 
bu iki noktaya dayanınca, imsaki millî ile çizil
miş olan vatan hudutları dâhilinde 20 milyona 
yakın vatandaşın bu kültürle ve bu dille teçhiz 
edilmesi esastır ve milliyetçiliğimizi ancak bu 
suretle takviye edebiliriz. Böyle olduğu halde 
şayanı teessürdür ki, memleketin bir kısmında 
büyük bir yekûn ifade eden ve yalnız tabiiyet 
veya vatandaşlık hukuku bakımından değil, an
tropolojik bakımdan da benden başka bir şey ol-
mıyan unsurlar kendi ana dillerini dahi unutmuş
lar ve yabancı bir dille karşımıza çıkmışlardır. 

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırsa 
hir) — Onlar Türktürler. 

İHSAN HÂMİD TÎĞREL (Devamla) — 
Bunlar üzerinde ehemmiyetle durmak ve onların 
bizden ayrı olmadıklarını anlamak mecburiyetin
deyiz. 

Dr. KEMAL CENAB BERKSOY (Yozgad) 
— Kendilerinin anlaması lâzım. 

İHSAN HÂMİD TİĞREL (Devamla) — 
Muhterem hocam sözümü kesmezse daha iyi olur. 
Muhterem hocamız Kemal Cenab Berksoy, ken
dileri anlasa dediler. Zannederim bunun günahı, 

450 seneye yakın bir zamandanberi yani tdrisi Bit
lisi 'nin delaletiyle Türk camiasına giren bu mem
leket halkını ihmal ettiğimizden dolayı bizim ce
miyetimize raci olduğunu kabul etmek lâzımdır. 

Aziz arkadaşlar; iş böyle olunca bunları şim
diye kadar olduğu gibi dalâlet, cehalet içinde bı
rakmak doğru bir hareket olmaz. Binaenaleyh 
her şeyden evvel bir yıldırım sürati ve bir atom 
küvetiyle oralarda kültürümüzü yaymeak mec
buriyetindeyiz. Eğer şimdiye kadar takibedilen 
kaplumbağa yürüyüşiyle bir hareket yapılacak 
olursa ziyanımız çok büyük olacaktır. Şimdiki za
man bundan yüz sene evvelki zaman değildir. 
Şarktan, Cenuptan ve bilhassa Şimalden birtakım 
tesirlerin telkini altında bulundurulmak istenilen 
bir külteyi kendimize yaklaştırmak, kendimizin 
içine sokmak mecburiyetindeyiz. Bunda en büyük 
ışığı verecek olan, en büyük rolü oynıyacak olan 

I iş maarif işidir. Yalnız şunu unutmamak lâzım
dır ki, münhasıran maarif işiyle bunun tamamen 
halline de imkân yoktur. Bu Bayındırlık işi ile, 
ekonomi işleri ile beraber yürümek şartiyle mu
vaffakiyet temin edebilir. Ve istediğimiz gibi bu 

I kütleyi tenvir edip onları refaha kavuşturduğu
muz zaman kendilerini haricî tesirlerin altından 
kurtarmak imkânına malik oluruz. 

İşte bu itibarla bilhassa Sayın Bakandan ve 
işin şümulü itibariyle Hükümetten rica ediyo
rum ki, bu. meseleyi ehemmiyetli surette tetkik 
etmek ve ona göre tedbir almak zamanı geldiğini 
unutmasınlar. Bizi endişeye düşürebilecek vazi
yetlerin tahaddüs etme imkânı daima mevcuttur. 
Bunu gözönünde bulundurarak buralara irfan 
ışığının bir gün önce götürülmesi için hususi 
bir plân dâhilinde dâvayı ele almalıyız. Bu 
işi teşci ve tevsi edecek şekilde mümkün 
olduğu kadar çabuk hareket etmeliyiz, ilulâ-

[ sa halkı tenvir edici yolda adımlar atması, plân
lar tertip etmesi Hükümetin vazifesidir. Bu 
yalnız Devletin şu veya bu vazifeyi ifa et
mesi gibi mücerret bir mefhum olmayıp memle
ketin umumi, siyasi menfaatiyle alâkadar oldu
ğunu da gözönünde tutmak lâzımdır. Bu mevzu 
üzerinde söylemek istediğim bundan ibarettir. 

Kürsüden inmeden evvel bir noktya kısaca 
temas etmek isterim. Yalnız memleketimiz için de
ğil, bütün beşeriyet için bir tehlike, bir âfet oldu
ğuna hepimizin inandığı komünizm cereyanlarına 
karşı gençliğin, üniversite gençliğinin gösterdi
ği hassasiyeti takdirle anmak lâzımdır. Aneak 
bu şükran ve takdirin hududu, bu hassasiyetin, 
asaletini, muhafaza etmesile mukayyettir. Asa
letten ayrıldığı ve memleketin nizamını bozacak 
vaziyete geldiği zaman takdirimizin hiçbir kıy
meti kalmaz. Üniversite bir İrfan mabedidir. Ora
ya huzur ve huşu ile girmek ve önünde her tür
lü süfli düşüncelerden azade olarak hürmetle 
eğilmek lâzımdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Niyazi Aksu. 
NİYAZİ AKSU (Antalya) — Vazgeçiyorum. 
EMİN SOYSAL — Vazgeçti mi? (Gülüşme-

ler, vargeçermi hiç sesleri) 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka

daşlar; kanaatımca mühim bildiğim bazı mese-
I lelere kısa kısa temas ederek geçeceğim. (Çok 
I iyi sesleri) 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi konuşulurken 
I bütün memlekete şâmil birtakım terbiye piren-
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sipleri derhal inşa um gözünün önünde canlanı
yor. Bu bakımdan birinci prensip olarak Millî 
Eğitimin her sahasında millî terbiye mefhumu
nu, milliyetçilik mefhumunu başta tutmak lâ
zım gelir. Bunun üzerinde uzun uzun yazılar ya
zılmaktadır. Partiler programlarında zikredil
mektedir. Artık bu mesele tavazzuh etmiş gibi
dir. Fakat bu prensipi herşcyin başında bütün 
Millî Eğitim Meselelerini yürütülürken daima 
bu ana prensipin etrafında organize etmek ye
rinde olur. Bu bakımdan Saynv Millî Eğitim 
Bakanının tuttuğu yolu öğmek bir vazifemdir. 
Millî Eğitim işlerinde ikinci psensip olarak 
ekonomi mefhumunun ele alınması lâzımgelir. 
Bütün terbiye müesseselerimizde gençlerimiz 
yetiştirilirken, ekonomik bilgi ve itiyatlar vere
rek yetiştirilmenin gÖzÖnünde tutulması lâzım
gelir. Zannederim ki, bu ekseriyetle ihmal edil
mektedir, üzerinde durulmamaktadır, onun için 
arzediyorum. 

Üçüncü ana prensip demokratik terbiye; bir 
defa daha erzetmiş olduğum gibi bütün terbiye 
müesseselerimizde hâlâ söyliyen bir hoca ve diıı-
liyen bir talebe zümresi şeklinde tedrisata de
vam ettiğini söylemek mübalıgalı olmaz. Demok
ratik terbiye prensipini ön pilâna ali]), gençleri
mizi ona göre yetiştirmek lâzımdır. 

Dördüncü ana prensip, kanaatimce, 3-aratıeı 
karakterli insanlar yetiştirmek. Ezber insan de
ğil, dimağında bir sürü kuru bilgileri toplamış in
san değil, başkalarının direktifi ile, sözü ile an
cak iş yapabilen insan değil, kendi inisiyatifiyle 
iş yapan, yaratan insana muhtacız. 

Bu ana prensipleri Millî eğitim işlerinde 
başta tutmamız yerinde olur, kanaatindeyim. 
Bundan sonra, her hatip ve her arkadaş ve her 
muharrir Millî Eğitim işleri üzerinde konuşurken 
bu işlerin bir noktasından tutuyor, ve artık an
lıyoruz ki halledilmesi lâzmıgelen bir çok me
seleler var. Bu meseleleri topyekün halledebilnık 
için kanaatimce Millî Eğitime ait Merkez Teş
kilât Kanunu başta olmak üzere diğer bütün 
talimatnamelerin yeni bir revizyona tâbi tutul
ması yerinde olur. Her konuşmada herkes bir 
meseleyi ele alıyor. Bunlardan bir kısmı haksız 
olabilir. Fakat bunların arasında haklıları, doğ
ruları vardır. Artık gayret zamanı gelmiştir. 
Bugünkü ihtiyacı karşılayamayan Maarif Teş
kilât Kanununun baştan sonuna kadar ele alın
ması bir zaruret haline gelmiştir. O derecede ki. 

bugün Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı 
1923 -1927 deki teşkilâtın, istinat ettiği kanun 
maddelerine dayanmaktadır. Fakat Millî Eğitim 
işleri o kadar genişlemiştirki bu teşkilât bu yü
kü kaldıramıyacak bir hale gelmiştir. Eğer 
birçok aksaklıklar oluyorsa bu Sayın Millî Eği
tim Bakanlarının veya orada çalışan arkadaş
ların değil işlerin hacminin kudretlerinin fevkı-
na çıkmış olmasındandır. Ben buna kaniim. 

Yine görüyor ve anlıyoruz ki Millî eğitim 
de bir- çok meseleler var. Bütün bu meseleleri 
Millî eğitimde düşünen bir merkez olmalıdır. 
Bu merkez vardır. O da Millî Talim ve Terbiye 
Üairesidir. 

Arkadaşlar ; bu kürsüde öyle meseleler 
ortaya çıkıyor ki. birçokları akademiktir., üze
ninde geniş geniş müzakere cereyanını icabet
ti ren meselelerdir. Bu meseleleri düşüneck, va
zedecek ve halledecek ve ilmi bakımdan Bakan 'a 
direktif verecek daire Millî Talim ve Terbiye 
Dairesidir. Bu daire bundan havlıca zaman evvel 
kurulmuş altı Âzası A'ar. Bu altı Âza sadece 
şahadetnamelerin muadeletim tetkik ve tasdika 
bile vakit bulamıyor. Bu vaziyet karşısında 
mütemadiyen Millet Meclisi kürsüsünden maarif 
meselelerini düşünmek, vazetmek lüzumu hasıl 
olur. Asıl iş ; Millî Talim ve Terbiye Heyeti-
niııdir. Bu teşekkülü memleket ihtiyacına göre 
tekemmül ettirmek ihtiyacındayız arkadaşlar. 
Millî Talim Terbiye Heyetini öyle kollara ayır
mak lâzımdır ki ; bir kısmı ilk, bir kısmı orta, 
bir kısmı yüksek tedrisatı mütemadiyen tetkik 
ve murakabeye tâbi tutmalı, mütemadiyen her 
günkü meselelerini ele almalı, onların sebep
lerini ortaya koyarak çarelerini tesbit etmelidir. 
Vekile arzetmelidir. Yoksa Millî Eğitim mese
l l e r i böyle kürsüden 5-10 dakika konuşmakla 
ifade ve arz edilemez. Çünki Millî Eğitim mese
lesi memleketin bütün meselelerinin anasıdır. Siz 
köye. ne gibi ekonomik, zirai işler gerektiğini 
düşünürseniz düşünün. Eğer Türk köylüsü ha
kiki bir seviyei fikriyeye gelmemişse bu işlerin 
hiçbirisini başaramazsınız.Tecrübe önümüzdedir. 
Onun için bu meseleyi ehemmiyetle ele alıp Ta
lim ve Terbiye Dairemizi genişletmek, kuvvet
lendirmek ve onun vazifesini esaslı surette tesbit 
etmek lâzımdır. Bir Bakan'a belki Kamutay 
Millî Eğitimin siyasi hedeflerini burada telkin 
eder ; takat Millî Eğitimin teknik işlerini ve 
ilim islerini telkin edecek ve direktifliyecek 

599 — 



Millî Eğitimin Talim ve Terbiye Dairesidir. 
ilmi işlerde telkin ve direktif verecek olan 

Millî Talim Terbiye Dairesidir. Bunun yanında 
arkadaşlar Millî Eğitim sahasında bizim bir de 
Terbiye Tetkik Bürosuna ihtiyacımız vardır. 
Bu, bütün medeni memleketlerde vardır. Yer 
yer çıkacak arızaları kitap yönünden, teşkilât 
yönünden, müfredat yönünden memleketin muh
telif mıntakalarında tetkikat yaparak bunların 
muhassalasmı, neticesini efkârı umımıiyeye ve 
Eğitim Teşkilâtına ve diğer alâkalı dairelere 
verip halletme yoluna sevkedecek bir teşkilâta 
ihtiyacımız vardır. Bu teşkilât Talim ve Terbiye 
Dairesine muvazi olarak çalışmaz da Kamutayda 
diğer yerlerde parça parça söylenirse hiç bir 
netice alınmaz, yine söylendiği gibi kalır. Gerçi 
bu arzettiğim nokta ile ilgili bir Maarif Şûrası 
Kanunumuz ve bir Teşkilâtımız vardır. 

Maarif Şûrasının, bugüne kadar işleyiş tar
zım öyle gördük ki, ancak Maarif Vekâletinin 
ele aldığı ve direktif verdiği meseleleri gelip 
toplanıp tasdik edip, beş günde dağılmak gibi 
bir mevkie düşmüştür. Bunu burada söylemek 
yerinde olur. Eğer Maarif Şûrası bundan sonra 
esaslı şekilde ana meseleleri ele alarak çalışırsa 
mesele yoktur. Fakat yine onun yanında talim 
terbiye dairesinde bir Terbiye Tetkik Bürosu 
kurulmalı, buna mütemadiyen, devamlı suret
te Millî Eğitim meselelerini tetkik etmek mec
buriyetini vermeliyiz. Bütün medeni memleket
lerde bu yapılmaktadır. Yoksa böyle ezbere lâf
larla Millî Eğitini dâvaları hallolunamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığında bir de telif ve 
tercüme işleri ile meşgul olan dairemiz vardır. 
Teşkilât Kanunu değiştirilirken bunun da ehem
miyetle organize edilmesi lâzım geldiğine kani
im. Ve bu nıeyanda Millî Eğitim Bakanlığı için 
bir de köy neşriyat bürosuna ihtiyaç vardır. Biz 
köyler için milyonlarca lira veriyoruz, köylü ço
cuklarımızın eline verecek, okutacak bir kitabımız 
yoktur. Masraflarımız, emeklerimiz sadece 
dershanede hocanın öğrettiklerine inhisar etmek
tedir. Bu böyle olmaz. Bizim köylere gerek, 
zirai, iktisadi ve gerek içtimai meselelerde, ge
rekse ideolojik meselelerde yağmur kibi kitap ve 
broşür dağıtmamız lâzımdır. Yoksa üç sene, beş 
sene okuyor, sonra unutuyor, gidip babasının 
sapanının kulpuna yapışıyor, işte okadar. Me
seleleri böyle ciddî ve radikal olarak ele almak 
lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar, kültür meselelerinde - bu
n u teknik misal olarak arzediyorum, Amerika 
ve Anglo - Sakson âlemi ile yakın temaslarda bu
lunmamız ve bu temaslarımızı genişletmemiz lâ
zımdır - orada yaratıcı insanlar nasıl yetiştirili
yor? Nasıl aranıyor," nasıl bulunuyor, demok
rasi terbiyesi nasıl veriliyor? Bütün bu mese
lelerin kaynakları oradadır. Köyde ziraat ka
rakterli insanlar nasıl yetiştiriliyor, onlara el
lerimizi uzatmamız, almamız, getirmemiz, gön
dermemiz lâzımdır. Yoksa böyle kendi kabuğu-

«na çekilmiş bir kültür siyaseti dar zaviyede yü
rür ve çok kere sakat olur. 

Bu nıeyanda ecnebi memleketlere giden tale
beler meselesini bendeniz de açıklamak isterim. 

Biz bir tarihlerde köycülük tahsili için Ame
rika'ya 10 talebe gönderdik. Bunlardan birisi 
sürat asrmdayız diye otomobili son süratle süre
rek parçalandı ve öldü, bir diğeri Afganistan'a 
gitti, orada öldü. Bu 10 kişiden yurda döndük
ten iki sene sonra elimizde ancak 2 - 3 kişi kaldı. 
Avrupa'ya ve diğer memleketlere tahsile gön
dereceğimiz gençler için esaslı bir program yap
mak, plânlı göndermek lâzımdır; orada onla
rın kontrollerini iyi yapmak lâzımdır. Bunlar 
yurda döndükleri zaman da ellerine verilen prog
ram dâhilinde; plân dâhilinde tahsillerini sağ
lam yapıp yapmadıklarını kontrol ettikten son
ra vazifeye sevketmek lâzımdır. Bu, bizim için 
hayati bir meseledir. 

İmtihan işleri; bu memleketin imtihan iş
leri hakikaten baş belasıdır, dert haline gelmiş
tir. Bu meseleyi derhal halletmek lâzımdır, li
selerden Üniversiteye giderken, lise bitirme ve
riyor, ondan sonra olgunluk imtihanı veriyor. 
Ondan sonra da Üniversiteye gidi]) bazı merha
leler geçiriyor. Gerçi Adıvar arkadaşımız, key
fiyetle, kemiyetten bahsettiler. Kefiyet, kemi
yet meselesi birbirine okadar yakındır ki, mese
lâ su yüz derecede kaynar. Kaynama bir key
fiyettir. Fakat bu, dereceler bir araya gelirse 
kaynar. Bir derece indirirseniz kaynama durur. 
Türk Milletinin gelişmesi mevzuubahs olurken, 
kemiyeti de ihmal edemeyiz. Bana öyle geliyor 
ki, keyfiyet meselesi üzrinde duran arkadaşla
rımız, memleketin ancak bir köşesini nazarı 
itibara alıyorlar. Bütün memleketi külliyeliyle 
gördüğümüz zaman öyle, falan çocuk efendim; 
Tuna nehrini bilmemiştir diye, en ufak bir me
seleyi halledememiştir, Samsun'un nüfusunun 
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kaç olduğunu bümemiştir diye, sınıfta bırakmak 
gibi hemen tehlikeli yollara sapmak bu memleke
tin zararına olur. Arkadaşlar, ben imtihanlarda 
bulundum, bilirim, meselâ bir felsefe imtiha-
mndaki müşahedemi arbedeyim: Çocuğun önü
ne yüz tane meseleyi havi kur'a kâğıtları konu
yor. Bunlardan bir tanesini çekiyor, bilemedi
ği zaman, çık imtihanı kaybettin, deniyor. Ben 
gördüm; çocuk yalvardı; hocam bu meseleye 
çalışamadım, müsaade buyurun da diğerlerin
den sorun, onları bilirim. Aldığı cevap şu ol
du, talimatname böyledir, sınıfta kaldınız, bu
yurun. Bu çocuğun babası en aşağı 800 lira 
masraf etmiştir, çocuğun hayatından bir senesi 
kaybolmuştur. Bunlardan daha fenası, çocu
ğun psikolojisinde kendisini küçük görme hissi 
hâsıl olmuştur. Bunlar zararlı şeylerdir. Biz 
keyfiyet üzerinde bu kadar ileri giderken, biraz 
düşünmemiz lâzımdır. Yani işin bu tarafı da 
düşünmeye değer geliyor, bendenize. 

Bakaloryayı filân kaldırmalı. Ya ne yap
malı? Alırken Üniversite imtihanı açılmalı, hem 
nasıl imtihan; zekâ testleri tatbik ederek, ço
cuğun kabiliyetlerini ölçerek hangi şubeye elve
rişli ise oraya sevketmek lâzımdır. Bizde bu da 
organize edilmemiştir. Yabancı memleketlerde 
bırakın tahsil ve terbiye işini, orduya adam 
alırken kabiliyet ve istidatlarını ölçüyorlar. 
Amerika bu lıarbde ordu işleri için 5000 küsur 
ruhiyatçı kullanmıştır. Biz hâlâ öğretim ve eği
tim sahasında orta çağ şeklinde imtihan yapıyo
ruz. Çek bir kur'a, kolay bir sual; biliyor; afe
rin ne çalışmış ya. Çek bir kur'a, zor bir sual, 
bilmiyor, çalışmamış seni hınzır seni, diyoruz. 

Başka bir şeye temas etmiyeceğim, diğer me
seleleri bırakıyorum, burada kesiyorum. (Alkış
lar). 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) - - İlkokul öğ
retmenlerinin Umumi Muvazeneye alınması hak
kındaki tasarının hazırlandığını ve bunun Yük
sek Meclise takdim edilmek üzere bulunduğunu 
Millî Eğitim Bakanı müjdeledi. İlkokullar
da 23 sene hizmet etmiş bir insan olarak ilkokul 
öğretmenlerinin bu, Devletin umumi şartlarına 
bağlanması hususundaki kararı şükranla karşı
larım. Ve bu ifademle 25 bin Öğretmenin hakiki 
hislerine tercüman olduğuma kaniim. Şimdi 
meselelere kısa kısa temas edeceğim. 

1. — Muallim mekteplerinin tedris sistemle
rinin daha pratik ve daha çok iş esasına müs

tenit bir sistem olarak meydana getirilmesi tet
kike değer bir meseledir. Millî Eğitim Bakanı
na arzederim. 

2. — İlkokulların müzik ve beden terbiyesi 
meselesi; sınıf usulünün dışında müzik ve bB-
deıı terbiyesi meselesinden daha çok ihtisas is
teyen bir meseledir. Bunun da gelişmesi tedbir
lerinin düşünülmesi lâzımdır. 

o. -— İlkokulların birinci, ikinci, üçüncü sı
nıfla rıııda tatbik edilmekte olan ünite sistemi
nin yalnız birinci ve ikinci sınıflarda tatbik edi
lip üçüncü sınıftan itibaren derslerin branşlan-
ması meselesi tetkike değer bir meseledir. 

İlkokul öğretmenlerinin tahvilleri sağlam 
bir esasa bağlanmalıdır. Millî Eğitim Bakanın 
bu hususta gösterdiği hassasiyeti ve hakikaten 
öğretmenler arasında sızıltı doğurmıyacak şekil
de tahviller yapmasını teşekkürle karşılarım. 
Ancak bunun muayyen ve katı formüllere bağ
lanması lâzımdır. 

Köy okulları müfredatının köy çocuklarının 
orta tedrisatı takip edebilecek şekilde tadil 
edilmesi meselesi tetkika değer bir meseledir. 
Anayasanın bütün vatandaşlara tanımış olduğu 
müsavi hakkı yerine getirebilmek için bu prog
ramın hakikaten orta okullarda da takip edile
bilecek şekilde tadil meselesi esaslı şekilde ele 
alınacak bir konudur. 

İlkokul öğretmenlerinin dünyadaki gelişme
yi ve sistemleri takip edebilmek için sık sık 
okumaya ihtiyacı vardır. Bugün yurdun her ta
rafına dağılmış öğretmenlerin meslekî gelişme
leri esaslı şekilde takip edebilmesine imkân yok
tur. 1932 yılında bir seyyar kütüphane ihdas 
edilmiştir. Bunun tekrar teşkilâtlandırılmasını 
Millî Eğitim Bakanından rica ediyorum. 

Köylerde öğretmenlik yapan arkadaşlarımız
dan çoğunun orta okul ve lise tahsili yapacak 
çocukları vardır. Bu çicuklarm orta okul ve 
liselerde okutulması hususunda kolaylıklar yapı
labilir mi? Bunun da tetkikini rica ederim. 

Bir de ilkokul öğretmenlerine ait bir yapı 
ve yardım sandığı vardır. 

Son zamanlarda Yapı ve Yardım Sandığının 
muhtelif tesirler altında zayıflamaya doğru 
bir istikamet aldığını görüyorum. Bu müessese
lerin mutlaka yaşatılması için lüzumlu tedbir
lerin alınmasını da rica ederim. 

Öğretmen okulu mezunlarının Üniversite 
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tahsiline devam edebilmeleri tetkik edilecek bir 
mevzudur. Bunlar muayyen bir ilkokul hizme
tinden sonra isterse üniversitede kendi branşı
na ait bir tahsil yapar veya tekrar öğretmen 
olarak ilkokullarda hizmet görmek şartiyle üni
versitelere devam edebilmeleri imkânının tet
kik edilmesini rica ederim. 

Enstitü mezunları meselesi: Arkadaşlar ens
titü mezunlarının, 4274 sayılı Kanunla kendi
lerine verilen vazifeleri yapabilip yapamadık
ları hususunda bir tereddüdün mevcut olduğunu 
hissetmekteyim. 

Benim kanaatime göro terbiye meseleleri ran
dımanını geç veren meselelerdir. Bunlar hak-
îunda karar verebilmek için zaman kaybı şart
tır. Benim kanaatime göro enstitü mezunlarının 
köylerde bırakt?kları tesirler mesleke girdikleri 
seneye nazran geçen sene daha iyi idi, bu sene 
de daha iyidir. Şimdiye kadar hâsıl olan men
fi telâkkide 4274 sayılı Kanun hükümlerinin ge
niş öiçüdo tesiri olması ihtimali vardır. Arazi
sine el uzatan, okul için kendisini sıkıntıya ko
yan bir unsura karşı köylerde biraz menfi fik
rin uyanmasını tabiî telâkki etmek lâzımdır. 
Millî Eğitim Bakanımız bu ana meseleyi tam za
manında teşhis ederek tedavi etmek çaresini bul
muştur. Arkadaşlar, bunun çok müsbet tesir
leri daha şimdiden his edilmektedir. 

Benim şahsi kanaatim odur ki; enstitü siste
mi iyi bir sistemdir; bizim için tatbiki zaruri bir 
sistemdir. Ve yine benim katı kanaatim; bu
radan çıkan çocuklar kendlerine verilen vazi
feyi bilhassa bizim milliyetçi esaslarımız dâhi
linde mutlaka başarabilecek kabiliyette çocuk
lardır. Ancak bunların meslekî bilgilerinin za
man zaman genişletilmesi için kurslar açmak 
Millî Eğitim Bakanının düşünebileceği bir mev-
zııdıif. 

Okul inşası sistemi; 4272 sayılı Kanun hü
kümleri okul inşasında yalnız milletin kaynakla
rına dayanan bir sistem yapmıştır. Çok temen
ni ederdim ki bu sistem hakikaten zamanında tat
bik edilsin ve iyi tatbik edilsin. Bizim bünye
mize uygun olan bu sistemi bir daha tatbik ede
memek durumuna düşmemelidir. Bugün yavaş 
yavaş gitmekte olduğumuz sistem, öyle görü
yoruz ki, bütün köylerdeki okul inşaatını yal
nız devletin kaynaklarına dayayan bir sisteme 
doğru gitmekteyiz. Benim kanaatime göre, çok 
korkuyorum, köylerdeki okul inşaat sistemi-
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miz yalnız Devletin kaynaklarına bağlanmış olur
sa, bu husustaki gelişmemiz ağırlaşabilecektir. 
Milletin geniş kaynaklarına istinat ederek dev
let müzaheretiyle tatbik edilecek sistemin iyi 
bir sistem olduğuna dair kanaatimi muhafaza 
etmekteyim. 

CEMİL SAİI) BARLAS (Gaziantep) — Sa
yın arkadaşlar; İhsan llâmid Tiğrel arkadaşım, 
ondan sonra konuşan diğer hatip arkadaşım, 
Millî Eğitim Bakanlığının başlıca mevzuların
dan birisinin milliyet prensipinin memlekette 
kökleşmesi vo yerleştirmesi vazifesinden bahset
tiler. Milliyet mefhumunun hakikaten memle
kette muayyen bir zümre tarafından kavranma
sı zarureti vardır. Bu da irfan zümresidir Dün
yanın neresinde olursa olsun bu mefhuma bir yer 
verilmişin*. Alman olsun, Fransız olsun hiç kim-

| se milliyeti akademisiyenin anladığı mânada 
i anlamaz. Bu bakımdan milliyet mevzuunda mil

liyet, mefhumunu anlatmak vazifesi Millî Eği-
S tim Bakanlığına düşmektedir. Yüksek mektcp-
| 1er bakımından bakanlığa üniversitelere düşmek-
I tedir. Üniversite bakımından da bu memleke

tin umumi politika bakımından bu işin düzen
lenmesi teşkilâtlanması, siyası bakımından Mil
lî Eğilim Bakanlığının başlıca vazifelerinden bi
ridir. Bu bakımdan bir kaç söz söylemeyi fay
dalı buluyorum. 

Son günlerin hâdisesi bizi çok hassas olmaya 
sevkediyoı*. Üniversitede ta lisenin orta sınıfla
rından itibaren milliyet dâvası uğrunda zaman 
zaman heyecana kapılmış bir arkadaşınızım. Fa
kat milliyet dâvası kalbin ateşi olduğu kadar*, 
zamansız kullanıldığı zaman yangın yapan bir 
ateş olduğunu da unutmamak lâznndır. Bu ba-

'kımdan memlekette son zamanda milliyet dâva 
sini sipckülâsyon mevzuu yapan kimselere kar
şı şuurlu, milliyetin sipekülâsyon kabul etmez 
bir mukaddes ateş olduğunu anlatmak zamanı
nın geldiği fikrindeyim. 

Arkadaşlar, evvelâ son zamanda beylik bir 
tâbir olan «solculuk» kelimesinden başlıyacağım, 
Biliyorsunuz ki, Mecliste ikinci parti kurulduğu 
zaman sola hangimiz oturacağız, diye doğuştuk. 
Binaenaleyh evvelâ bunun mânasını anlamak ve 
anlatmak lâzımdır. Sorulduğu zaman ben solcu 
bir partinin mensubuyum. Bunun mânasını an
lamak lâzımdır, memlekete öğretmek lâzımdır. 
Türk bünyesi bakımından solcudur, yani içtimai 
tesisleriyle, vakıflariyle, zenginin fakire yardımı-
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hı temin eden bir dinî müessese olan zekâtiyle 
hepsiyle, Türk baştan sonuna kadar solcudur. 

İBRAHİM ARYAS (Van) - - Bolşevik de
ğildir. 

AHMET ODUZ (Eskişehir) — Bir de sağ
cıyı tarif eder misiniz? 

CEMİL SAİJ) BARLAS (Devamla) - - Onu 
da anlatacağım. Hâdiseyi soğuk kanlı olarak tet
kik etmek lâzımdır. Sağcı meselesini de sırası ge
lince izah edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti kurul
duğu gündenberi tam devletçidir, kurulduğu 
gündenberi solcudur. Sadece bir zümrenin istis
marına tahammülü olmıyan, şehirlinin köylüyü 
istismarına müsaade etmiyen bir devletçilik re
jimi, solcu bir parti rejimimiz vardır. Fakat ar
kadaşlar; solcu demekle beraber; bu enternas
yonal bir ıstılah olarak kullanmıyorum; tam 
mânasiyle ve sapma kadar milliyetçi bir parti ve 
milliyetçi bir devletiz. j 

Arkadaşlar, bizim milliyetçiliğimiz şuradan j 
buradan kuvvet alacak bir milliyetçilik değilidir. j 
Tarihinin muhtelif safhalarında, edebiyatından i 
tarihinin en hücra köşesine kadar baştan aşağı 
kendi menkıbeleriyle yuğrulmuş bir milliyetçilik- ; 
tir. Arkadaşlar, bu memlekette meselâ bir şairin: ; 

Çıktı otrantoya pür velvele Ahmet Paşa 
Tuğlar varsa gerektir Kızıl Elmaya kadar. 

Dediği zaman tüyleri ürperen her gem; bir mil- • 
liyetçidL-. j 

Ben istikbale bakan ve yarını düşünen bir j 
milliyetçilik arıyorum. Fakat milletimizi komü- j 
nistliğe karşı müdâfaa ederken oraya yeşil bay- j 
rağm da girmesine müsaade ctmiyeceğiz. 

Arkadaşlar, Türk, milliyetini yalnız Türk mil
letinin menşelerinden almaktadır. Vahi iz ondan 
doğacaktır ve yalnız ona muhtaçtır. Bana Türk 
milliyetçiliği dendiği zaman kim bu cennet va
tanın uğruna olmaz ki, feda derim. Başka bir 
şey düşünmem. Benim hudutlarını Merieten 
Kafkasa dayanan huduttur. Cenupta çizilmiş 
hudutlar ve bu hudutların dâhilinde oturmayıp 
dışarda hudutlarımızın ilerisinde kendi dilimden 
olan insanların ıstırabım düşünen bir milliyet
çiliktir. Başka bir şey bilmiyorum. Bu bakımdan 
memleketimizde son zamanda milliyetçiliği is
tismara müsaade etmiyecek bir terbiye verecek 
ve milliyetçiliği sipekülâsyon mevzuu yapmıya-
cak bir tahsil sağlamak Millî Eğitim Bakanının 
başlıca vazifesidir. (Alkışlar); 
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SALİH İNANKUR (İçel) — Muhterem ar

kadaşlar, benden evvel söz alan arkadaşlarım 
bendenize söyliyecek birşey bırakmadılar. Vat 
mz, tekrar olduğu halde, temas etmeyi faydalı 
gördüğüm bazı noktaları arzedeeegim, bendeniz 
de diğer arkadaşlarımın fikrine iştirak ediyo
rum. Muhasebei Hususiyeden tahsisat alan ilk
okul Öğretmenlerinin Muvazenei Umum iyeye geç 
m esi hakikaten gecikmiş bir şeydir. 

Arkadaşlar bu hususta evvelce şahidi oldu
ğum bir hâdiseyi, sabrınızı suistimal etmemek 
şartiyle arzedeeegim. Herhangi bir muhitte, u-
fak sahalarda öğretmenlerimize verdiğimiz tah
sisat, malum olduğu gibi, kâfi derecededir diye
meyiz. 

1 — İlkokul öğretmenlerinin yıllardanberi 
maaşlarını almakta çektikleri müşkülât Yüksek 
Heyetinizce malûmdur. Bu derdin nereden gel
mekte olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu özel dai
relerin malî durumlarının müsaadesizliğidir. Se-
nelerdeııberi bu işe çare bulunması düşünülüyor
sa da bir tüi'lü kuvveden fiile çıkamıyor. Arka
daşlar istikbalde memleket işlerini omuzlarında 

taşıyacak olan yavrularımıza feyiz veren bu feda
kâr ve feragatkâr zümrenin üvey evlât yerinde 
tutulmaması, zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. 
Vakit kaybetmeden bu arkadaşların maşlarını 
Muvazenei Uıuumiyeye derhal alınması hissedili
yor ve esasen Millî Eğitim Bakanı ve Sayın 
Başbakanımız kürsüden bunu tebşir etmiş bu
lunuyorlar. 

Arkadaşlar; Özel İdarelerden maaş alan me
murlarla Muvazenei Umumiyeden maaş alan me
murların arasındaki farkı kısaca arşedeyim: 

Hepimizde de bazen okluğumuz gibi, bu ar
kadaşlar herhangi bir esnaftan veresiye birşey 
aldıkları /aman aynı esnaftan alış veriş eden 
Muvazenei Umumiyeden maaş olan memurlar ay 
başında borçlarmıverdikleri halde özel idare 
meSmurları vakti muayyeninde maaşlarını 
alamadıkları için müşkül duruma giriyorlar. 
Âdeta o esnafın yaıvma uğramıyorlar. Yahut 
esnaf vaktinde parayı alamıyacağı için para
nın menfaatini düşünerek aldığı eşyayı diğer 
memurlara, yani, Umumi Muvazeneden maaş 
alan memurlara verdiğinden daha yüksek fi
yatla veriyor. Bazan dükkânda bulunan bir-
şeye bedeli geç verilecek diye yok diyor. Ar
kadaşlar, bu ne kadar acıdır. Daha acı vakalar 
da arzedeyim. 1932 - 1933 kriz senelerinde, 
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ki İm senelerde bazı dahilî istikrazlar çıkarıl
mış ve bütün memur arkadaşlar da. bunu alma
ya mecbur tutuldu, bendeniz biliyorum. 100 li
raya almış olduklar! tahvili 00 - 70 liraya sa
tanlar çok olmuştur. Hattâ beş altı aylık mü
terakim maaşlarını alanuyarak % 10, 20,. 30 ile 
kırdırarak murabahacılara satanlar bilirim. 
Sonra, ben öyle esnaf tanırını ki. gelip şah
san bendenize; filân memur maaşı hangi dai
reden alıyor.' .Diye sormuşlardır. Hazan Özel 
İdare memurlarına verdiğim veya vereceğim 
emtianın bedelini almak mümkün müdür.' Hu
susi Muhasebede para var midi? Diye sormuş
lardır. 

Arkadaşlar; memurlarımızın hepsi millet ve 
memleket işi görmektedir, bunları eşit tutmak 
herhalde vazifemizdir. Yüksek Meclis 
de takdir buyurur ki, bu işin tahammülü 
kalmamıştır. Hu cihetten Hükümetin bir şu
besi olan Özel İdarelerin bu feci durumundan, 
şerefi Hükümet haleldar olmaz mı.' 

Sunu da ar/etmek isterim ki, Hükümette 
hiçbir ferdin alacağı kalmaz, fakat su hayat 
pahalılığı karşısında verilmesi çok yerinde olur. 
Bazı idare âmirlerinin de Özel İdarede topla
nan paranın başka yerlere sarfedilmesinden de 
aksaklık oluyor. Arzetmek istediğim idare âmir
lerinin de bu işte rolleri vardır. 

İkinci mâruzâtım da öğretmenlerin uzun za-
mandanberi verilmiyen makam ücretleri hak
kındadır. Kendi seçim bölgem olan İçel Vilâ
yeti dâhilinde, adedi 150 yi geçen köy öğretmen
lerinin 1932 - li)42 yılma kadar 10 yıllık ala
cakları olan (90 000) küsur lira verilmemiştir. 
Hu borçların ödenmesi için Yüksek Meclis 15 . 
I . 19b! gün ve 4o57 sayılı Kanunu çıkarmıştır. 

Hu kanunun birinci ve muvakkat ikinci ve 
üçüncü maddeleri bu borçların üç sene içinde 
ödenmesini âmirdir. Aynı kanunla bu borçları 
senesinde ödiyemiyen, bu üç yıl içinde öd iye
ni iyen, Özel İdarelerin üç yıl içinde bütçeye ko
nup üç taksitte, ödemeleri için tahsisatları müsa
it olmıyanlarm Maliye Hakanlığından beş yıl 
müddetle 2 milyon lira alarak bu borçların müd
deti içinde ödenilmcsi kolaylığı gösterilmiştir. 
Hu kanundan faydalanarak birçok iller borçla
rını derhal ödemişlerdir. 

Bizim vilâyet herhangi bir düşünce ile ne 
tahsisat koymuş ne istikraz cihetine gitmiştir. 
Bilmem başka Tilâvetlerde de var mı? Alacaklı -
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hıra Danıştay yolu gösterilmiştir. Birçok öğret-
retmenler Danıştaya müracat ederek ilâm al
mıştır. Danıştaydan alman ilâmdan bahisle vi
lâyete tekrar müracaat edilmişse de cevapsız 
kalmıştır. Bazı öğretmenler ilâmı icraya koy
muşlar infaz edilmemiş. 

Arkadaşlar; hak sahibinin Danıştay ilâmı al
dıktan sonra başvuracağı yer nedir? Bittabi 
infazı için icra dairesi. Bu da olmayınca hak 
sahiplerinin bazıları ilâmdan bahsile Cumhur
başkanlığına, Başbakanlığa, Millî Eğitim Ba
kanlığına müracaat etmişler. 

Cumhurbaşkanlığından :!() . IX . 1940 gün 
ve 2805 İçel Vilâyeti yazısiyle cevap gelmiştir. 
Başbakanlık hiç cevap vermiyor. Millî Eğitim 
Bakanlığı da 2 . IX . .1940 gün ve 17019 sayı ile 
bir cevap veriyor. Fakat sadre şifa verir bir 
cevap değildir. Bakanlığa ikinci müracaat üze
rine vilâyet sıkıştırılmış olsa gerek ki, alela
cele özel bütçede bir münakale yapılarak bir 
miktar tahsisat meydana getirilmiş ve istihkak 
sahiplerine alacaklarının f/r 7 si tesviye edil
miştir. 

Arkadaşlar, Danıştay kararma iktiran et
miş bir ilâmın infaz edilmemesi halk ile Hükü
met arasında ne gibi bir soğukluk yaratacağı
nı takdir buyurursunuz. Ben Millî Eğitini Ba
kanından rica ederim. Sayın Millî Bğitim Ba
kanından istirhamım bu tahsisatın temin edile
rek bu zaruret içinde bulunan arkadaşlara ve
rilmesidir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

NİYAZI Ç1TAKOÖ-LU (Çanakkale) — Sa
yın arkadaşlarım, Millî Eğitim Bütçesinde bir
çok önemli ve zaruri işlerin ele alındığını memnu
niyetle görmekteyiz. Gerçi bütçede tasarruf 
prensipine imkân nispetinde sadık kalınmış ise 
de bu tasarrufun Millî Eğitim işlerimizde birçok 
esaslı yeniliklerin başarılmasına mâni olmıya-
cağı kanaatindeyim. Bu cümleden olarak 1948 
yılı Bütçesi, binaların dışından ziyade içine, şek
linden ziyade ruhuna intikal ettirilirse, Bakanlı
ğın geçen yıllara nazaran daha verimli işler gö
receğine inanıyorum. 

Hemen hepimizin tahsil görmekte olan bir 
veya. birkaç ya kın i vardır. Bunların imtihan 
günlerini, onlar kadar kuvvetli bir yürek çar
pıntısı ile karşılamaktayız. Bizi ve onları bıı 
kadar heyecana sürükliyen sebep, hiç şüphesiz 
bugünkü şartlar altında, muvaffakiyet nispe
tinin düşük olmasıdır. 
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Millî Eği t im Bütçesi üzerinde fikir yürü tü r 
ken teferruata girmeden evvel; kanaatimce ana 
prensipler üzerinde durmak lâzımdır. 

Cumhuriyet devrindeki maarif hayatımızı 
ele alırsak bunun ilk üç dört senesini kuruluş 
devri sayabiliriz. Onu takibeden 10 yıl içinde 
bir sıra inkılâplar yapıldı . Tarih, dil ve sanat 
gibi. Bir milletin kü l tü r kayatında temel teşkil 
eden bu mevzular üzerinde kökten değişmeler 
yaptık. Karma tedrisat dâvası gibi çok mühim 
işleri ele altlık. Bu ilk on senelik devrin me
saisini (hata lar ı bile olsa) müsamaha ile karşıla
mak lâzımdır. 

İkinci on senelik devreye gelince: Maarif ha
yatımızda başlıyan büyük vp devrimci gelişme
ler, bu kısımda gerek kemiyet ve gerekse. 
keyfiyet bakımından tamamen başka bir mahiyet 
arzetmektedir. Bu ikinci on senenin, hele son 
yıl lardaki icraat, işin ruhundan ziyade gösterişi
ne, gayesinden ziyade günlük politikasına ehem
miyet vermek yüzünden bizi öyle çıkmazlara gö
tü rmüş tü r ki, muhtelif maarif sahalarında düş
tüğümüz kötü durumlar ı nasıl ıslâh etmek kabil 
olacağını cidden düşünmek zamanı gelmiş bulu
nuyor. 

Bu son on yıl içinde işin zevahir im ku r t a r 
mak endişesi, bazı isabetl i tedbir ler i bile ta t 
bikat sahas ında muvaffakiye t ten uzaklaşt ı rmış-
t ır . Bu yüzden Millî Eğ i t im kalkınması için 
tahsis edilen milyonlar çok kere yer ine masruf 
olmamış, verilen emeklerin bir çokları bu yüzden 
semeresiz kalmışt ı r . 

Maarif hayat ımızın ikinci 10 senelik umumi 
politikasında başlıca o büyük hata göze çarpar. 

1. — Sistem ve i c raa t t a karars ız l ık ve prog-
ramsızlık, 

2. — Eleman in t ihabında isabetsizlik, 
3. — Yapı lan her i c raa t ta işin r u h u n d a n zi

yade gösterişine ehemmiyet vermek. 

Bu sözlerimin tamamen acı hakikatlerin ifa
desi o lduğunu bir iki misalle huzurunuzda 
tebarüz et t i rmeye çalışacağım. Evvelâ şunu ar-
zedeyim ki, sistem, eleman ve gösteriş diye isim
lendirdiğim kusur la r ın hepsini de Millî Eği t im 
dâvamızın bü tün şubelerinde görmek kabildir . 
Meselâ, bizim i lkokul programlar ımız , sanki 
bol binalar ımız ve bütün tedr is vası talar ımız 
varmış gibi Dökroli nazariyelerine ilâve edilen 
kersehensteiner ' in iş okulu esaslarına göre 

f ayar lanmış t ı r . Ni tekim okul- müfredat prog
ramlarımız bu esasa göre tanzim edildiği için 
bütün sınıflar tek hocalıdır. Evvelâ bir ilk mek
tep talebesinin beş senelik tahsil haya t ı müdde-
lince görmeye alıştığı tek öğretmen yerine, 
<*rta okulda karşılaştığı muhtelif hoca tipleri, 
talebeyi haklı o larak b i rdenbire şaş ı r tmaktadı r . 
Sırf bu sebepledir ki, ortaokulun birinci sını
fında muvaffak olamıyan talebe adedi b ü y ü k 
yekûnla ra baliğ o lmaktadır . B u n u n sebebi, ilk 
okulda tek hoca elinde yetişen ta lebenin or ta 
okula gelince yumuşak, sert , ta t l ı ser t hulâsa 
çeşitli hoca t ipleri karşısında bocalamasından 
başka bir şey değildir. Dâvay ı b i r maarifçi gö-
ziyle te tk ik ettiğimiz zaman, kanaa t imce her 
branşta tam formülünü bulmuş ilk mektep hoca
sını bulmak, hat tâ b u g ü n k ü şa r t l a r a l t ında ye
t iş t i rmek çok güç bir iştir. Çünkü, he r şeyden 
evvel bir i lkokulun her dersini ayni kudre t l e 
okutabilecek elemanı yetiştirecek Öğretmen 
Okul la r ından henüz mahrum olduğumuz gibi, 
böyle her branşta ayni kudret ve salâhiyetle ders 
verebilecek elemanın ne çeşit bir ayaklı ansik
lopedi olacağım düşünmek bile kanaa t imce 
gülünçtür . Yukarda arzettiğim talebeyi orta 
okulda şaşır tan muhtelif hoca t ip i meselesini de 
buna ekliyebilirsiniz. 

Yani dâva ş u d u r : İ lkokulun, hele üçüncü sı-
j u ı f ından sonra öğretmen t ıpkı or ta okul öğ

retmeni gibi tek branş üzerinde ders vermeli 
ve o branşı kendine âdeta bir ihtisas yapmalı
dır ki. verceği randıman da ona ^öre olsun. 

Sayın orkadaşlar , maziye tahassür le baka
cak bir adam tipi olmadığımı bildiğiniz için bu
rada açıkça söyliyebilirîm ki , bizim zam anımı z-
dak i i lkokul larda her dersin ayr ı b i r hocası var
dı ve randıman, hepinizin teslim edeceği gibi, 
bugünkü duruma nazaran daha yüksekt i , ne 

I bugünkü kada r çok talebe sınıfta kal ı rdı ve 
I ne de mezunların ilmî seviyesi zamanınıızdaki 

durumdan eksikti . 
On senedenberi rehber ve müracaat kitabı 

I olarak esaslı eserler yayınlanmamışt ı r . P rogram-
! lar tamamen desdeksiz ve yardımsız bırakılmış-
| lir. İbde son senelerde ber önüne gelen, tama-
! men ticaret gayesiyle, bir yardımcı dergi veya 
| k i tap neşret inektedir. Mil l î 'Eği t im Bakanl ığ ın ın 

yak ından a lâkadar obuası lâzımgelen bu işler 
I tamamen hususi teşebbüslere bırakılmıştır. Hu-
i lâsa olarak diyebiliriz ki, metodsuz, desteksiz 
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bırakı lan i lkokul larda kü l tü r seviyesi yüksele
ceğine her gün biraz daha düşmekte ve tahsil ha
ya t ın ın temel taş ı sayılan i lkokul tedrisat- , .m 
l>u şekilde aksaması , b ü t ü n i r fan haya t vu/.da 
ağır bir gerilemenin ilk kademesini teşkil et
mektedir . Bir tek misal verey im: He rhang i bir 
memleket teki b i r i lkokul k i tabını ele aldığur.:/ 
zaman kelime ve lügat öğre tmek dâvası-,:\ bü
y ü k bir yer ver i ldiğini görürüz. Halbuki bi
zim ilk tedrisatımızda, bu e ok önemli me
sele tamamen unutulmuş gibidir. B u n u n 
1 abiî bir neticesi olarak çocuk i lkokulda 
kafi, derecede yeni kelime Öğrenememektedir. 
İnsanlar , bildikleri kelimelerin genişliği ile ınii-
tenasibeu düşündükle r ine göre, bu. kelime buh
ranın .Milli i rfanımızda tevlit ett iği boşluğu 
lakdi r etmek güç değildir. Bizzat incelediğim 
bir isti t istikte, Birleşik Amer ika 'da , bir çocu
ğun ilkokula g i rerken etıaz 700 - H00 kelime bil
diği v<< okuldan ç ıkarken bu mik ta r ın '5 000 -
4 000 bini bulduğu aç ık lanmaktadı r . Bu ciheti 
mekteplerimizde a raş t ı racak olursak, netice ha
kikaten" bizleri ko rku t acak şekildedir. Çünkü, 
bizim anealv or taokul lar ımızdan çıkan gençlerin 
bildikleri, kelime adedi 4 000 - 5 000 ni geçme
ni ektedir . 

