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1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan kanunda değişiklik yapılması
na ve aylıklardan % 5 emeklilik karşılığı kesil
mesine; 

Subay ve askerî memurların aylıkları hakkın
daki kanunda değişiklik yapılmasına ve aylık
lardan % 5 emeklilik karşılığı kesilmesine; 

Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki ka
nunda ve gedikli subay maaşlarında değişiklik 
yapılması ve aylıklarından % 5 emeklilik karşı
lığı kesilmesine dair kanunlarla; 

3135 sayılı kanuna ek kanun kabul olunduk
tan sonra; 

1946 yılı bütçesinin görüşülmesino geçilerek; 
Maliye Bakanlığı; 
Devlet Borçları bütçeleri kabul olundu. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde b 

müddet konuşulduktan sonra; 
Pazartesi günü toplanılmak üzere Birleşime 

son verildi. 
Başkanveki 1 i K â I i p 

Sivas Tunceli 
S. (rünaUay Necmeddhı Hakir Sdaıı 

Kâtip 
Kocaeli 
S. Pek 

2. — HAVALE EDtLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Siird Milletvekili Saffet Tuncay ve üy 

arkadaşının, Millî Korunma Kanununun 4648 
sayılı kanunla değiştirilen 30 ncu maddesine ek 
kanun teklifi (2/91) (İçişleri, Ekonomi, Adalet, 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 

yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/517) 
(Gündeme); 

3. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/520) (Gündeme); 

4. —• İdareci (İyeler Kurulunun, Büyük Mil
let .Meclisi 1945 yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komis
yonu raporu (2/90) (Gündeme); 

5. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1945 yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/522) (Gündeme); 

6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarıları ve Bütçe Komisyonu raporu (1/523, 
524) (Gündeme); 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1945 yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/525) 
(Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — T. F. Sriay 

KÂTİPLER : B. Osma (Bitlis), N. Fırat (Samsun) 

«•» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

1. — 1946 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/467) 

A - Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi-
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ne devanı ediyoruz. Evvelce söz alıp da söyle- I 
momiş olanlara söz vereceğim. Şimdi sıra Dr. 
Şevki Uludağ'dadır. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Bu sene An
kara 'da bir Tıp Fakültesi açıldı. Uzun seneler
den beri beklediğimiz, tahakukuna intizar et
tiğimiz Tıp Fakültesinin bu zamanda açılmış ol
masından dolayı bilhassa Millî Eğitim Bakanı
mızı tebrik ederim. Bu müessesenin açılışı es
nasında Milî Eğitim Bakanının söylediği nutuk 
gayet dikkate şayandır. Gerek memleket genç
liğine, gerek irfan alemine ve gerekse dünyaya 
hitabeden kıymetli sözler kaydeden nutkun birinci 
kısmı üzerinde durmak isterdim. Fakat bana 
kalırsa burada bir akademik münakaşa açmak 
istemem. Yalınız nutkun birinci kısmını lüt
fen Türk Tarih Kurumuna bir kere tetkik ettir
sinler. 

Ankara'da açılan Tıp Fakültesine bazı alim
ler veya allâmcler, «Ankara'da bir tıbbiye ida
disi açıldı» diye onu hiçe indirmek istiyorlar. 
Onlar ne derlerse desinler bu başarı ile yürü
yecektir. Orada yetiştirilecek olan gençler mem
leket hizmetine geçecekler ve memleketteki boş 
kalan yerleri dolduracaklardır. Burada da is
tanbul'daki Tıp Fakültesi derecesinde yüksek | 
profesörlerimiz vardır. 

Sonra Milî Eğitim Bakanımızdan bir ricada 
bulunacağım. Bir kaç zamandan beri beklediği
miz kariyer akademik kanununun getirilmesi
dir İstanbul Üniversitesini henüz daha ıslah 
edemediğimiz halle ve Ankara'da yeni bir üni- I 
versite ve onun mütemmimi olan tıp fakültesini 
açdrktan sonra, kariyer akademik kanununun I 
henüz gelmemiş olması büyük bir noksandır, I 
bu müessese tam verimini temin edemiyecek- | 
tir. Kariyer akademik kanunundan beklediği
miz şeyler pek çoktur. Müderrisler, profesör
ler mustariptir. Cumhuriyet Hükümeti labo-
ratuvarlara lâzım gelen parayı sarf ediyor, Bü
yük Meclis Millî Eğitim Bakanlığının istediği 
ödeneği esirgemeden veriyor, laboratuvarlar 
malzemece zengin olduğu halde maalesef bu 
işte çalışanlar çok fakirdir, çalışmaya olan he
vesleri pek azdır. Hatta bu yüzden bir çok la-
buratuvarlar boştur ve boşalmak tehlikesine mâ
ruzdur. Bilhassa kazançlı olmıyan tıp şubeleri, 
histoloji, anatomi ve fizyoleji şubelerinin maale
sef profesörlükleri, asistanlıkları münhaldir. 
İleride Avrupadan dahi bu sahada elemari bula- j 
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mıyacağız. Millî Eğitim Bakanlığının nazarî 
dikkatini bir noktaya çekmek isterim. Bu ben
ce terbiyevi, iktisadi ve sıhhidir. 

Senelerdenberi ipekli çorap aleyhine burada 
yaptığımız temenniler maatteessüf ta orta mek
tep talebesinin bacaklarına yapışacak bir enge
rek yılanı haline gelmesine mâni olamamıştır. 
Mektepli kızlarımızın ipekli çoraptan başka bir 
çorap giydiklerini görmiyoruz. Bunları biraz 
lüks ve biraz tezeyyün arzularından kurtarmak, 
biraz da ana babaların kesesine hürmet etmek 
ve biraz da sıhhi durumlarını düzeltmek üzere 
Millî Eğitim Bakanlığı mekteplere mahsus bir 
çorap tipi kabul ederse yerinde olur. 

İmtihanlar hakmda Muzaffer arkadaşımla 
beraberim. Millî Eğitim Bakanlığı imtihan, alel 
imtihan yapıyor, kendi imtihanını kendi beğen
miyor. 

Son bir nokta olarak şunu arzedeyim; Suut 
Kemal Yetgin arkadaşımız burada musiki bah
sine temas ettiler. Yeniden bir bahis açılmasını 
lüzumsuz görürüm. Millî Eğitim Bakanlığı ay
nı zamanda Ankara Konservertuvarma da sahip 
olduğu için Suut Kemal'in beyanatında bazı 
noktalar üzerinle durmak ve kısaca işaret etmek 
isterim. 

Bütün musikimizi tek sesten ibaret buldular. 
Tek ses ile halledilecek bir dâva ise mesele ko
lay; ancak arkadaşım tarih cihetinden de ha
taya düşüyorlar; İsmail Dede ile bu devrin bitmiş 
olduğunu soyuyorlar. Ondan sonra açılmış olan 
başka bir vadiyi söylemiyorlar. Arzetmek is
tediğim, musikinin tekemmüle doğru gitmeğe 
müsait olduğudur. Arşivde folklor diye 5 000 
eser vardır fakat bunlar ilmî olarak tasnif edil
memiştir, bunların hangilerinin halk eseri ol
duğu malûm değildir. 

Müzik muallimi yetiştirmeli buyurdular. 
Bu hakikaten lâzımdır. Musikiyi olduğu kadar 
edebiyatı da bilmek lâzımdır. Millî Eğitim Ba
kanı verilen konserleri veya radyoları acaba 
dinliyorlar mı? Tek bir marş gösterebilirler mi 
ki sözler yerli yerine taksim edilmiş olsun. Bu 
cihetten Ankara Konservatuvarmın İslah edil
mesi lâzımdır. 

Gl. P. DEMİBHAN (Erzurum) — Çok aziz 
arkadaşlarımın aflarma güvenerek bendenizin 
de musiki hakmda bir iki söz söylememe yüksek 
müsaadelerini istirham ederim. (Buyurun ses
leri). 
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Efendim; evvelki gün değil, daha evvelki 

cumartesi günü Cebeci Konservatuvarmda Sa
yın Konservatuvar Müdürü Tevfik Beyin dela
letiyle ve çok kıymetli musiki şefi üstad Dr. 
Pretoryüsün fevkalâde himmetiyle pekaz zaman 
içinde Konservatuvarm talebelerinden teşekkül 
etmiş bir orkestranın konserini dinledik. Bu 
hakikaten dinleyiciler üzerinde hayreti «alip 
olacak bir tekâmül eseri idi. Bunun şerefi en 
evvel daima Konservatuvara ve Konservatuva
rm terakisine yardım ve müzaheretten geri dur
mayan Millî Eğitim Bakanlığımıza teveccüh 
eder. Bu kürsüden kendilerine bu vesile ile 
arzı tebrikât etmeyi vazife bilirim. 

Arkadaşlar, bu naçiz arkadaşınız 3 - 4 yaşın
dan beri bizim (İncesaz) dediğimiz Türk musi
kisinin fasılları içinde hem de mümtaz ve nadide 
fasılları içinde yuğruldum, büyüdüm. Sonra ala
franga dediğimiz Avrupa musikisi ile de iştigal 
ettim, ona da meylettim. Zannederim bir parça 
da ihtimalki istidadım olacaktır kulağım ondan 
çok zevk almağa başladı. Daha sonra, kısa ke
seyim, Allah inayet etti, Avrupa'da pek çok 
dolaştım. Avrupa haricinde de bir çok mem
leketlerde dolaştım. Küçükten beri musikiye 
fevkalâde hevesim olduğundan gezdiğim yerler
de musiki ile alâkadar oldum. Onları mütalâa 
ettim, zevklendim, hakikaten çok istifade et
tim. İşte bu ufacık salâhiyetime dayanarak 
diyorum ki, arkadaşlar, musiki denilen şey his
se taallûk eden bir şeydir. Musiki, musikidir. 
Bu, bir duygu meselesidir. Ondan zevk almak 
meselesidir. Onun size vereceği tesir meselesi
dir. Onun için ben musikinin böyle alafranga, 
alaturka yok şark, garb diye uzun uzun müna
kaşa edilmesini doğru bulmam. Musiki iyi olur 
yahut fena olur. 

Bugün bütün medenî alemde kabul olunmuş 
bir sistem vardır, çok sesli musiki sistemi. Bi
liyorsunuz ki dünyada bilhassa iki üç asırdan-
beri hakikaten muazzam eserler meydana gel
miştir. Bunlar da Avrupadaki muhtelif millet
lerin meydana getirdikleri büyük eserlerdir, 
başta Almanlar olmak üzere İtalyanlar, Fran
sızlar sonra da buna Rurslar katıldı, çok büyük 
operalar, oratovimler, mcsler, senfoniler, konser-
tolar, sonatlar, rapsodiler vesaireler meydana 
getirilmiştir ki bunların içinde fevkalâde eser
ler vardır.. Fakat böyle olmakla beraber millet
lerin musikisini kendi kulağıyla tetkik etmiş 
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olanlar his eder ve görürler ki her milletin, böy
le muazzam eserler yapılmış olmasına rağmen, 
kendi musiki hüviyeti, kaşesi vardır. Bunu bi
raz istidadı olan adam hemen anlar. Meselâ 
Rus musikisi, İngiliz musikisi, Fransız musiki
si, İspanyol musikisi, İtalyan musikisi, Macar, 
Romen, Alman, İtalyan hatta Yunanistanın, <>-
nun haricinde bizim Arap alemindeki musikiler, 
Hind, Çin, Japon vesair musikileri. Bunların 
herbiri kendilerine mahsus melodileri ihtiva 
eder. Böyle olduğu halde, onlar bizden çok ev
vel çalışmağa başlamışlar, bilhassa Avrupalı
lar çalışmışlar ve bu melodilerden güzel modern 
eserler vüeııde getirmişlerdir. 

Misâl alalım, Rursl ardan misâl alalım, Çay-
koski'nin Engen Onegin isminde bir operası var, 
baştan başa Rus melodilerini gösteren harikula
de bir eserdir. Bunun senfonileri.de gayet gü
zeldir. Sonra Norveç'te Gri isminde bir. adam 
belki eserlerini bilirsiniz, güzel eserler vermiş
tir. Bunu dinlerken insan kendini Norveç, 
Ncvyork fiyorlarında yaşıyor zanneder. 

Sonra İngiliz musikisinin kendisine mahsus 
bir çeşnisi vardır. Belki bilirsiniz, Sindney 
Johns isminde birisinin Geşa diye bir opereti var. 
Harikulade bir eserdir. İçinde Japon melodileri 
İngiliz melodileriyle çok iyi meze edilmiştir. 

Sonra Fransa'da, Massenet'nin Manon ope
rası vardır, baştanbaşa şiirdir. Fransız ruhu
nu, Fransa'da eski zamanlan yaşatan bir eser
dir. Sonra Bize'nin Arlesinne eseri. Bunların 
hepsi güzel şeylerdir. Fakat buralarda milî me
lodiler kaybolmamıştır. 

Sonra İtalyanlarda da Leon Kavallonon Ta-
yazzo, Puçin'inin Butterfly operası ki, bunu 
Devlet Konservatuvarı Ankara'da oynamıştır, 
bunlar bu işe misâl olarak söylenebilir. Bun
lar tamamiyle İtalyan eserleri olduğu meydana 
çıkar. Butterfly operasında Japon melodilerin
den de istifade edilmiştir. 

Macarlarda böyledir, Romanyalılarda da, 
Hele Almanya'nın eserleri muazzamdır. We-
ber'in \Vagner'in operaları baştanbaşma birer 
birer muazzam eserdir. 

Şimdi bizim musikimize gelelim. Bizim mu
sikide bu arzettiğim milletlerin ve ismi şimdi 
hatırıma gelmiyen milletlerin musikilerine nis
petle, makam itibariyle, melodi itibariyle fev
kalâde bir zenginlik vardır. Arkadaşlar haki
katen Türk musikisinin, Anadolu'daki şimdi 
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toplamakta olan melodileri bir taraftan toplana 
dursun, fakat bizim Türk mıısikimizdeki melodi
ler harikulade şeylerdir. Yüzlerce makam 
vardır. Bunun ufak misalleri vardır, müsaade
nizle arzedeyim: Vaktiyle bizde Donizetti, Gua-
telli gibi ecnebi musiki üstadları gelmişler ve 
bunlardan istifade ederek bazı parçalar ve me
selâ marşlar yapmışlardır. Sonra bizim ermeni 
vatandaşımız Dikran Çuhacryan'm yaptığı ve bir 
çoklarınızın bildiği Leblebici Horhor, ve diğer 
operetler gibi eserler meydana gelmiştir. Orada 
Türk musikisi tamamiyle kendini göstermiştir, 
ve hiç bir aksaklık vermeden devam etmiştir. 
Bundan 55 - 60 sene evvel Enderun muzikasın-
dan Haydar Beyin bestelediği «Penbe kız» ismin
deki opereti gayet güzel Türk melodilerini ihtiva 
eden bir şaheserdir. Bizim eski marşlar eskiden 
çok rağbette idi. Ben sekiz, dokuz yaşında iken, 
bundan 65 sene evvel, Yanya'da büyük babam 
benim musikiyi sevdiğimi bildiği için yanına 
oturtarak Yanya kalesinde yatsı vakti çalınan 
askeri muzikasını dinletirdi. Hakikaten çok gü
zel marşlar çalarlardı. O marşlara bugünkü marş
lar hiç benzememektedir, öyle güzel marşlar var
dı ki hakikaten fevkalâde şeylerdi. Hattâ Yaııya 
askerî muzikasınm çaldığı bir marş, aradan 65 
sene geçmiş olmasına rağmen, hâlâ hafızamda 
yer etmiştir. Hakikaten bu güzel marşları ihya 
etmek lâzımdır. Bunlar bizim musikimizde çok 
yer almıştır ve müsaittir. Çünkü bizde bilhassa 
bazı makamlar vardır ki şehnaz, eviç, ferahnak 
nişaburek, mahur falan gibi fevkalâde heyecan 
veren makamlardır. Bunlarla Türk azametini 
dünyaya anlatacak eserler meydana getirilebilir. 
Müsaade buyurursanız ufak bir hatıra arzede
yim: Birinci harp bidayetinde îzmir'de dördüncü 
kolordu kumandanı idim. Golç Paşa bizi ziyarete 
geldi. Balıkesir'de ve îzmir'de büyük tatbikatlar 
yapıldı. Sonra Gaziemir'de geçit resmi yaptık. 
Sonradan Anafartalarda Çelik fırka adını alan 
12 nci fırka süvari ve topçu iştirakiyle güzel bir 
geçit resmi yapdı. 12 nci fırkanın musiki bando
sundan birinin bestelediği ve adına dördüncü 
kolordu ismi verilen marş çalındı. Çok enfes bir 
eserdi. Golç Paşa ile yanyana at üzerindeydik. 
Bana döndü; Pertev bunu nereden buldun, fev
kalâde güzel bir şey dedi. 

Yani ecnebi olduğu halde ona bile tesir etti. 
Bizim musikiden bu şekilde istifade edelim. 
Onun için bizim musikiden fevkalâde istifade et-
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mek için yalnız kendinde bir istidat, tabiatı mu
sikiye ve Allah vergisi dediğimiz hassa olmadan 
yalnız orkestrasyon armoni filân bilmekle de ol
maz. Aynı zamanda istidatlı da olmak lâzım
dır. Hâlâ notayı bile yazmasını adam akıllı bil
mediğini söyledikleri bir Muhlis Sabahattin Bey 
var. Bu adamda tabiati musikiye fevkalâdedir. 
öyle melodileri var ki, hayret edersiniz? Bu adam 
Avrupa sisteminde herkesin bildiği gibi terbiyei 
musikiye görmüş olsaydı, muhakkak ki, muazzam 
bir bestekâr olurdu. Şimdi istifade edilmiyor. 
Garp musikisi dediğimiz melodileri işletemiyor. 
Şimdi son zamanlarda bazıları eser yapıyor, An-
karada İstanbul'da da yapıldı. Bunların içinde 
güzel olanları da var. Fakat ekseriyetle, tekrar 
ediyorum, musiki-bir tesir meselesidir, bir su-
nilik gösteriyorlar. Tamamiyle Türkün ruhunu, 
demin arzettiğim marşlarda olduğu gibi, veremi
yorlar. Musiki derindir, geniş ve yüksektir. Ben 
katiyen eminim ki, Türk musikisinin istikbali 
çok büyüktür. 

Bu vesile ile göğsümüzü kabartacak bir şey 
söyliyeyim. Demin arzettiğim daha evvelki cu-
martesindeki konservatuvardan sonra aziz Cum
hurbaşkanımıza dört yaşında îdil isminde bir 
çocuk tanıttılar ve onu çok methettiler. Cum
hurbaşkanımız çocuğa iltifat buyurdular. Bun
dan sonra (Bach) tan iki küçük prelüdle Bet-
hoven'den bir menuet çaldı. Hakikaten hafıza 
itibariyle fevkalâde kuvvetli bir çocuktu. Bu 
parçaları büyük bir kolaylıkla çalıyordu. Niha
yet konser bitti. Cumhurbaşkanımız bu çocuğa 
yardım edilmesini ve onun inkişafına himmet 
edilmesini ve hakikaten mühim bir şey ilâve 
ettiler ki, bundan dolayı kendileri şayanı teb
riktir. Dediler ki, gayet iyi bir şey söylediler. 
Cumhurbaşkanımız buyurdular ki; « Böyle bir 
istidat bir iyi su membaına benzer, eğer bu lâ-
yıkı ile inkişaf ve terbiye ettirilmezse tıpkı bu 
su membaı gibi kaybolabilir. » Buyurdular ki 
gayet doğrudur. Bizde musiki ve güzel sanat
ların geri olmadığını Avrupalılara karşı ispat 
edebilmek için bu gibi istidatları inkişaf ettirmek 
lâzımdır. 

