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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
1939 malî yıh muvazenei umumiye kanunu lâyiha

sının müzakeresine devamla Dahiliye vekâleti, Mat
buat, Emniyet işleri umum müdürlükleri, Jandarma 
genel komutanlığı ve Hariciye vekâleti bütçeleri kabul 
edilerek teneffüs için celse tatil olundu. 

Lâyihalar 
1 — 1938 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 

bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/156) (Bütçe encümenine) 

1 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanu
nu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1) 

A - Maarif vekaleti bütçesi 
BAŞKAN — Bütçe müzakeresine devam edi

yoruz. Maarif vekâleti bütçesi, heyeti umumiyesi 
hakkmda söz isteyen var mı? 

OSMAN ŞVKÎ ULUDAĞ (Konya) — Mem
leketin her tarafında imar hareketi vardır. Bu 
imar hareketlerinin bazıları projeli ekserisi pro
jesizdir. Projeli imar hareketleri paraya mütevak
kıf olduğu için çok yavaş gidiyor. Fakat proje
siz hareketler valinin veya belediye reisinin bas
tonunun ucu ile gösterdiği istikametler çok ko
laylıkla kazma tahribatına uğrayor. Şu halde 
bu projesiz imar hareketlerine ön ayak olanlar 
memlekette tarihî kültürel ve medeniyet âbidesi 
olarak mevcud olan bir çok eserleri hiç lüzum, 
îç sızısı duymadan ortadan kaldırmakta beis gör
müyorlar. Her hangi bir yolun ortasına gelen 
kümbet, mescid, cami veya her hangi bir mede
niyet hatırası veya büyük bir zatin hatıra olarak 
yaptırdığı eserleri ortadan kaldırmaktan hiç bir 
iç sıkmtısı dahi duymuyorlar. Maarif vekâleti-

İkinci celse 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletile Adliye ve

kâleti bütçeleri müzakere ve kabul edildikten sonra 
perşembe günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Dr. M. Germen Çanakkale İsparta 

Z. G. Etili K. Ünal 

2 — Mahpeyker, Türkân, Ali, Kana ve Hümeyranın 
Türkiyeye avdet etmeleri hakkında kanun lâyihası 
(1/157) (Dahiliye ve Adliye encümenlerine). 

nin bu imar hareketlerinde çok büyük bir yeri 
vardır. Maarif vekâleti gerçi bu işlerle iştigal 
ediyor, fakat,tabir mazur görülsün, bu hareket 
çok cılızdır. Maarif vekâletinin imar hareket
lerinde çalışmak üzere bir teşkilâtı vardır. Bu 
teşkilâtın topu topu, bir mimarı vardır. Ayrıca 
da bir müze şubesi vardır. Bu mimara bu gün 
bir mimar daha ilâve edilmiştir. Maarif vekâ
letinin lüzum gösterdiği muhtelif mahallere 
giderler. Edirne, Kastamonu, Konya, Sivas, 
Erzurum Diyarbakır ilâh., mütemadiyen dola
şırlar. Maarif vekâletinin lüzum görüb müzeler 
şubesine mensub olan mimarmı da muhtelif yer
lerde dolaştırmakla beraber vilâyetler tarafın
dan bunlar itibar görmezler. Maarif vekâleti 
geçen sene Bursa âbidelerini bilmem kaçmcı 
defa olarak, tesbit etmek üzere kıymetli bir 
mimarını gönderdi. Bu kıymetli mimarın ha
zırladığı rapor vilâyetçe de haber alındığı halde 
mimar oradan çekilir çekilmez o âbidelerden bi
risi derhal ortadan kaldırıldı. Bunu bir misal 
olarak arzediyorum. Bu kıymetli eser Sarı Ab
dullah camisidir. Maliye vekilinin burada ol
masını çok arzu ederdim. Selçuk Devletinin 
inkırazından sonra Türk Devleti olan Osmanlı-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Refet Canrtez 
KATÎBLER : Kemal Ünal (İsparta), Ziya Gevher Etili (Çanakkale). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERJE EDİLEN MADDELER 

— 244 — 



t : 17 25-5-1939 C : 1 
lann ilk Maarif nazın olan Sarı Abdullahm hatıra
sını taşıyan bu eseri maalesef ortadan kaldırmış
lardır. Projesiz imar yapmak isteyenlerin yan
lış düşüncelerine karşı bu misali söylüyorum. 
icab ederse misaller çoğaltılır. 

Maarif vekâletinin şimdiye kadar imar nok-
tai nazarından memleketimizde faaliyet sarfedi-
lirken heyetler göndererek kalmasını veyahud 
kaldırılmasını istediği eserleri tesbit etmemesi 
yüzünden halk arasmda, münevverler arasmda, 
hatta arkadaşlarımız arasmda dedikodular çıkı
yor. tmar namma nereye kazma atsak muhak
kak karşımıza mimarî eser veya bir tarihî kıy
met ifade eden bir şey çıkıyor diye de imarcılar 
şikâyet ediyorlar ve tarihten, bültenden bahse
denlere hücum ediyorlar. 

Meselâ tstanbulda eskiden vuku bulmuş bir 
yangmda Mimar Kemalettinin camii - ki büyük 
krymet ifade eden böyle mühim bir eser olan 
böyle bir binanın ortadan kalkması doğrudan 
doğruya İstanbul için ve millî medeniyet tarihi 
için büyük bir nakısedir. Yine öyle vaziyetler 
vardır ki memleketimizde başlı basma büyük 
bir tarih abidesi olan Yalovaç su kemerleri imar 
namma ortadan kaldırılmak için kazmalar mü-
teaddid defalar atılmak istenildi. Fakat niha
yet Maarif vekâletinin geç olarak haber alarak 
İsrar etmesi üzerine yerinde kaldı. Eğer Ma
arif vekâleti bunlan katği olarak tesbit etmez
se ve müdahalede bulunmazsa ve Devletin diğer 
şubeleri de benimsemezlerse yavaş yavaş bu kıy
metli abideler ortadan kalkmış bulunacaktır. 

Maarif vekâleti halk şarkıları topluyor. Bu, 
onun vazifesidir. Folklor dediğimiz sahada halk 
şarkılarının toplanmasmı iyi bir gözle karşıla
rız. Meselâ Istanbuldaki konservatuar klâsik 
eserler topluyor. Ankarada da halk şarkıları 
toplanıyor. Fakat halk şarkılannı toplama mas
rafı yanında bir de onları armonize etme mas
rafı konmuş. Armoni melodinin süsüdür. Ana-
dolunun bağrından, halkm ruhundan kopup ge
len nağmeleri garb usulü ile armonize etmenin 
manası var mıdır, yok mudur, bilmem. Ben Ma
arif vekâletinin toplattığı halk şarkılarını ar
monize edeceği bulunmasma hiç razı değilim. Bu
na mukabil (Müzik öğretmen okulu) bilmem, 
müzik mi, musiki mi? Bence musikidir. Bu mü
zik okulunda asırlarca ömrü olan bir milletin 
asırlarca musiki kültürü mevcud olan Türkün 
kendi tarihi mukayeseli musiki tarihi ve kendi 

musikisinin nazariyatı okutulmaz. Fakat halkın 
ruhuna munis gelmeyen şeyler için bir takım 
masraflar yapılrr. Yücelden çok rica ederim, bu 
armoni tabirini buradan kaldırsınlar. Daha faz
la yapmalan lâzımgelen bir şey vardrr. Halkm 
musiki terbiyesini yükseltmek için halkm ruhuna 
munis gelecek yeni eserler yaratsınlar. 

Bir de memleket dahilinde ticaret yapan mü
esseselerin ilânlarında Türk diline hiç bir kıy
met, ehemmiyet verilmiyor. Bir fotoğraf filmi 

almız, içinde İngilizce, Fransızca, Almanca hat
ta Arabça bir çok tarifnameler olduğu halde 
Türkçe bir şey göremezsiniz. İlâçlarda da ayni 
hal. Bir ilâcm içerisinde 8 -10 dilden hatta Is-
panyolcaya vanncaya kadar tarifeler vardrr, fa
kat Türkçe bir satır bulamazsınız. Bunun için 
Türkiyede ticaret yapan müesseselerin mutlak 
surette Türk diline ehemmiyet vermelerini Ma
arif vekâletinden rica ederim. 

Arkadaşlar, bence çok ehemmiyetli sayılan 
acı bir meseleye dokunacağım ; Maarif vekâle
tinin şimdiye kadar yaptığı bir kaç tamimle 
mekteblerde çocuklarm saçlarının krmlmama-
sı, mekteb elbiselerinden başka elbise giymeme
leri ve muallimlerin boyanmamaları hakkmda 
emirler verdiğini biliyomz. Bunu muhakemeye 
hiç cesaretim olmamakla beraber bir çok acı 
emsalleri vardır. Bir baba tanıyorum, kendim 
kadar yakından tanıdığım bir baba. Kendisi kı
zının mektebinde kızmm da bulunacağı bir mü
samereye davet ediliyor, mekteb müsameresi. 
Baba gidiyor, kızını arkadaşlarile sahnede gö
rüyor, erken ayrılmağa mecbur olduğu için müşa-
mere bitmeden kalkıyor. Aynlacağı vakit dışa
rıda kızını bir daha görmek istiyor, çağırtıyor, 
kızı karşısına geldiği vakit tanryamıyor. Saçlar 
frize edilmiş, ondüle olmuş, gözlerine rimeller 
çekilmi, karşlarma rastık, yüzüne pudralar, al
lıklar, rujlar sürülmüş, hepsi mükemmel. Baba 
kıza söylüyor, kızmı git yüzünü temizle. Biraz 
haşince söylüyor, kız çok müteessir oluyor, ağ
lıyor ve bayılıyor, bu kız 11 yaşındadır. Kızm 
bayıldığını duyan mektebdeki alâkadarlar koşu
yorlar, vakayı haber alınca babaya diyorlar ki, 
biz falan yerden makyajcı getirdik, bu çocuk
larm makyajı için. Baba diyor ki, ben kızımı 

bu mektebe şu sahnenin makyaj cısma boyansm di
ye göndermiyorum, okusun diye size teslim edi
yorum Benim kızrmm nermin yüzü acaba si

zin makyajınız boyayacağı yüzden daha mı kötü? 
Diyorlar ki; sahneye çıkacak. Rica ediyorum 
arkadaşlar, mektebde kim olursa olsun sahneye 
çıkmca falan tiyatroda temsil edilen tezli piyes
leri temsil eden ve temsil ettiği şahsiyete her 
veçhile intibak etmek sanatları icabı olan aktör
lere benzemek ve onlar gibi boyanmak mecburi
yetinde midir? Bendenizce asla değildir, mekteb 
sahnesinde görünen mektebli çocuk, temiz ve pak 
mekteb yüzile gözükmelidir. Çocuk yüzü her bo
yadan daha sevimli; daha şirin, daha güzeldir 
(Çok doğru sesleri). Bunlara çare bulmasmı Ma
arif vekilinde rica ederim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Pek muhterem 
arkadaşlarım. Maarif bütçemiz bu sene geçen 
seneye nisbetle bir buçuk milyon lira kadar bir 
tezayüd gösteriyor. Bunu şayanı şükran bul
dum. Hükümetimize ve Maarif vekilimize te
şekkür ederim. Yalnız teşekkür değil, iftihar da 
ederim. . „ 
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Başlıca temas etmek istediğim maarif mese

lelerini evvelâ sıralayacağım: 
Birinci mesele maarif işlerimizi sistemleştir

mek. İkincisi; maarif sistemimizde kemiyet ve 
keyfiyet meselesi; üçüncüsü ilk tahsilin mecbu
riyet ve meccaniliği, 4 ncüsü maarifimizde ah
lak ve ideal; nihayet dilimiz, bir de maarif ve 
terbiye tarihimiz. 

Evvelâ sistem işi; maarif işlerimize aid hü
kümleri derli toplu olarak ihtiva etmek üzere 
gösterilebilecek başlıca vesika 1286 tarihli ma
arifi umumiye nizamnamesidir. Bu nizamname
den evvel ve sonra maarif işlerimiz dağınık me
sai ile tedvir edilmiştir. Meşrutiyetten evvel de, 
meşrutiyetten sonra da maarif işlerimiz dağınık
lıktan kurtulamamıştır. Meşrutiyet devrinde 
maarif işlerimizin ıslah ve tanzimi yolunda ya
pılan tek derli toplu kanun tedrisatı ibtidaiye 
kanunu muvakkatidir. Ayni devirde ıslahat na
mına yapılan bir kanun daha vardır: İdarei 
umumiyei vilâyat kanunu. Gerek bu kanun ve 
gerek tedrisatı ibtidaiye kanunu, muvakkat ka
nunlardır. Meşrutiyet Meclisi mebusanmdan 
geçmemiştir. Daha sonra yapılan tadillerle bu 
kanunlar delik deşik bir hale gelmiştir. Meşru
tiyet devrindeki meşhur (tubaağacı) müna-
kaşeleri ve sair kararsızlıklar hep bu sistemsiz
liğin ve dağmık çalışmanın birer ifadesidir. 
Bu dağmık mesai bir müddet devam edegeimiş-
tir. Nihayet tanzimatta, meşrutiyette, dağmık 
bir şekilde devam eden bu mesaiyi nikbin ve 
müsamahalı bir telâkki ile bir tahlil diye kabul 
edersek, bu, bize bir itminan verebilir. Artık 
bu uzun tecrübelerin ifadelerini bir araya ge
tirerek bir terkib yapmak zamanı çoktan gel
miştir. Bu mazhariyetin herhalde Cumhuriyet 
devrine nasib olması lâzımdır. Bu terkipten de 
Maarif vekâletimizin takib edeceği bir sistem 
doğmuş olur. Bu sistem, umumî bir kanunla 
ifade edilir. 

İkinci mesele Maarif siyasetimizde kemiyet, 
ve keyfiyet: Maarif hayatımızda her devirde 
kâh kemiyete, kâh keyfiyete ehemmiyet veril
miştir. Fazla mekteb açılması, açılanların ka
panması yolunda gösterilen tadilât ve ıslahat 
hareketleri kemiyet ve keyfiyetten birinin da
ha üstün tutulmasından veya kuvvet ve hız al
masından ileri gelmiştir. 

Böyle açılmış, kapanmış mekteblerin misalini 
söylemeğe hacet yok. Hepimizin hafızasında 
bunun misalleri kolaylıkla bulunabilir. Zamanı
mızda artık kemiyet mi, kekyfiyet mi üstün 
tutulacak tayin edilmelidir. Bunlardan birini 
hâkim kılmak ve fakat kemiyet ve keyfiyet ara
sında tevazünü temin edebilecek, mevcud şart
lara ve millî ihtiyaçlarımıza uygun bir yol tut
mak bir zarurettir. Şüphesiz kemiyeti de keyfi
yeti de ihmal edemeyiz. Bilhassa ilk tahsil mese
lesinde, teşkilâtı esasiye kanunumuz ilk tahsili 

meccani ve mecburî kıldığı için keyfiyete olduğu 
kadar kemiyete de itina etmeğe mecburuz. 
Aşağı yukarı yüz senedenberi tahsili ibtidainin 
meccani ve mecburiliğini muhtelif hukukî vesi
kalarla kabul etmiş bulunuyoruz. Bu uzun müd
det içinde ilk tahsilin mecburluğu bahsinde ata
bildiğimiz adımlar pek de kuvvetli, uzun ve ge
niş olmasa gerektir. Bu meseleyi de şöyle bir te
menni ile bağlamak istiyorum. Kendisini iş ba
şında görmekle bahtiyar olduğum meslekten ye
tişmiş Marif vekili Hasan Âli Yücel, kemiyet ve 
keyfiyet meselesinde mütevazin, ilmî, teknik 
bir yol bularak bu iki mefhumun memleketimiz 
ve maarifimiz için en hayırlı bir tevazüne mazhar 
olmasını temine çalışmalıdırlar. 

Üçüncü mesele; ilk tahsil.. Bunun tekrarın
dan hiç çekinmemeli. Hattâ zevk duymalıyız! 
Teşkilâtı esasiyemizde ilk tahsil mecburî ve mec
canidir. Bunu ne kadar tekrar edersek, o kadar 
bu vazifeyi kendimize ve Hükümetimize hatır
latmış oluruz. Bu meseleden Dahiliye vekâleti 
bütçesinin müzakeresi sırasmda bahsetmiştim. 
Muhterem Dahiliye vekili vilâyet mahallî idare
lerinden bahsederken maarif işi hakkmda bir ra
kam okudular. Bu rakam karşısmda şükranımı 
arzetmiştim. îlk tahsilin mecburî ve meccanîliği 
esasına göre bunun için verilen para çok ta ol
sa bizi gayeye ulaştırmaktan pek uzaktır. Bu 
günkü vergi sistemi ile ve eldeki vesaitle bu 
uzaklık bir müddet daha devam edecektir. 
Onun için yine Maarif vekilimizden, yüz sene
denberi muallâk bir mesele halinde kalan mec
cani ve mecburî ilk tahsil işi hakkmda gerek 
malî ve gerek teknik noktai nazardan acil oldu
ğu kadar amelî tedbirler bularak önümüzdeki 
sene zarfında bize maarif sistemi dahilinde bir 
kanun lâyihası halinde getirmesini temenni ede
rim. 

4 ncü mesele: Ahlâk ve ideal. Bu mesele üze
rinde Neşriyat kongresinde de ısrarla durul
muştur. Neşriyat kongresinde bu işlerle meş
gul olan encümende çalışmıştım. Oradaki arka
daşlar, neşriyat noktai nazarmdan bu mevzu 
üzerinde çok ısrarla durdular. Şüphesiz bu da
vanın en büyük müdafii, en büyük tedkik mer
cii ve hal mercii olan B. M. Meclisimizde de 
tekrar açılmasını faydalı buldum. Ahlâk ve ide
al üzerinde Yüksek Meclis huzurunda çok söz 
söylemeğe lüzum görmüyorum. Yalnız şunu söy
lemek isterim ki ahlâksız ideal, idealsiz ahlâk 
olamaz. İdeal demek ahlâk demektir. Bütün 
beşeriyetin bu gün ahlâk bakımından duyduğu 
ıstırab; ilmin dayandığı determinizm ile ahlâkm 
dayandığı ideali telif etmenin güçlüğünden ileri 
gelmektedir. Determinizme, mekanizme dayanan 
ilmî düşünce noktasmdan bu ıstırab bizde de 
vardır. Sırf ilim bakımından ahlâk ıstırabının 
önüne kolayca geçilemiyor. Mektebler doğru
dan doğruya bir ilim müessesesi olduğu için bu 
buhrana, bu ıstıraba amelî yollardan ve ideal yo-, 
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İündan kendi kaynaklarile çare bulacak en kuv
vetli müesseselerdir. Fakat derhal şunu da ilâve 
etmek isterim ki mektebde ahlâk deyin
ce, maarifte ahlâk deyince; yalnız kitabda 
ve derste ahlâk, sözde ahlâk, anlama-
malıyız. Mekteb doğrudan doğruya kendi ha
vası, kendi yaşayışı itibarile de ahlâk kaynağı 
olmalıdır. Adliye vekâleti bütçesi münasebetile 
arzettiğim gibi, hukuk, asgarî ahlâktır. Mekteb-
lerdeki talimatnameler de birer hukukî vesika
dır. Bizim gençlerden asıl istediğimiz ahlâkm 
ta kendisidir. Ancak bütün azameti, bütün şümu
lü ve bütün kuvvetile bunu temin ettiğimiz za
man mekteb ve maariften beklediğimiz semere
lerin en mühimmini alıyoruz demektir. 

Dilimiz: dilimiz milletimizin, hepimizin müş
terek mülkü, malıdır. Hepimizin üzerinde he
yecanla, sevgi ve saygı ile durduğumuz bir mev
zudur. Fakat burada hemen ifade edeyim ki, 
son zamanlarda endişe mevzuu olan terim me
selesine temas etmiyeceğim. Bu ıstılah işi, ta 
tanzimattan beri devam etmiş, kâh şöyle, kâh 
böyle halledilmeğe çalışılmış bir meseledir, üze
rinde ehemmiyetle durmayı icab ettiren bir mev
zu olmakla beraber ben bu gün bundan bahse
decek değilim. Maarif vekâleti lüzumu kadar 
üzerinde durmaktadır ve çalışmaktadır. 

Asıl benim üzerinde işlemek istediğim mevzu 
türkçe konuşmak, türkçe yazmaktır. 

Gençlerimizde bunu çok eksik buluyorum. 
Liselerde yetişen delikanlıların maksadlarmı 
doğruca ifade etmek hususunda müşkülâta uğ
radıklarını gösteren vesikalar elimizde pek bol
dur. Herhalde gençliğin; türkçemizi doğru yaz
ması, doğru söylemesi, dilimize saygı, sevgi ve 
heyecanla bağlanması için tedbir bulmalıdır. 
Şunu arzedeyim ki, dil meselesi sadece gramer 
meselesi değildir. jGramerin okutulmaması bir, 
İM senelik bir iştir. Benim temas etmek istedi
ğim, doğru yazmak, doğru söylemek ve dilimize 
karşı saygı, sevgi göstermek hususundaki eksik
lik, daha evvel başlamıştır. Gramer okutmak dil 
meselesi için kâfi ve safi bir hal çaresi değildir. 

Maarif ve terbiye tarihimiz : kemmiyet ve 
keyfiyet bahsinde, sistem bahsinde söylediğim 
gibi, maarifimizde pek çok kuvvet israfına mün
cer olan zikzaklar, inhiraflar olmuştur. Vaktile 
üzerinde epice mesafe katettiğimiz bir takım 
işlere hiç yapılmamış gibi, yeniden başlanmıştır. 
Bunun bir çok sebebleri vardır. Fakat başlıca 
sebebi, maarif ve terbiye tarihimizin objektif, 
esaslı, mazbut bir şekilde şimdiye kadar yazıl
mamış olmasıdır. Maarif vekilinden bütün salâ
hiyet ve bütün nüfuzunu kullanarak maarif ve 
terbiye tarihimizi yazdırmak üzere en âcil ted
birleri almasmı çok rica ederim. Ben maarif ha-
yatmuzm yirmi beş seneden fazla bir faaliyet 
safhasına, muhtelif sahalarda filen ve memleketin 
muhtelif noktalarında iştirak etmiş olduğum için 

maarif tarihi işinde hisseme düşecek olan çalış
mayı kabule amadeyim. 

Sonra, Maarif vekâletinin unvanı hak
kında da bir mülâhazam vardır. Maarif 
kelimesinin kullanılması bizde epice eski 
bir tarihe kadar dayanır. Maarif deyince 
bizde daha ziyade okuma, yazma anlaşılıyor. 
Okuma yazmanm asıl dinamik gayesi olan ter
biye cebhesi ihmale uğramıştır. Diyorum ki 
« maarif » kelimesinin yerine « terbiye » keli
mesini koysak da « Maarif vekâleti » yerine 
« Terbiye vekâleti » desek acaba daha mı iyi 
olur? (Gürültüler). Ben bunu bir mülâhaza ola
rak arzettim. Yüksek heyetinizde hâsıl olan fik
rin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü vazıh bir 
mütalea karşısında kalmadım. Benim « Maarif 
vekâletinin » yerine « Terbiye vekâleti » demek-
den kasdim, Maarif vekâletinin esaslı faaliyet 
sahası olan terbiyeye de maarif içinde bir yer 
vermek lâzmıgeldiğini gösteren bir muhtıradır. 
Kabul edib etmemek Yüksek Heyetinizin takdi
rine bağlıdır, ve bendeniz bunu ısrarla ileri 
sürmüyorum. Yalnız Maarif vekâletinin terbiye 
davasile alâkasının ve ahlâk ile alâkasının şid
detle ifadesine bir vesile olur mülâhazasile ar-
zediyorum. Bütün bu mülâhazalarımı kısaca 
arzettikten sonra Maarif vekâletimizin ve bu
gün bu müessesenin başında bulunan Maarif ve
kilimizin muvaffak olmasını dilerim. 

SAMİ ERKMAN (Tunceli) — Arkadaşlar, 
ben maarif hakkında ihtisas sahibi olmadığım 
için fazla söz söyleyecek değilim. Yalnız alel-
itlâk mekteblerimizdeki ecnebi dil hakkında bir 
iki söz söylememe müsaadenizi rica ederim. 
Çünkü ecnebi dil tahsili talebe için bir ıstrrab, 
ebeveyn için bir ıstrab, hoca için bir ıstrab, 
bizzat Maarif vekâleti için bir elem membaıdır. 

Talebe orta mektebde haftada 3, lisede 6 sa
atten 1200 saat ecnebi dili okuyor. 1200 saat 
de çalışmak için ilâve ederseniz 2 400 saat eder. 
Şimdi bu 2400 saat içinde çocuğun ne öğrendi
ğini, ekserisi baba olan Muhterem Meclise sora
rım. Hepinize tercüman olarak bendeniz arzı 
cevab edeyim, hiç bir şey öğrenemiyorlar. 

ALÎ ZIRH (Çoruh) — Öğrenen öğreniyor. 
SAMÎ ERKMAN (Devamla) — Öğrenmiyor

lar, öğrenemiyorlar, ve öğrenemezler. Bun
ların sebebleri var. Bir defa hiç bir metot 
yoktur. Benim hatırladığım 48 seneden beri mek-
teblerde ayni sistem ve ayni tarzda ve ayni şe
kilde lisan öğretiliyor. O şekilde ki: «j 'afy> benim 
var, «un» bir, «papa» babam. Bu tarzda öğre
tilen fransızcadan çocuklarımızın türkçeyi nasıl 
unutmadıklarına şaşiyorum. 