Sayın a rkadaş la r , bu hal Millî kü l tü rümüz 
namına derhal önlenmesi üzerinde durulması lâ-
zımgelu! büyük ve 'Millî bir irfan davamızdır . 
[velime bilmiyeu bir çocuk düşünemez ve düşün
cesini ifade edemez, neneler i düşünmek kudre
tinden mahrum yetişen bir milletin ist ikbalini 
burada düşünmek bizim vazifemizdir. 

İlk tedr isat dâvamızı incelerken üzerinde du
ru lacak en mühim meselelerden birisi de ilkokul 
öğretmeninin maddi ve mânevi refahıdır. İl
kokul öğretmenler inin Özel idarelerle olan ilgi
lerini biran evvel keşi].), feragatin çalışan bu ar
kadaşlar ın meslekteki kıdemlerini, de gözönünde 
t u t a r ak umumi bütçeye ithal etmek ve bu suret
le kısmen olsun maddi durumlar ın ı düzel tmek 
bence yapı lacak ilk iştir. 

Malumu, âliniz olduğu veçhile i lkokul hoca
larının mesken işini hal letmek gayesiyle bir der
nek: ku ru lmuş tu r . Faka t bu leşekkül öğret
menlerin sırtına, büyük bir yük olmaktan he
nüz kur tu lamamış t ı r . IVu işin bir gösterişten 
,'baret ka lmasına ve üstel ik ilkokul öğretmeni-
,in küçücük bütçesini sarsmasına gönlüm bir 
ar lü razı olmuyor. Bu iş b u g ü n k ü şeklinde bı

rakıldığı t akd i rde temamen verimsiz h a t t â za
rar l ı bir mahiyet a rze tmektedi r . Çünkü bu te
şekküle giren öğretmenler mahdu t olan bütçe
lerinden - senelerden beri yap t ık la r ı fedakâr l ık
larına rağmen - hiçbir şey elde edememişlerdir . 

Or ta tedr isa ta gelince : İ lkokul lar la yüksek
okullar aras ında bir bel kemiği teşkil eden o t ta 

öğret imde de ötedenberi gelen bazı sebepler yü
zünden aynı randıman düşük lüğü ile karşı laşı
yoruz. İstat is t iklerde görülen muvaffakiyet nis
peti bu d u r u m u bize açıkça göstermektedir . 
Yukarda da arzet t iğ im gibi tek öğretmen siste
minin cari olduğu i lkokulda yetişen çocuk, or
taokula gelince muhtelif öğretmeliler karşısında 
bucalıyor. Ve bunun tabiî neticesi o larak sı
nıfta kalıyor. Bizde or taokul lara girenlerle 
bit irenler a ras ındaki fa rk çok b ü y ü k t ü r . Orta
okula girenlerin sayısı cok olmakla beraber an
cak (/(, 25 i mezun olmaktadı r . 

Or ta tedr i sa t ın can damarını teşkil eden pek 
mühim bir ciheti huzurunuzda açıklamadan 
geçemiyeeeğim. Dünyan ın birçok memleketle
rinde or taokul lar i lkokul lar ın bir nevi ikmal sı
nıflarıdır. Ha lbuk i , bizde ne öğretmek istediği 
ve ne gibi hayati bilgiler verdiği henüz pek ta
rif ediiemiyen müesseseler hal indedir . Başka 
memleketlerde, or taokulun vazifesi liselere ta
lebe yet iş t i rmek olduğu halde bizde Baremin 
bir takım hak l a r tanıması yüzünden or taokul me
zunlarının pek azı liseye gitmektedir. Liseye 
talebe hazırlamak başka bir iş, umumi bilgilere 
sahi]) gençler yetiştirmek ise büsbütün başka 
bir dâvadır. Bizde ortaokullar bu iki yükü bir
den üstünde taşıyan ve her ikisini de hakkiyle 
yapamıyan müesseseler halinde kalmıştır. Nite
kim ortaokuldan sonra tahsile devanı et m iyen 
gençler bilgi bakımından yarım kaldığı gibi lise
lere devam eden talebenin yarısından fazlasının 
da imtihanlarda muvaffak olamadığını tetkik et
tiğim istatistikler göstermektedir. 

Hele lise tedrisatı bir kül olduğuna göre he
sabımızı birinci sınıftan i t ibaren yürütürsek lise
nin son sınıfında randımanın yüz otuz beşe kadar 
düş tüğünü görürüz. Bu randman düşüklüğünün 
sebebini, şu şekilde izah etmek kabi ldir : Millî kül
türden başka bütün derslerinin fransızca olarak 
okutulmasına rağmen Galatasaray Lisesi randı
man bakımından başta, buna mukabil, aynı kıy
mette idare ve talim heyetlerine sahip talebeleri 
aynı değerde gençlerden müteşekkil, üstelik bü-
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tün tedrisatı da Türkçe olan diğer liseler, ran
dıman bakımından çok düşük bir durumda kal
maktadırlar. Demek oluyor ki, hata, doğrudan 
doğruya usuldedir. Aynı seviyede olan okullar 
arasındaki bu randıman farkı, evvelâ Galata-
saraydan başka liselerde, sınıfların anormal de
recede kalabalık olmasından ileri geliyor. Lise 
öğretmeni talebeden, ayda iki defa yazılı vazice 
almaya ve öğrencinin durumunu ayda bir iki 
kere de yoklamaya nizamen mecburdur. Bu ya
zılı vazifeler, okunacak, düzeltilecek ve müza
kerelerde sualli evaplı olacaktır. Bütün bu işler, 
vereceği derslerde dâhil olmak üzere haftanın 
iki üç saatlik bir programına sıkıştırılmıştır. 
Mevcudu az olan bir sınıfta, belki bu kadar 
yüklü bir işi normal sayabiliriz. Fakat talebe 
adedi 30 u aşmca o sınıfta ne öğretmenden ne 
de talebeden randıman almaya maddeten imkân 
kalmaz. Çünkü, bu arzettiğim şartlar altında, 
öğretmenin talebeyi sık sık kontrol imkânları 
azalır ve nticede istenilen başarılar tabiatiyle 
elde edilemez. Hulâsa öğretmenin lüzumundan 
fazla yorulmasına ve vaktinden evvel yıpran
masına rağmen, öğrencinin kazancı bir hiçten 
ibaret kalır. Hele çift tedrisat talebeyi büsbü
tün müşkül duruma sokmaktadır. Binaların 
gayrimüsait vaziyeti, sınıf adedinin çoğalmasına 
imkân vermediği ve öğretmen kadrolarmdaki dar
lığın da bu imkânsızlığa ilâve edilmesi lâzım-
geldiği öne sürülebilir. Buna verilecek cevap 
şudur: Orta öğretim bütçesine zammedilecek bir 
iki milyon lira ile gayrimüsait binalar pekâlâ el
verişli bir hale konabilir. Ortaöğretime hasre
dilen 22 milyon liralık bütçeye, biraz daha ilâ
ve yapılarak beklenilen randımanın elde edil
mesi pekâlâ sağlanabilir. Böyle bir sarfiyat da, 
ifade ettiği mâna bakımından muhakkakki, bir 
tasarruftur. Diğer taraftan, öğretmenliğin tat
min edici bir meslek haline getirilmesiyle de 
irfan ordusunun mensupları pekâlâ çoğaltılabi
lir. Bundan başka, âzami iki yılda bir imtihan 
şartlarının değişmesi, öğretmeni de öğrenciyi de 
şaşırtmaktadır. Randımanı yükseltmek için 
alman bu geçici tedbirler, öğretmen ve öğrenci
leri hemen her yıl yeni bir tecrübesizlikle karşı
laştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Ni
tekim Üniversitelerde talebeye evvelâ okudu
ğunu anlama ve anlatmayı öğretmekle işle başla
mak zaruretinde kalıyoruz. Burada sistemsizlik 
ve sık sık program değişmelerinin büyük rolü 

vardır. Nitekim, Cumhuriyet hayatımızda, üç 
defa sistem, altı defa program, dört defa ıstılah 
ve sayısız defalar da ders kitaplarını değiğtir-
dik ki, bu değişikliklerden sadece çocukların 
değil öğretmenlerin bile başı dönmüştür. Sık 
sık değişen imtihan usulü de gerek öğretmenleri 
gerek talebeyi neye hazırlanacaklarını bilemez ha
le getirmiştir. Hele son yıllar içinde üç program 
değişikliği olduğunu söylerken, bunun ne gibi 
ihtiyaçlardan doğduğunu cidden merak etmek
teyim. 

Kitap değişmelerinde lügat ve kelime öğret
mek meselesi hiç. hesaba katılmamaktadır. 

Bütün bu izahattan anlaşılacağı üzere, fera
gatli hocaları, vazifelerini ihmalle itham etmek 
haksızlık olur. Orta tedrisattaki hastalık, sistem 
ve programdır. 

Liselerimizin durumuna gelince: Dünyanın 
her tarafında olduğu gibi bizde de liseler, üni
versitelere talebe hazırlıyan müesseseler halinde 
olmalıdır. Fakat temel bilgilerden mahrum olan 
talebe, kukardanberi arzettiğim sebeplerle üni
versitelere o şekilde gelmektedir ki, ona her şey
den evvel, umumi bilgileri yeniden öğretmek 
icabediyor. Şahsan bir üniversite hocası olmak 
sıfatiyle arzediyorum ki, bu, çok acı bir hakikat
tir arkadaşlar. 

Şimdi pek önemli saydığım diğer bir noktaya 
dikkat nazarınızı çekmek isterim: Millî Eğitim 
Bakanlığının hayırlı bir teşebbüsü vardır, para
sız yatılı öğrenci adedin^ çoğaltmak için icabeden 
tesisler yapmak.... Hepimiz biliyoruz ki, her ders 
yılı başında, memleketin her bölgesinde yapılan 
müsabakalarla, orta öğretim müesseselerine pa
rasız yatılı talebe kaydedilir. Bu müsabakaların 
Eylül ayında yapılması tamamen mahzurludur. 
Çünkü; memleketin her bölgesinde yandan mü
sabakalara ait evrak merkeze gönderilerek bir 
heyet tarafından incelenir ve imtihanı kazanan
ların. hanni okullara gidecekleri ilân edilir Fa
kat, müsabakayı kazanan talebe bu tebliği alıp 
vatılı okulun bulunduğu şehre gidinceye kadar 
aradan havli zaman geçer. Dersler oldukça iler
lemiş, birinci kanaat notları yaklaşmıştır. Yeni 
öğretmenlerle, yeni arkadaşlarla ve ilerlemiş 
derslerle hulâsa yepyeni bir muhitle karşılaşan 
müsabaka kahramanı ne kadar zeki ve çalışkan 
olursa olsun fena bir kanaat notunun sürprizi 
karşısında .mânevi bir sarsıntı geçireceği muhak
kaktır. Bu sebeple müsabaka imtihanlarının ta-
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rihini değiştirmek ve talebeyi tam vaktinde ye
ni okuluna başlatmak çok temenni edilecek bir 
icraattıi'. 

Meselelerden biri de, diğer vilâyetlerden li
selere veya üniversitelere gelen talebelerin du
rumudur. Aile nezaretinden uzak kalan bu genç
ler yabancı bir şehirde sahipsiz oldukları için 
müthiş sarsılmakta, otel ve kahve köşeleri gibi 
içtimai seviyelerine hiç uymıyan muhitlerde sü
rünmektedirler. Çektikleri sıkıntı maddi olduğu 
kadar mânevi bakımdan da bu çocukları sars
maktadır. Bu vatan evlâtları için basit", temiz 
ve ucuz pansiyonların kurulmasını Millî Eğitim 
Bakanlığının millî bir vazife olarak ele alma
sını rica ediyorum. 

Arkadaşlar, Türk Milleti ve Türk gençliği 
çok zekidir. Yaratılışta uyanık ve fevkalâde ka-
bliyetlidir. Ancak bu varlıkların inkişafında 
Millî Eğitim Bakanlığının büyük rolü ve mesu
liyeti vardır. Geçen on senede birtakım işler 
başarılmış olmakla beraber, birçok şeyler gös
terişe kurban gitmiştir. Her türlü his ve endişe
den uzak, hakiki kıymetlere lâyık oldukları yer
leri verebilen ve her şeyden evvel realiteye 
uyan, esaslı bir sistemle Millî Eğitim işlerindeki 
aksaklıkları biran evvel düzeltmemiz lâzım ve 
bunların mühim bir kısmı da doğrudan doğruya 
paraya taallûk etmiyen ıslahattan ibarettir. 

Tenkit edilen bütün işleri, çok isabetli ola
rak seçtiği Kurmay Heyetiyle beraber, başara
cağından kuvvetle emir» olduğum Sayın ve çok 
enerjik Millî Eğitim Bakanından aflarma mağ-
ruren iki istirhamda bulunarak sözlerimi bitire
ceğim. 

1. — Geçenlerde bir soruya cevap veren Sa
yın Bakan, sanat sahasında normalin üstünde 
istidat gösteren Türk çocukları için (îdil) kanu
nunun hazırlanmakta olduğunu söylemişti. Baş
ta bu çok müsteit Türk kızı îdil olmak üzere 
müstesna istidatların korunmasını temin edecek 
olan bu kanunun biran evvel Yüksek Meclise 
sunulması. 

2. — tüm yolunda çalışan vatandaşlara çok 
büyük faideler temin edecek bulunan Milllî kü
tüphane için gerekli olan teşkilâtın biran evvel 
kurulması, Sayın Adnan Adıvar'm da dedikleri 
gibi binası ile, alınacak kitapları ile, içinde ça
lışacak mütahassısları ile bu mevzuun Önemle 
ele alınması ve hazırlandığını işittiğimiz kanu
nun biran evvel Meclise sunulması işidir. 

'A . ıy-n u . ı 
Halen Saraçoğlu mahallesinde büyük bir bi

na bu iş için tahsis edilmiştir. Getirilecek teşki
lât kanunu ile bu binada şimdilik hiç olmazsa 
birkaç sene için çok verimli bir şekilde çalışmak 
mümkündür. 

HASAN REŞİD TANKUT (Maraş) — Sayın 
arkadaşlarım; kendilerine ve fikirlerine çok 
hürmet ettiğim Adnan Adıvar, Baltacıoğlu ve 
İhsan TigrePin beyan buyurdukları mevzulara 
ve izah ettikleri maksada birkaç fikir katmak, 
birkaç damla da olsa ilâve etmek hevesindey-
dim. Vakit dar olduğu için yalnız Muhittin Ba
ha Pars arkadaşımın yaptığı konuşma için açık
lama mahiyetinde ufak bir konuşma yapacağım. 

Efendim, dil devrimi artık yolunu tutmuş 
ve hızını bulmuş yürüme halindedir. Punun 
hızını kesmek hata olur. Durdurmak ise gayri-
kabildir. Onu geriye çevirmek gayreti karşısın
da yakamıza sarılacak ilk kuvvet kendi çocuk
larımızdır, geiıçlerimizdir. Çünkü dil inkılâbı 
ilk, orta, lise öğretim derecelerine girmiş, şimdi 
de yüksek öğretim müesseselerine taşmış bulun
maktadır. Bu iş için çalışan üç türlü gayret 
vardır. Birincisi: Dil Kurumu, ikincisi; heves-
kâr ve edipler, üçüncüsü; üniversitedir. 

Türk Dil Kurumu; Dilbilgisi üzerinde çalı
şan bir dernektir, yani Türk dilini kendi bün
yesi içinde lehceleriyle ve dışında diğer başka dil
lerde mukayese eder. Bu arada Türk dili üzerin
de eski kitapları tarayarak derlemeler yapar ve 
bunu halkın istifadesine arzeder. Yoksa bunu 
böyle yapın demeye yetkisi yoktur. Bu çıkardığı 
kitapları, yaptığı' taramaları, eskiden ve ye
ni metinlerden toplayıp yenilediği veyahut yeni
den yazdığı sözlükleri; ediplerin, şairlerin ve 
fikir adamlarının hizmetine sunar. Böylece hc-
vesliler ve serbest çalışanlar rollerini gösterir
ler. Bunların içinden bazıları muvaffakiyetlidir. 
Başarılarını gördüğümüz bu şahısların hizmeti
ne karşı şükranlarımızı arzederiz. Muvaffak ola-
mıyanlara da bazan uyarma ve ihtar yaptığımız 
olur. Meselâ bizim çıkardığımız ve bu halk 
dilidir veyahut bu eski kitaplardan taranmış 
bir dil hazinesidir diyerek verdiğimiz bir kita
bı esas tutarak eser çıkaranlar vardır. Biz bu 
çıkan eseri alır, uzmanlara okuturuz. Bazan 
verdiğimiz cevap şudur : Bunun içinde Türkçe 
olmakla beraber bugünkü dil bünyesine uygun 
olmıyan kelimeler vardır. Sizi tebrik etmekle 
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beraber, bu kitabınızı bastıramıyöea.ğız, bizi 
mazur görünüz... Bu şekilde verdiğimiz cevaplar 
olmuştur. Bazı arkadaşlarla hususi olarak yap
tığımız görüşmelerde bize bir çiğ Türkçeden 
bahsederler. 

Arkadaşlar, Kurultayda çıkardığımız ve mil
letin faydalanmasına koyduğumuz sözlükte 21 
bin küsur kelime içinde 13 bin Arapça ve Farsça 
kelime vardır. Biz dili temizleme işini yaptığı
mız zaman behemehal hangi dilden hangi tip
ten olursa olsun her yabancı kelimeyi çıkarmak 
gibi bir fikir ve iddia da bulunmuş değiliz. Böyle 
bir iddiada bulunmak hakikaten ham bir dü
şünce olurdu. Ama Muhittin Baha Pars arka
daşımızın buyurduğu gibi (İmge) kelimesi çiğ 
bir kelime olabilir. Fakat hayal kelimesinin de 
tahayyül; hayalât mühayile gibi müştakları var
dır. Bunların nasıl karşılanacağı da düşüdüre-
cek bir mesele değil midir?. 

Bu kelimeyi bulanlar hiç olmazsa bir tanesini 
kurtaralım diye düşündürmüştür. Arkadaşlar, 
bu kelime edebiyata geçmiş değildir. Bilirsiniz 
ki, edebiyatta zevk hâkimdir. Edipler zevki 
Türkçeleştirme lehinde kullanırlarsa kelimenin 
iyisini seçmek bahsinde dilcileri, dil amelesi 
olan bizleri aydınlatmış olurlar. Çünkü edebi
yat yapmak, şiir yazmak, nesir meydana getir
mek ve hayali daha iyi kavramak hususunda on
ların üstün meziyetleri ve kabiliyetleri vardır. 
Eğer Baha Pars arkadaşımız yüksek edebî zev
ki, ince duygusu ile, edebiyatta olan rusuhu 
ile bizim tarafa meyletmiş olsaydı kusurlu gör
düğü tarafımızı tamamlamak kolay olacaktı: 
Ne yazık ki, ona yanaşmıyorlar, itiyatlarına 
kapılıyorlar. Halbuki bu dil inkılâbı benim için 
veya Baha Pars için değildir. Biz yeniden di
rilmekte olan bir milletin yeni yapılan ilmi için 
bir dil mekanizması arıyoruz. 

Arkadaşlar, Lârusu esas tutarak Türkçeden 
Fransızcaya bir kamus yaptırmak istedik. Yal
nız A harflerinde 1200 kelimeden 287 tanesini 
bulduk ki, biz onların kelime olarak karşılıkla
rını değil, hattâ mefhumlarını bile bilmiyoruz. 
Eğer meydanı boş bırakacak olursak bun
larla dilimiz oldukları gibi dolacaktır. Yeni 
ilim ve fen terimleri ise seller gibi akmaktadır. 
Bir şoförün yanma bininiz, buji, kontak, ek-
zoz, stop, aks gibi 40 - 50 kelime bulursunuz. 
Fen terakki etmiş, ilim alabildiğine ilerlemek
tedir. Mefhumların, maddelerin isimleri yüz 

binleri buluyor. Biz ne eski Arapça ile, ne de ye
ni Türkçe ile bunu dolduramıyoruz. Ne yapaca
ğız? Yeni imkânlar bulmakta elbirliği edelim. 
Teklif edilen kelimeler eğer hoşa gitmzse, za
manla tabiî dökülecektir. Fakat iyisi de yaşar. 
işte Türk Dil Kurumunun tuttuğu yol budur. 

Terim yapma bahsine gelince; istanbul'da 
i geçenlerde yüksek tahsil öğrencilerinden tanıdı

ğım iki çocuk gelmişti, «lemsidülheni» diye bir 
şey sordular. Biri yanlıştır, dedi, güya düzeltti. 
Ben biraz Arapça bildiğim halde anlıyamadım. 
Sonra mevzuu anlattılar, anladım ki, bu yu
muşak bir şeye dokunmanın karşılığı imiş. 

Arapçayı bırakmasak bile «lemsidülheni» yi 
bir çucuk sormak için babasının yakasına yapı
şırsa, babası buna cevap verebilir mi? Tabiî ve
remez. Eski ile irtibatımızı kaybediyoruz, di
yorlar. Arkadaşlar Selçuk Türkleri, bozkırla
rı bırakıp Iran yaylalarına geldikleri vakit tabiî 
asker ve çobandılar. Medeni hayatlarının dil 
haznesini beraber taşıyamadılar. Geldikleri yer
de yabancı diller ile karşılaştılar. Buradan 
Bağdat'a geçtiler. Sonra Anadolu'ya geldiler. 
islâmlık, galebe çalınca Aparçanm hâkimiyeti 
başladı, fakat beri tarafta halk kendi dilini 
muhafaza etti. Sonra Aşık Paşayı okuyunuz. 
Bambaşka bir lisan. Daha sonra medrese gale
be etti ve lisanımıza bir Arapçadan, Farsçadan 
daha ağdalı kelimeler girdi. Bu merhaleleri bi
rer birer tetkik edersek, nesiller arasındaki ir
tibatı medreseye kadar muhafaza edebildiğimizi 
anlarız, işte Tevfik Fikret, bugün anlaşılamı
yor. Behçet Kemal arkadaşımızın okuduğu mıs
raı alıyorum, kimi dahme, dedi, kimi duhme de
di. Marsusa sıkıştırılmış denildi, kuşunlanmış 
dendi ve der, yıllarının yarısını kelime öğren
mekle öldürdük. 

Arkadaşlar eğer yeniden medrese açacaksak, 
eskileri muhafaza edebiliriz. 

MUHİTTİN BAHA PAES (Bursa) — Bun
ları istiyen yok. 

HASAN REŞlD TANKUT (Devamla) 
Eğer açmıyacaksak, önümüzde açılan yolu tıka
mak doğru bir hareket değildir. 

Terimler meselesine gelince; arkadaşlar te
rimleri, Üniversiteler hazırlamaktadır. Çünkü 
terbiyeciler Türkçeleşen terimlerin öğretmeyi ko
laylaştırdığı kanaatindedir. Bilhassa Teknik 
Üniversite profesörleri bizim değerli yardımcı
lar imizdir] ar.. Kendileri terimlerini ara lavında 
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hazırlarlar, Türkçeleştiriıier, kabil olduğu ka
dar bugünkü Türkçemize uygun karşılık bulur
lar, dilimize uygun kalıpta kelime bulmaya ça
lışırlar. Ve "üniversite de düzenleştirme komis
yonunda incelendikten sonra Dil Kurumuna gön
derirler. Dil Kurumu bunları tetkik eder. Da
ha esaslı ve geniş ölçüde bir karşılaştırmaya tâ
bi tutar. Bugünkü dil gidişine bir aykırılık 
var mı, yok mu bunları tetkik eder. Bir dilci 
gözü ile buna en uygun şekli vermeye çalışır. 
Ondan sonra da Üniversiteden temsilci ister, bu 
temsilciler arasında Rektörler de geldi, Yargı
tay Başkanları da geldi. (Fuad Hulusi Demirelli 
arkadaşım burada mı bilmiyorum), ikinci Reis
ler de.geldi. Büyük profesörler de gelip topla
nırlar, doğruyu bulduğumuza inanırsak bir za
bıtla Millî Eğitim Bakanlığına göndeririz, o da 
talim ve terbiye yolu ile bir daha gözden geçir
dikten sonra eğer bir mülâhazası varsa serdede-
rek gönderir. Görüyorsunuz ki Terminoloji de
nilen şey artık milletin ve Devletin malı olmuş
tur ama, dışarda, Behçet Kemal'in buyurduğu 
gibi, serbest bir muharrir kâğıda «ak saz» de
miş, o ne bizi alâkadar eder, ne de Baha Pars 
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arkadşımızı. Bu zat harfe; «üçük» demiş, bunu 
bizim kitabımızda bulmuştur, o kitabımızda; 
filân zamanda, filân tarafından yazılmış, ki
tapta harfe mukabil bu kelime kullanılıyor, de-
mişizdir ama, bunu harf yerine kullanın deme-
mişizdir.. Sözlükte harf harftir. Bu, dünyanın 
her yerinde böyledir. Dil hareketleriyle uğra
şanlar hep aynı yoldan gitmiştir. 

Dünyanın her tarafında bu işle uğraşılmak
tadır. Kopenhak'ta eti büyük, Polonya'da 
en kuvvetlisi vardır. Almanya'da bu iş çok ile
ri götürülmüştür. Dil Kurumunuzun da bunlar 
kadar büyümesi ve bunlara benzemesini temen
ni ederiz ve elden gelen gayreti sarfedeceğiz. 
Baha Pars arkadaşımız gibi bize büyük yardım
lar sağlıyacak olan arkadaşların da, bize meyle
derek, yardım maksadiyle bu işi ele almalarını, 
içimize girerek, dil sevgileriyle bizi tashih ve 
takviye etmeleri hususunu istirham ederim. Sö
züm bu kadardır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen 7 arkadaş da
ha vardır, öğleden sonra saat 15 te toplanılmak 
üzere'oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13 

mtmm 

Î K Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkan vekili Raif Karadeniz (Trabzon) 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Müzakereye devam ediyoruz. 
KÂMİL ERBEK (Yozgad) — Sayın arka

daşlar, iki üç dakikanızı bendenize lütfederse
niz minnettar olacağım. Daha evvel kürsüye ge
len muhterem hatiplerin temas ettiği bazı husus
lardan bir, iki tanesini bendeniz arzedeceğim. 
Tekerrür olmakla beraber bunları arzetmekten 
nefsimi alamadım. Müsaadenizi rica ederim. 

Yüksek kültür ve karakterin müşahhas tim
sallerinden birisi olan Millî Eğitim Bakanımız
dan bir, iki ricam var: 

1. — Çifte tedrisatın bir an evvel önlenmesi; 
4. — Çocukların millî karakter bakımından 

olduğu kadar, idare ve muaşeret âdabı ve mâne
vi bakımdan da en mükemmel vasıflı ahlâk sahi
bi olarak yetiştirilmesi; 

Bunlardan çifte tedrisatın mahzurlarını ken
dileri daha iyi bilir ve takdir ederler ki; bü
yük şehir ve kasabalarımızda ilk ve ortaokulla
ra giden çocuklarımız okul binasının kâfi mik
tarda olmamasından dolayı bir günün iki vakte 
ayrılan sabah ve öğle devamına tâbi tutulmakta
dır. Bir senenin dört ayı imtihandan sonra ta
til, iki buçuk ay kadar da hafta ve bayram ta
tilleri olmak üzere senenin yarısından fazlasını 
mektep ve tahsil dışı boş zamanları teşkil ettiği 
gibi devam ettikleri günlerde de ancak yarım gün 
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okulda kalabildiklerinden senenin iki buçuk ay 
kadarının boş zamana ilâvesi lâzımgelirse okul
da bulunabilecekleri müddet ve zamanın tam 
ve kâmil bir tedris ve tahsile kâfi gelip gelmi-
yeceğini takdir etmek mümkündür. Böylelikle 
yarım tahsil ve terbiye derecesinde kalan çocuk
ların, bu durumları hakikaten acıdır. Terbiyeye 
de işaret ettim. Çünkü bu küçük yavrucuklar, 
mektepte olmadıkları zaman vakitlerinin bir ço
ğunu sokaklarda geçiriyorlar.. Bu arada dersle
rinden uzak ve okul disiplininden uzak kalıyor
lar. Fena sözlere, fena huylara alışıyorlar. 

Bunun çaresi: Hem tamam tahsil görmek ve 
hem de sokak oyunlarından kurtulmak için mek
tep binası elde etmek. 

Bütçeye kabul edilen ve ^Bayındırlık kıs
mında yer alan 3,5 milyonluk inşaat tahsisatı 
zannederim ki, köy okullarına tahsis edilecektir. 
Buna bir diyeceğimiz yok ve hakikaten yerinde 
olur. 

Çifte tedrisat yapılmakta olan şehir ve ka
sabalarımız için bina yapılmcıya kadar kira ile 
okul temin edilmesi ve mevcut ilk ve ortaokul
ların yanlarına veya üstlerine birer kat ile veya 
yeniden münasip semtlerde inşa için esaslı bir 
tetkika tâbi tutularak her sene bir, iki okul bi
nasına kavuşmak imkânının sağlanmasını rica 
ediyorum. 

îkinci mâruzâtım, ahlâk ve karakter mese
lesi: 

Millî karakterlerini şayanı şükran ve iftihar 
olarak kaydedebileceğimiz gençlerimizin bir kıs
mının dışardaki hal ve gidişleri üzerindeki man
zaranın daha dürüst ve olgun bir halde görül
mesi. irfan hayatının en esaslı bir rüknü olma
sında şüphe yoktur. Binaenaleyh çocuklarımı
zın her halde idare ve nııuışerct âdabiyle ınüte-
rafik ve birbirini tamamlayıcı esaslar dâhilinde 
maddi ve mânevi durumlarını tanzim ve ıs
lah edici şekillerde Eğitini ve öğretime i âh» i tu
tulması ve muhakkak dinî kitaplarla ve icabına 
göre konferanslarla telkinler yapılarak daha ol
gun ve ahlaken de faziletli insanlar olarak ye
tişmelerine çare ve imkân sağlanması iâznnol-
duğuna milletimizin iç duygusundan ve Sayın 
Meclis arkadaşlarımız çoğunluğun arzu ve tema
yüllerinden mülhem olarak arz ve rica ediyorum. 

Kıymetli Bakanımızın bu konular üzerinde 
duracağını ve bizleri tatmin edecek tedbir ala
cağını ümidederek sözlerime son veriyorum. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Reis 
Bey usuli müzakere hakkında bir şey söyliyece-
ğim. 

Söz alan birçk arkadaşlar, ben çok konuşma
yacağım, çünkü benden evvel söz alan arkadaş
lar söyliyeceklerime temas ettiler dedikleri hal
de, yine evA^elce söylenmiş sözlere temas etmek
ten kendilerini alamıyorlar. Arkadaşlara ri
ca ediyorum, bu kaideye ittiba etsinler, vakit
ten çok kazanacağız. Biraz da zapta acımak 
lâzımdır. Hep ayni lakırdı olmasın. (Anlıyama-
dık sesleri). â 

Anlıyanlar, anlamıyanlara söylesin (Gülüş
meler). 

BAŞKAN — Gl. Eyüp Dıırukan. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte

rem arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanımızdan bir 
iki dilekte bulunacağım. 

Birincisi: Sanat Enstitüsü mezunlarından bir 
çok gençlerin, kendilerine Yedek subay olabil
mek hakkı tanınmadığından dolayı, şikâyetleri 
ile karşı karşıya kalmaktayız. 

Filhakika Köy Enstitüsü mezunlarına kendi 
özel kanunları mucibince Yedek subay olma hak
kı tanınmış olduğu halde Sanat Enstitüsü me
zunlarına bu hak tanınmamıştır. Bundan dola
yı bunlar şikâyetlerinde haklıdırlar. Bu ele
manlara ordumuzun ihtiyacı vardır ve hele bun
dan sonra daha da çok olacaktır. Çünkü hepi
nizin yüksek malûmunuz olduğu üzere ordumuz 
nıodernize edilmiş ve bir çok motorlu vasıtalar 
ve optik malzeme orduya girmiştir. Bunların 
hüsnü muhafazası ve bakımı bu işlerden anlıyan 
elemanlara arzı iftikar eder. Ve bu elemanla
rın en iyileri de bu Sanat enstitülerini bitirmiş 
olan gençlerdir. Biz bunlara Yedek subay yani 
sanayii haribiye yedek subayı olmak için bir 

hak tanırsak hem kendilerinin mağduriyetleri
ne nihayet verilmiş ve hem de Ordu Teknik va
sıtaları için kıymetli elemanlar elde etmiş olur. 
Bu gençler Yedek Subay Okulunun mfıtad olan 
tahsilini gördükten sonra mütebaki müddetin 
ilk kısmını Sanayii Harbiye fabrikalarında staj 
görmek suretiyle geçirirler ve ondan sonra mo
torlu kıtalara verilirler ve mütebaki hizmetle
rini de orada ifa ederlerse hini.hacette Ordunun 
bn teknik vasıtalarının daha emniyetli kulla
nılmaları ve bakımları temin edilmiş ve bu ci
hetle ordu da kıymetli elemana sahip olmuş olur, 
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Bu hususta Millî Eğitim Bakanımızın harekete 
gelmesini yani ieabeden kanun tasarısını hazır
layıp Yüksek Meclise sunması hususundaki him
metlerini rica ederim. 

İkincisi; memleketimizin en uzak köşelerinde 
dahi sanat enstitüleri kurulmuştur. Bu göğsü
müzü gururla kabartmaktadır. Millî Eğitim Ba
kanlığımızın bu husustaki hizmetleri şayanı şük
randır. Yalnız 8 - 4 seneden beri benim bu hu
susta tekrarladığım bir dileğim vardır; Sanat 
enstitüleri sanat merkezlerinde olursa daha fay
dalı olur. Ve bunlardan ikisinin bilhassa Kara
bük ile Kırıkkale'de kurulmasını diledim. Ha
kikaten buralarda kurulacak Sanat ens-
tütüleri o müesseseler için ve memleket sa
nayi için çok faydalı olacaktır. Oralardaki ı> 
ta ve kifayetli elemanlarımız yavrularını bu ens
titülere verecekler, bu suretle sanatın, babadan 
evlâda intikal etmesi meselesi temin edilmiş ola
caktır. Bu, pek ehemmiyetli bir meseledir. 

Arkadaşlar; evvelce de tekrarladığım gibi, 
yabancı memleketlerde bir fabrika sanatkârlarını 
överken, benim müessesemde sanat babadan evlâ
da intikal etmiştir, diye iftihar eder. Biz de bunu 
temin etmek için, hiç olmazsa evvelce arzettiğim 
ve mütaaddit defalar da dilediğim veçhile, bu iki 
sanat merkezinde birer enstitü vücuda getirmek 
çok yerinde olur ve hattâ Kırıkkale'de bunun 
için müsait bina bulmak imkânı da vardır. 

îki sene evvel, Millî Savunma Bakanımız 
Kırıkkale'de bir Sanat Enstitüsü vücuda getir
meyi programa alacağız va'dinde bulunmuşlardı. 
Şimdi bu va'di yeni Bakanımıza hatırlatıyorum. 

Üçüncü dileğim; Sanat Enstitülerinin tedri
sat esnasında ve tatbikatta talebeye mektepten 
yahut enstitüden mezun olduktan sonra ken
di sanatlarında çalışmak aşkını telkin etmeyi de 
unutmamalıdırlar. Çünkü Sanat Enstitüsünü 
bitirmiş çok kıymetli ustalardan bazıları, yağlı 
tulumu giyip fabrikada tezgâh başında çalışın ak-
tansa büroda yazı makinesi başında daha az pa
ra ile de olsa daktiloluk etmeyi tercih etmekte
dirler. Ben bunların birçoklarına tesadüf et
mişimdir. Bunun için; enstitülerde sanat aş
kının kendilerine aşılanmasını ve hassaten ser-

'best sahada da çalışmaya rağbet edip bu sahada 
muvaffak olmalarını temin için kendilerine mü
nasip telkinlerde bulunulmasını bir hâtıra olarak 
Millî Eğitim Bakanımızın dikkat nazarına arze-
çliyorum, 

MUHİTTİN BAITA PARS (Bursa) — Ar
kadaşlar, sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. Sev
gili genç Şairimiz Behçet Kemal ile Hasan Reşid 
Tankut sözlerime cevap verdiler. Ben de onlara 
bir cevap vermek istiyorum. Sadece cevap de
ğil bir ihtiyacı da arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bir adama düşünmediği şeyi is-
nadetmek müdafaanın en zayıf tarafıdır. Ben 
demedim ki, niçin (verim) niçin (gelişim) niçin 
(tören), niçin ödenek, gelenek, bakım kelimeleri 
fenadır. Ama benim anladığım şey bu dünyada 

herkesin bildiği bir kelime yerine başka kelime ika
me etmektir. Arkadaşlardan biri söyledi. Ço
cuğu demiş ki : Şu vaziyet var neden (durum) 
dem edin diye sormuş. O mektebe mahsus demiş. 

Bir diğer arkadaşım anlattı bana, bir köylü 
müddeiumumiye geliyor. Köylüye soruyor 
dilekçen var mı? Köylü; aman efendim ben fakir 
adamım dilekçem nasıl olsun arzuhalim var di
yor. Dilcilik esası halk lisanı ile yazı lisanını aşa
ğı yukarı birleştirilmek maksadına istinadediyor-
du. Halbuki tam demiyeyim ama kısmen şu 
karikatürün ifadesiyle bizim bugünkü vaziyeti
miz birbirine uymaktadır. 

Bir mektep çocuğu bir köylüye lâkırdı söy
lüyor; köylü, aman oğlum ben mektep görme
dim, bunları ne bileyim diyor. Ben esasen kö
kü bizden gelme kelimelerin aleyhinde değilim, 
uydurulan kelimelerin aleyhine!eyim. Biz en 
sıkı zamanlarda bile, istediğimiz kelimeleri kul
lanma hürriyetine sahiptik, şimdi âdeta İm 
Cumhuriyet ve demokrasi devrinde uydurma 
kelimeleri kullanmak mecburiyetinde bırakılı
yoruz. Yeni kelimenin herkes tarafından 
müştereken kullanılan kelimelerin asıllardan 
alınmasına itirazım yoktur, ama böyle herkesin 
kendi kendine kelime icadetmesi doğru değil
dir. İşte bizim ihtilâfımız buradadır. 

Sonra, ilâvesini unuttuğum noktaya gelin
ce ; onu da şurada işaret edeyim. 

Bütün bu ihtilâfları halledecek bir heyet lâ
zımdır. Akademi evvelâ herşeysine inandığı
mız üç kişiyi bir araya getirip bu işe başlıya-
lım. Bir taraftan da onlara iltihak edecek di
ğer üç kişiyi bulalım. Ve bu suretle de bunları 
halledecek bir dimağ müessesesi vücuda getire
lim. Yoksa Hasan Reşid'in, Behçet Kemal'in 
ve Muhittin Baha Pars 'm arasındaki münakaşa 
ile bu mesele halledilmez, ilim ve güzel sanat-



lar meselelerinde hakem olacak bir akademiye 
ihtiyacımız vardır 

EMtN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, köy
lünün çok ağır olan yükünü hafifletmeye sebep 
olmasından ve imkân vermesinden dolayı Maa
rif Vekili arkadaşımıza teşekkür ederim. 

Bence şu «Millî Eğitim» kelimesi kadar 
çirkin bir mahluk yoktur. Neyi eğiyor, neyi 
büküyorsun? Ben Maarif Vekili olsam bunu ki
taptan kaldırır atarım, Anayasadan da atarım. 
Hakikaten her yeni kelime insana güç geliyor 
ama bazısına insan alışıyor. Buna ise kıyamete 
kadar alışmak imkânı yoktur. Hakikaten pek 
kötü geliyor bana. 

Arkadaşlar; Maarif mesleği hayatımda haki
katen gıpte ettiğim, kıskandığım bir meslek. 
Binlerce gence nur ve irfan veriyor. Bu, çok 
lezzetli birşej^dir. Ben bir iki ricada bulunacağım. 
Aklımın erdiği birşey değil ama, bilenlerin 
buna nazarlarını celbe çalışacağım. 

Bizim mektebimizde yetiştirme tarzımızda 
bir noksanlık var mı! Nekadar insan yetiştirir-
sek hepsi milletin sırtına yükleniyor. Bunlarda 
hayat mücadelesi fikri yoktur. On on beş sene 
uğraşıyor, çabalıyor, fakat mektepten çıktık
tan sonra dişi, tırnağı ile mücadele edeceği yer
de, hayata atılacağı yerde, milletin başına 
yük oluyor. Geçenlerde Lstanbul'dan beş altı 
genç yanıma geldi. Bizi beğeniyor musun dedi
ler. Dedim ki; yahu Türk olduğumuzu bilmez
dik, öyle yetiştiğimiz halde bu millet için eli
mizden gelen fedakarlıktan çekinmezdik, siz bü
tün varlığınızı bilerek yetiştiniz, bizden yüz 
kat fazla olmanız lâzım gelir dedim ve ilâve et
tim; bunu böyle kabul ediyorum, fakat be
ğenmediğim birşey var, hepiniz mektepten çı
kınca doğnı Hükümet kapısına gideceksiniz, 
millete yük olacaksınız, hayatınızı başka yer
den kurtaramıyacaksınız, sizi nasıl beğeneyim. 
Ama kabahat bizde, acaba yetiştirme tarzımızda 
bir noksan mı var: Böyle bir noksan varsa o ka
bahatin bizde olması lâzımgeliyor. Oradan aklı
ma geldi; ben dedim; bütçe vesilesiyle bunu or
taya koyayım, acaba bütün dünyada böyle 
midir"' Her mektepten çıkan Devlet Hazine
sinden yemeye mecbur mudur": İktisat Fakülte
sinden çıkıyor, bir dükkânda yetişmiş muhase
beci kadar muhasebe usulü bilmiyor. Ticaret 
Mektebinden çıkıyor, babasının yanına gittiği 
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zaman faydalı olmuyor. Hâsılı gözüme ilişen 
budur. 

Arkadaşlar; merhum Reşit Galip Beyden 
rica etmiştim; herşey hesapla olduğu gibi insan 
yetiştirmenin de hesapla olması lâzınıgelir. Bin 
tane hukukçu lazımsa, on bin hukukçu yetişti
ril) memlekete niçin salıvereyim: Hayatını başka 
yerde aramanın usulünü koymak olmaz mı, yok 
mu? Ben Maarif Vekilinden bu işi rica ettim. Be
nim pek aklım ermez, bu işte bir günah varsa biri 
benim, bini aklı erenlerin. Mutlaka bu hususu 
ıslah etmek lâzınıgelir. 

Geçenlerde bir arkadaş gıyabında Maarif Ve
kili Beyden idman hakkında bir temennide bu
lunmuş. Ben top oynamanın sıhhi olduğunu, 
gençler için oyalayıcı birşey . olduğunu, iyilik
lerini falan bilirim. Ama diyorum ki, böyle 
yetişen genç. evinin önünde bir dönüm yer var
ken niçin yüz kuruşa patates, domates alıyor? 
Evinin önündeki bu bahçeye domates ve patates 
ekip kaldıracak kudrette niçin olmasın': 

Maarif Vekili, köye yardımcı arıyorum dedi 
de ona cevap veriyorum. Köyde olan köyde ça
lışır. Ben görüyorum, evimin yakınında üç, 
beş dönüm-bahçesi olan bir ev var, bu bahçe sahi
binin. iki üç tane genç delikanlı oğlu var. Ba
kıyorum, gidiyor çarşıdan elli kuruşa domates 
alıyor. Biz ekiyoruz, yiyoruz, artıyor bile. Ar
kadaşlar bu gençleri dünyanın böyle tamamen 
müspet; ve maddi bir yola gittiği bir zamanda 
hâla gelişigüzel Babıali zihniyetiyle, ağam pa
şam diyerekten yetiştirirsek, yarın bu gençler 
bizim yakamızdan tutmaz mı1? Köylüyü hakika
ten mektepler yapmak yolunu bularak en büyük 
bir ihtiyaçtan kurtardık, iyi bir yol, bu fevka
lâde bir şey ama, köyleri nasıl okutacağız? Bu yo
lu bulmuş değiliz. Yalnız bu kadar işaret ede
ceğim. Şimdilik bu kurtarma büyük bir şeydir. 
Bunun üzerinde durup bu bütçe ile bu işi nasıl 
devam ettireceğiz? Bu geniş bir mevzudur. Bu işi 
nasıl devam ettireceğiz? Bu yepyeni bir mevzudur. 
mahallen çok tetkike muhtaçtır. Bazı kanaatle
rim var, henüz erkendir, burada arzetmiyeceğim. 
Yalnız Devletten şukadar para aldım, köylüleri 
ebediyen okutacağım diye Millî Eğitim Bakanı 
ferah bi" \aziyette durmasın. Açtığımız ve aça
cağım]/; mektepleri payidar etmek lâzımdır. Ve 
bu da esaslı tetkik istiyen bir mevzudur. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım; Sabahın dolamından bu 
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saate kadar Millî Eğitim bütçesi hakkındaki u- j 
zuıı müzakerelerden sonra bendeniz, Yüksek 
heyetinizi fazla işgal etmiyerek kısaca bazı not
lar üzerinde duracağım. 

3656 sayılı Kanunun İlkokul öğretmenlerine 
maaş verme hususunda adaletsiz bir durumu 
vardır. Bu, bir kay Milletvekili arkadaşlarımız 
tarafından kanun, teklifi halinde Meclise veril
miştir. Bunun biranevvel çıkarılmasını Millî 
Eğitim Bakanımızdan rica ederim. 

Talebenin ahlâki durumu üzerinde muhtelif 
arkadaşlarım durdu. Bu itibarla ben durmıya-
eağım. Yüksek mektep talebeleri iyin yurt me
selesi hakikaten önemle ede alınacak bir mesele- i 
dir. Bunun herhangi bir şekilde ve kısa bir za
manda halli hususunda harekete geçmelerini Sa-
ym Bakandan rica ederim. 

Adnan Adı var: arkadaşımız, bilmiyorum yan
lış aıılamadımsa, Millî Kütüphane hakkında gö
rüşürken, biz kütüphane yapamayız, hariçten mü-
tahassıs getirelim dediler. Bununla kütüphane
nin yapısı kısmını, kastetmek istedilerse, şunu 
Yüksek huzurunuzda arzedeyim ki, en büyük 
mikyastaki binaları yapacak kabiliyette mühen
dis ve mimarlarımız artık yetişmiştir. 

Tasarıda, 1948 yılı zarfında şehir ve kasaba
larımızda (50, köylerde ise üç bin kadar ilkoku
lun yeniden yapılması hususuııda sarf edilmek 
Üzere 4 000 000 liralık bir tahsisat vardır. 
Bu 4 milyon lira ile üç bin okul yapıtı ıya her
halde maddeten imkan yoktur. En basit 
şekilde bir köy okulunu ele alsak, tipleri ve 
plânları mümkün mertebe iktisadi vaziyete göre 
hazırlansa ve hımış dediğimiz basit usul ile yap
sak kanaatimce 15 bin liradan daha ucuza mal-
etmeııin imkânı yoktur. O halde bu dört milyon ı 
liranın çok az geleceiğui tebarüz ettirmeyi fay
dalı buluyorum. 

Sonra yine muhterem arkadaşlar gerek ken
di dairei intihabiyemde ve gerekse memleketin j 
diğer yerlerinde dolaştığım zaman köy okulları
nın çok fena vaziyette inşa edilmiş olduğunu 
gördüm. Biliyorsunuz malzemesi de kendisine 
ait olmak üzere köylümüz harcına alın terini 
karıştırarak bu binaları kurmuştur. Fakat ne 
yazık ki bugün mübalâğasız bu yapılan binaların 
% 25 - 30 u maili inhidamdır, Hattâ Sayın. Ba
kan 'm kendi dairei intihabiyesinde olan Sivas- j 
\;\ Kangal, dürün güzergâhı üzerindeki köyler- j 
de de birçok köy mektekleri bu vaziyettedir, j 

! Bunların pisikolojik büyük mânası da vardır. 
Köylü bunu eliyele yapmıştır. Her halde Vilâ
yet Nafıa Müdürleri ve Fen Memurları arkadaş
lara vazife verilmek suretiyle bu binaların bir 
defa gözden geçirilmesinin faydalı olacağı ka
naatindeyim. Maruzatım bundan ibarettir. 