Konservatuvarda bilhassa tahsil gören ve bun
ların içindo bilhassa kompozisyonla meşgul olan
ların içinde istidatları görülenlerin besteliyecek-
leri muazzam eserleri hazırlıyabilmeleri için bun
ları geniş musiki melodilerimize vâkıf etmek lâ
zımdır ve onlan bizim Türk musikisinden isti-
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fade ettirecek imkân sahaları bulmak lâzımdır 
ve hazırlamak lâzımdır. Çok saym Millî Eği
tim Bakanımız inşaallh, bunu temin ederler ve 
bir çare düşünürler. Bu suretle biz de de bir
çok şeyler meydana gelir. Birinci temennim bu-
dut. 

ikinci temennim, böyle olmakla beraber mo
dern musiki âlemine girmekliğimiz lâzım gelmek
le beraber bizim asırlardanberi tâ Farabîden baş-
lıyarak, bizim trî dediğimiz Zuhuri, Buhuriza-
de Mustafa Efendiden, Mehmet Ağalar, Musta
fa Çavuşlar, Dellâlzadeler, ve saire gibi hakika
ten güzel eserler vermiş, bizim ince saz dediğimiz 
kıymetli eserleri veren büyük üstadlar yetişmiş
tir. Aman arkadaşlar; millî musikimizi unutmaya
lım, Bizim millî musikimiz bizim ruhumuzu ok-
şar, bizim için mânevi bir gıda olur. Bu da ken
di sahasında bir gül bahçesi gibidir, içerisinde 
yabani otlar- bulunabilir, böyle kaba sabaları 
varsa onları temizliyelim, millî musikimiz diye 
muhafaza edelim. Büyük eserler yaratmakla be
raber Avrupa milletleri meselâ Rusların Bala
layka gibi millî musikileri vardır, sonra is
panyolların ve İtalyanların gayet kıvrak, şakrak 
barları vardır. 

Bunlar büyük eserler yapmağa mâni olmu
yor. Sonra ingiltere'nin Iskoçya'sında hâlâ 
gayda ile millî musikileri yaşar. Macarlar 
Lizt'in raspodilerine hayrandırlar, fazla zevki-
yap olurlar. Yunanistan'da da böyledir, Ro
manya'da da böyledir. Bizim Türk musikisine 
hüzünlüdür deniyor. Arkadaşlar, rica ederim, 
bizim musikimiz de hüzün verir, dinliyeni istiğ
rak halinde bırakan melodiler, makamlar var
sa Avrupalıların eserlerinde de vardır. Avrupa
lıların bütün eserleri sizi güldürür mü sanıyor
sunuz? Meselâ Bethoven'in beşinci senfonisi, 
dokuzuncu senfonisi veya Sezar Frank' in re 
minör senfonisini dinlediğiniz zaman gözleri
nizden yaş gelir, ağlarsınız. 

Bizde yalnız hüzün veren musiki olduğu gi
bi ; bizi harekete getiren çok canlı ve neşeli şey
ler de vardır. Meselâ bizdeki köçekçeler. Bun
ların gayet kıvrak nağmeleri vardır. Bunlar 
fevkalâde şeylerdir. Hattâ bizim Üstad Ferit 
Alnar 'm bile geçen seneki bir senfonisinde bu 
köçekçelerden bir kısmı alınmış ve bu senfoni
de istifade edilmiştir. Arkadaşlar, bizim musi
kimizin istikbali çok parlaktır. Bu suretle bun
lar üzerinde çalışırsak Türk musikisini dünya-
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I ya tanıtabilecek ve sevdirebilecek muazzam 

eserler meydana getirilebilir. 
Millî Eğitim Bakanlığından üçüncü bir ri

cam daha var. ilk fırsatta ne yapıp yapıp bize 
Avrupa'daki konser salonları gibi bir konser 
binası yapılmasını temin buyururlarsa çok iyi 
ulur. Çünkü şimdiye kadar konser verilen bi
na dardır, küçüktür, zannederim akustik şart
ları da müsait değildir. Böyle yeni yapılacak 
bir salonda çalanlar da hünerlerini başka türlü 
gösterirler, dinliydiler de başka türlü zevkiyap 
olurlar. 

Buna ilâveten diğer bir ricam da bizde yal
nız Konservatuvardan çıkan veyahut onlarla 
münasebeti olan gerek muallimlik yapan ar
tistlerden istifade etmekle kalmamalıdır. Bazr 
virtüözler hattâ artistler vardır ki bunlar hu
susi surette çalışarak hiçbir profesör ve üsta
dın yapamadığı, gösteremdiği kabiliyeti gös
terebilirler. Bunların kabiliyeti Allah vergisi-
dir. Hususi surette tahsil etmediği halde isti
datları fevkalâdedir. Onlarda bir ilâhi istidat 
vardır. Piyano, keman konçertolarında fevka
lâde muvaffak olanları vardır, insanı âdeta çe
kiyorlar. Meselâ parmağını piyanoya bastığı za
man büyük bir profesör onun yaptığı tesiri ya
pamıyor. Meselâ Çingenelerin bazıları öyle ke
man çalarlar ki yayı çekerken insanın kalbine 
tesir eder. Bunlar yalnız tahsil etmekle olmu
yor. Fıtraten istidadı olanlar bu suretle çalı
şıp hususi şekilde yükselmeleri sayesinde virtü
öz ve artistler gibi mütaahhit istidat göstermiş
lerdir. Bunları da ikdar ederek getirmeli ve 
konserler verdirmelidir. 

Arkadaşlar, son söz olarak tekrar ediyorum 
ki, bizim musikimiz çok büyüktür ve çok de
rin ve geniştir. 

Böyle, bir kısmımız alafranga musiki, bir 
kısmımız alaturka musiki taraftarı olarak bir
birimize ilânı harb edercesine münakaşalar yap-
mıyalım. (Doğru sesleri). Her ikinsinde de ha
rikulade parçalar var. Her ikisinden de lezzet 
buluruz. Bizim musikimiz gayet güzeldir, emin 
olunuz ki dünyada emsali bulunmaz eserler 
meydana getirilebilir ve getirilecektir. (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar, bu sözlerle sizleri rahatsız etti
ğim için affmrzı dilerim. (Estağfurullah sesleri, 
alkışlar). 

I BAŞKAN — II. T. Dağlıoğlu. 
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H. YALMAN (Ordu) — Müzakere usulü I 

hakkında söz istiyorum. Makamı Riyasetten ri
ca ediyorum. Bütçe müzakeresine bir istikamet 
verilsin. Vakıa bazı arkadaşlar çok istifadeli 
şeylere dokundular. Fakat bu görüşmelere bir 
istikamet vermek lâzımdır. (Hayır, hayrr söyle
sinler sesleri). 

BAŞKAN — H. T. Dağlıoğlu. 
H. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Arkadaşlar, 

1945 yılında bütün Türkiye'de büyük bir hamle 
görüyorsunuz, bu hamle köylerde yapılan okul
lardır. Hakikaten bütün yurtdaşlarm ay
ni ülkü yani sabır, ayni tahammül ve 
ayni sevgiyle giriştikleri bu seferberlik, 
asırlardanberi milletin susadığı irfan ve okulcıı-
lukta istediği kadar ilerlemiyen bir milletin gös
termiş olduğu bir hamlenin tam kendisidir. En 
ücra köylerde karşınıza yepyeni güzel ve şirin 
bir okul binası çıkar. Köy enstitüleri dâvasını ka
bul ettikten sonra böyle bir faaliyetin seferberli
ğin lüzumuna elbette ihtiyaç vardı. Ve bu yapıl
maktadır. Bu bizi ileriye doğru, ileri medeniyete 
doğru götürecek en büyük faaliyetlerden biridir. 
Huzurunuzda bunu takdirle anmak isterim. 

Arkadaşlar * bu sene de geçen yıldan fazla 
olarak köy enstitülerine 16 milyon lira kadar 
bir para tahsis edilmiştir. Katî olarak bilmemekle 
beraber bu yıl yurt içindeki köy enstitülerinin 
sayısı 18 e çıkacaktır. Şahsen ben bu yıl ve ge
cen yıl 7 - 8 köy enstitüsünü gezdim, çocuklarla 
beraber bulundum. Hakikaten köy enstitüleri dâ
vası bu memleketi, bilhassa köy ve köylüyü kal
dıracak, yükseltecek en büyük eserdir, öyle bir 
eser ki, Türk milleti bu eseriyle daima iftihar 
edecektir. Bilhassa bu köy enstitülerinden çıkar
dığımız çocuklar imanları, görüşleri ve feragat
leri itibariyle hepimizin sevgisini üzerlerine çe
kecek bir durumdadırlar. Dâvaya inanmışlardır 
ve yollarını aydınlatmışlardır. Onun için bundan 
çok müsterihim. 

Şehirlere geliyorum. Şehirlerdeki ilkokulla
rımız böyle değildir. Binalarımız eksiktir, harap
tır ve ilkokul hocalarımız muztariptir. Bunu iti
raf etmek lâzımdır. Bu gözle görülür bir halde
dir. Şehirlerimize mektep yapamıyoruz ve bu 
gidişle de yapamıyacağız. Geçende içişleri Ba
kanlığı bütçesinde de arzetmiştim. özel idarele
rin durumu mektep yapmağa değil merdivenleri 
tamire dahi yetecek halde değildir. Bu şekil 
devam ettikçe, mekteplerimiz günden güne ha- I 
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rap olacaktır. Bunun için bir çâre bulmak lâ
zımdır. Kasabalıya dahi kendi mektebini yap
mak için vazifeler yüklemek lâzımdır. Köy bu 
şekilde ilerlerken kasabalarımızı bu şekilde 
bırakmak eşitliğe ve adalete uygun değildir. 

ilkokul hocalarımızı umumî muvazeneye al
madıkça bu dâva bu şekilde uzayıp gidecektir. 
Eğer ilkokul öğretmenlerini de umumî muvaze
neye alacak olursak o zaman hususi idarelere 
mektep yapmak bakımından fazla imkânlar bah
şetmiş olacağız. 

Arkadaşlar, yüz milyona yakın bu sen eki 
Milî Eğitim bütçesinin dörtte biri yapı faslıdır. 
Gerek Ankara'da, gerek istanbul'da yapılacak 
olan üniversite ve tıp fakültesi için 25 milyon 
liraya yakın para konmuştlr. Buna mukabil bel
ki haklı olarak orta öğretime yapı bakımından 
tahsis edilen para laşey mesabesindedir. Milî 
Eğitim bütçesinde bu sene 2 milyon lira kadar 
bir inşaat ödeneği vardır. Halbuki bu para ile 
ne yapılabilir? Benim daima kanaatim şudur 
ki, orta öğretim Millî Eğitimin bel kemiğini teş
kil etmektedir. Bu yıl Millî Eğitim Bakanlığı 
6 lise Kalkm himmetiyle yapılan 7 orta okul ve 
hususi olarak bugüne kadar idare edilmekte bu
lunan 5 orta okulu da kendi bütçesine almıştır. 
Yani Millî Eğitim Bakanlığı haklı olarak bu 
bütçe ile yeni bir orta okul binası yapamamış 
ve yapamıyacaktır. Temenni ediyorum ki, 
orta öğretim ve ilk öğretim işinde Millî Eğitim 
Bakanlığı tedbirler düşünerek binalar yaptır
sın. Enstitülerle, hakikaten köye büyük him
met sarfediliyor. Bunlar, yüksek tahsil için 
yapılanlar yerindedir, anıma orta tamaraiyle 
boştur. Bunu doldurmak lâzımdır. 

Arkadaşlar, orta öğretimde öğretmenlik me
selesi de hakikaten bugün büyük bir mesele ola
rak kendisini göstermektedir. Geçen yıl Millî 
Eğitim Bakanlığı Balıkesir'de bir orta öğretmen 
okulu açmıştır, gayet güzel bir teşebbüstür. 
Fakat bu, kâfi gelmemektedir ve gelmiyecektir. 
Bugün orta öğretim kadrosunun ekseriyetini 
diyemiyeceğim, yansını yardımcı öğretmenler 
teşkil etmektedir. Artık bu bir intikal devre
sindeyiz. Bu mesleke maledeceğimiz % 80 bu 
mesleke maledeceğimiz şeyi, bir takım yar
dımcı öğretmenlerle idare etmeğe maddeten im
kân yoktur ve doğru bir şey de değildir. Onun 
için orta öğretim kadrosunu esaslı ve cezri ola
rak halletmek lâzımdır. Orta öğretimde yar-
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dımcılardan istifade edilemiyor. Bu, sadece 
bir geçici tedbirdir. Buna artık bir son verelim. 
Zannediyorum bu kanunun müddeti de yakın
da ve önümüzdeki yıl bitecektir. Onun için şim
diden tedbir almak lâzımdır. 

Arkadaşlar, müzelerde vaktiyle iş almış na
çiz bir arkadaşınız sıfatiyle biraz da müzeler ve 
asarı atikaya dokunacağımı. 

Anayurdumuz, Türkün bu müebbet ülkesi, 
bir çok medeniyetlerin beşiği ve bir çok mede
niyetlerin başbaşa bulunduğu bir ülkedir. Bi
zim en büyük güvenimiz, medeniyetlerin dün
ya ölçüsündeki bu eserlerin bugün dipdiri bir 
şekilde medenî aleme karşı göstermiş olmamız
dır. Bu memlekette Sümer, Eti, Aramî, Asurî, 
Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı medeniyetle
rinin eserleri yanyana ve aynı mahiyette yaşar
lar. Biz, ne Putperest roma eserleri yıkan Bi
zans ve ne de, Asuriler gibi Hititleri, Etiler gi
bi Elamlarr, şunda, bunda gördüğümüz tahrip-
çiliği asla göstermedik. Onları öz malımız gibi 
muhafaza ettik. Dişimizden, tırnağımızdan kes
tik, onları yaşattık. İste Ayasofya, işte Ka
riye Camii, işte Anadolu'daki geçmiş milletleri 
eserleri. Amma bütün bu eserler, bu milletin 
zayıf bütçesiyle onarılmasına imkân yoktur. Biz 
binbir ihtiyaç karşısında bulunan ve binbir 
eseri onarmak ihtiyacında bulunan bir milletin 
çocuklarıyız. Elbette gücümüzün yettiği kadar 
kıymet vereceğiz. Onun için Cumhuriyet Hükü
metine geçmiş eserler muhafaza etmiyorlar diye 
tenkit etmek asla içimden gelmez. Bu milletin 
çocuğu olarak bilâkis bu eserleri muhafaza et
tiğimizi bütün dünyaya karşı en gür sesimle hay-
kırabilirim. 

Yalnız bugün elimizde bulunan Asarı At&a 
nizamnamesi modası geçmiş eski bir Yunan Asa
rı Atika nizamnamesinin bir nushasıdır. 

İstiyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı en yeni 
tetkiklerle etraflıca bir şekilde memleketin asan 
atikasmı, abidelerini muhafaza etmek için en 
yakın bir zamanda Yüksek Meclise bir asarı ati
ka, müzeler, abideler, Millî emlâk ve saraylar 
kanunu getirsin. Bu getirilmedikçe imkânsızlık 
ve yetkisizlik yüzünden bir çok eserlere bakamı
yoruz. 

Arkadaşlar, bu yıl Vakıflar İdaresi bütçesi 
geldiği zaman arzedeceğim. Vakıflar İdaresi 
bütçesine Millî abideler ve camilerin tamiri için 
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beş yüz bin lira ödenek konmuştur. Yüksek 
Meclis bu parayı vermekte hakikaten semih dav
ranmıştır. Gönül istiyor ki, Millî Eğitim Ba
kanlığının asarı atikalar ve müzeler kısmına da 
bu kadar bir para vermekten çekinmiyelim. 

Arkadaşlar, geçen sene Yüksek Meclis pek 
yerinde olarak bazı türbelerimizin tamirini, bil
hassa bir işaret olarak, bir direktif olarak Millî 
Eğitim Bakanlığından istemişti. Yaptığım tah
kikat ve aldığım izahata göre geçen sene Mali
yeden verilen 30 bin liralık bir tahsisat ile 5 - 6 
türbe tamir edilmiştir. Bunların arasında Gazi 
Osman Paşanın türbesi olduğu gibi II. nci Ba-
yazit'in ve Selçuk Hatun'un türbeleri de vardır. 
Bilhassa Osman Paşa gibi bir milletin şahamet 
ve hamaset varlığını bütün dünyaya isbat etmiş 
olan büyük bir adamın türbesinin bilhassa böy
le bir zamanda tamir edilmesi hakikaten bizi se
vindirecek mahiyettedir. Ben kendi hesabıma 
Millî Eğitini Bakanlığına bu bakımdan teşekkür 
ederim. 

Abidelerin tamiri için bir koordinasyon yap
mak lâzımdır. Evkaf İdaresi, Millî Emlâk ve Mil
lî Eğitim Bakanlığı elele vermelidir. Bunlarm 
üçünün vazifesi de bir olduğu halde bazan arala
rında anlaşmazlıklar yüzünden ihtilâf çıkmakta
dır. Halbuki dâva abidelerimizi korumak, onar
maktır. Onun için ne yapmak lâzım geliyor
sa yapmalı, bu üç idare birleşmeli ve esaslı ted
birlerle karşımıza çıkılmalıdır. Arkadaşlar, bu 
eserlerin onarılmasiylc, hakikaten sistemli ve 
programlı şekilde tanzimiyle memleket turizmi 
de bundan çok istifade edecektir. Tabiî bir çok 
seyyahlar, ecnebiler falan eseri görmek için o-
nun bulunduğu yere gidecektir. Turizme aklım 
pek ermez amma, bunun memlekete servet ge
tirme bakımından faydalı olacağını tahmin ede
rim. 

Arkadaşlar, bu vesile ile bir iki eser üzerin
de durmak isterim. Burdur'da 17 nci asırdan 
kalma Çelik Mehmet Paşa konağına ait bir ev 
gördüm. Bunun tavanı Türk tezyinatı bakımın
dan. son derece nefis bir eserdir. Bu tavan za
manla o kadar harap olmuştur ki akşama sa
baha düşecektir. Bu düşmiyecektir, 17 nci asır
daki Türk işçiliği düşecektir. Onnn için bittin 
kurtarmak neye mütevekkıf ise, satmalmak mı 
icab eder, ne yapmak lâzım gelirse Millî Eğitim 
Bakanı hassas davranarak bu eseri kurtarsın, 
fevkalâde bir eserdir. Misline ender ratlanır. 
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Gerek motif itibariyle gerekse işçilik itibariyle 
fevkalâde bir eserdir. 