Sonra lisan muallimleri nasıl seçiliyor? Falan 
Galata Sarayda okumuştur, falan orta mektebe 
fransızca muallimi yapalım. Bilmem kim kollej-
de dört sene okumuştur, her halde ingilizce bilir, 
igilizce hocası yapalım. Başka birisi Pariste bu
lunmuştur, fransızca hocası yapalım bir diğeri 
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Almanyaya gezmeğe gitmiştir, almanca hocası 
yapalım. (Gülüşmeler) Arkadaşlar, böyle lisan 
hocalığı olur mu? Hepimiz burada türkçe biliriz. 
Fakat kaçmız türkçe hocalığı yapabilir? Gü
lüşmeler, doğru sesleri) Senelerdenberi maarif 
işlerimizde avare kasnak gibi dönüp duruyoruz 
(Gülüşmeler) 

Ben bunun çaresi olduğuna kani bulunanlar
danım. Maarifimizi zemmetmek istemiyorum. 
Memleketimizde maalesef çocuklarımıza ecnebi 
lisanı öğretmek mecburiyetindeyiz. Baha çok 
zaman buna ihtiyaç vardır ve olacaktır. Çünkü 
müşkülleri halledecek ne kütübhanelerimiz var
dır, ne de büyük tercüme heyetlerimiz vardır. 
Bu gün Amerikada neşrolunan bir kitab bir ay 
sonra muallim veya talebenin eline gelebilme-, 
lidir. Bu, zaman meselesidir. 

Sonra itiraf etmek lâzımdır ki, bizim liselerde 
yetişen talebelerimiz, bilhassa Avrupadaki yük
sek mekteblerin, alelhusus fen kısımlarmm ders
lerini takib edecek seviyede değildirler. Hatta 
bizim mühendis mektebini dahi.. Çünkü mühen
dis mektebinin derslerini takib edebilmek için 
ihzarı bir smıf açılmıştır. Dünyanm hiç bir ye
rinde böyle açılmış ihzari smıf yoktur. Doğru
dan doğruya liseyi bitiren bir talebe yüksek bir 
mektebe gidib orasını bitirir. Binaenaleyh bi
zim liselerden çıkan talebeler programların fazla 
yüksek olmasından ve kalite sahibi, kâfi dere
cede hoca bulunmamasından iyi yetişemiyorlar. 
Maalesef memleketimizde bilhassa fen ve riya
ziye derslerini okutacak hocalar parmakla gös
terilecek kadar azdır. Fizik hocası da azdır. Li
san meselesi için benim düşündüğüm şudur. Ma-
arifçi arkadaşlar daha iyi düşünürler. Ben söy-
liyeyim onlar da fikirlerini söylerlerse bu mem
leket istifade eder. Bu tezi Heyeti Umumiyeye 
ve kendilerine arzederim. Ben diyorum ki, orta 
mekteb ve liselerde hiç bir lisan okutulmasın. 
Bu suretle haftada kazanacakları lâakal 6 sa
atle çalışmak için ayıracakları 6 saat ki mecmuu 
12 saat eder, bu 12 saati bu çocukların öteki 
derslerini daha iyi çalışmalarına tahsis edelim. 
Lise bu gün on bir senedir. On biri geçtikten 
sonra bir on ikinci sene yapalım. Bu son sene 
zarfmda çocuklara yalnız lisan öğretelim. Ma
lûmu âliniz lisan hafıza işidir. Bu gün öğrenilen 
kelimenin on gün sonra kafada kalacağına ben 
inanmıyorum. Amma bazı müstesna zekâlar baş
ka. Fakat bu gün öğrenilen kelime yarm tekrar 
edilir ve bir daha bir daha tekrar edilirse ve 
daimî surette bununla meşgul olunursa kolay 
kolay unultulmayacak bir hale gelir. Biliyoruz 
ki liselerin son smıfmda talebe ikiye ayrılıyor: 
fen, edebiyat, işte 12 nci senede verilecek lisan 
dersleri o suretle tertib edilir. Liselerdeki lisan 
dersleri bir lisan öğrenmiş olmak için öğrenil
mez. Talebe hangi ihtisası yapacaksa o ihtisasa 
aid kitabları okuyub anlayabilmek için öğre
tilir. Meselâ fen kısmına gidecekse fen için, 

edebiyat öğrenmek isteyenlerse bu kısım için li
san dersi alırlar. Hatta ticarî lisan büsbütün 
başkadır. Gaye ve maksada göre lisan öğrenilir. 
Binaenaleyh 12 nci senede okunacak lisan ve 
intihab edilecek hocalar talebenin intihab ettiği 
şubeye göre ders okutur. Bunun bir faidesi de 
ayni zamanda o çocuklara, Üniversitenin hangi 
şubelerine gideeeklerse seminer tarzda vazifeler 
verilir ve eski dersler tekrar ettirilir. Memleke
timizde 140 orta mekteb, 41 lise vardır. Bunlara 
hiç olmazsa onar lisan hocası verilse 1800 hoca 
yarısmı alırsak 900 ecnebi dili hocası lâzrmdrr. 
Galatasarayı çıkaralrm, 40 lise için 10 ar hoca
dan, 400 hoca bulmak mümkün olmayabilir, fa
kat 40 liseye ikişer lisan hocasından 80 hoca 
bulmak veya dışardan getirmek mümkündür. 
Böylelikle lisan dersleri konsantre edilmek şar-
tile, hem lisan öğrenilir, hem de çocuklar kendi 
şubelerindeki dersleri ecnebi dergilerden az çok 
takib ederler. Pek alâ biliyor ve görüyoruz ki 
lisandan ikmale kalan bir çocuğun babası bir az 
fedakârlık yapıpta beş on para vererek bir kaç 
ay hususî lisan dersi aldrrrrsa o çocuk arkadaş
ları arasında en iyi numarayı almak vaziyetine 
geliyor. Belice bu lisan dersi su gibidir; nasıl 
yayılmış bir sudan enerji istihsal etmek mümkün 
değilse konsantre olmryan bir dersten de enerji 
temin etmek mümkün olmaz. Bu hususta Maarif 
vekilinin nazarı dikkatini celbederim. 

HACEK DÎCLE (Kastamonu) — Arkadaşla
rım, Maarif vekâleti bütçesi bu gün 16 164 400 
lira olarak huzurunuza çıkıyor. Bu bütçeyi in
ce ince tedkik ettiğimiz zaman her maddenin 
üzerinde nasıl bir dikkat ve alâka ile durulduğu 
derhal göze çarpmaktadır. Arkadaşlarım; kül
tür davası davalarımızın en büyüğüdür. Bu da
vayı gütmek ve bu dava üzerinde esaslı bir 
şekilde durmak Türk milletinin idealidir. Bu 
ideali en kısa bir zamanda başarmak için fikir 
ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetinde
yiz, îşte bu esasa dayanarak devamlı bir plânla, 
esaslı bir çalışma ile bu işin mümkün olacağmı 
çok iyi takdir ederek sayın vekilimizin bu da
vaya dört elle sarılarak memlekette okuyup yaz
ma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak için uğ
raştığım, istediğimiz şekilde teknik elemanlar 
yetiştirmek istediğini, memleket davalarının 
ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile 
yaşatacak ferdleri ve kurumları yaratmak için 
geceli gündüzlü çalıştığını görerek göğsümüz ka
barmakta ve büyük bir sevinç duymaktayız. 
Onun için Maarif vekilimize, bir maarifçi arka
daş ve bir millet vekili sıfatile şu kürsüden te
şekkür etmeği büyük bir vazife bilirim (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar, bunu söylemekle bu gün mekteb-
lerimiz çok iyi, her türlü ihtiyacı tamamile te
min edilmiş, her şeyi yolunda ve mükemmel 
manası hatırınıza gelmesin. Evvelâ ilk mekteb-
lerden başlryalrm. Arkadaşlarım, bu gün bir ilk 
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mektebe gidecek olursanız her smıfta 60, 70, 80 
talebe olduğunu görürsünüz. Bir çok yerlerde 
bu talebelerin oturacak sıraları olmadığı gibi 
bunları okutacak odalarımız bile yoktur. Kü
çük bir odada 60, 70, 80 talebe ile nasıl ders 
yapılabileceğini arkadaşlarım çok iyi takdir 
ederler. îlk mektebler hususî muhasebelerle 
idare edildiğinden onlarm küçük bütçelerile 
daha fazlasını yapmağa imkân olmadığı için bu 
mekteblerin bir çoğunda ders vasıtaları, sıra
ları, masaları yoktur. Hattâ şurasmı açık söy-
liyeyim ki bir ilk mektebin müteferrik tahsisatı 
10 İiradrr. 10 lira ile bir mektebin ancak sü
pürge parası temin edilemez. Fakat yine bu 
mahrumiyet içinde Türk gençliğinin imanmda ve 
şuurunda yer etmiş olan maksada erişme ideali
ni tahakkuk ettirmek için bu arkadaşlar, devam
lı bir çalışma zevk ve feragati nefisle daima ça
lışmaktadırlar. 

Orta ve lise tahsillerine gelince; ilk mektebi 
bitiren, fakir veya zengin olan her çocuk orta 
tahsilini, orta tahsilini bitiren her çocuk lise, lise 
tahsilini bitiren her çocuk, yine zengin veya fa
kir, üniversite tahsilini bitirmeği düşünmekte
dir. îlk tahsil mecburidir, evet. Onu bitirdikten 
sonra bu çocuk acaba hayatta ne iş yapacaktır? 
Muhakkakki orta mektebi okumak istiyecektir. 
Orta mektebi bitirdikten sonra da liseyi okuya
cak. Çocuk velileri çocuklarını okutmak için, 
kazalarda mekteb olmadığından muhakkak mer
keze gelmekte, kendileri gelmeseler de mutlaka 
aile efradından birisile o vilâyet merkezine ço
cuğunu göndererek orada ikinci bir ev açmak 
mecburiyetindedir. Sonra bilhassa fakir olan ço
cuklar bir oda tutarak yanında bir arkadaşı 
ile, köylerinden getirdikleri erzakla yalnız otur
duğu çok defa vakidir. Arkadaşlar buna ben 
kendi memleketimde çok şahid oldum, Sonra 
bu gün Kastamonu lisesinin bin tane mevcudu 
vardır. Bu mevcudun yarısı ayni şekilde zaru
ret ve mahrumiyet içinde yaşamaktadır. Bu 
yavrular liseyi bitirdikten sonra bu defa da üni
versite tahsili için 20 - 30 liralık bir iş peşinde 
koşacaktır. Bir taraftan bu işi yapacak diğer 
taraftan üniversiteye devam edecektir. 

Arkadaşlar; iki karpuz bir kultuğa sığmaz 
diye bir darbı mesel vardır. Çok doğrudur. O 
halde benim kanaatime göre bu mekteblere bir 
şekil vermek lâzımdır. Bilhassa ilk mekteblere 
iki veya üç sınıf ilâve ederek çocukları hayata 
yetiştirecek şekilde bir esas bulmak lâzımdır. 
Maarif vekilimizin bu. esaslı nokta üzerinde yü-
rüyüceğine benim katği inanım vardır. Kendi
sine muvaffakiyetler diler daha çok söz söyliye-
cek arkadaşlar olduğu sizi fazla yormak istemem 
(Alkışlar). 

Dr. SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) — (Alkış-
lar) Meclis keyifli, ben bozacağım bu keyfi, 
kusura bakmayınız. (Duymuyoruz sesleri). Du
yarsınız. (Mikrofonu çevirme sesleri). Bağırı

rım, sesler bozulur sonra. 
Ben maarife yardıma geldim. Bir çok tale

bem var, bunların hepsi hekim. 25 - 30 sene-
denberi sanatoryom devri var. Maarifin... yahud 
başka türlü söyliyeyim, sizin mekteb yaşmda 
bir çocuğunuz olsa, veremli bir hoca ile kapalı 
bir odaya kapayarak, soba ve mangal başmda 
bulunmasına, ders almasma müsaade eder misi
niz? Bunun gibi ben şimdi size bir şey daha 
söyliyeceğim, ihtisasım dehilindedir. Buradaki 
bütün doktorlar da bilir. Hoca Öhö dedi mi, 
ağzından çıkan mikrop 9 metre öteye gider. 
(Gülüşmeler, alkışlar). 

HACÎM ÇARIKLI (Balıkesir) — Okadar 
gitmez canım. 

Dr. SAtM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — 
Gider, gider. Çünkü goutelette de Pfluge dir. 
7 - 8 yaşındaki çocuklar veremi çok çabuk 
alırlar, her kitab başmda bunu yazar. Çocukla 
veremli hacanm baş başa kaldığı müddet bir 
gün değil, bir hafta da değil, 8 aydır, 9 aydır. 
Yani hocaların veremi öbür memurların vere
mine benzemez. (Çok doğru sesleri). 

Verem noktasından çocukların iki düşmanı 
vardır, biri süt, diğeri hoca. Süt kaynatılır 
amma hoca kaynatılmaz. (Gülüşmeler). 

Şimdi müsaade buyurun, beş dakika kadar 
maruzatta bulunayım. Maarif vekâleti de bu 
derdi çok eyi biliyor. Allah gidenden de razı 
olsun, gelenden de. Uğraştılar, yapıyorlar, fakat 
para vermezler. 3 senedenberi ön duvarı yapı
lır arka duvarı kalır... 120 yatak üzerine hesab-
lanrr, 40 yatak vardrr. 80 kişi nöbet bekler. 
Bunları muhakkak tecrid, izole etmek lâzımdır. 
Şimdi 50 000 lira koydular. Bir tarafı daha ya
pılacaktır. Gelecek sene 70 000 lira daha veri
lecek, öbür tarafı yapılacak. 50 bin lira bu se
ne, 70 bin lira da sonra verilecek. Bilir misiniz 
bunun tamamı için ne lâzımdır 120 bin lira. 
Üç senedir bu bina yapılryor. 

Verem çocukta iken lenfavi tüberkülozdur. 
O ancak on beş yirmi sene sonra açrirr. îşte asıl 
tehlikeli devre burada başlar. Bu para bir mil
yon değil, beş yüz bin değil, 300 000 değil, 120 
bin İiradrr. Gelin bu parayı verin mebuslar! 

(Gülüşmeler) Bu parayı kim vermiyor? Başkası 
vermiyorsa siz verin (Verdik gitti sesleri). Bu 
70 bin lira yüzünden çocuklarımız çok tehlike
lidir. Çünkü çocuklar vereme karşı gayet has-
sasdrr. Bu çok görülmüştür, dikkat etmişseniz 
böyle evde besleme, hizmetçi şu bu veyahud va
lidelerden doğrudan doğruya altı, yedi çocuk 
veremi alır. Kimisi dokuz, kimisi on sekiz, ki
misi de evlendikten sonra 15, 20 sene sonra... 
Hepsi eve bir dadı gelmesi yüzünden. Bunu ço
cuklar büyüklerden daha çok çabuk alırlar. On
larm tüberküloz mücadelesini başka şeye ben-
zetmemelidir. (Çok doğru sesleri, alkışlar). 

İkinci bir şey daha arzedeceğim. Memleket-
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te 300 bin kambur varmış, acaba doğru mu? 
Bunları ıslah etmek cerrahinin mühim bir şu-
besidir. Bu şubenin her şeyi bizde çok iptidai 
ve hemen, hemen hiç yok gibi bir şeydir. Bu 
şubeye biz ortopedi, yani çocuk düzeltmek bil
gisi diyoruz. Çocuklara nefes, spor yaptmyoruz. 
bu kâfi değildir. Falan, filân fakir, sakat ve 
dilenci olur. Babası zengin olan kurtulur. Al-
manyada bu iş için 22 000 yatak vardır, bu bi
zim için efreyyan bir şey. Balkanlarda hiç bir 
memleket yok ki bu iş için 600 - 800 yatağı ol
masın. Bizde daha 50 yatak yok. Bu orto
pedi işi bizde ele alınamamıştır. Maarif vekâ
leti bunu biliyor. Yapmak ta istiyor, fakat 
burada bir kalemde siliyoruz. (Gülüşmeler). 
Almanyada da iğri büğrü çocukları her hekim 
bir ay zarfmda haber vermeğe mecburdur. Sa
katları derhal «krupelheim» dedikleri müesse
selere gönderilir. Eğer hekim haber vermezse 
mesuldür. Bu teşkilâtın bir faydası daha var
dır; muharebede yaralı askerleri de düzeltmek 
için kullanırlar. Meselâ bir yaranın âkibetleri 
ufak tefek masajla düzelmez. Ortopedi mües
seseleri derhal bu gibi yaralıları alır, derhal 
düzeltir. Bir de böyle büyük faydaları vardır. 
Bu katiyen lüks değildir. Belki bütçede bu iş 
için gelecek seneye durulabilir, fakat öteki 
sanatorium işi için durulmaz. Gelin, mebuslar 
verin şu parayıf (Gülüşmeler). Eskisi madem
ki 70 000 liradır, verin, ne yapıp yapıp bunu 
120 000 liraya çıkarm, biz de bu tehlikeden 
kurtulalım. (Alkışlar, gülüşmeler). 

SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Muhterem ar
kadaşlar; medeniyet yollarından her birinde 
yükselmiye başlayışımızın başlangıcı Cumhu
riyet devri olduğu gibi maarifte hız almağa 
başlayışımızın ilk günleri de Cumhuriyet dev
rinde başlar. Millet zulmetle nurun farkmı çok 
iyi anlamıştır. Büyük şehirler, kasabalar, en 
ücra köylerde oturanlar, büyükler de, küçük
ler de zulmetten nura, mekteblere o kadar sü
ratle, o kadar şuurlu olarak ve içten gelen hız
la koşmaktadırlar ki bunları gören herkesin 
gönlü iftiharla kabarmaktadır. Büyük şehirler
den başka en küçük köylerde bile mektebe gi
den mini mini yavruların, maarif ordusunun 
gelib geçtiğini görünce insanın, Türk milletin
den her birinin heyecandan gözleri yaşarmak
tadır. 

Evvelce ilk tedrisat kanunu mucibince ço
cuklarını mektebe göndermeyenlerden ceza al
mak için idare heyetlerinin verdiği kararlar 
o kadar çoktu ki bunların çokluğuna karşı ken
dileri gerek nakdî ceza, gerekse onu vermeyen
leri hapis cezasile takib için düşünmeye mec
bur oldukları halde bu gün ceza şöyle dursun 
mektebe koşanlara yer bulunmamaktadır. Bir 
taraftan Maarif vekâleti, diğer taraftan vilâ
yetler kendi hisselerine düşen mektebleri müm
kün olduğu kadar fazla yaptırmağa çalıştıkla

rı halde yine müracaat edenlerin nısfını alacak 
kadar bile mekteb yetiştirememektedirler. Vi
lâyet bütçelerinin yüzde ellisi, bazı yerlerde 
yüzde altmışı maarif bütçelerine tahsis edil
mektedir. Buna karşı her yerde mekteb bulun
madığı için iki tahsil, yani talebenin bir kıs
mı öğleye kadar, diğer kısmı da öğleden son
ra okutulmak mecburiyetinde kalınmaktadır. 
Fakat mektebe gidenler bazı müşkülâtla karşı
laşmaktadır. Bendeniz biraz bundan bahset
mek istiyorum: Birincisi kitab paraları, ilk 
mekteblerde sınıflar yükseldikçe kitab para
lan da o nisbette yükselmektedir. Bir çocuğu 
olanlardan bazıları bile çocuklarına kitab pa
rası yetiştiremediklerinden dolayı gönderemi
yorlar. 2, 3, 4, 5 çocuğu olanlarından mahru
miyet içinde olanlar daha çoktur. Maarif ve
kâleti mekteblerde okunacak kitablarm han
gileri olacağma dair müsabakalar açıyor. Kim 
kazanırsa onların kitabları okunacaktır, diye 
âdeta o kitabları yazanlara inhisar gibi bir şey 
veriyor. Fakat onların fiatlerini de zannede
rim biraz daha sıkıca kontrol edip kazançla
rının daha makul ve meşru olmasını tedkik et
miyor gibi geliyor bana. Gerçi bu kitablar, is
terse albefe olsun, bunun kıymeti yalnız kâ-
ğıd ve üzerindeki mürekkebden ibaret değil
dir. Bir ilim neticesinde, tedkikat neticesinde 
meydana gelmiş olduğunu biliyorum. Fakat 
bunların müşterileri hazır ve çok olduğu için 
bilfarz bir kitabdan 20 kuruş kazanacağı yer
de 2 kuruş kazansa her halde serbest satıştan 
daha çok kazanacaktır. Binaenaleyh evvelâ ilk 
mekteblerin kitablarının fiatlerini şimdikinin ya
rışma indirmek acaba mümkün olmaz mı, muh
terem Maarif vekilimiz bu hususta acaba ne dü
şünüyorlar? Yalnız ilk mekteblerin kitabları de
ğil, orta, lise ve yüksek mekteblerin kitabları
nın fiatleri gittikçe o kadar yükselmektedir ki, 
bunları alabilmek için orta halli babalar bile 
epeyce düşünmektedirler. Meselâ 2, 3, 4 cild 
kitab okuyan çocuklar vardır ki her cildin fiatı 
3 - 4 lira olduğuna göre yalnız bir ders kitabmm 
tutarı 9 - 12 lira ediyor. 10 ders okuyorlarsa 
onun ne kadar para tutacağını hesab ediniz. Ben
deniz Ankarada şahid oldum, yüksek mektebler
de okuyan talebeler bu kitabları almağa mukte
dir olmadıkları için üçü, dördü bir araya gelerek 
kitab edinmeye çalışıyorlar Daha fakir olan
lar buna da muktedir olamadıkları için kitabı 
olan arkadaşlarından rica ediyorlar, tatil saat
lerinde emaneten arkadaşlarından alabildikleri 
bu kitabları pastanelerde istinsah etmeye uğra
şıyorlar. Bir taraftan bu kadar ilim için, öğren
mek için mekteblere koşanlar olduğu halde gel
dikleri zaman kendilerine bu müşkülâtı göster
mek zannederim yerinde olmasa gerektir. 

Binaenaleyh yüksek mekteb kitablarmm or
ta mekteb ve liselerde okunan kitablarm dahi 
şimdikinden daha aşağıya indirilmesinin müm-
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kün olub olmadığını öğrenmek istiyorum. - Baş
ka bir şey daha işittim. Yüksek mekteblerde ve 
liselerde Maarif vekâletinin okutulmak üzere 
kabul etmiş olduğu kitablar vardır, talebe bun
ları alır, fakat o dersi okutan muallimin, mü
derrisin de telif ettiği bir kitab vardır, fakat bu 
Maarif vekâletince kabul edilmemiştir. 

Muallim talebeye benim kitabımdan okuma
nız daha faydalı olur dediği için Maarif vekâ
letinin kabul ettiği Mtablan aldıktan başka 
hocalarmm kitablarma da o kadar para verib 
almak mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu da
ha fazla müşkülâtı mucib olmaktadır. Maruza
tımın birisi de budur. 

Yeni harfleri kabul ettiğimiz on seneye var
mıştır. Mekteblerimîzde yeni harflerimiz kabul 
edildiği zaman tabiatile eski Osmanlıca dediği
miz lisanı okuttuğumuz zamanki sarf ve nahi-
vin yani gramerin hükmü kalmamıştır. Şim
di mekteblerimizde gramer yoktur. Çocukları
mız Türkçeyi öğrenmeye çalışıyorlar, fakat öğre
nemiyorlar. Mektebden çıktıktan sonra da fi
kirleri karma karışık bir halde çıkıyorlar. Gra
mer hâlâ yoktur. Acaba yapılmasına teşebbüs 
edilmiş midir? Edilmişse ne vakit başlanacaktır? 
Maarif vekili muhtereminden bunu de öğrenmek 
isterim. 

Diğer maruzatım; .zannederim ki mektebler
de evvelce usulü tahrir ve bizim okuduğumuz za
manlarda kitabeti resmiye, kitabeti hususiye 
dersleri vardı. Son zamanlarda bu derslere ehem
miyet verilmemektedir. Halbuki mekteblerde 
ilimleri öğrendikten sonra çıkan çocuklarımız 
bundan bizzat istifade etmek veya istifade ettir
mek için ya söyleyecekler, veya yazacaklardır. 
Şimdi liseden değil, yüksek mektebden çıkan 
gençlerimizden bilmem kaçta birine bir süje ve
rirseniz sizi memnun edecek, tatmin edecek su
rette yazabilir. Eski mekteblerde kitabeti res
miye denilen bir ders de vardı. Şimdi bizim li
selerden, yüksek mekteblerden çıkan gençleri
mizden biri resmi bir daireye girerse zannede
rim yazmağa verdiğiniz kâğıdm ne demek iste
diğini anlamakta bile müşkülât çeker. 

Binaenaleyh öğrenilen şeyden; istifade yolu
nun vasıtası olan lisannnızm yazılmasının söy
lenmesinin mekteblerimizde çok kuvvetli tarz
da öğretilmesi lâznngeldiği kanaatindeyim. Bu 
hususta Maarif vekâletimizin daha yüksek var
lıklar vücude getirmeğe çalışıb çalışmadığını ve 
ne gibi düşünceleri bulunduğunu anlamak isti
yorum. 

NAZMİ ÎLKER (îzmir) — Arkadaşlar, her 
sene liselerimiz büyük bir tahacüm karşısında, 
büyük bir talebe akmı karşısında kalır. Bu akm 
halkımızın maarife olan sevgisini göstermek iti-
barile çok şayanı şükran ve kalblerimizi iftihar
la dolduran mesud bir hâdisedir. Şu kadar var 
ki, bu akm memleketimizin ihtiyacına göre genç

lerimizin istidad ve kabiliyetlerine göre şuurlu 
bir tarzda sevk ve idare edilmezse, kanalize edi
lemezse memleket için menfaatten daha ziyade 
mazarrat hâsıl olacağına kaniim. 

Arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki lise
lerin gayesi üniversiteye, yüksek mekteblere ta
lebe hazırlamaktır. Bu itibarla bu müesseseler
deki tedrisatın sistemli, rasyonel ve az çok na
zarî mahiyette olması zaruridir. Hattâ mev
zuuna dahil olmadığı halde şöyle geçerken ar-
zedeyim ki liselerimiz 5 - 6 sene evveline naza
ran bu bakımdan biraz gerilemiştir. Programla
rımız, biraz hayatileştirilmek, biraz basitleşti-
rilmek istenilerek tedrisat hayli zayıflatılmıştır. 
Bu, benim şahsî noktai nazarımdır. 

Liselerimize, orta mektebleri bitirdikten son
ra müracaat eden binlerce ve on binlerce talebe
nin hepsi, lisenin sistemli ve rasyonel tedrisatını 
tamamen hazmedebilecek, tamamen başarabile
cek bir kabiliyet ve durumda mıdır? Arkadaş
lar ; senelerce bu hayatın içinde bulunmuş bir 
arkadaşınız sıfatile arzedeyim ki, hayır. Bir çok 
gençlerimiz senelerinin en kıymetlilerini, 
hattâ 4 - 5 ini her smıfta iki sene kalmak sure-
tile kaybediyorlar. Bu suretle beş altı sene li
sede kaldıktan sonra orayı bitiremiyerek 
cemiyet içerisine sakat bir uzuv olarak dahil 
oluyorlar. Diğer bir kısmı da her nasılsa şaha
detname alarak çıkıyorlar. Bunlarm da cemi
yete matlub şekilde faydası dokunmuyor. Eğer 
bu gençler liselere sevkedilmeden evvel enstitü
lere, teknik mekteblere sevkedilmiş olsalardı, 
hiç şüphesiz bunlar cemiyet için daha çok fay
dalı olacaklardı. Binaenaleyh orta mektebden 
çıkan çocuklarımızı her sene liseye almadan 
evvel bir seçime, bir imtihana, bir seleksiyona 
tâbi tutmak çok faydalı olacaktır kanaatinde
yim. Biliyorum, buna bazı itirazlar dermeyan 
olunacaktır. Meselâ denecek ki lise derecesinde 
olan çocuklarımızın istidad ve kabiliyetleri he
nüz neşvünema halindedir. Belki lisenin birinci 
smıfmda kabiliyet gösteremiyen çocukların ikin
ci ve üçüncü senede kabiliyetleri inkişaf ve teza
hür edebilir. Bu suretle bu gibilere lise kapıları
nı bir imtihanla kapatmakla, acaba bazı kabili
yetleri kendi ellerimizle baltalamış olmazmıyız 
denecektir. Benim kanaatimce bu çok az bir züm
redir. bunlar bir istisna teşkil eder. İkinci bir 
itiraz da; liselere kabul etmediğimiz bu çocuk
larımızı nereye sevkedeceğiz? Kâfi derecede 
meslek ve hayat mekteblerimiz yoktur denile
cektir. Bu çok mühim bir meseledir arkadaşlar. 
Burada bunun nasıî hallolunacağım söylemeğe, 
ne benim kudretim, ne de vaziyet müsaiddir. 
Bunun halledilmesini saym Maarif vekilimizden 
çok haklı olarak bekliyebiliriz. Sizi fazla yor
mak istemiyorum, bir iki şey daha söyleleyecek-
tim, bunları mufassal olarak söylemeyi düşünü
yorum. Fakat kısaca arzedeyim. 

Birincisi, affinize mağruren söyliyorum. 
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Biz çok az okuyoruz. Gençlerimiz de, halkımız 
da çok az okuyor. Gençlerimizde okuma zevkini 
arttırmak, halkımızın kültür seviyesini yükselt
mek Maarif vekilimizin birinci umdesidir. Maa
rif vekâletimizin bu hususta şimdiye kadar sar-
f ettiği mesaiyi burada şükranla yadetmeği bir 
vicdan borcu bilirim. Fakat şu güzel şehirimiz-
de, şu güzel Ankarada bir umumî kütübane yok
tur. Saym Maarif vekilimiz bu müessesenin hiç 
olmazsa gelecek sene temellerini atacağını bize 
söylerse, ben şahsan, çok memnun olacağım. 
Arkadaşlarımın da memnun kalacağına eminim. 
Bu gün bunun için bütçeye konulacak tahsisat 
katiyen israf edilemiyecektir. 

Üçüncü mesele şudur; arkadaşlar gerek ziraî, 
gerek smaî kalkınmamızda teknike olan ihtiyacı
mız çok büyüktür. Bu tekniği hep yabancı 
memleketlerden getiriyoruz. Bunu kendimiz te
min etmeliyiz. Fakat unutmamalı ki teknik de
nilen şey, ilme istinad eder. Binaenaleyh tekni-
siyenlere ne kadar ihtiyacımız varsa, ilim adam
larına da ondan daha fazla ihtiyacımız vardır. 
Benim şahsî kanaatime göre, bir memleketin var
lığı az çok o memleketin ilim damlarmm üzerine 
istinad eder. Bizde de bilhassa gençlerimizde 
de ilim zevkini arttırmamız lâzımdır. Hakikî il
me doğru bir zevk temin etmemiz lâzımdır. Bu
nun için, diğer memleketlerde olduğu gibi ilmin, 
fizik, simi, matematik gibi her sahasında küçük 
mükâfatlar tesis edilirse çok faydalı olacağına 
kaniim. Bazı memleketlerde bu mükâfatların 
yekûnu binlere varır. Bunların ekserisi hususî 
şahıslar tarafından vazedilmiş mükâfatlardır. 
Fakat bizde şimdilik Maarif vekâletinin bu işte 
örnek olmasmm çok hayırlı olacağına kaniim 
(Alkışlar). 

ÎSTAMAT ÖZDAMAR (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar, maarif vekilinden bendenizin 
ricalarım sırf memleketimizde türk vatandaşla
rımıza aid hususî mekteblere münhasırdır. Ma
lûmu âlinizdirki bu hususî mektebler iki kısmı
dır. Birisi ticaret kastile eşhas tarafından idare 
edilen mekteblerdir ki ben bunlarla meşgul de
ğilim. Bendenizin en ziyade büyük bir basiretle 
seyrini takib ettiğim, bu bende bir hastalık oldu, 
mezhebleri muhtelif türk vatandaşları heyetle
rince idare edilen mekteblerdir, bunlar hakkında 
bir iki temennide bulunacağım. Fakat temenni
lerimi arzetmeden evvel gözümüze ilişen ve mem
leket duygularına temas etmesi itibarile her 
halde şu yüksek kürsüden söylemekliğim lâzım 
gelen bir mühim nokta vardn> O da şudur; gaze
teler, siz de tabii bazan görüyorsunuz, gazeteci
ler bilmem edebiyat mı yapryor? bu mekteblerin 
başmda bir kâbus gibi bir «akalliyet» kelimesini, 
bu kara damgayı basıyorlar. Efendiler şu daki
kada içimizde yaşryan yüz bini mütecaviz türk 
vatandaşlarmm duygularına tercüman olarak 
samimiyetle arzederim ki bu kelime bu türk 

vatandaşlarımız için meçhuldür, mevhumdur, 
menhusdur. 

Meçhuldür, mevhumdur. Çünkü böyle bir 
şeyi benimsememiş ve anlamamış ve zihinlerin
den bile geçirmemişlerdir. Menhusdur çünkü; bu 
kelimenin ifade ettiği mâna, arkadaşlar içimizde 
ikilik yapar. Halbuki bu vatandaşlar artık türk 
camiası içinde kül halinde, vahdet şeklindedirler, 

Bendeniz bunları muhterem vekilimizin cevab 
vermesi için değil istidraden arzetmiştim. 

Arkadaşlar, türk vatandaşları bütün derdle-
rinin çaresini türk kaynaklarında arar ve orada 
bulur. Arkadaşlar, türk vatandaşları bütün 
hukukunu türk kanunlarına dayanarak ister. 
Başka bir kitab tanımaz ve tanımak istemez. 
işte bunları arzettikten sonra artık Cumhuriyet 
devrinde eskisi gibi gözümüzün önüne bir seyyi-
at kaynağı değü, yurd aşkmm, türk severliğin 
kaynaklan olmak istidadını gösteren bu mek
tebler üzerinde hiç şüphe yoktur ki bu günkü 
rahmetli, şefkatli ve himayekâr davranan Hü
kümetimizin nazarı bu mektebler üzerinden 
uzaklaştzrılmamıştır. Muhterem Maarif vekilin
den ricam şudur ki bu mektebler er geç - benim 
şahsî kanaatımca; ana mekteblerle kaynaşacak, 
birleşecektir. Hatta belki de lise ve sair mek
teblerin vakti de geçmiştir. Fakat birleşinceye 
kadar, ileride bize unsuru esası olacak mahiyet-
te duygularla ve vatanperverlikte tam bir türk 
olarak ve bu esasla mücehhez muallimlerin gön
derilmesi lâzımdır. Muallimlerin elinde öyle bir 
silâh var ki bu maksadı tamamen temin eder. 
Tarih, coğrafya, yurd bilgisi. Bunları zannede
rim asabiyet ve büyük bir hassasiyetle tedris et
mek, derhal o çocuğun içinde, demin de arzetti-
ğim gibi, yurd aşkım, türkseverliği yerleştirir. 

ikinci ricam şudur: bendenize kalırsa mate
matik dersleri de, bunların rakamlarının, karak
terinin bizim karakterin ayni olması itibarile 
coğrafya, tarih ve yurd bilgisi gibi, türk dili 
ile okutulduğu zaman, netice pek müsbet 
olacaktır. Bu şekilde yetişen bir talebe liseye, 
üniversiteye geldiği vakit tamamile bu ilimle 
mücehhez bulunur. Onun için maarif vekilinden 
bu noktayı da nazan ehemmiyete almasmı rica 
edeceğim. 

Üçüncü dileğim şudur : Muallimlerin hali. 
Her ne kadar bu mektebler hususî ise de, maru
zatım Türk vatandaşlarmm heyeti umumiyesine 
taallûk etmesi itibarile, hiç şübhe yoktur ki, her 
derde çare bulmak isteyen genç, basiretkâr muh
terem Maarif vekilim bu hususa da ehemmiyet 
vererek lâzımgelen teşebbüste bulunacaktır. Me
selâ benim oturduğum Kumkapı mmtakası, bir 
de vaktile Türkçe muallimliği yaptığım Kuzgun
cuk mmtakası vardır. Oralardaki muallimler 
tabiî beni tanıyorlar. Yanıma gelib sızlanıyor
lar. Tabiî lâzımgelen devaire müracaat etmiş
lerdir. Ben bu yüksek kürsüden bunu söyleme
ğe söz verdim ve bu hususta mecburiyet hisse-
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diyorum. Arkadaşlar, şu veya bu sebebden dolayı 
burada açık söylemeğe lüzum görmüyorum. Ev
kaf mütevellilerile müdür arasmda şahsî bir 

.takım ihtilâflar çıkıyor. Bu ihtilâflarm belâsı 
tam muallimlerin başmda patlıyor. Parası yok, 
nereye müracaat etsin. Tabiî onu himaye ede
cek maarif idaresine Maarif idaresi bir türlü 
bu haklan tesbit ettiremiyor Binaenaleyh Ma
arif vekilinden rica ediyorum. Muhterem evkaf 
makamatile birleşsinler. Bu mütevellilerle an

laşılarak paralarını temin etsinler. Bu mütevel
lilere icab eden şeyi bildirsinler. Maruzatım bun
dan ibarettir (Alkışlar). Para yoksa on göre ted
bir alınsın, varsa bunlara verilsin. Maruzatım 
bundan ibarettir (Alkışlar). 

FUAD GÖKBUDAK (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; alnı, garbin ve bizim dehalarımızla 
temas etmiş, hakikî irfanla tenevvür eden Ma
arif vekilini icra sandalyasmda şuurlu faaliye
tinden dolayı tebrik ederim. 

Hasan Âli Yücel bizim dehalarımızdan gar
bin deha yollarına giden kısa yolu sezmiş, yani 
tabir biraz havaî telâkki edilmezse, uçan ruha 
malik bir şahsiyettir. Hasan Âli Yücel garbin 
temas ettiği dahilerinden bize verdiği hava ile 
bizi çok mesud etmiştir. Ben bu lezzetin yalnız 
bir garb ifadesi halinde kalmasını arzu etmiyo
rum. Kendileri Maarif vekâleti sandalyasmda 
iken, şimdi tam sırasıdır. Mevlâna Celâlettin 
Belhten Padişah zulmünden kaçmış ve çocuklu
ğunda aldığı bu iztirabı yüksek bir kültürle bu 
tasavvuf denilen şeyi hiç bir Avrupa lisanmda 
olmayan tarzda memleketimize tanıtmış bir da-
himizdir. Bazı yüksek himmet erbabı bu Türk 
dehasını memlekete tanıtmak istiyorlar. Fakat 
Hasan Âli Yücel de bilir ki, verilen para ile bu 
işleri başarılamaz. Bu Türk üstadmı, Türk mü
nevverlerine tantrmak hususundaki asarı hima
yelerine alsmlar Gedçi Haleb ve Şam mevlevi-
hanelerinde bu hususa sarfedilecek çok para 
mevcuddur. Çok isterdik, bu parayı böyle bir 
şeye sarfetsinler, fakat onlar paralarını daima 
heder etmeğe alışmışlardır. Onlardan böyle bir 
şey beklemeğe hacet kalmasın, Maarif vekâle
tinin bunu himayesine alacağını ümid ederim. 

tki sene evvel yine bu kürsüden Ermeni bir 
vatandaşımızın Fuzuli hakkında yazdığı eserin 
Türkçeye naklini rica etmitşim, o zaman saym 
Saffet Arıkan, Köprülünün riyasetinde böyle bir 
şey yapmak istediklerini söylemişlerdi. Bu iş 
yürüyorsa lütfen izah etmelerini rica ederim. 

Bir kaç kelime de Galatasaray lisesi üzerinde 
konuşmak istiyorum. Evvelâ çok rica ederim 
(Galatasaray) kelimesini değiştirsinler. Memle
kete Fransız demokrasisinden pek çok şeyler 
vermiş olan bu müesseseye böyle tamamen şa
hane bir isim vermek ve çocukları bir nevi im
tiyazlı çocuk halinde göstermek, daha kapıdan 
girerken bendenizce doğru değildir Hasan Âli 
Yücel, bu müesseseye yaraşacak ve bu kelime

nin çok fevkinde, yerinde bir isim bulabilecek, 
yaratabilecek bir zattir. 

Galatasaraya pek çok hücum oluyor. İnşaal-
lah ismi değişecek olan bu müessesenin mükem-
melleşmesi ve yaşaması ve bu hücumları karşı

laması lâzımdır. Bir kısmı daha evvel yer kap
mak için iki sene evvelden angaje oluyorlar. 
Bilfarz 500 - 1000 talibe karşı 40 kişi alınacak, 
bir kısım vatandaşlar iki sene evvelden müracaat 
ederek bir hakkı mükteseb kazanmış oluyorlar. 
Galatasaraya girmek için. Bu ihtiyaç pek bariz
dir, bunu karşılamak lâzımdır her halde. 

3 ncü olarak bir şey işittim : Amerikalılar 
memleketimizde maarifimizi tedMk ettikleri za
man ilk mekteblerimizi fevkalâde bulmuşlar. 
Bu mekteblerimizin Avrupa ve Amerika ilk 
mektebleri derecesinde olduğunu kabul etmişler. 
Amma orta mekteb ve liseleri zayif bulmuşlar. 
Zaten üniversite de bu kanaattedir D.aima bu 
noksanı işaret ediyorlar ve liselerden kâfi de
recede malûmatlı talebe alamıyoruz diyorlar. 
Bu seyri hızlandırmalıyız her halde. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Saym 

arkadaşlar; size kuvvet vermek için söylüyorum. 
Fransız parlâmentosunda Kültür bakanlığı büt
çesi müzakere edilirken 50 kişi, 100 kişi söz söy
ler. Burada da biz sizi yoruyoruz. Fakat lütfen 
beş on dakika bizi dinlemenizi rica ederim. 

Maarif işlerimiz için kısaca maruzatta bu
lunacağım : 

Maarif vekâletinin işleri için kısa maruzatta 
bulunacağım. 

Maarifte mekteb ve öğretmen kifayetsizliği 
vardır. Bu derdi telâfi etmek için muhterem ve
kil çok gayret ediyorlar. Fakat ihtiyaç okadar 
çok ki her sene ilâve edilen mektebler devede 
kulak kabilinden oluyor. Bugün köylü çocuğu 
okuyub yazmayı öğrenmek için can atryor. 
Cumhuriyet devri Türk çocuğunu cehaletten 
kurtardı. Bugün Türk çocuğu ilim ve irfana su
samış Maarif vekâletinin himmetini bekliyor. 

Bendenizin ziyaret ettiği yerlerde ilk mekteb 
öğretmenleri aldıkları maaşm azlığından kifayet
sizliğinden bahsederek «bu maaşla böyle uzak 
yerlerde yaşayamıyoruz. Bizden evvel gelenler 
başka iş buldular, biz de bırakıb gitmeğe mec
bur olacağız» dediler. 

Binaenaleyh bu maaş meselesi lütfen tedkik 
buyrulsun ve elde bulunan öğretmenleri kaçır
mayalım. 

Muhterem Maarif vekilinin, maarif işlerinde 
bir takma güzel reformlar yapmak teşebbüsün
de bulunduklarını görerek kendilerini tebrik 
ederim. Meselâ küçük talebeye muaşeret kaide
leri öğretilecek, çift tedrisat tedricen kaldırıla
cak ve çocuk bahçeleri (Kindergarden) açılması 
için bir tasavvur vardır. Temenni olunurki: Al-
manyada olduğu gibi bizde de (Kinderheimler) 
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yani çocuk sağlık yurdları tesisi edilsin ve se
nenin muhtelif mevsiminlerinde tedrisat esna
sında, sıhhatlerinde az çok bozukluk görülen 
çocuklar orada sıhhatlerini kazansınlar. Bu 
müddet altı hafta içindir. 

Çok muhterem Başvekilimizin, neşriyat kon
gresinde, Millî kütüpaneler küşadma dair irad 
buyurdukları nutuk ve bilhassa kütüpanelerin 
köylere varıncaya kadar tevsi edileceğine dair 
memnuniyetbahş beyanat, hepimizi sevindirmiş
tir. Millî kütüpaneler teessüsü, Cumhuriyet ma
arifinin en güzel eserlerinden biri olacaktır. 
Ancak, temenni olunur ki iş proje halinde kal
masın ve hemen faaliyete başlasm. Bunu âlim 
ve gayretli Maarif vekilimizden bekleriz. 

Bazı talebenin derslerinde ileri gitmemeleri 
imtihanlarda geri kalmaları gibi hâdiseler önün
de bulunuyoruz ve bu gibi talebenin kavrayış
sız olduklarına hükmediyoruz. Bu yanlış bir fi
kirdir. Çok defa değerli ve zeki bir çocuğun 
kavrayışsız olmasının sebebini çocuğun sihhî va
ziyetinde aramalıdır ve buna bir çare düşünül
melidir. 

Muhterem vekilin nazarı dikkatini başka bir 
nokta üzerine de celbetmek isterim. Muzır sine
ma filimleri çocuklarımızın körpe dimağı üze
rine suitesir ediyor. Sinemalarda edebe muga
yir aşk maceraları, hırsızlık ve gangsterlik 
hünerleri, türlü türlü cinayetlerin nasıl irtikâb 
edildiğini gösteren filimler çocuklarımızın ah
lakını zehirleyen bir vesile oluyor. Buna karşı 
bir tedbir alınması çok faideli olur kanaatm-
daynn. 

Muhterem Maarif vekilinin bize gönderdiği 
maarif dergisini okudum ve göğsüm iftiharla 
kabardı. 

Cumhuriyet devrinde, türk zekasından aza
mî surette müstefid olmamız için Maarif vekâ
leti çok çalışmış ve çalışıyor. 

Ankarda bir akademi teessüsü için orada aca
ba bir tasavvur var mıdır? Türkiye medenî bir 
memlekettir. Niçin bir akademisi olmasm ve 
niçin Türk akademisi yerlerine Fransada oldu
ğu gibi «îmmortel» yani «Lâyemut» fahrî un
vanı verilmesin. 

Muhterem ve dirayetli Maarif vekilimiz 
dergide diyorlar ki: «Kemalist rejimin maarifi 
teknik ve pratik hayata, biri biri arkasından 
gelecek kuvvetli nesiller yetiştirmeği başlıca 
vazifelerinden sayar». 

Bunu sened ittihaz ederek, kendilerini teb
rik eyler, ve büyük muvaffakiyetler dilerim. 
(Alkışlar). 

AHMED HAMDI DÎKMEN (Konya) — Ar
kadaşlar, Maarif vekâleti bütçesi münasebe-
tile muallimsiz olan köy mektebleri için mu
allim yetiştirmek üzere Maarif vekâletinin üç 
seneden beri tatbik ettiği eğitmen teşkilâtın
dan bahsetmek istiyorum. 

Ziraat vekâletile el birliği yaparak memle
ketin muhtelif" mmtakalarmda, köydeki mek-
tebler için muallim yetiştirmek üzere açılan 
kurslarda ziraî malûmat ta gayet amelî bir 
surette tedris edildiğinden dolayı köylere 
giden bu eğitmenler yalnız çocukları okutmak
la değil, ayni zamanda köylüleri amelî ziraat 
noktai nazarından da tenvir etmeleri itibarile 
köy kalkmmasma, yani yeni usul ziraatin köy
lerde yerleşmesine çok hizmet etmiş oluyorlar. 
Üç seneden beri tatbik edilen bu sistemle şim
diye kadar dört bin eğitmen yetiştirilmiştir. 
Maarif vekâletinden edindiğim malûmata gö
re, memleketin daha 28 bin eğitmene ihtiyacı 
vardır. Bu sene vekâlet alacağı tahsisatla her 
yıl iki bin eğitmen yetiştirmek için tedbir al
mıştır. Şu suretle muallimsiz olan köylerin eğit
men ihtiyacı ancak 14 senede ikmal olunabile
cektir ve memleketin muhtelif mmtakalarmda 
tesis edilen bu kurslarda eğitmenleri yetiştir
mek için lâzım olan muallimler meselesi de en 
evvel göz önünde tutulacak bir meseledir. Bun
ları yetiştirmek için Maarif vekâleti şimdilik 
memleketimizin dört mıntakasmda İzmir, Es
kişehir, Kırklareli, Kastamonuda köy eğitmen 
okulu, yani köy muallim mektebleri açmış ve 
bu mekteblere, köylerde yetişen en müstaid 
çocukları talebe olarak almağa başlamıştır. 
ileride bu mektebler adedinin çoğalacağını öğ
rendim. Bunların vazifesi, memleketin muh
telif mmtakalarmda eğitmen yetiştirmek için 
açılacak kurslara muallim yetiştirmektir. Bun
dan sonra Maarif vekâletinden bir şeyin yapıl
masını rica edeceğim. O da şudur: Adedleri 
ileride daha çoğalacak olan bu köy muallim 
mekteblerinden, bir taraftan muallim yetiştir
mek, diğer taraftan köy eğitmenlerini teftiş 
etmek ve onlara direktif vermek için müfet
tişler yetiştirmeğe de ihtiyaç vardır. Bu gün 
Gazi terbiye enstitüsü derecesinde ve fakat zi
raî karakteri de haiz olmak üzere bir enstitü
nün açılması lâzımdır. Buradan çıkanların va
zifesi, bir taraftan köy mekteblerine muallim 
olmak ve diğer taraftan da köy eğitmenlerini 
teftiş edip bunlara direktif vermektir. Bu ted
bir almacak olursa teşkilât gayet muntazam 
bir surette işleyecektir. Buna Maarif vekâleti
nin nazarı dikkatini celbederim. 