ALİ RİZA Alil (İstanbul) — Sa.vm arka
daşlar; sabrınızın tükenmek üzere olduğuna müd
rikim, Mümkün olduğu kadar kısa kesmek iste
rim. Benim temas edeceğim meselelerden birisi 
Sayın deneral Eyüp Durukan'm dokunduğu 
Sanat okulları mezunlarının yedeksubaylık hiz
metleridir. 2 ncisi Sanat okullarının bilhassa 

I bizim Sanat enstitülerimizin endüstri merkezleri
mize ıııakar olması çok yerinde olur. Sanat his-
1 erin in daha çok sanat mmtakalarmda inkişaf 
ettiği muhakkaktır. Muhit ile inşam arasında, 
bir karşılıklı münasebet nazariyesi mevcuttur. 
Bu mmtakalarda yetişen çocukların sanat ve 
tatbikat itibariyle diğer mmtakalara nazaran 
daha verimli olacakları aşikârdır. Bunun üzerin
de daha fazla durmak istemiyorum. 

3 ncü mesele; Sanat Enstitüsünden çıkan 
gençlerin enstitüden çıktıktan sonraki vaziyet
leri hakikaten şayanı dikkattir. Zonguldak, Ka
rabük, İzmit, İstanbul gibi 8 - 9 bölgede yaptı
ğımız tetkikatta gördük ki, oradaki Sanat okulla
rının mezunlariyle karşılaştık. Bunlar mecburi 
hizmete tâbi tutulduklarını ve bu mecburi'hizmet
lerini yaptıkları sırada okumak suretiyle kendi
leri için terakki ve inkişaf imkânını sağladıkları
nı söylüyorlar ve sizlerden ve bizlerden rica edi-

j yorlar. Kabilse kendileri teknik ve pratik sa
hada uğraşırken ilmi sahada da terakki ettiklerini 

! ispat ettikleri takdirde bunlara bir üst derece 
verilmesini tem inen Millî Eğitim Bakanlığının 
serbest imtihan usulü - ki, başka memleketlerde 
vardır - kabul etmesini ve buna imkân vermesi
ni rica ediyorum. Bu, memlekette kalifiye işçi 

I ve teknisiyenlerin yetiştirilmesi için mühim bir 
âmil olacaktır. Sanat Enstitülerinden çıkan ar
kadaşların, Adnan Adıvar üstadımızın da bu
yurdukları gibi, bizim memlekette bir dükkâna 
ve bir tesise sahip olabilmeleri için şehirlerde 
yapılması lâzımgeîen ve Bayındırlık ve Ekonomi 
Bakanlıklarını alâkadar eden bir konu vardır. 

İstanbul'da farkına vardığıma göre At paza-
j rmda bir at alan adamın atını muayene eden 
I bir baytar vardır, Fakat 20 bin liraya makine 
] alan bir adamın "makinesini kontrol ve muayene 
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eden tanı bir teknik teşkilât yoktur. 100 kuruşa 
da saban demiri alınabilir. 300 kuruşa da alına
bilir. Ama yüz kuruşa alman saban demiri iki 
günde bozulur 300 kuruşa alınan saban demiri 
oldukça dayanır. İşte bu da bir eksikliktir, kont
rol, takdir. Binaenaleyh evvelâ bu gibi teknik ek
siklikleri tamamlamak lâznudır. Sonra Sayın 
Tarakçıoğlu kardeşimiz buyurdular ki, köy mekte
binden şehre gelen çocuk şehirde kalıyor ve 
şehirli oluyor. Bunun sebebi nedir? Sayın Baş
bakan izahları sırasında buğday meselesine temas 
ettiler. Bunun köklerini oraya irca edebiliriz. 
Bugün buğday bu fiyata satıldıkça bugünkü va
ziyet köyde devam edip gidecektir. Maliye Ba
kanımız da son beyanatları sırasında millî gelire 
nazaran köylü, bir vatandaşın kazancı 250 liradır. 
Bu 250 liranın içerisinde hayvanının yiyeceği ve 
alât ve edevatının amortismanı dahi vardır. 
Bunları çıkardıktan sonra elinde takribi 150 -
170 lira kalır. Bunu günlere taksim edersek 
gündeliği 50 - 55 kuruş içerisindedir. Şehirde 
ise 125 kuruş oldukça ve köyde ihmal edildikçe 
ve hayat istandardı da böyle kaldıkça daima köy
den kapıcı amele olarak da olsa şehire bir akın 
olduğu «ezilecektir. Ta ki, biz şehirden köye 
döneceğimiz güne kadar. Bu hususta bu sene büt
çesinde bir şey yapılmış değildir. Kurultayda 
kabul ettiğimiz esaslara göre köye ve köylüye ver
diğimiz kıymet ve önemi nazarı itibara alarak 
gelecek sene bütçesinde bunu tatbik etmek mec
buriyetindeyiz. Aksi takdirde programa giren 
maddeler tatbika geçirilmezse, tatbikatta tahak
kuku tecelli etmezse bu programımız eczaneye 
gitmiyen ve cepte kalan reçetelere benzer ve ka
lır. 

Diğer bir maruzatım, kalifiye işçi yetiştirmek 
dâvasında sendikalardan istifade edilebilir. Sen
dikalar nihayet memleketteki insanları sanat
lara intisabına göre toplar. Millî Eğitim Ba
kanlığı il sendikalar arasında bir koordinas
yon yapılarak hususi ve gece kursları açılmakla 
ancak bu boşluğu doldurmak ve genç insanlardan 
istifade etmek kabildir. 

Hakiki sanatkârlara zaruret vardır buyuran 
arkadaşlar olmuştur. Hakiki sanatkârlara sahip 
olabilmek için, geçenlerde de arzetmiş idim, ken
dilerine değer emsali denilen kıymetleri vermek 
lâzımdır. Kalifiye işçi için iş karnesi usulünün 
ihdası ve derece tesbiti lâzımdır. 

Son söz olarak, İstanbul'a ait bir dert üze-

rinde duran ve lütufkârlıkta fc#unan Sayın Ka
sene İlgaz arkadaşımız konuştular, kendilerine 
teşekkür ederim, bu da, İstanbul'un dertlerin
den birisi olan çifte tedrisat usulüdür. Bunun 

d a kabil ise tek tedrisat usulüne tebdilini Sayın 
Millî Eğitim Bakanımızdan rica ederim. 

MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — Söz 
isterim (Kâfi kâfi sesleri). 

MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — Aziz 
arkadaşlarım; Maarif Bakanlığımızın son geçir
diği kazadan ve müessif hâdiseden duyulan ü-
züntü ve sabahtanberi devam eden bütçe mev
zuu üzerinedeki konuşmalar bir hayli yormuş ol
duğunu biliyorum; yalnız bu mevzuda konuşu
lurken hal edemediğim bir iki noktanın tavzi
hini lüzumlu gördüğüm için kürsüye geldim. 

Arkadaşlar; Millî Eğitim Bakanımızın şim
diye kadar yaptığı işleri öğmek için söz bulmıya 
imkân yoktur. Meslekten yetişen veya yetişmi-
yen birçok arkadaşlarımız yapılan işleri burada 
büyük bir vukufla saydılar, döktüler. Bunu şük
ranla karşılarız; ancak hâl edilemediğini tah
min ettiğim bir olgunluk meselesi vardır. Arka
daşlar bu olgunluk meselesi hakikaten yüksek 
tahsil yapmak istiyen çocuklar için büyük bir 
engel teşkil etmektedir. Bakınız ilkmektepten 
itibaren lise tahsilini 11 sene sürçmeden yapan 
bir çocuk bitirmeyi verdikten ve olgunlukta da 
bir kay dersi verdikten sonra bir tek dersten, 
bir numara eksik aldığı için bir sene evde kalı
yor. Bunun mahzurlarını arzedeyim. Arkadaş
lar, bu çacııklarm terbiyesi akidesi, şuuru üze
rinde büyük tesirler yapmaktadır. Liseyi bitir
miş, yüksek tahsile intikal edecek çocuklar, he
nüz ana baba vesayeti altında iken bir tek nu
mara için, bir sene evde kalması, onlar üzerin
de pisikolojik büyük tesirler yaımıakta ve onla
rı fenaya doğru sevketmektedir. Onun için ben 
bunun hallini rica edeceğim. Ya olgunluk kaldı
rılmalı, çocuk intisap edeceği mektepte giriş im
tihanına tâbi tutulmalıdır. Eğer olgunluk baki 
kalacaksa, bu durumda olanların istedikleri 
yüksek okula devamlarına müsaade olunmalı. 
P\*ıkat bu sanı ün sıfatile değil, hakiki mektebin 
talebesi gibi yüksek tahsile devam etmek ve fa
kat olgunluğu vermeden devam ettiği sınıfın 
imtihanlarına girememek şartiyle bunların mek
tebe devamına müsaade edilmeli bu gençlerin 
fuzuli yere bir sene kaybetmelerine meydan 
verilmemelidir. On ay gibi bir zaman içinde bir 
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çocuğu evde fuzuli yere bekletmek doğru birşey I 
değildir. Devlet devairinde de yerleştimek 
mümkün olmıyor. istanbul, Ankara gibi büyük 
şehirlerde havai heves peşinde koşuyorlar. Ana
dolu'da ise memlekete gidip gelmek büyük kül- 1 
fetleri mucip oluyor ve malî vaziyete de müessir 
oluyor, bu vaziyet çocukları çok sarsıyor. Bu 
hususta Millî Eğitim Baknlığmın bir karar ver
mesini rica ediyorum. 

îkinei nokta, yüksek tahsile taallûk eder. Bir * 
üssü mizan meselesi vardır. Bu bir garabet ııu-
munesidir. Yedi dersi olan bir sınıfta üssü mi
zan yedi olduğuna göre yedi kere yedi 49 numa
ra alması lâzımdır. Dersin birinden altı numa
ra alırsa bütün derslerden geçmemiş sayılıyor. 
Böyle numara alan çocuk gidip hocasına 
yalvarıyor: Aman hocam bana verdiğin altı nu
marayı dört yap, diyor. Eğer bu numara dört o-
lursa üssü mizana dahil olmıyacağı için çocuk 
tek dersten ikmale kalıyor. Bu bir ucubedir. 
Ben bunu halledemedim. Bunun üzerinde Millî 
Eğitim Bakanımızın tetkikat yapmasını ve yap
tırmasını rica ederim. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; ben iki konu üzerinde biraz tevakkuf 
edeceğim. 

Bütçeyi tetkik ettim, geçen sene olduğu gi
bi bu yıl dahi öğretmenlere ait ödeneklerde he
men hemen hiç bir fark yok gibi birşey. Bu birin
ci konu. 

İkincisi de eski öğretmenlerin kıdem işi üze
rinedir. 

Arkadaşlar, Türk öğretmeni inkılâp ateşi
nin ve Atatürk rejiminin şuurlu pervanesidir. 
O okul denilen bir cihanın dürüst, sabırlı, fe
ragatli ve her yerde örnek olan insanlık abide
sidir. Ülkü yolları onun ışığı ile bulunur. Gö
nül heyecanları onun kıvılcımı ile tutuşur. 
Onun sevda, fazilet yaratan telkin ve cazibe
leri çocuklara olduğu kadar anneleri babaları 
türlü ışığın kutlu çerçevesine alır. İnkılâba 
inandığı içindir ki, inandırmak ve sevdirmek 
yolunda canla, başla çalışır. Bile biler yanar, 
yakar, ve bunun içindir ki, o çetin ve sönük yer
lerde bile sağlam adımlar atan nesiller şahlan- I 
mış akınlar doğurur. Onun yıllarla süren tel
kinleridir ki, anadan, babadan, kardeşten ve 
her cevherden en üstün olan yurt ve cemiyet 
karşısında bütün fertleri nurdan bir feragat I 

. İÜ** O : 2 
üstünü gibi fânilerin korkunç ölüm dediği he
yulanın karşısına diker, ve onu sevimli bir za
fer vasıtası kılar. Köyün, kasaba ve şehrin 
okul çatısı altında içinde dışında ve nihayet 
cemiyet bünyesinde olmak üzere omuzlarına 
aldığı iman ve terbiye mefhumu o kadar bü
yük ve geniştir ki, çocukları, yan yana müsavi 
şartlar altında ve cinsî temayülleri hâkim bir 
basiret içinde dimdik ve sımsıkı ve irkilmeksi-
zin tutmak bile çetin bir iştir. Eli, dili, kafası 
ve sırasında silâhı ile hayat savaşı kahramanı 
olan öğretmen şimdi bir an için dağlarda, 
ovalarda yörük yaylalarında birlikte seyrede
lim. Zümrüt dağların coşan suları sinesinde 
ve en uzak bir yerde asırların topladığı ka
ra bulutları dağıtmak büyüğü, küçüğü saran 
kökleşmiş ve sertleşmiş cehli, düğümlenmiş zi
hinleri yani iman ışıklariyle doldurmak sure
tiyle ve kara kuvvetin kıcırdıyan husumetini 
yenerek bugüne yarar bir âlem yaratıyor. O 
kader ve tevekkülün değil, hesap ve tedbirin 
adamıdır. Köyün ve fertlerin sıkıntılı vaktin
de onların teselli varlığı öğretmen olduğu gibi, 
inkilâbı koruma, fenalardan ve fenalıktan ka
çınma işlerinde çarpan kalbi ile canla, başla 
işleyen yine odur. Okul çatısı altında ve açık 
havada müşahede ve tatbikat işlerinde çocuk
ların günlük hayat ve ruh dalgalarını verdik
ten sonra köy odasında, köy meydanında, kah
vesinde, okuma odasında, müsamerelerde, kon
feranslarda bediî eğlencelerde köylünün benli
ğinin hayat kaynaklarını oynatmak ve heyecan 
sağlamakta öğretmeni yine iyi işliyen bir ör
nek gibi görüyoruz; köyün, köylünün yeni 
ufukları çizilirken içten, dıştan gelen aksi dal
gaları çelmek, önlemek ve nihayet kırarak 
çok kıskandığımız Atatürk inkilâbmı en kü
çük sarsıntıdan korumak ve hattâ Kubilây ve 
Dündar'lar gibi can ve, öyleleri yetiştirmek için 
yine bayrağı elinde görüyoruz. Her yenilikten 
önayak ve örnek olan öğretmen köylünün böy-
ce ülküsünü çizer ve tanıtır. 

ŞEVKİ ERGUN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar ,benden evel söz alan arkadaşlar gi
bi peşinen ben de kısaca söyliyeceğimi vâdedi-
yorum. 

Bizim Konya'da bir teknik okullar mevzuu 
vardır, kısaca bunu arzedeceğim. 

1942 senesinde Millî Eğitim Bakanlığından 
Konya Valiliğine Konya'da Erkek Sanat Ens-
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titüsü, Kız Enstitüsü ve bir de Ticaret Lisesi 
yaptırılmak üzere arsalarının hazırlanması bil
dirilmişti. 

Bunun üzerine Konya'nın İstasyon caddesi 
üzerinde, en şerefli bir yerde, on binlerce met
re kare arsa istimlâk edildi ve bedeli de mahallî 
kaynaklardan temin edildi. Bu arsa 1942 se-
nesindenberi boş yatıyor. Geçen sene yalnız 
ticaret lisesinin inşaatı 400 küsur bin liraya bir 
mütaahhide ihale edildi. Fakat mukavele yapıl
madan bu ihale bakanlıkça geri alındı. Bu 
mekteplerden Ticaret lisesi bir kiralık eve, Kız 
enstitüsü bir ilkmektep binasına yerleştirildi, 
ilkmektep çocukları da sağda, solda diğer mek
teplere serpiştirildi. Erkek Sanat enstitüsü, 
bundan 45 sene evvel, o zamanın icaplarına ve 
ihtiyaçlarına göre yapılmış olan Sanat mekte
bine yerleştirildi. Bu şekilde çalışıyor. Fakat 
bu mektepler kira evleri, ilkmektep binası ve 
45 sene evvel yapılmış bir Sanatokulu mahi
yetinde oldukları için çalışmalarına müsait de
ğildir. Bu itibarla bu müesseseler inkişaf ede-

. miyor. 
Şimdi Sayın Bakandan öğrenmek istediğim 

nokta, şudur; elimizdeki bütçede teknik okullar 
yapılması ve genişletilmesi, diye 20 milyon 900 
küsur bin liralık bir tahsisat vardır. Acaba 
bunun içinde bizim Konya vilâyetine ait olan 
bu üç müesseseden hiç olmazsa bir tanesi dâ
hil midir 1 Bakanlıkça bu iş ne vakit ele alına
caktır. Bunu öğrenmek istiyorum. Bu hususta 
bizi aydınlatmasını Sayın Bakandan rica edi
yorum. 

EMİNÎTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarım; ben söz almış değildim: 

Bendenize taallûk eden birşey geçti de şimdi iza
hat vermek için yüksek hey tinizi işgal ediyorum. 
iki şey diyeeeğim, birisi, öğretmenlerin hususi 
muhasebeden umumi muvazeneye alınması; di
ğeri de muallimlerin kıdem meselesidir. 

Hususi bütçeden Umumi Muvazeneye alınma
ları için büyüklerimiz vaitlerde bulundular. Bu 
Devlet işidir. Bunun için Hükümet meşgul ol
maktadır. Bir kombinazon bulunduğu takdirde 
derhal Umumi Muvazeneye alınması için Kamu
taya getirilecektir; zannediyorum ve kuvvetle 
kanaat ediyorum. Böyle olmadığı .takdirde bir
çok büyüklerimizin bu yolda vermiş olduğu söz
lerden dolayı, öğretim ailesinin çok rencide 
olacağını ve bizlerin de gittiğimiz yerlerde bu 

sebepten dolayı, muaheze edileceğimizi ve inci
neceğimizi sanıyorum. Onun için Hükümet işi 
olan bu noktanın hemen ele alınmasını istiyo
rum ve ele alınacağını da kuvvetle ümit ediyo
rum. 

İkincisi; muallimlerin kıdem meselesidir. Bu 
da hizmet sürelerine göre kıdem haketme işidir. 
Bendeniz üç arkadaşımla birlikte bir kanun 
teklifi yaptım. Bu iş Millî Eğitim Komisyonun
dan geçti. Haziran toplantımızda müspet ola
rak kararlaştırdık. Başkanlık gerekli gördüğü 
komisyonlara gönderdi. Fakat Ağustos top
lantımızda, Ekim ayı toplantımızda bunları 
Komisyonlarda takip edemedik. Üzerinde gö
rüşülemedi. Sonra da bütçe bastırdı, hiç ta
kip olunamadı. Tüzüğün 36 ncı maddesi mu
cibince, teklif sahibi sıfatiyle bendeniz bunu der
hal buraya getirmek için bir müracaat yapabi
lirim. Fakat bütçe konuşmaları dolayısiyle bu
nu bıraktım. Bu hangi komisyonda ise oraca da 
intaç edilerek Kamutaya gelecek, kıdem mese
lesi, Heyeti Aliyenizin vereceği karara göre, 
bu suretle halledilecektir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ KESAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Maarifimizin güzei-
bir nasibidir; bütçe müzakerelerinde çok sayıda 
arkadaşlarımızın tenkit ve beyanlarına mevzu 
teşkil eder. Bu, eşyanın tabiatında mündemiç 
bir haldir. Maarif, cemiyet içerisinde bütün ta
bakaların ve efradın ilgilendiği bir konudur. 
Şimdiye kadar, konuşanlardan maada diğer 
birçok arkadaşların da herhalde bu konuda 
temenni ve tenkitleri vardır. Fakat, onları ko
nuşmaktan meneden şeyin zaman kaydı oldu
ğunu tahmin ediyorum. Bu sebeple ben de za
manın şartına riayet ederek müfit ve muhtasar 
konuşmaya çalışacağım. Bu hususta beni ma
zur görmenizi rica ederim. Arkadaşlarımızın te
mas buyurulan meselelerin kâffesini bütün vü-
cuhiyle teşrih etmeye imkân yoktur. Birçok tek
nik meselelerin münakaşası için de Kamutayın 
huzuru uygun zemin olmasa gerektir. Lâalet-
tâyin hatırıma gelmiş bir misali söyledim, imti
han şöyle mi olmalıdır, böyle mi olmalıdır. Bun
lar sizin direktifleriniz altında; yaptığınız ka
nunların hududu içinde teknisiyenlerin vazifesi 
çerçevesine girer. Yalnız yüksek huzurunuza 
behemehal açıklanması lâzımgelen bazı esas
lar vardır. Bendeniz bu esasların başında Maa
rifimizin bir programı var mıdır, yok mudrçr 
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sualini görürüm? Program denince tesbit edil
miş muayyen hedefler ve o hedeflere isal eden 
yollar ve vasıtalar hatıra gelir. 

Acaba Maarifimizin hedefleri taayyün etmiş 
midir ve bu hedeflere bizi isal edecek vasıtalar 
tâyin ve tesbit edilmiş midir, ve bunlar bir za
man kadrosu içine alınmış mıdır? 

Cumhuriyetin arkanızda kalan yılları her 
meselede olduğu gibi maarif işlerimiz için de 
bir yordamlama devresi olmuştur. Artık ifade 
edebilirim ki, hedeflerimiz ve bizi bu hedefle
rimize isal edecek yolları sarahatle taayyün et
miş bulunmaktadır. Ancak arkamızda kalan za
man sadece yordamlamayla da geçmiş değildir. 
Bu zaman içinde büyük mesafeler de alınmıştır. 
Bendeniz 1933 - 1934 yıllarında i lk Öğretim 
Umum Müdürü bulunduğum zaman ilkokullar 
da 600 bin çocuk okuyordu. Şu anda 1 milyon 
400 bin çocuk okumaktadır. Bu bir güzel neti
cedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında liselerimiz
den çıkan öğrenci sayısı 100 lerle ifade edilebi
liyordu. Bugün ise liselerimizden çıkan yüksek 
tahsil yetkisini iktisap etmiş öğrenci sayısı 
5 500 ü geçmiş, 6 bine doğru yükselmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarımızda okuyan 
çocukların sayısı ne ise; yüzde bin gibi bir nis
pette artmış bulunmaktadır. Yakın yıllara ka
dar sanat ve teknik öğretim alanında, yedi er
kek sanat ve üç tane kız sanat okulumuz vardı. 
Bugün 50 bin kız ve erkek çocuğumuz teknik 
öğretim müesseselerimizin sıralarını doldurmak
tadır. Aşağı yukarı bütün vilâyet merkezleri
miz sanat okullariyle bezenmiş ve kız enstitü
süne kavuşmuş bulunmaktadır. 

Büyük harf inkılâbından sonra, Millî Kütüp
hanemiz teşekkül etmiştir. Harf inkilâbma tekad-
düm eden devredeki - muhteviyatından bugünkü 
kütüphanemiz daha zengindir, buda alınmış iyi 
bir neticedir. Yani şunu arzetmek istiyorum ki, 
yordamlama devresi, yerimizde durarak geçiril
memiştir. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Yordamla
ma no demektir? (Anlamıyoruz). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI R. ŞEMSETTİN 
SİRER (Devamla) —• Yordamlama, «tâtonne^ 
ment» yoklama, araştırma, deneme, tecrübe de
mektir. Bu araştırma ve deneme devresinde 
usullerimizde seri değişiklikler oldu. Bazı ha
tip arkadaşlarımız bunu maarif işlerimizde bir 

istikrarsızlığın alâmeti olarak işaret etmişler
dir. 

Sayın arkadaşlarım; aııaneci İngiltere'de 
maarif programları harb biter bitmez esaslı de
nebilecek ölçüde değiştirilmiştir. Fransızlar da 
üç dört sene evvel bütün sisteme şâmil dene
cek derecede programlarında değişiklikler yap
mıştır. Ayni suretle Amerikalılar'da son 15 yıl 
içerisinde maarif sistemlerinde ehemmiyetli de
ğişiklikler yapmıştır. Aııaneci, istikrarlı, ileri 
seviyeli memleketlerin zaman zaman program
larında, usullerinde İslahat yapmaları tabiatı eş
yanın bir icabıdır. Böyle olduğuna göre bü
yük inkılâplar yaparak âdeta orta çağdan ye
ni devre intikal etmiş olan Türk Cemiyetinin 
bir yıl içerisinde, iki yıl içersinde aşağı yuka
rı sabit ve müstakar usul ve sistemlere varması
na imkân yoktu. İnsaf ile meseleyi bu zaviyeden 
mütalâa etmek lâzımdır. Şu noktaya da ehem
miyetle işaret etmek isterim ki önümüzdeki ya
kın yıllar için maarifin muhtelif mevzularında 
takarrür ettireceğimiz şekiller vardır. Fakat 
bunlarda nihaî şekiller olmıyacaktır, bir şekil 
takarrür ettikten sonra, zamanla onunda tadili 
ve ikmali icabedecektir. Size bunun için bir ta
kım misaller de arzedebilirim. 

Şimdi biz Sanat okullarına ve enstitülerine 
ilkokul mezunlarını alıp okutuyoruz ve İm, 
içinde bulunduğumuz yıllar için muhafaza edi
lecek bir esastır. Fakat yakın bir âtide bunu 
değiştireceğiz, belki 5 veya 10 sene sonra ar
tık sanat okullarımıza 8 yıllık tahsilini ilk ve 
orta okullarda ikmal etmiş çocuklarımızı ka
bul edeceğiz. Bunun yapıldığı tarihte Eğitim 
Bakanı olarak bu kürsüye çıkacak arkadaşını
za, bir milletvekili çıkacak; yine mı istikrarsız
lık diyecektir. Bunun böyle olacağını ve ol
ması lâzmıgeldiğini bildiğim için ben bugün kal-
kıpta sanat enstitülerimize ortaokul mezunu ala
lım dersem, vaktinden evvel, bir iş yapmış ve ha
ta işlemiş olurum. Yakın bir gelecekte tedri
sat filimleri ve Radyo tedris faaliyet ve vatan
daşlarımız arasında yer alınca bunların da prog
ramları üzerine bir takım değiştirici tesirleri mü-
şahedo edilecektir. Bugün okullarda şehir ilko
kullarına, öğretmen okullarından çıkan gençleri
mizi hoca tâyin ediyoruz, bir yandan Eğitim 
enstitülerimizi kurarken öğretmen okullarımızı 
da kuvvetlendirmek yolundayız. Fakat bir gün 
gelecek artık bugün kuvvetlendirerek muhafa-
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za ettiğimiz öğretmen okullarımızda, tekâmül
lerinin ileri bir merhalesini teşkil eden Eğitim 
enstitüleri haline getireceğiz. 

Sonra bir çok hatipler imtihan usullerimize 
temas buyurdular, imtihan usullerimizi tenkit 
ettiler. İmtihan-usullerimizde belki yakında bir 
takım revizyonlar yapacağımızı göreceksiniz. 
Fakat bu revizyonlar sonunda da imtihan usul
lerimiz katı nihai şekillerini amış olmıyacaktır. 
Çünkü fikrimce ve pedegoklarınm kanaatince 
bilginin formasyonun, en salim kriteri doğru 
ve sahih olarak tesbit edilmiş testlerdir. 

Birgün muhakkak test usulüne gitmemiz ica-
bedecektir. Ama ben bugünden kalkıpta mesai 
arkadaşlarıma ve teşkilâtıma, gelecek seneden 
itibaren artık test usulünü tatbik edeceğiz, im
tihanı buna göre yapacağız dersem, ancak ha
fif meşreplik yapmış olurum. Çünkü bunu tatbik 
edecek hale gelmek için buna hazırlayıcı bir 
merhaleden geçmemiz ieabeder. Hoca buna göre 
hazırlanacak ve program buna göre düzenlene
cek ve bunlar tekemmül ettikten sonradır ki, 
test usulünü tatbik edebileceğiz. Biz bugün ya
pılması gerekenleri ypacağız bu sayede 3 
veya 4 sene sonra, Millî Eğitim Bakanı olarak 
huzurunuza çıkacak arkadaşımızda, artık im
tihanlarda test usulüne müracaat edeceğiz diye
bilecektir. O vakit bir arkadaşımız çıkar da yine 
mi istikrarsızlık diye tenkitlerde bulunursa hak
sızlık etmiş olur. 

Şimdi de taayyün etmiş olduğunu söyledi
ğim ana hedefleri ve bu hedefleri istihsal etmek 
için hangi zaman içinde, hangi vasıtalarla ve ne 
şekilde çalışabileceğimizi belirtmek isterim, 

Sayın arkadaşlarım halkının yüzde pek mü
him bir kısmı ümmi olan memleketimizde 
şüphesiz maarifin ilk hedefi milletin bütün ef
radına ilk öğretimden nasibini aldırmak olacak
tır. Şu anda on binlerce köyümüzde ilkokul 
yoktur. Bu köylerimizde yaşıyan vatandaşları
mız ilk tahsilden nasip alamamaktadır, önümüz
deki on, on beş yıl içinde bu vaziyet ortadan 
kalkacak, köyde, kentte yaşıyan bütün memle
ket evlâdına ilk tahsilden nasip aldırmak müm
kün olacaktır. Bunun için iki şey lâzımdır; bi
rincisi öğretmen; ikincisi de öğretmenin içinde 
çalışacağı bina. Köy okullarımıza hoca yetiştir
mek için kurulmuş olan köy enstitülerimiz ku
ruluş devresini arkada bırakmış kuvvetlenme 
yoluna girmişlerdir. Her sene bize iki bin öğ

retmen verecektir. Bu iki bin öğretmen, her 
sene iki bin köyümüzde birer ilkokul kurulma
sını mümkün kılacaktır. Bu suretle on, onbeş 
yıl içinde bütün köylerimizin mektepsizlikten 
kurtulması gibi bir netice elde edilecektir. Ka
saba ve şehirlerimizde ilk tahsil % 80 nispetin
de tahakkuk etmiştir. Kasaba ve şehirlerimizde 
bugün de okuyamıyan çocuklarımız vardır. 
Kısmen öğretmen kifayetsizliği, kısmen bina 
şartlarının kifayetsizliği ve nihayet takipsizlik 
bunun sebeplerini teşkil etmektedir. 

özel İdarelerin durumunu ıslah etmek yolun
da alınacak tedbirler, çeşitli mahallî hizmetler 
arasında kasaba-ve şehir ilk mekteplerine, ait 
bina ihtiyacının giderilmesini sağhyacaktır. Şe
hir öğretmen okullarımız, kasabalardaki ilk
okulların öğretmen ihtiyaçlarını karşılıyacak 
ve geriye kalan % 20 yi de kısa bir zamanda 
tasfiye edecek şekilde ayarlanmış bulunmak
tadır. 

Maarifin ikinci hedefi şudur: Geniş bir im
paratorluk içerisinde idareci olarak yahut köy
de çiftçi olarak veya Devletin yaşıyan Türk 
mi iletinin bundan sonraki yeni hayat safhala
rında müstahsil bir millet cemiyet için, lâzım 
maddi ve mânevi kıymetleri imal ve inşa eden 
ileri ve zenaatkâr bir millet olarak yaşaması 
mukadderdir. Buna göre iş bölümünde madde 
ile eşya ile uğraşmak vazifesi kendilerine 
düşecek vatandaşlarımıza görecekleri işin ter
biyesini, tahsilini vermek mecburiyetindeyiz. 
Yani büyük ölçüde memleket evlâdına intisap 
edecekleri işlerin amelî hayat mesleklerinin 
umumi bilgisini ve meharetini kazandıracak bir 
tâlim ve terbiye teşkilâtını kurmakla mükelle
fiz. Bu mâruzâtımla teknik öğretimi kasdetti-
ğim anlaşılıyor. Teknik öğretim bildiğiniz 
temposu ile inkişaf etmektedir. Hiçbir endişe
ye ,kapılmadan Elimizden geldiği, gücümüzün 
yettiği kadar teknik öğretim müesseselerini, 
sanat enstitülerimizi kurmaya devam etmeli
yiz. 

Ben, Sayın Dr. Adnan Adı var 'a bir ista
tistik çıkarmayı vadettim. Gireceğimiz yılda 
bunu yapacak ve muhtelif meslek ve sanatla
rın bizden hangi sayıda, kalifiye usta ve tek-
nisiyen istediğini tesbite çalışacağım. Bu istatis
tiği vakit geçirmeden çıkarmak lâzımdır. Bu
nu yapacağız. Fakat şimdiden emniyet ve 
huzur duymak için arzedebilirim kî, henüz ba-
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zı arkadaşlarımızın hatırına geldiği gibi teknik 
öğretim istikametinde rasyonel ihtiyacın dışın
da bir sürprodüksiyon devresine asla yak
laşmış değiliz, böyle bir devreden çok pek 
uzak mesafede bulunuyoruz. 

Eğer bizim teknik öğretim müesseseleri
mizden çıkmış olan gençlerimiz arasında, bir 
arkadaşımızın işaret ettiği gibi münferit mi
saller halinde kalmak üzere ekmeğini ve refa
hını bir büroda ariyanlar olmuşsa, bunun se
bebini ancak bizim kusurumuz olarak kabul 
ediniz, bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi bel
ki de gereken telkinleri yapmamış olmamıza 
hamlediniz derini. Herhalde bu konuda bir 
sürprodüksiyon endişesi varit olamaz. Daha 
pek çok teknisyene ihtiyacımız vardır. 

Şu halde bu istikamette hedefimiz belli ol
muştur. Enstitülerimizi çoğaltacağız. Ka
sabalarımızı, şehirlerimizi sanat enstitüleri ve 
okulları ile beziyeceğiz. Bu konulara ilk tah
sil görmüş olup ondan sonra bir tahsil yapacak 
olan memleket evlâdının yüzde 70 i gidecek
tir. 

Sarahatle taayyün etmiş olan diğer bir ma
arif hedefimize geçiyorum. 

Halk İdaresi nizamı vatandaştan ilk okulun 
verdiğinden daha üstün bir seviye talep etmek
tedir. Biz henüz bütün köylerimizde ilk okulu ku-
ramamışızdır. Ortaokul dediğimiz müessese
nin verebildiği yetişkinlik, olgunluk hallerine 
imrendiğimiz ve seviyelerine ulaşmaya çalıştığı
mız ileri memleketleri ilk tahsil kadrosu içi
ne girmiştir. Bu sebeple memleketimizde de 
ortaokul ilkokulun zaruri bir temadisi ve mü
temmim bir safhası olmak yolundadır. Bunu-
böylece bilerek memleketin kasabalarını, şe
hirlerini, muhtelif vesilelerle huzurunuzda ar
zettiğim gibi ortaokulla cihazlannıaya çalışıyo
ruz. 

O halde tahsilin bu arzettiğim kademeleri ve 
nevileri için herhangi bir endişeye kapılmadan 
elimizdeki bütün vasıta ve imkânlarla bu kade
melerin müesseselerini yaymak ve çoğaltmak va
zifemizdir. 

Liseye gelince: Sayın arkadaşlarım, lise, ilk 
tahsil yapmış, sonra da ortaokulda okumuş bü
tün memleket evlâdının gideceği ve içinde oku
yacağı mektep değildir. Lise yüksek bir fikrî 
ihtisas yapacak, yüksek tahsil görecek olan... ço

cuklarımızı hazırlıyacak okuldur. Ve şayanı te
mennidir ki, ve temenniye şayan olunca da ted
birlerimizi ona göre ayarlamamız icabeder ki, 
memleketin en istidatlı .evlâdını maddi imkân
dan mahrum bulunanları da Devletçe himaye 
ederek lisede okutalım. 

Yüksek tahsil müesseselerimizin ihtiyaçları 
bakımından liselerimizin verimi sayıca kâfi had
di bulmuştur. Muhtelif vesilelerle arzettiğim 
gibi şimdi bize düşen, liseyi kuvvetlendirmektir; 
liseyi kuvvetlendirmenin mütevakkıf bulunduğu 
çeşitli tedbirler vardır. Kuvvetli hoca, tahsil sü
resinin uzatılması, programlarda ıslahat, tecrü
beye, tatbikata daha geniş ölçüde yer vermek 
bunların başında gelir. 

Yüksek tahsilde de hedeflerimiz taayyün et
miştir. Dev üniversiteler kurmak merakında de
ğiliz. Bu, mahzurludur. Yalnız bir veya iki şe-
hirimizde üniversite bulunmasını ve bunlarda da 
10 binlerce talebe okumasını mahzurlu görürüz. 

Elbette Türkiye'nin de eski ve yeni Devlet 
merkezinden başka yüksek tahsil merkezleri ola
cak, elbette Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki 
merkezler de günün birinde yüksek tahsil mer
kezleri haline gelecektir. Fakat bu mesut saf
haya erişinceye kadar başladığımız işi ikmal et
memiz lâzımdır. Yani İstanbul ve Ankara'daki 
müesseseleri hakikaten ve tamamen kurmalıyız. 
Bunların kuruluşlarını ikmal etmeden yeni yeni 
fakülteler ve yüksek okulları memleketin başka 
taraflarında kurmaya kalkışmak, herhangi bir 
sebep zikrine hacet kalmaksızın, Yüksek Heyeti
nizin de selim hissinin kabul etmiyeceği hatalı 
bir hareket olur. maddi kuruluşun hedef ve isti
kametlerini teferruata sapmadan böylece arzeder-
ken mânevi hedef ve istikamtlerimize de kısaca 
temas etmek isterim. 

Emin Sazak arkadaşınım çok belagatla işaret 
ettiği gibi, bizim mekteplerimiz memur yetişti
ren mekteplerdi çünkü bunun için kurulmuşlar
dır, Geçen asırda medresenin yanında mekterl-
ler sırf Devletin umumi kadrolarına adam yetiş
tirmek tnaksadiyle kurulmuştu. Orduya zabit, 
hekim yetiştirmek için Tıbbiyei Askeriye, mü
hendis, subay yetiştirmek için de mühendishane 
idare âmirleri yetiştirmek için mülkiye ve yine 
memur yetiştirmek için de rüştiyeler ile idadiler 
kuruldu ve tarihimizin yeni safhasına gelinciye 
kadar Türk milletine geniş İmparatorluk içinde, 
demin arzettiğim gibi idarecilik rolü düştüğü 
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için bu mekteplerin vazifesi de daha ziyade me
mur -yetiştirmeye inhisar etmiştir. Fakat artık 
maddi ve mânevi kıymetler ibda imal ve inşa 
eden bir millet olma yoluna girmiş bulunuyo
ruz, bundan sonrası için mekteplerimiz yalnız 
memur yetiştiren müesseseler değil daha ziyade 
serbest hayat içinde istihsal yapacak insanları 
yetiştiren talim ve terbiye müesseseleri hüviye
tini iktisap edeceklerdir. Sayın arkadaşlarımdan 
bir istirhamda bulunacağım; bütün tahsil mües
seselerimize, mekteplerimize t akdini en Devlet 
merkezindi; diğer merkezlerde, intihap daire
lerinde sanat okulları ve enstitüleri ile alâkadar 
olsunlar. İstanbul'a giden arkadaşlarımızın eski 
tophane binasını ziyaret etmelerni rica ederim. 
Eğer arkadaşlarımız fırsat bulur da yanıbaşı-
mızdaki sanat okulunu ve Gazi Terbiye Enstitü
sü arkasındaki Sanat Enstitüsünü ziyaret eder
lerse çok memun olurum ve kendilerinin de 
memnun olacaklarından şüphe etmem. Bunlarda 
ve mümasil kurumlarda yeni bir hayatı bize 
tebşir eden, Devlet kapısında memur olmak için 
değil, koluna altın bilezik takarak sanatı ile 
ekmeğini çıkarmak için mektep atelyeleri dol
duran, neşe ile şevk ile çalışan bir nesli göre
ceklerdir. Bunların sayıları on binleri bulmakta
dır. Bu ziyaretleriniz orada çalışan öğrenci ve 
öğretmenlerimiz için de bir teşvik olacaktır. 

Mânevi istikametteki hedeflerimizden bir baş
kasına işaret edeyim. Eğer biz mekteplerimizde 
çocuklarımızın kafalarına ezberleme yolu ile 
birtakım mefhumlar sokmakla yetinir ve bun
ları hayata intikal ettirme melekesini onlara ka-
zandırmazsak bu takdirde milletin tarafınızdan 
temsil olunan fedakârlığı boşa gtmiş olacaktır. 
Fikirler kafada süs olsun diye kazandırılacak 
değildir. Onları işe, esere kalbedebilmek mele-
kesiyle çocuklarımızı yetiştireceğiz. Bu noktai 
nazardan programlarımız ve müesseselerimiz 
mütemadi dikkat ve ihtimamımızın mevzuu ola
caktır. 

Misal vereyim. Mahallî istihsal şartları orta
okul programlarında gözönünde tutulacak ve bu 
okul öğrencisinin bu bakımdan bilgili ve iş kabi
liyetine sahip olması sağlanacaktır. Ortokulları-
mıza atölyeyi de sokacağız. (Bravo sesleri) 
Yüksek tahsil müeseselerimizde takrir ve kon
feranslar büyük ölçüde yerlerini seminerlere, 
lâboratuvar çalışmalarına terkedecektir. Bugün 
yüzlerce talebe bir hocanın karsısına geçer not 
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alırlar ve birtakım şeyleri ezberlerler ve imti
handa da bunları tekrarlar şahadetname alır 
ve hayata atılırlar. Bunları değiştirmek yolun
dayız. Huzurunuzda şöyle garip br vaziyette 
görünebilirim; Maarif Vekili bize hep bizim 
söyliyeceğimiz şeyleri söyliyor, şunları bunları 
yapmalıdır diyor. Bu istikamette neler yapıldı
ğını tafsil etmiyor: Buna karşı da diyebilirim 
ki, bu lüzumu anlamış olan mesul arkadaşları
nızı birtakım şeyler yapmışlardır. Fakat bun
ların hepsini burada arzetnıeye zemin ve zaman 
kâfi değildir. Onları sizin müşahedelerinize ter-
kediyorum. 

Birçok arkadaşları beyanları sırasında çok 
mühim bir dâvamıza temas ettiler. Şüphesiz siz 
ve milletimiz bizden mekteplerimizde yalnız bil
gi kazanmış veya kazandığı bilgiyi tatbik ede
bilmek kabiliyetini iktisap etmiş insanlar iste
miyor. Siz Türk Milleti adına mekteplerimiz
de, bizden, ahklâklı, karakter sahibi, vatanse
ver, millete bağlı, milletin ülkülerine bağlı genç
le r yetiştirmemizi istiyorsunuz. 

Bizim ilk söylediklerimizden daha mühim 
olan bir vazifemizdir bu. Yalnız bir dersle, 
programlara ahlâk adı altında ders koymakla bu 
temin edilemez. Mektep; talim ve terbiye, ih
tiva ettiği, ihata ettiği, bütün tesir edici âmil
lerle ve günlük küçük sanılan olaylar içinde in
san ve vatandaş karakterini teşkil eder. Bir 
insan beşikten mezara kadar kendisini müte
madiyen teşkil eden, terkip eden bir tesirat huz
mesinin mahsulüdür, insan ne yalnız ailenin, 
ne yalnız mektebin, ne de kitapların tesiri altın
dadır, bunlar ve benzeri sayısız âmillerin he
yeti mecmuası insanı halk eder. Onun için yal
nız başına ahlâk adı altında konulan bir dersin 
bütün meseleleri halledeceğini beklememek lâ
zımdır. 

Sayın Baltacıoğlu işaret ettiler, birkaç mi
sal gösterdiler. Hakları vardır. Hangi cesur 
olmak tavsiyesi, er olanlar benimle gelsin, kor
kaklar karılarının yanına dönsün, diyen adamın 
menkıbesinin çocuğun ruhunda uyandıracağın
dan daha derin bir tesir bırakabilir? Ayni su
retle istilâ ordularına karşı Termopil geçidini 
müdafaa eden Leonidas ve 30 İsparta! ı şehidin 
hikâyesi de pekçok ahlâk mevızesinden daha faz
la tesirlidir. En yakın tarihimizden en büyükle
rini alabildiğimiz bu misalleri daha böylece taf
sil etmek istemem. Bunlarla ifade edeceğim şey 
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şudur ki; ahlâk adı altındaki ders kadar tarih 
dersinin de, diğer derslerin de karekter teşki
linde büyük rolü vardır. Her hocanın istediği
miz karakteri teşkil etmek vazifesidir. Program
larımızı talim ve terbiye faaliyetlerimizi bu es-
piriye göre tanzim etmek; ııizanılaıuak mecburi
yetindeyiz. 

Tarakçıoğlu arkadaşım Fransızlara ait bir 
programda örneğini gösterdiği şekilde bizim de 

mekteplerimizde müsahabatı ahlâkiye adlı bir 
ders vardı. Sonra buna yurtbilgisi adı verildi. 
Eğer bu derse ahlâk kelimesinin de ilâvesinde 
büyük fayda mülâhaza ediyorlarsa onu da ilâve 
edelim. Ama şu cihetten emin ve müsterih ol
sunlar ki, yurtbilgisi müfredatına ahlâk kaide
lerini ııas olarak telkin eden bahisleri de koyma-

«düşünmekteyiz. 
Şimdi müsaade ederseniz arkadaşlara kısaca 

'«vap vereyim. (Kâfi kâfi sesleri). O halde izin 
'erirseniz en mühim telâkki ettiğim birkaç, nok

tayı cevaplıyayım: 
Köy enstitülerinin kuruluş devresinde çıkmış 

olan çocuklarımızın kuvvetlendirilmesi lâzımdır. 
Bu maksatla devamlı kurslar açarak bunların ek
siklerini gidereceğiz. Bunların sayıları Çanılı-
beFin dediği gibi, 17 000 değildir. Bundan 
10 000 tenzil etmek lâzımdır. Enstitü mezun
ları için bir müddet hocalık yaptıktan sonra bir 
olgunluk imtihanı verme imkânı daima açıktır. 

Bina işi tertiplenmiştir, ihtiyaca göre, tale
be sayısına göre en mütevazı liplcr teshil edil
miştir, bugün yapılmakta olan ve yarın yapıla
cak olan binalar bu tiplere göre yapılacaktır. 

(Jamlıbel arkadaşım, çifte öğretime temas 
«derken öğretmenin çifte tedrisat yoliyle günde 
iki kere talebe okutmasının takat dışında oldu
ğunu işaret etti. Cifte öğretim yapan mektep
lerimizde bir öğretmen ekipi bir talebe grupunu 
okutmakta, diğer bir öğretmen ekipi de diğer 
bir talebe kafilesine ders vermektedirler. 

Sayın' Çamlıbel Eğitim enstitülerinin yani or
taokullara öğretmen yetiştirmek üzere kurul
muş olan kurumların yetiştireceği gençlerin ki
fayet ve liyakati üzerinde bir şüphe izhar etti. 
Bu mevzu üzerinde 1944 senesindenberi muhtelif 
vesilelerle maruzatta bulundum. Bunlar zabta 
geçmiştir. Sayın arkadaşlarımın çoğu hatır
larlar, onları tekrar etmek istemem, yalnız şu 
kadarla iktifa etmek isterim ki, Eğitim Ensti-
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tüleriyle yapmakta olduğumuz iş aklımıza gü
venerek icadettiğimiz bir usul değildir. Halle
rine imrendiğimiz ve seviyelerine ulaşmaya ça
lıştığımız ileri dünya memleketlerinde Anglo
sakson âlemine dâhil memleketlerde İskandi
navya'da, Almanya'da, diğer birçok ileri Garp 
memleketlerinde tatbik edilen usuldür. Yani 
tahsilin ilk sekiz senesi için öğretmen yetiştir
mek üzere lise mezununu almak ve onu iki yıl
lık kuvvetli bir pedagojik formasyondan geçir
mek tuttuğumuz yol budur, ileri memleketler 
bunda muvaffak oluyorlar, lise mezunlarını alıp 
bu usulle yetiştirecek hizmete koyuyorlar ve başarı 
sağlıyorlar, istidat itibariyle örnek aldığımız 
memleketlerin insanlarmda.il daha geri değiliz. 
Aynı programla, aynı nevi usullerle çalıştığı
mız takdirde aynı neticelere vâsıl olacağımız 
muhakkaktır. Aynı tâlim ve terbiye şartlan 
içerisinde tababet tahsil eden Türk çocuğunuıı 
Garplı arkadaşı kadar iyi hekim olacağına ina
nıyoruz. Aynı talim ve terbiye sarihin içinde 
mühendislik tahsil eden bir Türk çocuğunun 
Garplı bir mühendis arkadaşı kadar iyi bir mü 
hendis yetişeceğine kaniiz, ve buna inanmakta 
haklıyız. Aynı sebeple bu memleketlerde tatbik 
edilen şekiller ve usuller dairesinde Eğitini 
enstitülerinde yetişecek olan gençlerin de iyi ho
calar olarak yetişeceğine inanıyoruz ve bu yolda 
emniyet telkin eden misallerle, örneklerle de 
karşı karşıyayız. Bugün ortaokullarımızda türlü 
kaynaklardan gelmiş tedris elemanlarımız var
dır. Bunların içerisinde en çok başarı kazanan
lar bizin muallim mekteplerimizden çıkmış olup-
ta orta tedrisat muallimliği ehliyet imtihanını 
veren gençlerimizdir. Yani ortamektepden çık
tıktan sonra üç sene muallim mektebinde oku
yan ve sonra da ortaokullara öğretmen olan 
gençlerdir. Bu böyle olunca liseyi bitirerek iki 
yıllık öğretmenlik hazırlığından sonra ortaokul 
hocalığına geçeceklerin Garptaki emsaline göre 
daha çok başarı kazanacaklarından ve ortaokul
larımıza daha iyi bir terkiye havası getirecekle
rinden şüphe etmemek lâzımdır. 