Arkadaşlar; malûmu âliniz bu memleketten 
bir çok tevaifi mülûk gelip geçti. Bunlardan bi
risi Hamidoğullarıdır. Bunların merkezi Eğri
dir'dir, Bunların Dündarbey medresesi vardır. 
Hakikaten fevkalâde bir eserdir. Bilhassa ecnebi 
seyyahlar mükemmel bir eser diye üzerinde dur
muşlardır. Bunu da kurtaralım, hattâ oraya ma
hallî bir müze de yaparak bütün mezarları vesa-
ireyi de içine koyarak teşhir ederlerse çok iyi 
olur. Bunu da bilhassa rica ediyorum. 

Bundan başka Selçuk denizciliğinin en 
önemli bir yeri olan Alanya'da bugün bir tersa
ne vardır. Bu da harabiye doğru yüz tutmuştur. 

Bir de bütün Selçuk eserleri arasında ihti-
şamiyle, sanatça büyük değeriyle çok mühim bir 
eser olan Kızılkula vardır. Bu kızılkula ile ter
sanenin tezelden tamir ettirilmesi icabeder. Bun
lara yapılacak himmetle büyük tarihi eserleri
mizi kaybetmemiş olacağız. Bunların üzerinde 
de durulmasını hassatan rica edeceğim. 

Arkadaşlar, geçen sene, yahut bu sene Millî 
Eğitim Bakanlığı dünya" klasiklerini, Garbın ve 
Şarkın olmak üzere, bir çok kıymetli eserleri di
limize çevrilmiştir. Memleket irfanına, memleket 
irfan Hazinesine yapılan bu kıymetli hizmeti 
küçümsememek lâzımdır, hakikaten yerinde bir 
hizmettir. Ancak bu memleket için yazılmış olan 
bir çok tarihi ve coğrafi eserler vardır. Bir çok 
seyyahlar bu memlekete gelip gitmişlerdir. Bun-
laıv âbidelerimiz, tarihlerimiz, âsarıatikamız 
üzerinde yazmış oldukları kıymeti eserleri vardır. 
İstiyorum ki, bunları bir plân ve bir sistem dâ
hilinde müzeler idaresine vermek ve her sene 
üç beş eseri, eserin kıymet ve mahiyetine göre, 
üç beş eserin lisanımıza çevrilmesi lâzımdır. Me
selâ Hammer'in, Osmanlı tarihini yazan meşhur 
Hammer'in istanbul ve Boğaziçi diye yazmış 
olduğu kıymetli bîr eseri vardır, yine aynı mü
ellifin Bursaya seyahat diye yazmış olduğu kıy
metli bir eseri daha vardır, sonra İstanbul coğraf
yası diye Çıhacef'in yazdığı kıymettar bir eseri 
vardır. Bunları dilimize çevirmek lâzımdır. Bun
lar, Eflâtun'un, SokraVın, fiilen veya filânın 
klâsik eserleri kadar kıymetli eserlerdir, memle
ket bakımından daha kıymetli eserlerdir; bunları 
biran evvel dilimize çevirmek lâzımdır. (Bravo-
sesleri). 

19 ncu asırda Türkiye'yi baştan aşağı gezmiş 
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olan İzmir İngiliz Protestan rahibi Arondel'in 
Asya Minör, Küçük Asya diye iki ciltlik küçük 
bir eseri vardır. 18 nci asrın bütün imperator-
luk tarihinin bütün içtimai ye tarihi seyirleri bu 
eserde gayet güzel anlatılmıştır. Bunu başka bir 
eserde bulmanın imkânı yoktur. O Karaosman 
oğullarından tutunuz da memleketi yer yer ateş 
ve ihtilâl içinde bırakan bütün derebeylerini an-

. latmıştır. 
Sonra Frederik Sarr 'm Perrret 'une eseri 

böyledir. Bunları tezelden dilimize çevirmek lâ
zımdır. Onların içinde çok iyi yazılan şeyler ol
duğu gibi belki fenaları da vardır. Bunları da 
düzeltiriz hepiniz takdir buyurursunuz Şarl 
Tescier'yi rahmetle yadediyoruz. Çünkü Küçük 
Asya'yı yazmıştır. Fakat dilimize çevrilmemiştir. 
Binaenaleyh bu işi küçümsememek lâzımdır. 

Arkadaşlar; kütüphanelerimizde, dünya, öl
çüsünde büyük ve önemli eserler vardır. Millî 
Eğitim Bakanlığının kütüphaneleri iyi çalışı
yor. Birçok kataloklar yayınlıyor. Tarihle
rimizin, divanlarımızın fihristlerini tertip edi
yor. Bu görünmiyen mesaileri, memleket irfa
nına büyük hizmet ediyor. Bu çalışmaların de
vamını temenni ederim. 

Arkadaşlar; bir temenni de daha bulunaca
ğım ; geçen sene olduğu gibi bu sene de ya
bancı bir ülkedeki Türk okuluna beş bin lira 
tahsisat verilmektedir. Bu sefer dolaşırken Ro
dos'taki Türkler, orada karşılaştığımız Türk
ler, öğretmen, öğretmen bağırıyorlar. Orada 
bir Türk okulu vardır. Oradaki yabancı ulus
lar kendi okullarına büyük yardımlar yapar
ken bizim oraya karşı alâkasız, ilgisiz davran
mamız doğru değildir. Millî Eğitim Bakanlığı 
oraya bir iki tane hoca göndermeli, yahut lâ-
zımgelen yardımı esirgememelidir. Onlar bi
zim vatandaşlarımızdır. Orada kendi kültürü
müzü senelerdenberi devam eden kültürümüzü 
yaşatmak lâzımdır. Buna vicdanen mecburuz. 
Oraya da 5 - 10 bin lira ödenek verilebilirdi. 

Arkadaşlar, geçen gün Muzaffer Akpınar 
arkadaşım okullardaki imtihan şekilleri üzerin
de durdular. Hakikaten takdir buyurursunuz 
ki hayatta başarı şar t lan; muhakeme, tecrübe 
ve seciyeye dayanıp bugün muhtelif imtihan 
tarzında ve muhtelif imtihan şekillerini geçire
rek hayata atılan bir adam, yetişmiş bir adam 
olduğu kadar da bitmiş bir adam manzarasını 
göstermektedir. 
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Muhakeme serbestiye dayanmadıkça bugün- 1 

kü imtihan şekillerinin Türk çocuklarını tama-
miyle yetiştirdiğine bendeniz şahsen kani de
ğilim. Niçin hakikati söylemiyeyim? Bugünkü 
imtihan şekilleri birçok çocuklarımızı, gençleri
mizi cemiyete aykırı bir vaziyet almağa sevke-
diyor. Muhtelif imtihanlar geçirerek Üniversi
tenin eşiğine kadar gelmiş olan bir genç şu ve
ya bu imtihan şeklinden dolayı istikbaline set 
çekmek bu cemiyetin Türk milletinin kolay ko
lay kabul edemiyeceği bir konu olsa gerektir. 
TCaldı ki sayın Millî Eğitim Bakanımız büyük 
Demokrasi memleketi olan İngiltere'ye teşrif 
etmişlerdir. Acaba bu harb sonrası için, millî 
eğitimin inkişafı için nasıl tedbir almışlardır, 
ne yapmışlardır? Bu müşahedelerinden burada 
bizleri müstefit ederler mi? 

Arkadaşlar, muhtelif konulara temas ettim, 
eğer -vaktinizi suiistimal etimse af fimi rica ede
rim. (Alkışlar). 

I. H. BALTACIOĞLÜ (Afyon Karahisar) — 
Okullarımızda, ilkinden yükseğine kadar, bir 
disiplinsizlik var mıdır, yok mudur? Yoktur. 
Okul dışında, sokaklarda, parklarda gezen genç
lerin olumunda, oluşunda biz yaşlıların, ihti
yari arın hiç te hoşuna gitmiyen bir şeyler var 
mıdır î Vardır. Ancak, yeni nesiller eski ne
sillerin zaruretlerine göre değil, kendi hayat
larının zaruretlerine ve kanunlarına göre yöne-
i.ilebildrler. Bu noktayı çok iyi anlamak lâzım 
geliyor. 

Büyük görüşmelerden çok yararlandım. Fa
kat, eğer izin verirseniz, bir nokta var, bunu 
açıkça söyliyeceğim; Milî Eğitim Bakanlığına 
çok yükleniyoruz. Onu cemiyet içinde kadiri 
kayyum bir müessese gibi anlıyoruz. Haksız ol
duğumuzu zannediyorum. Efendim, istatistik
ler göstermiştir, bir memlekette maden kömürü 
fiyatı arttıkça fuhuş ta artıyor. Kabahat Eği
tim Bakanında mıdır? Hayır. Bunlar öyle sos
yal şartlardır ki, ancak, olsa olsa, gene sosyal 
şartlarla düzeltilebilirler, iyileştirilebilirler. 
Bir medeniyet tipinden diğer bir medeniyet ti
pine geçerken cemiyetlerin insanları arasında 
intihar eden insanların çoğaldığı görülür. Bizim 
yakın tarihimizde de buna rastlanmıştır. O za
man Maarif Bakanlığı İstanbul Darülfünununa 
yazmıştı, ilim bakımından ne yapalım, konfe
ranslar mı verelim, yoksa yaftalar yapıp mek
teplere asalım anı diye?. Biz kısaca cevap ver- | 

.1946 O ; 1 
dik: Tabiatın oluşunu, tekâmül edişini rahat 
bırakın, buhran devirlerinde bunlar tabiatına 
dâhildir bu intiharlar. 

Efendim; birinci cihan harbinden sonra bü
tün dünya uluslarının temelleri sarsılmıştır ve 
hâlâ da yerleşememiştir. İkinci cihan harbin
den sonra bu sarsıntı tekrar şiddetli olmuştur. 
Erzincan felâketini hatırlatan bir deprem var
dır dünyada. Hattâ iyi hatırlıyorum, yıllarca 
önce bir Japon profesörü bütün dünyayı do
laşıyor, sosyologlar ve pedagoglarla mülakat 
yapıyor ve çocukların bu disiplinsizliğine bir 
çare var mıdır diye soruyordu. Yani bu bize 
mahsus ve bize münhasir bir şey değildir. Mek
teplerin disiplin hayatı normaldir. • Sokaklarda, 
parklarda, evlerde çocukların ve gençlerin 
olumunda ve oluşunda biz yaştaki ihtiyarların 
pek hoşuna gitmeyen bir takım bağımsızlık var
dır. Bunu olduğu noktada tabiî görmek bunu 
zorlamaktan yüz bin kerre hayırlıdır. 

Bazı okullarımızda, hele ilk okullarımızda 
okulun istediği önlükle gelmiyen çocuklar zor
lanmakta mıdırlar? Ben bilmiyorum, gerçek
ten bilmiyorum, geri çevriliyor ve zorlanıyor
larsa yanlıştır. Ancak, ikinci noktaya gelelim; 
Eğer önlük getirmediğinden dolayı, eğer sen 
önlük getirmedin diye, geri çevriliyorsa yan-
İrştır. Ve hiç bir Hükümet adamının böyel bir 
Şey yapmasını, eğitmenlere, öğretmenlere tav
siye edeceğini zannetmiyorum. 

Ancak, burada bir nazik nokta vardır. Ni
çin Millî Eğitim Bakanlığı ve öğretmen ve öğ
retim memurları bu önlük meselesinde bu dere
ce titizdirler? Önlük büyük bir şeydir, önlük 
bir semboldür. Yani üstü kirlenmesin diye ta
kılan bir bez parçası değildir, önlük, ilkokul 
demokrasinin mabedi demektir, önlük ilkokulda 
eşitliğin, müsavatın sembolüdür. Zengin, fa
kir, aristokrat; beyaz, siyah, kırmızı bütün in
san yavrularının eğitim önünde millî vicdan, 
millî ülkü ve eşitliği gösteren bir şeydir, önlük, 
zencinin süsünü, fakirin yamalarını örter. Na
sıl ki, müslümanlar mezara giderken aynt 
kefeni giyerler, Çocuklarımız da okula giderken 
ayni elbiseyi giyerler. Tabiî, titiz olacaktır. 
Bir öğretmen çocukları büyü ile terbiye edemez. 
hepsini müsavi kılacaktır, muamelesi aynı ola
caktır. Bu önlük hususunda bu kadar da ileri 
gitmesin demiydim. önlüksüzlere önlük bulma
nın çarelerini anyalım. Vardır, vardır. Efen-
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dim, Türkiye'de mahalle yardım, okul yardım 
teşkilâtı vardır. Bu ahlâkî örgü vardı. Eğer bu 
ele alınır, elbirliği ile yardım edilirse ve bu ulu
sal bir örgü haline getirilirse pek büyük işler 
görülebilir. 

Ben »ize bildiğim bir misali ver
mekle onur duyuyorum. İstanbul'da Anadolu-
hisarında bir ilkokul vardır. Lebi deryada; be
yaz, güzel bir okul. Başöğretmen bu işe inanmış 
ve kalkmış Anadoluhisann 'da semtleri dolaşmış, 
yardım temin etmiş. Tardım demekle kapıları 
çalarak, âdeta izaç edecek şekilde para temin et
miş demiyorum. Okulun bir örgüdü, bir nizam
namesi var. Her hafta bir müsamere veriyor ve 
bu miisamereler ekseriya cumartesi günler olu
yor. Ben de bulundum. Bu kadar basit bir 
yerde, bu kadar sayılı uzuvlarla bu kadar ko|-
lektif ve maşeri bir mabedin doğabileceğine o 

-zaman inandım. Burada ülkenin muhtelif nok
talarından gelmiş birçok yavrular vardır. Mem
leketlerinin şarkılarını okutuyorlar ve memleket
lerinin rakslarını yaptırıyorlar, onlara. Hiç yor
madan kısa, kısa ufak ufak temsiller verdiriyorlar. 
Aileler mesut, çocuklar mesut ve öğretmenler kuru
lu mesut. Bu okulda bir aş teşkilâtı var. Fakat bu, 
öbür okullarda olduğu gibi değil, burada yoksul
ları ayrıp vermiyorlar. Temin etmiş, erzakını, 
yağmı, şekerini arzu eden buyursun, yemek yi-
sin diyor, serbesttir diyor. Çok güzel bir şey, 
ideal bir şey! Eğer bunu sıkı tutarsak buna ina
nırsak bir aç çocuk, bir önlüksüz çocuk bırak
mayız ve bu demokrasi senbolünün hakkını da 
vermiş oluruz. 

Müsaadenizle üniversitelerdeki kitap mesele
sine de dokunacağım. 

Rica ederim, üniversiteler ilkokullar değildir, 
ortaokullar değildir, liseler değildir. Bunlar bi
lim ve ilim yaratma yerleridir. Buralarda ki
tap okutulmaz, Buralarda ders okutulmaz, bu
ralarda araştırma, bulma, keşfetme metodları öğ
retilir. Buralar okutma yerleri değildir. Bura
lar konferans salonları değildir. Burası insi-
yasyon mabetleri araştırmaya başlatma mabetle
ridir. Profesörden maksat müellif değildir. 
Böyle ahlamıyalım, bu anlayış yanlıştır. Esasen 
profesör beynelmilel bilimli bir eser verdikten 
sonra profesör olmuştur. Canı isterse yazar bir 
iki tane daha yazar, canı istemezse yazmaz. 
Bı. işi serbest bırakalım ve Eğitim Bakanlığını 
tazyik etmiyelim. Burası mektep değildir. Yan- | 

L1945 O : 1 
lış bu. Eğer Üniversite yaratıcı adamlar ye-
tiştirmiyorsa, eğer Üniversite yeni yeni kanun
lar büldurmuyorşa zaten vazifesini yapmıyor de
mektir. . Profesör, orada disiplin, burada di
siplin. sokakta disiplin, evde disiplin, canı çı
kar, tutulur adara.. Profesörü biraz rahat bıra
kalım. Bırakın bunları, Üniversitelerin, Güzel 
sanatlar Akademilerinin, okullardan, apayrı, 
yaygın, ahlâki bir disiplini vardır. Üniversite
den istiyeceğimiz şey, kitap okuması, kitap 
yazması değildir, Türk ilmini yaratmasıdır. Bu
nu yapıyor mu, yapmıyor mu.? Yapmıyorsa kı
yamete kadar okutsun, neye yarar? Bir nokta 

' var; o noktada hassas duralım. Üniversiteye, 
asistan, doçent, profesör alırken, gerçekten il
mî şahsiyetini Beynelmilel denebilir orijinal bir 
travayla isbat etmiş olanı alalım. Amma ve lâ
kin bütün Üniversitelerin bütün profesörleri 
âlemi ulemadan değildir, olamaz. Hakikaten bir 
Üniversitenin içinde 4 - 5 tane de üçüncü, be
şinci dereceden adamlar olabilir. Fakat böyle 
adamlar vardır diye bütün profesörleri sıkma-
malıdır, serbest ve rahat bırakmalıdır. Orada 
da zamanla ister istemez bîr istifa olacaktır. 
Neticede milletin derecesini belirtme bakımın
dan 3 - 5 adam sivrilecek, yükselecektir. Pro
fesör hangi kütüphaneden isterse orada oku
tur, konferans ve saire lüks kabilindendir. Asıl 
lâboratüvarlar, iş yerleri, araştırma yerleri mü
himdir. Bu araştırma memleketin yeni yeni ha
zinelerini meydana çıkarma nevindendir. Ora
daki adam teknisyendir, bilgindir. 

Saros körfezi meselesine geliyorum : Bir 
Üniversite talebesinin Saros körfezini bilmeme
si az tesadüf edilen olaylardandır. Fakat bu
nunla bir Üniversitemizin bir şubesinin ilmî 
varlığını istidlal etmek son derece yanlıştır. 

Efendim; Dil Fakültesi talebesi Saros kör
fezinin adını işitmemişse bundan dolayı kaba
hat profesörde değil, ilkokul öğretmenindedir. 
Bunlar ilokulda öğretilir. Fakülteler dağların, 
körfezlerin adlariyle değil, bilimleriyle uğra
şır, morfolojisi ile uğraşır. Sizi sevindirecek bir-
şey söyliyeyim : Ankara Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde coğrafya şubesi yokmu, o en 
kuvvetli bir şubedir. Şahsen trâvay yapmış pro
fesörler vardır, doçentler vardır. Bunlarm hep
si birbirinden kıymetlidir. Ülkü mecmuasına 
bakın, fakülte mecmuasına bakın, memnun 
olursunuz. Memleket üzerinde yaptıkları tra-
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vayları bulacaksınız. Bunlar Anadolu'yu baş
tanbaşa dolaşırlar, travay yaparlar. Onlarla 
övünebiliriz. Amma burada Üniversitelerimiz
de yapılacak şey yok mudur? Vardır. Bunlar
dan biri belki çeyrek asırdanberi propaganda-. 
sini yaptığım fakat bir türlü işittiremediğim 
birşey vardır, dergiler neşrediyorlar. Bir pro
fesörün değerini aynı cinsten profesörler tak
dir edebiliyor, anlıyabiliyor. Herhangi bir kül
tür sahibi anlıyamıyor. Onun için bunu zaman 
zaman hiç olmazsa, ecnebi dillerle çıkartalım. 
Yayılsın, oradaki tepkilerini anlryalım, tenkit 
etsinler, profesörlerimizin değerini ölçelim. Bu 
adamları ilim kongrelerine, tetkik için gönder
meğe hiçbir mâni yoktur, bunlar çok feyizli şey
lerdir. 