ALI KÂMI AKYÜZ (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; belki de biraz alâkanızı celbetmek 
için ben şöyle bir şey düşündüm : Acaba Devlet 
makanizmasmı idare eden icra kuvvetlerini, ve
kâletleri, kördükleri işlerin ehemmiyetine göre 
bir tasnife tâbi tutmak lâzımgelse acaba ön sı
rayı hangisi işgal eder. Şübhesiz bunlarm en 
başmda Millî Müdafaa gelir. Çünkü haklı ola
rak bütçemizden aslan payım alan aslan yüreJÖi 
ordumuz, yurdumuzu, yurdumuzn ırzını, canna, 
malmı muhafaza etmektedir, bundan daha mü
himini ne olabilir? Fakat harb için asker lâzmı-
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dır, para lâzımdır. Bu askeri, bu parayı kim te
min edecek? Para sarfı maliyeye aiddir. Öteden 
Dahiliye vekaleti dahilî asayişi teminle ben mü
kellefim. Asayiş olmadıkça ne asker, ne para 
toplanır? ön sırada benim yer almaklığım lâ
zımdır der. Diğer taraftan Sıhhat vekâleti ve
remli, sıtmak asker neye yarar? Onlar benim 
dağıttığım kinin ve sıhhatle iş görürler. Daha 
öteden Nafia vekâleti asıl bataklıkları kurutub 
sıtmayı öldüren benim ve köprü kuran, yol ya
pan benim.. Bunlarsız harb olamaz der. Hasılı 
hepsi haklı olarak bu dilekleri ileri sürebilirler. 
Maarif vekâleti o zamana kadar susmuş iken 
gür sesile ortaya atılır ve der ki affedersiniz, 
sizin varlığınız olabilmesi için benim varlığım 
şarttır Hepiniz bana bağlısınız. Çünkü isterse
niz yarın mekteblerin hepsini kapatayım, 25 se
ne açmayayım. 25 senede nesil değiştikten son
ra haliniz ne olacak bir görünüz. Ne kumandan, 
ne mühendis, ne sanat, ne edebiyat hiç bir şey 
kalmaz. Bu netice, mefruz olan hakem heyeti 
tarafından doğru olarak kabul edilir ve ön sıra 
maarife verilir. Biz işte bu gün bu Maarif ve -
kâletinin bütçesini tedkik ve tasdik vaziyetinde 
bulunuyoruz. Bunun için ne kadar titiz davran-
sak yeri vardır. 16 milyon liranın bir sene son
ra verimi ne olacaktır? Hesab için elimizde bir 
terazi, bir ölçü var mıdır? Eğer yoksa nasıl 
gidiyor, nereye doğru gidiyoruz? karanlıkta mı 
yürüyoruz? Varsa eğer olsa olsa kemiyet ifade 
eden bir istatistik rakamı olabili. Falan sene 
bu kadarken bu sene mezun mevcudu şu kadara 
baliğ olmuş ve şu kadar mekteb de yeniden açıl
mış. Bu müsebet bir neticedir. Fakat bence 
kâfi değildir. Acaba yeni yetişen nesil eski 

nesli aratryor mu, unutturuyor mu? 
Benden evvel söz söyleyen arkadaşlarla be

raber ben de Maarif vekâletinin yüksek mesaile
rini takdir ederim. Fakat hangi esasa göre ha
reket ederek müsbet neticenin alındığını anla
mak isterim. Bilhassa manevî kuvvetleri ölç
mek için elimizde bir ölçü var mı? Mekteblerden 
şimdiye kadar çıkanların adedi istatistik ced-
vellerini kabartması itibarile göğsümüzü de ka-
bartmştrr. Fakat talebe sınıfta kalmasın, mek-
tebden daima mezun olsun gibi bir haleti ru
hiye tahtı tesirinde verilmiş emirler yok mudur? 
Bendeniz Darüşşaf aka müdürlüğüm zamanımda, 
hatırlıyorum, bir kaç sene evvel merhum Esad 
Sağaym zamanında bir tamim almıştık. ( Bir 
muallimin derecei muvaffakiyeti sınıftaki terfi 
derecesile ölçülür. ) maalinde idi. Bunu işiten 
muallimin kendi muvaffakiyetini göstermesi için 
bol numara vermek zafma kapılmayacağını 
kim temin edebilir? Bendeniz 19 seneye ya-
km çalıştığım Darüşşafaka müdürlüğünde 
gerek mektebin, gerek talebenin ilmî se
viyesini düşürmemek için imtihanlarda lü
zumu kadar şiddet gösterilmesini muallim 
arkadaşlarıma daima telkin ettim, ve haksız 

yere bir çocuğu terfi ettirmenin, haksız yere 
bir çocuğu döndürmek kadar feci bir netice ve
receğini kendilerine anlatmak istedim. Bunun 
eserini görmemiş değilim. Darüsşefaka hakika
ten az çıkardı, fakat kıymetli evlâd yetişdirdi. 
Gittikleri yüksek mekteblerde daima yüzlerimizi 
ağarttılar. Bir sene mühendis mektebine talib 
olan yüzlerce lise mezunu arasmda Darüşşefaka
dan 8 i talib oldu ve sekizi de kazandı o zaman 
reisi fahrimiz bulunan Millî Şefimiz ismet InÖ-
nünden bir iltifatname dahi almıştık. Sonra Av-
rupaya gidecekler arasmda Fizik şubesi için im
tihan icab etti. iki kişi almıyordu. Darüşşefa-
kadan iki kişi girdi ve ikisi de kazandı. Şüphesiz 
bu çocukların muvaffakiyeti hiç bir haricî tesire 
tâbi olamaz. Sırf kendi liyakatlerinin bir eseri
dir. Fakat bununla demek istemiyorum ki diçer 
mekteblerde nadir elemanlar yoktur. Bilâkis 
oralarda da - pek ziyadedir demiyeyim - yok 
değildir diyeyim de daha doğru olsun. Yalnız 
bizim bir derdimiz var. Bütün derdlerimizin es
babı bir yerde toplanryor: disiplin meselesi. 
Darüşşefakada disiplin diğer mekteblerden da
ha ziyadedir. Niçin? Eskisi gibi burada dayak 
mı var, hapis mi var? Hayır. Aynile Mâarif ve
kâletinin talimatnamesindeki cezalar var. o ta
limatnamede ihtar, tescil, tevbih, tardı muvak
kat nihayet katî ihraç cezaları vardır. Amma 
bunlar kimsesiz çocuklar olduğu için tardı mu
vakkat burada yoktur. Diğer mekteblerde hepsi 
var; yalnız lüzumu kadar tatbik olunmuyor. 
Bilhassa vekâlet ötedenberi ihraç cezasma karşı 
çok kıskanç davranmaktadır. Belki bir haksız
lık olmasından çekiniyor ve yahud belki ilerde 
yetişerek meyva verecek bir fidanı koparmak 
istemiyor. Fakat ya bu fidan ısırgansa, ya kabi
liyeti yoksa, ya bir dejenere ise. Bunları mekteb 
müdürleri, muallimleri psikolojik ve doktorları 
fizyolojik bakımından tedkik ederek vekâleti 
haberdar ederlerse vekâlet o vakit icab eden 
müsaadeyi vermekten çekinmemelidir. 

Bu çekiniş şimdiki vekil zamanına mahsus 
değildir. Ben ne onu, ne ondan evvelkini, hüç 
bir şahsı istihdaf etmiyorum. Bu daha evvel de 

vardı, vekâlette anane halinde yerleşmiş bir usul! 
Buna karşı mekteb müdürleri başka bir çare 
buldular, o da mektebde bir talebeden hayır gel-
miyeceğine kanaat getirilirse ona bir tasdikna
me vererek başka bir mektebe nakletmek. Çünkü 
müdürler bir talebeye mecburî tasdikname vere
rek başka bir mektebe nakil salâhiyetini haiz 
bulunuyorduk. Fakat o salâhiyet de elimizden 
alındı, şimdi ne yapacağız diyenler olmuştur. 

Disiplin meselesi niçin yok? Ben yoktur di
yorum ve disiplin olmadığı içindir ki tahsil kâfi 
derecede değildir. Tahsilin kâfi derecede olma
dığını nereden biliyorsun diyenlere karşı ceva
bım şudur; Biz Darüsşefaka 4 ncü sınıfa talebe 
alırız, bizde tahsil bu sınıftan başlar. 3 ncü sı
nıftan gelenler arasmda müsabaka imtihanı aça-
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rız. Bir kaç sene evveline gelinceye kadar bir 
iki numara eksik alanlarla kadromuz dolardı. 
Halbuki yavaş yavaş 4,5 numara eksik alanları 
da listemize almağa başladık. 4 ncü sınıfa aldı
ğımız bu talebe eskiden hiç döküntü vermediği 
halde bu gün yarı yarıya döküntü veriyor. Bu 
hâdiseden anlıyorum ki ilk mekteblerde tahsil 
bir az gevşektir. Orta mekteblerde nasıldır? 
Demin bir arkadaş söyledi. Üniversiteye zayıf 
talebe geliyor dedi! Şu halde ilk mektebden orta 
mektebe orta mektebden liseye, liseden üniver
siteye zayıf talebe geliyor. Bu şikâyetler müte
madiyen ve müteselsilen tekerrür ediyor, sebeb 
nedir? Çünkü disiplin yoktur, kâfi değildir. Bu
nun da sebebi otorite yoktur. 

MELİHA ULAŞ (Samsun) — Bravo bravo. 
ALÎ KAMI AKYÜZ (Devamla) — Çünkü 

otoritenin istinad ettiği kuvvet yoktur. Bu kuv
vet ne olabilir? Eskisi gibi dayak, hapis olamaz. 
Talimatnamedeki cezalar kâfidir, elverirki tat
bik edilsin. Nihayet bu cezalarm hepsinin dayan-
dığı katî ihraç cezası tatbik edilirse mesele 
hallolur. Fakat edilemiyor, demin arzettiğim 
sebeblerden dolayı çıkardıklarımız ne olacak 
diye düşünüyoruz. Halbuki memleketin orta tah
sil çağmda bulunanlarının adedi şöyle böyle 
iki milyona yakmdrr. Çünkü 3 orta, 3 de lise, 
altı sene eder. Hayatı vasati 50 sene kabul edi
lirse buna nazaran orta mekteb çağındaki ço
cukların adedi 1 800 000 eder ki iki milyon de
mektir. Bu orta tahsil çağmda bulunan çocuk
ların kaçı mektebe devam ediyor? Bundan iki 
sene evvel bir istatistik gördüm, 100 000 kadar 
bir şeydi. Halbuki bu mikdar % 5 i teşkil eder. 
% 95 i nerede, ne yapıyorlar? Onlar ne yapı
yorsa çıkardıklarımız da onu yapsm! Tabiî bun
ların kimisi rençberlik yaparak, kimisi sanat ve 
kimisi ticaret yaparak hem kendilerini ve hem 
de ailelerini geçindiriyorlar. Erken de evle
niyorlar. Bunların vaziyeti ötekilerden daha iyi. 
Belki berideki çocuklar okusalar, yani mektebde 
kalsalar hayatlarını onlar kadar kurtaramıya-
caklardrr. Muhakkak hayatta muvaffak olmak 
için ortayı, liseyi bitirmek mi lâzımdır? Zaten 
bizde ilk tahsil mecburidir. Onun için demin 
arkadaşımın dediği gibi ortayı bitirdikten sonra 
biraz da seçime tâbi tutmak lâzımdır. Bunun 
şeklini tayin edemem. Fakat düşünülürse bir 
şekil bulunacağı tabiidir. 

Maarif vekilimiz bu sene îstanbula geldi. 
Bütün lise ve orta mekteb ve sanat okulları 
müdürlerini basma topladı, derdlerinizi ortaya 
dökün dedi. Ben size direktif verecek değilim, 
sizden ben direktif almağa geldim, demekle 
kendileri büyük bir demokrasi fazileti gösterdi
ler. Tepeden inme değil aşağıdan yukarı bir 
ihtiyaç Üstesi almak istedi. Bu çok büyük bir 
fazilet, ve büyük bir feragattir. Onun için 
haklı olarak kendilerinden büyük muvaffaki
yetler bekliyebiliıiz. Kendileri henüz tecrübe I 

devresi zamanında bulunduğu halde büyük mu
vaffakiyetler göstermekle beraber bu yolda 
sarfettikleri kıymetli mesainin semerelerini he
nüz iktitaf edememişlerdir. Bunun için seneler 
lâzımdır. 

Bu günkü gençliğimizin hedefi ne olduğu, 
ahlâk bakımından nereye doğru gittiğimizi bil
memizi isterdim. Yine bir kaç sene evvel aldı
ğım bir tamimde şöyle söyleniyordu : 

Talebeler ders zamanlarında dersten kaçarak 
kahvelerde, gazinolarda kumar oynadıkları ve 
bundan dolayı borçlandıkları, borçlarını ödeye
mediklerinden çirkin vaziyetlere düştüklerini 
öğrendik. Mekteb idaresi zabıta ile el ele vere
rek buna bir çare bulsun ve tedbir alsm. 

Bu iyi bir tedbirdir. Fakat her mektebde lü
zumu derecesinde inzibat olursa zaten buna 
mahal kalmaz. Ben bunu Darüşşafakada müdür 
iken talebelerime tebliğe hiç lüzum görmedim. 
Hatırlarına getirmek kabilinden bir şey olacak. 
Bir mektebde disiplin kuvvetli olursa o mekteb 
vaziyetini kurtarabilir. Darüşşafakanm diğer 
mekteblerden farkı nedir? Farkı şudur, ben mü
dür olduğum zaman mektebi ayni anarşi içinde 
gördüm. Sonra hususî bir talimatname yapmak 
lüzumunu hissettim. Bizde de ihtar, tescil, tek
dir cezaları vardır amma bunlarm bir kıymeti 
adediyesi de vardır. Bir ihtar alan ahlâk nu
marasının on altıda birini, bir tescil alan, ah
lâk numarasmm dörtte birini, bir tekdir alan da 
yarısmı kaybeder. Daha ağır cezalar için doğru
dan doğruya ahlâk numarası kırılır. Nihayet 
ahlâk numaras sıfıra düşen talebe mektebden 
çıkarılır. Bunun için çocuklar ceza almaktan dai
ma ictinab ederler. Şüphesiz ahlâk numaraları
nın kırda kmla bu işin nereye varacağını bilir
ler. Hattâ garibdir, bazan son numarası kaldı
ğı zaman en haşan bir çocuk bile en uslu olur, 
meğerki mektebde okumağa meramı olmasm. 
Bu gibilere yol açıktır. Bu usulü bütün mek
teblerde tatbik edecek olsak o zaman bana öyle 
geliyor ki bu iş düzelir. Böyle olmasma rağ
men eğer bu güne kadar olduğu gibi çok kıymet
li gençliğimiz Atatürkün kendilerine emanet et
tiği mukaddes Cumhuriyeti muhafaza ederlerse 
«M edeceklerine kaniim ve ediyorlar» bunu on
ların asil kanlarındaki cevhere medyun olacağı
mızı itiraf etmek lâzım gelir (Alkışlar). 

TÜRKÂN ÖRS (Antalya) — Arkadaşlarım 
maarif meselesi etrafında hayli mühim meselele
re temas ettiler. Ben de ilâveten terbiye mese
lesinden bahsetmek istiyorum. Yalnız terbiye 
derken gençlerimizin iyi selâm veremediklerin
den, iyi yemek yiyemediklerinden bahsedecek 
değilim. Gençlerin ahlâkî terbiyesinden bediî ve 
bir kelime ile insanî terbiyesinden bahsetmek 
istiyorum. 

Elimde bir anket neticesi, bir istatistik ol
mamakla beraber, katği olarak benim kanaatim, 
tahsil itibarile dünkülere nisbetle vaziyet bu 
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günkü gençliğin lehinedir. Gençler, fizikî, riya
la, tabiî ilimler bakımından, lisan müstesna ol
mak üzere, çok kuvvetlidir. Vaziyet böyle ol
duğu halde acaba nezaket terbiye, itaat, hayır
hahtık, vazife perverlik bir tek kelime ile ol
gunluk bakımından malûmatlarile mütenasib bir 
halde midirler? İtiyad, hattı hareket bakımından 
idealimize uygun bir halde midirler? Bu sual 
karşısında ben o kadar nikbin değilim, evet de 
diyemeyeceğim. 

Hepimiz biliriz ki, ilk ve orta tahsil bir ter
biye ocağıdır. Çocuğun ayni zamanda daha ev
vel terbiye almak vaziyeti karşısında, ilk mek-
teb cocuklarile sabahtan akşama kadar meşgul 
olan hocalar, çocuk maneviyatı üzerinde bol bol 
meşgul olabilirler. Bunda, ne mektebdeki sı
nıfların kalabalığını, ne de aile terbiyesinin kâfi 
derecede alınmamış olmasmı düşündüm. Hayır 
bunlarm hiç birisi değil. Bunlar üzerinde Maa
rif vekâletimizin şümullü bir terbiye programı 
lâzımdır. 

İlk ve orta mekteblerde 100 yerine 300 tale
beye hitab etmek arasmda zannettiğimiz kadar 
büyük bir fark yoktur. Şu halde eğer hocalar 
terbiye bakımından çocuklara ne vereceklerini, 
nasıl telkin edeceklerini ve telkin edecekleri 
kıymetlerin muhtevasını ve ehemmiyetini tam 
mânasile müdrik oldukları takdirde, vazifelerini 
yapacaklardır. Demek ki, terbiye meselesinin 
sistemli, metodlu olması için bu hususta hoca
lara bir proje vermek lâzımdır. Sınıftaki talebe 
adedi, bir tesir yapar, bunu inkâr etmem. Fakat 
zannedildiği kadar değildir. Çocuklar 12 - 13 
yaşında orta mektebe geçiyorlar. Bu yaş şuur
la terbiye almağa müsteid bir çağdır, bu yaşta
ki çocuklar terbiyenin esbabı mucibesini kav
rarlar. Bir şeyin neden, niçin olduğunu anlar
lar, muhakeme edebilirler. Demek ki, terbiye 
meselesi orta mekteblerde bilhassa ehemmiyetli
dir. Halbu ki, bu gün orta mekteblerde vaziyet, 
maalesef bu maksada hizmet edecek halde değil
dir. Hocalar fizik ve riyaziye programını ikmal 
etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Zil çalın
ca arkalarına bile bakmadan srnıftan çıkıyorlar. 
Ortada bir kaç idareci kalıyor ki, onlar da ter
biye bakımından tamamile çocuklar üzerinde iş
lemek imkânını bulamıyorlar. İdarî ve krrtasî iş
ler üzerinde meşgul oluyorlar. 

Asıl mesele en mühim şey, çocuklara verile
cek telkin, terbiye ve takib edilecek hattı hare
keti bir proje veya bir talimatname ile ho
caları mutlaka tenvir etmek, gidecekleri yolu, 
gayeleri sarih ve katği şekilde göstermek ve 
ondan sonra kendilerine vazife vermektir. 

Mekteb sıralarından beri kıymetine kani bu
lunduğum pek muhterem arkadaşım Hasan Âli 
Yücelin bu meselede de çok mühim işler ya
pacağına ve mutlaka ehemmiyet vererek dü
şündüğüne ve öyle gördüğüne kaniim. 

Bir de Avrupadaki talebe vaziyetine dair 

bir kaç söz söylememe müsaade buyurmanızı 
rica edeceğim. Evvelki sene orada bulunan tale
belerle kısmen arkadaşlık etmek imkânını bul
dum. Bu çocukların vaziyeti bizim Avrupaya 
göndermekten beklediğimiz şekilde neticeler 
verecek vaziyette değildirler. Bilhassa ilk se
nelerde epeyce bir şaşkınlık devresi geçirdik
lerinden bunun neticesi olarak tahsili takib 
edemiyorlar. Oradaki müfettişin de bir çok 
büro işlerile meşgul bulunması, takib ve tef
tişin lâyıkile yapılmasına mâni teşkil etmek
tedir. Maliye vekili, geçen gün, Avrupadaki 
talebe vaziyeti münasebetile, Maliye vekâleti 
tarafından gönderilen talebelerin dahi Maarif 
vekâletinin Avrupadaki talebe müfettişleri ta
rafından kontrol edildiklerini söylemişlerdi. 
Fakat Maarif vekâletinin müfettişlerinin kon
trol altmda bulunan ve gerekse hususî olarak 
giden talebenin hiç birisi maalesef maksada 
lâyık şekilde kontrol edilememektedirler. Çün
kü Maarif vekâleti müfettişleri, hem Maarif 
vekâleti tarafından, hem de diğer vekâletler 
tarafmdan gönderilen talebeleri kontrol etmek
tedirler. Bunlarm kadrosu ise çok dardır. Bu 
vaziyetin düzelmesi için bütçe itibarile yardım 
edilmesi gibi imkânların düşünülmesini ve na
zarı dikkate almalarını rica ederim. Bu nok
talar üzerinde, benimle beraber, Maarif ve
kâletinden yaptığım ricaya iştirak etmeniz için 
huzurunuzda maruzatta bulundum. (Alkışlar). 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
orta mekteb ve liselerdeki ecnebi Usan tedri
satı işimize ben de bir iki kelime ile karışmak 
istiyorum. 

Bir iM defa bu kürsüde mevzubahs oldu. 
Bir lisede hem fransızca, hem ingilizce, hem 
almanca ve bazan rusca okutuluyor. Lise ve 
orta mekteblerde bu 3 - 4 lisanı okutacak ho
cayı bulmamız, zannederim, maddeten imkân
sızdır. Onun için arkadaşlar, Maarif vekili 
arkadaşımızdan bizi bu hususta tenvir etme
lerini rica edeceğim. Benim hatırımda kaldığı
na göre, Japonlar kalkınma işini ellerine alıp 
ta işe başladıkları zaman yardımcı dil olarak 
yalnız ingilizceyi ele almışlardır. Biz de kal
kınma günlerimizde esaslı bir dili ele alsak ve 
onu iyi öğrensek. Arkadaşlar, bir misalle tas
rih edeyim, maksadım daha vazih olarak an
laşılsın : Meselâ İstanbul Üniversitesine ecnebi 
hocalar getirdik. Liseden giden çocuklarımı
zın bu derslerden istifade edebilmeleri için 
hocaların kendi dillerile yaptıkları tedrisatı 
takib etmelerini istediğimiz talebenin takib 
edemediklerini gördük. Akşamları, yani Üni
versitenin dersleri bittikten sonra verilmek üze
re bir lisan kursu açtık. Buda, haber aldı
ğıma göre, talebeyi tatmin edecek faydayı te
min etmemektedir. Şu hal karşısında bu ec
nebi lisan işi üzerinde durmamız lâzımdır. 

Arkadaşlar; orta ve lise dersleri demek, 
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bir gencin yarmki hayatmm mahasalasmı elde 
edeceği gün demektir. O günler için kendisine 
lâzım olan bilgiyi elde etmekte gecikirse, son
ra tabiatile yüksek sınıflarda muvaffak ola-
mıyacaktır. Bunun için, mütemadiyen mevzu-
bahs olan bu derdimiz için esaslı bir çare arı-
yalım. Bunu cezri olarak halledelim. İngi
lizce mi, fransızca mı, almanca mı ne ise bir 
tanesini ele alarak onu tedrisatımızda esas ka
bul edelim. Hangisi muvafık bulunacaksa onun 
için hoca yetiştirelim. 

Arkadaşlar; lisan işi mevzubahs olunca ar
kadaşlarımızdan bir çoğu temas ettiler. Ben 
de temas edeceğim; biraz da kendi dilimiz üze
rinde durmamız lâzımdır. Kendi dilimizin ted
risatı da bu gün çok zayıflamıştır. Millet 
işinde benlik işi dil ile başlar, dil üzerinde sıkı 
durnıryan milletler, milliyetleri üzerinde fazla 
siki duramazlar. (Bravo, yaşa sesleri). 

Dil üzerinde sıkı durmak lâzımdır. Geçen 
sene burada bir kanun çıkardık. O kadar rica 
ettim, arkadaşlar nasılsa eskiden kalmış tükçe-
bir kelimeyi değiştirdiler, «baytar» diyorduk, 
kelime meydanda, «bay-tar», «Tar» türkçe «zi
raat» demektir, «bay» yi da biliyoruz. Bunu 
beğenmedik, Almanca bir isim koyduk. Niçin 
acaba bunu beğenmedik de Almanca bir isim 
koyduk? 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Beğenmedi
ler veteriner dediler. 

RASÎH KAPLAN (Devamla)— Bu kabil 
değişiklikler çok oluyor. Lisan öyle bir vaziyet 
alacak ki memleket Babil kulesine dönecek. 
(Alkışlar). 

Onun için, milliyetine asabiyetle bağlı Türk 
ulusu için dil üzerinde uğraşmak çok esaslı bir 
iştir. Dil̂  tarih ve cağrafya fakültemiz, bize 
Türk ulusuna bu bakımdan çok asabi ve çok 
kudretli eleman yetiştirecek bir yuva haline ge
tirilmelidir. Biz gerek benliğimiz üzerinde, ge

rek dil üzerinde, terbiyemizde, seciyemizde çok 
dikkatli davranmalıyız. 

Tarihten misal almak için Macaristanı gös
tereceğim. Macarların ne kadar garblılaştığı-
nı kendilerini ne kadar garbe verdiğini çok iyi 
biliyoruz. Fakat katiyen millî seciyelerini boz
madılar. Onun içindir ki bizim de benliğimiz 
üzerinde, dilimiz üzerinde çok dikkatli durma
mız lazımdır. 

Terbiye ve seciyemiz hakkında geçenlerde 
bir arkadaşımız, bilmem hangi bütçede, bu işten 
bahis buyurdular. Saym Maarif vekilimizden, 
orta ve liselerdeki okuma Mtablarma, türk 
gençliği ancak Türkle evlenebilir, şeklinde 
millî terbiyeyi kuvvetlendirecek şekilde yazılar 
yazılmasını rica ediyorum. Arkdaşlar, eğer bu 
türk genci erkekse türk kızile, kızsa türk erke-
ğile evlenmeği millî bir terbiye olarak öğren
melidir. Arkadaşlar, ecnebî ile evlenme işi, ger

çi bunlar aded itibarile çok değiller ise de, 
günden güne genişliyor. Hem de oldukça kül
türü, yüksek insanlar arasmda genişliyor. De
mek ki, memleketimizde kültür, millî seciye ve 
millî terbiye ile aşılanmamış bulunuyor. Eğer 
kültürü yüksek olan erkekse,' Türk kızıyla, kızsa 
türk erkegile evlenmeği hakir görüyor, yahud 
kendisine lâyik görmüyor, gidiyor ecnebi ile 
evleniyor. Bu çok tehlikeli bir vaziyettir. Dev
let memurlarını intihab ederken ecnebilerle evli 
olmaması kaydmı koyduk. Fakat barem kanu
nunda bir ücret maddesi buldular. Bu şekilde 
bir açık kapı bularak, ecnebilerle evli 
olanlar, yüksek ücretlerle Devletin en 
yüksek makamlarını işgal ettiler. Fakat 
arkadaşlar, bunlarm yaptıkları vazifeler yine 
Devlet vazifesi değil midir? (Çok doğru sesle
ri). Esas memurin kanununda menedilen ne 
idi? Ecnebi ile evlenen memur olamaz. Yani 
kendisine Devlet vazifesi verilemez. O vazife 
ücretle görülüyorsa Devlet vazifelisinden, millî 
hizmetten çıkıyor mu arkadaşlar? Ücret olunca 
bir mahzuru kalmıyor. Onun için bu işe barem 
kanununda esaslı olarak temas edeceğiz. Fa
kat burada benim ricam; terbiye itibarile, genç
lerimizin seciyesini neşvünema ettirdikleri yuva
larda, mekteblerde bu işin çok esaslı olarak 
o gençlerin başlarma sokulmasını saym vekili
mizden dileyeceğim. 