Arkadaşım din terbiyesi hakkında ne düşün
düğümü sordu. Beyanları arasında bir noktayı 
aynen kaydettim. Okuyorum «Lâyiklik bir 
Devlet telâkkisi, din bir aile ve cemiyet telâk
kisi olduğuna göre siyaseti vicdan ve iman yo
liyle tedahül ettirmeden ilerliyebilirler.» Mu
halefet Partisinin Sözcüsü ve şahsi dostum olan 
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Çamhbel'le benim beyanlarınım ifade ettiği mâ
nada tamamen mutabık olduğumuzu ifade et
mekle bahtiyarımı.. 

Bundan evvel muhtelif vesilelerle arzettiğim 
gibi Türk Milleti müslüman bir millettir. Türk 
Devleti de lâyik bir Devlettir. Din ile dünya iş
lerini birbirinden ayırmamız bizim müslüman bir 
millet olarak kalmamıza asla engel teşkil etme
mektedir. Devletimizin Lâyiklik şiarı ile ce
miyetimizin dinine sadık oluşu asla tearuz etmi-
yen bir keyfiyettir. 

Okul, istisnasız kendisine talebe olan her ço
cuk tarafından iktisap edilmesi zaruri ve mec
buri olan kıymetleri, bilgileri ona iktisap ettiren 
bir müessesedir. Din bir emrivacdanidir, kulla 
Tanrı arasında kalır. Lâyik nizam içinde Dev
let hiç bir vatandaşa şu akidelere inanacaksın 
veya şunlara inanmıyacaksm demez. Şu ibade
ti yapacaksın veya şu ibadeti yapmıyacaksm 
demez. Onun için Devlet kendi mektebinde, 
programlarında din tedrisatına yer veremez. 
Ama mektep dışında vatandaşlar kendi inisiya
tifleriyle, kendi teşebbüsleriyle, Devletin mura
kabesi altında çocuklarına din terbiyesi verebi
lirler. Devletin ancak bir murakabe vazifesi 
vardır ve Hükümetimiz, bu murakabenin hangi 
şekil ve şartlar altında cerayan edeceğini tesbit 
o tanzim etmiştir. 

Bu esaslarda Çamlıbel arkadaşımızla, ifade
lerinden öyle anlıyorum; mutabakatımızı bir ker-
re daha tesbit etmekle hakikaten derin bir mem
nunluk duyduğumu ifade etmek isterim. 

Emrederseniz mâruzâtımı burada keseyim. 
(Alkışlar). 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sual sorma
ma müsaade buyururmu sunuz? 

BAŞKAN — Bir soru var. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Belge hakkın

da muhterem Bakanın noktai nazarını almak 
istiyorum. Bu sakat usule ne zamana kadar de
vanı edeceğiz? Bu belge sulu ile çocuklarımı ser
seri yapıp sokaklara atıyoruz. Bunun hakkın
da fikirlerinizi rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN SİRER (Devamla) Sınıfta kalan çocuk
ları iki şıktan birisini tercih ve intihapta tehir 
ediyorduk. Birisi, vermiş olduğu, geçirmiş ol
duğu imtihanları tekrarlamak şartiyle tekrar sı
nıfa devam yahut sınıfa devam etmiyerek, erte
si sene gelip geriye kalmış olan derslerin imti-

Lira 
5 

740 

598 

341 

320 

568 

566 

107 

hanini vermek. Hakikaten bu şekil, İbrahim Ar-
vas arkadaşımızın işaret ettiği gibi bazı çocuk
lar sokağa bırakılmış oluyordu. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Her iki şekil de 
sakattır. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Devamla) — 
Şimdi bu yolda bazı tedbirler almış bulunuyo
ruz. Belgeli çocuklar yani sınıfta kalmış olan
lar da yine mektebe devam edecek dersleri tâkip-
edecekierdir. (Güzel, güzel sesleri, alkışlar). 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Teşekkür ede
rim. (Bölümlere geçelim sesleri). 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini yüksek 
oyunuza sunacağım. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere ge
çilmesi kabul edilmişitr. 

B. 
557 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
558 Aylıklar 36 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
559 Ücretler 14 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
560 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
561 Kanunlar gereğince verilecek 

ücretler ve tazminatlar 4 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

562 özel idare bütçelerini inceliye-
cek eğitim temsilcisi ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

563 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

564 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

565 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardnnlar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

566 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

567 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

568 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

569 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

939 251 

840 

4 200 

285 272 

076 000 

871 458 

47 300 

70 760 

70 500 
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B. Lira 
570 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 433 345 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

571 Kira karşılığı 325 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Sayın arkadaşlar, yük
sek malûmunuzdur, Millî Eğitim Bakanlığı bina
sı yandı. Onun için müsaade buyurursanız bu 
bölümdeki miktardan 100 000 lirayı indirmenizi 
rica ederim. Bunu ayrıca 603 (A) bölümünde 
«Millî Eğitim Bakanlığı binası yangınının gerek
tirdiği giderler» adiyle açacağımız bölüme koy
manızı rica ederim. «Bu tertipten harcanacak 
paraların ilgili bölümlere aktarılmasına Bakan
lar Kurulu yetkilidir» kaydının da ilâvesini tek
lif ederim. 

BAŞKAN — Bölüm (571) 225 000 lira olarak 
kabul edildi. 

B. Lira 
572 Bakanlık otomobili giderleri 4 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
573 Yolluklar 470 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
574 Giyecekler 9 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
575 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 33 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

576 İnceleme, kitaplıklar, derleme ve 
yayın giderleri 744 828 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

577 Yüksek okullar genel giderleri 2 096 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

578 Lise ve ortaokulların genel gi
derleri 804 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

579 Lise ve ortaokulların tesisat gi
derleri 286 945 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

580 Yatılı, yarım yatılı ve gündüz
lü meslek okullariyle akşam 
okulları ve kursları genel gi
derleri 5 962 823 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efen
dim, 580 nci bölümün 2 nci maddesinde Yüksek 

Ekonomi ve Ticaret Okulu diye bir mektep var
dır. Komisyonda müzakere esnasında bendeniz 
bunun lağvını istedim, kabul olunmadı. Şu ve
sile ile burada da tekrar edeyim ki, bir memleket
te aynı dersi okutan iki mektebe lüzum yoktur. 
İstanbul'da bir İktisat Fakültesi vardır. Bu iki 
müessesede dersler ufak farklarla aynıdır. 

Acaba bu mektepte işletme muhasebesi denen 
şey okutulmityor mu? Eğer okutulmuyorsa oku
tulsun da ismi bu kadar yüksek, Yüksek Ekono
mi ve Ticaret Okulu olan mektebimizde işletmö 
muhasebecisi de yetişsin. 

Demin Demokrat arkadaşlarınızdan birisi kü
tüphane hakkında söylediğim sözleri yanlış an
lamışlar. Ben kütüphane yapamayız, dediğim 
zaman kütüphane mimarisinin hususiyetini söy
lemek istedim. Fakat sözlerimi kısa kesmek mû
tadım olduğu için anlaşılan bunu kısa söylemi
şim. 

Arkadaşlar kütüphane yapma meselesi ayrı
ca bir meslektir, mimarları ayrıdır. Amerika'
da kütüphane için ayrıca mimarlar vardır.. 

İstanbul'da yapılacak kütüphane için de İs
tanbul ecnebi mimarlara müracaat ettik. Bun
da bizim mimarlarımızı istiht'ai' etmek gibi bir 
mâna hatırıma gelmez. Nitekim benim 40 ka
dar doktor arkadaşım var, bunlara akciğer kan
seri üzerinde memlekette kolaylıkla ameliyat ya
pan yoktur dersem kızarlar mı, çünkü bu yeni 
bir şeydir, yavaş yavaş bizde de inkişaf eder. 
Bunda bana gücenecekleri bir şey yoktur. Söz
lerim bundan ibarettir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Ticaret okulların
da işletme muhasebesi vardır. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Bölümdeki rakamlar hakkında 
bir teklif yaktur. Başka da söz ist iyen olmadığı
na göre 580 nci bölüm kabul edilmiştir. 
B. Lira 
581 3238, 3704, 3803, 4274, 4357 

4459 ve 5129 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek köy okulla
riyle enstitüleri ve köy eğitmen
leri giderleri 13 771 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

582 Güzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri 96 663 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. 
583 Cumhurbaşkanlığı Filârmonik 

Orkestrası genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

584 istanbul Kandilli Rasathanesi 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

585 Kitaplıklar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

586 Müzeler ve anıtlar genel gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

587 Yabancı memleketlere gönde
rilecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

588 Yabancı memleketlerdeki öğren
ci müfettişliği giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

589 Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

590 Yurt içinde ve dışında açılacak 
resim ve heykel sergilerinin her 
türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

591 Milletlerarası kültür münase
betleri genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

592 Okul kitaplaıkları genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

593 Okul müzesi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

594 Yabancı uzmanlar, hizmetliler 
ve tercümanlar ücret ve gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

595 Kamp giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

,596 Devletin üzerine aldığı giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

597 İzmir Fuarında açılacak eğitim 
paviyonunun bütün giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

598 Kamulaştırma ve satınalma kar
şılık ve giderleri 
BAŞKAN ~- Kabul edilmiştir. 

599 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yçllukjariyie 
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Lira 

20 000 

103 750 

80 120 

513 900 

832 464 

89 925 

220 000 

B. 

600 

601 

602 

603 

603 A 

5 700 

156 400 

.7 458 

1 492 

604 

605 

606 

607 

705 193 

72 000 

954 150 

9 500 

556 553 

608 

609 

610 

611 

başka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Orta öğretim öğretmenleri kurs
ları ile memleket içinde yapa
cakları ilmî incelemeler genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gezici sinema satınalma ve kar
şılığı ile başka giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okulların 
öğrencileri için yapılacak yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı binası 
yangınının gerektirdiği giderler 
(Bu tertipten harcanacak para
ların ilgili bölümlere aktarılma
sına Bakanlar Kurulu yetkilidir). 
BAŞKAN — Kabıü edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İllere 7 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Makine ve kurma gereçleriyle 
yapı genişletme, taşıma ve ye
niden kurma işlerinde kullanıl
mak üzere Eğitim Basımevi dö
ner sermayesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki Türk 
özel okullarına 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3803, 4274, 4357 ve 5129 sayılı 
kanunlara göre kurulan, sandık
lara 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.'. 
Türk dili ve kültür dersleri öğ
retmenlerinin aylıkları için özel 
okullara 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

Lira 
19 499 

250 400 

33 000 

218 000 

100 000 

33 868 

17 800 

727 75.0 

75 000 

60 000 

5 000 

525 375 

61 756 
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B. Lira 

<iI2 Memleket içi ve dışı 'bilim ve 
öğretim kurumlarına 10 000 
BAŞKAN Kabul edilmiştir. 

613 Çeşitli hizmetler S 041 400 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 

B — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen vat
ın ı? 

Müsaadenizle söz almış olanların isimlerini 
okuyorum: 

Kemal Zeytinoğlu, Nurettin Ünen, Ahmet 
Ali Çınar, Kâmil Erbek, Muhittin Baha Pars, 
Hasan Reşid Taııku't, Muzaffer Akalın, Akif 
Ry i doğan, Yakup Kalgay, Mehmet Ökteıtı, Saim 
Ali Dilenire, Salim Al tuğ, Kâzım Aydar, Sa-
lamon Adato, Zihni Orhon, Nuri özsan, Emin 
.Soysal, Ali Rıza Kırsever, Ali Rıza Arı, Fethi 
Erimeağ, Milat. Aydın, Ahmet Bozbay', Lû'ti'i 
Gören, .Dr. Cemal Kazançloğiu, Rıza Isıtan, Fa
ik Kurdoğlu, Razi Soyer. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) —Muh
terem arkadaşlarım, Demokrat Parti, Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesi tenkidini iki safhaya 
ayırmıştır. Bu suretle de kalkınma hareketleri
mizde mühim bir mevki işgal eden Bayındırlık 
işlerini daha iyi tahlil edebilmek ve hatiplerin 
şahıslarını değiştirerek Yüksek Huzurunuzu faz
la sıkmamak »-a yesin i takibetm iştir. 

Bilhassa merkezi sıkletini su işleri meseleleri 
teşkil eden ikinci safha tenkidi de Sayın arka
daşım Ahmet Çınar yapacak. 

.Muhterem arkadaşlar. Bayındırlık Bakanlı
ğı Bütçesinin umumi hayatımıza ve bilhassa 
memleketimizin malî bünyesine uygun bir sekil 
ve istikamet arzetmiyen acıklı ve perişan İmli
nin cezri tahlilleri sonunda, nasıl, yapıcılık 
kudret ve hareketlerini kaybettiğini, bu mev-
zudaki Hükümetler program ve plânlarının, bir 
esasa dayanmıyan bir seri vaitlerinin nasıl bi
rer avutucu hayal mahsulü olduğunu asıl Türk 
Milletinin önünde açıklamayı, Demokrat Parti, 
yerinde ifa edilmiş bir vazife saymaktadır. 

Derhal denilebilir ki, Bayındırlık işlerinde 
şimdiye kadar yapılan derin ihmal v<> isabet
sizliklerle Halk Partisi Hükümetlerinin yapı 
politikası artık iflâs etmiştir. Bu teşhis karşı
sında ise yeni bir kalkınma hareketinin biran i 
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evvel vücuda getirilmesinin bir memleket mese
lesi haline geldiğini kabul etmek zaruridir. 

İstihsal olunan İm neticeyi tavziha yaraya
cak vak'alar olarak yüzlereesini zikretmek ka
bildir. Ana prensi]), sistem ve teşkilât bakı
mından ele almamıyacuk kadar büyük tenakuz
lar manzarası arzeden misaller dışında, muay
yen müdetli plânların tatbikatı için herhangi 
bir hazırlığı olmadığı halde, mütemadiyen, nıev-
cutmuş gibi, memleket efkârı umum iyesinin 
nasıl oyalandığını gösteren bugünkü, nafia bi
lançosunun bir defa tetkikini dahi kaziyenin 
ispatına kâfidir. 

Bütün bayındırlık işlerinin başarılabilirle
ri için iktisadi bünyemizin kuvvetlendirilmesi 
icabedeceği uutularak istihsal alanı kendi kı
sır haline terkedilmiş ve mevzuların gösteriş, 
lüks ve azamet tarafı kemirici bir istihlâk ve 
taşlaşmış bir sarfij-at âbidesi mehabeti ile 
renksiz ve verimsiz çehresi ile Türk Milletinin 
karşısına dikilmiştir. Bütçe içerisinde lâyık ol
duğu mevki verilmediği gibi, Kendi bütçesi dâ
hilinde de ehemini mühimine tercih edilmemiş
tir. 

Su ve yol işlerine ayrılan paralar yekûnunun ya
pılara tefrik edilen tahsisata müsavi olduğu ve 

şimdiye kadar su işlerine sarf edilen bütün mik
tarın, birkaç binanın tutarına muadil bulun
duğunu zikredersek bu vadide bugüne kadar yü
rüt üiegelen politikanın karşımızda hâlâ nasıl du
rabildiğine hayret etmemek elden gelmez. 

İçtimai ve Eğitim gelişmemizde, zirai davra
nışımızda, ticari ve ekonomik kalkınmamızda 
bir mania teşkil eden yol proplcıııine ehem
miyet ve kıymet verilmemiştir. İlk plânda in
şasına mecbur olduğumuz ana yollarımızın ye
kunu 20 000 kilometre olduğuna ve normal büt
çelerle senede en iptidai sistemde yüz kilo met-
ve yeni yol yapmaya muktedir bulunduğumuza 
göre bu memlektin daha iki asır intizar etmiye 
mecbur tutulduğunu görürüz. Bu acı hakikat 
yeni bir hâdise değildir. Fakat daima yapılan
lardan bahsetmek suretiyle ihtiyaçların azame
ti, gizlenmek ve katdilecek mesafelerin namüte-
nahiliği kısaltılmak istenilmiştir. Muayyen müd
detli plânlar, ne suretle karşılanacağı izah ve tes
hil edilmeden, Hükümetlerin birer propaganda 
vasıtası olmaktan daha ileri gidememişlerdir. 

Sayın arkadaşlar; 
Kanaatimizce köy ve bucak yolları dışındaki 

fi .., 
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bütün yolların merkezden idaresi ve bilûmum 
inşaatın bir Bakanlık kanalı ile tedviri lâzım
dı/. 

Muhteliti Bakanlıklara ve teşekküllere ser
piştirilmiş çeşitli inşaat işlerinin fen heyetleri
ni bir araya toplamakla yalnız teşkilâtın değil, 
prensi]) ve isistemlerin de beraberliğini temin et
mek mümkün olacaktır. Bu arada norm mese
lesinin halli, şartname ve nizamnamelerin mem
leketimiz dahilindeki iklim şartlarına uygun ola
rak tadili ve bir esasa bağlanması ön plânda na-
zarı itibara alınacak işler nıeyaıımda zikredile- ı 
bilir. Prensip, sistem ve teşkilât perişanlığı yü- ı 
zünden her sene kaybedilen millî servetin yekûnu i 

milyonlara baliğ olmaktadır. Hususi inşaatı da ay- | 
nı çerçeve içinde mütalâa etmekle bu rakamla
rın tasavvur edilemiyecek kadar kabardığını ve 
binııetice inşaat manzumesinin daha fazla ge-
ciktirilmiyecek bir etüd mevzuu olduğunu ko
layca görmek kabildir. Bütün bunları bir ya
pı ve imar kongresiyle halletmek mümkün iken 
bu sahada en ufak bir teşebbüste dahi bulunul
mamıştır. 

Mesken buhranı, imar plânlan, lüks inşaat, 
inşaat malzemesi, mütehavvil fiat esası şekilleri, 
kalifiye mütaahhitlik. konseyye mühendislik, in
şaat polisi, kontrol ve bürsentaj, bayındırlıkta 
koordinasyon gibi daha bir çok müteferri me
selelerin de bu bakanlığın mesuliyet muhassala-
sı ve yapı kongresinin gündemi dâhilinde müta
lâası icabetmektedir. Ve bütün bunlar müsta
cel en ele alınacak hayati, ehemmiyette problem
lerdir. Lüks inşaat salgınının zelzele mıntıkala
rı. yapılarına dahi sirayeti ve tahsisatın mühim 
bir kısmının lüzumsuz büyüklükte ve ihtişam
da hükümet konağı gibi. binalara hasredilmiş bu
lunması hakiki halk hizmetlerinin görülmesine 
mâni teşkil etmiştir. Alâkalı üç Bakanlık yani 
Sağlık, içişleri ve Bayındırlık Bakanlıkları dep
rem bölgelerinde müşterek çalışmayı teşkilâtlan
dırmadıkları gibi Erzincan dâvası da henüz ba
şarılın î'j değildir, yurdun her tarafında tatbik 
ed'len inşaat programları icapsız tezyinat ve aza
met endazesi içerisinde bütün meselelerini hal
letmiş zengin, müreffeh milletlerin plân ve pro
jeleriyle boy ölçüşecek bir tezat tahakkuk etti
rilmeye çalışılmaktadır, üniversiteler, Büyük 
-Millet . Meclisi; ve opera binası, inşaatı işte 
taklitçi zihniyetin muhteşem birer misalleridir. | 
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Muhterem arkadaşlar; 
Bir tarafdan en basit, en ibtidai sistemdeki 

şoselerin bir karışını yapabilmek için bütçesine 
tahsisat koymakta müşkülât çeken, diğer taraf
dan küçük ve büyük su işleri dâvalarının henüz 
e1 ikilerini tamamlıyamamış bulunan ve en müb-
rem ihtiyaçlarımız meyanındaki hastane in
şaatında bile, Sanfransisko'daki hastaneleri mo
del titihaz ederek, ikişer, üçer hastanın bir ya
takta yattıklarını unutmak gafletim gösteren, 
kusurlarla malûl bir Bakanlığın rasyonel çalış
tığı nasıl kabul olunabilir? Denebilir ki Hükü
met kendisine milletçe tevdi olunan imar ödev
lerini kül halinde mütalâa etmek liyakatini gös-
termiyerek his, arzu ve kaprislerin bir tabii ol
muş, iş ve imkânları bu zaviyeden rüyet etmek 
suretiyle telâfisi ve İslahı gayrikabil bir du
rum meydana getirmiştir. Yine aynı zihniye
tin tesiri altında âmme hizmetlerine hiçbir za
man ehemmiyet verilmemiş ve daima ikinci üçün
cü plânlara bırakmak itiyadiyle hareket edile 
gelmiştir. Muhtelif fırsatlarda getirileceği vait 
ve ilân edilen mesken buhranı hakkındaki tasa
rının el'ân Yüksek Meclise sunulmamış, olması id
dialarımızın ne kadar yerinde olduğunu is bata 
yarar delillerdir. Hükümet merkezinin mühim 
bir kısım nüfusunu barındıran Altındağ mahal-

' leşinin henüz parsellasiyonu bile ikmal edilmemiş 
bulunduğu bir sırada ancak 400 ailenin barın
masına yetecek Saraçoğlu mahallesinin inşaatı
na 14 milyon lira sarf edilmiştir. Mesken buh
ranının, Devlet kesesinden beher dairesi için 35 
er bin lira ödenerek vücuda getirilen lüks apart
man blokları ile değil, bütün vatandaşları koru
yucu ve doyurucu mütevazı kuruluşlara sahip 
kılmakla mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlar, memleketin mühim dertle
rinden olan imar plânları meselesine de bir par
ça temas etmeden geçemiyeceğiz. 

tnıar plânlarının ekserisi bir şehrin, bir ka
sabanın yeniden kurulması şeklinde halka ve 
belediyelere büyük külfetler tahmil etmektedir. 
Bugünkü yardıma muhtaç belediye bütçeleriyle 
başarılmasına imkân olmıyan birtakım fuzuli ne
dim ve istimlâklerden vazgeçerek şehirlerin 
müstakbel inkişafları üzerinde durmalı ve plân
ları daha ziyade buralara tatbik etmek suretiyle 
mevcut bina, yol ve meydanlarda sathi ve za
rarsız rötüşlerle iktifa etmelidir. Şimdiye ka
dar takip edüegelen imar politikasının merkez-

• m .~ 
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deki gelişigüzel hali vilâyetlerde de tesirini göster
miş ve böylece bütün yurtta hakiki ihtiyaçla
rın giderilmesi amacı yerine mevzii gösterişler 
heveskârlığı almış yürümüştür. İstanbul Adalet 
sarayı inşaatını bir yılan hikâyesi halinde uza
masının da başlıca âmillerini yukardanberi ar-
zettiğimiz sebeplerde aramak doğru olur. Ve 
açıklamak lâzımdır ki, yol yapı ve belediye ka
nunlarının yeni baştan gözden geçirilmesiyle ta
dili, Bayındırlık ve İçişleri Bakanlıklarının yap
makta geç kaldıkları işleri cümlesindendir. 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununun üzerinde 
durmak mütaahhit ve taahhüt meselelerini bir 
düzene koymak icabetmektedir. 

Münasebet gelmişken ihale mevzularında bir 
noktanın izahı faydalı olacaktır. Biliyorsunuz ki, 
ihaleye sevkedilen. işlerin projeleri daima avan 
halindedir. Yani tatbikat projeleri ve mukave
met hesapları ihaleyi mütaakıp mütaahhit tara
fından yaptırılarak ait olduğu daireye tasdik 
ettirilir ve işe başlatılır. Bunun iki türlü mah
zuru yardır. 

Birincisi mütaahhit tarafından tanzim edilen 
proje ve hesaplar ekseriyetle mütaahhit lehine 
ve Devlet aleyhine olmak üzere tertiplenir. Mü
hendis kadrolarının kifayetsizliği bunları tam bir 
denetlemeye tâbi tutmaya imkân vermez. Bu yüz-

: den milyonluk işlerde birtakım mütaahhitler açık
tan büyük temettüler elde ederler. 

İkinci mahzuru ise inşaatın geçi km esidir. Fil
hakika ihale projeleri katî hesaplara ve esaslı 
temel etüdlerine istinat etmediği için inşaatın 
seyri esnasında birtakım ilâveler, tadillerle kar
şılaşılıyor veya yeni ihale mevzuları meydana geli
yor. Bunun en tipik misalini Anıt Kabir inşaa
tında görebiliriz. 

Arkadaşlar Cumhuriyetin banisi Büyük in
sancı Başkan Atatürk'ün ufulünden on seneye ya
kın bir zaman geçtiği halde gönüllerimizde yaşat
tığımız aziz ölünün el'an kabri yapılıp meydana 
getirilemedi. Türk milletinin hiçbir zaman af-
fetmiyeeeği bu ihmale esefle, asîl Türk gençliği
nin bu mevzuda gösterdiği derin alâka ve hassasi
yete de şükranla Millet Kürsüsünden ifade etme
yi bir vazife biliriz. 

Muhterem arkadaşlar; tasarıda limanlara ay
rılan tahsisat çok azdır. Bayındırlık Bakanlığı
nın şimdiye kadar hiç ehemmiyet vermediği ba 
konu kalkjnjna dâvalarımızın birinci derecede 

emsali olduğu halde eser miktarındaki bir tahsisle 
idarei maslahat zihniyetinden kendisini kurtara
madığını göstermek istemiştir, birbirleriyle tev-
em olan yol ve liman işlerinin seyrüsefer emni
yetini sağladığını, memleketin iktisadi gelişme
sinde ön plânda rol oynadığı münakaşa götürmez 
bir hakikattir. Halböyle iken yeni nosyonlarla bu 
mevzuun derinliğine nüfuz edilememiş, mûtat 
veçhile bilhassa su işlerinde yapıldığı gibi cüz'i 
tahsisat tertipleri muhtelif liman inşaları üzerin
de, neticeye gayrimüessir olarak, serpiştirilmiş
tir. Yani iş programlarına göre lüzumlu yıllık 
tahsisat temin edilememiştir. Meselâ Ereğli li
manı için bütçede 3 milyon 60 bin lira ayrıl
mış ise de bunun 1 milyon 800 bin lirası taahhüt 
bakiyesi ve 1 milyon 200 bin lirası da 1948 va
deli bonolar karşılığı olup iş yapmak üzere ancak 
60 bin lira gibi netice vermiyen bir para kalmak
tadır. Trabzon, Amasra, İnebolu limanlarının 
inşa vaziyetleri de bundan farksızdır. 

Samsun limanı büyük ekonomik mucip sebep
leri olmasına ve demiryolunun bu şehre ulaşma
sı üzerinden seneler geçmesine rağmen el'ân fiili
yata gelememiş bulunması esefle kayde değer bir 
hâdisedir. 

Akdeniz sahillerinin durumuna gelince : Bu 
kıyıların gerek iktisadi gerekse siyasi ve askerî 
ehemmiyetini burada izaha lüzum görmüyoruz. 
Geniş ve mümbit hinterlanta sahip bulunan Mer
sin ve İskenderun limanlarının önemi bugün daha 
ziyade anlaşılmıştır. Bu böyle olduğu halde 
bütçe tasarısında herhangi bir tahsisata rastla
madığımızı üzüntü ile belirtmek isteriz. İstanbul 
ve İzmir limanları üzerinde de dikkatle durmak 
lâzımdır. 

Sayın arkadaşlar; Demiryollar inşaatından 
şube hatlarından vazgeçmek bu irtibatları oto
mobil yollariyle temin etmek artık bir zarurettir. 
Bilhassa geri arazisi kâfi ve besleyici olmıyan kör 
hatların rantabl olmıyacağı bedihidir. Demir
yolları inşaatına muvazi olarak istasyon binaları
nın mütevazı tutulması ve ihtiyaca göre plânlaş-
tırılması gözönünde bulundurulacak hakikatlar-
dır. Eski Fransız hatları üzerindeki istasyon bi
naları bizim için birer örnek olmalıdırlar. Bu bi
ze hizmet bakımından tasarruf Bağlıyacaktır. İş
letme zihniyetinin icabı da esasen budur. 

Karayolları için, küçük, büyük bütün mil
letlere nazaran memleketimiz aleyhinde bir nis
pet ağırlığı taşıyan vol ^âva^nıjı hail} j^n, t$, 



rihe karışmış olan köhne ve iptidai usuller ye
rine büyük vasıta ve makinelerle modern yol 
yapımı tekniğnin kabulünü ve tatbikini zaruri 
görüyoruz. Bu arada memleketin muhtelif ik
lim ve teşekkülâtı arziyesinin imkân ve şartları 
nazarı itibara alınarak cinslerin intihap edilme
siyle büyük mikyasta faide ve tasarruf elde et
mek mümkün olacaktır. Bu cümleden olarak 
stakilize yol sisteminin teşmil edilmesinde men
faatler ummaktayız. 

Aziz arkadaşlar; biz bir ihtişam devri yaşa
mıyoruz. Biz, sefalet ve fakru zaruret içe
risindeki büyük halk toplulukları, birer harebe 
halinde ki, geniş köy yığınları tablosu karşısında 
bir kalkınma devri yaşıyoruz, bir kalkınma dev
ri yaşamaya mecburuz. 

Bayındırlık faaliyetlerinin, bugünkü pren
sip, sistem ve teşkilâta müstenit politikasının 
yapıcı değil yıkıcı olduğuna da yukardanberi 
arzettiğimiz gönüller sızlatıcı misalleriyle inanı
yoruz, inanmaktayız. 

BAŞKAN — Nurettin Ünen. 
NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Efen

dim, bütçe deyince imkânsızlık kelimesini tedai 
etmemek mümkün değildir. O kadar ki, imkân
sızlık kelimesi âdeta bütçenin soyadı olmuştur. 
Ben hayret ediyorum, mademki, bütçede imkân
sızlık vardır, öyle olduğu halde asli hizmetleri bı
rakıp da Tiftik cemiyetlerine kadar yardım imkâ
nı nerelerden bulunuyor? Senelerdenberi devam 
eden Çanakkale iskele meselesini daima aynı söz
le karşılamak ve istikbale ait v aitlerle avunmak 
suretiyle telâkki ettik. Bugün artık sabrım tüken
di, 12 nci maddenin görüşülmesi esnasında 
Yüksek Huzurunuza sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa bir önerge verdim. Fakat hiç ümidim 
yok, korkuyorum yine fasıl ve maddeden bah
sedecekler, fakat bunlar aklımın ermediği şey
lerdir. Yalnız bildiğim şudur: Bütçe imkânsız
lığı bir tarafa bırakılarak, bu yıl içinde Çanak
kale iskelesi mutlaka yapılmalıdır. Zira halkın 
cidden tahammülü kalmamıştır. Zaten bu il'e 
olan mânevi bağlılığınız, bunun dışında bir 
karara varmamıza mânidir. Zira, Turuva'dan 
Anafarta 'lara kadar boy ölçüşen kahramanlar 
diyarmın,bir kat daha bizim olduğunu anlamı-
yanlara ispat için bundan daha güzel bir vesile 
olamaz. Ona şimdiye kadar istediklerine hemen 
hiç bir şey vermedik. İskeleyi olsun esirgemi-
yelim. Bu iskele bir il'in değil, bütün bir yur-
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dundur. Bir küçük soru ile huzurunuzu terkede-
ceğim; Türk savunmasının en şanlılarından bi
rini Çanakkale sırtlarına kaniyle yazan bu millet, 
üç buçuk kuruşluk bir iskeleyi oradan esirgeyebi-
lir mi? (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Ahmet Ali Çınar. 
AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Aziz ar

kadaşlar, bir kısım Bayındırlık işleri üzerindeki 
partimizin görüşlerini şöylece arzediyorum: 

Kalkınmamızın madde olarak ölçüsü Bayın
dırlık işlerimizdir. Bu işlere tahsis ettiğimiz pa
ranın miktarı da nasıl bir kalkınma seyri takibet-
tiğimizi göstermeye kâfidir. Bu para yol siyase
timizi bile yürütmeye kâfi değildir. Ayrıca bu 
tahsisat muhtelif Baylmdırlık kolları arasında 
işlerin ekonomik ehemiyetlerine göre programlı 
bir tevzie tâbi tutulmamış ve her kol içinde 
aynı programsızlıkla işler ele alınmış bulunmak
tadır. 

Efektif kıymeti 86 333 702 olan Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesi muhtelif branşlar arasında 
şu nispet üzere taksim edilmiş bulunmaktadır. 

% 36 binalar, 
% 18 demiryolları, 
% 17 yollar, 
% 14 sular. Bu nispetler bize tevziin makûs 

istikamette yapıldğını beliğ bir şekilde göster
mektedir. 

En önde olması lâzımgelen su işlerimiz en 
geridedir, ikinci olarak gelmesi lâzımgelen yol
larımız ters istikamette ikinci sıradadır. 

Pek zaruri olanları müstesna durdurulması 
ve âti senelere terkedilmesi bir zaruret olan 
bina işleri ise en önde ve büyük bir farkla diğer
lerine takaddüm etmektedir, işlerimizin nasıl 
ters tutulduğunu bu rakamların ifade ettiği mâ
nadan müşahede etmek mümkündür. 

% 7 faizle temin ettiğimiz paralarla ön plâna 
alman resmî inşaatlar bu kadar da değildir. Bir
çok Bakanlıklar ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
Heyeti Fenniyeler kurarak hiçbir teknik ve idari 
kayda tâbi olmadan arzularına göre istedikleri 
cesamette ve lükste binalar yapmakta millî ser
vet ve enerjiyi böylece israf etmektedirler. Istit-
raten arzedeyim ki, Devlet inşaatlarının Bayın
dırlık Bakanlığında toplanması para ve bilgi ta-
snrrufu yönünden bir zarurettir 

Görülüyor ki, kudretimizin, imkânlarımızın 
büyük bir kısmını yurt realite ve ihtiyaçlariyle 
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aşla kabili telif olmıyan binalara gömmekteyiz. 
Yurdun sosyal durumu ve ekonomik im kân -

lariyle nispeti olmıyan binalar yapmak, sefa
leti ve ıstırabı üstüne âbideler kurmak gaflet 
ve iddiasına düşmüş bulunmaktayız. 

Bir inşaat politikamız yoktur. Bu yüzden gece 
kondulariyle, ültüramodern konservatuvar bina-
lariyle, bir yatağında iki hasta yatan hastahane-
leriyle, gretsiyelleriyle, kesme taş dıvarlı fabri-
kalariyle, tahtelarz tunelleriyle mücehhez ef
sanevi binalariyle Ankara bir tezatlar diyarı 
haline gelmiştir. Buradan da bütün yurdu mü
talâa etmek ve memleketi idare edenlerin tasav
vur imajiner âlemleriyle hakiki durum ara
sında husule gelen geniş farkları bu binaların 
hazin kontrastında müşahede etmek mümkün
dür. Sırası gelmişken geee kondulardan bir neb
ze bahsetmek faydalı olur zannındayız. 

Gece kondulara milyonlar tutarında yurt 
serveti yatırılmıştır. Eğer fakir ve mütevazı 
bütçelere büyük şehirlerde ev sahibi olma im
kânını hazırlasaydık bir gecede kaçak olarak 
yapılma durumunda olan ve bu suretle millî ve 
şahsi servetlerin heder olmasına sebep olan 
gece kondular yerine plânlı mütevazı evler ve 
mahalleler kurulurdu . Şimdi de bu gece kondu-
ları yıkmak, fakir insanları perişan ve evsiz bı
rakarak, bu suretle şehirler) güzelleştirmek dâ-
vasmdayız. Yurt realitelerini bilmek bu bü
yük ve muazzam hataya asla düşmemek lâzım
dır. Şehirleri imar etmek ve âbideler kurmak 
mülâhazasiyle büyük şehirlerde yüzlerce ev ve 
apartman yıktık. Millî servete darbeler indir
dik, ev buhranını teşdit ettik. Ve bu yıkıntılar 
üstüne Devlet Bütçesinden her sene 80 000 000 
lira sarfederek cesim binalar yaptık. Ve bu 
suretle şehirleri imar ettiğimiz zannma düştük. 

Unuttuk ki, bu 'binaları yapmakla bir çimen
to buhranı yaratarak çok istediğimiz ve muh
taç olduğumuz hususi inşaatı durdurarak ima
rımızı baltaladık. 

Bu vesile ile de şu noktayı tebarüz ettir
mek yerinde olacaktır. İnşaatı teşvik amacıyle 
bir kanun tasarısı hazırlandığını eski Bayın
dırlık Bakanı Meclis kürsüsünden beyan etmiş 
ve bu .tasarıvı Nisanda Meclise getireceğini 
va 'detmişti. Halbuki hâdiseler inşaatı teşvik de-
?\\ bir çimento buhranı yaratarak inşaatın dur
durulduğunu göstermektedir. Hâsılı inşaatımız 
hatalı yoldadır. Dişimizden tırnağımızdan artir-

dığımız paralarımız lüks ve azamet ma
nisine kurban edilmektedir. Bütün hatala
rımızı geniş müsamahasına tevdi ettiğimiz bu 
asıl milletin imkânlarım lüzumundan fazla 
israf ettik. Bundan böyle bu israfların durdu
rulması en samimî tenıeımilerimizdendir. Bil
hassa hudutlarımızda kolera göründüğü şu gün
lerde içme sularımız üzerinde bir nebze durmak 
yerine olur kanaatindeyiz. 

400 küsur kazamız ve 40 000 köyümüz ve 60 
küsur vilâyetimizden ancak 70 veya 80 ninde 
temiz ve sıhhi su bulmak mümkündür. Şu halde 
bu mühim işimiz bu gidiş ve tempo ile asırlar is
temektedir. Yurt temiz bir içme suyundan mah
rumdur. İçme suyu olarak ya'açık dere suları 
veya iptidai şekilde isalc ve tevzi edilmiş lâ
ğım sulariyle daimî temas halinde bulunan mü-
levves sular kullanılmaktadır. 

Herhangi bir içme suyumuz tahlil edilirse 
içilmesi tehlikelidir diye rapor verilmektedir. 
sularımız geniş epidemilere yol verecek keyfi
yettedir. Bu şartlar altında koleranın, salgınla
rdı, yurdumuzda ne derecede tahribat yapaca
ğım düşünmek durumundayız. 

içme su işlerimizin gerektirdiği parayı ma
hallî imkânlarla karşılamak mümkündür ve fa
kat Hükümetin idari teknik ve teşviki mahiyette 
müdahalesi zaruri olacaktır. 

Bugünkü durumsa bunun tamamen aksine ve 
hu işlerin yürümesine mâni şekilde tertiplenmiş 
bulunmaktadır. Çünkü Bayındırlık, Sağlık ve 
îçişelri Bakanlıkları üçü birden bu işleri dirije 
etmekte ve her birisi bir başka görüş zaviyesin
den işi mütalâa etmekte ve bu sebeple bir içme 
su projesi ancak iki üç senede vekâletlerden tas
dik olunmaktadır. Bunun yapılmasının da aynı 
şekilde müşkülâtlara uğradığını da söylemek is
teriz. 

Köylerimizdeki teşebbüslere, çok istisnai hal
ler müstesna, herhangi teknik bir yardım ya-
yapılmamaktadır. Köy herşeyde olduğu gibi bu 
işte de kaderine terkedlmiştir. Bu işlerimizin 
yürümesi için: 

1. — Salâhiyetlerin bir Bakanlıkta toplan
ması lâzımdır. Proje yapımı, işlerin yürütülmesi 
münhasıran Bayındırlık Bakanlığınca idare edil
meli, iller Bankası yalnız ve yalnız finansmanla 

! alâkadar olmalıdır. 
2. — Bugün içme su işlerinde kullandığımız 

ı Karabük fabrikasının boruları çok pahalıdır. 
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Bu sebeple font olarak içme su tesisleri yapmak 
iktisadi şartlarımıza uygun gelmemektedir. Fon
ta nazara, 2, 3 defa ve bazı ahvalde beş misli da
ha ucuz olan beton ve amyant borular üzerinde 
durmak ıstırarındayız. 

Biz. îzanı edilen inanlar yerine, köylerimize. 
imkânlarımıza yaraşır mütevazı plânlar ikame 
etmek zorundayız. 

Kanaatimiz odur ki, köyleri de içine alan, 
geniş, ciddî realist görüşlü bir teşekkülle bu iş
lerin halli îzam edilecek özde ve mahiyette de
ğildir.. 

Bu işlerimiz büyük paralardan ziyade him
met ve alâka istemektedir. 

tçme su işlerine yardım, bizini ananevi ve 
güzel hasletlerimizdendir. Biz bu hasletlerden 
kuvvet alarak yurt bünyesine uygun sistemlerle 
içme su dâvamızı kısa bir zamanda halledebili
riz. Bunun misallerini çok defa hayranlıkla mü
şahede ettik... Bu fakir fakat asıl milletin ruhuna 
hulul eden her dâvanın halli basittir. Onun bü
yük ruhu önünde her büyük dâva eğilmştir. O. 
tasvip ettiği bu dâvada yalnız teknik yardım ve 
samimî teşvik istemektedir. 

Bu sebeple Bayındırlık Bakanlığının bu işi 
geniş ölçüde ele alması katî bir zarurettir. Bu 
mesele Devlete bâr olmadan yurda büyük fay
dalar Bağlıyacak özelliktedir. 

Bir tahsisat, meselesi olmadan, Bakanlık bü
yük bir yurt dâvasını halletmek durumunda ve 
şansmdadır. Hizmet şerefinin bu derece büyüğü 
ve kolayı her meselenin bünyesinde mevcut de
ğildir. 

Şu işlerine gelince: hayatın üç esaslı unsu
rundan biri ve tabiî servetlerimizin başında ge
len su yurda ancak felâketler getirmiş ve ge
tirmektedir. Bize servet, sıhhat, ışık ve kudret 
getirecek olan sularımız bize sıtma, âfet ve mu
sibetler getirmektedir. En mühim gelir kaynağı
mız ve dayanağımız köy, ziraat ve topraktır. 
Bu sebeple köyün sıhhati toprağın kıymetlendi
rilmesi en mühim işlerimizdendir. O köy sıhhati 
ki, gün geçtikçe elîmleşmekte, o toprak ki, gün 
geçtikçe zayıflamakta ve batak hale gelmektedir. 
Evvelce örf ve âdetle temizlenerek arazi yapılan 
topraklar bugün bataklık hale gelmektedir. Köy 
ve toprak bu derece ihmal edilmiştir. 

Bu sebeple bataklıklarımızı kurutmak ve su
lama yapmak kalkınmamızın temelini teşkil et-
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mektedir. Gücümüzün, kudretimizin en mühim 
kısmını buraya tevcih etmemiz bir zarurettir. 

Hakikatler bu merkezde iken Bayındırlık 
Bütçesinin ancak en gerisinde su işlerine yer 
vermiş bulunmaktayız, 

Sulama mevsimlerinde deniz göl ve batak
lıklara akan su servetimiz saniyede 300 tondur 
ki, bu su ile 5 000 000 dönüm toprağımızı sula
mak mümkündür. Topraklarımız suya muhtaç
ken, bu mühim servetimizin heder olması ve hele 
her yıl servet kaynağı 3 - 4 milyon dönüm ve
rimli topraklarımızı işgal eden bataklıklarımızı 
tağdiye etmesi teessürlerle karşılanacak bir hâ
disedir. Görülüyor ki, bir servetimiz, diğer ser
vetimizi batırmakta ve ikisi birleşerek üçüncü ve 
en mühim servetimiz olan millî bünyeyi sars
maktadır. 

Biz ise bu hakikatler muvacehesııde bu mü
him mevzulara rağmen bütün kudretimizi eko
nomimizin mezarı binalara yatırmaktayız 

Ayrıca da su işlerine tahsis ettiğimiz bir kı
sım paraları da israf ederek bu mevzuları ayak
ta tutmaktayız. Bir hiç uğruna milletçe bu yön
de çektiğimiz ıstırap bizim acımız ve yaramızdır. 

Medeni dünya bir ekselerasyonla yeni ufuk
lara doğru yol alırken maddeler kudrete çevri
lirken, bizim, dünyanın insan yaşıyan hiçbir 
bölgesinde tesadüfü mümkün olmıyaeak derece
de halli basit, verimleri büyük mevzuları ayakta 
tutmamız, nasıl bir duraklama devresinde oldu
ğumuzu göstermeye kâfidir. Su mevzularımız 
bizleri hayrete düşürecek kadar paradokslarla 
doludın'. 

Öyle bataklıklar biliriz ki, yatıracağımız pa
ranın üç beş mislini rant olarak bir senede al
mak mümkündür, öyle bataklıklar biliriz ki, et-
rafmdak insanlara bir senede dağıtılan kinin pa-
rasiyle kurutulacak durumdadır. 

Bir milyon dönüm vüsatinde bir ova biliri?; 
ki, içinde sayısız köy harabeleri vardır. Baştan 
başa batak ve ormandır. Buraya iskân edilen 
insanlar bu bataklık sahalarda yaşıyamamış, 
münkariz olmuşlardır. 

Ova vahşi bir orman, buna mukabil dağlar 
bir tarla haline gelmiştir. 

Biz o derece gaflet etmişiz ki, hâdiseler isti
kamet değiştirmiş ovalar orman, dağlar tarla 
olmuştur. 

tşte Yeşil ve Kızılırmak deltaları, Bafra, Çar-
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samba ve Terme'nin mümbit ovaları bu vaziyette
dir . 

Biz, bu hayat î mevzuu, ölüm, dirini mevzuu
nu yıllarca ihmal et t ik. 

!9;>(; da ele aldık. F a k a t mi lyonlar ın ım israf 
ederek bu mevzuları yine ayakta t u t t u k . Bu 
işlerimizin başlayış ve yü rüyüşünü şöylece hülâ
sa etmek mümkündür . 11 kişinin ölümüne ve 
mühim servet ler in ziyama sebep olan Seyhan ' ın 
1936 tuğyan ından sonra su işlerine önem veril
miş ve beş senede sar fo lunmak üzere 11 000 000 
liralık tahsisat ayrı lmışt ır . Bu tahsisat halen 
121 milyon l i raya bal iğ olmuştur . Bu para ve
rimli sulama İşlerine ve ba tak l ık k u r u t m a l a r ı n a 
yat ı r ı lacak ve elde edilecek gelir ile itfa edi
lecekti! . itfa, bir ta rafa , bugün su lamadan el
de edilen gelir b i r kaç yüz bin l ira raddes inde 
olup sulamaya sarfet t iğimiz para faizinin 7 mil
yon l iraya baliğ olduğu düşünülürse gelirin sar
fettiğimiz paranın, faizinin, faizi mertebesinde 
bile olmadığı »•örülür. Bu. izahat tan israfın veha-
metini beliğ bir şekildi: müşahede etmek müm
k ü n d ü r . Yat ı rdığımız paray ı bir sene sonra bi
ze aynen verecek mevzular la dolu ülkemizde, 
bu netice işlerin nasl ele a l ındığım göstermeye 
kâfidir . Bu derece verimsiz çalışmanın sebeple
ri aranılırsa, başlıca âmilin kontrolsüz ve tasvip-
ci sistem ve onun t e r s seleksiyonu olduğu görü
lür. "Bundan ö türü bu işlerin sevk ve idaresi na-
elıil ellere geçmiş ve bu işin ehli insanlar ya pa
sif veya saf dışı b ı rakı lmış lardı r . 

Bu suret le servetimiz, bilgimiz, işimiz ara
sında normal münasebet kurulamamış ve bu ta
biî münasebet daima bozulmuştur . 

Su işlerimiz rasatsız, tetkiksiz. programsız, 
tesadüflere ve kapr is lere göre idare edilmiştir. 