Efendim, Türk milleti radyoda, konser sa
lonunda, okulunda tabiî Türk müziği dinlemek 
istiyecektir, tabiî istemek hakkıdır ve çok din
lemek istiyecektir. Çünkü Türk müziğindeki 
melodiler milletin kendisidir, Türk milletinin 
kendisidir. Tabiî bunu dinliyecek ve dinlemek 
istiyecektir. 

Ancak, ancak, bu nasıl bir gerçekse, bunun 
kadar büyük bir gerçek dâva vardır, Avrupa 
musikisi dediğimiz bir şey vardır. Bu müzikte 
öyle bir anlatım, ifade kudreti vardır ki, ordu
ları bile yürütüyor, opera oynanıyor, operet oyna
nıyor, yani dil haline gelmiştir. 

Bizim millî musikimiz yalnız halk ağızları mı? 
Klâsik türk musikisi, hattâ en kötü meyhane 
müziği, onun içinde bile melodi kırıntıları var
dır. Bu, büyük bir tezdir. Fakat bir de bunun 
antitezi var. Karşımızda öyle bir avrupa müziği 
vardır ki, teknik itibariyle üstündür. Bunda hiç 
şüphe yoktur. Ayrı iki teknik vardır. Kabul, 
fakat Garp musiki tekniği, hiç şüphe yok ki, 
alaturka musiki tekniğinden çok yüksektir. Bir 
kere garp musikisinde ifade kudreti vardır. Yü
rütür, oynatır, herşey yapar. Ne olacak, sentezi 
nedir? Bunu arıyalım. Efendim, Sayın General 
Pertev Demirhan okadar güzel söylediler ki, ben 
hepsini işitemedim, fakat söylediklerini topyekûn 
anladım. Kendileri bu bahsi gayet iyi anlattık
ları için ben de ayrıca uzun uzadıya konuşmıya-
cağım, fikrimi-söyliveceğim. Sentezi şudur: ilk 
hatıra gelen şey bu musiki çekişmesi 
çeyrek asırdır devam ediyor. Bunun 
üzerinde ben de vaktiyle Rauf Yekta ile 
münakaşa ettim, izmir'den bir doktor bana «Va-
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tansız» diye açık mektup yazdı. Bir şey ifade et
mez. tik hatıra gelen şey, bazı Avrupa ustaları 
gibi millî melodileri alırız, armonize ederiz, millî 
musiki olur zannediyoruz.- Rahmetli Gökalp'ta 
bu kanaattaydı. Bunda bir parça gerçek payı var
dır, fakat tanı gerçek değildir. Böyle, ekzotik 
çeşnili 3011i musiki bu değildir. Millî musiki sa
yın generalin izah ettiği gibi melodi değeri millî 
oları fakat teknikte kayıtsız, şartsız Avrupalı olan 
musikidir. Geçende Halil Bedi Yönetgen radyo
da fin musikisi hakkında bir konuşma yaptı. Bu 
izahat benim iddiam için bir örnektir. Yani'me
lodiyi veripte al armonize et ve radyoda çal. Millî 
musiki böyle olmaz. Yani kayıtsız, şartsız Garı'» 
musiki tekniği. Bunun için yetişmiş bestekârla
rımız vardır. Bunlar çoktur. Ve çok teşekkür 
ederim ki, benden önce konuşan arkadaşlarım 
bunların adlarını birer birer saydılar. Adının 
Saygın olsun, Ulvi Cemal Ergin olsun, Ce">al 
Reşit olsun ve daha bir çokları olsun, bunların 
hepsi kuvvetli ve Avrupa çapında bestekâr] a rd-r 
tşte şimdi asri söylemek istediğim noktaya, gel
dim. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar halkın ag/iü 
dan bağlıyacaklar, klâsik Osmanlı musikisi üze
rinde duracaklar, meyhane musikisine kadar tara
yacaklar. 

Bu iş bitti mi, armonize etmek değil, vicdan
larından bir- eser ortaya atacaklar. Türk olduk-
larından ve melodilerle son derecede meşbu bu
lunduklarından yarattıkları eser Türkten baş
ka bir şey olmryacaktrr. Bunu, dinleyenler, 
Avrupa musikisi diyecekler, fakat bize başka 
bir- vicdan başka bir insanlık getiriyor, bu ne
dir? Deyecekler. Türktür deyeceğiz. 

Şöyle bir, yakru misal için, radyonuzu açı-
rırz. Fransız musikisini dinleyiniz. Evet bir 
teknik, bir üslup var fakat bize uzak. Macar-
cayı dinleyiniz, daha yakın. Fin ise büsbütün 
yakın. Bizimkisi ise, tamamen bizim olacaktır. 

Eğitim Bakanına soyuyorum, hepsi güzel
dir, buraya kadar. Lâkin Maarif Vekili, eğer, 
Konseryaffiıv.ıaı4 bu adamların besteleyecekleri' 
operalara, operetlere açmazsa bunlar inkişaf 
edemez. Bunlar öylesine sanatkârlardır ki, eser 
yaparlar, ancak, nota halinde gömerler. 

Heykel tecrübesini geçirdik, bizde beynel
milel heykeltraş yok... Var efendim, var... Ya
ni Avrupa tekniğini taşıyan heykeltıraşlarımız 
var. Atatürk'ün heykellerini, beynelmilellere 
yaptırdık, Taksim'deki Kanunika abidesi mey-
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danda, Saraybunıun'da, burada Güven âbidesi I 
meydanda, «ok yalvarırım, o insanların han
gisi bize benzer? Hadi ile zühtü'nün yaptığı bir 
heykel var, Barbaros heykeli. O Türk tür, o ka
fa tasını Karacaahmet 'te çok görürsünüz. O du
ruşu karşıdaki Sinanın mabedine girenler ara
sında çok bulursunuz, anıma kusurluymuş. Şah
eserler böyle üzerinde çalışarak, biraz daha 
geliştire geliştire, istidatlar cevalan ede ede 
meyve verir. Oturarak, kapanarak, gömülerek 
eser olmaz. 

Millî Eğitim Bakanı, benim, klasikler hak
kındaki düşüncelerimden şüphe edebilir mi ? 
etmez. Ben bilirim^ klasik nedirf Klasik iyi
dir, fakat klasikler herşey değildir. Akıyor 
böyle kitaplar, güzel. Fakat herşey değildir. 
Yerli müellifle işe başlarız. Yerli tiyatro, yer
li operet, yerli opera, yerli kompozitörlerle 
işe bağlıyacağız. Bocalıyacaklar, fakat zararı yok. 
Günün birinde millî operet, millî opera ve millî 
vezin yapacağız. Heykeltraş kendi kendisine 
beynelmilel olmaz. Bocalıya bocahya olur. He

le tecrübe yapsın da sonra dikelim. Hayır; hey
keltraş atelyesinde yuğura yuğura değil, hey
keltraş dike dike olur. Onun için sanatkârları
mıza bir hürriyet verelim ve korkmıyalım. Biz
de opera yazacak, kompozisyon yapaack Avrupa 
tekniğinde adamlar vardır. Bir muharrir pi
yes yazar fakat nihayet Halkpartisine verir. 
Şehir tiyatrosu herkesin eserini oynamaz, Dev
let tiyatrosu keza Ne yapsın? Halkpartisine ve
rir Herkesin eserini Devlet tiyatrosu kabul 
etmez. Ne yaparsınız? Halkpartisine -verirsi
niz. Orası son melcedir. Amma Basın ve Ya
yın müstehcendir, kanuna muhaliftir denirse 
yine oynamaz. Tek çare Halkpartisi kalıyor. 
Görüyorsunuz ne istidadiı adamlar çıkıyor, 
bize haber veriyor ve ışık parlıyor. Eğer Hükü
met klasikleri koruduğu gibi millî eserleri de 
korursa bu arada millî müzik dâvamız da hallo
lunacaktır. 

Sözümü bitirmek üzereyim. Mühim bir nok
ta da müsabakalardır. Hiç üşennıiyerek müsa
baka ilân etmeliyiz. Varsın eser. gelmesin, Cum
huriyet Halk Partisinin yaptığı gibi devam ede
lim, günün birinde bazı şeyler elde edebile
ceğiz. Yalnız mühim nokta, eğer eser sanat 
eseri ise jüri heyetlerinin artist olması lâzımdır, 
bunlar heveskâr olmaz, seyirci olmaz, ancak sanat- ı 
kâr olursa, yaratma nedir bilir. j 

.1940 0 : 1 
Geçen yıl bu kürsüden izcilik hakındaki bir 

takını düşüncelerimi sunmuştum. Ondan sonra 
müteaddit kampları geddim, gördüm, çok ümit 
verici şeyler var. Çok güzel. Bunların çevrele
rini son derece ahlâkî buldum ve sevindim. -İyi 
yol tutulmuş, daha da gelişebilecektir. 

Çok 'mesut olarak sözlerimi bitiriyorum. 
(Alkışlar). 

B. K. ÇAĞLAR (Erzincan) —.Arkadaşlarım•; 
burada herhangi bir sanat meselesi hakmda 
Akademik bir konuşma yapmağa ne niyetim, ne 
de salâhiyetim vardır. Yalnız arkadaşlarımın sa
nat hakındaki bir çok fikirleri, dilekleri ve 
salahiyetli iddiaları kafamda bir takmı amelî 
denilebilecek düşünceler uyandırdı. Eğer bun
ları söylememe müsaade buyurursanız bu tar
tışmaları bir neticeye bağlamış ve Meclisin 
dinleme, söyleme emeklerimiz boşa gitmemiş 
olur. Düşüncelerimi bu cesaretle söylemeğe baş
lıyorum. 

Cumhuriyet yılları içinde büyük bir sanat 
kaynaşması, büyük bir sanat hamlesi vardır. 
Türklüğümüzü, Garplılığımızı bütün parıltıla-
riyla, bütün veçheleriyle sanata verecek eserler 
beklemekte artık haklıyız. Böyle eserleri ya
ratmağı aklına koyan, ve böyle eserler yarat
mağa kendini vermiş olan sanatkârlarımız var
dır. Fakat ilhamlarını, etüdlerini beslemek ve 
tamamlamak imkânları yoktur. Geçim derdine 
düşmüşler, başka işlere koşulmuşlardır. Araya 
gidiyorlar. 

Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram sa
bahı diye ve buna benzer millî, hamasî şiirleri
nin parçalarım duyunca mest oluyoruz. 

Fakat bunlar yarım duruyorlar. Yahya Ke
mal tutulmadı mı? Muarızlar diyebilirler ki : 
En büyük şairin mısralarını hiçbir millet böy
le ödememiştir. Amma yardım usulsüz; teşki
lâta dayanmryan, maksatsız bir yardım. Yar
dım nasıl olur? Bunu izaha çalışacağım. Ah
met Muhip Dranas isimli bir genç şair vardır 
ki, yeni Türk dilinin ve sanatının zaferi olacak 
bir destan hazırlamaktadır. Fakat gündelik 
kaygıları içinde eseri de, kendisi de bocalıyor. 

Arkadaşlar, Ahmet Adnan Saygın diye, 
muhakkak ki bugün dünyada yaşayan beste
kârların en büyüklerinden olan bir arkadaşı
mız var. Türk inanışının, Türk hayat görüşü
nün asırlar boyu ifadesi olan Yunus Emre Ora-
taryos'u bir. türlü yerin dibinden çıkarılamıyan 
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maden gibi piyanosunun üstündeki kâğıtlarda 
ölü yatıyor. Bize kahramanı, canavarı, akını 
yermiş olan Faruk Nafiz hocam haftada 18 mi, 
28 mi saat derse boğulmuş ve geçimini sağla
mak için ayrıca da mizahi manzumeler yazmak 
zorunda kalmıştır. 

Basri Gocul isminde bir ilkokul öğretmeni, 
koltuğunda 10 000 mısra ile geldi. Bütün Türk 
tarihini nazım halinde getirmiş, tyi bir eser ol
mak İçin sadece bu çocuğun gelip büyük şehir
de yerleşmesi aydınlarla teması, kitaplarla ay
dınlanması lâzım. Okuyacak, öğrenecek ve bu 
eserini tamamlıyacak. Fakat nereye müracaat 
edecek? Merci yoktur. Şimdi Ankara'da bir 
günde gidilen Sivas'ı bırakrhız; İstanbul'dan 
2,5 saat mesafede bulunan İzmit ne Yahya Ke
mal'in şiir okumasını, ne de Necdet Remzi 
Atak'in keman çalışını dinlemiştir. Peki bu im
kânlar nasıl yaratılacak? Türk (Cumhuriyeti 
sanatı, sanatkârı himaye etmemiş değildir. 
Eğer Devlet resim sergisi olmasaydı ressamla
rımız eserlerini öyle teşhir edemez ve satamaz
lardı. Eğer Parti geziler tertip etmeseydi son 
resmimizin büyük başarıları (memleket tablo
ları) meydana gelemezdi. Fakat bunlar bolüm 
bürçük şeylerdir. Bu ayrı ayrı çalışmaların ne
ticesi verimsiz oluyor. Çünkü bunlar arasında 
bîr işbirliği, maksat beraberliği yoktur. 

O halde?... Bizim memleket gibi, eser veren 
sanatkârı, alıcısı ile dinleyicisi ile, okuyucu
su ile, henüz besleyemiyen memleketlerde bu
nun bîr tek çaresi var, her yerde uygulanmak
ta olan çare : Millî Eğitim Bakanlığı; müteda-
•vil sermaye ile bir sanatkârlar sandığı meyda
na getirmeli ve bunun etrafında bir de sanat
kârlar birliği kurulmalıdır. Bu birlik bu müte-
davil sermayeden sanatkârların zihninde yara
tacağı eser için istirahat, huzur, seyahat avans
larını verir, sanatkâr eserini getirir, teslim 
eder, avansını mahsup eder, üst tarafını alır. 
Birlik bu eseri yayar, oynatır, plâka aldırır, 
bütün masraflarını çıkartır. Hem sanatkâr bes
lenmiş olur, hem de sanat eseri meydana çı
kar. Bu pekâlâ mümkündür ve yapılması zaru
ridir. 

Arkadaşlar, sanatkârlardan, sanatın korun
masından bahsederken akla akademinin gelme
mesinin imkânı yoktur. Akademinin, bir me
deni memleket için bir ihtiyaç olduğunu Büyük 
Meclise anlatmağı ben küstahlık addederim. 

S. 1945 0 : 1 
Bunun bugüne kadar vakti gelmemiş olabilir. 
Fakat bugün gelmiştir. Bu akademiyi birkaç 
kelimeyle hayalinizde çizivereyim : Bizim, iti
barı, verimi ve parası yerinde olan iki kurumu
muz vardır : Türk Tarih Kurumu, Türk Dil 
Kurumu, ö te yandan İnönü Ansiklopedi çalış
maları, Talim ve Terjbiye Heyeti, beri yanda da 
Tercüme Bürosu. Bütün bunlar parça parça, 
akademinin vazifelerini yapıyorlar. Düşününüz, 
Atatürk'ün Tarih ve Dil Kurumları için koy
duğu para bunlara esas olmuştur. Bunların 
müşterek bir bina yaptığını düşününüz. Altın
da bir büyük basımevi, ikinci katmda bir bü
yük kitapsaray. Üzerinde de akademinin topla
nıp çalışacağı salonlar, odalar. Eğitim Baka
nımız, bu iki kurumun başkanıdır. Bu paralar 
kendi ilmî hayatımız içindir. İşi bu veçhile kur
tarmak pekâlâ mümkündür. Biz Türk Dil ve 
Tarih Kurumlarının bugünkü paralariyle meyda
na gelecek olan bir Atatürk Akademisini haya
limizde selâınlıyabiliriz. Bunun İspanya'da bir 
şato olmaması, Meclisin ve Bakanın ilgisine bağ
lıdır. İşte arkadaşlar, yaratıcı olduğu için 
herhangi bir fâniden daha çok haysiyetin ve 
izzetinefsin adamı olan sanatkârı, tufeyli gibi 
caize ile beslemek asla caiz değildir. 

Son temennime geliyorum: Tarih boyunca, 
arkadaşlarımın çok iyi işaret ettikleri gibi, bü
tün insan yaratışının potası olan Anadolu'yu, 
bütün medeniyetlerde büyük rolleri olmuş olan 
Anadoluluyu töreleriyle, inanlariyle, teşkilâ-
tiyle, eski ve yeni hayat telâkkileriyle bize ta
nıtacak olan bir Anadolu Enstitüsünün kurul
ması lâzımdır. Arkadaşlar, şurada bir Maden 
Arama Enstitüsü vardır, maddi cevherlerimizi 
aramaktadır. Asıl bizim öz cevherimizi, Türk 
madenini arayacak olan bir Anadolu Enstitüsü
ne zaruret vardır. Türkün törelerini, inanları
nı ve teşkilâtını bu millete tanıtacak şekilde; 
bütün kendini yeni bulan istiklâlini yeni alan 
milletlerde olduğu gibi bir yurt enstitüsü, bir 
Anadolu Enstitüsü kurmak lâzımdır. Memle
ketteki bütün bölüm pörçüm çalışmaları da bu
na ekler, orda birleştiririz. Kendisi değerli bir 
sanat ve bilgi adamı olan Millî Eğitim Bakanı
mızdan, huzurunuzda tasvibinize mazhar olur
sa, üç şey istiyeceğim: Bu fikirler modelleşe-
rek gelecek bütçe yılında hazır olsun. Mıitad 
olan safhalardan geçerek üç tasan halinde gel
sin. 
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Birincisi: Mütedavil sermayeli sanatkârlrr 

birliği, 
îkincisi: Müstakbel, Atatür Enstitüsünün ku

rulması, 
Üçüncüsü: Anadolu Enstitüsü. 
Bunlar kurulacak olursa bütün sanat dâva

larımız halledilmiş olacaktır. Türk sanatı, Türk 
miUiyeti, Türk iymanı Büyük Millet Meclisine 
bir kere daha minnettar olacaktır. 

Arkadaşlar; Hindlilerin Mahapharatası, Fi n -
lilerin Kalev'alası, Almanların Nibelungen'i îrf n-
lılann Şehnamesi var, fakat tarih boyunca aza
metli destanlar yapmış olan Türk milletinin ya
zılı bir destanı yoktur. îşte bu müesseseler sa
yesinde bunun gibi özlediğimiz yaratmalar kabil 
olacaktır. (Yaşa sesleri, alkışlar). 

R. M. GÜN TİMİN (Çaıakkale) —' Efendim, 
ben Millî Eğitim Bakanlığımızın çok muvaffaki
yetli bir eserinden bir kaç kısa kelime ile bahset
mek ihtiyacına karşı koyamadım. 

Bir kaç senedenberi klâsikler diye bir seri 
neşrediliyor. Geçen sene. çıkan kitapların sayısı 
yüzdü, bu sene 129 u buldu. Bunların heyeti umu-
miyesi de zannediyorum ki 400 e yaklaştı. Devlet 
dairelerinde işlerin biraz ağır gittiğinden yani 
hızlı yürümediğinden şikâyet edilir, Onlardan 
bir tanesi 129 cildi bir senede çıkarmaktadır ve 
ne ehemmiyette ciltler. Bu çok sevinilecek bir 
şeydir. Bu klâsikler, yalnız bugünkü yüksek te
fekkürün kaynağını meydana getiren büyük ana-
eserler değildir. Bunların arasında yeni eserler 
de çoktur. Yani gençlerimizin gelişmesi için, 
okuma zevklerinin yükselmesi için lâzım gelen 
yeni ve çok güzel dünya eserleri de vardır. 