Bir de arkadaşlar, bir kaç defa mevzubahs 
oldu, ulusun içtimaî ihtiyaçlarmdandır, sinema, 
tiyatro işi arkadaşlar. Bir de kanun çıkmıştı. 
Öğretici filimler için. Zannederim hâlâ tatbiki
ne geçilmedi. Bu gün Türkiyedeki filim hayatı, 
zannederim hiç bir memlekette tecviz edilen şe
kilde değildir. Herkes istediği filimi getirtiyor. 
Kontrolden geçirtiyor, şurası burası ] kesilmiş, 
derme çatma şeylerdir. Onun için Devlet inhi
sarına mı alacaklar, bir şirketle esaslı olarak 
anlaşıb bu memlekette hakikî filim göstermeği 
nasıl temin edecekler? Bununla da meşgul ol
mak zamanı artık gelmiştir. Bu da talim, ter
biyede mühim âmil olan bir iştir. 

Sonra arkadaşlar tiyatro işi, gösterit işi. Bu 
işimiz daha o kadar ilerlemedi. Gerçi mektebi
ni filân açtık amma daha verim vermeğe başla
madı. Fakat kontrolsüzlük yüzünden, bilhassa 
ne derler ona? adapte mi diyorlar (Gülüşme
ler). Öyle bir şey var, şuradan buradan çevir
me mevzular üzerinde, bir defa Türk dili ne hal 
alıyor farkmda mısmız? Orada çalışanlar da 
ekseriya Türk olmuyor, o vakit daha başka bir 
şekil alıyor. Ondan başka kendi milliyetimizin, 
kendi milletimizin, kendi teşkilâtımızın aley
hinde reklâm yapan, propaganda yapan mevzu
lar da oluyor. Bunlar üzerinde de çalışmak za
manı gelmiştir. 

Size bir misal söyleyeyim, gerçi bunu bu kür
süden söylemek doğru bir şey değil amma derd-
dir ve bunlarla meşgul olmazsak dada geriye 
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gideceğiz, iki üç gündür Ankarada bir operet 
midir balet midir (Her ikisi de sesleri) ikisi de 
karışıktır (Gülüşmeler). Gidenleriniz varsa işit-
mişsinizdir, Türkçenin orada nasıl söylendiğini 
duymuşsunuzdur. Sonra ailelerin huzurunda çok 
nezih olmak icab eder. Sonunun ne vaziyette 
olduğunu görüyoruz. Bu kadar olmaz, biraz in
saf arkadaşlar. Para kazanmak için her yerde, 
her şey yapılamaz. Bu memlekette biraz hürmet, 
aileye hürmet ve biraz nezaket isteriz. 

HASİB AHMED AYTUNA (Tokad) — Ben
deniz Maarif bütçesi etrafında, saatlerdenberi 
konuşuldu. Bendeniz yorgun bir zamana tesa
düf eden bir anda huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Fakat, maarif işlerimiz, bütün işlerimizin 
yanı başmda ve hatta daha üstünde olduğu için, 
maruzatım biraz etraflı ve şümullü de olsa, hoş 
görüleceğini ve alâka ile takib edileceğini ümid 
ediyorum. 

Her devletin maarif işlerini sevk ve idare 
eden yüksek makamı, maarif nezareti veya ve
kâleti, cemiyetin yeni esaslara göre kurulma
sında, yeni tib vatandaşlar yetiştirilmesinde, hat
ta yeni ruh taşryan genç zihniyetli memur, ener
jik vatandaş, olgun ve yapıcı insan, şuurlu işçi 
nihayet aile içindeki vazifelerini müdrik bilgili 
ve hazırlıklı anneler, babalar yetiştirmek mese
lesinde ön ayak olur. Bu günün insanlarile ya
rının adamlarını; bu günler içinde yarınları ha
zırlamağa çalışır. 

Zamanımızda, büyük cemiyetleri ve bilhassa 
büyük devletlerin yeniden ve yeni prensiblere 
göre teşkili lüzumundan çok bahsedilmektedir. 
Ayni ihtiyaç, büyük inkilâblar yapmış olan 
memleketimizde de duyulmaktadır. Yalnız bu 
mevzu üzerinde konuşurken maziyi ve mazide 
yapılanları hatalı ve kusurlu görmek âded ol
muştur. 

Fakat mazinin kusurlarını görmek ve yalnız 
tenkid etmek kâfi değildir ve bu vaziyet, bu 
hareket, biricik hareket noktası da değildir. 
Evet bu günü teşkilâtlandırırken dünün hatala
rını göz önünde tutmakla beraber gayeye var
mak için ihtiyaca uygun ve tatbik edilebilir bir 
plân çizmek ve bu plânlı yolda yürümek ve hat
tâ mütemadiyen azimle yürümek de o kadar, 
ondan daha ziyade lâzımdır. Onun içindir ki, 
maruzatımın birinci nokta?mda plânlı çalışmak 
meselesini ele alıyorum. Plânlı çalışmaların 
bir çok senelerdenberi muhtelif vekâletlerde ne 
kadar hayırlı işler verdiğini biliyoruz. Bu 
noktayı işaret ettikten sonra plâna ve plânlı 
çalışmaya en çok kıymet verilmesi lâzım olan 
vekâletrimizden birisi de Maarif vekâleti oldu
ğunu söylemek isterim. Esasen bundan evvel 
üzerinde durulan meselelerin bir çokları göster
miştir ki, Maarif vekâletimize plân etrafında 
bir çok fikir ve sermayeler verilmiştir. Bu söz
lerimle muhterem Maarif vekilimizin ve Maarif 
vekâletinin plânsız çalıştığını kasd ve ima et-

etmek istemiyorum. Böyle bir şey kimsenin afc-
lmdan ve hayalinden geçmez. Yalnız arzetmek 
istediğim nokta şudur: Plansızlık yüzünden 
mazide birçok hatalara düşülmüştür. Bu ha
talardan birisini söylemekle plânm ehemmiyeti
ni tebarüz ettirmek istiyorum. 

Bundan 3 sene evvel Gazi terbiye enstitüsün
de orta mekteb muallimlikleri için bir kurs açıl
mıştı. Bu kursun açılması için âmil, seneler
denberi ortada duruyordu. Görülüyor ki, ilk 
mekteblere tahacüm vardır. Seneden seneye bu 
mekteblerde talebe artrvor. Bunlar ortaya, or
tayı bitirenler liselere doluyorlar. Fakat bunları 
okutacak ivi muallim lâzımdır. Bu vaziyet gö
rülmüş ve bir kurs açılmıştı. Kurs iyi bir tedbir
dir. Fakat o zaman enstitünün esas sınıflarına 
9, 10, 15 talebe almıyordu. Bu, plânsız bir işti. 
Buralara çok talebe alınabilirdi. Kurs açılırken, 
yani orta mektebin ihtiyacını karşılamak ve açık
ları doldurmak için çalışılırken ilk mekteble-
rin vaziyeti de ayni zamanda sarsılmış bulu-
unvor. Belki yarm bu ihtiyacın daha ziyade 
fazlalaşması vaziyeti karşısmda kalacağız. Onun 
için Maarif vekilinden yaptığımız temennileri
mizin hepsi plânlı işin en başta takib edilme
sine inandıracak kadar kuvvetlilerindendir. 
Bu temennilerden bir kacmm üzerinde sıra ile 
durmaklığıma bilhassa müsaadenizi rica ederim. 

2) Bunlardan birisi vatandaş yetiştirmek me
selesidir. Vatandaş yetiştirmekle gençlik meselesi 
ele alınacaktır. 

Yeni vatandaş teşkili meselesi de ayrıca mü
him mevzularmıızdan birisidir. Yeni vatandaş 
teşkili mevzuu ile inkılablarımızm ruhunu kav-
nyarak, bu sahada kabiliyetini âlet gibi kulla
nacağı gençliğin yetiştirilmesini kasdediyorum. 
Bu mevzuu bir taraftan mektebe, diğer taraftan 
muallime, üçüncü cebheden de ailelerimize taal
lûk ediyor. Binaenaleyh bütün mevzular üze
rinde, bilhassa vatandaş teşkili mevzuu üzerin
de çok hassas davranmak lâzımdır. 

3) İkinci bir nokta: Kemiyet ve keyfiyet maa 
rifi. Filhakika bir kaç senedenberi maarif hayat 
ve siyasetimizde sanki yalnız o lazımmış ve kâfi 
gelirmiş gibi kemiyete, çokluğa ehemmiyet veri
yoruz. İlk ve orta olmak üzere bir çok okullar 
açıldığını görüyoruz. Fakat öte taraftan nor
mal diyebileceğimiz 40 mevcudlu smıflar birer 
birer hâtıra haline geliyor. İlk ve orta mekteb-
lerden başlamak üzere bütün smıflarm sayısı 
60, 70, 80 hattâ daha fazlaya çıkıyor. Çocukları
mızı okutmak Maarifin çok iyi bir karakteridir. 
Fakat işin keyfiyeti düşünülür ve aranırsa, 
öğrenmeği, bilgiyi bir âlet olarak kullanmak ta
rafı aranılırsa, hiç şüphesiz ki bu bahiste öğü-
nülecek kayıdlar yapmak imkânı elimizde değil
dir. Bilinen ve sık sık tekerrür eden talebe suç
larında aranacak sebebleri de burada kemiyet 
maarifinde bulmak lâzım geliypr, 
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Bîk sık tekerrür eden talebe suçlarmm sebeb-

lerini burada kemiyet maarifinde araştırmak 
lâzımdır. Kalabalık sınıfların önüne geçmek 
için kemmiyet maarifi yerine keyfiyet maarifi 
yapmak lâzımdır. Talebe ile muallim arasındaki 
muaşeret münasebetlerini de bu suretle islâh et
mek kabil olur. Talebeleri insanlık vasrflarile 
teçhiz etmeliyiz. 

4) Temas edeceğim meselelerden biri de öğ
retmen meselesidir. Maarif vekilimiz muhte
rem Hasan Âli Yücelin kumandası altmda hem 
kemmiyeti ve hem de keyfiyeti beraber yürüt
mek azmile işe başladı. Bunun alâmetlerini bir 
kaç defa bariz olarak gördük. Yalnız bu mak
sada varabilmek için Maarif vekâletimiz nüfu
sumuzun çokluğunu teşkil eden köy çocuklarını 
yetiştirecek köy eğitmenlerine ve eğitmen teşki
lâtına hız verirken eğitmenlerin köy muhitinde 
köy çocuklarının terbiyeleri ve köylünün kalkın
ması üzerinde oynayacağı rolü esaslı bir surette 
hesaba katarsa eğitmenlerin tahsil devresinin 
azlığında ittifak edecektir. Onun içindir ki eğit
men mevzuu ele alınırken 8 aylık karşılık devre
sinin en yakm bir zamanda hiç olmazsa bir veya 
iki seneye çıkarılması, bu davanm daha emin 
ve daha esaslı yürümesine yardım edecektir. 
Hatta eğitmen olarak seçilecekler 3 - 5 senelik 
ilk mektebi bitirdikten sonra buraya gelseler 
bile yine 8 aylık devre kâfi gelmiyecektir. 

Eğitmenlerin yanı başmda köy muallim mek-
tebleri meselesini ele almak maarif siyasetimizin 
ve maarif plânımızın esaslı noktalarından biri
sini teşkil edecektir. Geçen senedenberi 4 mrnta-
kada ayrı ayrı bu müesseseler açılmıştır. Bazı
larını gördüm, çalışmalarını burada takdirle an
mak lâzımdır. Yalnız çok iyi kurulmuşa benzi-
yen bu teşekkülün zayıf görünen bir tarafı var
dır. Buraya ilk tahsili bitirenler almıyor. Ben-
denizce bu kâfi değildir. Orta tahsil mezunlarını 
almalıdır. Çünkü köy muallim mektebi tahsil 
devresinde orta tahsili tamamlamak fazla olarak 
meslekî, teknik hazırlıklar yapmak mecburiye
ti vardır. 

Bu, bir defa hiç şüphesiz köy çocuğunu kıt 
bir muhitte, az vasıtalarla yetiştirmek bakı
mından çok kıymetlidir. Fakat beklenen işle
rin tamamlanması için alman tedbirlerin tak
viyesi için, lâzımgelen elemanları yetiştirmek 
için bu kadar bekleyemeyiz. Bu devri kısalt
mak için köy muallim mektebine orta mekteb-
den çıkanları alalım. Böyle olursa çok daha iyi 
olacaktır ve yetiştirme zamanı da kısaltılmış 
olacaktır. Burada denebilir ki köy muallim 
mekteblerinde yetiştirilen çocuklar münhası
ran köyde çalışacaktır. Onun için bunların bu 
muhitte yaşamış olmaları lâzımdır, yani köy 
mekteblerinden gelmeleri şayanı tercihtir. Bu
na karşı denebilir ki bizim kasabalarımız köy
lerden pek farklı değildir. Köy karakterim 
gösteren kasaba ve şehirlerimiz yok mudur? 
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Nihayet bu suretle, orta mekteblerden çıkmış, 
iş bulamıyan çocuklarımıza da bir meslek te
min etmiş olacağız. Onun içindir ki bu nokta
ya Maarif vekâletimizin çok ehemmiyet verme
si şayanı azrudur. 

5) Bu günkü köy muallimlerimizin vaziyeti 
şudur : Kız olsun, erkek olsun mektebden çı
kar çıkmaz köylere gönderilmektedir. Köy 
hayatını hiç bilmeyen, okutacağı köy çocukla
rının ruhiyatını hiç anlamıyan bu muallimler 
gittikleri köy muhitine ve aralarında çalışa
cakları köylü ve köy çocuklarını anlamadan, 
nihayet kasaba, şehirde tek sınıflı bir nıekteb-
de çalışmadan ve onu idare etmeden, üç sını
fı bir arada olan köy mekteblerini idare etmek 
mecburiyetinde kaldıklarından istenildiği ka
dar muvaffak olamıyorlar. Gittikleri yerde 
oturacak yer bulamıyorlar, yemeklerini ken
dileri pişirmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bun
dan dolayıdır ki istenilen derecede faydalı ola
mıyorlar. Hatta fazla olarak ta bir çok mah
rumiyetler arasında bucalayıp duruyorlar. Onun 
içindir ki bu vaziyet karşısında kabilse ilk öğ
retmen okullarından mezun olan gençler bir 
veya iki sene kasabalarda, şehirlerde, merkez
lerde, tek sınıflarda çalıştırılmak ve onları kâ
fi derecede yetiştirdikten sonra köylere gön
dermek hususunda bazı çarelere baş vurmak 
lâzımdır. Bu arada bizim hatırımıza gelen ted
birler arasında köy davasınm muallim yolu 
ile halledilmesidir. Köye gidecek öğretmen ve
ya muallim için her arkadaşa, kolay taşınabilir 
ve kendisine yarıyacak mahiyette bir kaç ki
tabı ihtiva eden bir sandık kütüpane vermek. 
Nasıl ki bir örneğinin eğitmenlere verilmek 
üzere yapıldığını gördük. İkinci nokta ise köy
lere gidecek ve köy kalkınması üzerinde çalı
şacak olan bu muallimlere parasız oturacak 
bir ev vermek, köy merasından bir kaç dönüm 
arazi, ağaçlık, bahçelik yer ayırmak. 

c - Köyün tarla veya merasından bir kaç 
dönümlük bağ, bahçe veya tarla vermek. 

ç - Diğer vilâyetler ve teşekküllerle iş bir
liği yapmak, köy muallimlerinin mesuliyeti al
tında bir köy radyosu temin etmek. 

d - Köye yerleşecek köy muallimlerinin or
ta ve lise tahsili yapacak çocuklarını mecca-
nen leylî mekteblere almak. 

e - Köyde çalışacak muallimlerin maaşları
nı şehirde çalışanların maaşlarından farklı yap
mak. (Beş, on lira fazla). 

Bu tedbirler, öyle tahmin ediyorum ki biz
deki köy maarifi ve muallim yolu ile köy kal
kınması davasını biran evvel halletmeğe yar
dım etmiş olacaktır. 

6) Muallim maaşları ve idarei hususiye me
selesi : Yarmın vatandaşları dediğimiz ve ol
gun bir tarzda yetiştirilmelerini istediğimiz 
gençlerimizle, Hükümetimiz, ailelerimiz, mek-
teblerimiz, muallimlerimiz ve dolayısile Devle-
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timiz doğrudan doğruya ilgilidir. Muallimleri- I 
miz sınıflan dolduran ve taşan genç nesli ye
tiştirmek için bu gün her zamandan fazla fe
ragat ve fedakârlıkla çalışmaktadırlar. Dev- | 
let dairelerimizin belki hiç birinde memurlar 
ilk okullarda çalışan muallimlerimiz kadar ağır, 
yorucu, sıhhat tükedici, nazik mesuliyetli ve 
geceli gündüzlü bir vazife görmemektedirler, 
demek, sanırım ki mübalâğalı olmaz. Üç sene
si meslek ve ihtisas tahsili olmak üzere on bir 
senelik tahsilden sonra bir muallimin, tutarı 
40 - 45 lirayı geçmeyen bir tahsisatla çocukla
rımızın terbiye ve tahsilleri gibi çok mühim 
bir davaya hizmet ettirilmesi çok zaif bir ka
dirşinaslıktır. 

îlk okul öğretmenleri bu gün medenî ihti
yaçlarını tatmin edememiş olmaktan başka 
karmlarmı doyuramamış vaziyettedirler. Bun
lar terbiye işini üzerine almış, talebesine her 
hususta ve her şeyle örnek teşkil etmeğe mec
bur fedakârlardır. Bunlar mesleğin gönüllüle
ri, fedaileridir. 

îlk okul muallimleri maddenin üstünde ru
hu, şahsî manfaatin üstünde millet ve Devlet 
menfaatlerini tutmak lüzumuna inanmış olduk
ları içindir ki, her şeye rağmen feragat ve fe
dakârlıkla çalışmaktadırlar. Onların bu hiz
met ve gayretini bu kürsüden takdirle, şükran
la anarım. 

Fakat maişet endişesini unutan muallimi Dev
letin unutmamasını ve korumasını da ayrıca ve 
ehemmiyetle temenni ederim. Bu koruma şu iki 
esas dahilinde yapılacak olursa, değil yalnız 
muallimler, bütün memleket bu tedbir ve kara
rı şükranla karşılamış olacaktır. 

İki esastan biri; ilk okul öğretmeninin baş
langıç maaşmı 20 liraya çıkarmak, diğer : ilk 
okul öğretmenlerinin maaşlarını hususî idareler
den umumî bütçeye nakletmektir. Bunlar ya
pılmadığı için dir ki, bu gün ilk okul kadromuz 
seneden seneye zayıflamaktadır. Bu zayıflama 
şu suretle olmaktadır: 

A - Mecburî hizmeti dolduran muallimler, 
bilhassa erkekler en olgun ve verimli oldukları 
bir zamanda meslekten ayrılmaktadırlar. 

B - Mecburî hizmet kaydile mesleke bağlan
mayanlar daha müsaid maaşlı bir vazife bulur 
bulmaz istifa etmekte ve hemen yeni vazife
ye geçmektedirler. 

C - Bunlardan bir kısmı da Gazi terbiye ens
titüsüne girmek, tarih, dil fakültesine devam et
mek yolunu bularak meslekten ayırmağa yara-
rayacak bir kültür almağa çalışmaktadırlar. 

Ç - Bir kısmı da istanbul Üniversitesinde her 
sene açılan orta okul öğretmeni imtihanına gi
rerek maaş durumu bir az daha iyi olan orta 
okul öğretmeni olmaktadırlar. 

Muallimlik mesleki için emek ve para sarfe-
derek hazırladığımız bir zümreyi en verimli dev
relerinde kaybetmek maarif ve memleket haya- ] 
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I tnnız için acı bir akibettir. Buna imkan verme

mek lâzımdır. Yalnız ilk tahsili yapmış olmakla 
kalan ve polis sınıfına geçen bir vatandaş 20 lira 

I maaşla mükâfatlandırılırken bu maaşm tahsil 
itibarile çok ileride olan okul öğretmenin
den de esirgenmemesini temin eden yeni barem 
binlerce muallim tarafndan sabırsızlıkla beklen
mektedir^ 

Hangi tedris sahasında ve hangi vekâlet kad
rosunda çalışırsa çalışsın kendisinden iş bekle
diğimiz muallim veya memuru refahlandırabil-
mek için onların kıdem ve derecelerine göre is
tihkak kesbettikleri maaşlarına çocuklarının sa
yışma göre bir zam yapmak da faal ve azimkar 
Hükümetimizin programında ve dolayısile yeni 
baremde yer tutmalıdır. 

7) Memleket sanayileşirken yine keyfiyet 
maarif ile ilgili başka bir mesele üzerinde du
racağım. 

Maarif vekâleti ile ilgili meselelerden biri 
daha var: şükranla kaydedebilirizki memleketi
miz geniş ölçüde sanayileşiyor. Büyük sanayi 
müesseselerimiz yurdun her tarafında mesud bir 
tarzda inkişaf ediyor. Fakat gördüğümüze ve işit
tiğimize göre bu müesseseler münevver işçi ve 
usta bulamıyorlar. Halbuki bu elemanlara şid
detle ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacı karşılamak 
için başlıca üç yoldan yürümek daha kolay ve 
kısa bir yol olarak görünür. Bunlardan birisi, 
ilk mekteb müfredat programlarını mümkün 
olduğu kadar hayatileştirmek, amelileştirmek, 
onu işe doğru götürmek, ikincisi, Devlet 
kontrolü altındaki fabrikalarda çalışan - da
ha evvel Meclisi Âliden çıkan bir kanun mu
cibince - usta ve işçilerin çocuklarını yetiş
tirmek için kurslar ilâve etmek. Üçüncüsü, 
şimdiye kadar programlarile birer umumî 
tahsil müessesesi olan orta mekteblerden 
mühim bir kısmını sanat, meslek ve teknik mek-
tebleri haline getirmek; bu vaziyet bu gün Ma
arif vekâletimizin yalnız dört mmtakada açtığı 
köy muallim mekteblerinin çoğalmasını temin 
edecektir. Orta mekteblerimize verilecek bu 
şekil bu gün sefalet içinde olan bir çok 
münevverlerimizin de azalmasına yardım edo-
cektir. Nihayet memuriyet bulamadıkları için 
gayri memnun yaşayan vatandaşlar, bu suretle 
iş sahası bulacak, verimli olacak, müstahsil ola
caktır. Muhterem Maarif vekilimizden bu te
mennimi bilhassa mütalea buyurmalarını sami
miyetle rica ediyorum. 

8) Kız enstitüleri: Köy muallim mekteblerini 
çoğaltmak, alelade umumî tahsil veren sanat 
ve meslek mektebleri haline koymak ne kadar 
lazımsa öte taraftan da analar ve babalar yetiş
tirecek bir gençlik neslini yarma hazırlamak 
için kız enstitülerine de yer vermek lâzımdır. 
Bu mektebler hazırlıklı ve yarmm hayatma lâ
yık nesiller yetiştireceği için ihtiyaca uygundur. 

j Bu tip mekteblerin çoğalması Maarif vekâletine 
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ve Yüksek Hükümetimize karşı bizleri minnettar 
bırakacaktır. 

Liselerimiz ele alınacak olursa program, ta
lebe ve muallim bakımından yine karşımıza bazı 
meseleler çıkaracaktır. Program bakımından 
liselerin müfredat programları çok yüklüdür. 
Ayrı ayrı dersler ele almacak olursa edebiyat, 
felsefe ve matematik programları vardır ki bun
lara tahsis edilen zaman kâfi gelmemektedir. 

Gençler yalnız mekteb muhitinde ve dersler 
esnasında değil dersler dışmda da bunlar üze
rinde çalışmak için vakit ve zaman bulamamak
tadırlar. Bundan dolayıdır ki, deminden beri 
bazı arkadaşlarımızın şikâyet ettikleri vaziyet
lerle karşılaşılmaktadır. Talebelerin verimi bu 
bakımdan azalmaktadır. Bu vaziyette lise tale
bemiz, ders senesi içerisinde yazılı yoklama için 
üd defa 15 er gün ve hatta birer aydan iki ay 
kaybetmektedirler. Yoklamalardan on - on beş 
gün evvel devamsızlık başlar. Talebe devam et
mez. Etse de derse çalışmak istemez. Bu ders 
saatlerinin azlığı, öte taraf dan da programla
rın yüklü olması, bunun yambaşında diğer, id
man bayramı, Cumhuriyet bayramı gibi hazır
lıkları hesaba katarsak lise tahsilini çok azal
mış görürüz. 

İmtihan işinde bir çok velilerin istekleri de 
maruzatım arasmda bulunacaktır. Onlardan biri 
yalnız bir dersten, talebeyi sınıfta bırakmak 
meselesidir, Mekteblerimizin kalabalık smıfları 
içinde çalnşırken ve bu müesseselerde çalışan 
muallimlerimizin işlerine verdikleri kıymet ve 
ehemmiyet bakımından yaptıkları ve başardık
ları göz önünde tutulacak olursa her dersten 
ortanm üstünde muvaffakiyet gösterecek bir 
talebenin tek bir dersten bir sene geri bırakıl
ması biraz tedkike değer bir vaziyet ortaya 
atacaktır. Onun içindir ki bu gibi talebenin bir 
defa daha imtihana tâbi tutulması için imtihan 
talimatnamesi maddeleri üzerinde değişiklik ya
pılmalıdır. Lise smrflarmdaki talebe vaziyetleri 
hakkmda söyliyeceğim bir iki nokta var. (Kâfi, 
kâfi sesleri). Lise talebesi malûmunuz olduğu 
gibi ortayı bitirirken lise smrflarma bir hak 
olarak geçmektedir. Lise sınıflan talebenin da
ha çok kabiliyetle, daha çok istidatla çalıştığı sı
nıflardır. Bu itibarla buraya ahnacak talebenin 
başka memleketlerde yapıldığı gibi ayrıca bir 
yoklamaya tâbi tutulması çok faydalı olacaktır. 