Rasatsız ded ik ; Şimdiye k a d a r 121 milyon 
lira sarfet t iğimiz vo H ü k ü m e t i n yeni tasarısı
na göre üzerine milyar ı aşan b i r servet koyaca
ğımız sularımızın no ka rak te r l e r i , ne sarfiyatla
rı hakk ında ciddî bir r a sa t ve e tüdümüz yok tur . 

Tabia t lar ın ı , hususiyetlerini, iyice bilmediği
miz sularla mücadelemiz, onlara hâkim olmamız 
ve onlardan fayda sağlamamız bahis mevzuu ola
maz. Nehir ler in n e k a d a r sarf iyat getireceğini 
uzun yıl lar yapılmış rasat lar la bilmezsek bunun 
üzerine kuracağımız tesisler, sular t a ra f ından 
götürülmeye mahkûmdur . Ve nitekim öyle de 
olmuştur . İşin. bu derece özünü teşkil eden ra
sat, işi su islerinde fiilen mevcut değildir . O su 

işleri ki, biz milyonlarımızı verdik ve mi lyar la r 
vermek fasav vurandayız . 

Programsız d e d i k ; 1912 yı l ında y u r d u n su 
yönünden te tk ik le r i yapı lmaya başlanılmış ve 
bir kısmının e tüdü tamamlanmış t ı r . F a k a t bu iş 
yar ıda kalmıştır-. Bütün memleket avan şekilde 
etüd edilecek ve mevzular ehemmiyet ler ine ve 
rantabl i te ler ine göre s ı ra lanarak , faaliyete geçi
lecektir . Bu yapı lmamış 121 milyon liramız is
raf edilmiştir . 

Suculuğumuzun dolayısiyle ziraat ve ekono
mimizin sağlam temellere oturmasını is t iyorsak 
gelecekteki milyonlarımızı da heder e tmek iste
miyorsak avan et üdlerin tamamlanması ve mev
zuların verimlerine göre s ı ra lanarak ona göre 
bir program hazırlanması ve faaliyete geçilmesi. 
bîr zarure t t i r . 

Tesadüflere ve kaprislere, göre dedik ; rasat . 
tetkik ve program olmayınca da islerin tesadüf
lere göre başlamış ve tesadüflere «.'-üre yürü tü l 
müş. olması tabiîdir . 

}'.)'M) yılımla ü senede sarfolumak üzere ol 
milyon liralık tahsisat verilince bu parayı beş 
senede, sarf edememek endişesiyle gvııiş bir is
rafa başlandı . Bu sebeple netice ve verini düşü-
nülmeksiziu yapılan israflar muvaffakiyet sa
yıldı. Bu anlayış ve ruh haleli içinde ele alınan 
işlerin projelerine de ihtiyacın üs tünde vüsat 
verildi. İsraflar biribiri üstüne bindi, ve işler 
toplanması ^üç bir halde dağıt ı ldı öv]e bir za
man oldu ki, mühendisi?!'' âlemi küf ha l in l e su 
işlerinin bu gidişini teessürle ve endişe i t ; ta
k ip ett i . Ye nihayet cümlenin bîldiğ vaziyet hâ
sı! oldu. Sarfet t iğimiz 121 milyona karşılık eli
mizde yıkılmış setle!', dolmuş kana l la r ve bir 
kaç r egü lâ tö r ka ld ı . Millî Servet heder olmuş, 
en zarur i işlerimiz geri bırakı lmış ve sıtma millî 
has ta l ık olarak ayak ta kalmışt ı r . 

'M Milyon liraya başladığımız beş senelik 
programın 4 misli para sarfet t iğimiz halde 12 
senede t amamlanamamış olması : yapt ığımız iş
lerin gelirinin cü/.iyeti, su işlerinin nasıl bir 
p r o g r a m içinde cereyan, e t t iğini ve işlerin nasıl 
tesadüflere bağlandığını göstermeye kâfidir . 
B u n d a n başka ana dâvalar ımızın nasıl ele alın
dığını görmek, dar olan imkânlar ımızın nasıl 
b i r anlayış içinde israf edi lmekte o lduğunu mü
şahede etmek kabi ld i r . 

Biz d a r olan imkânlar ımız üs tüne bildiğimizi, 
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inandığımızı ve bütün maddi ve mânevi kuvvet
lerimizi koyarak hamleler yapmak durumunda 
ve iktidarında olduğumuz halde kontrolsüz sis
tem bu ruh durumunu elimine etmiş, yurdu 
hüsrana ve yoksulluğa sürükliyen zihniyetleri 
baş tacı ederek en mühim işlerimizin başına ge
tirmiştir. Bu sebeple, dâvalarımızın yıllarca ge
cikmiş milyonlarımız heder olmuş, ekonomimi
zin ve sağlığımızın dayanaklarından biri çöker-
tilmiştir. 

Netice olarak, yurt bayındırlık yönünden 
geri kalmıştır. 

Toprak olarak, maden olarak, su olarak; fera
gat, fazilet, tahammül, bilgi, gayret ve zekâ siyle in
san olarak, bu memleket her türlü servete sahip
ken imar edilmemişse, yoksulsa bunun yegâne 
âmili kötü idare sistemleridir. 

Bu kıymetler silsilesini birleştirmesini bilen 
bir idare sistemi yurda saadetler getirecektir. 
Milletimizin lâyık olduğu bu saadet günlerinin 
yakın olması en samimi temennilerimi/dendir. 
(Sağdan alkışlar) 

KAMİL ERİ VE K [Yozgad) Muhterem 
arkadaşlar, ikinci dei'a huzurunuzu ihlal etti
ğimden dolayı altlınızı rica ederim. .Maama-
fih mâruzâtım çok kısa olacakı ir. 

Bayındırlık işinde söz alışımın sebebi, se
çim çevremizi1 ail çok önemli saydığını bir dâ
vayı tebarüz ettirmek maksadına matuf idi. 
Bendenize tekaddüm ederek konuşmuş olan ar
kadaşımız Kemal Zeythıoğlu ifadelerinde 
"Bayındırlık,, yerim1 "Yıkma,, gibi bir tâbir 
kullandılar. Bu bende bir aeı uyandırdı. Bu 
nokta üzerinde arkadaşımız hakikaten insafsız 
ve isabetsiz bir fikirde bulundular. Bayındır
lık mevzuuna biz bu Meclise iltihak etiiğimiz-
denberi görüyoruz ki. Demokrat Parti arka-
daşlarnmız muhtelif zaman ve vesilelerle dur
muşlar ve soru sormuşlardır. Bu sorulara eski 
ve yeni bakanlar izahat vererek efkârı umu-
miyeyi tenvir etme sebepleri tahaşşüt etti. Ihı
na. rağmen eski söylediklerini tekrar etmek gi-
bi bir vaziyeti de tekrarlamakta ne gibi bir 
fayda tasavvur ediyorlar? 

Sayın arkadaşlar, Bayındırlık adı anılınca 
muhakkak hatırımıza, her yerin bir çeşit ihti
yacı olan ümrandan birer esere nail olmak ar
zusunun tahakkuku gelir. 

Yurdun her köşesi bizim canımız kadar sev
diğimiz aziz tonraklarımız ve her tarafın cen-

netâsâ ümrana kavuşması iftihar edeceğimiz 
idealimizdir. Her ihtiyacı biranda veya kısa 
zamanlarda yerine getirmek imkânsızlığını şüp
hesiz takdir etmekteyiz. Yalnız sıra ve za
man bakımından bizim secim çevremiz için en 
önemli olarak bu yüksek Meclisin kuruluşuu-
daııberi her fırsat ve vesiyle ile Devlet Başka
nımıza kadar yükselen ve zaman zaman vait-
leri alınan bir tren dâvamızın tahakkuk ve ic
ra safhasına henüz girmemiş olmasını hemşehri
lerimin acı bir ıstırapları olarak huzurunuzda 
ifade etmek isterim. 

Bir zamanlar Yozgad'a tiren gitmez tera
nesi vardı. Hamdolsun üç, dört sene evvel ya
pılan bir et ikile umulduğundan daha fazla bir 
imkân keşif ve müşahede edilmek suretiyle bu 
terane bertaraf edildi, ve anlaşıldı ki, çok ko
laylıkla Yozgad'a trene kavuşabilir. Bunun 
üzerine Muhterem Bayındırlık Bakanı geçen 
sene memlekette yapılacak demiryoialrı ara
sında. Yerköy ve Yozgad hattının da yer alma
sının fen heyetlerinin mütalâasına istinaden 
listelerine ithal etmiş bulunuyorlar. 

Yalnız bir kanun ve tahsisat meselesi var. 
Tabiî en mühim bir mevzu olan bu cihetlerin 
halli, azîm miktarda paraya tevakkuf ediyor. 
(')yleki. yapılan plâna göre memlekette yapıl
ması tasavvur edilen '2 000 küsur kilometrelik 
demiryolu için 800 milyon para. Hakikaten bu 
büyük bir yekûn. Ama bunlar arasında Yer
köy - Yozgad arasındaki mesafe 40 kilometre
den illa ret ve parası da 8 - 1 0 milyon arasında
dır. Hattâ bu miktar iki üç seneye taksim 
etmek suretiyle bütçeye ağırlık vernıiyeeek bir 
imkân taşımaktadır. 

Memleketimizin durumu üzerinde izahat 
vermekle vaktinizi izaaya cesaret edemiyorum. 
Yalnız bütün sebepleri ilgili makamlarca 
tesbit ve kabul edilmiştir. 

Bu tren işi Yozgad'm en mühim ve başta 
gelen bir davasıdır. Böyle ki. memlekete dön
düğümüz zaman hemşeriierinıizin ilk suali 
tren işini ne yaptınız demek oluyor. Ümit 
ediyorduk ki, 1048 senesinde başlanabilecek ve 
bu vaitle onlar da biraz susmuş olacaklardı. Şim
di yeni seneye giriyoruz. Teşebbüsten eser ve 
emare yok. Bunun için bizim hemşerilere verecek 
bir cevabımız da yok. Ancak bunu çok kıymetli 
zekâ ve Maniyle mümtaz ve imkânsızlıklar içinde 
imkân yaratacak kabiliyette olduğuna şüphemiz 
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olmıyan Sayı ti Başbakan ve Bayındırlık Baka
nımızdan bekliyoruz. Temenni ve maruzatım 
böyle ufak mikyastaki işlerin aradan biran ev
vel çıkarılması için kanun teklifinin biran ev
vel getirilmesini ve bu sene az da olsa fiilî bir 
teşebbüs ve harekete geçilmesinin önemle rica 
ediyorum. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Efen
dim, bir ricayı tekit için geldim. Ve eğer müm
kün olsaydı arkadaşlardan bütün Meclisin de 
lıenimle beraber olduğunu ispat edecek bir vesika 
alacaktım. Şurada bir buçuk saat zarfında her 
iki taraf mebuslarından 100 taneden fazla arka
daşım Bursa hattının lüzumuna kaani oldu. Her
halde kendileri de kailidirler. Yalnız bunun 
numaradan numaraya atılmamasını ve bu se
ne içinde mutlaka şu işe başlanarak, bu işi bek
leyenlerin yalnız Bursa'lılar olmadığını da dü
şünerek, bu ihtiyacın herhalde karşılanmasını 
Bayındırlık Bakanından rica ederim. «Paramı/: 
yoktur» bir cevabı mukni değildir. Bir vucubıı 
lâzıma karşı Hükümet istediği zaman para bu
lur. Nitekim bulduğunu da görüyoruz. Bunu 
Hükümetten rica ederiz. 

USAN REŞİD TAN KUT (Maıas) Büt
çe yapmak zor bir iştir. Hele Amine hizmetleri
nin sıkıştırdığı ve para imkânlarının yüz gül
dürmediği sıralarda bütçe yapmak o Hükümet
ten LŞ istemek kadar zordur. Şimdi ben o du
rumdayım. Fakat sıkışık zamanlarda az ödenek 
ile iş görebilmek için kamu hizmetlerini önem
lerine göre sıralamak, bunlardan en çok gerekli 
olanlarını başa alıp zamana bırakılması kabil 
olanlarını bolluğa ve genişliğe bırakmak lâzım -
geldiğine inanıyorum. Bu bütçede de böyle ya
pılmadığını görüyorum. Demiryollar müstesna 
başlanmış birçok Bayındırlık hizmetlerinden he
nüz faydaya arzedilmiş olanları azdır. Kendi se
çim bölgemden iki misal vereceğini: Elbistan 
ovasının bereketini, mahsulünün çokluğu dik
kate alınarak 15 yıl önce oradaki küçük suları 
ovaya dökmek etüdü başladı. 4 sene bu işin üze
rinde Önemle duruldu. Bu sular beşikteki ço
cuklar kadar uslu ve topraklar elle deşilecek 
kadar yumuşaktır.. Bakanlık bu sulamanın ge
rekli, kolay ve ucuz olduğu kanaatine vaıdı. 
Fakat 15 yıldanberi teşebbüs derecesinden ileri
ye varılmadı. 

Maraş'm önünde bir bataklık vardır. Bu 
bataklık kurutulduğu takdirde 80 bin dekarlık 

ınünbit bir toprak çıkacaktır. Fen heyetleri, mü
tehassıslar gidi]) yerinde gördüler.. Tetkikleri 
iyi kanaatler verdi. Bu bataklık kumtukırsa 
sıtmadan kırılan 20 den fazla köyün kurtulaca
ğı, yine bataklık yüzünden dağ işlerine çekile
rek dağılmış 100 kadar köyün yeniden insan ha
yatına kavuşacağı tahakkuk etli. Bazı vekiller 
oraya kadar giderek bu kanaati edindiler.. Sağ
lık Bakanı, Tarım Bakaniyle bunu üzerlerine 
aldılar ve halkımıza söz verdiler. 15 yıl biz ri
ca ettik, la yıl onlar vait etti, ümit verdi fa
kat sonunu işte görüyorsunuz. Huzurunuzda, 
yine tekrar ricacı vaziyete geçmemizden başka bir 
sonuç vermedi. Hepinizin başındadır. Bu ka
dar ümitlendirilen halk kabahati bizde buluyor. 
İhmalimize ve beceriksizliğimize veriyor. 

Halkımız bu yüzden bize küsmüştür.. Bizim 
de Bakanlara kıtsın eni izin bir hak olacağını arzc-
dersenı kusur sayılmamalıdır... 

BAŞKAN -•- Muzaffer Akalın. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) Sa
yın arkadaşlar; köy yollariyle belediye sınır
ları içindeki yolları bir tarafa bırakacak olur
sak geriye kalan yollarımız Devlet yolları ile 
vilâyet yollan olarak ikiye ayrılmaktadır. Vilâ
yetler arasında ekonomi bakımından, askerlik 
bakımından ehemmiyetleri olan yolların Devlet 
yolu olarak bir programa bağlanmış olduğunu 
bili\roruz. Bu yollar 20 bin kilometre uzunlu
ğundadır. Bu programa son senelerde Çankırı 
- Kastamonu - İnebolu yolu ile karabük - Kas
tamonu ve Taşköprü yolu da alınmıştır. .Ancak 
öğreniyoruz ki Bayındırlık Bakanlığı vilâyete 
gönderdiği bir tebliğ ile; biz bu yolların sadece 
bakımını üstümüze aldık inşaat ve esaslı ta
miratı yine vilâyetçe yapılmalıdır; denmiştir. 

Arkadaşlar; yolların bir kısmının, vilâyet 
yolu olarak mahallî bütçelerden, bir kısmının 
da Devlete ait olmak üzere umumi bütçeden 
yapılması esası bir vazife tefriki olarak görev 
ayrımı prensipine dayanmaktadır. Biz şimdiye 
kadar bu esası görev ayrılığı bakımından ilçe
leri birbirine bağlıyan ikinci derecede önemli 
yolları özel İdarelere bırakmak illeri birbirine 
bağlıyan iktisadi ve askerî önemleri bulunan 
yolları Devlet yolları programına almak sure
tinde kabul etmiştik. 

Şimdi, bu tebliğle ortaya yeni bir görev tak-
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simi işi çıkmış oluyor. Yani yolların bakımının 
bir idareye verilmesi, inşalarının ve esaslı ta
mirlerinin başka bir elde bulunması. Vakaa bıı 
da bir nevi görev ayrımı telâkki edilebilir, 
Yolların ilçelerin birbirine bağlıyan yollar ola
rak ve illeri birbirine bağlıyan yollar olarak, 
Devlet yolu ve vilâyet yolu olarak ayırmaktan-
sa bu görev ayrılığı bakımından, inşaat işi ve 
tamir i§i diye ayırmak da hâtıra gelebilir. Fakat 
arkadaşlar böyle bir ayrılış bugünkü mevzuatı
mıza uygun olmaz. Gerek Şose ve Köprüler Ka
nunu gerek İl Özel idarelerine ait kanun, yol
lan inşa ve bakını itibariyle değil, ehemmiyet
leri ve durumları bakımından kül halinde inşa 
ve bakımı ile beraber olmak üzere yani vilâye
tin uhdesine vermekte ve yahut Devletin umu
mi idare hizmeti olarak Genel Muvazeneden 
idare edilmesini icabettirmektedir. Eğer görev 
ayrılığı bakımından yolları tefrik hususunda 
başka bir sistem koyacaksak inşaatın bir 
elde, bakımı bir elde olmak üzere ayı
rabiliriz. Fakat, o zaman zannederim ki 
bakımı Bayındırlık Bakanlığına değil; in
şaatı Bayındırlık Bakanlığma bırakarak 
bakımı mahallerine terk etmek belki daha el
verişli olabilir'. Bendeniz Devlet yolları arasına 
alınmasına karar verilen ve Devlet, yollan 
programında yer alması kabul edilen bu yollar 
için bu enirin neden dolayı verilmiş olduğunu 
yetkililerden sordum. Bendenize dediler ki, 
ne yapalım tahsisatımız eksiktir. Bütçede mevcut 
bulunan ödenekle bunların hem bakımlarına hem 
de esaslı tamir ve inşalarına yetişmeye imkân 
göremedik. 

Arkadaşlar; bu mahzur ve gerekçe biraz ev 
vel arzettiğim görev ayrılığı bakımından yolların 
no şekilde Devlet ve mahallî idarelere tevzi edil
mesi Jâzımgcldiğini tâyin eden kanunlarımız mu 
vachesinde bir kıymet taşıyamamakla beraber 
ödenek eksikliği Genel Bütçe için düşünülüyor da 
Özel idarelerin kısır bütçeleri için niçin düşünül
müyor] Bendeniz bu tatbikatı Özel İdarelerin 
malî durumuna uygun görmediğim gibi mevcut 
kanunlarımızın görev ayrılığı esasına da aykırı 
bulduğum için çok kıymetli Bayındırlık Bakan ni
dan düzenlenmesini rica edeceğim. 

Sözlerime son verirken demiryolları progra
mımızın cinde yenilmiş olan Karabük - Kasta
monu demiryolunun biranevvel tahakkuk etti
rilmesini temenni etmekte olduğumu ve bunun 

ne zaman yapılabileceği hakkında bizi tenvir bu
yurmalarını rica ederim. 

AKÜ' EYİDüGA.N (Kars) — Muhterem 
arkadaşlarını, geçen yıl bu vakit yurdun ana ih
tiyaçlarından bilhassa G maddeden dördüne ta
allûku dolayısiyie Bayındırlık Bütçesinin müza-
kesi sırasında arzetmiştim. Yol, su, elektrik ve 
ihtiyaçları. 

Bu sene yalnız yol bahsi üzerinde kalbim 
ümit, nikbinlik ve güvençle dolu olarak yine bun
dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yol ko 
nusuuda artık sona ermek üzere bulunan eski 
bir anlayışın bundan sonra başlamak ve dört 
elle sarılmak iktiza eden yeni aıılayışm tam had
di taşlında bulunuyoruz. Eski anlayışın ne 
olduğunu tarif etmiyeeeğim. Çünkü gördüğü
müz yolların seldinden halinden va'zindan beliren 
bir yol anlayışımız vardı. 25 yıldanberi yollar 
üzerinde hiç mi çalışmadık.' Bu eski anlayışa 
göre Cumhuriyetin ilk Yol Mükellefiyeti Kanu
nunun tanzim edildiği zamanı hatırlıyorum. Mil
let mücadeleden kurtulmuş, yol işine sardırıl 
mak için, halkmıızın boş zamanlarından fayda
lanmak üzere bedenî mükellefiyeti 12 güne, gün
delik miktarını da Meclisi Umuminin tâyin ede
ceği hadde iblâğı için salâhiyet verilmişti. 12 gün
lük çalışmalar oklu. Senede, o zamanın rayicine 
göre, 18 liraya kadar bedeller verildi. Fakat ar
kadaşlar, elde mühendis yoktu, iyi kurulmuş bir 
teşkilât yoktu. Sırf bu yol parası ve bedenî yol 
mükellefiyetiyle ve tahsisi varidat sistemiyle 
memlekette takriben 26 000 kilometre yol yapıldı. 
Birçok tekerlek gitmez kazalarımıza otomobil ile, 
şose ile merasimle girdiler ve birçok köylerimiz 
yine aynı şekilde tekerlekli vasıta, motorlu vesa
it bu yollarda işlemeye başladı. Demin söz söv 
üyen arkadaşmuz Muzaffer Akalın Saimbeyli'ye 
otomobili ilk sokmuş olan o zamanki genç. kay 
makaıııımızdır. Fakat bu eski anlayışla yapılan 
yollar kısmen alt yapısı oimıyan yollardır. Eğer 
alt yapısı varsa üst yapısı tamam oimıyan yol
lardır. Eğer üst yapısı varsa kışın birçok seda 
idine karşı korunmaları tamam oimıyan, kışın 
seyrüsefere müsait oimıyan yollardır. Artık 
yeni bir anlayış yoluna girince bu sırf yazın iş
leyip kışın bir tarafa gidilemez olan yollara ve
da edilir. Biz o kışın gidilmez yollardan mem
leketin ağır ve felâketli günlerinde çok ıstırap 
çektik. Erzincan zelzelesinde, Sivas zelzelesinde 
Sıışehri'ne, Koyulhisar'a yetişmek ve yardım ye 



I.ışfirıuek iyin büyük zorluklar yektim. , 
Aziz arkadaşlarını, şimdi yeni elamanlar, ye- j 

iıi mühendislerimiz yel ilmektedir. Bunlar la ye
ni bir yol teşkilâtı vücuda getirebilecek duruma, 
bağlıyacak duruma gelmiş, bulunuyoruz. 

Harp anlayışı ile bir yol sistemi kurmak ve 
yolu müstehlik ve müsteidek, daima ve bütçeyi 
yiyen bir varl ık hal inden çıkarmak ve onu kendi 
kendini besliyen bit" uzviyet gibi inhisarlı bir şe
beke haline getirebilecek yoluna gireceğiz. 

(«ecen yı ldan bu yıla yol bakımı mevzuunda 
bu yeni anlayışın güzel eserlerini gördük. Bura
dan Kar s ' a kadar şimdi bu mevsimde yine oto
mobille gidilebilir. 

Bayındırlık Bakanlığına bu arada bizim -bir 
yıkılmış köprümüzün yenisini yap t ı rmak himmet
lerinden ötürü teşekkürlerimi arzederim. 

Yeni yol şebekemizi nasıl kuracağız,: (Kat i , 
kafi sesleri) . Müsaade buyurun a rkadaş la r , bili
yorsunuz ki, dost Amer ika 'n ın ya rd ım formü
lünden yollarımız için de önemli bir pay ayn l -
rıîmışiu*. Ve bu payın karşılığı olarak mende-
kelimize yeniden yol yapacak bir yok malzeme 
ve makineler gelmiştir. Bununla beraber Bir
leşik Amer ika 'n ın salahiyetl i mütehassıs mühen
dislerinden bii' grup memleketimizde gerek etüd-
lei' yapmak, gerek yeni yol şebekemizin kurul
masında iht isas lar ından faydalanmamız için 
memleketimize gelmişlerdir . (Malûm malûm 
sesleri) . Arkadaş lar , bize bu yardımı y a p m a k t a 
olan memleket; acaba, kendi y u r d u n d a kendi yol
ların.! nasıl vücuda get i rmişt i r . Ook lâzımdır, 
ib ıe 'âmiz bir levhadır , müsaade buyurun arze-
deyim. Birleşik Amer ika ' n ın tam bizim 
Türk iye şar t lar ı Türk iye iklimi avarı
zını ihtiva, etmek üzere, Türk iye yüz 
ölçümüne muadil Kolarado bölgesinde bir 
sahayı ele alıp kıyasl ıyorlar . Bizim yüz ölçü
müzdeki bir sahada aynı mik ta r nüfus, aynı 
nüi'us kesafeti olduğu halde 500 bin ki lometre 
yol yapılmışt ı r . • Ve bu son yetmiş sene içerisin
de yapı lmışt ı r a rkadaş la r . Geçen sene Türki
ye 'mizin 1.50 bin ki lometre yola iht iyacı olduğu
nu arzett iğİm vakit bir çok a rkadaş la r o, o, o se
da I a riyle karş ı lamışlardi . 

Arkadaşlar ku ru lacak bir yol fonu ile bizim 
yollarımızı kısa zamanda teknik vesaitle başar
mak imkânı açılmıştır . Bu teşkilât ın demin Mu
zaffer a rkadaş ımın temas et t iği nok ta l a r ı da 
t a tmin edecek: şekilde merkezileşmiş Tüzel kişili-

ı ğ.i haiz bir müessese elinde tedvir e tmekte büyük 
j i ayda vardır . (Kafi sesleri) Bit ir iyorum, çok 

kalmadı . 

Arkadaş la r , yalnız memleket te benzin sarfi
yatından. al ınacak ufak bir t aks i bizim, yol 
şebekemizi kısa bir zamanda vücuda ge t i rmek 
için yol fonuna iyi bir esas teşkil edecek vazi
yet tedi r . Millete eti yok hoşnut luğu davet ede
cek olan başlıca âmine hizmetimiz olan, yol işi
ne dört elle sarı lmalı ve bugün içinde bulundu
ğumuz büyük f ı r sa t tan hak k iyi e istifade etmek 
için Sa-ym Bakana hepimiz müzahir olmalıyız. 
Ben Hükümet ten yol şebekemizi, yol iht iyaçlar ı 
mızı esaslandıracak bir gayr i şahsî işletmenin, 
hiç bir şekilde bzulmasma meydan vermiyeeek 
bir kanunun biran evvel getir i lmesini bekleriz. 

Bu a rada güzargâhlar teshil inde de yol ikti
sadına uygun olan esaslardan ayr ı lmamaya dik
kat. etmek de başlıca borcumuzdur . 

i s k e n d e r u n ' d a n Erzurum'a yapı lacak bir yol. 
için meselâ bugünden eski ham yolların güzer
gahından. istifade etmek de ve bunlar fenni za
rure t ler olmadıkça ayr ı varyant la r la değiştiri l
mesine gidilmemesini bilhassa rica, ederim. 

Arkadaşlar , A n î e b ' i n başlıca fıstık, yağ, ba
dem, üzüm mahsulünü veren ve Anteb ' i Malat
y a ' y a bağlıyau bir Besni mıntıkası vardır . Au-
teb 'deu Besni 'ye giden yol. İskenderun. - Erzu
rum yolunun pek güzel ve bugün için kaahili 
istifade, az masrafla. ıslah ve esaslanması müm
kün bir güzergâh olur. 

Yol halisini burada b i t i rd ik ten sonra müsaa
denizle! seçim daireme ait devletin başlamış oldu
ğu bir iş hakk ında ufak bir ricada bulunacağını . 

Bu yıl bütçe rapor törünün, de hakkiyle i t ina 
ile temas et t ikler i gibi Kars şimendüferi için 
gayet, az lahsisat konmuş tur , üç milyon. Bunun 
da. üstünü 5 milyon 500 000 l iral ık bir bono ih
racı ile t amamlamak derpiş edilmiştir. Bu ka
dar lahsisat ve hu k a d a r bono ile geçen yıl lar 
t aahhüt le r in in bakiye borçları ödenecek faka t 
Horasana kada r Poz yapımına bu paranın ye-
tişmiyeceği raporda da mündemiçtir , Bütçe 
Komisyonu da teklife on pa ra ilâve etmemiştir . 
İvicam hiç olmazsa sene içinde bir imkân bulu
nursa H o r a s a n ' a kada r Poz 'un ikmaline başlan
ması ve ordan sonrası için de, Lokmacı hamuru 
gibi sıkıi) sıkıp bırakıl m amasını ve devam etti
rilmesini rica edeceğim. 
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YAfCUP KALGAY (Samsun) - Sayın ar- | 

k adaş l a r ; elinizde bulunan Bayındırlık .Bakan- i 
lığı Bütçesindeki rakam ve bu rakamda yapıla- | 
cak inşaatın heyet umıımiyesi meynumdadır . I 
Benim buraya ilâve edilecek bîr tel:,lii'itn olacak- | 
t ır , bilhassa buna nazarı dikkatinizi çekerim. ! 

1948 yılı Bayındır l ık Bütçesinin inşaat kısmı i 
S(> milyon l iradır . Bu para ile yanılacak inşa- j 
at ın mühimini çimento ile yanılacak inşaattı ' ' . Bu j 
defa Kafkas taraf ındaki Sarıkamış, Erzurum 
demiryolu muıtakasında yap t ı r ım seyyakafta 
1465 metre uzunlusunda bir tünelin delindiği, 
faka t delenlerin orada bekledğiui gördüm. Çi
mentoları yokmuş, yazmışlar, sıraya girmişler, 
bekl iyorlarmış. Tüneli delmiş olmasına rağmen 
çimentosuzluktan inşaatı tanınmlıyamıvnrlar, in
saf etmek lâzımdır. Bu iş çiıncutaosuz olamaz. 
Bu hat dar ve bir metrelik bir yoldu, bu sene 
normal bir genişliğe kalbedi lmektedir . Tünel 
hariç olmak suretiyle 80 kilometresi bitmiş vazi
yet tedir . Binaenaleyh öyle nazik bir durum
da olan bir sahaya rastlıynn b i r inşaat ' cimento-
suz, kendi haline nasıl bırakabil ir i / . O"ecen 1917 
yıl ında Bayındı r l ık Bakanl ığının hesaba kat t ığ ı 
çimento mik ta r ı 80 bin tondu. Acaba Bayın
dırl ık Bakanl ığı bu htiya.eımn ne kadar ın ı ala
bildi? Ancak 40 bin ton. Bugün birtakım imar 
ve inşa faaliyetlerine yeniden kız veriyoruz. 
Bir taraf tan da demiryollar ını uzatmaya uğraşı
yoruz. Ne fayda, ki, çimento bu ihtiyaca kâfi 
gelmiyor. Bugün yapı lmakta olan Ereğli lima
nının yakında inşa safhasına ."jeçilecek ve lıer-
gün 100 ton çimentoya ihtiyar olacak. Bu sene 
Nafıa inşaatı için aşağı yuk-arı yüz bin lon çimen
toya iht iyaç olacak. Bu, yalnız Bayındırlık' Ba
kanlığının ihtiyacıdır. Nereve gitsek diı'-on!)! 
ihiiyacından bahsetmişlerdir. Mepdekefnı ieori-
sinde nereye gittiysek hep çimenfosuzluk yüzün-
den inşaatın yarım kaldığını gördük. Binaenaleyh 
benim Sayın Bakandan temennim, Ekonomi Ba
kanlığı ile bir koordinasyon kurup kmıdisiım lâ
zım olan çimentoları tedarik etmesidir. Aksi ink- ! 
d irde. önümüzdeki mevsimde bütün insaaf yarım 
kalır. Mukavele ile haklanan inşaatlar mahke
melik olur. Bütün bunlara maksi kek maması 
için vaktinde «gereken tedbirin alınmasın' riea 
ederim. 

İkincisi; »reçeu yi! k.urada ı - i -; > e i id -Um; 
kü(;ük sulara hu sene 500 bin lira ''azla iaimr-sd 
ayırmışlar. Bu suretle 1 500 000 liralık bir tah

sisat vardır. Teşekkür ederim. Ne de m.sa 
500 000 lira zait*vahit bir kıymet ifade eder. 

Sonra,, ötedenberi, her vesile ile ileri sürdüğüm 
dâvalardan, birisi de Samsun limanı meselesi
dir. Çok teşekkür ederim. 

Hükümet , programlar ında her vesile île 
Samsun l imanuun değerini, ehemmiyetini pek 
iyi t akd i r etmişlerdir. oronTaıulanna kov
muşlardır . muhtelif kanun la r da vardı r . Son 
zamanda Bayındırl ık Bakanlığı bu hususta 
yetki almıştır, bu suretle vaziyeti daha ileri 
götürmüşlerdir . Bütçede bunun etüd ve apli
kasyonunu yapacak tahsisatı da koymuşlardır , 
buna da teşekkür ederim. 

Yalnız bunun inşaat durumu ne haldedir . 
Sayın Bakan millet muvacehesinde, bunun hak
kında ne düşünüyor lar , nasıl te lâkki ediyor
lar? Lütfen izahat versinler. 

Bir nokta daha vardır . O da, memleketimize 
gelmiş olan Amerikan yol heyeti kimlerdir , 
bunlar ın gayeleri nedir, memleketle vol ka rak
ter ini değişt irecekler midir? 

Bunla r hakkında da bizi 1en\ i r buyurur la rsa 
çok müteşekki r kabr im. Hepinizi selâmlarım. 

M E H M E T l)K'\ EM ('Edirneı Arkadaşlar . 
Bayındır l ık Bütçesi görüşülürken nenim de bir te
mennim ve bir de tenkidim var. 

Temennim; Bıeene nehrinin ıslahı; [Örgene 
nehrinin mansabmdan Lülebuıgaza kadar olan 
saha ve tahminen !20 bin hekim1 arazinin su bas
kınından korunulması keyfiyetidir. Bu arazi en 
ufak feyezanlarda su altında, kalmakta ve bu yüz
den *la\ ikiyle istifade edilememektedir. 

Arazinin ıslahı için evvelâ Uzunköprü ile 
Lüleburgaz aras ındaki su değirmenler inin kal
dırılması ve bu ameliyeden sonra da dolmuş 
olan ya taklar ın açılması. Değirmenlerin kaldı
rılması için tahminen 150 bin, ya t ak la r ın açıl
ması için de 250 bin lira lâzınubr. Uzunköprü ' 
den. mansaba k a d a r (d-ıu. kısmın ıslahına gelince; 
Burası ba tak l ık t ı r . Buna. da sebep şimdiyi' ka
dar Hükümet in alâkasız kalmasıdır . Bindin 
bataklık olan bu yerler, köylük san lapuhı ve cv-
v'dce işlenen münbit arazisidir. A'e seneden seneye 
büyümekte bu mümbit, mahsuldar arazi ba
laddık haline ü'eluıektedir. 

Ergenen in Mrn'ie- döküldüğü kısım dolmuş, 
Erdene ve Meriç vâdilerindeki sevive yüksel
miş o lduğundan bugünkü büyük ba tak l ık hu-
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sııle gelmiştir. B u n u n da ıslahı için Ergenede 
tebdili mecra y a p a r a k daha aşağı nok tada Me
rice veri lmek suret iyle kabi ldi r . Bu ameliye için 
de 2,5 - 3 milyon lira lâz ımdır ; bu vadi .ıslah 
edildiği t akd i rde sarfedilecek parayı ilk senesi 
b i rkaç misli fazlasiyle mahsul olarak memlekete 
kazandırmış olacaktır . Arazi, her tür lü mah
sulâta ve bilhassa Al pullu Şeker Fabr ikas ına ya
k ın olması sebebiyle panca r ekimine de çok elve
rişlidir. 

E rgene nehrinin ıslahı işi, su işleri progra
mına dâhil değilse 1948 senesinde projeler inin 
ihzarı ile 1049 senesi p rogramında yapı lacak iş
ler m oyarıma ithal edilmesini Sayın Bayındı r l ık 
Bakan ından rica ederim. 

Tenkide gelince: 
Arkadaşlar ; 350 sene evvel Eknıekçioğlu Ah

met Paşa taraf ından inşa ett iri l ip bir sene evve
line kadar hizmet gören Ed i rne 'n in tar ihî Tun
ca köprüsü buzların hücumuna mâruz kalarak or
ta ayağın sağ ve sol açıklıklarından geri kalanları 
kapanmış, su seviyesi mansap cihetine nazaran 
bir buçuk metre kadar yükselmiş ve bn yük
seklikten orta ayağın temeli üzerine dökülmüş
tür . Bu. hali gören alâkalılar buzları zararsız 
hale getirmek için Bayındır l ık Bakanlığından 
1.0 000 lira tahsisat getirtmişler, fakat pek ip
tidai çalışma tarzı yüzünden bir muvaffakiyet 
elde edememişlerdir. Ancak, buzları, esen 
şiddetli lodos ve yağmur la r eritmişse de köprü
n ü n üzerinde evvelâ iki yerden çatlama asarı gö
rülmüş, kısa bir zaman sonra da orta ayak sağ ve 
sol kemerlerle beraber çökmüştür. 

Çökme hâdisesini gazeteler yazdıktan sonra Ba
kanlık ts tanbı ı l 'dan Köprüler Fen Heyeti Müdürü
nü mahalline gönderip, Nafıa ve Su îşleri Müdürle
riyle birlikte tetkikat İcra ettirilerek müştereken 
hazırlatt ıkları raporda evvelâ muvakkat geçit te
mini için ahşap b i r köprü yapılması derpiş edil
miştir. Köprüler Fen Heyeti Müdürü tarafın
dan muvakkat köprünün 4 bin liralık keşfi ya
pılıp münakaşaya konmuş, ihalesi yapılarak ga
zetelerin müt.aaddit şikâyet yazıları üzerine mü-
taahhit harekete gelip birkaç amele île işe başla
mış, orta ayağın bir kısım enkazını temizledik
çe, ayağın temel kısmının yana yatmış olduğu 
görülmüş. Keşifte ise kabili istifade olduğu ka
bul edilen orta ayağın temeli üzerine yeni aya
ğın çıkarılması icabettiğinden mütaahhi t itiraz 
etmiş, Mahall inde yeniden Köprüler Fen He

yeti Müdürü tetkikat icrasiyle ikinci bir ke.şif 
tanzim ediliyor.. Bu defaki keşifte ayak enkazı 
temizlenil) yeniden temel atmak suretiyle ayak 
yapılacak. Mütaahhit tekrar işe başlıyor. Ah
şap palplanş yapıyor. M otorl er koyuyor. Fa
kat suyu kesip ayak enkazı temizlcmiye muvaf
fak olamıyor. Bu vaziyet; üzerine tekrar mahal
linde tetkikat yapıl ıp üçüncü bir keşif yapılıyor. 
Bu keşfe nazaran daire taraf ından putrelleri ve
rilmek ve mütaahhi t t a ra f ından çekilip içerisi
ne beton dökülmek suretiyle ayak yapılmasına 
karar veriliyor. Bugün meydana getirilen ayak 
üçüncü keşfin mahsulüdür . Ayağın sağ ve sol 
15 er metre açıklığnıdaki kısımları 4 metre yük
sekliğindeki yan kanat ve üst bağlantıları 30 -
35 santim kalınlığında ahşap olarak ve ancak 
lek vesait geçebilecek şekilde yapılmıştır . Arzet-
tiği manzara ise büyük bir çirkinlik tevlit et
mekte velevki muvakkat de olsa insana bu tarihî 
esere ihanet edildiği hissini vermekte, buradan 
gecen yabancıları da güldürmektedir . 

30 metrelik kısmı yıkılan 350 senelik Tunca 
köprüsünün âzami 200 bin liraya restore edilme
sinin kabil olacağını söyliyen fen adamları bu
günkü bu vaziyetten sonra 300 bin liraya da resto
resinin imkânsız olduğunu bildirmektedirler. 
Sebebini hep birlikte gözden geçirelim. Bu ta
rihî eserin restoresine karar verildiği zaman yi
ne muvakkat geçit için ahşap bir köprü yapmak 
zaruret indeyiz. Şu. halde ikinci bir köprü yap
mak ve yapılan bu köprüyü sökmek, çakılan 
pot rollerle içine dökülen betonu ve yapılan, aya
ğın önüne atılan taşları temizlemek yüz bin lira
ya mütovekkiftir. 

Arkadaşlar, fakir bir millet olduğumuzu 
her zaman itiraf ediyoruz. Hakikat de budur . O 
halde sarfedeceğimiz paraları hesapla harcamak 
i calicim ez mi? Faka t maalesef iş başında bulu
nan bazı mütereddi t ve kararsız kimseler pa
ralarımızın bu şekilde israf edilmesine sebep teş
kil etmekte ve bazan da tarihî eserlerimizi böy-
lce ucubeye benzetmektedirler. Vazifelerini kö
tüye kullanan kimseler üzerinde art ık durulmalı 
ve bu gibilerin lâyık olmadıkları işleri elinden 
alınarak tasfiye edilmeleri memleket namına çok 
hayırlı ve yerinde olur. 

Dr. S ATM A l/î DÎEMIİK (Km1) Şimdi 
efendim; bendeniz ufak bir ricada bulunacağım. 
Ufak veya büyük, yalnız sişirmiyeceğim. Çünkü 
şişirirsem tesiri kayıp olur. Niyazim budur . 
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Ah Ahmet Çınar! Şimdi Bitlis şimendiferini 
burada konuşurken bana edebiyat yapıyorsun 
dediler. Azizim, niçin iğneyi kendine batır
mazsın da çuvaldızı başkasına sokarsın. Hele 
Zeytinoğlu! Yani biz Ankara'ya geldiğimiz za
manı bilirim. Mustafa KemalYlenberi burada 
bir çok Bayındırlık namına yapılan cinayetlerin 
haddü hesabı yok imiş. Şimendifer, mimeıidi-
fer, köprüler, tüneller filân. Hani bazı mersiye
ler vardır; 

Devran olup müsait, oi kavmi bihayaya; 
îsal olundu bidad şerhaddi intihaya. 
Yani, Zeytinoğlu arkadaşım niçin bunu bu

rada makam ile okumadı? Böyle okusaydı, hün
gür, hüngür ağlardık. Ama, sen diyeceksin ki, 
ben vazifemi yaptım, Allah razi olsun. 

AHMET OĞUZ (Eiskişehir) — Siz de vazi
fenizi yapıyorsunuz. 

Dr. SAlM ALİ DİLEMRE (Devanda) — 
Herkesin kulağı var, gözü var, aklı var. * 

Rize'de. 40 kilometrelik bir şose var, 15 ki
lometresi yapıldı. Rize'nin yollarını herkes bi
lir. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, herkes sırtında 
bir küfe ile dolaşır, Çünkü başka çare yoktur. 
Rize'de verem çoktur. Rize'de verem çoksa eğer 
yarısının sebebi bu yolsuzluktur. Yol 40 kilo
metredir. 15 kilometresi yapılmıştır. Karınca 
gibi çalışıyorlar. Efendim, Güneyce nahiyesi ka
za oldu, fakat yolsuzluktan gidil emiyor ki, Allah 
aşkına yapma şunu. (Alkışlar). 

SALİM ALTUfi (Erzurum) — Sayın arka
daşlarım, Karadenizi İrana bağlıyan Trabzon'dan 
Kızıldize'ye kadar uzanan büyük bir dâva uğ
runda yapılan transit yolundan bahset
mek istiyorum. İlk inşa üzerinde bilhassa Gü
müşhane İline müsadif kısımda gösterilen dik
kat ve hassasiyeti burada övmeyi bir vazife bi
lirim. Bu uzun yol. yer yer esaslı surette yapıl
dıktan sanra husule gelen inkişafı ve duyulan 
ferahlığı ve bunun edebiyatını yapıp başınızı 
jağrıtmıyaeağım. Yapımına bu kadar itina etli
leri yolun bakınma cidden dikkat ediliyordu. 
Her yıl bu şosenin muhtelif parçaları üzerinde 
dolaşırım. Bu yıl sanki boydan boya katettirn. 
Bazı yerlerinde gördüğüm bozukluk ve bakım
sızlık hüzün vericidir. Hele Hasankale - Heliba-
ba arasında daha yapılmadan bozulan ve bol 
kumla kusurları seddedilınek istenilen bir parça 
vardır. Yürekler acısıdır. Genç ve değerli arka-

. IMI u : z 
daşım, Sayın Kasım Gülekten çok rica ederim, 
fırsat bulursa kendisi gitsin, bulamazsa bir mü-
hendis göndersin. Onların da benim gibi hayre* 
te düşeceklerine hiç şüphe etmem. 

Milyonlar sarf edilerek yapılan bu yolun ya
pımına ve ondan sonra bakımına devamlı ve 
ciddi bir itina olmazsa elbette yolun ömrü kısa, 
emek ve para da heder edilmiş olur. 

Sonra arkadaşlar, makine devrindeyiz. Tran
sit yol birçok meskûn yerleri katetmektedir. 
Toz toprağın bu yerleri ne hale getirdiğini bi~ 
lirsiniz. Bunun için Bayındırlık Bakanlığının 
bir prensip kararma varmasını rica ederim. Hiç 
olmazsa şehir, kasaba ve bucaklardan geçen. 
transit kısmı parke yapılsın. Şose ile parke ara
sında küçük bir fark varsa onu da Büyük Mec
listen istesin. Bunlardan başka geçen yıl etüdü 
sapılan Karasu bataklığı kurutma safhasına bu 
yıl geçilecek midir? 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Sayın arka
daşlar, sözüme Bayındırlık Bakanlığının yapı ve 
imar işlerinden başlıyacağım. 

Yapı ve imar işleri: Devlete ait yapı işleri 
1934 yılından evvel Bakanlıklardaki muhtelif 
Fen Heyetleri eli ile 3Taptırılmaktaydı. Resmî 
binaların arzettiğim şekilde yapılmakta olmasın
dan doğan birçok mahzurlar gözönüne alınarak 
bu yapıların teknik bir bakanlık olan Bayındır
lık Bakanlığı tarafından yaptırılması kararlaştı. 
Bu maksatla Bayındırlık Bakanlığı teşklâtı cin
de evvelâ bir binalar Fen Heyeti ve bir sene son
ra da Yapı İşleri Umum Müdürlüğü kuruldu. 
Bu suretle hemen hemen bütün resmî binalar Ba
yındırlık Bakanlığı eli ile yaptırılmaya başlan
dı. Devlet İktisadi Teşekküllerine ait proje ve ke
şifler bile Bayındırlık Bakanlığının tasdikmdan 
geçiyordu. Bu teşekkül yavaş yavaş tekemmül 
etmekte ve verimli bir hale gelmekteyken sonra 
çıkan kanunlara ilâve edilen bazı madde hüküm
lerine dayanılarak birer birer her vekâlet kendi 
yapı işlerini yeniden kurdukları kendi Fen He
yeti yolu ile yapmak yoluna girdi. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin yapacakları binaların keşif 
ve projesinin bir defa olsun Bayındırlık Bakan
lığı Fen Heyetinin tetkikmdan geçmesi de kaldı
rıldı. 1934 yılındaki görüş ve zihniyetin, Devlet 
yapılarında mimari ve teknik birliğinin temini 
gayesi de terkedildi. Bugün birçok Bakanlü^lar-
da ve birçok resmî dairelerde birer Fen Heyeti 
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vardır. Ve ayrı ayrı çalışmaktadırlar. Bunun 
zararı şudur: 

1. — Keşiflerde vahit fiyatlar bir olmuyor: 
Aynı şehirde muhtelif iki daire tarafından yap
tırılan aynı cins yapının fiyatları arasında fark 
«örülüyor. Meselâ bir metre mikâbı çimento harç
lı taş duvarın fiyatı bir dairede başka, diğer da
irede de başka oluyor. 

2. —- Mimaride birlik temin edilemiyor. 
3. — Ayrıca adedi memleket ihtiyacını he

nüz karşılayamamakta olan. fen adamlarımız 
muhtelif dairelere dağılıyor. Daireler mühendis 
ve mimar bulmakta müşkülât çekiyor. Bu halin 
önünü almak üzere yine 1934 teki zihniyete göre 
bu meselenin halline dönmeli ve Devlet yapıları
nın hemen hepsinin Bayındırlık Bakanlığı eliyle 
yaptırılması veya tasdik edilmesi usulüne dönme
lidir. Bayındırlık Bütçesi raportörü Sayın Ve
dat Dicleli arkadaşımın bu husustaki fikirlerine 
tamamen iştirak ediyorum. Devlet yapılarından 
bahsederken İstanbul Adliye Sarayı inşaatından 
kısaca bahsetmeden geçemiyeceğm. 