Efendim, malûm olduğu üzere, mektepler bil
i l e r i kuru kadidler ve şemalar halinde verir. 
Onun muhtaç olduğu eti, kani siniri temin etmek 
serbest okuma işijdir. Demekki Eğitim Bakanlığı 
yalnız memleketin kütüphane ihtiyacını temin 
etmekle kalmıyor, aynı zamanda mekteplerin 
muhtaç olduğu zaruri malzemeyi de veriyor ve 
büyük bir ihtiyacın yüzde elli veya altmışını te
min ediyor demektir. Hasılı mektep genci, mek
tep çocuğu için, ekilmiş tarlaya yağmur ne ise, 
serbest okuma kitapları da odur. 

Bunlar tenkid edilemez mi, seçimleri ve ter
cümeleri tenkid edilemez mi? Belki edilebilir. 
Tenkid edilmiyecek bir şey yoktur. Fakat ben 
kendi hesabıma öyle görüyorum ki, biraz kusurlu 
bir eser hiç olmamasından iyidir. Zaten çok pü

rüzsüz çalışmak, arzusu ve hatalı iş çıkarmak 
vehmi insanı kısırlaştırır. Bilhassa çocuklarımıza 
ecnebi dil öğretemediğimiz bir sırada bu 400 e 
yakın eserle hemen hemen onlara iyi bir fikir 
terbiyesi vermek mümkündür. Devamını dilerim. 

Söyliyeceklerim bunlardan ibaretti. Fakat 
Behçet Kemal arkadaşımın burada tiyatro ve 

. sanattan bahsetmesi bana da tiyatro hakkında 
bazı şeyler söylemeği hatırlattı. 

Tiyatro; bu kitap bahsi kadar ehemmiyetli 
değildir. Fakat hayatımızda bunun da kendine 
göre ehemmiyeti vardır. Bizim bir konservatuva-
rımız vardır. On senedenberi talebe yetiştiriyor. 
Bunların bir kısmı altı seneden MIA maundur . 
Sayılarını pek b i l iyorum, a UT*» epeyce oldu
ğunu tahmin edi^ <rum Ge lec i senelerde daha 
da çoğalacaktır. Bu gocukların bugiu; gidecek 
yerleri yok. Daha doğrusu oynıyacak tiyatrolar 
yok. Konservatuvarda yarım misafir, yarım mü
zakereci vaziyetindedirler. Arkada§lariyle bera
ber çalışıyorlar, onlara yardım ederler. Mektep 
temsilleri, numune temsilleri yaparlardır. Hal
buki, bu işi biraz bilenler için bu doğru olamaz. 
Çünkü sanatkâr mektepte öğrendiğinden zij^ado 
sahnenin suni ışığı altmda, çalışıp çapalamakla 
yetişir. Mektepten çıkar çıkmaz; ısınmış, ısıtıl
mış bir. demir gibi derhal döğülmeğe başlaması 
lâzımdır. 

Bir numune temsilinde senede birkaç rol al
mak kâfi değildir. Muayyen bir temsil devresin
de kuvvetli bir tiyatro ombiance'i içinde mü
temadiyen geceli gündüzlü sık ve mütekâsif hh 
çalışma ile çalışması lâzımdır. Böyle yapmıya-
cak olursak sanatkârm hızı ve hırsı kaybolur. 
Sanatkâra ve bilhassa tiyatro sanatkârına saha 
vermemek ne bileyim bisiklete bindi ripte duracak
sın, yürümiyeceksin demek gibi sinir bozucu bir 
şeydir. 

Bu hal ne zamana kadar devam edecektir? 
Opera yapılıncıya kadar deniyor. Opera yapıl
mak, pekâlâ biliyoruz. Ankaranın şanına yakı
şır; boyları ile mermer sütunları ile, Ankara'nın 
öteki büyük binalarından farksız bir opera çı
karmak senelerin işidir. Halbuki, bu işin senele
re hiç bir zaman tahammülü yoktur. Sonra ope
ra daha ziyade bir lükstür. Yapılacak lüks Dev
let tiyatrosu daha ziyade operanın malıdır. Şu 
halde opera meydana geldikten sonra da komedi 
ve dram kısmı artistleri, boş zamanlarında sığın
tı vaziyetinde oynıyaeaklar demektir. Yani bu-
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günkü vaziyet devam edecek. Düşündüğümüz, 
büyük kıymetli sanat tiyatrosu için lükse hacet 
yoktur. Büyük binaya haeet yoktur. Sesleri 
gayet iyi aksettiren dört dümdüz duvar kâfidir. 
Bütün dünyada büyük tecrübeler göstermiştir-
ki, sesi iyi aksettiren dört çıplak duvar içerisin
de .sanat sahnelerin en iyilerini açmak mümkün
dür. Onun lüksü dışından ziyade içindedir. Bi
naenaleyh, bu çocukların profesyonel tiyatrocu
ların dükkân adım. verdikleri mütevazı bir dam 
altına ihtiyaçları vardır. 

Bunun çaresi ne denecek. Ben de diyeceğim 
ki bizim Evkaf apartmanının biraz himmetle bu 
i§i karşıhyabilecek, tiyatro olabilecek bir sa
lonu vardır. Biraz emekle boks maçları için ol
duğu gibi tiyatro için de faydalı olacak bir hale 
getirilebilir. Yenişehir'deki Atatürk lisesinhı 
yanında bir binanın bulunduğundan bahsedili
yor. Bu dahi tiyatro haline getirilebilir. Yahut 
memlekette sermayadarlar teşvik edilebilir. Bu 
işin içinde bulunduğum için biliyorum; 150 -
200 bin lira sarfiyle temiz bir tiyatro meydana 
getirilebilir. Bu büyük bir gelir getirebilir. Me
selâ bir gece için bir tiyatroyu kiraya isteyiniz, 
görünüz ne istiyeecklerdir'. Efendim Eğitim Ba- , 
kanı evkafa ne yapsın, sermaye sahibine ne yap
sın. Rendi parası yoksa nasıl tiyatro yapılsın 
diyebilirk. Fakat çocuklar onundur; onlar so
kakta bırakılamaz. Bu işleri bütünlüğü ile üze
rine o almıştır. Millî Eğitim Bakanlığının mem
lekette mânevi nüfusu vardır, bunu kullanır. 
Şirketlerle veya belediyelerle temasa geçer ve 
memlekefte bu tipte bir kaç, hatta bir çok tiyat
rolar kazandırabilir. 

Arkadaşlar, ilimden ve ihtısasdan bahsede
cek değilim. Fakat bir meslekte 30 - 35 sene ça
lışmış olmak insana az çok söz hakkı verecek 
olursa ben bu hakka dayanarak huzurunuzda di
yebilirim ki tiyatro için zaman gelmiştir. Hat
ta herhangi bir sanattan fazla gelmiştir. Ele
man da hazırdır. Konservatuvarın yetiştirdiği 
talebeler vardır. Sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu 
bir amotör folluğu, bir amotör makinesi hali
ne gelmiştir, içinde 3 - 4 tiyatroyu idare edecek 
anasır vardır. Bunlar yer bulamadıkları için 
büyük bir asabiyet içindedirler. Bir misâl ar-
zedeceğim, fecidir: Geçen sene Şehir Tiyatro
sunda rejisörün yanında bulunuyordum, bir ha
ber geldi, bir intihar teşebbüsü olmuştu. Bu 
biı- intihar değil, tamamiyle bir harakiri idi. 

Malatyalı bir çocuk karnını bıçakla kesiyor. 
Bereket versin bıçak zararsız bir yeri kestiği içiıt 
çocuk ölmüyor amma facia hiç te küçümsenecek 
ölçüde değildir. Çocuğa sebebini soruyorlar. 
Sekiz senedir sıra bekliyorum, sahneye çıkama
dım, ıstırap içindeyim diyor. Bu vaziyette olup 
ta 40 - 45 yaşını geçmiş insanlar vardır. Bunlar 
iyi bir idare altında çalışabildikleri takdirde 
Avrupa artistleri ölçüsünde randıman verecek 
kabiliyettedirler. Eğer bizim Millî Eğitim Ba
kanımız, bizim iyi iş adamı olduğu kadar iyi 
sanatkâr olan Yücel, vilâyetlerle, belediyeler
le bir temasa girişecek olursa ben diyebilirim ki, 
bir tane değil, beş altı tane tiyatro kadrosu .dol
durulabilir ve hakikaten Avrupa sahnelerinde 
muvaffak olmuş aktörler kadar muvaffak olur
lar. 

Demin bahsettiğim kitaplarda gördüğüm bol
luğu bu tiyatro işinde de görüp onun karşısın
da da hayret ve minnetimi söylemem bir sene 
meselesi değil, bir ay meselesi olabilir. Mem
lekete çok büyük bir hizmet yapmış olmak i<:' : 

Hasan Âli Yücel'i güzel fırsat bekliyor. Bu iti
barla fırsatı kaçırmamalıdır. Temennim • bundan 
ibaret. 

H. ULUSOY (Niğde) — Küçük üç sualle 
sözüme başlıyacağım : 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı halk terbiyesi 
meseleleriyle ne şekilde meşgul olmaktadır? 

2. —• Millî bünyemizin halk terbiyesi mese
leleri bir tetkika tâbi tutulmuş mudur! 

3. — Bu meselelerle uğraşmak işi bir prog
rama bağlanmış mıdır? 

İkinci maruzatım, bazı arkadaşlarım ilko
kul öğretmenlerinin durumuna şefkat dolu 

' duygularla ilgilendiler. Şu bir gerçektir ki Ata
türk ve inönü devirleri; millî eğitimi milletçe 
yaşamanın, kalkınmanın, devrimin, dünya yü
zünde Türk milletinin lâyık olduğu yeri alma
nın, temeli telâkki etmiştir. Bütün Cumhuriyet 
Hükümetleri millî eğitime bu kanaatle hamle 
vermişlerdir. Millî eğitime ait bütün unsur
lar; öğretmenin yetiştirilmesi ve refahı, öğre
tim ve eğitim prensiplerinin dünya prensiple
rine uydurulması bu düşünce ile hız almıştır. 
Bu meyanda muhtelif yıllarda çıkarılan kanun
larla ilkokul öğretmeninin de maddi refahı ay
dın bir insanın hayat telâkkisine yakın bir se
viyeye getirilmiştir. Hepimizin bildiği birşeyi 
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tekrar edeceğim; memurlarına temin edebile
ceği refah seviyesi, milletlerin maddi imkânla
rına bağlıdır. Cumhuriyete, hangi maddi im
kân ile girdiğimiz gözönüne getirilirse, 1939 
dan evvel Devletin memurlarına ve bu arada 
ilkokul öğretmenlerine sağladığı refahı azımsa
mak mümkün değildir. Devletimizin ilkokul öğ
retmenlerine ve bütün memurlara temin ettiği 
refah prensiplerini 1939 dan evvelki ölçülere 
göre mütalâa etmek icabeder. 1939 dan sonra. 
milletimizin içinde bulunduğu şartlar her dar 
gelirliye hangi tesiri yapmışsa ilkokul öğret
menine de aynı tesiri yapmıştır. Fakat bu te
sirin ilkokul öğretmenini Kızılaym aş tabağına 
düşürecek kadar manen harbettiğini, müsaa
denizle kabul edemiyeceğim. Her zümrenin 
mânevi hayatının millî bünyede kendine göre 
bir önemi vardır. Fakat öğretmenin mânevi ha
yatının millî bünyedeki tesiri daha çok önem
lidir. tntibaa en müsait bir çağda yavrularımız 
hangi tesir altında yaşamış ise bütün ömründe 
onun izlerini bulmak mümkündür. 

Beyanatta bulunan arkadaşların müsaadele
riyle arzedeeeğim ; ilkokul öğretmenleri hak
kında gene bu kürsüden ifade edilen kanaat
ler, bu arkadaşların, kötümser, bitkin, muz-
tarip bir mânevi bünye taşıyıp taşımadıkları 
hususunda şüphe verecek vaziyettedir. Ben 
durumun asla böyle olmadığını, ilkokul öğret
menlerinin hayatiyetini, iyimserliğini, bir ke
lime ile, mânevi hayatının salâbetmi korudu
ğunu yüksek huzurunuzda ifade mecburiyetini 
hissettim. 

Üçüncü maruzatım; umumî prensiplerden 
ziyade seçim bölgemi ilgilendiren bir konu ile 
kıymetli vaktinizi harcadığımdan dolayı affı-
mı rica edeceğim. Bu sene Millî Eğitim Bakan
lığı, Niğde'de büyük bir sanat okulu binası 
yapmağa başlamış, Bor'da bir ortaokul, Nev
şehir'de akşam kız sanat okulu açmış ve yine 
Nevşehir'de bir erkek sanat okulu açmak için 
hazırlıklara girişmiştir. Dünyanın müsait olma
yan şartları içinde Cumhuriyet Hükümetinin, 
millî eğitim yolunda başardığı büyük işler, 
seçim bölgem halkınm samimi minnetiyle kar
şılanmıştır. 

Bu minnetin Cumhuriyet Hükümetine ulaş
tırılması, gerek toplu konuşmalarımızda, gerek 
Parti ilce kongrelerinde dilek halinde tebellür 
«tenistir. Bu minneti millet kürsüsünden ifade | 

etmekle vicdani vazifemi yapmış bulunuyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, Damar Ankoğlu 

arkadaşımız, kifayeti müzakere hakkında bir 
önerge vermiştir. (Kâfi sesleri). 

Müsaade buyurunuz. İçtüzük hükümlerine 
göre konuya karşı yana ve karşı iki arkadaş 
söz söyledikten sonra kifayet takriri reye kona
bilir. 

Yine İçtüzüğün sorular hakkındaki bahsi
nin «on maddesine göre soru hükümlerine tâbi 
olmıyarak, bütçe müzakerelerinde her millet
vekilinin dileğini söyliyebileceğini, Meclis öte-
denberi teamül olarak ele almış ve bütçelerde, 
müzakerenin yeterliğini kabul etmemiştir. Bu 
ciheti zatı âlilerine hatırlatırım ve Damar An
koğlu arkadaşımızdan da önergelerini geri al
malarını rica ederim. 

D. ARIKOĞF/U (Sayhan) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — O halde buyurun, Taşkıran... 
T. TAŞKIBAN (Kastamonu) — Sayın ar

kadaşlarım; Ben Sayın Millî Eğitim Bakanımız
dan, orta .öğretim hakkında bazı dileklerde bu
lunmak için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Orta öğretim kurumlarının memleket ihtiyaç-
larını geniş ölçüde karşılamak için gerekli dere
cede gelişmesi zarureti büyük önemli bir mesele 
halindedir. Bunun içindir ki, Millî Eğitim Ba
kanlığı bu konuyu esaslı surette ele almış bulun
makta ve bir öntasarı ile orta öğretimin gelişmesi 
için gerekli tedbirleri hazırlamaktadır, çok de
ğerli esasları taşımakta bulunan bu önta-sarıya 
göre bina, öğretmen yetiştirme, randuıuan, ders 
âletleri gibi dört temel itibariyle orta öğretim 
geliştirilecektir. Çok yakın bir zamanda bu ge
lişmeyi görmeyi candan istemekle beraber maddi 
ve manevi sebeblerle daha uzunca yıllar İnekle
mek zorunda bulunduğumuza kaniim. Bunun 
içindir ki orta öğretimin bugünkü durumuna 
göre bazı hususlardaki dileklerimi arzedeeeğim. 

Arkadaşlar, bugün orta öğretimde bir sınıfta 
toplaman çocuk sayısını ortalama olarak 50 bu
luyoruz. Gerçi bazı sınıflarda bu sayı 70 - 80 
ne kadar çıkmakta, diğer bazılarında 30 - 40 ka 
kadar inmekte ise de ortalama 50 olarak alına
bilir. 

Geniş bir müfredat programını bitirmekle, 
müzakere tatbikat yapmakla mükellef olan öğ
retmenler için bu çok kalabalık sınıflarda kâfi 
derecede randuman almak bütün gayret ve istek-
lerioe rağmen çok çetin olmaktadır. Binaenaleyh 
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bugünkü durumun devam ettiği müddet zarfında 
saym Bakandan istirhamım, müfredat progra
mının bir kere daha ele alınarak öğretilen bilgi
ler içinde zaruri olanlarla faydalı olanların bir
birinden ayrılması ve şimdilik yalnız zaruri olan 
bilgilerle iktifa edilerek öğretmenlerimize daha 
çok tatbikat daha çok müzakere için zaman bıra
kılması ve dolayısiyle randımanın artırılması 
yoluna gidilmesidir. Kendilerinden birinci istir
hamım budur. 

ikinci istirhamım mütalâa saatleri hakkında
dır. Bazı ortaokullarda, liselerde öğleden sonra 
yapılmakta bulunan mütalâa saatleri, kabul edi
len prensipin bütün güzelliğine bütün terbiyeyi 
değerine rağmen maatteessüf beklenen randıma
nı verememiştir, öyle zannediyorum ki bura
da da sınıf kalabalığı büyük rol oynamaktadır. 
Bunun için Sayın ve değerli Bakanımızdan ri
cam; bu mütalâa saatlerinin çeşitli sebeplerle 
evlerinde rahat çalışacak köşeleri bulunmıyan 
çocuklarla, derslerinden çok zaif not almış olan 
çocukların öğretmenlerinin etrafında toplanarak 
eksiklerini tamamladıkları bir saat haline geti
rilmesi yoluna gidilmesidir. 

Kendilerinden diğer bir ricam; bu kürsüde 
bir çok arkadaşlarımızın da temas buyurdukları 
imtihan meselesidir. Orta okulun ve lisenin son 
sınıfında yapılmakta olan imtihanlarımız itiraf 
etmek lâzımdır ki, çocuklarımız için çeşitli saf
halar bakımından yorucu bulunmaktadır. Bunun 
için imtihan işlerimizin bir kere daha gözden 
geçirilmesi zarureti vardır, kanaatındayım. 
Ben öyle zannediyorum ki, her iki devrenin son 
sınıf öğrencileri için, öğretmenlerden aldıkla
rı kanaat notu ne olursa olsun, ister parlak, 
ister zayıf bulunsun, imtihana girme hakkı ver
mek, bu imkân kapısını açmak doğru bir yol 
olacaktır. Bu takdirde öğretmenlerin kanaat 
notları tesirinin zayıflıyacağı yolundaki bir 
mütalâa da varid olamaz. Çünkü hiçbir öğret
men tasavvur edemiyorum ki, çocuğunun bir 
kere daha kuvvetini denemeye başvurmasını 
doğru bulmasını ve arzu etmesin. Yine bu iki 
sınıfta ortalarda yapılan eleme ve liselerde ya
pılan olgunluk imtihanlarının; birisi liseye ha
zırlık olması bakımından liselere diğeri üniver
siteye hazırlayıcı olması bakımndan üniversite 
ve diğer yüksek okullara olgunluğun müsabaka 
imtihanlariyle de telâfi edilmesi suretiyle nak
lini istirham ediyorum. Burada memleketin dört 
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köşesinden gelmekte bulunan çocuklarn yalınız 
iki ilimizde Ankara ve istanbul'da toplanarak, 
olgunluk imtihanı vermek için bir çok sıkıntı
lara, zahmetlere katlanmaları düşüncesi ak-

• la gelirse de, zaten ceplerinde bulunan olgun
luk diplomalarına rağmen, bu çocuklar arzet-

ı tiğim bu iki ile, çeşitli yüksek okullara girmek 
için, gelmektedirler. Biliyorsunuz, hemen hemen 
bütün yüksek müesseselerde müsabaka imtihanı 
yapılmaktadır. Binaenaleyh, çekilen bir zahmet 
varsa zaten çekilmektedir. 