9) Çifte tedrisat meselesi etrafında Maarif 
vekâletimizin bazı tedbirler alması zamanı gel
miştir. Çifte tedrisat çocuklarımızı yarım gün 
sokakta' bırakmak suretile onlara mektebin ver
diğini kaybettiriyor. Bu bakımdan bu mesele 
maarif siyasetimizin ve plânımızın içinde yer 
tutmalıdır. 

10) Üzerinde şimdiye kadar durulmayan bir 
mesele maruzatımın mühim bir noktasını teşkil 

edecektir. Göçmen muallimler meselesi. Göç su
retile Romanyadan, Bulgaristandan ve saireden 
gelen vatandaşlar arasında muallimler de var. 
Bunlar bulundukları yerlerde muallimlik yap
mışlardır. Vatanımıza gelir gelmez iş arıyorlar, 
tahsil derecelerine göre kendilerine iş veriliyor, 
fakat bunlardan bir kısmı bulundukları memle
ketin en yüksek tahsilini veren rüştiyelerden me
zun olduklarından kanunen memleketimizde mu
allim olamıyorlar. İkinci nokta da şudur: Mem
leketimizde muallimlik yapmak salâhiyetini ha
iz olanlar bulundukları memleketlerde yıllarca 
çalışmışlardır, fakat burada iş alırken bunlarm 
oradaki kıdemi hesaba katılmıyor. Muhterem 
Maarif vekilimizin bu meseleyi ele almalarını ve 
mümkünse kanunlaştırmalarını bütün göçmen 
muallimlerden aldığım müracaatların, bize yapı
lan müracaatların bir ifadesi olarak burada tek
rarlıyorum. 

11) Ayni vaziyeti kendi memleketimizde hu
susî mekteblerde çalışan muallim arkadaşlarımız 
için de görüyoruz. Bu arkadaşlar resmî mekteb-
lere geçerken hususî mekteblerde yaptıkları hiz
metler müddeti kıdemlerine dahil olmuyor. (Ge
rek kıdemde, gerek tekaüdiyede.) Bu gibi ar
kadaşlar bundan müteessir ve mutazarrır olmak
tadırlar Bunun da bir maddei kanuniye ile halli 
lâzımdır. 

12) Talebe lâubalilikleri üzerinde çok söz söy
lenebilir. Ben bunu geçerek sebebleri üzerinde 
duracağım. Bunların başında sinemalar gelir. 
Talebelerimizin filimlerin arkasında, derslerini 
bırakarak nasıl koştuklarını her ana ve baba mü
şahede ediyor. Bu hususta Maarif vekilimizden 
bir temennide bulunacağım. Mümkün ise mem
leketin muhtelif merkezlerinde ve tedricen her 
tarafta talebe sinemaları tesis etsinler. Buna 
benzer sinemaları Balkanlarda görüyoruz. Ora
da bu şekildeki sinemaları mütekaid muallimler 
işletiyor. Orada çocuklar bu sinemalara bizim 
paramızla dört kuruşa giriyorlar. Halbuki bu
rada çocuklarımız yevmiyesinden, yevmî gıda
sından keserek sinemaya girmek için 30 - 40 ku
ruş vermektedirler. Buna mukabil orada gördük
leri filimler çocukların evde ve mektebde aldık
ları terbiyeyi bozacak mahiyettedir. Bu bakım
dan sinema meselesinin de halledilmesi ve tale
beye gösterilecek filimlerin öğretici, millî ahlâk 
ve seciyeyi tenmiye ve takviye edecek filimler 
temin edilmesi Maarif vekâletimizin plânı ara
sında görülmelidir. 

13) Bir nokta daha, çocuk edebiyatı. Anne
ler, babalar bilirler ki çocuklar daha birinci sı
nıftan itibaren okumağa susamış bir vaziyette
dirler. Ne bulurlarsa, ellerine ne geçirirlerse 
onu okurlar. Hattâ gündelik gazetelerin de hi
kâyelerini okudukları görülmektedir. Onun için 
çocuk edebiyatma kıymet vermek, çocuk edebi
yatı üzerinde müsabakalar açmak ve çocukları-
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mızîn istif adesini temin eden yazı sahiblerini 
mükâfatlandırmak yani bu işi müsabakalaştır-
mak, Maarif vekâletimizin plânı arasmda bulun
malıdır. Maarif vekilimizden bir temennide 
daha bulunmak mecburiyetindeyim. 13) O da ba
zı memleketlerde olduğu gibi Fond, yani büyük 
sermayelerin tesisidir. Bu sermayeler memleke
tin istidadlı gençlerini her hangi bir sahada 
ihtisas tahsili yapabilmek için, ilmî eserler bakı
mından en kuvvetli eseri verenleri korumak ve 
mükâfatlandırmak, büyük adamlarımızın âbide
lerini dikmek; memlekette millî hizmetleri do
kunan değerli şahısların namlarmı ipka edebil
mek için bazı yardımların tahsis edilmesi lâzım
dır. Memleketimizde hayır severlerin ve bunla
rın yaptıkları eserlerin günden güne çoğaldığını 
görüyoruz. Fond tesisi, bu hareketi canlandı
racaktır ve bu gün bizde de bir Namık Kemal 
fondu, ilmî eserler fondu, fakir talebeyi yetiştir
me fondu Devlet bütçesine yük olmadan teberru-
lerle yaşatılmış olur. 

Temennilerimizin mühim bir kısmı hiç şüp
hesizdir ki doğrudan doğruya bir bütçe mesele
sidir. Fakat az bütçe ve az para ile yapılabilecek 
işler de vardır. Gençleri yetiştirmek, terbiye, 
tahsil işlerindeki temennilerimize yer vermesini 
ve memleket maarifini başka vekâletirimizde 
gördüğümüz gibi muhterem Maarif vekilimizin 
plânlaştırmasmı ve bu plânı ilân etmesini sami
miyetle ve ısrarla rica ederim (Alkışlar). 

SÜREYYA ÖRGE EVREN (Bitlis) — Arka
daşlar; söze başlarken söz sırasmm önden veya 
sonradan olması, buraya çıkan mebus arkadaşın 
sözünü uzun mu veya kısa mı söyliyeceği gibi 
bir havanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
esmediğini çok iyi bilenlerdenim. Onun için ben 
böyle bir mukaddeme yapmryacağım. 

Yeni aramıza karışmış kıymetli ve münevver 
Türk çocuklarmm - ki bu günkü sıfatları mille
tinin mümessili ve mebusudurlar - Maarif bütçe
si münasebetile memleket kültür hayatı hak
kındaki söyledikleri sözler çok kıymetlidir. Kül
tür bakanlığımız için ibretle bakılacak, üzerinde 
ehemmiyetle durulacak ve faydalanılacak husus
lardır. Bana kalan söz, dinleyip de, dört çocuk 
babası olduğum için, okuma çağmda bulunan 
çocuklarımı okutma hayatı yüzünden alâkalı ol
duğum, yani bu yönden alâkamın bana verdiği 
malûmatın üç esaslı noktasına temas etmek ola
caktır. Birincisi; ilk mekteblerimizin adedi gün
den güne çoğalmaktadır ve yetiştirilen talebe
ler de çoğalmaktadır. Bunların orta tahsili 
ikmali için zaten fakir olan Türk milleti, orta 
mekteglerin bulunduğu yerlere uzak olan saha
lardaki ilk mekteblerden çıkan vatan çocukla
rını orta mekteblerde okutamaz. Böylece beş se
ne, on sene devam ederse ilk mektebi bitirenler 
de malûmat, nakşiberab bir vaziyete düşerek uçup 
gidecektir. Bunun neticesi ne olacak? Orta mek-
teblerin adedini mümkün mertebe artıralım. 

Fakat arkadaşlar mekteb sıralarından tutunuz 
da ders levazımını ve bilhassa başta gelen ve 
çok ehemmiyetli olan usulü tedrise vâkıf kıy
metli hocaların bulunmaması işi, çok ıstrrab ve
rir vaziyette duruyor. Orta mektebleri bu ka
dar çoğaltmakla, lüzumu olan malzemenin ve 
elemanm bulunmaması netayici diğer neticeyi 
verecektir. Orta mekteb adedini çoğaltmalı mı
dır? Çoğaltırsak hoca, yetiştirmeyi de çoğaltma
lı, yoksa memleketin ilk tahsilini bitirmiş ço
cuklarmm kolaylıkla oraya gelip okuyabileceği 
bir hali mi ihtiyar etmek lâzımdır? Mesele çok 
mühimdir. 

İkinci mühim nokta da; her yıl demeyim 
de, sık sık değiştirilen program meselesidir. Bu
nun talebeye ve hocalara güçlük verdiğini, ho
calardan, talebeden ve babalardan işitmekte ve 
bu iş üzerinde kendimiz de biraz tevakkuf eder
sek görmekteyiz ve bu hususta misal vermek ko
laydır ve onu teksir etmek te mümkündür. 

Arkadaşlar, ben tek bir şey söyliyeceğim: Be
nim bir çocuğum Adana ilk mektebinde okudu. 

Meselâ hendeseyi alalım. Hattı hat diye bil
di ve onun envaını hattı münhanî, hattı mün-
kesir, hattı müstakim diye öğrendi. Orta tah
sile Ankarada başladı. Başladığı zaman hatta 
çizgi dediler. Bu belki çok iyidir. Bu niçin böy
le olmuştur demiyorum, vukuatı anlatıyorum. 
Fakat çizginin envamı işaret ederken düz çiz
gi, eğri çizgi, kırık çizgi dedik. Hat yerine 
ikame edilen çizgiyi öğrenmek ne talebe, ne 
de muallim için güç bir şey değildir, denecek. 
Fakat bunlar her zaman, her derste mütema
diyen ve mütemadiyen talebeye gösterilmezse 
o zaman mesele kesbi usret eder. Bu mühim bir 
derdimizdir. Memleket içinde dil inkılâbı fe
yizle, şerefle yürürken mektebi, hocayı ve ta
lebeyi bu feyizli dil inkılâbından bigâne bırak
mak tecviz edilir mi? Bu ayrı bir fikirdir. Fa
kat hem bunu, hem onu yürütmek için bir ça
re bulmak imkânı olup olmadığını, bu işte 
mütehassıs olan arkadaşlarım daha iyi bilirler. 

Üçüncüsü de, orta mekteb, ilk mektebden ve 
daha ilerisi, lise ve üniversite kendisinden ev
velki mekteblerden kıymetli ve müsteid talebe 
alamıyor iddiasının bu iki şeyle çok alâkalı 
olduğunu zannediyorum. Şüphe etmiyorum ki, 
Kültür bakanlığımızca, çok ehemmiyetli olan 
ve hocalardan ve hocalık işi ile uğraşan bü
yüklerimizden işittiğimiz bu iş üzerinde durul
maktadır. Fakat nasıl durulduğunu ve nasıl 
tedbirler almdığmı ve dil işinde istikrarın ne 
vakit hâsıl olacağmı ve hâsıl olabilmek için 
almacak tedbirlerin ne gibi gaye ve esaslara 
istinad ettiğini bu kürsüden resmî ve mesul bir 
lisandan işitmek hepimizin büyük itminanını 
badi olacağı için kendilerinden bu vadide lüt
fen bu kürsüden izahat vermelerini rica ederim, 
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BAŞKAN — Celse açılmıştır. Şehime Yunus. 
ŞEHÎME YUNUS (İzmir) — Söz alan arka

daşlarım temas ederler diye bekledim. Fakat 
temas edildiğini görmediğimden dolayı prog
ramlar üzerinde bir iki kelime söylemek isti
yorum. 

Lise müfredat programları hemen her sene 
bazı değişikliklere uğramaktadır. Bu vaziyet 
senelercedir ki daimî bir okutma sistemine gir
mediğimizi ve yetiştirmekte olduğumuz talebe
lerin muhtelif senelerde, muhtelif katagorilerde 
üniversiteye gönderdiğimizi göstermektedir. 
Müfredatm değişmesine rağmen talebe randıma-
nmm matlub derecede artmadığını yüksek mek-
teblerden zaman zaman doğan şikâyetlerden an
lıyoruz. 

Liselerin gayesi, üniversite tahsilini takib 
edebilecek talebe yetiştirmek olduğuna göre, 
bu işi lâyik olduğu şekle koyamadığımız, yük
sek tahsil yapmakta olan gençlerin maruz kal
dığı müşkülâttan da anlaşılmaktadır. Bundan 
başka müfredat programlarının daima değişme
si, Mtablarm da değişmesini icab ettiriyor. Bu 
vaziyet muallim ve talebeyi müşkülâta düşürdü
ğü kadar talebe velilerini de her cihetçe muta
zarrır etmektedir. 

Şahsen şahid olduğum bir vaziyeti izah et
mek isterim. İzmir halkevinde çalışırken muh
taç talebeye tevzi edilmek üzere 3 - 4 bin liralık 
kitab almış ve bu kitablan da demirbaşa kay
detmiştik. Azamî fayda temin etmek ve az pa
ra ile çok iş görmek maksadile her sene muvaf
fak olan talebeden önce verdiğimiz kitablan 
alır, yenisini tevdi ettikten sonra aldığımız ki
tablan da yeni talebeye vermek suretile bir yar
dım yapıyorduk. Fakat dört sene evvel aldığı
mız ve geçen senelerde üzerlerine yeni kitab-
lar ilâve ettiğimiz bu kitab takımlarından, bu 
gün sırf müfredat programlarının değişmesi yü
zünden, ancak onda ikisi, üçü işe yaramakta ge
ri kalanlar halkevi ve mekteb kütüpanelerinde 
depo edilmiş vaziyettedir Misal olarak verdi
ğim bu zararı çok nüfuslu ailelere teşmil eder
sek vaziyet tezahür eder. Zannedersem müfre
dat programlarmm ilk değişme ihtiyacı talebe
ye ağır gelmesinden doğmuştur. Bunun için ço
cuklar fazla sınıfta kalıyorlar, binaenaleyh müf
redat üzerinde biraz değişiklik yapalım diye dü

şünülmüştü. Yukarıda arzettiğim gibi bu gün
kü şartlar içerisinde lisenin gayesi, üniversiteye 
talebe hazırlamak olduğuna göre, Nazmi arka
daşımız bu ciheti gayet iyi izah ettiler, buna na
zaran istikrarlı ve üniversiteye lâyik talebe ye
tiştirecek şekilde program hazırlamak icabedi-
yor. 

İftiharla söyleyebiliriz ki, Türk çocuğunun, 
Türk gencinin yapamayacağı bir şey yoktur,. 
Yeter ki çocuklarımızın muvaffak olmaları im-
kânlannı hazırlayalım ve verelim. Mevcud ara
sında çok tabiidir ki değişik istidad ve kabili
yetler vardır. Bu değişiklikleri düşünürken li
selerde en dun dereceleri düşünmeyelim, yüksek 
kabiliyeti düşünelim. Çocuklarımız arasmda-
muhtelif kabiliyette, muhtelif sahalarda yetişe
cek çocuklarımız vardır. Onun için yine saym 
arkadaşımızın izah ettikleri veçhile hayata mü
teveccih mektebler açmağı düşünelim. Zaten bi
zim yalnız yüksek tahsile ihtiyacımız vardır da 
küçük sanatkârlara ihtiyacımız yoktur diye bir 
iddia olamaz. Biz maalesef bir tenekeci, bir 
duvarcı bulamıyoruz. Günden güne bu ihtiyaç 
kendini göstermektedir Maalesef şimdi bu işle
ri görenler memleketimize girmiş olan kimse
lerdir. Bu işlerle uğraşacaklara lâyik olduğu 
şekilde yer vermek ve bunları mükemmel mües-
eserlerde yetiştirmek lâzımdır. Bunun için ne 
icab ediyorsa, tabiî bu etüd edilir ve hayata mü
teveccih müesseseler açılır. Bu ihtiyaç gelmiş ve 
hatta geçmiştir kanaatindeyim. Bu ciheti za
ten Nâzım Bey arkadaşım izah etmiştir. 

Müfredat programlarının müstekar olmasını 
rica ederken bunun lâyetegayyer olmasında 
ısrar etmiyorum. Bu gün ilim ve fen her zaman 
yenilik göstermektedir. Bu gün çocuklarımızı 
müstekar bir programa tâbi tutacağız diye yeni 
ilim ve fenden nasibedar etmiyelim demiyorum. 
Yalnız kendilerinden bir çok başarılar bekledi
ğimiz Maarif vekilinden ricam şudur ki, her 
zaman yeni olabilecek ve olgun bir program 
fakat mümkün olduğu kadar müstekar bir 
program. Program zamanm icablarma göre de-
ğiştirilebilsin, fakat her sene değiştirilmek gi
bi bir vaziyet olmasm, mümkün olduğu kadar 
müstekar olsun. 

Bir cihete daha işaret etmek istiyorum. Kız 
talebe nekadar tahsil yaparsa yapsm, her hangi 
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bir mesleke sülük ederse etsin, nihayet günün 
birinde ana olacağını unutmasın. (Bravo ses
leri alkışlar). Esasen bu vazife aldığı vazifele
rin başmda gelir ve en doğrusu de budur. Bu 
vaziyet karşısında demek istiyorum ki kızları
mız tahsil etmesin, etsin en yükseğini yapsın ve 
nihayetinde de peşin evlâdlarma müstefid ol
sun. 

Şimdi Maarif vekilinden ricam, Enstitüleri
miz bu işi belâganmabelâğ görüyorlar. Acaba 
liselerimizde de bu telkini yapamaz mıyız? Ben 
liseleri iyi tanırım. 16 -sene içinde bulundum. 
Mektebimde zaman zaman kız talebe üzerinde 
yaptığım sondajlara aldığım cevablar beni mü
teessir etti. Onları açıyorum, onları anlamak 
için sualler, soruyorum, vesileler buluyorum. 
Ben evlenmiyeceğim, doktor olacağım, hâkim 
olacağım diyorlar. Olsunlar, hepsini yapsınlar 
ve netekim hayat da gösteriyor ki başarıyorlar. 
Fakat hiç bir zaman bunlar ana olmasma mâni 
teşkil etmez. Ana olmasmı da göz önünde bu
lundurmak ve daha ufak yaşta iken ona göre 
hazırlamak lâzımdır. (Alkışlar). Bu, kızlarımı
zı bir çok kötü maceralardan da uzaklaştırır 
(Alkışlar). Bu feci maceralar öyle fena şeyler
dir ki aile kadmı oldukları zamana kadar uza
nıyor, çok kötü hale düşürüyor. Bu sonra da 
devam ediyor ve dahası alışıyor. Eğer biz ona 
daha küçük yaşda iken, sen ana olacaksın, yu
va kuracaksrin dersek ve bunu aşılarsak, ki bi
zim eski terbiyemizde pek güzel vardı, kuv
vetli, demir gibi, ahlâkı yerinde analara sahib 
oluruz. (Alkışlar). Onun için Maarif vekilimiz
den ricam; ben kendi hesabıma bu işi çok esaslı 
görüyorum, aceba kız mekteblerinde bu telkin
leri yapmak imkânları olamaz mı? (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

MAARİF V. HASAN ALI YÜCEL (izmir) 
— Saym arkadaşlar; Maarif vekilliği bütçesi si
zin bu kadar alâkanızı celbetmiş olmakla, onun 
mesuliyetini deruhde etmiş insana büyük bir if
tihar vesilesi vermiş bulunuyorsunuz. 

Maarif vekilliği, Cumhuriyetin ilk yılmdan 
itibaren bir kısım arkadaşların tenkidine mevzu 
olan ve istikrarsızlık suretile tavsif edilen araş-
drrma devresini bitirmek üzeredir. On beş yıl
dan beri ileri memleketlerin maarifini yakmdan 
görmek ve kendi eline çok derme çatma bir şe
kilde geçmiş bulunan eski devirlerden müdevver 
maarif vaziyetini nazarı dikkate alarak, bu ileri 
memleketlerin maarifi derecesine onu yükselt
mek için verdiği emekler boşa gitmemiştir. Araş-
dırma hareketlerini ben asİa istikrarsızlık mâ
nasına almıyorum ve sizin de almıyacağınıza 
eminim. Memleket sevgisi ile hareket eden bü
tün seleflerim, bu mevzuda hakikaten emek çek
mişler ve bulundukları ahval ve şeraiti göz 
Önünde tutarak büyük işler görmüşlerdir. Bu 
görülmüş büyük işlerin on beş sene gibi ihmal 

edilemiyecek bir devre sonunda artık umumî 
hesabını yapmak ve arkadaşların arzu ettiği şe
kilde bir kıvam iktisab edecek hale gelmesine 
çalışmak vazifesi bendenize düşüyor. (Allah mu
vaffak etsin sesleri) Maarif vekilliğinin son üç 
dört senelik bütçeleri gözden geçirilecek olursa 
bu arzettiğim araşdırma ve tedkikler ile mütera-
fik olan tekâmül safahatı derhal göz önünde can
lanacaktır. 

Vekilliğimizin bütçesi 1934 yümda 9 370 000 
liradır. 

1935 de 10 360 000 liradır. 
1936 da 10 520 000 » 
1937 de 13 781 000 » 
1938 de 14 670 000 liraya çıkmıştır. 
Mebde ve münteha olarak aldığım yülarni 

muhtelif tedrisat şubelerine isabet eden talebe 
mikdarmı da söylersem bütçede görülmüş olan 
bu ilerleme ile mütenasib olmak üzere bir inkişaf 
olduğu derhal meydana çıkar. 9 milyon lira ile 
idare edilen 1934 senesinde teknik tedrisatta 
4 000 talebe vardı. Bütçesi 14 milyona çiktığr 
zaman 16754 talebe olmuştur. Aradaki ilerleme 
farkı bariz olarak görülüyor. 12 754 yükseliş 
vardır. Orta tedrisat müesseselerimize gelince: 
1934 yılmda, 50 000 çocuğumuz varmış, şimdi 
104 000 çocuğumuz vardır. Yüksek tedrisatta 
4 000 talebemiz varmış, şimdi 8 000 talebemiz 
vardır, iki misli olmuştur. 1939 yılı bütçesini 
Hükümetiniz Meclise 16 110 000 lira olarak tak
dim etmiştir. Bütçe encümeninde bazı ilâveler 
yapıldı ve ellerimizde bulunan lâyihada görül
düğü gibi 16 164 400 liralık bir bütçe takdim 
etmiş bulunuyoruz. Şu halde geçen seneye nis-
betle Maarif vekilliğinin bütçesi 1,5 milyon lira 
kadar bir fazlalık göstermektedir. 

Maarif vekilliğinin mesuliyetine tevdi edil
miş olan işler, hepiniz takdir buyurursunuz, 
bir, bir buçuk milyon lira değil daha pek çok 
fazla ile de karşılanacak gibi değildir. Fakat 
maarif meselesi, sadece bir para mevzuu olma
dığından, zaman ve eleman gibi esaslı unsurla
rın belki paradan fazla müessir bulunmasın
dan, bizim istediğimiz, ihtiyacımızı tam karşı
layacak paralar verilse dahi yüzde yüz o pa
raları kullanmak imkânı olmıyacaktır. Bunun
la demek istiyorum ki, Maarif vekilliği bütçe
sine fazla para verilmiş de ben bundan müs
tağni kalmışım. Çünkü takdir buyurursunuz, 
Maarif vekili sıfatile dahil bulunduğum Hükü
metin müşterek mesuliyetini de taşımaktayım. 
Ben, sadece Maarif vekili değilim. 

Şimdi, bu bir buçuk milyon liranın bütçe
mizde nasıl tevzi edildiğini arzetmek istiyo
rum. Bununla hangi dava ve meseleler üzerin
de durduğumuz, ısrar ettiğimiz, tebeyyün ede
cektir. Bütçeye bakıldığı zaman, fasıllarda ilk 
görülecek dolgun rakam, maaşlardadır. Ge
çen sene maaş faslı 5,5 milyon lira iken bu se
ne 6 097 000 liraya çıkarılmıştır. Bunun sebe-
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bi teşkilât genişledikçe, yani mekteblerimize 
müracaat eden çocuklarımız arttıkça onların 
okuma ihtiyacına cevab verebilmek için mual
lim elde etmek ve onları tavzif etmek ıstırarı 
vardır. Bu sene 450 yeni muallim, kadromuza 
iltihak edecektir. Ecnebi memleketlerde tah
silde bulunan talebemizden 35 kadar, tstanbul-
daki Yüksek öğretmen okulundan 60 kadar, 
Gazi terbiye enstitüsündeki kurstan ve asıl sı
nıflardan 272 kadar, musiki ve meslek öğret
men okullarından seksen kadar muallim tav
zif etmek imkânı olacaktır. Bunlar bize karşı 
taahhüdlüdür. Biz de kendilerini üç ay zarfın
da kanunu mahsusu mucibince tayin etmek, 
kendilerine vazife vermekle mükellefiz. Bina
enaleyh bu fasılda görülen yükseliş ve artış bu 
muallimleri yerlerine koymak ve vazifeli kıl
mak içindir. Bu vesile ile arkadaşlarımın bir 
kısmmrn bazı mütalealarma cevab olacak bir 
noktayı arzetmek isterim. Maarif meselesi mev-
zubahs olduğu vakitte, program, kitab, ders 
levazımı ve öğretmen, dört esaslı unsur olarak 
hatıra gelir. Benim şahsî kanaatim şu merkez
dedir ki, bu unsurların hepsine takaddüm 
eden bizzat öğretmendir, öğretmen iyi olduğu 
zaman kitab fena ise fenalığını tadil edebilir. 
Program yüklü ise onu tahfif etmek kudreti 
kendisinde mevcuddur. Ders levazımı yoksa 
kendi kudreti dahilinde her türlü imkândan 
istifade edip talebesini müstefid kılabilir. Fa
kat öğretmen zaif ise, lâzımgelen meslekî ikti
dardan mahrum ise iyi kitab onun elinde fena 
kitab olur, iyi ders âleti onun elinde fena ders 
âleti olur ve hafif program yüklü, iyi program 
kötü bir hal alır. Onun için benim kanaatim, 
kısmen mevcud olan kanaatin tamamile tersi
ne, öğretmen işinden başlamak ve onu bütün 
bu anasıra mukaddeme yapmak yolundadır. 