Yanmış olan istanbul Adliye Sarayının tom
ruk dairesi arsası (riski şurayı Devlet arsası) 
üzerinde inşası 1935 yılında kararlaştı. Oağal-
oğlu caddesinden soğuk çeşmeye kadar olan ma
haldeki bazı binalar da kamulaştırılarak elde edi
lecek arsaya İstanbul ihtiyacını karsılıyacak bir 
Adliye Sarayı inşası için proje müsabakası ya
pıldı. Müsabaka bitti, kabul edilen projeye göre, 
keşifler, tafsilât, resimleri, şartnameler hazırlan
dı. Binanın istimlâk bedelleri hariç olmak üzere 
480 - 500 bin liraya binanın yapılabileceği anla
şıldı. Hatırımda kaldığına göre 1936 senesi son
larında iki sene kadar müddet içinde ikmal edil
mek üzere eksiltmeye konmak üzere iken, Adliye 
Sarayının Sultan Ahmet meydanının yapılması 
fikri ortaya çıktı. 

Eski umumi hapisane binası, arsası da yeni 
Adliye Sarayının inşasına kâfi gelmediği için, 
etrafındaki bazı hususi binaların da istimlâki 
icabetti. Arsa yine kâfi gelmedi. Tekrar tomruk 
dairesi arsasına yapılması hakkında bir temayül 
hâsıl oldu, o da olmadı. Bugün yine Sultan Ah
met meydanında yapılması düşünülmektedir. İs
timlâk sahasının da biraz daha genişletileceğini 
işitiyorum. Benim şahsi kanaatime göre İstanbul 
Adliye Sarayının inşası için en-muvafık arsa 
yine tomruk dairesi arsasıdır. 

Boğazlardan, Adalardan, Anadolu kıyısm-

dan gelecek iş sahipleri için en kolay Adliye Sa
rayı yeri tomruk dairesi arsasıdır. Burası uygun 
görülmediği halde, Ayasofya yanındaki yanan 
Adliye binası arsasına yapılması en uygun ola
caktır. Her ne kadar bu arsanın arkeoloji saha
sına dâhil olduğu ileri sürülüyorsa da Sultan 
Ah.met meydanındaki arsa için aynı iddia varit
tir. Hülâsa olarak benim şahsi düşüncem, İstan
bul Adliye Sarayının ya tomruk dairesi arsasına 
veya Ayasofya yanındaki eski yerine yapılması 
yolundadır. 

Yollarımız: Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtı 
allındaki yollarımız 40 000 kilometreyi geçmek
tedir. Son senelerde Bunun yarısına yakın bir 

miktarı Devlet yolları arasına alındığını işitiyoruz. 
Trabzon - İran hududu arasındaki 600 küsur 
kilometrenin transit yolu ile başlıyan Devlet 
yolları tulü uzaya uzaya bugün 20 000 kilometre
ye kadar çıktığını duyuyoruz. 20 000 kilometre 
uzunluğundaki bu yolların hemen hepsinin gü
zergâhın tam fennî bir şekilde olmadığı gibi mün-
hanilerinin meyi İleride bugünkü ihtiyaçları 
karsılıyacak bir halde değildir. Bunun için şim
diden bu yolların birer birer etüd ve istikşafları 
yapılarak; tadili, tebdili icabeden kısımların tes
hili lâzımdır ki, tahsisat elde edilince hemen 
inşasına geçilebilsin. Her nekadar bütçede 100 
bin lira kadar bir tahsisat var ise de kanaatımca 
kâl'i değildir, {.-jindiden fennî hazırlık yapılmazsa 
1937 yılında su işlerine başladığımız zamanki 
güçlüklerle karşılaşacağımız tabiîdir, tölde evvel
ce hazırlanmış etüdler, keşifler olmadığı için 
1936, 1937 yıllarında ele alman su işlerimize bu
güne kadar 11.5 'milyon lira kadar bir para sarfe-
dildiği halde memnuniyet verici bir netice göze 
çarpmamaktadır. Yalnız şu noktayı kaydetmekle 
iktifa edeceğim: 

Memleketimizin arazisi arızalı ve dağlık ol
duğu için pek çok küçük dere ve sularımız var
dır. Bugüne kadar sarfedilen 1 15 milyon lira
nın bir kısmı bu sulara sarf edilseydi yurdumu
zun birçok yrlerinde faydaları elle tutulur bir
çok işler görülebilirdi. Bütçede bir buçuk mil
yon lira kadar küçük su işlerine tahsisat kon
muştur. Bu para çok azdır. Büyük su işleri 
için konmuş olan 11 700 000 liranın bir kısmının 
bu işlere ayrılması cok yerinde olur. Hükümet 
beyannamesinde de küçük su işlerinin ehemmi
yetle ele alınacağı söylenmiştir. Sırası gelmiş 
iken seçim çevreme ait bir işten bahsetmeme 
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müsaadenizi rica edeceğim. Eğirdir Gölü sevi
yesi 3,5 metre kadar yükselmiştir. Mecra dol
muştur. Temizlenmesi açılması lâzımdır. Ba 
yüzden göl etrafındaki birçok köylere ait 200 
b ı ı dönüme yakın arazisi bataklık haline gelmiş
tir. Eğirdir'den Canadası'na kadar olan yol bu
gün iki buçuk metreden fazla su altında kalmış
tır. Böylece köylülerin hem tarlaları elinden 
gitmiştir hem de sıhhatleri bozulmuştur. Bir
çok Bayındırlık Bakanlarımız bu hali gözleriyle 
görmüşlerdir. Bunun ıslahı için icabeden pro
jeler de yapılmıştır, hazırdır. Hattâ Bayındır
lık Bakanı Saym Kasım Gülek'in selefi 1948 ba
şında bu işin eksiltmeye çıkarılacağını hemen 
bütün Eğirdir halkı önünde müjdelemişlerdi. 

Sayın Bayndırlık Bakanı Kasım Gülk, baş
lanılmış olan su işleri ikmal edilmeden; yeni su 
işlerine girişilmiyeceğini geçen gün bu kürsü
den ifade buyurdular. Bu prensip doğrudur 
ve doğru sayılabilir. Fakat başlanmış su işleri
nin ikmali için 165 milyon lira kadar bir tahsi
sata ihtiyaç olduğunu ve enaz yedi senede ta
mamlanabileceğini düşünürsek, 50 den fazla kö
yümüzün hastalıktan, sıtmadan, sefaletten 
kurtulması için daha ne kadar beklemek lâzını-
geleceği acı hakikati gözlerimizin önüne diki
liyor. 

Eğirdir, Karaağaç, Yalvaç, Uluborlu İlçe
lerinin çevrelediği en güzel bir gölümüzün etra
fındaki halkımızın biran önce sıtmadan, sefalet
ten kurtarılması zamanı gelmiş ve geçmiştir de. 
Geri bırakılması hiçbir suretle doğru olmıyaeak 
olan bu işin 1948 yılı bütçesi tasdik edilince 
ele alınmasını Sayın Bakandan rica ederim. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

SALAM ON ADATO (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; Adalet Bakanlığı bütçesi müza
kere edilirken, istanbul'un bir Adalet sarayına o-
lan ve 12 senede tatmin edilemiyen büyük bir 
ihtiyacını belirtmiştim. Adalet Sarayının inşası 
için, Bütçe Komisyonunda kabul edilen tahsi
sat Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer bul
duğundan, aynı konu hakkında temennide bu
lunmak ihtiyacını duydum. 

On sene kaid&r devam edeiı tetkikat netice
sinde Adalet Sarayının' Sultanahmet'te, Tapu 
dairesinin bulunduğu semtte inşası kararlaştı
rılmış ve inşaatın o semtte yapılması muvafık 
olacağı tayyün etmiştir. İptidaen Adalet Sarayı* 

! mn Vilâyet konağının karşısında bulunan tom
ruk mevkiinde inşası kararlaştırılmıştı. Fakat 
Teknik bazı sebeplerden dolayı o projeden sar
fınazar edilmiştir. Bu tomruk mevkiine varmak 
için tesadüf edilen müşkilâtı İstanbul hâkim ve 
avukatları bihakkın takdir ettiğinden, inşaatın 
Sultanahmet'te, Tapu dairesinin ittisalinde ya-
pılalacağı haberini duyar duymaz büyük bir se
vinç ve inşirah duydum. 

Bu sabah Millî Eğitim Bütçesi müzakere edi
lirken bir arkadaşımızın bazı arkeolojik sebep
lerden dolayı Adalet Sarayının Tapu ittisalinde 
inşaatın caiz olmıyacağmı beyan etmiş. Benden 
evvel kürsüye gelen arkadaşımız dahi aynı nok-
tai nazarı ileri sürmüş ve inşaatın Tomruk mev
kiinde veya eski Adalet Sarayı arsası üzerine 
inşa'atm muvafık olacağını dermeyan etmiştir. 
Eski Adalet Sarayının bulunduğu arsa üzerine 
inşaat yapılması meselesi yeniden tetkıka tâbi 
tutulacak olursa bu inşaatın on sene sonra yapı
labileceğinden endişe duymaktayız. Binaenaleyh 
Adalet Sarayına olan ihtiyaç gözönün de tutula
rak bu inşaatın Tapu idaresinin ittisalinde ya
pılmasının muvafık olacağı kanaatindeyiz. Yük
sek heyetinizce de malûm olduğu üzere her şe
hirde Posta ve Adalet sarayları efradın kolay
lıkla varabilecekleri mahallerde inşa edilir. Hal
buki Tomruk mevkii bu evsaf ve şeraiti haiz de
ğildir. Tomruk mevkiine girebilmek için avukat
lar ile hâkimler ve eshabı mesalihin (bu eshabı 
mesalih arasında bazan hastalar da bulunur.)Sir
keciden inmek ve Ankara caddesini de yaya ka-
tetmek mecburiyetindedirler. Çok enerjik oldu
ğunu bildiğimiz Sayın Bayındırlık Bakanından 
hemen faaliyete geçmelerini ve gördükleri mu
hakkak olan Bükreş ve Atina'da mevcut Ada
let Sarayları çapında bize bir adalet sarayı inşa 
ettirmek hususunda kendilerine terettüp eden 
vazifenin ifasında muvaffakiyet dilerim. 

ZİHNİ ORHON (Kars) — Efendim; istemek 
bize, Allanın yardımı Hükümete. 

Yapılan şimendiferlerde Diyarbakır - Cizre 
hattı nedense duruyor. Elâzığ - Van hattı hı
zını kaybetmiştir. Raporda görüyoruz zaten ko
nuşmadan maksadım olan Erzurum -Kars hattı 
da yavaşlamıştır. Bütçeye üç milyon konul
muş, fakat 8,5 milyon 1948 de verilmesi lâzım-
gelen bir paradır. Şuhalde acaba imkânı yok 
mudur, öyle şurada, burada, orada, yapmadan 
duraklıyanlar.ın. hepsini bir araya teksif, etsek 
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ve evvelâ Kars hattını yapsak, bunu teklif edi
yorum. 

İğdir, Sürmene ovası; Herkes bilir ki. Mısır 
derecesinde feyizli bir arazidir. Bizim zamanı
mızda buradan 3 milyon kiloya kadar pamuk 
çıktı. Gerek bizim iyi idare etmememiz ve ge
rekse arpanın ve buğdayın iyi para etmesi yü
zünden bu, eksile eksile bugün 200 lün kiloya 
kadar düştü. Bunda susuzluğun da tesiri var. 

Fi emen K> seneye yakındır bir İğdir kanalı 
meselesi var. Nerede ise zamanaşımına uğraya
caktır. 

Sonra Erzurum'un bir bataklık derdi var 

Erzurum yaylasında bataklığa insan biraz da 
acıyor. Senelerdenberi biz ve Erzurum Millet
vekilleri yalvarır dururuz. Doğu'ya gelenlerin 
hepsi de vah vali derler, Doğu'yu iyi ihmal et
mişiz. Mersiye karnımız] doyurmuyor. Şu Ka
rasu Bataklığım da bu sene olsun kurutun. 

Bir de Erzurum'da Büyük Havuzun Şima
linde bir büyük bina 3ra pil m ıştır. Natamamdır, 
harap olup gitmektedir, yazık olmaktadır. Ta
mir edin de o da haralüden kurtulsun. 

BAŞKAN — Oturuma 15 dakika faâsıla 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19 

t>9-<< 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 19,15 

BAŞKAN — Ol. Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Yoklama 
yapacağız. 

(Yoklama yapılmaya başlandı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 
NüRt ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlarım; 

ben de yollardan bahsedeceğim. Bilhassa mo
torlu kara taşıt vasıtalarının memleketimizde 
artıktan sonra şoselerin iktisadi kalkınmadaki 
mühim rolü anlaşılmıştır. Ve hattâ otomobil 
nakliyatının trenden daha ekonomik olduğunu 
kabul eden mütehassıslar vardır. Hükümet de 
şoselerin bir dâva olarak ele alındığını muhtelif 
vesilelerle söylemişti. Fakat şose yapımı veya 
tamiri için para sarfedilirken mahallî ihtiyaç 
ve zaruretler gözönünde tutulacak yerde işin 
fantazisine ve gösterişine gidiyoruz. Çünkü 
tren hattına muvazi bir de şose yapıyor, şosesi 
olan yere bilmem turistik asfalt yol döşemeye kal
kıyoruz. Ucuz ve sağlam yol yerine pahalı ve 
lükse gidiyoruz. Otomobiller trenle rekabet edi
yor, fakat öbür tarafta treni, başka türlü bir 
taşıt vasıta ve yolu olmıyan vilâyet ve kazalar da 
perişan vaziyettedir. 

Hususi Muhasebelerin bugünkü durumu ma

lûm. Bu vaziyet karşısında vilâyet yollarının 
değil yeniden yapılması, mevcut olanların ta
miri imkânları da kalmamıştır. 

Bu vaziyette en betbaht ve zavallı olan vilâ
yetlerin başında Muğla gelir. Bu sefer Şarkta 
8 - 1 0 vilâyeti gezdim. Şartkta dahi Muğla ka
dar betbaht sahipsiz ve yolsuz bir vilâyet gör-
mcedim. Halbuki Muğla'nın merkezinden baş
ka 7 kazası vardır. Her kaza yüzlerce kilometre 
birbirinden uzaklıktadır. Ve yegâne muvasalâtı 
kara yoludur. Geçen sene vilâyetlerimize gelen iki 
Bakan gözleriyle gördüler ve halkın bu hususta
ki şikâyetlerini yakından dinlediler. Dokuz se-
nedenberi tamamen ihmal edilmiş, tamamen yüz
üstü bırakılmış ve bugün yol namına hemen he
men bir şey kalmamış vaziyette bulunan zavallı 
Muğla halkı hakikaten çok muztarip ve şikâyet
çidir. Bakanlar vasıtasiyle yaptıkları şikâyet
leri de bir neticeye vâsıl olmadı. Bunu da bir 
betbahtlık olarak kabul ediyorum. 

Muhitin şu husûsi vaziyeti gözönünde bulun
durulacak olursa Muğla iktisadi bakımdan çok 
kısırdır. Bir de yolsuzluk felâketi ile başbaşa 
kaldığı takdirde iktisaden kendisine çok büyük 
bir darbe olacaktır.- • 
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Yollar için ayrılan paradan, bilmiyorum, 

Muğftı da nasibedar olacak mıdır? Böyle bir ta
savvur yoksa hassaten Bakandan himmet etme
lerini rica ederim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkadaş
larım, yol meselesi ve nafıa meselesi mevzuubahis 
olduğu zaman benim Cumhuriyet rejimine ina
nımın temeli gözümün önüne geliyor. Bundan 
20 sene evvel şose kelimesini bilmezdim. Ve ha
kikaten 600 senelik Osmanlı İmparatorluğunun 
devam eden saltanatı şu 23 senelik Cumhuriyetin 
yol ve nafıa işlerine yaptığının herbir parçası
nı 100 er seneye sığdırsaydı bu memleket cennet 
olurdu ve bugün bu münakaşalara da yer kal
mazdı. Bunu kaydetmekten kastım, memlekette 
yapılan mühim işlerin hepsini de kötü göstermek 
ve tamamen millî vicdanı yanlış hükümlere sev-
ketmcnin doğru olmıyacağma kaniim, millî bir
lik ve bağlılık ve milletin dayanıklılığı bakımın
dan. Onun için müstakil bir milletvekili olarak 
arzediyorum, Cumhuriyette 23 senedenbcri hiz
metleri arasında büyük işler başarılmıştır. Türk 
.mühendislerinin tecrübesizliği, bilgisizliği ve ha
zan da kötü hareketlerine rağmen büyük işler 
başarılmıştır. 23 senedenberi gösterdikleri bu 
başarılar hakikaten takdire değer. Hattâ biz nu 
kürsüden münakaşalar dinlemişizdir ki, bunu bu 
memlekette tarih kaydetmiştir; Bu Memlekette 
tren işletenleyiz. Bilet vaziyetini bile idare ede
cek adamımız yoktur, diye bu kürsüden söylen
mişti. Halbuki bu memlekette bu sahada çok iş
ler başardık. Bunların hepsi cidden mühimdiı 
Ama gönül istiyor ki, iş daha iyi yürüsün, daha 
güzel olsun. Bu bakımdan birkaç noktayı arzet-
meme müsaadenizi rica edeceğim. 

Bazan vilâyet bütçelerinde yol paralarının 
dağınık bir şekilde sarfedilınekte, bir iş görül
memektedir. Bunun misali, Mebusu bulunduğum 
vilâyette 23 senedenberi toplanan paralar dar
madağınık bir şekilde sarfedilmiştir. Vilâyetin 
beş kazasının bir tek yolu yoktur. Yalnız vilâ
yette toplanan yol paraları yola sarfedilse hiç 
olmazsa iki kazanın mühim yolları ikmal edile
bilirdi. Bu bakımdan arzetmek istiyorum ki ev
vel emirde vilâyetlerin birer yol plânı olmalıdır. 
Her vali bu plâna sadık kalarak yol işlerini gör
melidir. Bir vali geliyor, bir yerden yola baş
latıyor, yerine gelen diğer bir vali bu yolu be
ğenmiyor başka taraftan işe başlatıyor. Evvelâ 
vilâyetlerin birer yol -plânını" yapmak, on'dan 
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sonra işleri sistemli bir şekilde takip etmek; 
mesai ve parayı da bu plâna göre teksif ederek 
çalışma zamanı gelmiştir kanaatindeyim. 

İkinci mesele: Konuştuğumuz, görüştüğümüz 
yollar ve şoselerin hepsi memleketin bütünlü
ğüne ait meselelerdir ama mevzu olarak bir de 
köy yolları meselesi vardır. Ve köy yolları üze
rindeki köprüler meselesi vardır. Vilâyetlerin 
bu işleri esaslı şekilde plânlaştırması lâzımdır. 
Kazadan kazaya şose gidiyor fakat bir Nahiyede 
su üzerindeki bir köprü ihmal ediliyor. Bu işi 
de plânlaştırmak ve köy yollarını da düşünmek 
lâzımdır. Ama bu Bayındırlık Bakanlığı mevzu
unda mıdır? Hayır ama hükümet mevzuu olarâ-
rak bunun da ele alınması zamanının geldiği 
kanaatindeyim. 

Diğer bir mesele Orta Anadolu'dan Cenup Şa
rki Anadoluy'a kestirme bir yol yoktur. Bunun 

hem iktisadi hem de diğer mülâhazalarla bunları 
söylemiye lüzum yoktur takdir buyurursunuz. 
ehemmiyeti vardır. Meselâ Maraş'a, Anteb'e 
gitmek için Adana tarafından 3 - 4 günde, yu
kardan aynı şekilde 3 günde gidilebilir. Halbu
ki iktisadi ve askerî bakımdan Cenup, Batı vi
lâyetlerine Kayseri, Göksün, Elbistan, Kısık-
Maraş tarafından bir kestirme hat yapılırsa 
Orta Anadoluyu kestirmeden cenup ve garbe bağ
lamak mümkün olur ki hem iktisadi ve hem de 
askerî ehemmiyeti büyüktür. Bu hususta Ba
yındırlık Bakanlığının dikkat nazarını çekerim. 

Yollar meselesinde bizim bir mevzuumuz da; 
iyi ve çok mühendis yetiştirmektir. Üniversitenin 
talebe vaziyetine bakınca; diğer fakültelere na
zaran fen, bilhassa mühendislik kısmında talebe 
adedi çok azdır. Fen adamını ve teknik eleman
ların adedini artırmak yoluna gitmeliyiz. Meselâ 
İller Bankas7mn elinde mühendis hemen hemen 
yok denecek kadar azdır. Adam bulunmaması 
yüzünden Cenup, Cenup Şark, Orta Anadolu 
ve Şarkî Anadolu'daki birçok mahallî işlerde 
belediyeler ve vilâyetler müşkülât içine düşmek
tedirler. Bu noktayı da Bayındırlık Bakanlığı
nın gözönüııde tutmasını rica edeceğim. 

Diğer ve son meselem şudur: Bataklıklar 
meselesi bu memlekette Sayın Ahmet Çınar'ın 
İsrarla üzrinde durduğu bu mesele hakikaten çok 
mühimdir. Ahmet Çınar'a samimî kanaatleri 
dolayısiyle iştirak ederim. Meselâ Maraş ova-
smdaki 400 bin dekarı işgal eden bataklıkların 
hiç olmazsa küçük sular meyan ma ithal «edilerek 
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kısmen olsun kurutulması yerindedir. Maraş ova
sında bir Gölbaşı bataklığı vardı ki, bu bataklık 
bir kanalla Maraş ovasmdaki Aksu'ya akıtıldığı 
zaman bu ovanın sulama ihtiyacı da halledilmiş 
olacaktır. Bilhassa yaz mevsiminde pirinç böl
gesinin su yüzünden çıkan mücadele ve münaza
alarının sonu gelecektir. 

Sulama ve bataklık işleri çok önemlidir. Pa
ramızı- önce böyle gelir getirecek membalara sar-
fetmeliyiz. 

Benim ricalarım bunlardan ibarettir. Uma
rım ki, yapılır. 

ALÎ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — A r 
kadaşlar, herhangi bir sual takririne karşı Hü
kümet namına konuşan bir Bakanın Yüksek Hu
zurunuzda bu kürsüden verdiği sözün en kuvvet
li ve muteber teminatı taşıyan bir vesika mahi
yeti olması lâzımdır. Halbuki 20 . VIII . 1947 
tarihinde Başkanlığa bir sual takriri vermiştim. 
Takririn mevzuu Çanakkale'de vapurların yana
şabileceği bir iskele bulunamadığından dolayı hal
kın çekmekte olduğu sıkıntıya karşı Hükümetin 
bir çare bulmasını rica etmiştim. 3 . IX . 1947 
tarihinde kürsüye gelen Bayındırlık Bakanı bu 
ihtiyacı tasdik ederek keşfi hazırlanmış olan is
kelenin 1948 senesinde yapılacağından ve hal
kın sıkıntılarına nihayet verileceğine söz verdiği 
halde maalesef 1948 senesinin Bütçesine bu is
kele için tahsisat konmamıştır. Hükümetin verdi
ği söz tatbik sahasından hariç kalarak ihmal edil
mesinin sebebi nedir? 

Acaba Bakanlar arasındaki değişiklik mi se
bep olmuştur, yoksa cihanşümul bir şöhret taşı
yan ve bilûmum ecnebi vapurların yegâne ge
çit kapısı olan ve nihayet bir şüheda ziyaretgâ-
hı olan Çanakkale iskelesi için bir buçuk mil
yara yakın olan Umumi Bütçeden ayrılacak tah
sisat mı oçk görülmüştür? Bu vaziyet karşısın
da iskelenin mukadderatı ne olacaktır? Sayın 
Bakanın tenvir buyurmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Ali Rıza Avı. 
ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Arkadaşlar 

sabrınızı suiistimal etmemeye çalışacağım. Üş, beş 
dakikanızı rica ediyorum. 

Efendim, bu yol mevzuunda üç tanesi İstan
bul'a, bir tanesi de Zonguldak'a ait 4 ricam 
vardır. İstanbul'a ait olan yol... 

SEDAD PEK (Kocaeli.) — En iyisi Istan-
buy^adı^yoU^ran,., -••• •• 

ALİ RIZA ARI (Devamla) — Müsaade bu
yurun, lüzumsuz bir mevzudan bahsetmiytece-
ğim., 

İstanbul'da Sütlice'nin bittiği yerden itiba
ren Alibey Köyüne giderken fabrika arasında bir 
yol vardır. Beş sene tamirsiz kalmıştır. Sebebi 
de hududunun belediyeye mi yoksa Nafıaya mı 
ait olduğunun halledilmemesidir. Bunu nazarı 
dikkatinize arzetmek isterim. Bunu anlatmak 
için mahallinde çok uğraştık. Fakat maalesef 
vaktiyle zamanında halledilmedi. 

Bir de amele i daime ve tamiratı mütemadi
ye meselesi vardır. Bu tamiratı mütemadiye ve 
aınelei daime meselesi her sene vardır. Fakat 
hendekten çıkan topraklar yolun üstüne atılır, 
aradan bir ay geçince, bir rüzgârla süprülür, 
yol eski yol olur. 

Bunu da rica edecğim, yol yapımının esas
ları ne ise bu da ona göre yapılsın. 

Zonguldak'a ait bir ricam, Zonguldak bir 
endüstri bölgemizdir. Zonguldak valisi ile - son 
ziyaretimizde - görüştüğümüz zaman şehrin civa
rındaki kısa yolların yapılmasını ve uzun yol
lara bunların bağlanmasını uygun bulduk. Bun
ları mühim gördüğümüz için ehemmiyetle naza
rı dikkate alınmasını rica ediyorum. Maruzatım 
bu kadardır.. 

FETHİ ERlıMÇAĞ (Edirne). — Efendim, 
gazetelerde okumuştuk; Ankara, İstanbul ve 
İzmir'de valiler ve profesörler gibi Devlet ve 
ilim müesseseleri mensupları önünde denemeleri 
yapılarak başarı ile sonuçlandığı gazetelerde ya
zılmış olan bir yanmaz boya iddiası var.. Son 
zamanlarda bunun bu nam ile satışa çıkrılmış ol
duğunu yine gazetelerde gördük. Bu yanmazlık 
sözü doğru ise, belki bir gencin kabiliyet ve fe
dakâr gayreti eseri, övünebileceğimiz başarısı ola
bileceğine göre Hükümetten öğrenmek istiyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığında son zarar ve acı
sını gördüğümüz yangınlara karşı memleket ça
pında fayda sağlıyacak olan bunun hakiki kıy
met ve mahiyeti nedir? Yangına karşı az veya 
çok koruyucu ise hem o zatın şahsında sanat ve 
ihtiralara yerinde bir ilgi ve takdir, hem de mil
lete tavsiye teşkil edici olarak bu boyanın resmî 
dairelere teşmilen tatbiki içki- bir şey düşünülü
yor mu? Yanmazlık- iddiası- doğru- değilse dene
me ve başarı velev resmî kanaldan olmasın, ga
zetelerde umumi efkâra bildirilmiş olduğuna ve 
bundan, birçok vatandaş,. aldatışbUeceğipfe %âm. 
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mahiyetinin belirtilmesini i'aideli görüyorum. 
Tenvir buyurmalarını dilerim. 

MİTHAT AYDIN (Aydın) — Saym Arka
daşlarım ; Yüksek huzurunuza çıkmak istemiyor
dum. Fakat iki genç münevver mühendis arka
daşınım bu kürsüde söylemiş oldukları, kıymet
li etüdleri neticesi sözler buna sebep oldu. Bu gü
zel ifadelerinden sonra ben de kendimde bir kaç 
söz söylemek mecburiyetini duydum. 

Sizden şunu istirham ederim ki, buraya çı
kan arkadaşlar, hangi meslekten olduğunu, söz
lerinden anlamak kolaydır. Mühendis, doktor, 
avukat yalnız mühendislerin bir hususi
yeti vardır, bütün hayatlarını taşla, top
rakla, amele ile geçirmişlerdir onun için 
konuşmalarında ufak tefek sert kelime
ler rasgelir bunun için şimdiden affmı-
zı rica ederim. Yalnız benim için di
ğer bütün arkadaşlar için de affnızı rica ede
rim. Efendim buradaki maruzatım doğrudan 
doğruya bir mühendis olacaktır. Gerçi Halk 
Partisine mensup bir arkadaşınızım fakat daha 
serbest konuşabilmek için mühendis sıfatiyla 
konuşmayı arzu ediyorum. 

Efendim değerli bir iki arkadaşımızın kıy
metli mütalâalarına iştirak etmekte olduğum gi
bi iştirak etmediğim kısımlar da vardır. Bil
hassa hükümete tariz, herhalde kendilerinin de 
arzu etmediği bir şeydir zannederim. 

Arkadaşlar bu genç arkadaşlar hükümetin 
memleketi no vaziyette aldığını bilmiyorlar zan
nediyorum, belki yaşları itibariyle bilmiyorlar. 
' kadasl ar .bir haritanın ne demek olduğunu 

pekâlâ bilirsiniz. Arzın küçük mikyasta kâğıt 
üzerine tesbitidir. Bir hükümeti de bu vaziyete 
getirirseniz aşağı yukarı bir çiftlik meydana ge
lir. Bu çiftliğin sahibi olan babalarımız, Allah 
rahmet eylesin şair Emin Beyin dediği gibi, vur-
patlasm çal oynasın, yemiş ve biz evlâtlarına 
da harap bir çiftlikten başka bir şey bırakma
mış] ardu\ Her tarafı harap olmuş, bütün var
lığı gitmiş bir halde iken Cumhuriyet Hüküme
ti, bu çiftliği yani memleketi teslim almıştır. 

Arkadaşlar bu çiftlikte ne vardı? Köyler 
mahvolmuş, yolları yok, bütün hayvanları keçi 
haUnc gelmiş insanlar hasta komşularının teh
didi altında, memleket içerisinde sıtma almış yü-
"ümüş, 20 sene evvelki vaziyet işte budur. 20 se 
ned.enberi şurada gördüğünüz köprü bir hastane, 
bir mektep, bir hükümet konağı hep bu hüküme-

t'n hep bir Türk çocuğunun eseridir. Ve ne gö
rüyorsak 20 senedir bunları bu Cumhuriyet Hü
kümeti yaptı. Arkadaşlar; ben Anadolu - Bağ
dat hattında da çalıştım. O zaman 20 metrelik 
körü yapabilirlerdi onu da biz Türk çocukları
na yaptırmaklardı, yanma bile sokmazlardı. Fa
ka'; bugün bizim çocuklarımız, Türk çocukları, 
sizin evlâtlarınız tek başlarına 100 metrelik köp
rü yapmaktadırlar, hem de beton kagir. Ne 
büyük terakki bu. Şurada gördüğünüz büyük 
binaları onlar yapmışlardır. Senelerdenberi alı
nan vergi paraları israf edilmiş olsa idi bunlar 
yapılabilir miydi? Bunlar bu paralarla yapıl
mıştı.'. dünyada kimse bize on para ödünç ver
memiştir. 

Bütün bü eserler, hattâ bir zamanlar siz bun
ları yapamazsınız denen bu eserler, bütün bu 
inşaatı demiryollarını sizlerin yani Türk milleti
nin yaptığı eserlerdir. Ben bunu bir partili ola
rak değil bir Türk çocuğu olarak görüyor ve if
tihar ediyorum. Biz vaktiyle arkadaşım Akif'le 
beraber Bağdat Demiryollarına mühendis olarak 
gittiğimiz zaman bizi kovmuşlardır. Çünki yetiş
tirmek istemiyorlardı. Ama bugün demiryolla
rını yapanlar yalnız Türk çocuklarıdır. 

Arkadaşlar, biz bu hale gelmek, bu yolları 
bu binaları yaparken çok buhranlı zamanlar ge
çirdik bin buhran hattâ buhranı baran içeri
sinde halktan topladığımız fukara halkın verdi
ği vergileri israf etmeden meydana getirdik. Bu, 
az bir eser midir? Vaktiyle bize siz birşey yapa
mazsınız denirken bugün ortada Türk mühendis 
ve mimarları diye bir fen zümresi meydana gel
miştir. Ne büyük muvaffakiyettir. 

• Arkadaşlar, şimendifer deyip de geçmeyiniz. 
Yaptığı sosyal işler büyüktür. Cenubu gezdiğim 
zaman aşiret kadınlarının vagon restoranda oturup 
yemek yedikleri Ve temiz peçete istediklerini gör
dük. Vaktiyle gurbete giden kocaları için yanıp 
yakılan bu kadınlar bugün vagon restoranlarda 
temiz yemek istiyorlar. Bakınız şimendifer ne 
kadar değişiklik yapmıştır; Mekteplerimiz de ay
nı vaziyetedir, hastanelerimiz aynı âbideler
dir. 

Arkadaşlar, lüks binadan bahsettiler. Ben 
lüks bma bilmiyorum. Bendeniz az çok bina yap
mış bir arkadaşınızım. îki terzi farzedin, ikisi
ne de üçer metre kumaş verdiniz, birisi,bu ku
maştan çuval gibi bir elbise yapar, öteki ötesini 

I keser berisini buruşturur güzel bir bina vücuda 
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getirir. İşte lüks bina da aynı şeydir. Ankara'-
da yaptığımız binalar İstanbul binalarından daha 
geridir. Eskiden; maalesef ne ustamız vardı, ne 
amelemiz vardı. Hattâ tünel açmak için İtalyan 
işçisi kullanıyorduk. Bugün bütün bunları Türk 
işçileri yapmaktadır. İşte bu usta ve amele ile 
biz de lüks bina değil, güzel bina yapmaktayız. 

Arkadaşlar, temiz, güzel binalar yapılmıştır, 
güzel bina yapmak lükse kaçmak değildir. 

Arkadaşlarınım bazı noktalarına iştirak edi
yorum. Bütün inşaatın Bayındırlık Bakanlığında 
birleştirilmesi hakikaten güzel bir iştir, böyle 
olursa işler daha iyi ve daha güzel yürür. Yal
nız, bazı istisnai işler de olabilir, meselâ Devlet 
Demiryolları bundan başka bütün inşaat ve bun
lara mütaallik bütün işler hepsi Bayındırlık 
Bakanlığına bırakılacak olursa daha iyi olur, 
arkadaşların yerden göğe kadar hakları vardır. 
Buna bendeniz de iştirak ediyorum. 

Yol meselesi, arkadaşlar; züğürt çiftliğinden 
bahsetmiştim. Nasıl tasavvur edebilirsiniz ki, 
nasıl tahayyül edebilirsiniz ki 30 metre arzında 
muazzam oto şitirasa yollar yapacağız. 

Evet bizim yollarımız mütevazı ve çoğu top
raktır, şimdilik lâzım olan da budur. Arkadaşlar, 
daha Birinci Cihan harbine gelinceye kadar yol
ları baştan başa topraktan ibaretti, barajları dahi 
topraktı. Ancak Birinci Cihan Harbinden para 
kazandıktan sonra büyük işler yapmışlardır, bu
nu arkadaşlarımız da kabul ederler, bir zaman
lar düşünülemiyen Hover Barajı yapmışlardır. 
Ama paraları var da yapıyorlar. Bizim para
mız maatteessüf yoktur. Şuradan, buradan top
layıp tasarruf ettiğimiz küçük miktarda bir pa
ra ile tabiî küçük baraj ve yol yaparız. Onun 
için birçok yollarımız arkadaşlar, tesviyei türa-
biyet halinde kalmıştır. Ama böyle mi kalsın? 
Hayır mümkün oldukça asfalt yapalım, fakat 
kendi ölçümüze göre yapmaklığımız lâzımdır. 

Anıt - Kabir hakkındaki arkadaşların tenkit
leri bunu arkadaşlar, mühendis arkadaşlarımızın 
kendi arkadaşları üzerinde tenkitlerini doğru bul-
mıyorum. Hükümet bütün samimiyeti ile, bütün 
varlığı ile bu işe sarılmıştır. Bilhassa Celâl Bey 
arkadaşınız buna başlamıştır. Çok esaslı bir anıt 
yapmak için uğraşılmıştır, ama bizim fennî sa
hamız, arazinin bozukluğu, bunu bu kadar uzat
mıştır. Bunda Hükümetin bir kabahati yoktur. 
Ben ki, bu kürsüye çok zaman tenkit için gelen 
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bir arkadaşınızım ciddiyetle arzediyorum ki, 
Hükümetin bu işte zerre kadar bir kusuru yok-
tuj\ Eğer bir hata varsa, mühendislerdedir 
Fennî bir hatadır. Ne gibi müşkülâtlar çıkmış
tır; temel bozuktur, şudur, budur, şu olmuş
tur, bu olmuştur, hepsi fennîdir. Eğer Hükü
mette biı- kusur olsaydı birer birer söyler ve va
ziyeti ortaya koyabilirdik. 

Bir de muhtelif arkadaşlarımız tren yolu is
tasyon binalarının lüks olduğundan bahsettiler. 
Hayır arkadaşlar lüks değildir. Düşününüz 
bir defa; Allahm dağı tepesinde veya bataklık 
içinde bir istasyon. Burada bir memura iki oda 
tahsis edilmiş çok mudur! Bütün zamanını bu 
arkadaş çocuklariyle birlikte burada geceli gün 
düzlü bulunmak mecburiyetindedir. Bu vaziyet
te nasıl olur da bu lüks telâkki edilir? Kendileri
ne iştirak edemiyeceğim için arkadaşım beni ma
zur görsünler. 

Yapı kongresi; hakikaten çok faydalı bir şey 
olur. Bakanlıktan ben de istirham ediyorum. Bü
tün arkadaşlar toplansın herhalde bulunacak 
kolaylıklar vardır. Muhterem ve çalışkan Ba
kamınız belki arkadaşlarımızın söylediği veçhile 
bir kongre yapar. Burada çok sevdiğim Kâzım 
ve Yakup arkadaşım çimento noksanından bah
settiler. Biz askerî demiryollarının 230 ncu ki
lometresine kadar bütün köprü ve tünelleri, çi
mento değildi, yerli kireeiyle yapılmıştır. Çimen
to kullanmak Allahm emri değildir, pekâlâ ki
reç de kullanılır. Bunu yalnız Hükümet için söy
lemiyorum, bütün vatandaşlar için de olarak söy
lüyorum. Çimentoya yüklenmişiz, her inşaatı
mızı çimento ile yapıyoruz tabiatiyle çimento kâ
fi gelmiyor. Bugünkü vaziyeti elimizdeki çimen
to ile de idare edebiliriz. Bazı işlerimizde yerli 
su kireci ile idare debiliriz, fennî bir kongre için 
muhterem arkadaşıma tamamiyle iştirak ediyo
rum. Herkesin fennî bilgisi vardır, ondan Hükü
met de istifade edebilir. 

Sayın arkadaşlar; benim de ufak tefek ten
kitlerim, itirazlarım vardır, söyliyeyim. Sayın 
arkadaşların bana iştirak tmelerini rica ederim. 

Bizim hazır bir su işimiz vardır. Elimizde, 
Konya'da, Çumra'da hazır bir barajımız bulunu
yor. Bugün mühendislerimiz yapsalar yapsalar 
bunun kadar bir^ey yapacaklardır. Ben aşağı 
vukai'i 24 senedir mebus arkadaşınızım. 24 
senedir uğraşırım. Bayındırlık Bakanlığı bir 
türlü bunun üzerinde: yürümemiştîr. Sayın Ba-
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kandan bunu bilhassa rica ediyorum. Elimizde 
yapılmış ytizbinlerle dönüm araziyi sulıyacak 
bu tesisatımızı bunu işletmelidir. Bu işler bir 
hale gelirse, Anadolu Demiryolları diğer hat
larımız için nasıl bir mektep haline gelmişse 
Konya'daki su işlerimizde diğer su işlerimizin 
mektebi haline gelecektir. Su mühendisliği ay
rı bir mühendisliktir'. Ziraatin mühendisliği ya
hut mühendisliğin ziraat kısmı gibi birşeydir. 
Bizde bu mühendislik henüz yoktur. Binaena
leyh muhterem Bakanımızdan Konya Ovasının 
nazarı dikkate alınmasını ve bir an evvel hare
kete getirmesini rica edeceğim. İşlediği zaman 
800 - 900 bin dönümlük arazi sulanacaktır. 

İkincisi etüd meselesidir : Fakat bundan ev
vel arkadaşlar bizim Bayındırlık Bakanlığın
da mefluç bir hale geldiği söylenen su meselesin
den bahsediyorum, iş dağıtılmış netice itiba
riyle hiçbir iş yapılmamıştır. Hayır arkadaş
lar öyle değil geçen zaman unutuluyor galiba. 
Harb tehlikesi çıkıp da işlerimizi tehir etmesey
dik, bütçemizin mühim bir kısmını Millî Savun
maya hasreylemeseydik bu su işleri tamamiyle 
meydana çıkmış ve çalışabilir bir hale gelmiş 
olacaktı. Bu ne Bayındırlık Bakanının, ne Hü
kümetin, ne Partinin, ne de Demokrat Partinin 
kusurudur. Bu doğrudan doğruya milletin ba
sma gelmiş olan ve dünya hadiselerinin doğur
duğu ve Türk milletine tahmil ettiği bir yük
tür. Binaenaleyh bugün bu işlerin yapılamamış 
olmasından Hükümete yahut Sular İdaresine bir 
kabahat tahmili doğru olmasa gerektir. Zaman 
müsait olunca; Hükümetin bütün kuvvetiyle em
redilmiş olan işleri ikmal ve işler hale getirmeye 
çalışacağı tabiîdir. 

Efendim; şimdi etüde geliyorum, bilhassa 
etüd için vazedilmiş para çok az bir miktardadır. 
Bayındırlık Bakanlığı da buna ehemmiyet ver
melidir, meselâ bir su meselesi mevzuubahis ol
duğu zaman, daha evvelinden yapılmış etüdü 
bulup hemen dosyasından pilân ve hesaplarını 
çıkarıp bu iş; şu kadara çıkar diyebilmelidir. 
Bir şimendifer hattının yapılması icabedinee; 
dosyasından hemen çıkarıp; bunun içn şu kadar 
para lâzımdır diyebilecek bir hale gelmemiz iea-

' hederken bugün bütçeye bu işleri yapmak için 
10 bin liralık bir etüd masrafı konmuştur. 
On bin lira ile ne etüd yapılabilir? Demek ki 
hiçbir şey yapılmıyacaktır. Binaenaleyh ben 
Sayın Vekilden çok istirham ederim, bu etüd 

işini ele alsınlar. Hiçolmazsa iş için hazırlık 
sahasına girmiş olsunlar. 

Üçüncü birşey; Kayseri - Maraş şimendiferi
dir. Arkadaşlar, bugün Anadolu'yu Cenuba 
bağlıyan iki hat vardır. Birisi Bağdat Demiryo
lunun geçtiği Toros hattı. Birisi de Erzurum'a 
doğru giden ve oradan Malatya'ya doğru inen 
hattır. Ben bu hatta çalıştığım zaman birçok 
tünellerin ebulman yaptığını gördüm. Eğer to-
nellerinıiz sıkışık zamanlarda böyle ebulman ya
parsa Cenup'la irtibat pek çabuk kesilecektir. Bu 
sebeple Kayseri - Maraş - Karkamış hattının bi-
ranevvel yapılması mecburiyeti vardır. Bu yol 
hem iktisadi ve hem de memleketin müdafaasına 
faydalı birşey olacaktır. 

Arkadaşlar; kısa keseceğim, benim bir de 
Kefgen adası meselem vardır. 

Arkadaşlar; Karadeniz fırtınalarını bilirsiniz. 
Büyük fırtınalarda büyük vaporlar Boğazdan 
içeri giremez olur. Bu esnada küçük motörler 
birçok tehlikelere mâruz kalırlar ve ekseriya 
hayatlarına malolur. Onun için Kefgen ada
sı civarında bir milyon liraya küçük bir liman 
yapılacak olursa bu gemici kardeşlerimizin hayat
ları kurtarılmış olur. Bunu da rica ederim. (Kâfi 
sesleri). 

Arkadaşlar; bu memleket beni okutmuş ve 
bu mevkie getirmiştir, ben kendi noktaî nazarı
mı söylemeye mecburum. 

Bir de Adalet sarayı meselesine temas ede
ceğim : 

Adalet sarayının eski İbrahim Paşa sarayının 
yerinde yapılacağı söyleniyor. Kâzım Aydar 
arkadaşım teferruatını anlattı, buraya veya şu
raya yapılacaktır, dediler. Fakat nerede yapı
lırsa yapılsın, hattâ, Kâzım Bey arkadaşımın 
dediği yerde yapılırsa da hatalı bir yola gitmiş 
olacağız. Çünkü buralar iktisadi bir mevkide 
değildir. İbrahim Paşa sarayında yapılırsa ta 
Türbeye kadar istimlâk yaparak 2,5 milyon li
ra istimlâk parası vermiş olacağız. Bir taraftan 
da binlerce kişiyi sokağa ataraktan, yani bura
larını istimlâk ederek müşkül bir vaziyet ihdas 
etmiş olacağız. Halbuki bence bu binanın ya
pılabileceği daha müsait ve iktisadi yerler de 
yok değildir. Meselâ, Atatürk bulvarının etra
fında boş yerler vardır. Binayı buraya nakle
decek olursak birçok istifademiz olacaktır. İs
tanbul Unkapanı köprüsü sahasını alalım, Eyüp, 

— 647 — 



Fatih, Aksaray, Kapalıçarşı, Eminönü, Ye
miş, , Karaköy, Azapkapısı, Beyoğlu, Bahriye 
Tersaneleri, baştan yukarı her noktadan kolay
lıkla gidilebilir, her noktadan oraya kolaylıkla 
gelinebilir, iktisadi ve merkez bir yere alınmış 
olur. 

Aynı zamanda bugün tamamiyle metruk ka
lan bir sahada az zamanda apartmanlarla, as
falt yollarla imara arzedilmiş de olacaktır. Bi
naenaleyh bu mevkide güzel bir istifade vardır. 
Fakat bu şekilde yapmayıp ta eski yerinde yap
mak istersek zaten İstanbul'un kesif olan haya
tına bir kat daha kesafet ve sıkıntı vermiş ola
cağız. Binaenaleyh bendeniz Atatürk bulvarın
da binanın yapılmasını teklif ediyorum. Diye
cekler ki, biz yer tetkik edemeyiz. Bir an için 
düşününüz, binlerce kişiyi evlerinden, barkla
rından atmakla iyimi yapacağız? Fazla olarak 
lüzumsuz bir israfa gidilecektir. Bunun için 
bir takrir takdim ediyorum; kabul ederseniz doğ
ru bir iş yapmış olacağınızı zannediyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Bozbay. 
AHMET BOZBAY (Kütahya) — Sayın ar

kadaşlarım, mâruzâtım kısa ve değerli Bakanı
mızdan bir temnniden ibarettir. Müsaadenizle 
birkaç söz de ekliyeceğim. 

Kütahya ilinin hububat ambarı anılan Altın
taş Bucağı vardır ki, geçen sene ilce olmuştur, 
bu ilçenin ortasında bir bataklık vardır, batak
lığın kurutulması işi büyük bir şey değildir. 
Etüd ve plânları 1940 - 1941 senelerinde tamam
landı. Malî 1941 sonlarında, 1942 yılının be
şinci ayında Bayındırlık Bakanlığına sunuldu. 
Plânları halen orada beklemektedir. Plânın bir 
sureti de 1945 senesinde Sağlık Bakanlığına gön
derilmişti. Bataklık Altıntaş İlçesi ile Arsla-
napa Bucağı köylerinin arasında sıhhati tehdit 
etmektedir. Bu mmtaka halkının hepsi çiftçi
dir. Bu çiftliklerin en meşgul zamanında, har
manlarında iken sıtma âfetinden kurtulmaması-
na sebep olmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın 
metotlu ve sistemli çalışmaları ile 1942 yılın
dan bugüne kadar bu sıtma âfeti hemen hemen 
% 90 derecesinde azalmıştır. Bunu şükranla 
söylerim ve Bakanlık sağlık teşkilâtına da hu
zurunuzda teşekkürlerimi arzederim. Şimdi bu 
bataklık, altından kaynamak ve arkadaşlarımın 
anlattığı büyük göller gibi bir saha değildir. 
Murat dağından, Ishır dağından inen suların 
ovanın en mümbit arazisini, bilhassa bahar ayla-
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rmda istilâ eder, güz aylarında, bilhassa ku
rak senelerde belki bir damla su bile bulunmaz. 
Yani ufak bir ameliye icra ederek bu bataklı
ğın kurutulması ve bu suretle ziraate pek el
verişli olan, gerek hububat ve gerek pancar zi-
raatine çok elverişli bulunan bu araziyi batak
lıktan kurtarmak lâzımdır. Altıntaş İlçesiyle 
Arslanapa Bucağını tehdit sıtma âfetinden kur
tulmuş olmak için imkân varsa bu sene Hükü
metin işi ele alarak intacını rica ediyorum. 