Bu itibarla Sayın Bakanımızdan, bu imtihan 
işlerinin ele alınmasını ve yeniden gözden ge
çirilmelerini istirham ederim. 

Diğer bir ricam la, orta öğretimdeki müdür 
ve muavin meselesi etrafında olacaktır. 

Arkadaşlar, orta öğretimde muavin bulmak 
meselesi, bu müesseselerde müdürlük yapan 
arkadaşlarımızın çetin bir derdi halindedir. Zan
nediyorum ki, Bakanlığımız için de müdür bul
ma derdi çetin bir iş halindedir. Bence bu işi, 
bir meslek haline getirmek, 'cazibeli bir hale 
sokmak gerektir ve bunun ilk şartı olarak da, 
müdürün ve muavinnı yalnız okulun öğretim ve 
eğitiminden sorumlu tutulmaları, madî ve kır-
tasi işlerden kurtarılmaları zaruridir. Kendile
rinden bu cihetin de düşünülmesini rica ederim. 

Diğer bir istirhamım da okul hekimliği hak
kındadır. Bu istirhamım yalnız orta öğretim 
için değil, teknik öğretim ve ilk öğretim için de 
aynı derecede önemlidir. Hâlen okullarımızda 
hekimlik yapmakta olan arkadaşların esas görev
leri başka bir yerde bulunmakta ve küçük bir üc
ret karşılığında bu işi yapmaktadırlar. Bu da 
bilhassa gündüzlü okullarda çok sathi ve hattâ 

j bazan formaliteleri doldurmak işinden ibaret ka-
! lıyor. Dünyanın ileri bütün memleketlerinde bir 
I uzmanlık halini almış olan okul hekimliği işi

nin, bizim memleketimizde de Hasan Âli Yücel 
gibi attığı bütün adımlarda muvaffak olan bir 
arkadaşımız tarafından ele alınmasını içten di-
leyorunı. Hekimler yalnız hekimlik bilgisi ile 

ı değil çocuk ve gençlik pisikolojisi ile beraber 
eğitim bilgileri ile mücehhez bulunurlarsa ve 
kendilerini yalnız okul sağlık işlerine verirlerse 
okullarımızın eğitim ve öğretiminde hiç şüphe 
yok ki, büyük bir rol oynıyacaklardır. 

Kendilerinden son bir ricam; ilk okullarda 
yapılmakta bulunan ve ilk öğretmenler için ha-

I kikaten feyizli neticeler vermekte olan, sağlık, 
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sosyal yardım sandığı teşkilâtının, orta öğretim 
müesseselerine ve teknik öğretim müesseselerine 
teşmilidir. 

Arkadaşlar; hayatın iyi olduğu günlerde de 
iş bölümünde kendisi için mütevazi ve sâde, fa
kat mânevi çok büyük hazlarla dolu bulunan bir 
yolu seçmiş bulunan öğretmen için doğum, evlen
me, hastalık ölüm gibi hayatın önemli anlarında 
yalnız bulunmadığını ve kendisini destekliyecek 
yerler bulunduğunu bilmek emniyetle çalışabil
mesi bakımından gayet sağlam temellerdir. Ken
dilerinden istirhamım bunlardır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Dr. A. S. Delilbaşi. 

Dr. A. S. DELlLBAŞI (Kütahya) — Kıy
metli arkadaşlarım, Ancak bir iki kelime ile si
zi rahatsız edeceğim. Birisinin mevzuu garp ve 
şark musikisi meselesidir. 

Bendenizce bu bahsi gayet kısa ifade etmek 
kabildir. Âdeta garp musikisi, şark musikisi ye
rine Türk dili ve Türk olmıyan diller demek lâ-
zımgeliyor. 

Bendenizin telâkkim, şahsi telâkkim budur 
ve eğer garp âlemine gidip yüksek musiki tahsil 
yerlerinde tahsil ederek buraya gelenler, derhal 
istitraten arzedeyim ki, hepsine ayrı ayrı şahsan 
hürmet ve muhabbetim vardır, Fakat takdir buyu
rursunuz ki, ilimde hürmet ve muhabbet başkadır, 
hakikat başkadır, hakikat ve gerçek söylemek 
başkadır. Eğer bu zevat buraya geldikleri za
man benim ruhumdan bir şey söylemiyorlarsa 
kabahat kendilerinin değildir. Kabahat ancak, 
kendi dilleri ile kendi ruhlarının dili ile Türk 
musikisini bilmeden, onları garbe göndermekte
dir. Bu neye benzer? Kısaca ikmal edeyim. Bir 
adamı Almanya'ya, Çin'e, Japonya'ya gönderir
seniz, orada tahsil ederler, oradan gelince sen 
âlim oldun, bize Türkçe şiir yaz demeğe benzer. 
Zavallı türkçe bilmiyor ki, şiir yazsın. Böyle 
olunca bizim musikiyi yapacak olanlar hiç şüp
hesiz ki garp musiki alemiyle çok sıkı surette 
temas etmeleri, onu gayet iyi bilmeleri lâzım-
gelmekle beraber, bizim kendi dilimiz olan Türk 
musikisini de gayet iyi bilmesi lâzımgeldiğine 
de kaniim. Bendenizin yaşında olanlar bilirler, 
tecrübeleri yapılmıştır, isimlerini hürmetle an
mak lâzımdır. Muhterem General de söylediler. 
Çuhaeıyan ve Haydar Bey, daha bir çokları var, 
bunlar pek alâ bunun tecrübesini yapmışlardır. 
Yalnız, garp musikisini ve bizim musikiyi bi-
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lenler, bizim musikide büyük bîr noksanın bu
lunduğunu söylerler ve derler ki, garp musiki
si sizin Türk musikisini istediğiniz şekilde ala
maz. Zira sizin çeyrek sesleriniz vardır, onlar 
armonize edilemez. Bendeniz musiki nazariyatı
nı pek iyi bilmemekle beraber, bu mesele üze
rinde durdum ve fizik ve musiki alimlerinden 
sormuştum. Pek alâ bizim çeyrek seslerimizde 
armonize edilebiliyor. Şimdi meseleyi şöyle va
zetmek lâzımgeliyor. Bizim kadim bir edebi
yatımız vardır. Tanzimat devrine kadar devam 
eder.. O, Türk edebiyatıdır. Biz o edebiyatı 
bıraktık, o edebiyatta bir şekil olan Terkibi 
Bend, Tercihi Bend, Kaside gibi şeyleri bırak
tık. Başka bir yol tuttuk. Roman, tiyatro, 
yazmaya başladık, Sone yazmıya başladık. Fa
kat soruyorum; biz bu yeni edebiyat tarzını al
makla Türk dilini bıraktık mı? Nasıl ki tanzi-
mattan evvelki edebiyat Türk edebiyatı ise, 
sonraki edebiyat ta Türk edebiyatıdır. Biri bi
raz daha eskidir. Musiki bile böyledir, böyle 
olacaktır. Evet bendeniz de takdir ediyorum. 
Gazeller, şarkılar dinliyecek değiliz. Sahnemiz
de bir musikimizin olmasını istiyoruz. Bizden 
operet olmasını istiyoruz. Fakat benim millî 
musikimle olması lâzımdır. Millî Eğitim Baka
nının çok kıymetli bir musikişinas olduğunu bil
diğim için bu nokta üzerinde duracaklarına emi
nim 

İkinci bir noktayı da arzedeeeğim yüksek 
kürsüden tiyatro meselesine temas etmiyecektim. 
Fakat benden evvel söz söyliyen Behçet Kemal 
Çağlar ve Reşat Nuri Güntekin temas ettiler. 
Onun için bir defa daha üzerinde durmak istiyo
rum. 

Biliyorsunuz Fransa çok büyük bir buhran 
geçirdi, orada hayat çok pahalılaştı. Bir çok 
tiyatrocular tiyatroyu terke mecbur edildiler. 
Bir çok artistler de Kolloborotör diye atıldılar. 
Bunlardan birisi de (Sacha Guitri) dir. Bunun 
gibi tiyatroyu terketmiş (Lois, Vernier, Jac Co-
po, Lois Juvie) gibi adamlar vardır. Fransa'da 
hayat çok pahalıdır. Bir ingiliz lirası 400 Plan
sız frangına kote edilmiştir. Eskiden de Millî 
Eğitim Bakanlığından rica etmiştim, yine rica 
ediyorum: Bizim tiyatromuzun müzik kısmiy
le tiyatro kısmını birbirinden ayırsınlar. Ayrı
ca tiyatro kısmının başına bu adamlardan birini 
rejisör olarak getirsinler. 

Gl. Ş. TURSAN (İçel) — Efendim; bir mü-
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talâamı iki üç cümle ile arzetmeme müsaade bu- i 
yurun. 

Kıymetli mütefekkir İsmail Hakkı Baltaeı-
oğlu, buyurdular ki, profesörleri serbest bıra
kın, kitap yazmasınlar. Bu, profesörler yönün
den söylenmiş bir lâftır. Kendileri benim ya
şımda değildir, ihtimal ki Üniversiteye giden 
yetişmiş çocukları da yoktur. Ben üç çocuk ba
basıyım; biri doktor, biri yüksek mühendis, 
diğeri yüksek ticaret mektebinden çıkmıştır. 
Binaenaleyh söylediklerim kulaktan duyma, 
uzaktan görme değil işin içinden görülmüş va
kalardır. 

Geçen bütçe müzakeresi münasebetiyle de 
arzettiğim gibi, yüksek mekteplerden yalnız 
tıbbiyede kitaplar vardır, onlar rahattır, ikin
ci oğlum teknik üniversite inşaat kısmın
dan çıkmıştır. Burada yalnız şimendiferle
re ait kitapları vardır. Başka kitapları yoktur. 
Soruyorum, bu çocuklar ne yapsın? Gramofon 
değiller ki söylenenleri beyinlerinde nakşet
sinler. Yeni yazı ile not tutmanın ne kadar 
müşkül ve imkânsız olduğunu bilirsiniz, önüm
deki şu gençler ki mütehassıstırlar, istenoğrafi 
usulü ile not tutuyorlar, yine görüyorsunuz 
ne kadar atlamalar yapıyorlar. Kitapsız olan 
bu çocuklar sene sonunda imtihan verecekler
dir. Günde beş hoca, altı hoca söyliyecek, on
ları dinliyecekler ve sene sonunda hocalar okut
tuklarını istiyecektir. Mühendis olan oğlum 
Galatasaraydan çıkmıştır. Üniversitede teinin et
mek imkânını bulamadığı kitapları Fransa'dan 
getirttiği kitaplardan okuyordu. Başka çare 
yoktu. Hocanın biri imtihan zamanı birşeyin 
izahını istemiş, o da izah etmiş. Fakat hoca, 
ben öyle anlatmamıştım, demiş. Çocuk ta, ben 
o gün hasta idim, dersinizde bulunamadım, onun 
için filânm kitabından okudum, orada böyle i 
diyor, demiş. Makul adammış, kabul etmiş. 
Binaenaleyh profesörler kitap yazmağa mec
burdur. Çünkü talebeler imtihan vermeğe mec
burdurlar. Eğer okuttuğu dersin kitabını yaz
mazlarsa çocuklar nasıl yetişeceklerdir, nere
den kitap bulup okuyacaklar ve yetişecekler
dir? Bu bir realitedir, içinde bulunduğum bir-
şey olduğu için arzediyorum. Hattâ geçen se
ne aynı fikri söylemiştim, saym Bakan da bu
nu kabul etmişlerdi. Bu zor birşeydir de onun 
için yazmıyorlar, elemişlerdir. Bunu arzediyo
rum. I 
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M. B. PARS (Bursa) — Arkadaşlar, merak 

buyurmayın, musikiden bahsetnıiyeeeğim. (Gü
lüşmeler) . 

Geçen gün kıymetli Millî Eğitim Bakanımız, 
üniversite profesörleri için bir talimatname yaz
dılar. Bu meselede hiç, bir itirazım, hiç bir ten
kidim yoktur. Kanun müsaiddiıv Eğitim Ba
kanlığının yaptığı iş doğrudur. Yalnız insan 
temenni ediyor ki, üniversite dediğimiz en yük
sek ilim müessesesi mensupları memur olduk
ları, yani para aldıkları için ilmî hüriyetle-
rinden mahrum olmasınlar. Kanun dışı fikirler 
vardır, istibdat fikri, Cumhuriyet aleyhtarlığı 
fikri, merkezi hariçte bulunan herhangi bir mez
hebi siyasî, bunlar zaten memnundur. Profe
sörleri, ilim adamlarını yalınız kanunlar de
ğil, üniversite muhiti, talebe muhiti ve niha
yet bütün memleket kontrolü altında bulundu
rulmalıdır ve bulundurulur haddi zatında. Esa
sen üniversiteye profesör alınırken bizim her za
man yaptığımız gibi yalnız ilim kalitesine değil, 
karakterine de bakmak lâzımdır. Arkadaş
lar, her müesseseyi kemale gelmiş farz'edip de 
hepsinin üstünde alması lâzım gelen üniversite
yi daha hali rüşde gelmemiş telâkki etmek in
safsızlık olur. Üniversite daha 15-20 sene ev
vel hatta daha evvel işgal zamanında Ali Ke
mal'i, Hüseyin Daniş'i, ve daha üç. arkadaşını 
atmak suretiyle yüksek ahlâk seviyesini, görü
şünü, vatanperveri iğini milliyetçiliğini ispat 
etmiştir. 

Sonra saltanat divanında murahhaslariyle 
müstebit halifeye ve taraftarlarma hücum et
mek cüretini de göstermişlerdir. Böyle bir mü
essesenin istiklâle lâyık olduğunda kim şüphe 
edebilir? 

Eğitim Bakanından üniversiteyi bu cihetten 
nazarı dikkate almasını ve bir de talebe cemi
yetlerine ehemiyet vermesini rica edeceğim. İşit
tiğime göre, eskiden, hakikaten birlik tesis 
eden, vatanperverlik membaı olan bu talebe ce
miyeti, şimdi yoktur. 

Arkadaşlar; bence ilim adamının hata yap
ması değil, asıl korkulacak şey; ilim adamının 
müdahale etmesidir. Üniversite ailesi Hü
kümeti harice karşı küçük düşürmiyecek, 
zarara uğratmıyacak şekilde hareket et
meleridir. Şahıslardan bahsetmiyorum, insan 
herhangi bir adamı tenkit edebilir. Fakat 
üniversiteye düşen siyasi tenkit değildir, ilmî 
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tenkitir. Onun için üniversiteye istiklâl ver
meli, profesör alırken yalnız ilmî seviyesine, 
değil karektere de bakmalıdır ve üniversiteye 
lâyık olduğu mevkii vermelidir. 

Ben, ilmin hürriyetinden bir zarar görmüyo
rum. Fakat kapalı bir ilim muhitindeki müda-
hinlerden korkuyorum. 

Bu korkuyu benden çok daha iyi ifade etmiş 
olanlar var, onlardan birinin dediğini okuyayım 
da sözüme nihayet vereyim. 

Meşhurdur ki, zulüm ile olmaz cihan harap 
Eyler onu müdahalei âlhnan harap 
Onun için istiklâlinden kormayalım. Böyle 

âlimlerden korkalmı. 
BAŞKAN — Recai Güreli. 
R. GÜRELİ (Gümüşane) — Muhterem arka

daşlarım; öğretim işi benim branşım olmadığı 
için, ben öğretim işinden bahsedecek değilim. 
Bahsedeceğim, millî eğitim işidir. 

Herşeyden evvel, şunu belirtmek isterim ki, 
Hükümetin millî eğitimdeki tutumu kültür .dâ
vamızı kökünden halledecek mahiyettedir, büyük 
geniş ve programlı olarak, hızlı adımlarla yü
rümektedir. Bilhass yabancı fikirleri bile üzerine 
çeken, ilk öğretim konusunda, kültür inkılâbımı
zın büyüklüğü dünya çapmda göğsünüzü kabar
tacak derecece önemli ve parlaktır. Bu tutumda 
millî eğitim dâvamızın kısa bir süre içinde ba
şarılacağına inanarak ferahlıyoruz ve seviniyo
ruz. Bu yönden Saraçoğlu Hükümetini onun 
Millî Eğitim Bakanını tebrik etmekle bahtiyarım. 
Bu hakikati sevinçle tebarüz ettirirken, millî eği
timi ilgilendiren bazı konulara temas etmek isti
yorum. Bunlardan birisi, köylerin ilkokul binala
rına aittir. Yani bu binaların yapılmasını kolay
laştıracak tedbirlerin sağlanmasına ait bazı fi
kirlerdir. Arkadaşlar, köylerde yapılmakta olan 
okulların yapılan itibariyle tipleri aynidir. Ya
ni küçük köylere yapılan okulların çapı ne ise bü
yük köylerinki de aynidir. Aneak büyük köy
lere nüfus ve tahsil çağındaki çocuk adedine göre 
adedleri artırılmaktadır. Arkadaşlar, benim tet-
kikatıma göre bu okulların taşınn kumunu, kire
cini ve buna mümasil bu levazımı köyce tedarik 
edildikten sonra para bakımından aşağı yukarı 
vasati olarak beş bin liraya malolmaktadır. 
Şimdi arkadaşlar, bu beş bin lirayı 20, 30, 
50 evli köyler de veriyor daha büyük köy
ler de veriyor. Ve seve seve, benimseyerek veriyor. 
köyler de vermektedir, daha büyük köyler de ve-
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riyor. Ve seve seve benimseyerek veriyor hiç bir 
suretle şikâyetleri de varit değildir. Ancak para 
bakımından zorluk çekmektedirler. Bu zorluğu 
gidermek için düşündüğüm bir fikir vardır. 
Arkadaşlar biliyorsunuz ki, bir kaç sene evvel 
köylerin bütçesinden % 5 olarak bir para kesil
mişti. Bu para Belediyeler Bankasına - ki şimdi 
İller Bankası olmuştur - bu bankaya intikal 
eden paranın yekûnu zannediyorum, iki milyon 
liraya yakındır ve bu-para halen bankada dur
maktadır. Bundan evvel ve bir emirle alman bu 
iki milyona yakın paranın köylülerin işlerini ko
laylaştırma bakımından kendilerine iadesine im
kân yok mudur? 

M. M. KANSU (Çoruh) — Yoktur. 
R. GÜRELİ (Devamla) — Bunu Millî Eğitim 

Bakanımız İçişleri Bakaniyle tetkik buyurarak 
bunların işlerini kolaylaştırmak için bu paranın 
iadesini temin buyursunlar. Birinci istirhamım 
budur. 