Bütçemizde maaşattan sonra görülen fazla
lık ücretlerdedir. Yardımcı öğretmenler ile 
kanunu mahsusunca 15 veya 18 saat ders ver
dikten sonra fazla olarak kendisine okutturu
lan ders saatleri için verilen ücretler mühim 
bir yekûn tutmaktadır. Bu ücretler, gazeteler
de de görmüşsünüzdür, malî sene sonuna doğ
ru muallimlerimizin şikâyet mevzuu olur. Bu 
parayı her sene tam alırlar, fakat münakale 
yüzünden biraz geç aldıkları için şikâyet eder
ler. Bunları düşünerek faslına, 200 bin lira 
fazla koyduk. Bu zamla teahhür şikâyetleri 
haddi asgariye inecektir. 

Artan fasıllardan ikisi 663 ve 667 numaralı 
fasıllardır. Bunlardan biri 80, diğeri 200 bin 
lira ki ceman 280 bin liralık bir fazlalık görü
lüyor. Bu da eğitmenlere tahsis edilmiş olan 
paralardır, yekûnu 1 150 000 lirayı bulmak
tadır. Geçen sene 1 500 eğitmenimiz vardı ve 
ondan evvelki senelerle 1 950, yuvarlak he-
sab 2 000 lik bir kadro ile çalışıyorduk. Bu 
sene bunu 3 900, 4 000 e çıkarıyoruz. 2 000 

lik kadro ile 60 000 köy çocuğu okutuyorduk, 
bu sene buna 70 000 ilâve ederek 130 000 köy 
çocuğu okutacağız. Bu çocukların yaşları 9-13 
tür. Eğitmenler sade bu yaşlar arasındaki ço
cukları okutmakla iktifa etmezler. Akşam ders
leri vererek bu yaşların dışında kalmış okuma, 
yazma bilmeven vatandaşları da okuturlar. 
bunlarm adedi de 28 000 kadardır. Bütün vi
lâyetler eğitmenlerden memnundur, hepsi eğit
menlerinin adedini arttırmak ister. Nihayet biz 
54 vilâyete bunu teşmil etmiş bulunuyoruz. 
îmkân olsa mevcud -vilâyetlerin eğitmen kad
rolarım arttıracağız, olmayanlara da verece
ğiz. Çünkü her taraftan şiddetle eğitmen iste
mektedirler. 

Eğitmenler avni zamanda köy mektebleri-
nin yanılması işinde de teşkilât bakımından 
bize müfid oluyorlar. Şimdiye kadar 500 köy
de ayni tinte köy okulu yapılmıştır. Bunlarda 
birer sınıf vardır, eğitmenin yatacağı, otura
cağı oda vardır, mutfak vardır, yıkanacak yer 
vardır, önümüzdeki sene aldığımız tertibatla 
1 400 köyde yeniden mekteb yapmak imkânı 
hâsıl olacaktır. 

Orta öğretime gelince, daimî inkişaf halin
dedir. Sizlere gelip ricada bulunan ve bundan 
memnun olduğunuza şüphem olmıyan orta mek
teb ve lise isteyenler bu inkişafın canlı delil
leridir. Son iki üç sene zarfında orta tahsil mües
seselerine ilk okullardan srelen talebenin adedi 
vasatî 15 000 dir. Bunu 50 talebeden hesablarsa-
nız her sene 300 şube açmak ıstırarı var demek
tir. Bu vükselis, elimizdeki vasıtalara nisbetle 
baş döndürücü bir yükseliştir. Bir taraftan yeni 
bina yapmak ve bir taraftan da yapılmış binaları 
mümkün olduğu kadar ucuz satm almak, istim
lâk etmek ve buna da muktedir olamadığımız 
yerlerde çifte tedrisat yapmak suretile bu ihti
yacı karşılamağa elden geldiği kadar çalışmakta
yız. Son senelerde Ankarada bir lise, Hamam 
önünde bir orta okul. Kastamonuda lise, Kırşe-
hirde bir orta okul, Trabzonda lise, îstanbulda 
Karagümrükte, Nişantaşmda birer orta okul 
yeniden yapılmıştır. Bunlardan istimlâk edilmiş 
üç, dört bina da mevcuttur. 

Çifte tedrisat, bir kısım arkadaşlarımın da 
temas.ettiği veçhile bizim yapılmasından mem
nun olduğumuz bir tedbir, bir çare değildir. 
Çifte tedrisat 194 orta öğretim müessesesinden 
yirmi altısında tatbik edilir. Bereket ki çok bü
yük bir nisbet tutmamaktadır. Maarif vekilli
ği bu mevzuu yakmdan ve esaslı surette tedkik 
ediyor. Bazı memleketlerde olduğu gibi talebe
yi sabah erken mektebe alarak öğleyin bırak
mak ve öğleden sonra talebeyi derslerine çalış
tırmak, icab ettiği zaman dışarıda hayatmı ka
zanması için müsaid bir surette mektebde tut
mak. 

Bu tarz bazı memleketlerde umumî olarak, 
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yahud ekseriyetle tatbik edilmektedir. Bu suret
le bir vahidi kryasi üzerinden bütün çocuklarımı
zı okutmak imkânı olacaktır. Eğer bina müsa-
id değilse öğleden evvel 8, 8,5 da gelip te birden 
evvel çıkan talebe yerine ikinci bir ekip getir
mek ve bu suretle ayni programla, ayni tedris 
vahidi kıyasisi üzerinden çocuklarımızı yetiştir
mek imkânı hâsıl olacaktır. Bunu tedkik etmek
teyiz. 

Bütçemizde küçük olmakla beraber mevzu 
bakımından ehemmiyetli telâkki ettiğim bir yük
seliş daha vardır. O da yabancı dil öğretmeni ye
tiştirmek için Üniversitede açılmış olan kursta 
bir sene okumuş ve muvaffak olmuş talebemizi 
hangi ecnebi dilini öğreniyorsa o dilin memle
ketine gönderip bir sene orada tutmak ve neza
ret altmda yetiştirip memlekete döndükleri 
zaman ecnebi dil derslerine tayin etmek. Orta 
mekteb ve liselerimizdeki ecnebi dil öğretmen
leri kadrosu bugün 287 dir. Halbuki daha ihti
yacımız olan ecnebi dili öğretmenlerinin ade
dini söyliyecek olursam hayretinizi mucib ola
caktır. Çünki 256 muallime daha ihtiyacımız 
vardır. Mevcud muallimlerin liyakatlarmı ye
nilemeleri ve kendilerini yaptıkları işlerde te
kâmül ettirmeleri için önümüzdeki yıllarda 
kurslar yaprp bunları bu kurslara göndermeği 
de düşünüyoruz. Bir az önce arzettiğim gibi 
üniversitedeki ecnebi dil kursundan çıkanlan 
bu suretle yetiştirerek bu ihtiyacımızı yavaş 
yavaş karşılama yolundayız. 

Biliyorsunuz ki bizim mekteblerimizde üç 
ecnebi dil okunur. Fransızca, Almanca, İngiliz
ce. ingilizce iğin bir kaç sene evvel memlekete 
getirilmiş olan ve ecnebiere İngilizceyi öğret
mekte mütehassıs bir zat bizim için kitablar 
yaptı. Gerek yaş ve geref bilgi derecesi bakı
mından hangi kelimelerle btı İngilizce tedris 
edileceği bu kitablarda tesbit edilmiştir. İngi
lizce tedrisatından heyeti umumiyesile memnu
nuz. Halbuki diğerleri için, Fransızca ve Alman
ca igm müteaddid usullerde muhtelif kitablar 
vardır. Bunlar gerek öğretme, gerek talebenin 
mekteb değiştirdiği zaman ayrı kitab okuması 
yüzünden uğradığı müşküller bakımından mah
zurludur. Bu mahzuru bertaraf etmek için 
Fransız dili ile meşgul olan emrimizdeki ecne
bi mütehassıslarını ve aynı surette Alman dili 
mütehassıslarını tek usul ile ve senenin muay
yen zamanlarında kitabın muayyen yerlerini 
okutmak cihetlerini tesbit etmek şartile kitab
lar yazmağa memur ettim, önümüzdeki sene 
bu usul ve bu Mtablarla frannsızca ve almanca 
tedria edilecektir. Bunun bütün davayı hallet-
miyeceğini biliyorum. Fakat hiç olmazsa bu tek 
kitablarla bugün mevcud olan teşettütü orta
dan kaldırmak imkânı hâsıl olacaktır. 

3 veya 4 ecnebi dili yerine tek ecnebi dili 
okutmak meselesini tedkik etmiş değilim. Bu 

mesele bir kaç sene evvel gazetelerde münakaşa 
mevzuu olmuştu. Bu hususta Basih Kaplan ar
kadaşımızın suallerine katği bir cevab vermek 
mesuliyetini alacak vaziyette bulunmayorum. 
Öğretmenlerimizin sıhhatleri ile yakından 
alâkadar olmaktayız. Istanbulda Valide bağın
da yapılmağa başlanmış olan sanatöryom 120 
yatak düşünülerek inşasma başlanmıştı. Bu se
ne bütçemizden ancak 50 000 lira ayırabildik. 
Fakat Doktor Saim Ali arkadaşınım teklifi, 
Meclisin de bu mevzuda bizi takviye eder. şe
kilde hissiyatım izhar etmiş olması 130 000 lira
lık işi bir senede halletmek için bir teşvik vesi
lesi oldu. Maliye vekili arkadaşıma rica ettim, 
mütebaki kışımı temin edecekler, bu suretle bu 
sene içinde 130 000 lira tahsis edilecek ve bir se
ne içerisinde sanatöryom bitecektir. Şimdi 40 ya
taklı olan Sanatöryom bu suretle 120 yataklı, 
bizim düşündüğümüz şekilde tam kadro ile fa
aliyete geçecektir. (Alkışlar). 

Yüksek tahsil mevzuunda gerek İstanbul, ge
rek Ankara üniversiteleri üzerinde dikkatle, 
ihtimamla durmaktayız. Tedrisat bakımından, 
kitab bakımından ve bazı arkadaşların temas 
ettikleri fakir talebenin hem tahsil, hem hayat
larını kazanma imfcâiTmT temin bakımından lâ-
znngelen tedbirleri almaktayız. 

AnkaradaM Dil, tarih ve coğrafya fakültesi, 
tabiî olarak teessüs devresini geçirmekte ve in
kişaf etmektedir. Yeni yapılan binaya ders se
nesi başında geçebileceğiz. Gerek tedris, gerek 
kütübanesi ve gerek talebenin istirahatle çalışıb 
kendisini yetiştirmesi bakımından şimdikinden 
çok müsaid bir vaziyete gelmeleri nihayet iki 
üç aylık bir mesele haline gelmiştir. Fakat bi
zim gayemiz bu kadar değildir. Emelimiz Anka-
rada bütün şubeleri teessüs etmiş tam bir üni
versite kurmaktır (Bravo sesleri). 

Bu sene Bütçe encümeninde Ankaradaki hu
kuk fakültesinin Maarif vekilliği tarafından 
alınması arzusu izhar edildi. Henüz bina yapıl
mamış ve vekilliğimiz tarafından bu müessese 
üzerinde icab eden tedkikat icra edilmemiş oldu
ğu için arkadaşlarımızdan rica ettim, ancak bir 
sene sonra'DU müesseseyi almak vaziyeti hâsıl 
olacaktır. 

Kabul edilmiş bir kanunla Sıhhiye vekâleti
niz de Ankarada Tıb fakültesini tesis etmek üze
redir. Bu müesseseyi kurup işlettikten sonra 
pek tabiî olarak Sıhhiye vekâleti de bunu Maa
rif vekilliğine verecektir. Diğer fakülteler de 
İmkânlar hâsıl oldukça teşkil olunarak Anka
rada tam bir üniversite kurulacaktır. Çünkü 
Türkiyenin merkezi, baş şehri olan Ankara ayni 
zamanda Türk kültürünün de merkezi, baş şehri 
olmalıdır (Bravo sesleri). 

Sizi fazla yormamak için bütçemiz hakkında 
esaslı rakamlar üstünde ve esaslı meseleler üs
tünde bu kısa izahları yaptıktan sonra, arkadaş
larımın işlerimiz hakkındaki tenkidlerine yine 
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kısaca cevab vermek istiyorum. Bu tenkidler, 
yalnız maarif bütçesi münasebetile yapılmış de
ğildir. Bütçenin heyeti umumiyesi mevzubahs 
olurken söz almış ve burada konuşmuş arkadaş
ların da maarif meselelerine temas eder tenkid-
leri olmuştur. Onlara kısa kısa cevab vermeğe 
çalışacağım. Bu tenMdlere Fuad Gökbudak ar-
kadaşımdan başlıyorum. Bu gün naçiz şahsıma 
büyük iltifatlarda bulunduğu için tenkidlerim 
biraz sertçe olursa beni mazur görsünler. Çünkü 
kendisinden iltifat gördüğüm için tenkidlerine 
cevabımı çekinmeksizin vereceğim. 

Bu arkadaşımız diyorlar ki; orta mekteb ihti
yacı memlekette derin bir ıztırab halindedir. Ka
zalarda eski devirde rüştiyeler vardı. Yalnız o za
man maariften anladığı manaya göre rüştiyeler 
teşkilât itibarile bu gün o devirden daha eksik 
bir manzara gösteriyor. Eski devirde olan bu 
maddî manzara farkına tahammül etmemeli
dir. » 

Bendenize öyle geliyor M, mukayese doğru 
yapılmamıştır. Çünkü bu günün orta mektebile 
dünün rüştiyesini mukayese etmek için program, 
kitab ve muallim bakımından değil, hiç olmaz
sa tahsil seneleri bakımından bir teadül olma
lıdır.' Hepimiz biliriz, 3 senelik ilk sınıflar üs
tüne 3 senelik rüştiyeler kurulmuştu. Bizim 
ilk mektebler 5 senedir. Yalnız seneleri kale al
dığımız takdirde bile 5 senelik ilk mektebden 
jçıkmış olan bir çocuk rüştiyenin ikinci smıfmı 
bitirmiş demektir. Kaldı ki, eski salnameler bir 
kerre gözden geçirilirse rüştiyelerin manzarası 
derhal göz önüne gelebilir : Bir muallim, 15 ta
lebe. Yalnız İstanbulda, Izmirde ve bazı bü
yük vilâyet merkezlerinde çok hizmet etmiş, bir 
çok talebe yetitşirmiş rüştiyeleri nazarı dikkate 
almamalıdır. Bu gün 144 tane orta mekteb ve 
104 bin talebe vardır/ Türkiye hiç bir devirde 
bu kadar çok talebe ve bu kadar çok mekteb 
görmemiştir. Haksızlık etmiş oluruz kanaatin
deyim, eski rüştiyelerle bu günkü mektebleri 
mukayese edersek... 

FUAD GÖKBUDAK (Konya) — Maddî man
zara farkı demiştim, dünkü mekteblerimizin ma
nevî seviyesini istisna etmiştim. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (Devam
la) — Fuad arkadaşımız, maddî manzara bakı
mından buyuruyorlar. Ben kendilerine onda da 
iştirak etmiyorum. Hatta Devlet bütçesinde pa
ramız olmadığı zaman halkm yaptırdığı öyle 
mektebler vardır ki eskiden değil böyle mekteb, 
bu kadar güzel hükümet binaları büe, kazalar
da hatta vilâyetlerde yoktu. Şunu tebarüz et
tirmek istiyorum, hiç bir devirde, Cumhuriyet 
devrinde olduğu kadar halk ile Hükümet ma
arife bu kadar ehemmiyet vermemiştir ve hiç 
bir devrin Hükümeti, elindeki imkânları bizim 
kadar sarfedib bu ihtiyaca cevab vermeğe çalış
mamıştır (Bravo sesleri). 

Gerek bu gün, gerek bütçenin heyeti umumiye

si müzakere edildiği gün idarei hususiyelere ve 
ilk tahsil meselesine temas eden arkadaşlarımız 
oldu. Geçen devreden kalmış arkadaşlar pek iyi 
bilirler ki, Cumhuriyetin 10 ncu yıl dönümü mü
nasebetile o zaman Başvekil olan Millî Şefimiz 
ilk tahsil davasile yakından alâkadar olmuşlar
dı Verdikleri direktif üzerine geçen devrede 
Parti grupunda komisyonlar yapılmış ve bu mev
zuda çalışılmıştır. Encümenlerden bir tanesi 
vazifesini bitirmiştir. Parti grupundan geçmiş, 
ve vilâyet hususî bütçelerinin kendilerini idare 
edebilir bir halde bulunmalarını temin için yeni 
tedbirler gösterilmiştir. 

Maarife taallûk eden kısma gelince : Biz 
bu mesele üstünde ehemmiyetle durmaktayız. 
Çünkü ileri memleketlerde, hatta küçük kom
şu memleketlerde ilk tahsilini yalnız vilâyetle
rin bütçesile idare eden hiç bir memleket kal
mamıştır. Başvekilimizden rica ettim. Başve
kâlet Müsteşarmm reisliğinde, Dahiliye vekâ
leti Müsteşarı, İdarei mahalliyeler müdürü, bi
zim İlk tedrisat müdürümüz, Maliyeden bir 
murahhas ve Ziraatten bir mütehassıs olmak 
üzere bir komisyon teşkil ettik. Bu mevzu üze
rinde Hükümetçe tedkikat yapmaktayız. Eğer 
bu tedkikat yakında bitecek olursa bu sene 
içinde onu düsturlaştıracak kanun lâyihasını 
Hükümetiniz Meclise takdim edebilecektir. 

Avrupadaki talebelerimizin seçiminden ve 
teftişinden bahseden arkadaşlarımız oldu ve 
onlardan biri bu seçimin tesir altmda bulun
maksızın yapılması lâzımgeldiğini söyledi. Bun
ların imtihanı hakkmda muayyen kanun var
dır. İmtihanlar o kanunun emirleri dahilinde 
yapılmaktadır. Namzedlere imtihan kâğıdlan 
kenarlarına isimleri kendileri tarafından yazı
lıp kapatılacak şekildedir ve imtihan yapılan 
yerlerde bu kâğıdlar sahibi tarafından kapa
tılmış olarak Maarif vekâletine gönderilir. Ki
min olduğu belli olmaksızın tedkik edilip nu
maralan verilir. Başka bir heyet numaralanmış 
olan bu kâğıdlann isim yerlerini koparır. İsim
leri meydana çıkarır. Binaenaleyh bu vaziyet
te tesire kapılmak meselesi mevzubahs değil
dir. Nihayet insanız. Buna rağmen bir hata 
olmuşta, tenkid eden arkadaşımız muayyen bir 
şey bildikleri takdirde onu bana söylesinler, 
derhal tashih etmek vazifemdir. 

Ecnebi memleketlerdeki müfettişler mesele
sine gelince : Amerikada bir müfettişimiz ol
mak üzere Berlinde, Pariste ecnebi memleket
lerdeki talebelerimizi teftiş eden üç müfettişi
miz vardır. Amerikadaki talebelerimizin adedi 
azaldığı için orada müfettiş bulundurmağa lü
zum görmedik. Şimdi Berlinde, Pariste olmak 
üzere iki müfettişimiz mevcuddur ve çalışmak
tadırlar. Kendi hesabma giden talebelerle mü
himce bir yekûn tutan çocuklarımızın bilhassa 
döviz ve askerlik işlerini, yani kırtasî muame
leleri istilzam eden işleri bu müfettişlerimizi 
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fazla meşgul ettiği için büyük zamanlarını al
makta ve talebemizi bizim arzu ettiğimiz şe
kilde kontrol etmelerine mâni olmaktadır. Büt
çemizde bu kırtasî işleri önliyebilmek için, Pa-
risteki müfettişe nisbetle daha çok işi olan 
Berlin müfettişine bir kâtib tahsisatı ilâve 
olarak konmuştur. Bu suretle oradaki arka
daşın işi tahfif edilecek ve imkân nisbetinde 
talebeleri yerinde ve mekteblerinde teftiş et
mek ve arkadaşlarımızın arzu ettiği cihetleri 
de nazarı dikkate alarak bunları kontrol et
mek imkânı kısmen hâsıl olacaktır. Yine ayni 
arkadaş ecnebilerle evlenme meselesinden bah
setmişti. Memurin kanununda sarih bir mad
de vardır, ecnebi ile evlenenleri biz memur 
yapmayız. Muttali olunca memuriyetten çıka
rırız. 

ücretliler meselesi için Rasih Kaplanm söy
lediğine iştirak ederim. Ayrıca bir kanun mev
zuudur. Tedkikat yapılır, neticesi aid oldu
ğu vekâlet tarafmdan buraya sevkedilir. 

izhar edilmiş temennilerden biri de, için
de küçük tenkidler de bulunmak üzere, aka
demi meselesi oluyor. Ben de şahsen memleke
timizde bir ilim akademisinin bulunmasına ta
raftarım. Fakat bu arkadaşımızın buyurdukla
rı gibi akademi, ilimle siyaseti ayırmak, ilim 
adamı yetiştirmek için kâfi bir çare değildir. 
Çünkü büyük akademilerde Başvekiller ve hat
ta Reisicumhurlar bile vardır. Puvankare aka
demisyen, Penlöve akademisyen, Mareşal Pe-
ten akademisyen, Amiral Lakaz akademisyen
dir. Daha böyle bir çok adamlar sayılabilir. 
Bunlarm ayni zamanda askerî ve siyasî sıfatlan 
vardır. Eğer ilim adamlarını siyaset vadisine 
sapmaksızm yetiştirmek meselesini mevzubahs 
ediyorlarsa akademinin dışmda bir takım tedbir
ler almmasmı tavsiye etmeli idiler. Nitekim bu 
devrenin başmda Partimizin genbaşkuru böyle 
bir tecrübe yapmış ve İstanbul Üniversitesinde 
profesör ve mebus olanlara bunlardan birini ter
cih etmelerini söylemiş, ancak biri orada kalmış, 
diğer arkadaşlar aranızda yer almayı daha mu
vafık bulmuşlardır. Demek istiyorum ki ilimle 
siyaseti ayırmak için akademi yapmak kâfi de
ğildir. O başka dava, bu başka bir meseledir. 

Sizi üzmekten çekmiyorum. Fakat arkadaş
larımı cevabsız bırakmak endişesi içerisindeyim. 
Ben bu iki his arasında rahatsız olmaktayım. 
Hiz olmazsa siz rahatsız olmayınız. 

Bir arkadaşımız imar hareketleri sırasında 
memleketin muhtelif yerlerinde bina yapılırken 
eski ve kıymetli eserlerin nazarı dikkate alınma
dığını hattâ bazılarmm yıkıldığını esefle söy
lediler. Bu teessüfe Maarif vekili olarak ben de 
iştirak ederim ve Bursadaki Sarı Abdullah 
Efendinin mezarmm yıkıldığından haberdar ol
saydım, pek tabiî idi ki alâkadar olur yıktınl-
mamasma çalışırdım. Yalnız mesele günlük da
valarla asırlardanberi gelmiş eski eserler arasın

daki, yani mazi ile hal arasındaki ittisali temin 
etmektir. Güçlük buradadır. Benim yerime bu
rada Saraçoğlu arkadaşım olsaydı ve İstanbul 
Adliye binasmm yapılması için çektiği müşkülâ
tı size anlatsaydı o zaman kendiliğinden Osman 
Şevki arkadaşım tabiî cevabını almış bulunurdu. 
Nereye binayı yapmak istesem, orada asarı âtika 
var diyorlar. Senelerdenberi binanın yapılama
masından şikâyet etmektedir. Bu meseleyi, 
esaslı bir programla halletmek kabil olacağını 
zannediyorum. Meselâ, îstanbulun asarı âtika 
bakımından bir haritası olacak ve bu haritada 
hangi binalar kıymetlidir, bunlar evvelden tes-
bit edilmiş olunacak, yeniden yapılacak bina
lar ve açılacak yollar ona göre tanzim edilebile
cektir. Bunlar yol açılırken veya açıldıktan son
ra değil, açılmadan evvel taayyün etmelidir. 

Şimdiye kadar yol yapılırken aman burada 
filânm türbesi vardır, falânm köşkü vardır di
ye yeni yeni asarı âtika keşiflerile günlük işler 
geri kalıyor. Onun için Maarif vekâleti tedbir 
düşünmüş ve Îstanbulun asan âtika ve âbidat 
bakımından haritasını yaptırmağa başlamıştır. 
Fakat bu, kısa bir zamanda bitecek bir iş değil
dir. Beklemeğe mecburuz. 

Ayni arkadaşım, müzelerden ve bu mevzuda-
ki kadromuzun darlığından bahis buyurdular. 
Ben de fikirlerine iştirak ediyorum. Yalnız bu 
bir para meselesi değildir. Adam meselesidir. 
Avrupaya gönderdiğimiz talebelerimiz vardır. 
Müzeleri, yeni aldığı şekillerle, tarihin bir nevi 
laboratuarı haline koymak ve Üniversite ile alâ
kalandırarak Ünivirsite tedrisatını müzelere 
bağlamak mecburiyetindeyiz. 

Daha sonra halk şarkılarından bahis buyur
dular. Biz konservatuarda bir kütübane yaptık; 
tabir caizse. Halk şarkılarını topluyoruz. İleri 
millî musikiyi doğuracak adamların bu seslerle 
kulaklarını doldurmaları lâzım geleceğine inan
dığımız için bunları onlarm tetebbüüne arzedi-
yoruz. 

Armonize etmek meselesine gelince: Bir kıs
mı diyorlar ki, bunlar armonize edilir ve hattâ 
edilmişi de vardır. Osman Şevki arkadaşımın 
fikrinde olanlar diyorlar ki, bunlar armonize 
edilemez. Tabiî takdir buyururlar ki, ben armo
nize edilir veya edilemez diye hüküm verecek va
ziyette değilim. Mütehassıslarım dinlemek, yapa
bilecekleri kadarmı yaptırmak ve bunları efkârı 
umumiyenin takdirine bırakmak mecburiyetin
deyim (Doğru sesleri). 