İkinci mâruzâtım Afyon - Kütahya şosesi 
vardır, şimdi umumi yollar meyanına alınmış 
bir şosedir. Bilhassa Kütahya ile Afyon arasın
daki 37 - 41 nci kilometrede Altmdaş İlçesinin 
esaslı yolu olan bu yol çok bozuktur. Bunun da 
imkân dâhilinde tamirinin ön plâna alınmasını 
rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; Türk Milletinin sarsıl
maz azmi, iradesi, imanı ve feragati ile, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetleri bugüne kadar çok şey
ler başarmıştır. Bunun teferruatını huzurunuzda, 
hepiniz benden daha iyi bildiğiniz için, söyle
mek istemiyorum, eserleri esasen meydandadır, 
yerli yabancı herkes görüyor, bunlar mukavva
dan yapılmış modeller de değildir. Yalnız bizde 
bir şey varsa; hani köylü tâbiri ile diyeyim, ça
lıyı dikine sürmekte bir faide yoktur, bunda da 
çok zorluk verir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarını, benden evvel 
söz söyliyen arkadaşlarım birçok dilekleri öne 
sürdüler. Bataklıklar kurutulacak, yollar yapı
lacak. Bunları da, hepiniz takdir edersiniz ki, 
milyonlara hattâ milyarlara vabestedir. Delik 
büyük yamalık küçük. Şimdi bence Kütahya'da 
bu yapılsın, Maraş'ta bu yapılsın, Eskişehir'de 
şu yapılmasın diyecek değilim. Sayın Bakan esas
lı bir plân yapsınlar, ehemini mühimine tercih 
ederek bu plân dâhilinde hareket etsinler ve biz 
de görelim, gelsin bize malûmat versin, şu iş da
ha ehemmiyetlidir, falan iş şu vaziyettedir, sizin 
bataklığınıza, yolunuza 1960 senesinde sıra gele
cektir, para şudur, hesap budur, desin. 

Bir şey daha söyliyeceğim, köy yolları işleri. 
1928 - 1929 da bir hamle yaptık. Bendeniz o ta
rihte köyde oturuyordum. Nereden bilmem bir
çok fen memurları geldi harekete geçti köyden 
köye, köylerden bucaklara ve köyler umumi yol
lara eklemek için harekete geçildi, istikşaflar ya
pıldı. Ve böylece de kaldı. Bunun sebebi var, 100 
haneli bir köy 10 kilometre mesafedeki umumi 
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yola veya bucak merkezine şose yapmasına im
kân yoktur. Fakat 100 haneli bir köy mıntaka-
sma isabet eden yolun her aile 10 metresini yap
mak suretiyle bir senede bir kilometresini yapar. 
Bence bu esas üzerinden devam olunarak bu yol
ların da ele alınması lâzımdır. Biz hep asfalttan, 
şoseden bahsediyoruz, ayağımız çamura değmi
yor, fakat köylünün bu çamurda evlâdından gö
zünden daha çok kıymet verdiği çifti, arabası 
çamurda kalmakta, harap olup gitmektedir. Bu 
mevzu üzerinde durulmasını Hükümetten ve 
değerli Bakanımızdan bilhassa rica ederim. 

LÛTFÎ UÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, 1948 senesi Bayındırlık Bütçesi konuşu
lurken yetkili arkadaşlar birçok mütalâalarda 
bulundular. Benim bu hususta diyecek bir şe
yim yok. Yalnız Bolu Vilâyetinin 35 senedenberi 
sürüp gelen bir dileğini huzurunuzda tekrar et
mek için geldim. Bu dilek Bolu şimendiferidir. 

Şirket zamanında Hökmen tarafından keşfi 
yapılmış, inşası için kanunu da hazırlandığı hal
de bu evrak Çırağan Sarayında yanmıştır. Bun
dan dolayı geriye kalan bu işi Cumhuriyet ida
resi ele aldı ve beş defa etüdü yapıldığı halde bu
gün dahi kanununu ve inşa durumunu bekle
mektedir. Bunun müjdeli haberini kanununu ge
tirmek suretiyle Bayındırlık Bakanından bekli
yor ve rica ediyorum. 

Bolu'nun ikinci bir derdi de Düzce kazasın
da mevcut olan Efkeni gölünün kurutulması da
vasıdır. Bu göl arasıra taşmak suretiyle sıtmanın 
devamlı kalmasına badi olmaktadır. Bunu da ele 
alarak tetkik ettirerek icabına bakmasını yine 
Sayın Bayındırlık Bakanından rica etmek sure
tiyle sözlerime nihayet veriyoroum. 

Dr. CEMAL KAZANCTOÖLU (Çoruh) — 
Muhterem arkadaşlarım, Mithat Aydın arkada
şımız dünle bu günümüzü mukayese ederken be
nim bir hâtıram canlandı. 

Şark harekâtını bitirdikten sonra bizim tü
men Sarıkamışa çekilmişti. O sırada Düşman 
Sakaryalara kadar geldiği için bizim tümen garp 
cephesine hareket emrini aldı, celvj yürüyüşle 
yola çıktı. Yozgat'a geldiğimiz zaman 
Sakarya harbi bitmişti. Sakarya'ya yeti
şemedik Biz bu suretle Sarıkamıştan Ankara'
nın yanındaki tvedik Köyüne gelinciye kadar 
tam 64 gün geçti. Halbuki bugün bu mesafeyi 
iki gün içinde geçip gidiyoruz, hem atma boğaz
larından ok gibi atıla atıla! Sonra üç, beş gün 

evvel bir demiryolu istasyonu olan Genc'inde 
neresi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu itibar
la Cumhuriyet Bayındırlığı bu memlekette hiç 
bir şey yapmamıştır demek, bu iddiayı ileri sür
mek biraz, değil tam mânasiyle inkarcılığa sap
maktan başka bir şey değildir. 

Bu mevzuda daha başka birşey söliyecek de
ğilim. 

Bayındırlık mevzuunda: Su, yol, demiryolu, 
liman işlerimiz vardır. Bunların hangisini daha 
evvel yapalım? Ben evvelâ su işlerini ele alalım 
dersem öte taraf yolsuzluktan daha çok muzta-
rip olduğu için onu tercih etmek ister. Bir baş
ka tarafında liman ve mendirek derdi vardır. 
Birisini tercih edecek olursak öteki ihtiyaçlar 
ne olacaktır1? Şu halde yapılması icabeden iş, 
memleketin Bayındırlık sahasındaki ihtiyaçları 
tasnif edilerek her birine bütçenin, imkânı ve 
takati nispetinde ihya elini uzatmaktır. Birini 
ele alalım, o bittikten sonra ötekine geçelim gi
bi bir dâvanın peşine düşmek çıkar bir yol 
değildir. 

Bayındırlık Bakanı arkadaşımızdan öğren
mek istediğim bir, iki mesele vardır. 

Ankara'dan otomobile binip te kısa yoldan 
Samsun'a, oradan da müşkülâtsız hududa kadar 
gitme imkânını ne vakit bulabileceğiz. Bunu öğ
renmek istiyorum. 

Sahil yolu ne vakit bitirilecektir, sahil yolu
nun noksanları ne vakit ikmâl edilecekitr ve 
biz bu mazhariyete ne vakit ereceğiz? 

Çoruh Vilâyetinin muhtaç olduğu yollar bah
sinde burada komuşmıyacağım. Bu konuda Sa
yın Bakan ve arkadaşları ile devamlı surette 
temas ve görüşme halindeyiz, ihtiyacımızı te
min yolundadır. 

Limanlar meselesine geleyim; Trabzon lima
nını, Ereğli limanını ele almış bulunuyoruz. Ya
rın muhakkak ki, Samsun limanı da ele alınacak 
bunlar iyi ve gururumuzu kabartan işlerdir. Fa
kat arkadaşlar, ayrıca birçok iskelelerimiz var
dır, ki ithal ve ihraç işlerinde her biri ehemmiyet 

arzeden bu iskeleler mendireksizlikten muztarip-
tirler. Limanları yapaduralım, ama mendirek ih
tiyacımızı da. artık ele almalıyız. Bayındırlık 
Bakanından rica ediyorum: Bu konuda ne düşü
nüyorlar, mendirekler işine ne vakit başlıyacak 
ve ne vakit bitireceğiz. 

RIZA ISITAN (Samsun) — 1948 senesi Büt
çesi dolayısiyle Sayın Bakandan bazı temenni-

6*9 — 



ierde bulunacağım, bu sebeple maruzatım gayet 
kısa olacaktır. 

Samsun'da üç küçük su işi vardır. Bunla
rın adları küçük ama tahribatı çok büyüktür. 
Bunlar da Terme çayı, Havza'dan akan Tersa-
kan çayı ve bir de Alaçam'dan geçen Alaçam 
ırmağı. Bunların her üçü de bu kasabaları tah
rip etmektedir. Eğer bu sular zamanında ıslah 
edilmezse bu kasabalar çok büyük tehlikelere 
mâruz kalacaktır. Nitekim bundan evvelki Sa
yın Bakan Cevdet Kerim Incedayı Samsun'a ka
dar gelmiş, mahallinde bunları görmüş ve haki
katen bu dâvanın ne kadar haklı olduğunu an
lamış ve derhal bu senenin bütçesinde bunları 
tamamlayacağını vaid dahi etmişti. Yeni Baka
nımızdan rica ediyorum ; bunları inşaallah ilk 
fırsat ve imkânda düzeltir. Bu üç kasabamızı 
tehlikeden korur. 

Bundan başka bir de büyük su işimiz vardır. 
Derbend'den başlıyarak, Ilamzalı köyüne kadar 
gelen kurutma işi Çarşamba'ya kadar uzatılmaz
sa mevcut kanallar dahi istifade edilemez bir 
hale gelir. Geçen sene gelen bir su taşkını bu 
havalide büyük tahribat yapmıştır, öelemen 
çiftliğinin ve civarındaki köylerin bütün mah
sullerini harap etmiştir. 

Sayın Bakandan rica ediyorum bu sene bu 
işe devam edecek midir bu iş yedi senelik prog
rama dahil midir değil midir? lütfen bu ciheti 
de izah buyursunlar. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ar
kadaşlar yüksek müsamahanıza güvenerek ve 
çok kısa olarak bazı cevaplar vermek mecburiye
tinde kaldım. 

Arkadaşlar ben tenkitlerimde tamamen sami
miyim. Ve yaptığım tenkitlerde yıkıcılıktan 
bahsedişimin sebebi bugünkü perensip ve 
sistemlerin bünyemize uygun olmadığını yeni 
prensip ve sistemlerin tatbikma muhtaç bulun
duğumuzu belirtmekten ibarettir. 

Soldan bir ses (Eserleri ortada) 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) - - Eser

leri ortada buyuruyorlar ona da kısaca cevap 
vereyim. Gördüğünüz bu muhteşem binalar ara
sında ve arkasında harabelere rastlanmaktadır. 
Ben bina yapmayı bu memleketin bir nafıa kal
kınması olarak kabul etmiyorum. Bugün şu 
Ankara'da gördüğünüz muhteşem binaları ele 
alınız yalnız kaplama taşları bedeli ile hasta-

nelerimizi yapmak mümkündür. (Sağdan bra
vo sesleri ve alkışlar). 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Biz medeni 
milletiz, güzel binalar görmek istiyoruz. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Evve
lâ harap köylerimizi imar edelim; yani muhit
ten merkeze gitme sistemini koyalım, ondan 
sonra güzel binalar için bütçemize para koyalım. 
Sizin istediğiniz binaları yapmak için Amerika 
haline gelmek lâzımdır. O hale geldikten sonra 
da istediklerinizi yapmak mümkün olur. Köy 
kalkınmasını yapmadan bunların yapılmasına 
kaani değilim. 

Mithat Bey arkadaşımızın tenkitleri prensip 
ve sistem üzerine olsa idi memnuniyetle karşı-
lıyacaktım ve yine esefle kaydetmek mecburiye
tindeyim ki mühendis bir arkadaş olarak keski 
bu dâvayı daha evvel ele alıp Yüksek Meclise 
mesleki dahilinde yararlı bulunsaydı. ( Sağdan 
bravo sesleri). 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş
lar; kıymetli Bayındırlık Bakanı arkadaşımız
dan bir mesele hakkındaki kararlarını bu kürsü
den açıklamalarını rica için huzurunuza çıktını. 
Bu mesele iki üç cümle ile şudur: Bundan 9 yıl 
evvel işlerin bir kasabamız da Gördes'te seri ve 
şiddetli bir heyelan olmuş ve birkaç yüz evi 
yıkmıştı. Heyelan bütün şiddetiyle devam edi
yordu. Hükümet yakından alâkadar oldu. He
yetler gönderdi. Bu heyetlerin raporlarının 
hulâsası : Bu kasabanın en kısa zamanda başka 
bir yevo nakli zaruri olduğu nıerkezindeydi. Bir 
gün bu kadar ihbar yapmış olan tabiatın bütün 
halkı ani bir felâketle de karşı karşıya bıraka
bileceğinin .zahir olduğuna da dikkat çekiliyor
du. Neticede kasabanın başka yere nakli ka
rarlaştı. Sağlık ve Bayındırlık Bakanlıkları bu
rada en derin minnetlerle anacağım, alâkaları
nı ibzal ettiler. Yeni kasabanın yeri tesbit edil
di, suyu getirildi, fakat kasaba hâlâ bir tek 
mahallesi hariç kasaba bu tehlike sınırları için
den kurtarılamadı. Büyük bir tehlike, endi
şe »akit ve samit bir facia halinde kasabanın 
havasını doldurmaktadır. Bir müddet evvel 
Bayındırlık Bakanlığının ilgili teşkilâtı vaziye
ti tetkik ederek bunları bu feci durumdan kur
tarma ve nakil ihtiyaçlarını karşılamak için 
asgari 200 bin lira kadar bir yardıma ihtiyaç 
gördü. Bunun da 1948 bütçesiyle temin edile
ceğini mütaaddit defalar kendileri ifade ettiler. 
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Ben bu parayı 1948 bütçesinde göremeyince ken
dilerine sordum. 118 bin lirayı derhal gön
derileceği ve mütebakisinin de yine 1948 senesi 
içinde yetiştirileceği cevabını verdiler. Bundan 
dolayı kendilerine müteşekkir bulunmakla be
raber bugün dahi aldığımız telgraflar dolayı-
siyle büyük bir kitleyi ilgilendiren bu sözle
rinin kendi salahiyetli ağızlardan ve bu kürsü
den de ilgili vatandaşlara isalinde fayda bulu
yorum ve bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — İhsan Olgun. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Arkadaşlar; 

ben birşeye işaret edip ineceğim. O da şudur. Bu
rada birçok arkadaşlar muhtelif vilâyetlerin ıs
tıraplarından bahsettiler, yollarından bahset
tiler. Benim bildiğim hiçbir yolu olmıyan bir 
vilâyet vardır ki, yolları kapalıdır, geçmek 
.imkânı yoktur, o da yalnız Hakkâri 'dir. Kuş 
uçmaz, kervan geçmez bir yer. İstiyorum ki, 
Cumhuriyet Hükümeti elini oraya uzatsın ve hiç 
olmazsa buraya tekerlekli vasıtalar gidebilsin. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bravo. İştirak 
ediyoruz. 

MÎTAT AYDİN (Aydın) — Muhterem arka
daşım şahsımı mevzuubahis ederek bendenizi 
tenkit buyurdular. 

Sayın arkadaşlar; bu kürsüden Mühendis 
Mitat olarak düşündüklerimi ifade etmekten 
hiçbir zaman geri kalmış değilim, bu yüzden 
ne Partim, ne de Hükümetimiz hiçbir zaman 
beni tahtiye etmiş değildir. Fakat tenkit eder
ken biraz daha munsif olmak lâzımdır, biraz 
da istediğimizi bilerek söylemelidir. İlk defa bu 
memlekette kerpiç inşaat meselesini söyliyen 
bendim. 

AHMET TAHTAKILIO (Kütahya) — Yirmi 
senedir tesirini görmedik. 

MlTAT AYDIN (Devamla)— Tesirini gös
termiştir. Ben burada Hükümet namına de
ğil de Mühendis Mitat olarak konuşuyorum. 
Tenkit eden arkadaşların tenkitlerinde biraz in
saf olmalıdır. İnsan biraz münsif olmalıdır. Dai
ma istiyeceğiz. Fakat yapılmadığı takdirde niçin 
yapılmadığını tenkid ederken insafla mütalâa et
meliyiz. G-erçi tenkit etmek daima hakkı
mızdır, ama insaf da lâzımdır. Sayın arka
daşlarımdan rica ediyorum ; tenkit etsinler, 
tenkitten kaçmıyoruz. . Tenkit ne kadar ağır 
dil olsa, ne kadar acı olsa doğru yolu gös

terir. Fakat birçok işler vardır ki, yapı
lamaz. Faraza inşaat üzerinde bahis buyurdu
lar. Evet bir köy binası kerpiç olabilir. Fa
kat lıenim tarihe bırakacak olduğum, bir bina 
tarihî bir bina olmalıdır. Yarın eslâfa bir Tür
kiye Cumhuriyeti gelmiş memlekette bir Hükü
met konağı bile yapmamış dedirtmek doğru ol
maz. Onun için bunu söylemek hakkımdır. Ar
kadaşlar, bir Hükümet konağının harap bir yer
de, bir kerpiç bina içerisinde bakınması doğru de
ğildir. Çocuklarımıza, babalarımız, dedelerimiz, 
bir Hükümet konağı bile yapmamıştır dedirtmek 
herhalde istenilemezrGenç arkadaşlarım beni ma
zur görsünler, Hükümet en iyisini yapmakta ve 
düşünmektedir. 

RAZİ SOYER (Urfa) — Etendim; eksik kal
mış faydalı şeylerin tamamlanmasını temenni et
mek ve fikrimce doğru görmediği şeyleri tenkit 
edip ıslahını istemek doğru ve makbul bir hare
kettir. Fakat mahza muhalefette bulunmuş 
olmak için gözünü yumup şuna buna haksız yere, 
dil uzatmak doğru olamaz. 

Zeytinoğlu arkadaşımız Demiryollarındaki 
binaların mütevazi değil, lüks olduğunu söyle
di. Bizim yeni hatlarımızdaki binalar yerine 
ve ihtiyaca göre yapılmış sade ve sağlam bina
lardır. Bize yakından gördüğü Eskişehir İstas
yonundaki kullanışsız, kifayetsiz tahta baraka
lardan mürekkep istasyonu örnek olarak göste
riyorsa, biz onu ve ona benzer yıkılmaya 
mahkûm, çürük ve kötü binaları sağlam hat-
larımıza tatbik edemeyiz. 

Bir de memleketimizde şimdiye kadar ya
pılmış bulunan ve yabancıların bile takdirini 
celbeden bunca ümran eserlerini tahrip diye 
tavsif etti. Hakikati bu derece tağyire çalış
masını yüksek mühendis unvanım haiz mes-
lakdaşıma hiç de yakıştıramadım, maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAYINDIRLIK BAKANI KASİM GÜLEK 
(Seyhan) —Sayın arkadaşlarım; kiymetli arka
daşlarınım Bayındırlık Bakanlığının bütçesi 
dolayısiye çok yerinde ve haklı mütalâalarını 
dinledim, hepsini not ettim. Bunlardan isti
fade edeceğim. İçlerinde, is'afi mümkün olan
ları elimizdeki imkânlarla yerine getireceğiz. 

Bir tek kelime ile, Demokrat arkadaşları
mızın yaptıkları tenkitlere gayet kısa olarak 
cevap vermeme müsaade buyurun. Bu tenkit-
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leri sadece insafsız diye vasıflandırmak iste- I 
rim. 

Arkadaşlarım; daha evvel burada kendileri
ne cevap verdiler. Yapılan işler, eserler' mey
dandadır. Yalnız, arkadaşlarım, şunu hatırlat
mak isterim ki, biz dar görüşlü insanlar değiliz. 
Tenkitler arasında, ifadeler içinde hangisi bize 
yol gösterir bizi aydınlatır mahiyette ise onları 
alırız. Biz, hiçbir vakit tek taraflı görüşle, 
bunu Demokratlar söyledi binaenaleyh mâkul 
değildir fikrine saplananlardan değiliz. (Sol
dan bravo sesleri). Bendeniz birer birer arkadaş
larımın ifade ettikleri ve içinde elbette haklıları 
da bulunan fikirleri kaydettim ve bunlardan is
tifade edeceğim. Vaktin çok dar obuası hasebiy
le arkadaşlarımın ifade ettikleri ve her biri ye
rinde ve haklı dilekleri tafsil edecek değilim. 
Bunları eğer arkadaşlarım arzu buyururlarsa 
teşrif ederler kendileriyle birer birer uzun uzun 
görüşürüz. Ve mümkün olanları yerine getiri
rim. (Bravo sesleri). Yalnız bir tek mesele var. 
Arkadaşım İstanbul Adalet sarayı hakkında bir 
takrir verdi. Bunda karar Büyük Millet Meclisi
nindir. Gayet tabiî, Büyük Millet Meclisinin ve
receği karar Bayındırlık hakanının da. tatbik 
edeceği karar olur. Maruzatını bu kadardır. 
(Soldan alkışlar). 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Bir sual. Memle
kette inşaatı teşvik için bir kanun tasarısının ha
zırlanmakta olduğunu işittik. Böyle birşey var 
mı? 

İkincisi; Şose ve Köprüler Kanunu bugünkü 
ihtiyaçlarımızı karşılıyacak durumda mıdır? Bu
nun için bir değişiklik yapmak tasavvurunda 
mısınız, böyle bir kanun getirmek ihtiyacını du
yuyor musunuz! 

BAY INDTRLIK l i A K A Ki K A SİM (! 01 JK K 
(Seyhan) — înşaalı teşvik kanunu hazırlanmış
tır. Yüksek Meclise sevkolunmak üzeredir. 

Şose ve Köprüler Kanunu üzerinde çalışıl
maktadır, ieabeden ıslahat yapılacaktır. 

YAKIT KALGAY (Samsun) ~- (Seçen sene 
Nafıa teşkilâtında çalışan mühendislerin harice 
kaçmamaları için bunların terfileri hususunda 
Hükümetin bir tasavvuru vardı. Bunun bugün
kü durumu nedir ve Bakanlık halen bu hususta 
ne düşünmektedir? 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Devamla) — Teknik elamanların terfihi haki
katen mühim bir işimizdir. Tetkik etmekteyiz. 

I Yakında bunun için de huzurunuza tekliflerle 
geleceğim. 

Samsun Limanının etüdleri bugünlerde baş
lamak üzeredir. Bu, önemle ele aldığımız bir 
meseledir ve önümüzdeki senede eserlerini gö
receğiz. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — İstan
bul Adalet Sarayı için bir takrir verildiğini tnev-
zuubahis buyurdular. Bay Adato, oradaki ada
let cihazının bu işden ne kadar rencide olduğunu 
izah etti. Şurası olsun, burası olsun diye birçok 
yerlere gidildi. Yani benim oğlum bina okur, 
döner döner yine okur. Her vakit İstanbul'a gi
diyoruz ve her gidişimizde bina yerinin tâyin 
edilememesi yüzünden inşasının tehir edildiğini 
görüyoruz. Bu hal erbabı mesalihi ve oraya mü
racaat edenleri, hâkimleri, hepsini rencide et
mektedir. Bunun için katî bir karar verilmeli
dir. Başlanılmış olan şeyleri tekrar bozup istim
lâkti, şu idi, bu idi, yeni mevzulara girerek bu 
işi tehir etmenin caiz olmadığını arzederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — Adalet Sarayı hakkında, Bayındırlık 
Bakanı olarak söyliyeceğim, Bakanlığımıza veri
len ödevi icradan ibaret olduğudur. Bu hususta 
Adalet Bakanı arkadaşım sizlere daha fazla 
tafsilât verebilir. 

NİHAT ERDEM (Kırşehir) — Kırşehir Çı
kmağı]. köprüsünün inşaatı hakkındaki vadiniz
de durup durmadığınızın teyidini rica ederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLÜK 
(Seyhan) — Duruyorum. 

MİTAT AYDIN (Trabzon) — Kuvvetli bir 
heyeti temriyeniz vardır. Bu Adalet Sarayının 
yeri hakkında bir karar veremez misiniz? 

BAYINDIRLIK BAKANİ KASIM GÜLEK 
(Seyhan)'— Fen heyeti emriııizdedir. Emir bu
yurursanız istediğinizi yapar, fakat karar Yük
sek Heyetinizindir. 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) -•• Muhterem arkadaşhr, İstanbul 
Adalet binasının inşası meselesi lı< kikaten halli 
zaruri bir safhaya gelmiş bulunmaktadır. Bunu 
Yüksek Huzurunuzda arzetmeyi vazib bilirim. 

Düşününüz ki. Binanın inşa edileceği yerin 
tesbiti meselesi tam 1.3 yıl sürmüştür. 

Reyine müraacaat edilmedik mütalâası alın
madık, istişaresine başvurulmadık hiçbir merci 
kalmamıştır. Evvelâ Adalet teşklâtmın, daha 
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sonra inşaat mühendisleriyle, şehircilik müte
hassıslarının, arkeologların, sanayii nefise mü
tehassıslarının mütalâası alınmış ve hattâ 
tarihçilerden de düşünceleri sorulmuştu. O su
retle ki, yalın/ arsa intihabı başlı başına bir 
tarihçe teşkil ettiğinden dolayı iki esere de 
mevzu teşkil etmiştir. Bu eserler intişar edc-
dursun yersizliğin ıstırabını lıergün hak arama
ya gelen binlerce vatandaş çekmektedir. Bu 
dağınık binalarda bitmez, tükenmez merviven-
leri tırmanmakla telefi nefseden avukatların 
ve çok müşkül şartlar altında vazife gören 
yargıç, ve savcılarımızın elemli durumunu iza
ha lüzum bile yoktur. Adalet binasına yolu 
düşmüş arkadaşlar bir defa bu yerlere uğra-
mışlarsa aynı ıstırabı duymuşlardır. İstanbul 
Adalet teşkilâtının sığındığı binaların durumu 
ancak feci kelimesiyle vasıflandırılabilir ve 
katiyen Türk adaletine yaraşan bir dekor teş
kil edemez. Bu itibarla Büyük Meclisin bu 
durumun idamesine yeni bir arsa münakaşası
nın açılmasına cevaz verebileceğine ben asla 
inanmıyorum. (Asla, asla sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, Büyük Meclisin ka
rarları daima ciddiyetle, bir nizam unsuru 
olarak belirir. Halbuki bir şehirde yapılacak 
binanın arsasını tâyine medar olacak anasır 
elde midir? Hangi arkadaş şu yer daha iyi
dir veya değildir, diyecek durumda olabilir. 
Ben dahi bunu söyliyebilecek durumda deği
lim. Teşriî Meclis şehircilik mütehassıslarının, 
mühendis ve teknisyenlerinin kararı, ortada 
dururken bu mütehassısların yerine kaim ola
rak karar vermesi doğru mudur? Ve yasama 
yetkisi bu yolda kullanılabilir ini? Bayındırlık 
Bakanlığı mümcssiliyle, şehircilik mütehas
sısının ve diğer salahiyetli kimselerin verdik
leri kararla tesbit edilen bu yer esasen geçen 
sene sizin tasdikmıza iktiran eden kanunla ve 
Bayındırlık Bakanı arkadaşımın sarih izahla
rı üzerine sizin de tasvibinize iktiran etmiş ve 
yolda 47 yılında bir milyon lira sarfedilmiştir. 
Şimdi bu yeri bırakıp, meçhul bir yere gitmek, bu 
işi 5 sene daha sürüncemede bırakmak olur. 
Ve bunu Yüksek Meclisinizin tecviz edeceğine 
hiç bir suretle ihtimal vermiyorum. 

istanbul Adalet binasının inşası meselesi
nin bu durumunu, Adalet Bakanı sıfatiyle siz
lere belirtmeyi vazife bildim. Binaenaleyh, ar
kadaşlar, artık bu işin hiç de uzatmaya ta ham-
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mülü kalmamıştı]*. Vo sene sürmüş olan bu 
mevzuda mütehassıslar ne karar vermişse bun
da Bayındırlık Bakanlığı ve şehircilik mümes
silleri de bulunmuştur. O karar tatbik olunur. 
Bu durumda öyle zannediyorum ki. Yüksek 
Meclisin takip edeceği başka bir yol yoktur. 
Arkadaşım lütfen takririni geri alsınlar. 
(Alkışlar). 

KEMAL ZEYTİNOĞLl (Eskişehir) — Sa
yın arkadaşlarım, Sayın Bakanın samimî ten
kitlerimize insafsızlık ifadesiyle cevap vermesi 
bir politika gösterişidir. Fakat mesul bir baka
nın cevabı değildir. Bana su işlerine sarfedilen 
]21 milyon liranın randıman hesabını verebile
cekler midir? Bunun hesabını veremediğinden 
dolayı Sayın Bakanın söylediği de efkârı umumi-
yeyi katiyen tatmin edici olmıyaeaktır; bunu te
barüz et irmek istiyorum. 

MİT AT AYDIN (Aydın) — Arkadaşlar, Ada
let Sarayı yapılmasın diye bir arzu yoktur. Bu 
bina en mütekâmil bir şekilde yapılsın. 

Fakat öyle bir mahalde yapılsın ki, istimlâk 
dolayısiyle binlerce vatandaşımızı sokağa atıp da, 
mesken buluıranına sebebiyet vermiyelim. Gös
termiş olduğumuz yerde yapılırsa avukatlar için 
gidi]) gelmek belki müşkül olur deniyor. Fakat 
buraya tramvay, vapur işletilebilir. Zaten de 
her tarafla münakalesi vardır. Fazla olarak ora 
da boş saha vardır. İstenildiği kadar büyük bi
na yapılır Anıt - Kabir işine de yer meselesini 
bu Meclis karar vermiştir. Burası için de karar 
verebilir. 

Niçin Atatürk Bulvarını bırakalım, merkezi 
teşkil eden bir yeri bırakalım da İstanbul'un bir 
köşesine gidelim. Oraya bütün nakil vasıtası 
yapılabilir yapılmasın demek mevzuubahis de
ğildir. Yer intihabı meselesidir. Bayındırlık Ba
kanlığı hakem olabilir. (Kâfi sesleri). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Arkadaşlar, bu Adalet Sarayının bu kadar 
geç kalmasının ne kadar acı bir şey olduğunu 
takdir buyurursunuz. Şimdi Sayıjı arkadaşunı-
zm verdiği önergenin kabulü, işi münakaşaya dö
kerek bunun beş sene daha geriye kalması de
lmektir. Bu bina yandığı zaman eski yerinde 
yapılmıya kalkışınca arkeolojik mülâhaza filân 
dendi, yapılmasına mâni olundu ve bundan do
layı uzun bir gecikme devresine girdi. Şimdi İb
rahim Paşa Sarayının olduğu yerde plânları 
yapılarak tertibat alınmış, istimlâk esasları kabul 
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edilmiş, tahsiat verilmiş, her şey tamam, bunun baş
ka bir yerde yapılması için karar verilmesi Meclisin 
bu işe müdahalesi, yeni baştan bir takım tealıhü-
ratııı zuhuruna sebep olacaktır. Meclis bunu 
üzerine alamaz, Meclis mühendis midir! Şurada 
yapılsın, burada yapılsın diye bilir mi? 

İstirham ediyorum, arkadaşımız önergesini 
geri alsın, almazsa Adliye Bakanının yerden gö
ğe kadar hakkı var, takririn reddi ieabeder. 

AHMET ALİ ÇİNAR (Burdur) — Efendim; 
Adalet sarayı meselesi üzerinde durmamız lâ
zımdır; Yedi milyon liralık bir istimlâk yapıyo
ruz, bir çok vatandaşlar açıkta kalacaktır. Bir 
imar hareketi yapıyoruz diye bu kadar apart
manı yıkmak, bu kadar insanı açıkda bırakmak 
doğru mudur? Millî servet heba oluyor. Pekala 
eski yerinde yapılsın ve yapılmasında da hiç bir 
mahzur yoktur. Sebeplerini arzedeyim; şehir 
plânında arkeolojik ımntakaya dâhil oluşu. Bun
lar o kadar sudan sebeplerdir ki, insan teessüf 
ve teessür duyuyor. Bu milletin milyonlarının 
şu lâf üzerine harcanmasına insan acıyor. Bu ye
di milyon... 

ADALET BAKANİ SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) - - Ahmet Çınar Bey, rakamda bir yan
lışlığınız var. Şimdi aldığım resmî rakama göre 
istimlâk bedelleri yekûnu iki milyon lirayı ge<; 
miyecektir. Bir milyon lirası da verilmiştir. 
Binaenaleyh yedi milyon lira değildir. 

AHMET ALİ ÇINAR (Devamla) — Buradaki 
zat, diyor ki, şu mecmuayı hepimize gönderdi, 
o diyor ki : Bu istimlâklerden sonra temizleme 
yapmak lâzmıgeleeektir. Çünki biz muazzam 
bir bina, bir âbide yapıyoruz. Bu âbidenin et
rafında şu ve bu binaları bırakamayız, ileni* 
bunları da yıkacağız, tstimlâk bedeli iki milv 
lira da olsa bir çok vatandaşları açıkta bıraka
cağız demektir. Nihayet eski yerinde yapılma
sı çok yerindedir. Birincisi bu. 

İkincisi; bu civarda yapılacak kazılarda mü
him arkeolojik eserlerin bulunması ihtimalinden 
bahsedilmektedir. 

Üçüncü sebep, İstibul'un iki büyük abi
desi. arasında Adalet, sarayı yapmak doğru değil
di r. 

Arkadaşlar; bunlar milyonlarca liranın bağ
lanacağı sebepler midir? Bir çok mütehassıs eski 
yerinde yapılmasının zaruret olduğunu beyan 
ettiler. Sonra tarihçiler; İbrahip Paşa konağı 
yanında bu binanın yapılmasını doğru bulmıyor-
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laı*. Bunların düşünülmesini ve eski yerinde 
yapılmjısmın muvafık olduğunu arzederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — Sayın arkadaşlarım, ben huzurunu
za sadece Zeytinoğlu arkadaşımıza yalnız su iş
lerinin değil bütün Bayındırdık işlerinin hesabı
nı vermeye hazır olduğumu söylemek için çık
tım. Plânlarımız ve çalışmalarımız meydandadır. 
İstedikleri vakit söylesinler huzurunuzda bütün 
hesabım veririm. 

Dr. SAİM ALI DİLEMRE (Rize) — Böyle 
milyon, milyon diye konuşuyorsunuz, eski mil
yonla yeni milyon arasında çok fark vardır. Sev
diğiniz milyonların bir buçuk milyonu gitmiş, 
2,5 milyon lira tahsisat verilmiş. Buna resmî bir 
heyet; karar vermiş, burada biz gayriresmî konu
şuyoruz. (Gülüşmeler). 

(Ahmet Çınar'a hitaben) Siz kıymetli bir 
mühendissiniz, Mitat Bey de kıymetli bir mühen
dis. Mitat Bey diyor ki, bu binayı Atatürk 
buharında yapalım, sen de götürüyorsuu eski ye
rine. Biz zaten eski yeri sevmiş değiliz ki, mezar

lıklar karşısında, karşısında tuğla minare, şehzade
lerin türbeleri, bilmem, hamam, bunları yıkamaz
sın ya? Biz zaten eskidenberi sevmedik, sen tutup 
yine oraya koyuyorsun, o da diyor ki, Atatürk 
bulvarı da Atatürk bulvarı. 

Oğlum Ahmet Çınar; kaç kişi açıkta kalı
yormuş? 

AHMET ALİ ÇİNAR (Burdur) — Birçok 
apartman yıkılıyor, resimleri işte, göstereyim. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Devamla) — 
Açıkta kalan filân yoktur. Oradan postaneyi 
çıkarıp oraya getirelim, onu Adalet Sarayı yapa
lım dersek o zaman da onları ne yapalım? Fikir
den geçilmez ki, fikir dolu. Nedir elinizdeki o 
mecmua? Bir takım mühendisler arasındaki İsa-
goji gibi şeylerdir. Bu gibi şeyleri biz hekimler 
de yapıyoruz, siz mühendisler de yapıyorsunuz. 
Hele softalar daha dehşetlisini yapmışlardır. 
(Kâfi, kâfi sesleri, gülüşmeler). 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim, bendeniz büyük su işlerine sarf edilen 
121 milyon liranın randıman hesabını sormuş
tum. Bu para 20 yere sarfedilmiştir, fakat heli
si yarımdır. Demek ki, bu inşaatın randımanı sı
fırdır. Niçin hesabını vermiyorlar? Sayın Ba
kan anlıyamadım. Bendeniz diyorum ki; bunu bir 
kaç işe sarf etseydik ve bunları tamamlasaydık, 
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şimdiye kadar randıman alınacaktı, bu suretle 
istihsale matuf bir sarfiyat yapmış olurduk. (Kâ
fi sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö 
lümlere geçiyoruz. 
B. 
615 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
616 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
617 Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
618 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
619 Temsil ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
620 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
621 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

622 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kesenği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

623 özel İdareler bütçelerini inceli-
yeceklere verilecek ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

624 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

625 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

626 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

627 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

628 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

629 Bakanlık otomobili giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

630 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

631 Giyecekler 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

632 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 320 

5 663 222 

293 760 

1 757 806 

2 100 

106 557 

233 000 

297 744 

840 

47 000 

47 000 

10 000 

87 000 

15 100 

4 000 

9.3 500 

14 000 

15 000 
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Ankara Gençlik Parkı gazino ve 
ser inşaatı giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

634 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

634.A Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

635 Fen aletleri ve gereçleri karşı
lıkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

636 Yayın işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

637 Milletlerarası kurum ve dernek
lere katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

638 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

639 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN ----- Kabul edilmiştir. 

640 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

641 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

643 Halkın yapacağı su işlerine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

644 4623 sayılı Kamın gereğince 
zelzele ve sair âfet gören böl
gelere 1 
BAŞKAN — Kaimi edilmiştir. 

645 Demirvollar ve limanlar 22 

Lira 

255 000 

68 000 

4 

5 

40 

000 

300 

000 

100 

270 000 

20 000 

4 000 

200 000 

543 935 

432 588 

CEMİL SAH) BARLAS (Gazianteb) — Sa
yın arkadaşlar, bu bölümde Gazianteb - M araş 
hattı için 2,5 milyon liralık bir tahsisat göste
rilmektedir. Bu tahsisat miktarı 7 Eylül Kara
rından evvelki rayice göre oradaki mütaahhit-
lere karşı ödenecek bir miktardı. Halbuki 7 Ey
lül kararından sonra Hükümet bir karar vere
rek Avrupadaıı Türkiye'ye ithal edilecek mal
zemenin fiyat farkını ödüyor ve tahsisatını ona 
göre koyuyor. Buna mukabil Devlet fabrikaları, 
Tekel idaresinde, Zonguldak'ta Karabük'te ame
le ücretlerine bundan sonra hayat pahalılığı-do
lay isiyle bir zam yapıldığı halde Devlete ait ta
ahhüt işlerindeki mütaahhitlere karşı bir taah-
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İıüt farkı tanımamıştır. Bu taahhüt farkı dola-
yısiyle bunlar haklı olarak Devlet Şurasına mü
racaat etmişler. Hükümet haklı olarak Devlet 
Şurasına gitti. Devlet Şurası tuttu bir karar 
verdi. Bu karar mucibince dediki, biz bu farkı 
tanımakta bugünkü mevzuat muvacehesinde 
kendimizide salâhiyet görmüyoruz. Halbuki mu-
vazenei umumiye kanunun, zannederim 121 nci 
madesi, hükümete karşı Devlet Şurasının bir ka
rarını yalnız istişari mâhiyette tetkik eder, îe-
ravekilleri Heyeti hadiseleri tetkik edip bir ka
rar vermek salâhiyetini haizdir. 

Şimdi Benim Memleketime 1950 senesinde 
hattın gitmesini beklerken mütaahhitler mücbir 
sebepler karşısırlda, işte görülen taallül muvace
hesinde, haklı veya haksız olarak, ağırdan alı
yorlar ve diyorlar ki siz devlet f abrikalarmdaki 
hakkı tanırken bizim hakkımızı neden teslim et
miyorsunuz? Bu durum muvacehesinde mütaah-
hitle devletin işi arasındaki ihtilâf bir yana, 
bizim merkez vilâyete hat gelmemiştir. 960 - 970 
de mi oraya tiren gelebilecektir? Bu bakımdan 
Bayındırlık Bakanının bizi katî bir karar ala
rak hükümetin 1950 senesinde her ne suretle 
olursa olsun Gazianteb'e bu hattın ulaştırılması 
vadinin yerine getirilmesi sebeplerini rica edi
yorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — Sayın arkadaşlarım, bu çok daha 
şümullü bir meselenin bir parçasından ibarettir. 
Gerçekten bir çok mütaahhitler devlete karşı 
giriştikleri yaptıkları taahhütlerde fiyatlar, de
ğiştiği için, değişmeler istemişlerdir. Mesele Da-
nıştaya sorulmuş, değiştirmelerin aleyhine ka
rar verilmiştir. 

Filhakika Danıştaym bu kararı istişaridir, 
Bakanlar Kurulu isterse bu istişari karara rağ
men değişiklik kararı verebilir. Fakat bunun 
ne kadar müşkül, ne kadar alınması zor bir ka
rar olduğunu takdir buyurursunuz. Biz, Tür
kiye'de Türk Mütaahhitlerini her cihetten ko
rumak isteriz. Tuttuğumuz yol, mütaahhitlerle 
iş görme yoludur. Mütaahhitlerle inşaat yapıyo
ruz onun için mütaahhitlerin mutazarrır olma
sını arzu etmeyiz. Türk müesseselerinin iflâs et
mesi hiç bir zaman tecviz olunacak bir hal değil
dir. Ancak, ortada hukuki bir durum vardır. 
Mesele hükümetçe tetkik edilmektedir, alınacak 
kararda mütaahhitler e yapmakta oldukları iş
lerden dolayı bir zarar görmemeleri hususunda 
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elden gelen gayret sarfedilecektir. 

BAŞKAN —445 nci bölümün 12 nci madde
sine ait bir önerge vardır okutuyorum; 

Bayındırlık Bütçesinin 12. nci madesindeki işler 
için ayrılan 300 000 liraya; Çanakkale iskelesi
ne tahsisen 500 000 lira daha eklenmesi hakkında 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara, 28 . XI I . 1947 

Çanakkale iskelesinin yapımı için bu yıl da 
bütçeye ödenek konmadığını teessürle gördüm. 
Halkın ve matbuatın yıllardanberi haklı sızlan
malarına rağmen, iki yılda bir buçuk milyon 
liranın esirgenmesi bu iskelenin yakın seneler
de de yapılacğı ümidini kırmıştır. 

Siyasi, askerî, iktisadi öneminden başka, 
tarihin malı olan Çanakkale'de bir iskele yapı
mını gerektiren sebepler şunlardır: 

1 — Akıntı ve ters akıntıları, ikliminin dün
yaca meşhur olan ıttıratsızlığı ve sertliği yüzün
den boğazda seyrüsefer son derece zordur. 

2 — Fena havalarda vapurlar Çanakkale'de 
durmadıklarından içindeki yolcular izmir'e ka
dar mecburi yolculuk yapmaktadırlar. Ve Ça
nakkale'deki yolcular da kara yolundan gitme
ye mecbur kalıyorlar. Bu hal; zaman kaybına, 
masrafına, külfetine ve acele işlerin gecikmesi
ne sebep oluyor. 

3 — Vapurlar iyi havalarda bile iskeleye ya
naşamıyorlar. Bağlı motorlarla inip binme sı
rasında, bilhassa hasta, ihtiyar, çocuk ve ka
dın vatandaşların, son derece ıstırap çektikleri, 
ezildikleri, hattâ motörle vapur veya iskele ara
sında sıkışarak öldükleri dahi görülmekledir. 

4 — Ticaret mallarının yüklenip boşaltılma-
larındaki zorluklar, kayıplar da zarara ve fi
yat artımına sebep olmaktadır. 

5 — Kışın büyük postaların gece yarısı in
dirdiği yolcular, bekleme salonu olmadığından 
ve çok defa otellerde yer bulunmadığından sa
hilde sabahladıkları ve hattâ soğuktan zatürri-
eye yakalanarak ölenlerin dahi bulunduğu bir 
hakikattir. Yağmurlu, dalgalı havalarda yol
cuların feryatları seyyahat değil, insana âdeta 
bir panik hissini vermektedir. 

Bu iskele yapıldığı takdirde halkın ıstırabı 
dinmekle kalmıyacak, il geniş hinterlandiyle 
normal münasebete girilebileceğinden iktisaden 
gelişecek ve bu iskele Tekirdağ'la izmir arasın
da gayrimüsait havalarda vapurların barmabi-
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eceği bir ara iskele olacaktır. Aynı zamanda 

daimî tamirat masrafından kurtulunacaktır. 
Bayındırlık Bakanlığının etüdlerine göre bu 

iskele iki yılda bir buçuk milyon liraya yapıla
bilecektir. Bayındırlık Bütçesinin 12. madde
sindeki küçük iskelelerin yapımı için ayrılan 
300 000 liraya tahsisen Çanakkale iskelesinin ya
pımına harcanmak üzere 500 000 lira daha ek
lendiği takdirde bu iskelenin yapımına bu yıl 
baş] anabil ecekt i r. 

Bayındırlık Bütçesinin 12. madesindeki işler 
için ayrılan 300 000 liraya Çanakkale iskelesinin 
yapımı için 500 000 lira daha eklenerek 800 000 
liraya çıkarılmasına dair olan bu önergemin 
Yüksek Kamutayın onamma sunulmasını, içtü
zük'üjı 127. maddesinin ilk bendine dayanarak 
arz ve rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Önen 

BAŞKAN — Bu önerge temenni mahiyetin
dedir, zamanında da verilmemiştir, 51 imzayı 
da havi olmadığından İçtüzük gereğince bu öner
geyi oyunuza sunmıyacağım. Eğer Bayındırlık 
Bakanının bir diyecekleri varsa, söylesinler. 

BAYINDIRLIK BAKANI KASIM GÜLEK 
(Seyhan) — Muhterem arkadaşlarım, vaziyeti 
bir, iki kelime ile izah edeyim. 

Çanakkale iskelesi hakikaten mühim bir konu
dur. Bunu biz de acilen yapmak istiyoruz. Hal
kın orada sıkıntı çektiğini bilmekteyiz. Ancak 
bu iskele 1,5 milyon liraya malolacak. Bunu 
bu seneki bütçeye koyamadığımıza müteessiriz. 
Fakat mevcut bütçeden tasarruf sağlamak sure
tiyle bu işe para ayırmak imkânı arıyacağımı 
ve bütün gayretimle bunu yapmaya uğraşacağı
mızı ifade ederim. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Efen
dim, bu önerge İçtüzük'ün 127 nci maddesinin 
ilk bendine göre verilmiştir. Yani yedi gün 
içinde verilmiştir. 50 imzaya lüzum yoktur. 
Bendeniz Sayın Muammer Eriş'in delaletiyle 
Maliye Bakaniyle görüştüm. Bütçe içinde ta
sarruf imkânı varmış ve bu sene içinde nazara 
alacağını vadetti. 

BAŞKAN — Komisyonunuza böyle bir tek
lif geldi mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Hayır, görmedik. 

BAŞKAN — Elli imzalı olmadığı için oya 
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sunmıyacağım. 

645 nci bölüm kabul edildi. 

B. 
646 

Lira 
Yapı ve imar işleri yapma, ka
mulaştırma ve esaslı onarma gi
derleri 17 704 626 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

647 Büyük Millet Meclisi binası ve 
eklentileri yapı, tesis ve kamu
laştırma her türlü giderleri 4 850 000 

AHMET ÇINAR (Burdur) — Efendim. 
Bendeniz bir dakika mâruzâtta bulunacağım. 
Geçenlerde Meclis binası inşaatı hakkında yapı
lan bir konuşma esnasında bir Amerikan mec m .il
asının isminden bahsetmiştim. İşte o mecmuayı 
takdim ediyorum. Arzu buyratı varsa okusun. 
Çünkü bazı arkadaşlar istemişlerdi. Başka bir 
diyeceğim yoktur. 

BAŞKAN — Verilmiş bir teklif yoktur, bö
lüm kabul edilmiştir. 

B. Lira 
648 4646 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak memur evleri 3 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

649 Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
ve her türlü giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

650 Atatürk Anıt'ı yapma ve her 
türlü giderleri 2 472 188 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

651 Zelzele bölgelerinde resmî bina
lar yapma ve her türlü giderleri 1 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

652 Yollar ve köprüler 15 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

653 Sınır bölgelerinde yaptırılacak 
yollar ve imar işleri her türlü 
giderleri 900 006 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

654 Su işleri 13 774 354 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

655 Ankara lâğımlarının yapma gi
derleri 1 5 0 0 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

C — Ekonomi Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Ekonomi Bakanlığı Bütçesinin 
tümü hakkında söz istiyen arkadaş var mı? 
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Söz istiyeıı 'arkdaşlar lütfen isimlerini yaz

dırsınlar. 
BAŞKAN —- Mebrure Aksoley. 
MKBKURK AKSOLUY (Ankara) — Aziz 

arkadaşlarını, sabrınız tükendi. Yalnız Millet
vekilleri de kendi kanaatlerini söylemek mecbu
riyetindedirler, vazifesidir, borcudur. Bunun 
için bir, iki dakikanızı da bana hasretmenizi ri
ca ederim. 