İkinci istifhamım şudur: Arkadaşlar, bu okul
lar köylerde yapılacaktır ve on sene zarfında bu 
köylerdeki okulların tamamlanması da program 
icabıdır1. Aceba her ilde, bütün köylerde okullar 
yapılacağına göre bu sene yapılacak olan mek-
teblerin kollektif olarak ele alınması ve köylerin 
büyüklüğünü, küçüklüğünün nazarı itibara ala
rak, varidatı da gözönünde tutularak yapılması 
imkânı var mıdır? Bu işi Millî Eğitim Bakanı 
programlarlarsa aceba tatbik kabiliyeti olabilir 
mi? Bu hususu düşünmelerini rica ediyorum. 

Üç; arkadaşlar, ilkokul inşaatında bir program 
çizilmiştir. Fakat gerek illerde gerek ilçelerde 
idarenin başında olan orkadaşlarımız bu pı*)ğra-
ma riayet ctmiyerek bir an evvel bu okulları 
vaktinden evvel yaptırmak için acele ediyorlar. 
Filhakika bu hareket şayanı takdirdir. Amma 
köylerin, bilhassa küçük köylerin 948 de yapıla
cak olan ve programa ona göre alınmış olan okulu 
1046 da sen bitireceksin demek köylüyü yine za
rara kor. Bu bakımdan bunu bir tamimle illere 
yayarak Millî Eğitim Bakanlığının bunun önü
ne geçmesini bilhassa rica ederim. 

Aynı konuda bir şeye daha temas ederek sö
zümü bitireceğim. Arkadaşlar, sanat teknik okul
ları hakikaten göğüs kabartacak kadar sevinç ve 
sevgi veriyor. Bütün halk bilhassa şark ve garp
taki yaşıyan insanlar buna fevkalâde teşne ve 
göğüslerini açarak bunların adedlerinin artma
sına dua etmektedirler. Şimdi arkadaşlar, yalnız, 
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bütçe tasarısını tetkik ederken gördüm ki geçen 
yıl bütçeye konulan tahsisatın yani altı milyon 
lira tahsisat garp vilâyetlerine hasredilmiştir. 

Arkadaşlar, zannediyorum ki, teknik ve sa
nat işi, garpten ziyade şark illerine de lâzım
dır. Tetkikatımda geçen yıl yalınız Diyarbakır, 
Erzurum gibi bir iki yerde yapılmıştır. Diğer
leri tamamen garp vilâyetlerine inhisar etmiştir. 
Bunun, bilhassa bu yıl için, birazda şark vilâ
yetlerine de, himmet buyurmalarını Millî Eği
tim Bakanından rica ederim. 

Sözüme son verirken, bu konularda Sayın 
Millî Eğitim Bakanı beni tenvir buyururlarsa 
minnetle karşılarım.. 

H. S. TANRIÖVER (îçel) — Arkadaşlar, si
ze kısaca Darülfünunumuzdan bahsedeceğim. 
(Üniversite sesleri). Peki Üniversitemizden 
bahsedeceğim, 

Üniversitemizin tarihi çok acıklı bir şeydir. 
Avrupa milletlerinin 7 - 8 asır evvel vücude ge
tirdikleri üniversiteler var. Biz ilk Üniversite
mizi Sultan Alp Aslan ve Melik Şah zamanında 
yani Selçuklular devrinde Nizamülmülkün eliyle 
tesis ettik. * Eğer bu müessesemizi tutabilseydik, 
bugün Sorbondan bahsedildiği vakit 8 asır ev
vel, Kemhriç ve Oksf orddan bahsedildiği vakit, 
7 asır evvel kuruldu derlerken biz de, derdik 
ki, bizim de 9 asır evvel tesis edilmiş bir üni
versitemiz var. Başlarız, devam etmeyiz, tek
rar başlarız, tekrar bırakırız. Mütemadiyen, 
dura, başlıya, dünyanın bu işde en geri kalmış 
milletiyiz. Çok hazin bir şey. Anadolu Selçu-
kileri zamanında da bizde aynı tecrübeler yapıl
mıştır» Bunlarda devam etmedi. Kanuni Sul
tan Süleyman zamanında Süleymaniye Ca-
miinin etrafında doğrudan doğruya Çite Üni-
versitaire denmiye lâyık, on müesseseyi bir ara
ya toplamakla meydana gelmiş muazzam b.r eser 
vücut buldu, o da devam etmedi. Nihayet Ab-
dülaziz zamanında tekrar bir tecrübeye girdik. 
Şeyh Muhiddini Efgani istanbul'da adliye sa
rayında açılan yeni Üniversite de bir gün na-
him bir cümle söyledi. O cümle de şudur: Nü-
buüvvet bir marifettir. Ertesi gün bu da kapa
tıldı. İttihadı Terakki zamanında bir daha aç
tık, bu devam ediyordu. Nihayet bizim devri
mizde, o da kapatıldı ve yeni bir isimle yani 
şimdiki ismiyle bilmem kaçıncı bir dafa daha 
açıldı. 

O halde Balkan milletlerine nazaran li le biz 
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Üniversitesi daha dün açılan bir milletiz, çok 
eski bir millet olmamıza rağmen. 

Yalınız Anadolu tarihini ele alıyorum. Ma-
lazgirit muharebesi, 1071 de oldu, Anadolu'da 
kurduğumuz Saltanatın, imparatorluğun başla
ması bu tarihtedir, 26 sene sonra 9 nen asrı dol
duracağız. 

Garba, bu toprakalara gelmeden evvel, çok 
eski bir medeniyetin sahibi idik. Yunan tarih
çisi Herodot Tanrı dağlarında yani Çinlilerin 
Tien-Şan dedikleri dağlarda iki bin altı yüz se
ne evvel kurulmuş Türk devletlerinden bahse
der. O zamandan bu güne kadar, isim değiş
tiren, din değiştiren, yer değiştiren Türk dev
letleri birbirini takip etmiştir. Umarım ve di
lerim ki, bu son üniversite Avrupa ve Amerika 
da hür milletlerinin zihninde yaşayan mânada ve 
kıymette, ilim istiklâli taşıyan bir müessese ol
sun. Orada yapılan tedrisat ufak mühletli 
siyasi endişelerin kaydı altma düşmesin, Hocalar 
ilmî imanlarına göre telkinat yapabilsinler. 
Zamanın şartları, çok müşkül olduğu için, dün
ya, büyük bir buhran içinde bulunduğu için kal
bimizde korkular var. Son günlerde beş altı ho
cayı Bakanlık emrine aldık. Hâdiseyi umumî 
düşüncelerden ayırarak mütalâa edersek şöyle bir 
neticeye varıyoruz; Hocalar tamamiyle serbest 
bırakılırsa, tetkikleri üzerinde bir murakabe 
yoksa, bazıları dışarıdan gelen cereyanların, 
mürevvici olarak gençlerimizi zehirlerler, müşa
hedeler bu mahiyette telâkki olunuyor. Bir de 
Hükümete karşı tenkitlerde bulunuyor
lar. O, halde onları vazifelerinden ayıra
lım. Bu bir mahzur hem büyük bir mahzurdur. 
Terazinin bir kefesine bu mahzuru koyalım, öbür 
kefesine de öteki mahzuru yani ilmin emir altı
na alınmış olmasını. Bu mahzur biran şüphe et
miyorum. Evvelkinden çok daha büyüktür. Al
paslan, ve Melikşah zamnmda Nizamülmülk'ün 
tesis ettiği ilk yatılı medresenin haberi Mavera-
ünnehre gider gitmez, ulema telâşa düştüler. 
Dediler ki: yedirmek, yatırmak hep âlâ, fakat 
ilim, Devletin emri altına geçiyor. Bunun üze
rinden dokuz asır geçti. Bizim bu korkuyu şim
di duymamız, ve çaresini şimdi aramamız çok dü
şünülecek bir şey. 

Arkadaşlar, Türk tarihini hususiyetlerden bi
ri olarak şu nokta üzerinde dikkatinizi celbede-
rim. idaremizin çok eskidenberi ve güzel taraf
ları vardır, fakat mukakkaktır ki, o, daima sert-
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tir. Tarihçiler bir Paxus Romanus'fan bahse
derler. Bu, söz bize, Roma imparatorluğunun 
intişar ettiği sahada tesis ettiği asayişi, sulhu 
anlatır. Türk idaresinin intişar ettiği sahada 
da sükût teessüs eder. Bizim, tenkide tahammü
lümüz çok azdır. Tarihi bir yana bırakıyorum. 
Benim şahsi hayatıma ait birçok hâtıralarım 
vardır ki, hep aynı tahammülsüzlüğü gösterir. 
Ben mutlak itaat etmek istiyen zihniyeti size 
kendi müşahedelerime istinaden, hatıramızda iz 
bırakmağa lâyık vakalarla kısaca anlatacağım. 

Devletimizin çekildiği yerlerde Türk halkı 
derhal perişan olmuştur. Benim 13,5 sene dik
katle ve ibretle seyrettiğim sahada, yani Roman
ya'da dünkü Fatih ırk emir veren makamı kay
beder etmez nereye gideceğini bilmez, şaşkın 
bir cemaat halinde kalmıştır. Çünkü cemiyet
ler, zümreler kendikendilerini idare etmelerine 
fırsat vermemişizdir. Romanya'da Rum ne ya
pıyor diye sorarsanız cevabım şudur : Liman
ları tutmuş ticaret yapıyor, mekteplerini, kili
sesini kurmuş, kendi lisanında gazeteler çıkarı
yor, varlıklarını aşağı yukarı muhafaza ediyor
lar. Ermeniler nerede, bunu sorunuz, ticaret 
yollarına yerleşmişlerdir, çalışıyorlar, mektep
leri var, kiliseleri var. Macarlar Transilvanya'-
da asıl Macaristan'da neşrettikleri kadar mec
mualar, gazeteler ve kitaplar neşrediyorlar. Al
man köylerinde hattâ Dobruca'da, Almanya'yı 
olduğu gibi bulursunuz, bu köyler ve köylüler 
kendi memleketlerinde olduğu gibi otururlar. 
Bulgarlar heyecan halinde en büyük Bulgaris
tan'ın peşindedir. Köyler arasında sıhhi teşki
lât yapmışlar, köylüler arasında, kasabalarda 
mekteplerini, tiyatrolarını kurmuşlar, gazetele
rini tesis etmişlerdir. Millî dâvaları Basarabya'-
ya kadar uzanır. Yahudilerin mevkiine gelince; 
Romanya iktisadiyatında, bankalarında, sana
yide hâkim gibidirler. Yahudi aleyhtarı bir siya
setin mürevvici olan Goga, mevkii iktidara ge-
linceVekâlete bir telgraf çektim. Bu Hüküme
tin bir ay durmasına imkân yoktur, dedim. 
Telgrafım Çankaya'ya gittiği vakit o zaman 
hayatta olan eski Devlet Reisimiz, hayret edi
yorum demiş, nasıl bir ay demeğe cesaret edi
yor. Az devanı eder doğrudur, altı ay azdır, 
bir sene azdır, fakat bir ay diye tasrih etmek 
bana hatalı görünüyor. 

Arkadaşlar, o, bir tek ay içinde Romanya 
felce uğradı, gümrüklere gelen eşyaları oradan 
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alıp kaldıran bir adam vardı, o gelmedi, mal
lar yığıldı kaldı, köylülerin pazar yerlerine ge
len arpayı, buğdayı, mısırı alan adam görün
medi. Gelmeyen, boykot yapaiı yahudidir. Bu 
felç Goga Hükümetini derhal istifaya mecbur 
etti. Ya bizim unsurumuz? Ben size Yakutlar
dan, Başkirtlerden bahsetmiyorum, Konya'dan, 
Bursa'dan bahseder gibi, dünkü İmparatorluk 
Türklerinden bahsediyorum. Onlar ne halde
dir? Altmış senede onlar tanınmaz bir hale gel
di, o- kadar düştüler. Ben bir akşam saatinde 
Şoseye doğru bir gezinti yapmak istedim. Yola 
çıktık. Şimdi burada otobüslerde çalışan Tahir 
ismindeki şoförüme söyledim, karşıdan gelen 
şu Silistireli gençlere yaklaşınca dur, dedim. 
Onlarla aynı hizaya gelince durduk. Arabanın 
kapısını açtım. Irkımızın en güzel örneklerini 
veren Deliormanm yetiştirdiği 9 genç araba
nın yanında bir sıraya dizildiler. Birisine, oğ
lum dedim, arabnın önündeki şu kırmızı bayra
ğı ac, gitti açtı. Bu nedir dedim, cevap verdi, 
bilmiyorum. İkincisine sordum, bu nedir, han
gi devletin bayrağıdır, bilmiyorum, dedi. Üçün
cüsüne sordum, bilemedi, dördüncüsü bileme
di, altıncısı bilemedi. Yedincisi kekeme bir ço
cuktu, be be ben biliyorum dedi. Nedir oğlum 
söyle. İşte cevabı : Pe Pe Peygamberimizin bay
rağı. 

60 küsur sene evvel bütün Balkanlara hâ
kim olan, İmparatorluklar kurmağa, 2700 sene 
evvel başlayan Türk ırkının çocukları daha dün 
hâkim oldukları topraklarda bayraklarını bil
miyorlar. Bunu tekrar ve tekrar düşününüz. 
Bu hatıra benim içimde kapanmaz bir yaradır. 

Bir esaslı zâfımız var. Fazla inzibata meyya
liz. Fazla idare ederiz. Münakaşadan korkarız. 
Arasıra münakaşa arzusu peyda olur, konuşmağa 
başlarız. Sonra münakaşayı arzu eden de aynı, 
emreden de, münakaşaya giren de hep beraber 
korkarız. Bu defa da münakaşa ve murakabe et
rafında endişelerimiz, titizliğimiz artarsa kor
kuyorum, memleket dertlerini rahat rahat ortaya 
atamayacağız, konuşamıyacağız. Bir defa daha 
sıkışacağız ve içimize tekrar kapanacağız. Bun
dan çok korkuyorum. Darülfünunumuz dünya 
darülfünunları arasında bir mevki almalıdır, 
onun bir tanesini İstanbul'da son zamanlarda 
kurduk. Bu en son üniversitenin yeni unvanını al
dığı gün alman bir tedbir, facialar faciasıdır. 
Hatırlarsınız orada Besim Ömer Pa$a isminde 
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bizde çocuk ilminin müessisi olan ihtiyar bir 
müderris vardı, kapı dışarı atıldı. Ziya Nuri 
Paşa vardı, kulak ve boğaz mütehassısı, ihtiyar 
bir adam kapı dışarı atıldı. Darülfünun gençliği
nin bayıldığı Hamdi Bey isminde bir hoca var
dı, kapı dışarı atıldı. Daha başkaları birçok di
ğer kıymetli hocalar. Acaba bunların gönülleri
ni korumak bu kadar sene memleket tababetine 
hizmet etmiş bu çok muhterem ve aziz hocaları 
kırmamak için bir tedbir almak mümkün değil-
miydi? Bunu .yapmadık. Onları hep birden kapı 
dışarı attık. 

Benim ağlıyarak hatırladığım bir şey var
dır. Göz yaşlarımla ağlamadım. İçimden gön
lümden ağladım. 

Kötü bir tesadüf, elim bir tesadüf aynı gün
de Bükreşte ihtiyar bir doktorun jübilesini ya
pıyorlardı. Tekaüt sinnine geldiği vakit onu 
Millet Meclisi hususi bir kararla hizmette deva
ma davet etmiştir. Deniyordu ki memleket, hiz
metinizden müstağni kalamaz. Bu sinir hastalık
ları mütehassısı Maniescu Romanya'da tanınıldı-
ğı kadar Avrupa ve Amerika'da da tanınan bir 
âlimdi. Nihayet o kadar ileri bir yaşa geldi ki, 
hakikaten onu daha faza çalıştırmak imkânı yok
tu. Biz şerefine tertip edilen jübileye davet 
edildik, bütün kordiplomatik. Ordu, askerî dok
tor] ariyl e, Üniversite rektörleri, profesörlerile ve 
gençleriyle, Hükümet Başkaniyle, matbuat seç
kin yazıcı! ariyle bütün sefaretler, sefirleriyle, 
müsteşarlariyle orada idi. 80 yaşma gelmiş olan 
yalnız saçları değil, kirpikleri ve kaşları da bem
beyaz olan ihtiyar Marinescu, orada idi, umumî 
dikkatin ortasında Hükümet namına, Darülfü
nun namına Romanya tababeti namına takdis nu
tukları söylediler, bütün Avrupa, nevrolozları 
arasında gezdirilen bir defter onun hakkında 
stayişlerini toplayan bir altın defter herkesin 
gözönünde ona teslim edildi. Düşündüm, 
İstanbul'da aynı hürmete lâyık hocalarımıza ya
pılan muameleyi, bir de Bükreş'te Marinescu'ya 
yapılan muameleyi. Bu mukayese ne acıklı bir 

şey-
Arkadaşlar, bir noktaya dikkatinizi celbet-

mek istiyorum; insan, içinde birçok madenler 
olan birkaç kiloluk birşeydir. Yine bu insan 
hakikatte gönülden, ruhtan ibaret koskoca bir 
âlemdir, ölünceye kadar onun içine bir kâinat 
aksediyor. Asıl insan işte oradadır. İnsan et
te, kemikte, maddede değildir, ruhdadır. Dü-

. 1945 O : 1 
şününüz, en çok sevdiğiniz, binbir şefkatle, 
itina ile kuşattığınız oğlunuz, kızınız, ananız, 
babanız öldükten iki saat sonra evde tutamıya-
cağmız cisimler halini alırlar. Çünkü o aziz in
san artık bir leştir, evde daha fazla tutamazsı
nız. Okşadığınız saçlar orada, bin defa öptü
ğünüz eller orada, fakat birşey değişti! 
Onda bir ayna vardı, o aynaya bir kâinat ak
setmişti, o ayna kırıldı, ve iç âlem söndü, ka
rardı. Bu, bizim gönül âlemimiz, ruh âlemi-
mizdir. Gönüllere, ruhlara dikkat etmeyiz, hal
buki insan orada. Arkadaşlar, ben mensup ol
duğum zümreyi muayyen bir devre dâhilinde, 
kendi defteri amaline çok büyük hizmetler kay
detmiş ve tarihin teyidine mazhar olmuş ha
yırlı bir zümre diye bakarım. Bizim yakın ta
rihimizde askerî esarete karşı bir mücadele 
vardır. Nasıl bittiği malûm. O kendi basma 
bir zümreye tarihte şerefle mevki almaya hak, 
verir. 

İkinci bir esarete karşı mücadele ettik. Ya
bancı Devletlerden gelen tahakküm bir siyasi 
esaret vücuda getirmiştir; bunu da sildik ve 
attık. Bazı ekalliyetlerin mümessilleri olan dinî 
müesseseler Devlet içinde Devlet denilen bir 
üçüncü esaret Aİicuda getirmişlerdi, onu da sil
dik, yokettik. 

Dördüncü esaret iktisadi esaretimizdi; bun
dan da eser kalmadı. 

Beşinci bir esaret daha var : Bunu size çok 
itina ile intihap edeceğim bir cümle ile tarif 
etmek isterim : Türk milleti o millettir ki, tari
hin korkunç bir devrinde kendisine binbir şe
ref vermiş, son İmparatorluğunu kurmuş gaza 
meydanlarında şafaklar içinde yüzmüş millî 
ordusu ile mücadele etmeğe mecbur oldu, Ye
niçeri ordusu ile Türk Devleti mücadele etti. 
Tarihimizin bu yakıcı bir sayfasıdır. 