Talebe makyajına gelince; hepiniz görüyor
sunuz, ben bu mevzularda çok alâkalıyım. Hatta 
bazılarmm kanaatince belki de şiddetliyim. Bu 
işten haberim yoktu! Doktordan rica ederim, 
hangi mektebde olmuştur? Söylesinler tahkik 
ederim, alâkadar olurum ve bu işi düzeltirim. 

Bir arkadaşım da maarif işlerinin sistemli 
olması lâznngeldiğini söylediler. Buna hayır de-

— 269 — 
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meğe imkân yok. Söze başlarken de arzettiğim 
gibi, bir bir araştırma devresinden geçtiğimiz 
için bir takım iktibaslar, iktitaflar yapılmıştır. 
Fakat bu demek bizim kendimize mahsus bir 
maarif sistemimiz yok demek değildir. Temmuz
da toplanacak olan Maarif şûrasma - ki muhte
lif sebeblerden dolayı şimdiye kadar içtima ede
memişti - böyle bir mesai mevzuu takdim edece
ğim. O vesile ile efkârı umumiyeye de bu, ve
rilmiş takdim edilmiş olacaktır Zannetmemeli-
dir ki bir Alman, bir İngiliz bir Fransız, bir 
Amerikan maarif sistemi vardır demek, bu mem
leketler maarifleri birbirinden iktibaslar, ikti-
taflarda bulunamazlar demek değildir. Böyle 
zannetmemelidir. On senedenberi İngiliz mek-
teblerini tedkik eden bir komisyon bir kaç ay 
önce tedkikatmin neticesini büyük bir kîtab 
halinde neşretmiştir. Orada İngiliz mektebleri-
nin bir çok kusurları söylenmekte ' ve başka 
memleketlerin bir çok meziyetleri gösterilerek 
bunlarm İslah edilmesi temenni edilmektedir. 
Nitekim Fransız liselerinin matematik ve edebî 
kültür bakmamdan faikiyetleri vardır. Bu 
Almanlar için de bir örnek olarak mev-
zubahstir, Almanların 8,9 çeşid liseleri var
dı. Nihayet 3 e indirdiler ve sene aded-
lerini 13 ten 12 ye kadar azalttılar. Bi
zim İngiliz, Fransız, Amerikan maarifinden 
istifade etmemizi, kendi maarifimizin sistemi 
yoktur, manasında anlamak doğru değildir. 
Türk maarifi tekevvün halindedir, ve bu te
kevvün kendisinin sistemini de tabiî olarak yap
maktadır. Bir insanm büyürken şahsiyetini yap
ması gibi. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ma
arifinin sistemi yoktur, zannmda bulunmak ha
tadır. 

kemiyet ve keyfiyet meselesi : Çok defa ko
nuşulmuş ve mevzubahs olmuş meselelerdendir. 
Aded elbette bir kıymettir, taalluk ettiği bir şey 
olursa. İM, bir şey ifade etmez amma, iki in
sansa ; iki elmaya taallûk ederse bir kıymet olur. 
Onun için biz işimizi yaparken rakamları da 
ancak muhtevalarile nazarı dikkate almaktayız. 
Mbette 2 ÖÖO 0Û0 çocuk varken ancak 700 Ö00 i-
ni okutursam mustarib olacağım. Bu rakamı 
hiç olmazsa 1 700 000 yapmak benim emelimdir. 
Amma bu, sade rakamla kalacak değildir, raka
mın taalluk ettiği insanları yetiştirmek te mev-
ztıbahstir. Bu itibarla kemiyet ve keyfiyet mu
vazenesini beraberce nazarı dikkate almak mu
vaffakiyet için bir vesile olabilir. 

Ahlak ve inzibat meselesi, bu mevzuda bir çok 
arkadaşlar konuştular. Hepsine birden topluca 
bir cevab vermek istiyorum. 
Sizim parti programımız ahlak ve inzibat mese
lesini çok güzel tesbit etmiştir. Çocuklarımızın 
ve gençlerimizin teşebbüs kabiliyetini kırmaksı-
zm mureobî vaziyetinde olan kimselerin ancak 
şefkatle ve merhametle onlarm hareketlerini kar
şılamaları esastır. Maarif vekilliği bu ruh ile 

idare ettiği milyonluk talebe kütlesini inzibat ve 
ahlak bakımından göz önünde tutuyor. İnzibat, 
bir müessese için, muhtelif uzviyetlerin de tam 
sıhhat ve selâmetin mevcud olduğu halin kendi
sidir. Bir organizm her parçasında iyi işliyorsa 
o organizmin kendisini rahat hissetmesinin 
adına inzibat diyebiliriz. Mekteblerimizde şu ve
ya bu şekilde vukua gelen bir iki hâdise asla 
Türk çocuklarmm ve Türk gençlerinin terbiyesi 
hususunda bizi endişeye düşürmemelidir. 
Mektebe alırken hiç bir pisişik; ru
hî muayeneye tabi kümaksızm sınıflara 
koyduğumuz çocuklar içerisinde anormal 
bir takım tipler çıkabilir. Bununla koca bir Türk 
evlâdlan kütlesini ahlâk bakımından, terbiyi 
bakımından zaif göstermek bence doğru değil
dir. 

Çocuklarımız terbiyelidir, ahlâklıdır. Busu
nun eski idadileri, her sımfm başında izban-
dut gibi bir mubassır, bütün mektebde azamî 
200-250 talebe. 3 tane muavin, bir müdür. Mu
bassırlar ve onlarm başında da bir ser mubas
sır . Buna rağmen o günün vakalarını, bir de 
bu günü düşünün. Mekteblerde 1500 - 2000 -
3000 talebe, bir müdür, üç muavin, mubassîs yok. 
Bu talebelerin hangi ahlâksızlığı, hangi terbi
yesizliği vardır? Ben çocuklarımıza atfedilmek 
istenilen ahlâkî kusurları kabul etmiyor ve ar
kadaşlarımın bu husustaki fikirlerine katiyen 
iştirak etmiyorum. (Alkışlar). 

lise ve orta mekteb, meslek mekteblerinin 
talimatmdaM inzibat maddelerini vekilliğimiz 
yakından tedkik etti. Mevcud müeyyideleri kâ
fi görmedi ve muallimlerin bu müeyyidelere sa
hih olması bakımından lüzumu derecesinde teç
hiz edilmediğini anladı. Diğer cihetten talebe 
bir hata yaptığı vakit onun mukabilini ceza ola
rak ^Ördüğü zaman bunu gayri kabili af artic 
tashih edilmez hir şey bilmesinler istedik ve 
onun için herhangi talebe bir hata yapıp da bir 
ceza alırsa yapmış olduğu iyilikler, çalışmalarla 
bunu tashih etmek imkânmı onlara vermek için 
maddeler koyduk. Bu yaptığımız değişmelerle 
talimatı Maarif şûrasma arzedib önümüzdeki 
sene tatbik etmek niyetindeyim. 

Bir arkadaşım lise mezunlarının zafmdan 
bahsettiler. Biz iki bin küsur, üç bine yakm hatta 
hususî mektebler de hesaba dahil edilirse dört 
bin kadar lise mezunu vermeğe başladık. Bun
larm ilk safmı teşkil edenler fevkalâde çalış
ma ve liyakat itibarile yüksek olanları hiç bir 
devirde yetişmemiştir, hiç bir devirde bu liya-
katta talebe görülmemiştir. Bunun miyarı ile
dir? Miyarı şudur; bir talebe Sivas lisesinden, 
bir talebe Erzurum lisesinden, bir talebe Antal
ya lisesinden çıkıyor Avrupa imtihanına giri
yor, muvaffak oluyor, gidiyor. Şimdiye kadar 
Avrupaya gitmiş olanların giremediği yüksek 
mektebîefin müsabakalarına giriyor, 'muvaffak 
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oluyor ve bitirib geliyor.Bundan evvel bu yok
tu, Cumhuriyet devrinden önce meselâ Ekol 
normal süperiyör ün müsabakasına girmiş, mu
vaffak olmuş bir kişi gösterilemez; Politekni-
k£u müsabakasına girmiş, muvaffak olmuş bir 
kişi yoktu. Bununla beraber Cumhuriyet devri 
liselerinin yetiştirdiği gençler buraya giriyor 
ve muvaffakiyetle çıkıyorlar. Vasati seviye iti-
barile asla dünden geri değiliz. Geri olması 
mevzubahs olabilecek bir kısmı vardır. O da ta
lebe çokluğu dolayısile elemanm kâfi derecede 
yapılmayıp İleri smıflara geçen ve bir aralık 
bulub eline diploma kâğıdmz alanlardır. Onun 
için imtihan eleğini daha sıkıştırmak, böylele-
rini geniş delikten geçirmeyip, sıkı deliklerden 
g-eçirmek kararındayız. Bu gibi hakikate uygun 
olmayan kanaatlere hiç kimseyi düşürmemek için 
tertibat aîryoruz. 

Bir arkadaşım mekteb kitablarmm pahalılı
ğımdan bahis buyurdular ve üç, dört liraya 
mekteb kitablarmm satıldığını söylediler. Bu 
kadar pahalı mekteb kitablarmm satıldığını bil
miyorum. Lütfen söylerlerse tedkikat yaparız. 

Bâlâ: ERKMAN (Tımçeli) — İVansızeadan 
türkçeye, türkçeden fransızcaya lügatler.. 

MAARİF V. (Devamla) — Onlar her yerde 
öyledir. Şimdi mevzubahs olan mekteb kitablan-
dtr. 

Bu kitablarm ucuz olduğunu gösterecek ra
kamlar arzedeyim: Alfabe 5 kuruş, ilk mekteb 
tabiat bilgisi 20 kuruştur. Mukayesesini- şu 
şekilde yaparsak bu kitablarm mümasili başka 
dildeki Mtablar, meselâ tngilizcesi 45, Fransız-
cası 41 kuruştur Orta okulun tabiî ilimler Tri-
tabı bizde 40, ayni cesamette Almancası 120, 
Ingilizcesi 180 kuruştur. Sizi yormamak için bir 
iki misal ile iktifa ediyorum. Bu misaller çoğal
tılabilir. Bu mukayeseler yapılınca bizim ki-
tablaran diğerlerinden hemen umumiyetle ucuz 
olduğu anlaşılır Bununla demek istemiyorum 
ki, mekteb Mtablanmızı daha ucuzlatmak çare
sini düşünmüyoruz, İlk mekteb krfcaMarmm 
Sdeini, üçünü bir araya koyarak cildden kazan
mak istiyoruz. - ̂ Çünîkü bir cild yüz para tutu
yor. Bu suretle 7 - 8 kuruş ucuzlatmak mümkün 
olacaktır. Diğer büyük kitabları da ufaltmak 
ve oıcuzlatmak mevzuabhstir. Eeaeeıı kitablarm 
büyük bir ksrmmı biz kendi matbaanteâa bas
maktayız ve hiç kâr almadan maliyet fiyatına 
satıyoruz. Masraflarımız da kolayca tedkik 
edilebilir. İsraf yoktur. 

Bir arkadaşım, gramerden ve şimdi eski ki
tabeti resmiye ve hususiye yerine usulü tahrir 
olduğundan bahis buyurdular. Gramer dersi 
vardır ve kitablannı müsabakaya köydük. 'Ga
zetelerde görmüşsünüzdcr. Usulü tahrir diye 
şimdi bir ders yoktur. ISğer müfredat program
lan mütalea bttyurulacaîk olursa yazma dersi, 
çotuklara bir fikri toparlamak ve onu ifade et
mek iğin dersler ̂ vardır. ŞBam r̂kafc«£tawm hat

ta üne mezunlannm ve talebesinin if adadan aciz 
olduklarını söylediler. Ben, bu tıkre de tslarak 
etmiyorum. Partide genyöaknrul «piyesi ü m 
Cumhuriyetin 15 nci yıl dönümü işim üNOtâeaâae 
vermişlerdi. Mekteblere tamim, «dildi ve İS net 
yıl cumhuriyet ve istiklâl mevzulanndairi tahas
süslerini çocuklar yassınlar denildi v« büüeroe 
kâğed buraya ıpeldi. Bunun bir çoğu benim $»-
züt&den. ^eçaaiştir. Bunlarda talebemiz i£ade «te-
miy«rîar, yaaaBaryorlar fikrsaa bende uyaadna-
cak bir şey görmüyorum. Çocuklarımız eski 
devirlerin şair diye parmakla gösterdikleri yağ
lı saçlılardan çok daha güzel, çok daha parlak 
ve çok daha manalı yazılar yazıyorlar (Alkış
lar). 

Bir * * d « f « ^ Aflkarada umumî katüpane 
yapılması isinden bahis buyurdular. Tamamen 
ayni kanaattayim ve bütçemizde de göreceksi
niz, bunun tedküri ve projelerinin yapılması 
için para konmuştur. Demin arzettâğim gibi 
Ankara kültür itibarile başşehrimiz olacağına 
göre bunun muhteşem bir umumî kütüpanesri. 
olması tabnöür. Onun da tedMkatmı ve proje
lerini yapacağız ve böyle bir kütüpaneyi fu
karaya kazandıracağız. 

Bir arkadaş liselerde izdiham olduğundan 
ve sınıflarda fazla talebe bulunduğundan, bi
naenaleyh mektebe girerken tasfiye yapılması 
lâzım gediğinden, alma imtihanları yapılmasın
dan bahsettiler. Bu, hakikaten dikkate alınacak 
bir noktadır. Bunu da tedkik etmekteyiz. 

Mezhepleri ayrı hususî mektebler iğin bir 
arkadaşımızın söylediği sözleri nazarı dikkate 
alaoajusn. 

Sinema meselesi muhtelif bakımlardan mevzu 
bahsoldu. Henüz bu mevzuu esaslı bir surette 
cevab verecek şekilde tedkik etmiş değiliz. Bu
nu muhtelif bakımlardan tedkik etmek lâzım
dır. Biri tedris, diğeri esasen mevcud olan si
nemalar bakımından çocuklarımızın tifiâmt 
sryanet etmek noktasmdandır. Bunlar için baş
lamış tedkikatımızT bitirib ayrıca maruzatta 
bulunmak lâzım gelir. Şimdilik bir şey söyliye-
cek vaziyette değilim. 

Bilmiyorum, şimdiye kadar arzettiğim hu
suslar teker teker yapılmış tenkidleri içine aln* 
bir cevab silsilesi teşkil etti nü? (Kâfi sesleri) 
Her halde sizi fazla yormak istemiyorum. Eğer 
cevab vermediğim, tenevvür edilmemiş husus
lar varsa onlara da cevab vermeğe amadeyim. 

Gl. Kî AATM SEVÜKTEKÎN CDiyarbe2sr>) 
Harp senayiinin terakki ettiği şu zamanda ve ı 
memleket müdafaasında hizmetlerinin lüzumu
na kani olduğum makine, elektrik, motor ve 
telsiz mütehassısları igibi fen adamları yetişti
recek fen mektebleri açılması için bir teşebbü
sünüz var mıdır Yoksa Maarif vekâleti prog
ramına dahil mıdn? Bunu lütfen izah buyur-
msâar. 

— $m. 
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MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 

— Bu mevzuda Maarif vekilliği bütün hassasi-
yetile çalışmaktadır. Suallerinin cevabmı, bir 
Teknisehohşüle yani bir politeknik yapacağız 
şeklinde vermeliyim. Bu hususta Genel kurmay
la, şahsan Millî Müdafaa vekili arkadaşımla 
münasebetteyiz. Esasen bir politeknik projesi 
hazırlamıştır. Yapılacak bu politeknikte vazife 
alacak arkadaşların bir kısmı da Avrupaya gön
derilmiştir. İlk fırsatta bu müesseseyi kuraca
ğız. Birinci derecede düşündüğümüz, plânı
mızın önüne koyduğumuz işlerden biridir. (Bra
vo sesleri). 

Ol. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Teşekkür ederim. 

? BAŞKAN — Osman Şevki Uludağ. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Bendeniz söz söyliyeceğim. 
Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba

kır) — Kitablar meselesi mevzubahs oldu. Ben
deniz bir noktayı sormak istiyorum, İstanbul 
üniversitesinde Tıb fakültesinin talebesi kitab-
sızdır, notlarla okuyorlar. Bu hususta vekalet 
ne düşünüyor? 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— İstanbul Üniversitesinde okunan kitablarm 
180 i basılmıştır. Aşağı yukarı % 75 i. Geriye 
kalanm bir kısmı yazılmış, henüz basılmamıştrr, 
bir kısmı da yazılmamıştır. Emir verdim, ya
zılmamışları yazdırryorum, yazılıp basılmamış-
ları da bastırıyoruz. Zannediyorum ki önümüz
deki sene ancak % 10 kitabsızlık kalacaktır. 
Bunun dışmda gerek etüd kitabı, gerek diğer 
eserlerin tabmı durdurdum, manuer kitablar 
bitmeksizin bunların tabma müsaade edemem, 
dedim. 

BAŞKAN — Fuad Gökbudak. 
FUAD GÖKBÜDAK (Konya) — Bendeniz, 

aramızdaki küçük bir anlaşmamazlığı izah içiti 
buradan söyliyeceğim. Bay Maarif Vekili ben
denizin edebiyat hocam olsaydı mutlaka takit-
ten numaramı kıracaktı. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 
— Istağfurullah. 

FUAD GÖKBÜDAK (Devamla) — Bende
niz, maddi manzara, diye arzettim. içinde «Et 
müşezzeb» Okunan, türkçeye vâkıf olmadan 
Kuranıkerim tedris edilen ve tamamen asyaî 
bir manzara gösteren eski mektebleri, bu gün
kü Cumhuriyetimizin mekteblerile kryâs ede
mem. Ondan dolayı maddî manzaraya işaret 
ettim. Ben şunu söylemek istiyorum M, bazi 
kazalarımız var ki eskiden oralarda rüştiyeler 
vardı. Bu gün ilk mekteble idare edilmekte
dir. Bir orta mektebi yoktur. Meselâ benim 
kazam olan Konya Ereğlisinde en modern fab
rika açılmıştır. Bütün mühendislerin ve bal
kın çocukları orta mekteb arıyorlar. Bunu 
bulmak için vakitsiz seyahatlere mecbur ka& 

yorlar. Orada vaktile bir rüştiye mektebi var
dı. Bu gün yalnız bir ilk mekteb meVcüddur, 
İlk mektebi de hesab ediyorum, eskiden bir 
sene şube, 3 sene de ilk mekteb, etti 4, 3 sene 
de rüştiye 7 eder. Vaktile yedi senelik bir mek
teb bulunan yerde bu gün beş senelik bir mek
teb mevcuddur ki, dediğim maddî manzara bu
dur. 7 den 5 çıkarsa iki kalır. Bu iki sene ha
vaya gidiyor. (Gülüşmeler). İşte maddî man
zara dediğim bu iki senelik farktır. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Müsaade buyurursanız cevab vereyim? (Kâ
fi sesleri, alkışlar). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Çok kısa söyliyeceğim. (Kâfi sesleri, gürültü
ler). Mevzubahs olan, Bursada San Abdullah 
mezarı değil camisidir. Bunun yıkıldığını ben 
görmedim. Bunu bana Maarif vekâletinin Mü
zeler dairesi müdürü söyledi, bir. İkincisi, ta
rihî eserler tesbit olunsun. Yine iyi ifade ede
memiş olacağım ki, orta yerde hakikaten bazı 
dedikodular oldu. Sabık Adliye vekili Saraçoğ
lu Şükrünün uğradığı müşkülâttan bahsetmek 
istediler. Ben de bir şehirde bir imar projesi, bir 
imar hareketi başlamazdan evvel mutlaka ora
da ipkası lâzımgelen şeylerin tesbit olunmasmı 
arzettim. (Kâfi sesleri, gürültüler). Bir keli
me daha rica ederim. Makyaj meselesi. Mü
saade buyurursanız şunu arzedeyim ki, benim 
kimseye karşı bir kinim, garazım yoktur. Belki 
onlar da fena yaptıklarının farkında değildirler. 
Hatta burada konuşulan şeylerin bile kâfi de
recede bir ihtar mahiyetinde telâkki edileceği
ne kaniim. Kendilerinden rica ederim, benden 
isim istemesinler. 

BAŞKAN — Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
631 Vekil tahsisatı 4 800 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
632 Maaş 6 129 612 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
633 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 19 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

634 Merkez müstahdemleri ücreti 32 510 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

635 Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 999 276 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

636 Muvakkat tazminat 112 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

637 2517, 3299 ve 3413 numaralı 
kanunlar mucibince verilecek 
ücretler 855 410 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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638 

639 
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644 
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648 

649 
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653 
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655 
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2233 numaralı kanun muci
bince askerlik dersleri öğret
menlerine verilecek ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilayetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sanayii nefise sergilerinin kü-
şad masraflarına yardım ile 
mükâfat ve mubayaa olunacak 
eser bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedkik, program, kılavuz, tali
matname, kitab dergi ve sair 
kütüpane masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maarif matbaası makine tesi
sat ve levazimile atelyelerde 
yapılacak genişletme, değiştir
me ve yeniden kurma işlerinin 
istilzam ettiği her türlü yapı 
ve tesis masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

130 680 

10 000 

5 600 

3 090 

3 360 

6 000 

8 800 

3 400 

54 940 

45 000 

31 920 

76 000 

1 940 

2 070 

47 150 

10 320 

2 680 

17 000 

35 000 
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Derleme masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Neşir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ulusal dil ve tarihimize aid 
eserlerin neşir masrafı 
BAŞKAN — Kabuu edilmiştir. 
Okullar için bastırılacak ders 
ve terbiye vasrtalarile idare 
evrakı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıs ve öğret
menler ücret ve harcırahları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Beynelmilel kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
tedkik için gönderileceklerin 
harcırahı, beynelmilel meslekî 
tedrisat cemiyetine iştirak his
sesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İlk ve orta öğretim öğretmen-
lerile ilk öğretim ispekterleri 
kursları masraf ve harcırah ve 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebenin tahsil ve yol 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki talebe 
müfettişliği masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Halkı tenvir hizmetleri mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Köy okulları ve eğitmenleri 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Prevantoryom ve sanatoryom 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüksek öğretmen okulu mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gazi öğretmen okulu ve eği
tim enstitüsü 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Siyasal bilgiler okulu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İstanbul Kandilli rasadanesi 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Güzel sanatlar akademisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müzik öğretmen okulu ve An
kara konservatuarı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 200 

122 000 

30 000 

12 020 

187 520 

15 680 

528 080 

536 300 

9 360 

10 02^ 

700 000 

67 140 

50 120 

81 070 

41 420 

21 700 

65 450 

121 420 
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Cumhur Başkanlığı filârmonik 
orkectrası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Cumhur Başkanlığı filârmonik 
orkestrası ve Müzik öğretmen 
okulu, konservatuar,, tiyatro ve 
opera bölümleri yabancı uz
manları ile muvakkaten davet 
edilecek yabancı orkestra şefi 
ve virtüözlere verilecek ücret 
ve yol paralan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Lise ve orta okullar, öğretmen 
okulları masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kamp masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devletçe deruhde edilen ücret 
ve masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mekteb kütüpanelerine alına
cak kitab ve mecmua bedelleri 
ve bunlara aid masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Leylî ve yarım leylî ve neharî 
ertik okulları masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bütün meslek okulları masraf
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam okulları ücret ve mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meslek mektebleri ecnebi uz
man ve uzman muavinleri ve 
tercümanları ile ecnebi öğret
men ve usta ücuratı ve bunla
rın memleket dahilinde gidiş, 
geliş ve seyahat harcırah ve 
yevmiyeleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Avrupaya staj için gönderile
ceklerin yol masraflarile bun
lara her ay maktuan verilecek 
ücret karşılığı 
BAŞKAN'— Kabul edilmiştir. 

Lira 

17 720 

F. 
686 

132 910 

626 300 

169 000 

348 860 

8 350 

447 610 

311 310 

193 150 

65 000 

15 000 

Lira 
23 930 Kütüpaneler masrafı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
687 Müze ve âbideler masrafı 111 950 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
688 Okul müzesi ve terbiyevî eser

ler masrafı ile okul müzesi için 
satm alınacak eşya bedeli ve 
katalog neşriyatı, eşya ve ser
gi nakil masrafları ve seyyar 
sergilerde bulunacak memurla
rın harcırah ve yevmiyeleri 3 570 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

689 Levazımı tesisiye 169 090 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

690 Tamir ve istimlâk masrafı 92 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

691 Geçen yü borçları ' 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

692 Eski yıllar borçlan 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

693 Maaş ve ücret 1 296 112 
RflBFlk İNCE (Manisa) — Üniversite mas

rafında bilhassa doçentlere verilen maaş nokta
sından lâzım gelen rağbet gösterilmiyor. Maarif 
vekâletinin bilhassa bu doçent maaşlarüe meşgul 
olmasını ehemmiyetle rica edeceğim. 

Bu husustaki fikirlerini bildirirlerse çok min-

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trabzon) 
— Yeni, Üniversitenin doçent, profesör ve asis
tanlarının maaş, adet ve derecelerini arttıran bir 
kanun lâyihası bütçe encümeninden çıkmış mat
baadadır. Yakında Heyeti ümumiyeye tevzi edi
lecektir. Arkadaşımızın maksadı hâsıl olmuş
tur zannederim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 693 ncü fasıl kabul edilmiştir. 

F. 
694 

Lira 
466 870 Üniversite masrafları 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
695 Maaş ve ücret 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
696 Diğer ücret ve masraflar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Yarm saat 14 de toplanmak 

üzere celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati : 19,10 

36 200 

365 610 
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Z*. B. M. M. Matbaan 