Aziz arkadaşlarım, önemli gördüğüm iki ko
nuyu açıklamak için söz aldım. Yüksek Heyetini
zin sabrını tüketmekten çekmiyorum. Lâkin Mil
letvekillerinin kendi kanaatlerini söylemekte bir 
vazifedir, bir borçtur. Bunun için. birkaç değerli 
dakikanızı bana da vermenizi rica edeceğim. 

Konumun birincisi, zaman zaman Sayın Mil
letvekilleri taralından bu yüksek kürsüden söy
lenmiştir. Lâkin ben tekrarlamakta fayda gör
düğüm gibi aynı zamanda ihtiyaç da duyuyo
rum. 

Arkadaşlarım, bir giyim meselesi vardır. Bu 
ihtiyaç büyük şehirlerin yoksul mahallerinde, 
kasabalarda bilhassa kendini şiddetle göster
mektedir. Bir köye gittiğiniz zaman çocukların 
çıplak olduğunu kadınların giydikleri şalvar ve 
entarilerin yırtık ve yamalı bulunduğunu hüzün
le görürsünüz. 

Sümorbank mallarının köylerde nüfus başına 
isabet eden miktarı 70 - 80 santim âzami 1 met
redir. Son dağıtımda Ankara şehrinde nüfus ba
şına üç metre verilmiştir. 

Mutemet kendisine verilen çeşitli malların 
(ki, bir kısmı köylü vatandaşın ihtiyacına cevap 
verem iyen cinslerdir) bu malları olduğu gibi 
müstehlike devretmek zorunda olduğundan ba
zı vatandaşlara her cinsten yarımşar metre veya 
10 ar santim düştüğü de vâkidir. Köylü vatan
daş bununla ancak sargı bezi veya yamalık ya
lıdır diye şikâyet etmektedir. 

Ölüm doğum ve evlenme tahsisleri ya çok az
dır veya yoktur. Bu yüzden de sıkıntı çekilin ek
tedir. 

Birçok Milletvekili arkadaşlarımdan aynı ko
nuyu dinledim ve seçim bölgemde yaptığım ince
lemelerde de giyim ihtiyacının genel bir ihtiyaç 
olduğuna kaani oldum. Bu konu Hükümetimiz 
tarafından ciddiyetle ele alınmalıdır. Burada hal
lolunacak iki mesele vardır. Biri nüfus basma 
isabet eden miktarı artırmaktır. Bu, mevcut tez

gâhların çoğaltılma suretiyle mi? Yoksa hariç
ten mal ithaliyle mi? Olur bilemem. Bildiğim 
bir şey varsa halkın ihtiyacını karşılıyau inalla
rın çoğalması keyfiyetidir. 

ikincisi, bu malların karaborsaya geçmeksi
zin müstehlikin eline ulaşabilmesini temin ede
cek bir dağıtma sisteminin konulmasıdır. Bugün
kü dağıtma sisteminin bozukluğuna bir misal ve
reyim. 15 Aralık 1947 de satışı sona even pamuk
lulara ait kuponlar birgün evvel birçok vatan
daşların defterinde idi. Bu vatandaşlar hangi 
bayie baş vurdularsa bitti kalmadı cevabiyle kar
şılaşmışlardır. Hiç şüphe yok ki, dağıtılan ku
ponların karşılığı olan mallar bayilere verilmiş
tir. Bunlar ne olmuştur. Niçin vatandaşların eli
ne geçmemiştir? Bu işin her bakımdan düzenlen
mesini ehemmiyetle diliyorum. 

İkinci konuya geçiyorum. Bu konu aynı za
manda Çalışma Bakanlığını da ilgilendirmekte-1 

dir. Son zamanlarda bir işsizlik sıkıntısı sezil
mektedir. Mecburi askerlik görevini üniversite, 
lise ve ortaokulu bitirmiş olan birçok gençler ve 
tahsilleri bulunmıyan yüzlerce vatandaş işsiz
dir. 

1947 yılı içinde 8 453 yedek subay terhis 
olunmuştur. Bunların asgari üçte birinin askere 
gitmeden (İnce çeiştli Devlet dairelerinde iş sa
hibi olduklarını i'arzetsek 4379 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre askerliğini yapmıyanlarm as
kere gidişlerinde memuriyetleriyle alâkaları ke
sildiğimi göre bu gençler memuriyetlerini kay
betmişlerdir. 

İşte bu durumda olan gençler hele kendileri
ne bakacak kimseleri veya gelirleri yoksa, bilâ
kis bakmak mecburiyetinde olduğu bir dul an
nesi, tahsilde olan kardeşleri, eşi veya çocuğu 
varsa bu vaziyetteki gençlerin hali cidden hazin-
diı\ Dairelerden biri bir memur alacağını ilân 
eder. Bir tek memuriyete en aşağı 60 genç ta
lip olur. 

O ünde asgari 10 kişi kapınızı çalar iş bulmak 
için tavassutunuzu ister. Devlet dairelerine İk
tisadi Devlet Teşekküllerine, Belediyeye di
ğer müesseselere velhasıl akla gelen her yere 
başvurulur. Alınan cevap tasfiye yapıyoruz. Yeni 
memur ve işçi almıyoruz şeklindedir. İşsizlik 
sayıst önümüzdeki yıl biraz daha artacaktır. Ye
dek Subay Okulunun 26 ncı Dönemi 2 052 me
zun vermiştir. Bu gençler 1 Mayıs 1948 de ter--
hif: olunacaklardır 
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27 nei Dönemin mevcudu 2 870 kişidir. Bu 

gençler de 1 Kasım 1948 de terhis edilecekler
di,'. Bu. terhisler de hiç şüphe yok ki işsizlerin. 
sayısını artıracaktır. İşsizliğin sonu tehlikeli
dir. Hükümetin dikkat nazarını çekerim. 

Bu hususta lâzımgelen tedbirlerin bugünden 
alınması lüzumunu belirtmek isterim. 

Bu konuya girmiş iken hâkim olan kötü bir 
zihniyete de işaret ederek sözlerimi bitireceğim. 
O da iltimastır. 

İş ariyan, bir yerden diğer bir yere nakil 
isteyen, terfi edemiyen vatandaşların her biri 
kendi seviyelerine göre (Huzurunuzda tekrarla-
mıyacağım) çeşitli tâbirler kullanarak iltimas-
sız bir şey olamıyacağını ifade ederler. Hemen 
her vatandaştan ayni şeyi işitmek insana üzün
tü veriyor arkadaşlarım. 

Ayni vasıf ve şartları haiz olan vatandaşlar 
her yerde eşit muamele görmelidirler, iltimas 
zihniyetini yurdumuzdan silindiğini görmek he
llimiz için cidden, bahtiyarlık olacaktır arkadaş
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Söz alanların adlarını okuyo
ruz. 

(Söz alanların adları okundu). 
ZIYA ERSİN CEZAROĞLU. (Tekirdağ) — 

Sayın arkadaşlar, şu Ekonomi Bakanlığı, hakkın
da epey söyliyeceklerim var epey deyince her
keste bir istical, gördüm. Ekonomi Bakanlığının 
falan yere gelen eşyasının, kaybolması, falanın 
çimento ihtiyacını temin edemeden izin işinin 
yarıda kalması gibi. hususları söylemek epey za
manınızı alacaktır. Ekonomi Bakanlığının ni
hayet muvaffak olduğu bir iş vardır. Ben sa
dece bu mensucat işinin dairei intihabiyeme ait 
bi1* hususunu mevzuubahis edip kısa keseceğim. 
(Bravo sesleri) Evet, kısa söylemeye bravo. Ben
den de bravo. 

Arkadaşlar, mensucat işinin başında müs
tahsili sıkan bir cihet vardır; ondan konuşaca
ğım : Mensucat ya pamukla olur, ya yünle. 
Yapağı müstahsili olan bir çok vatandaşlar 
Ekonomi Bakanlığının mensucat işinden müşte
kidirler. Sebebi? 1941 ve 1942 senelerinde yapa
ğı ihracatı menedildi. Ve bir fiyat konuldu: 
Anadolu 126 kuruş, Trakya 166 kuruş? Nihayet 
bu tesbit edilmiş fiyatlar üzerinden satınalın-
dı ve lüzumu olan fabrikatörlere verildi. Ekono
mi Bakanlığının fevkalâde masraflı, yüksek ma-
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liyetli fabrikalarının yanında hususi yünlü men
sucat fabrikatörleri bir kere, iki kere, on kere 
milyoner oldular. 
Yün ihtiyacının memlekette istihsal edilen yünün 

memleket dâhilinde sarl'edilemiyeceği sabit oldu 
ve Anadolu yünlerinin ihracına müsaade edildi. 
İhraç, edilmeden evvel bu yünler 110 - 115 yani 
Hükümetin aldığı 126 kuruş kararından aşağı-
dı, ihraçtan sonra 180 kuruşa kadar çıktı. Trak
ya yünlerinin ise ihracına müsaade edilmedi. 
Bu müsaadeyi Ticaret Vekâleti verecekti, 
Ekonomi Bakanlığı bu yün fevkalâde iyi 
kumaş yapar, temiz iş çıkarır, iyi randıman 
verir buna müsaade edemeyiz dedi. Bazen 
iyilik yüzünden kemlik; bazen de kemlik yüzün
den iyilik doğar. Biz de bu işde iyilik yüzün
den kemliğe uğradık. Yünlerimiz iyidir diye 
müsaade edilmedi. Bu yüzden arada % 30 kadar 
bir fark hâsıl oldu. Kusura bakmayınız kara 
cümlem biraz noksandır, birisi 126, diğeri 166 siz 
hesabediniz % 25 - 30 kadar kaybettik arada. 
Bizim yünler 150 kuruşa düştü, Anadolu'nun 
yapağısı 180 oldu. Bunun için eski bakandan ri
cada bulundum. Ticaret Bakanı ile Ekonomi Ba
kanı ikisi bir araya geldiler. Biz bu güzel yün
leri harice veremeyiz ve satmalaeağız dediler. Biz 
de iyi dedik, sevindik, memlekete gittik, konuya 
komşuya söyledik. Yapağınızı satmayın, Hükü
met alacak dedik. 0 arada bir Hükümet değişik
liği oldu, zaman geçti. »Şu müstahsil dediğin za
ten sıkıntı içindedir. Uzun zaman beklemeye ta
hammülü olmadığından elinden çıkardı. Ondan 
sonra yeni bakanlardan yine bu hususta ricada 
bulundum. Bir Bakan dedi ki, yapağı 1938 do 
kara idi; 80 - 90. Şimdi kaçadır; 150. Hiç böyle 
38 deki fiyatı iki mislinde kalan eşya yoktur. 
Hakikaten müstahsilin zararı vardır, biz.bunu 
muvafık fiyatla alalım, sanayiimizde kullana
lım dediler. Şimdi bu sözlerini yeni bakanlar 
derhatır ederler. Bu sözlerimi yeni bakanlar da 
tabi atiyle alırlar, kararlarını hazırlarlar. Şura
da bilhassa rica ediyorum. Bu seneki ne oldu. 
oldu. Eski zararların üstüne yazacağız. Fakat 
marttan itibaren başlıyacak olan yeni sezonda 
Trakya yapağılarını alırken fevkalâde kalitesini 
nazara alarak değerlendirsinler. Trakya 'lıları 
kendi yünlerini bozmak zaruretinde bırakmasın
lar. Zaten bozmaya çalışanlar da bozamazlarya. 
Allah vermiş. Onun için ya bunları almasırlar 
ihraca serbest, bîraksınlar, yahut,da değorlendirr 
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sinler. Bunu kapa kapa alacaklar var. Zaten bi 
zim Hükümetin şimdiye kadar en zayıf tarafı, 
bilgi itibariyle, kendini müdafaa itibariyle bü
tün silâhsız olan çiftçidir ve ünün mabsuİlerin
den başka hiçbir yerde otoritesini tanı olarak 
geçirememişti!'. Bunu inşaalh'.)•. Ticaret Bakan
lığı bütçesinde arzedeecğim. Şimdilik bukadar. 

CEMİL ALEVLİ (Gazinnteb) — Ekonomi 
Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle geçen sene bu 
kürsüden temas ettiğini bir noktaya tekrar kısa
ca dokunacağım. 

Geçen hafta içinde Ankara'da. Türkiye Koo
peratifler Birliği Kongresi yapıldı. Bazı Millet
vekili arkadaşlarım gibi ben de bu kongreye iş
tirak ettim. Orada şahit olduğum acı bir noktayı 
kısaca anlatmama müsaadenizi rica ederim. 

Bu memlekette 136 aded küçük sanat koope
ratifi vardır. Bu kooperatiflerin 50 bine yakın 
dokuma tezgâhları ve bu tezgâhlara hizmet eden 
80 bine yakın işçisi vardır. Bunlar Türk köylü
süne senevi takriben 4(> milyon metre pamuklu 
dokuma suretiyle memlekette en iyi hizmeti yap
mış bulunmaktadırlar. Bunlar bugün ne halde
dirler? Bilir misiniz arkadaşlar? Teessürle ifa
de etmek mecburiyetindeyim ki, büyük bir müş
külât içindedirler, ve bir kısmı da dağılmak teh
likesiyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu 
müşkül durum bazı sebeplerden ileri gelmekle 
beraber bunların en mühimini ve başta geleni: 
yaptıkları malları satamamak durumuna gir
miş olmalarıdır., 

Bendeniz bu cihete ^ec-cn sen de burada te
mas ederek bu kooperatiflerin mamullerini hariç
ten gelen yüksek kaliteli daha iyi evsaflı müma
silleri ile rekabet edebilecek duruma koymak 
için Ekonomi Bakanlığının icabeden tedbirleri 
almasını rica etmiştim. Aradan bir sene geçtiği 
halde bu mevzuda hiçbir şey yapılmamış olduğu
nu görüyoruz . 

Halbuki bu maksadı temin gayesiyle Ekonomi 
Bakanlığı bu kooperatiflerden şimdiye kadar üç 
milvon civarında bir para toplıyarak Halk Ban
kasında depo etmiş bulunuyor. Bu paralarla her 
kooperatife bir fennî tesis yaptırılmak suretiyle 
imal ettikleri dokumaların evsaf ve kalitesi yük
seltilecekti. Şimdiye kadar bu hususta yapılan 
başlıca is: bu paradan bir milyona yakın kısmı
nın Denizli'de yaptırılmak istenilen fennî tesise 
sarfından ibarettir. 1943 senesinde başlanan bu 
iş i$e; yanlış hesapların hayalî projelerin tatbiki 

yüzünden hiçbir işe yaramıyarak yüzüstü bıra
kılmış ve işletilememiştir. 

Yanlış hesapların ve hayalî projenin teferru
atı hakkında izahat vermek benim için mümkün
dür. Fakat fazla vaktinizi israf etmemek için 
bundan sarfı nazar ederek Ekonomi Bakanından 
bu kooperatiflerin binbir müşkülât içinde birik
tirdikleri bir milyon lirayı taşa ve toprağa gö
menler hakkında bir soruşturma yapılmıştır. Ve 
mesulleri cezalandırılmış mıdır.' Öğrenmek is
terim. Ve halen mevcut olan iki milyon liranın 
ölü vaziyetten çıkarılarak kooperatifler için i'ai-
deli duruma getirilmesi hususunda icabeden ted
birleri almakta gecikmemesini rica ederim. Fil
vaki bu meyanda Kastamonu ve Rize'de iki ufak 
tesis yapılmaktadır. Fakat bunlar da maksadı 
temine kâfi değildir. Bu bahsi burada kapattık
tan sonra yine bu kooperatiflerle ilgili olup Büt
çe Komisyonu raportörü ve kıymetli ıueslekda-
şım Şevket Turgut'un raporunda çok enteresan 
gördüğüm bir noktaya da kısaca işaret ederek 
sözlerime son vereceğin; 

Sayın Şevket Turgut arkadaşımın derin bir 
vukufla inceledikleri meydanda olan raporun
dan harbin bidayetindenberi Ekonomi Bakanlı
ğının sanat modelleri satınalması namı altında 
Yüksek Meclisten aldığı tahsisattan bir milyon 
600 bin lirasını dokumacılığın memlekette ta-
aınmümü için sarf ettiğini bu meyanda 17182 
yeni dokumacı yetiştirildiğini öğreniyoruz. 

Bir taraftan esasen mevcut ve meslekten olan 
dokumacıların iplik ihtiyacının dörtte birini bile 
karşılıyamazken ve bu yüzden ilçelerden ve il
lerden tutunuz da merkeze kadar binbir şikâyetle 
karşı karşıya dururken bir milyon altı yüz bin 
lira sarfederek yeniden şikâyetçi adedinin sayı
sını artırmanın da mânasını anlıyamadım. Eğer 
Sayın Bakan bu hususta da bizi tenvir buyurur
larsa yine bu maksatla 1948 senesi bütçesine 
konmuş olan 40 bin liranın kaldırılması hakkın
daki önergemi vermekten belki sarfı nazar et
miş olurum. 

SALİM ALTUĞ (Erzurum) — Sabrınızı sui
istimal etmemek için mütalâa ve muhakemeden 
vazgeçerek Sayın Ekonomi Bakanına birkaç soru 
cevcih edeceğim. . 

1. — Et dâvasının memleket çapında kökün
den halledilmesi yolunda kurulması düşünülen 
bir et kombinası etütlerinin ilerlediğini işitiyo
ruz. Burnın ne dei'ece doğru gtânğuautt vie Hü,-
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kümetçe yapılan tetkik ve kararların ne safhada 
ve ne merkezde olduğunun açıklanması, 

2. — Her vesile ile ve her bütçe görüşmelerin
de tekrar edip dururuz .Şarkta boş akıp du
ran Tortum şelâlesi keşiflerinin yapıldığı ve 5,5 
milyon lira gibi Devlet ölçüsünde ehemmiyetli 
sayılmıyaeak bir para ile bu büyük enerjinin 
istismar edileceğini duyduk. Sark için temel bir 
kalkınma kaynağı olacak olan bu iş hakkında biz
leri ve efkârı umumiyeyi tenvir etmesini, 

3. — Şark Vilâyetlerimizin ve kısmen, orta 
anadolunun bir kısım halkı kış aylarında boş 
oturmaktadır. Milyonların boş geçen zamanları
nın değerlendirilmesinin yurdun ekonomik ha
yatında büyük değişiklik yapacağı malûmdur. 
Ekonomi Bakanlığı bu konuda da ne düşünmek
tedir? 

Bu soruların açıklanmasını rica ederim. 
ÎBRAHlM ARVAS (Van) — Müsaade bu

yurursanız' Devlet mamulâtmdan dokuma işle
rimize dair birkaç söz söylemek isterim. 

Muhterem Cavil Ekin. arkadaşımıza evvelce 
söylediğim gibi şimdi de yüksek huzurunuzda 
tebarüz ettirmek zaruretini duyuyorum. 

Bugün Devlet fabrikalarımızın imal ettikleri 
bütün pamuklu mensucatımız maalesef en çok 
on iki bin tüccarın ve mutemedin menfaatine 
inhisar etmiştir. Bunlar halka tevzi edilmek üze
re aldıkları bu malların onda sekizini maalesef 
meş'um karaborsa eli ile muazzam halk kitlele
rimize bire iki hattâ üç ^.iyat farkı ile vermek
tedirler. Bu para fakir lıal kımızdan çıkıyor ve 
devlet hazinesine de girmiyor ve malûm olan 
muhtekirlerin cebini dolduruyor. 

Evvelce büyük vilâyetlerimizde T 'erli Mallar 
Satış Mağazaları vardır. Buralardan memur, 
mütekait, dul, yetim hattâ bütün bu şehirlerle ci
var köylerin halkı bu mağazaların satışından is
tifade etmekte ve ihtiyaçlarını görmekteydiler. 
Binaenaleyh bu mağazaları yeniden açmak zaru
reti vardır. Ekonomi Bakanlığı bu mağazaları 
açmakla normal tevziat işinin yüzde ellisini hal
letmiş olur kanaatıııdayım. Bir çok değerli ar
kadaşlarımızın tavsiyelerine rağmen Ekonomi 
Bakanlığının bu mağazaları açmamaktaki ısrar
ları yersizdir kanat indeyim ve bunu huzurunuz
da tebarüz ettirmek zorundayım. 

Ekonomi Bakanlığı bu tevziat yolsuzluğuna 
behemal bir çarei hal bulmalıdır ve bu müessif 
ve ıstırap verici vaziyete bir son vermelidir. Ve 
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şark vilâyetlerimizin büyük merkezlerine hiç ol-
amzsa trenin gittiği yerlere birer fabrika kur
mak imkânını aramalıdır. Maalesef bütün şark 
vilâyetlerimiz bu nimetten mahrumdurlar. 

Şark vilâyetlerinin başlıca geçim vasıtası 
olan hayvanatımın bu sene maalesef ihracına 
müsaade etmediler ve bütün şark vilâyetlerimiz 
halkı bu yüzden büyük ıstırap çekmektedir. Çün
kü ancak hayvan ihracatı dolayısiyle o vilâyet
lere bir gelir temin edebiliyor. 

Büyük Kurultayımızca tahtı karara alınan 
kaputbezi, basma ve pazenin gümrükten muafi
yeti hakkındaki memleket için çok musip kara
rın bir an evvel kanuniyet kesbetmesini muhte
rem Bakanlar Kurulumuzdan bilhassa rica ede
rim. 

Memleketimizi ıstırap içinde bırakan paha
lılıkla mücadele etmek ve ucuzluğu temin eyle
mek için muhterem Hasan Saka kabinesinden 
altı arkadaşımızın bir komisyon halinde çalıştı
ğını memnuniyetle görüyoruz. 

Esasen altı sene evvel bu mevzu üzerinde 
durmuş ve bugün bizi bu ıstırap içinde bırakan 
bu hallere o zaman nazarı dikkati celbetmiştim. 
Maalesef bu haklı talebimi o zaman duyurama
dım. Şimdi bu işte kanaatimce Bakanlardan mü
teşekkil komisyonun sırrı muvaffakiyeti, başlı
ca gerek Tekel ve gerekse Devlet manıulâtmdan 
% 30 nispetinde bir ucuzluğu Devletin kendisi 
yapmak suretiyle bir fedakârlıkta ve bir rehber
likte bulunmasıdır. Devlet önce bu fedakârlığı 
yapmalıdır ki, sonra da pek haklı olarak Ahmet 
ağaya, Mehmet ağaya sen de yağını, pirincini 
sebzeni, etini ucuzlat diyebilsin ve tesir ve nü
fuz etsin. 

Muhterem arkadaşlar, hafızanızı yedi sene 
evvelki zamana bir dakika irca etmek isterim: 
Merhum Eefik Saydam zamanında şekere yapı
lan zamlardan sonra birdenbire bütün eşya fi
yatları pahalılaşmış ve az zaman zarfında bu
günkü nahoş hali tevlit etmiştir. Binaenaleyh 
şimdi de Hükümet ucuzluğa başlarsa, halka ör
nek olur ve bu işi mecrayı tabiîsine sevketmiş 
olur. Aksi takdirde eğer Devlet kendiliğinden 
başlıyarak ucuzluğu temine çalışmazsa, bu mem
lekette asla ucuzluk olmaz. 

Bir parça da Millî Korunmaya dokunmak iste
rim. Bilhassa mesken ve akaara mütaallik olan 
hükmün kalkması zamanının artık gelmiş oldu
ğuna kaniim. Çünkü bu hüküm kanundan kor-
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kan pek az vatandaşlara, âciz olan dul ve ye
timlere münhasır kalmış gibidir. Açıkgöz olan 
vatandaşlar maalesef kanunun menetmek istediği 
bütün icapları yapmaktadırlar. Mesela; hava 
parası almak, katmerli fiyatla icara vermek ve 
üç, dört senelik peşin kira bedeli almak gibi, 
husüsat bence bilhassa mesken buhranına sebe
biyet vermektedir. Esasen bu işin halli bence 
gayet kolaydır. Mesken buhranının bulunduğu 
Ankara ve İstanbul şehirlerimizde hiçbir yerde 
evi bulunmıyan küçük memurlarımıza ufak bir fe
dakârlık yapmakla bu mesele halledilebilir ve ar
tık böyle mülk sahipleri de kendi hakiki mülk
leri üzerindeki haklı tasarruf ve salâhiyetlerine de 
kavuşmuş olurlar. 

Bendenizin istirhamım bundan ibarettir. 
BAKÎ TÜMTÜRK (Kastamonu) — Sayın ar

kadaşlar ; 1948 yılı Bütçesinin görüşülmesi dola-
yısiyle söz alan birçok hatipler bütçe tanzimin
de bütçelerde gözönünde tutulması gereken ana 
hatları, icapları ve görülen noksanları hâsılı her 
çeşit konuları tam bir huzurla ve vuzuhla açık
ladılar. 

Memleketi idare, milleti siyanet bakımından 
Yüce Meclisimizin gösterdiği bu hassasiyet ve 
samimî alâka demokrasi tezahürüne ati için de
rin bir itimada ve cidden iftihara sezadır. Gece 
yarılarına kadar toplantılar halinde leh ve 
aleyhte âdeta birbirine rekabet edercesine vâki 
olan bu tartışma ve çarpışmalara şahit olma 
zevki eminim ki, hepimiz tarihî bir dönüm ola
yı halinde iyi bir iz bırakmakta ve gönül ferah
lığı sunmaktadır. 

işte bu zevkin ve iştiyatm verdiği ümit ve 
cesaretle ben de bugün Yüksek Huzurunuza, bu 
kürsüye ilk defa çıkmış bulunuyorum. 

Evvelâ yeni bütçemizin milletimiz hakkında 
hayırlı olmasını temenni ederken huzurlu bir sü
kûnet ve fakat tam bir hassasiyetle tatbik yol
larında Sayın Saka Hükümetinden iyi ve devam
lı başarılar dilerim. 

Sayın arkadaşlar; cidden çok yorgun oklu
ğunuzu biliyorum, Eğer izin verirseniz seçim 
dairemin ve Kastamonu hemşehrilerimin fikri 
sabit halinde bir hak olarak, üzerinde kurdukları 
üç mühim dileğini bütçe konuşmaları dolayı siyle 
kısaca Yüksek Huzurunuza sermek ve belirt
mek isterim. 

Öz ve tarihî bir vilâyet olan Kasamonu'ımn 
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j en üstün ve önemli varlığı malûmları olduğu 

üzere kendiri ve kendirciliğidir'. 
Yarım asırdanberi zaman zaman açılan, ne 

yazık ki, söz ve vait halinde kalan bu konu 
ve dilek peşinde evet bütün Kastamonu'lular 
âdeta bir pervane gibi koşmuştur ve koşmakta
dır ve konmaktadır. 

Hattâ bundan on dört yıl evvel vilâyetimizin 
sarsılmaz tazimatını yüce şahıslarına sunmak 
bir yandan da bu memleket dâvasını bizzat hu
zurlarında arz ve isbat etmek üzere Ankara'ya 
gelen heyetimizi çok Sayın Başvekilimiz inönü 
o zaman Meclisteki odalarında kabul etmişlerdi. 

Dilek Yüksek Huzurlarına arzedildiği zaman, 
hiç unutmam ilk söz olarak buyurmuşlardı ki, 
şu anda hafızamda eski bir mektep hatırasının 
canlandığını ve Kastomonıı kelimesinin bir ken
dir yatağı halinde toplandığını hissediyorum 
diyerek vilâyetimizin bu yoldaki varlığını öv
müşler ve başkaca aldıkları tafsilât ve izahattan 
da memnun kalmışlardır. 

Sayın arkadaşlar; kendi bakımından Kasta
monu bütün Türkiye topraklarının topyekûn 
veriminin üçte birini yani en fazlasını vermekte
dir. Eğer Hükümet kurulacak mensucat fabri
kasını tercihan her an Şimalî Anadolu'nun pır
lantası olmaya namzet bulunan Kastamonu sı-
•ıırı içinde kuru verirse mezkûr verimin şayanı 
dikkat bir şekilde artması daima mümkün, şek 
ve şüphe götürmez bir hakikat halindedir. 

Zira bugün iki bin hektarlık araziye ekim 
yapılmaktadır. Bundan başka gerek Gök ırma
ğın ve gerekse Devez, Karasu, Alama, Daday 
Devrekani ve Araç çaylarının suladığı uzun bir 
vadi hemen hemen 20 bin hektarlık arazi kendir 
ekmeye çok müsaittir. 

Evet tabiat bu diyara bu varlığı hakikaten 
öğünülecek bit* değerde sunmuştur. Yetişen 
kendirler ipek ayarında temizdir. Sağlamdır, 
parlaktır, beş metreye kadar boy verir, îç ve 
dış piyasada da tutulmuş ye»*i vardır. Zira en 
üstün evsafa mâliktir. T' tkik od^n yabancı 
mütehassıslar da bu varlığa ve bolluğuna hayran 
kalmışlardır. Su bulduktan sonra ;<rein tâbir 
edilen kamış kısmından her yıl milyonlarca ki
losu boşa atılmaktadır. Kâğıt ve gömlek gibi 
en sürümlü şeylerin yapılması imkânı ileri sürül
mektedir. Hâsılı İzmir'in üzümü,' Giresun'un 
fındığı, Aydının inciri ne ise Kastamonu'nun 
kendiri de odur. 
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Vaktiyle -Dördüncü Büyük Kurultaya yapı

lan müracaat ve ondan sonraki fasılasız takibat-
; neticesi nihayet 1943 yılında bu varlığın mer
kezi olan Taşköprü'de bir soyma tesisi yapılmış
sa da esas olan mensucat kısmı ile takviye edil
medikçe tek tesis halinde kalan bu varlıktan 
beklenilen -maksat ve güdülen amaç asla temin 
ve telâfi edilmiş omııyaeaktır. 

Bu soyma işini köylüler ötedenberi alışılmış 
bir itiyat halinde en müsait anlarda ve birbir
lerine yardım şekliyle kendileri yapmaktadırlar. 

Tabiatın orman, maden, kendir, elma ve 
saire gibi yeraltı ve üstü birçok varlıklarla 
malikken nasılsa bu zengin topraklar üzerinde 
maalesef geçim zorluk ve sıkıntıları içinde ya
şamakta bulunan Kastamonulular bu uzun yıl
ların ümitli, beşaretli bir iştiyakı halinde ve 
yerinde bir hak olarak asıl maksatları olan bu 
fabrikanın vilâyetlerinde kurulmasını candan 
bekliyorlar. 

Kabarık bir göğüsle övünebiliriz ki, bizatihi 
tarih olan bu mertler ve fedakârlar sakinleri 
malûmları olduğu üzere, her an Hükümete ve 
öumlmriyetrne sadık kalmış mütarekenin o kara 
ve sıkıntılı günlerinde bazı yerler tereddüt ve 
endişe içinde artık her şeyin bittiğini o parlık 
•ve tarihî şansın da kapandığını sanarak man
da ve himaye sistem ve siyasetini ileri sürüyor-
larken Kastamonu itidalini bozmamış, ürkme-
miş yolundan ve inanından asla şaşmamış ve 
hattâ üstesine şimdiki Gazi sıtadımn bulunduğu 
alanda kendiliğinden millî ve mahllî talimgah 
açarak ihtiyat zabitleri kumandasında en gene 
baştan en yaşlı başa kadar toplanan her sınıf 
gönüllü halk tabakalarına düzgün bir pilânla. 
muayyen günlerde talimler yaptırmış böylece 
birliği ve istiklali korumuş bu meyanda uzak
lardan dalgalanarak vilâyete doğru yanaşmak
ta bulunan âsi ve halifeci kuvvetleri silâhla kar
şılamış ve sınırlarına sokmamıştır. Bir yandan 
da millî savaşa katılmak üzere İstanbul'dan de
niz yoliyle İnebolu'ya çıkan er, subay kuman
dan gibi fert ve kafile halinde gelmekte olan 
mücahitleri tam bir samimiyetle karşılamış bağ
rına basmış Başkente kadar bütün menzillerde 
Gerede, Şeydiler'de, Ecevit'te, Kastamonu'da 
ve diğer konak yerlerinde aynı aşk ve hassasi
yetle kendileriyle çok yakından alâkalanmış 
böylece onları derin bir maneviyatla ve kâmil 
bir inanla uğurlamıştır, Aynı zamanda mezkûr 

yollarla fasılasız bir şekilde gelmekte bulunan 
her çeşit ordu ihtiyacatmı kendi işlerine terei-
han kağnısiyle arabasiyle ve süratle Ankara'ya 
ulaştırmıştır. 

Bu ve buna benzer payansız hizmetleriyle ta
nınmış zafer ve istiklâl uğruna kul ve kurban 
olurcasma emek ve savaş katmış ve nice şehit
ler vermiş ve nihayet sinesine şeref sunan iki 
Büyük Şefinin Rahmetlik Atasının, Sayın Millî 
Şefinin çok samimî takdirlerine hakkiyle maz-
lıar olmuş bulunan Kastamonu ve Kastamonulu
lar. Sayın arkadaşlarım sizlerce de ayan ol
duğu üzere aynı zamanda en büyük Türk in
kılâbının şerefli sahnesi re piştarı olmuştur. 

İşte böylece her an aynı cevherle, mektep 
çalışmalarını mânevi bir zevk duyan ve üstün 
rakamlarla ordu saflarının onbaşı ve çavuş 
gibi temel kadrolarını dolduran bu bölge sakin
leri evet bugün Yüce Meclisten uzun yılların 
dâvası halinde iki öz dilekte bulunuyorlar. 

Birisi kendir mensucat fabrikasının her hal
de vilâyetlerinde kurulmasını böylece milyon
lar sarfiyle yapılmış bulunan tesisatı takviye et
mek ve neticede umumi istifadeyi sağlamak; 

İkincisi Karabük demiryolunu Araç ve Da
day'dan geçmek şartiylc Kastamonu'ya uzat
mak ; 

Üçüncüsü de adedleri binleri aşan ve yüzde 
doksan beş bayan bulunan dokumacılarımıza 
ucuz ipek dağıtmak zatî ihtiyaç ipliğini de geniş 
ölçüde fasılasız bir intizamla temadi ettirmek 

Bilmünasebe malûm olan hakikati de Yüksek 
Huzurunuzda tebarüz ettirmiş olayım ki, kendi 
bünyesinden Sinob, Çankırı, Bolu ve Zonguldak 
gibi dört vilâyet ayırmış bulunan bu eski tarihî 
ana vilâyet bugün ne yazık ki, mazhariyetçe ve 
her bakımdan geri bir durumdadır. Ve şüphe
siz ki, endişededir. 

Yüce tasvipleri işbu dilekleri tahakkuk etti
ği gün katî ve samimî olarak şimdiden arzet-
miş olayım ki, bütün Kastamonu'da bu beşaret 
haberiyle gönül ve halka çalışacak böylece bek
lediği mesut bir emele ulaşmış olmakla hem 
düğün, hem de bayram yapacaktır. 

Hep bu mutlu ve güzel ümitler evet şu salâ
hiyeti seçkin varlıklarınızdan Yüce Kamutayın 
katî ve isabetli kararma bağlıdır. Sayın ar
kadaşlar. 

Bu yolda bir de önerge takdim ediyorum, 
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AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka

daşlarım, bendeniz maruzatıma başlamadan ev-
velusul hakkında bahsedeceğim.' Saat 10 a 
yaklaşıyor^ Yüksek Meclis oldukça yorgun mü
saade buyurursanız yarın devam edelim. 

(Soldan, devam sesleri). 
Bendeniz de bir vazife yapinak gayesiyle 

şüphesiz, teferruata girmesem dahi mâruzâtımı 
bitirmek zorundayım. Müsaadenizi rica ede
rim. 

Arkadaşlar; memleket ekonomisi işleri de
nince insan kendini bir türlü Ekonomi Bakan
lığının dar çerçevesi içerisinde mahsur bıraka
mıyor. Bir memleket iktisadiyatının kalkın
ması arzulanınca eiıaz memlektin Tarım, Tica
ri ve Malî konularından gayri Ulaştırma işlerinin 
de beraberce mütalâası bir zaruret halini alı
yor. Biz her zaman Ekonomi Bakanlığının işle
ri üzerinde dururken bunun kendisiyle pek ya
kından ilgili hislerle meıuzuç olduğunu her za
man gördük. Yalnız şahıslarımız değil, bu işin 
tetkikine memur ettiği komisyon dahi bu za
ruretle karşı karşıya kaldı. Sınai bir konuyu 
ele alıpta tetkik ederken bununla tedahül eden 
ham madde işlerini, onların geliştirilmesi veya 
teminini, satış ve kıymeti endirilmelerini birbirin
den ayırıp mütalâa etmeye imkân var mıdır"» 
Biz bunlar hakkında bilgi verecek kimseleri 
aradık. Hattâ bu hususta, teşebbüste bulun
duk. Bu alanda sarih bir kanaat edinemedik. 
Hiç kimse bize lam ve kati bir fikir veremedi. 
Tekstil sanayiini teşkil ederken onunla ilgili ta
rım maddelerini de gayet tabiî ki, beraber dü
şünmek ve onun içinde mütalâa etmek zarureti 
vardır. Bu hususta bize ham madde yetiştiren
lerin de cevap vermesi lâzımgeliyordu. 

Arkadaşlar; görüyoruz ki, iktisadi sahada
ki sanayi ve nıaadin işlerini üzerine alan İkti
sat Vekâleti kendi başına, yalnız kendi yolu 
içinde kalarak yürüyemez. Yürüdüğü takdirde 
ya ileriye gider, ya geride kalır, yahut bir taşa 
çarpılıp başaşağı düşer*. Şu halde arkadaşlar, 
memleketin millî ekonomisini geliştirmek için 
Türkiye'de bana nasıl bir teşkilât gösterirsiniz 
ve nasıl bir makam verirsin/ ki, bu işleri lâyikı 
veçhile etüd etsin, hazırlasın ve Yüksek Hu
zurunuza getirebilsin.' Birçok zamanlar Yüksek 
Meclisinizde ve diğer bu işle ilgili toplantılar
da ve cemyetlerde bu zaruret her zaman teba
rüz ettirildi. Fakat bu güne kadar* bir çaresi 
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bulunamadı. Hükümet olarak memleket eko
nomisini günü güne bütün diğer işlerle birlik
te ahenkli yürütebilmek için muhakkak ki, zi
rai bakımından, ulaştırma bakımından ve ni
hayet ticari fonksiyonları bakımından bu işleri 
nezareti altında tutacak bir makam veya direk
tif verecek bir teşekküle mutlaka zaruret var
dır. Bunun mutlak zaruri bulunduğunu biraz 
sonra arzedeceğim misallerde göreceğiz. 

Denecek ki, Heyeti Vekile içümalar yapar, 
memleketin kalkınmasında lüzumlu olan bilgile
ri teatiyi efkâr eder. Ve onunla işine devam 
eder. Bunun tatbik kabiliyeti yoktur. Çünkü 
Heyeti Vekile senede 40 - 50 defa bir araya ge
lecek ve nihayet şöyle umumi esaslara taallûk 
eden bazı noktalarda teatiyi efkâr edip dağıla
caktır. Bakanlar gerekli hususlarda birbirine 
yazarlar. Hayır, bu da maksadı temin etmez. 
Bir yerde bir sanayii kurarken düşünülmesi lâ-
zımgelen iş bir taraftan Çalışma Bakanlığının 
sahayı iştigâli olan işçi bulma, diğer taraftan 
ham maddeleri ulaştırmak için ulaştırma mese
lesi ve nihayet ham madde yetiştirilmesini teş
vik edecek ziraat işleri var. Bütün bu makam
ların aynı zamanda mütalâalarını gerektirir ki, 
tatbikatta böyle çalışmaya rastlamak mümkün 
olamamıştır. Bugünkü zihniyette istenilenlerin 
de mümkün olmasına imkân yoktur. Şu halde 
ciddî adımlar atılması arzusu hâkim bulunduğu
na göre, Hükümetin bu işi bir etüd mevzuu 
yapması, etüd dem ekten korkuyorum, - çünkü 
her etüd mevzuu senelerce uzuyor - derhal ele ala
rak bu işe bir şekil vermesi mutlak ve zaruridir. 

Arkadaşlar, Türkiye ekonomisi neye isti
nat eder? Yüksek Meclis gayet iyi bilir ki, Tür
kiye îstiklâl Harbinden sonra birkaç ufak, tefek 
teşekkül hariç, tamamen zirai istihsale istinat 
ediyordu. 

Zaman geldi, ham maddelerimiz satılamaz, 
kıymetlendileremez oldu. Bunları memleket 
içinde mevcut boş, çalışmıyan kollarla kıymet
lendirmek mümkündü, bunun yapılması zaru
ri idi ve bu yola gidildi. Memleketimizde öyle 
hanı maddeler vardır ki, bunları bizzat üzerin
de işlemek suretiyle kendimiz de yapabilirdik. 

Nihayet geçmişin yakın harblerinden ders alan Tür
kiye kendi iktidarı ile mütenasip, hakikaten az da 
olsa memleket savunmasında gerekli bazı sanayie 
de yer vermesi lâzımgelirdi. Fakat bütün bun
lar memleketin zirai karakterine zarar verecek 
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mahiyette değildir. Bilâkis zirai karakterini des-
tekliyecek, onunla muvazi olacak şekilde bina 
edilecek ve kurulacaktı. Nitekim ozamanlarda 
başlıyan bu gayretler muayyen prensiplere bağ
landı ve bu işin tahakkuku sahasına geçildi. 
Memleketin ana sanayi ve maadin isletmesi ba
kımından gelişmesi için yeni adımlar atıldığı za
man maalesef İkinci Dünya Harbi bizi yakaladı. 

Arkadaşlar, burada bilhassa üzerinde du
rulması lâzımgelen bir nokta var; gelecekte mu
hakkak bize yarıyacaktır; bir harb başladığı za
man bir de memleketin ekonomik işlerinin sevk 
ve idaresi, yani harb ekonomisi icaplarını bil
mek ve takdir etmek ve onlar için gereken ted
birleri almak lâzımgelirdi. Biz bu işi maalesef 
başaramadık ve harbin bünyesinin icabettirdi-
ği tedbirleri bilemedik, düşünemedik. Asıl be
ni müteessir eden nokta şudur: Bu memlekette, 
ozaman buna benzer birkaç harbi yapmış nesil
ler de iş başında bulunuyorlardı. Bir harb pat
ladığı zaman icabeden asgari tedbirleri almak 
durumunda olmaları lâzımgelirdi, yapılamadı. 
İstihsal, tevzi ve satış fiyat mekanizmalarına 
hâkim olunamadı. Harbin süresince birbirine 
tezat halinde olan bir takım kararlar, birbirini 
nakzeder şekilde devam ettirildi. Âdeta bir şaş
kınlık safhasına girdik. Hâdiselerin seyrine ka
pılıyoruz. Daha doğrusu ipin ucu elden kaçı
rıldı. Devlet muayyen ve belirli prensiplere es
ki sadakati gösteremedi. 

İşte arkadaşlar, harb içerisinde bir çok mi
sallerle tavzih edilebilecek bu gidiş memleketin 
Ekonomik muvazenesinde bir hercümerç yarat
tı. Diyelim ki biz hakikaten eleman bakımından, 
bilgi bakımından bir harb ekonomisinin sevk ve 
idaresi bakımından yetişememişiz. Harbin bu il-
caatına kendimizi kaptırmışız ve bu şekilde bir 
çok aksaklıklar olmuş. Fakat arkadaşlar, işin 
biı ileri safhası daha var. Harb biteli 2,5 yıl 
getçiği halde hâlâ aynı vaziyetteyiz, hâlâ bir 
adım atmış durumda değiliz. İşin daha garibi 
şudur ki harb başladığı zaman, bütün memle
ket gayri müsmir addedilecek büyük inşaatların 
durdurulması lâzımgeldiği halde biz durdurma
dık, bilâkis teşvik ettik. Bunu âdeta bir de if
tihar vesilesi yaptık. Bunların yanısıra mem
lekette yılda iki yüz uçak imali için bir fabrika 
yaptık ve yıllardanberi her sene 15 - 20 adet 
tecrübe uçağı imâl ettik. Bunun yanısıra aynı 
kapasitede bir motor fabrikası kurduk, En ileri 
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bir memleket sanayiinin yapacağı bir motor 

sanayiini biz burada kurduk. Bunun tâkibeden 
yıllarda mevcut sanayiimizin durumunu tak
viye ve ıslah etmek ieabederken başımıza bir 
üçüncü kâğıt fabrikası çıktı. Buna 18 buçuk 
milyon lira ayırdık. Bu kâğıt Fabrikasının da 
yapılmasına lüzum olmadığı ilgililerce karar al
tına alınmıştı. Fakat hükümet bir angajmana gir
miş olduğu ve söz verdiği için kurduk. Baka
lım nasıl halledeceğiz. 

Derken Kastamonu 'da bir Kendir sanayii kur
mak istedik. İki, üç sene oldu. Bunun şimdiye ka
dar bir iş yaptığını işitmedim. Bir buçuk mil
yon lira sarf edildi; alalâde bir soyma işini ya
pıyormuş. Hattâ diğer bir rivayete göre bu ba
zı memleketlerde mahallî el sanayii olarak çık
rıklar tarafından yapılan bir soyma ameliyesi 
imiş. Sicim ve benzerlerini yapabilmek için de 
daha zannediyorum 4,5 milyon liraya yakın bir 
para sarf etmek icabediyormuş. Hülâsa bu bahis
teki mâruzâtım şudur ki, memleket sanayiinin 
ve maadin işlerindeki harb süresince vâki ka
rışıklık, harbin bitmesinden bu yana da bir ni
zamsızlık içerisinde süregelmektedir. Bunu bi
raz sonraki fasıllarda misalleri ile arzedeceğim, 

Ekonomi Bakanlığının teşkilâtına göz atıyo
rum sahai iştigalinde muayyen taazzuvlar var. 
Bunlardan biri Devlet İktisadi teşekkülleridir, 
otonomiyeyi haizdir, umumi heyeti bir de mu
rakabe Heyeti vardır. 

Onun yanısıra Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü vardır. Ayrıca elketrik işleri ile meş
gul bir teşekkül mevcuttur. Ve nihayet bakan
lığın kendi bünyesi içindeki teşkilâtı bu meyan-
da bilhassa üzerinde durulmaya değer (Sanayi 
tetkik işleri) vardır. 

x\rkadaşlar İktisat Bakanlığının işleri ıneya-
nmda sayılan bu teşekküllerin, her birisinin şek
li idaresi birbirinden tamamen farklıdır, sanki 
üç dört cepheli bir iştir. Maden Tetkik Ara
nı;1, Kurulunun kendi kanunlarına nazaran mu
ayyen hesap ve tetkik sistemi mevcuttur. Büt
çe Encümeni konuşmalarında gördük ki bu te
şekkül Maden Tetkik Arama işlerini üç dört yıl-
danberi tetkik etmemiş. Bendeniz hayret ediyo
rum. Yüksek Mecliste teşekkülün mevzuları-
ııa ait ne kadar çok iddialar dermiyan edildi hem 
çalışma bakımından hem de memleketin yer al
tı kıymetlerini bulma ve bize kudret kaynağı 
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olması bakımından bu kadar ehemmiyetli bir te
şekkülün çalışmaları, gidişi hakkında 3 - 4 yıl-
d&nberi bir tetkik yapamamış bulmuyoruz. Elek
trik işleri de aynı durumdadır. Bunun hesapları* 
kitapları da Yüksek Meciisinizce bir kaç sene
dir. murakabe edilmemiştir. Devlet iktisadi 
rteşekkülleri kendilerine has bir taazzuv içinde 
çalışıyor, 
-": BAŞKAN — Müsaade ederseniz eğer uzun sü-
recekse, saat on olduğu, için şimdi aralık vere-
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İhı*.. Yarın sabah devam edersiniz. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) -r~ Sayın Baş
kan, esasen sözlerime başlarken bu hususta mâ-
i'iızatta bulunmuştum. Uzun sürebilir. Takdir. 
Yüksek Heyetinizindir. (Devam etsin sesleri) 
(Yarın, devam edelim sesleri). 

BAŞKAN — Uzun süreceğine göre, müsaa
de ederseniz yarın saat dokuzda toplanılmak üze
re Birleşime son veriyorum. 

Kapanına saati: 22 
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