Birgün geldi bir mücadele daha lâzımgeldi, 
kendi dinimize karşı, varlığını kurtarmak. Rum
lar Katolikliğe yani Lâtinliğe karşı Ortodoks
luğu ihdas ettiler, papasları bütün kurtuluş ha
reketlerine iştirak ettiler, riyaset ettiler, Orto-
dostluk onların millî dini oldu. Şîo Iranlı-
lığın, Araplığa karşı mücadelesinden doğdu 
ve eski İran ruhunu kurtardı. Protestanlık, yi
ne Lâtinliğe karşı, Cermen kavimlerinin bir mu
zaffer mücadelesidir. Avrupa tarihinin, Türki
ye tarihinin bir dönüm noktasıdır. Bizde böy
le bir hareket olmadı, din müesseselerimiz, 
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dînî itikatlarımız, asırlarca aynı şekilde 
aynı kalıpların içinde kaldı, çürüdü ve çürüttü. 
Uyanan Türk milleti kendi din müesseseleriyle 
mücadele etti. Yolunu kapayan kör teassubun 
esaretinden kurtuldu, bu ne hazin bir şey. Hal
buki İslâmiyet bizim bin senelik medeniyetimizi 
vermiş bir dindir, ondan evvel ne yaptıksa ufak
tır kıymetsizdir. 

Bir altıncı mücadelemiz daha oldu. Asırlar 
zarfında vereceği neticeleri ve feyizleri, hayali
mizin ölçmesine imkân yoktur. Haremin gölge
sinde yaşryan, kan farkına uğrayan ve hekimle
rin bekleme odalarında diğer milletlerin 
kadınlarından çok fazla görülen kadınlarımızı 
örtünmenin, kapanmanın esaretden kurtardık. 

Defteri amalimizde yeri boş kalmış bir sevabı 
daha var mümtaz neslimizin, bir çok büyük fikir
leri muzaffer kılan mücahid neslimizin onu da 
başarması lâzım geliyor. Kendi başına büyük Dev
let adamı yoktur. Şair kendi kendine yeter, res-* 
sam kendi kendine yeter, musikişinas kendi ken
dine yeter, mimar asla, o, müşterek bir eserin 
sahibidir. Devrinin takım takım yetişmiş, sanat 
erbabı olmasaydı, inancı olmazdı, mesafeler ara
sında ne kadar geniş bakarsanız bakınız, tarih 
arasında ne kadar derin bakarsanız bakmız mu
vaffak bir Devlet adamı gördünüz mü, mutlaka 
onun etrafında iyi yetişmiş mümtaz bir zümre 
varctır, ahlak sahibi, irade sahibi, gözü pek, aklı, 
ilmi yerinde, sevda ve imanı taşır bir zümre, 

Biz Anadolu'da ölüm dirim kavgasında Ata
türk'ü bu vasıflarla, bu ruhla, ihata ettik, 
ikmal ettik. 

Şimdi diyorum ki, bütün o, esaretleri kıran, 
ayni zümre bir de ilmi velayeti, ilmi istiklâli 
tesis edemez mi? İsterim ki, bu da bize nasip 
olsun. Bu yedinci ve mübarek bir zaferimiz ola
caktır. 

Arkadaşlar, itirazlar ve tenkitler karşısında 
Türk ruhunda büyük tahammülsüzlük vavrdır, 
çok alınganız yavaş yavaş tenkide alıştığımızı za-
nettiren emareleri çoktur. Başbakanımız, arasıra 
bize bunun misallerim verir. 

Maarif Vekilimiz için iki, üç fikir söylemeli
yim. Ben bir mektep hocasıyım. Temenni ederim 
ki büsbütün çökmeden evvel, günün birinde, bir 
mektep kürsüsüne tekrar çıkayım da, ihtiyarlık se
nelerine doğru, ne topladımsa yani ne öğreiıdimse 
onları memleket gençliğine vereyim. Hayatta şahsi 
olarak son arzum budur: Eski bir mektep hoca-
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sı sıfatiyle gözlerimi, maarif işleri üzerinden 
ayırmam. 

Millî Eğitim Bakanımız Anadolu'da halk Hü
kümeti kurulduğundanberi teşebbüslerinde mu
vaffakiyetler kazanmış genç bir devlet adamıdır. 
Bastırdığı kitaplarla hergün temastayım, Güzel 
Sanatlar Mecmuası, bu bir altın kitaptır. Kla
siklerin tercümesi, diğer bir çok ilmî eserler 
kendi başına bir muvaffakiyet teşkil eder. Ana
dolu seyahatlerimde yeni yapılan mektepleri gör
düm. Bu binalar toprak renkli izbeler arasında 
ağanp duruyor. Şikâyetler var; köylü zahmet 
çekiyor, ağırdır diyorlar. Benim kendime göre 
bir felsefeyi tutturdum. Bir gün gelecek mut
laka bütün bu acılar unutulacaktır. Biz bu mek
tep binalarını birer birer köylerimize koydukça 
Anadolu sayfası üzerine teker, teker yarınki 
Anadolu'nun emniyetini vüeude getirecek tılsım
lı cümleyi yazıyoruz. Her yeni mekteple hudut 
boylarında kalelerin bir tanesini daha yükselt
miş oluyoruz. Memnunum, buna ancak sevi
niyorum.. Köy enstitüleri var. İçinde ne güzel 
bir tahammür oluyor, orada yarrnm Türkiyesi 
tekevvün ediyor. Sanat erbabını yetiştiren tek
nik okullarda bu sırada zikredilmek lâzınıgelir. 
Kendi zümremiz ve kendi devrimiz için istiyo
rum ki birde bütün bu muvaffakiyetlerimize il
min istiklâlini de ilâve edelim Darülfünunumu
za. Yerliler, şarklılar ve yabancılar, burada 
ilmin Hükümetin siyasi endişelerine göre emir 
altında tutulmaz diye bakabilsinler. O halde 
bana bir sual soracaksınız. İçeriden ve dışardan 
gelecek ayırıcı, öldürücü cereyanlara karşı ne 
yapalım. En korktuğunuz suale cevap veriyo
rum: Hocaları kim intihap ediyor?. Üniversi
telerin profesörler meclisi. Bırakınız bunlar 
müşterek mesuliyet altına girsinler, bize karşı, 
memlekete karşı ve tarihe karşı. O hayet ho
cayı intihap ederken hareket hakkını buluyor, 
seçmekte, tâyinde salâhiyeti var, çok vahini 
vaziyetlerde vazifesine hiyanet eden hocayı çı
karmak vazifesini de o üzerine alsın. 

Bu mesuliyeti onların üzerine bırakalım. Ken
di rejimimiz, kendi zümremiz aleyhine olarak 
bu mesuliyeti biz üzerimize almıyalım. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

H. TUĞAÇ (Ağn) — Bir ufak dileğim bir 
iki de sualim var. 

Dileğim şudur. Ağn Vilâyetinin merkezi Ka-
raköse'dir. Biliyorsuuz. Burada bir ortaokul var-
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dır. Bu ortaokul her sene 40 - 50 mezun verir. Bu 
çocuklar tabiî olarak Erzurum lisesine gitmek 
isterler. Bir kıısmı da diğer meslek okullarına 
girmeğe çalışırlar. 

Yatılı okul imtihanlarında bunlardan hiç bi
risi muvaffak olmıyor. Mektep, müsabaka imti
hanlarını kazanabilecek okur, yetiştirememekte
dir. Sebebini Millî Eğitim Bakanlığı pekala bilir
ler ben de söyleyeyim: tedrisattaki zayıflık ve öğ
retmen noksanı. Bir kısım okurlarda kendi hesa
bına niharî olarak okumak isteyen çocuklardır. 
Ağrı'nın en yakın lisesi Erzurum veya Kars'tır. 
Fakat oralarda hısım akrabası olanlar pek azdır, 
bir iki kişinin ya var veya yoktur. Geri kalanı 
otel ve han köşelerinde kalmak ıstıranndadırlar. 
Bundan dolayı da ebeveyin çocuğunu oralara 
göndermek istemez. Şu halde ne oluyor? Lise de 
okuyan 40 - 50 okurun 3 ü beşi bir kolaymı bu
lup liseye veya bir meslek mektebine giriyorlar, 
fakat mütebakisi elleri koynunda Hükümet kapı
sını aşındırmaktan bıkarlar, nihayet kahvehane
lere ve sokaklara dökülürler. Bunun çaresi: zanne-
diyorumki, son zamanlarda Millî Eğitim Bakan
lığı bununla ilgilenerek Erzurum'da bir pansiyon 
tesisine çalışıyorlar, belki mahallî yardımlarla 
hususi teşebbüs eseri olarak yapılıyor. Millî 
Eğitim Bakanlığı bu işe önayak olursa ve teş
vik edici harekete geçerse pansiyon teessüs eder. 
Ağrı gibi orta mektep olan yerlerden gelen 
babalarının yardımı ile ucuz pansiyon işletmek 
imkâıııda hâsıl olur. Bu suretle çocuklar da 
sokakta ve kahve köşelerinde kalmazlar. Bunu 
Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan rica ediyorum. 

Diğer temennim şudur : Anadoludan İrana 
giden eski cadde üzerinde Erzurum vilâyetinde 
Araş ırmağı üzerinde meşhur Çoban köprüsü 
vardır. 12 nci asırda îlhaniler devrinde yapıl
mış olan bir köprüdür. Bugünkü transit yolunun 
buradan geçmemesi yüzünden bu eski Türk eseri 
ve tarihin bir yadigârı olan bu köprü harap ol
maktadır. Erzurum vilâyeti ve Umumî Müfet
tişlik bu köprünün kurtarılması için Millî Eği
tim ve Bayındırlık Bakanlıklarına yazmıştır. 
Acaba bir teşebbüs var mıdır, yok mudur? 
Sualimin birisi budur. 

İkincisi; memleketimizin en uzak doğu ka
sabası olan Doğu Bayazıt ' ta -eski şehrin güzel 
tepelerinden birisinin üzerinde bir îshak paşa 
sarayı vardır. Bu kürsüde üç sene evvel de 
söylenmişti. Bu saray 150 sene evvel yapılmış, 

çok güzel bir eserdir. Amma bu saray şimdi ne 
haldedir? Sarayın içinde inci denilebilecek ka
dar güzel bir camisi vardır. Camiin güzel bir 
kubbesi 5 - 6 mermer sütun üzerinde durmak
tadır. Bu mermer sütunların dibinde acaba pa
ra var mı diye bazı kimseler döşemeleri kırıp 
nihayetine kadar kazımışlardır. Ben gözümle 
gördüm. Orada direğin temelini teşkil etmek 
üzere konulmuş bakır ve kurşunlardan başka 
bir şey bulamamışlardır. Bu kadar güzel bir 
esere acımamak imkânı var mılır? Bir direk 
tamamen yıkılmıştır, ikinci bir direğin de altı-
kazılmış, yıkılmaya ve parçalanmaya mahkûm
dur. Bu güzel mermer direkler devrilince kub
be yıkılacak ve bu güzel eser de harap olup gi
decektir. Geçen sene bir rapor vermiştim, Par
tiden ve Millî Eğitim Bakanlğmdan istirham 
etmiştim. Gene istirham ediyorum, buna bir 
bekçi mi tâyin edecekler? Yoksa tamirine bugün 
için bir çare bulunmasa bile daha fazla harabi-
sine meydan vermemek, başka tedbirler mi ala
caklar, bizi aydınlatsınlar ve yapılacak işi yap
sınlar. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli 
Yücel. 

MÎLLÎ EĞİTİ MBAKANI H. Â. YÜCEL 
(İzmir) — Sayın arkadaşlarım; sözlerime başlar
ken, bütçenin bütünü ve Millî Eğitim bütçesi 
müzakere edilirken söz almış olan hemen bütün 
arkadaşlarımın, Millî Eğitim teşkilâtında ça
lışanlar ve onun başında vazifelendirmiş bulun
duğunuz benim naçiz şahsıma karşı gösterdik
leri iltifatı, yakın alakayı şükranla karşılarım. 

Huzurunuzda sunduğumuz bütçe Bayındırlık 
Bakanlığındaki 6 milyon lira ile beraber 103 
milyon liraya varmış bulunuyor. Şimdiye ka-
darki Millî Eğitim Bakanlığının bütçeleri umu
mî bütçeye nispet edildiği zamanda şu neticeler 
görülmektedir: 

Cumhuriyetin kurulduğu 1923 senesinde büt
çe heyeti umumiyesi 137 754 000 lira, Millî 
Eğitime ayrılan para 3 milyon, nispeti % 2,2 
bundan on sene sonra 1933 yılında bütçe heyeti 
umumiyesi 182 milyon lira, Millî Eğitime ay
rılan 10 360 000, nispet % 5,68 dir. Bu sene 
huzurunuza getirdiğimiz 1946 yılı bütçesi bütü
nü olan 990 milyon liraya 103 milyon lira nis
pet edildiği takdirde nispet % 10,4 e varır. 

Bu, teşkilâtımız için, benijn için, sizler için 
ve millet için büyük bir bahtiyarlıktır; yüksek 
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Meclisin, Hükümetinizin bütün memleketin eği
tim işlerine verdiği büyük önemi gösterir. Bu 
nispet, ana dâvamız olan medenilikte ilerileme 
işinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu, milletçe 
memleketçe hepimizin onu nasıl bir kudretle ele 
aldığımızı ispat eden iftihar edici, canlı bir ha
kikattir. 

1945 in yedi aylık bütçesi 51 milyon lira idi. 
Bunu normal olarak 12 aya irca ettiğimiz zaman 
87 450 000 lira tutar. 103 milyondan bunu çı
kardığımız zaman 16 089 000 lira kalır ki, bu 
geçen senenin 12 aya irca edilmiş bütçesinin bu 
yılınkinden farkıdır, fazlasıdır. 

Bu fasla 16 milyon liranın 13 910 000 lirası, 
yuvarlak bir hesapla 14 000 000 lirası teknik 
öğretim için ayrılmıştır. 225 000 lirası İstanbul 
Üniversitesinin giderlerine ilâvedir. Bilhassa 
burada kitap meselesi fakültelerin ayrı ayrı büt
çelerinde belli rakamlar halinde tesbit olunuyor 
ve üzerlerinde ciddî surette duruyoruz. 

102 000 lirası yine Üniversitenin kadro ol
madığından dolayı doçentlikten profesörlüğe ter
fi etmiş oldukları halde halâ doçentlikten ma
aş almakta olanların maaş farkıdır. 

157 000 lirası yeniden getirmeyi düşündüğü
müz ve bir kısmı ile anlaştığımız ecnebi uz
manlara verilecektir. 

130 bin lirası da, ilâve olmak üzere, orta 
Öğretim için ayrılmıştır. 

Bütçemizin heyeti umumiyesinde muhtelif 
öğretim dallarının giderleri şu suretle görülü
yor: 
Yüksek öğretim için 11 435 000 
Orta öğretim için 12 575 000 
İlk öğretim için 25 923 000 
Teknik ve meslekî öğretim için 34 963 000 
Güzel Sanatlar için 1 200 000 

Neşriyat için: 1 389 000, Müzeler için, 
Bayındırlık Bakanlığındaki para hariç, 507 000, 
Zat İşleri için: 1 31)2 000, aynı yardım ve ye
rinde terfiler için, 6 654 000. Diğer ufak te
fek rakamlar vardır k i ; onları arzetmiyorum. 

Bütçemizin bütününü kısaca ve böylece söy-
ledkiten sonra, öğretim işlerimizin ayrı ayrı 
dallarını yine kısaca arzedeceğim. 1940 yılında 
ilk öğretim işini bir programa bağlayan kanun, 
yüksek tasvibinize arzedilmeden önce, Türki
ye'de 9570 ilkokul, 18 354 öğretmen, 900 000 
öğrenci vardı. Aradan geçen altı yıl içinde okul
ların sayısı 14 .984 e, öğretmenlerinkj 26 288 

ve öğrencilerin sayısı 1 358 000 e yükseldi.. 
Bundan evvelki 15 sene ile mukayese edildi

ği zaman farkları, arkadaşlarım kendileri ko
layca bulurlar. 

Verdiğimiz mezunların sayısı da manalıdır. 
Daha evvelkileri tamamen bulamadığımız için 
1928 - 1929 ders yılından 1938 - 1939 ders yılma 
kadar geçen 10 yıl içerisinde 262 000 ilkokul 
mezunu vermişiz. 1939 - 1940 ders yılından 
1944 -1945 ders yılma kadar 478 000 mezun ver
miş bulunuyoruz. Hemen iki misli. 

Senelerin mezun sayıları da aynı surette art
mak durumundadır: 

1932 - 1933 yılında 22 000 
1938 - 1939 > 53 000 
1944 »• 1945 » 89 000 mezuna yükselmiştir. 

Şimdi içinde bulunduğumuz ders yılma 1609 
köye 1853 öğretmen vererek girmiş bulunuyoruz. 
665 de aynca Sağlık memuru mezun verdik. 
Köylerde 875 yeni okul yapılmıştır. Tadil ve ilâ
velerle okul haline getirilen binalar 851 dir. Tu
tarı 1786 dır. Ayrıca işlik 741, müstakil öğretmen 
evi 993 tür. Bütün köylerde yeniden okul, tadil 
ve ilâve suretiyle okul, işlik, müstakil öğretmen 
evi.olmak üzere 3490 parça bina yapılmıştır. 

Bina yapımında kuraklık dolayısiyle 3 ilde 
sıkıntımız vardı; Konya, Çankırı, Ekişehir. Gerek 
Bakanlığımızdan, gerek illerden yapılmış olan 
yardımlarla Kırşehir ve Konya, programındaki 
işleri bitirebildi. 

Eskişehir 28 okuldan 28 zine başladığı halde 
yapılan yardımlara rağmen 15 okulu bitirebildi. 
Kalanı bu sene merkezden ve ilden yapılan yar
dımlarla bitirilecektir. İlkokul ve ilk öğretim 
dâvasının güçlüğü yüksek tasvibinize beş buçuk 
sene evvel nail olmuş bulunan kanundan evvelki 
duruma bakılarak kolaylıkla anlaşılabilir bir key
fiyettir. Gerek Devlet memurları, idare âmirleri, 
gerek halk, ihtiyar heyetleri muhtarlar, hakika
ten bir seferberlik manzarası arzedecek şekilde 
bir bîrlerini sıkıştırarak çalışmaktadırlar. Diğer
leri çalışmamış manasına gelmemek üzere bu ar
kadaşlardan üstün başarı gösterenlerin sayısı 
hepimiz için iftihara konu olabilir. Bunların ara
sında 26 vali, 151 kaymakam, 146 bucak müdürü, 
34 Millî Eğitim Müdürü, 19 enstitü müdürü ve 
82 ilköğretim müfettişi, 246 gezici baş. öğretmen, 
872 muhtar ve ihtiyar heyeti vardır. 

İlköğretim hakkında bu mâruzâtta bulunduk
tan sonra bütçemizin genel görüşülmesi sırasında 
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ilköğretime temas eden sualler ve meselelere ge
çiyorum. 

Ali Bana Tarhan arkadaşımız bütçenin tümü 
konuşulurken ilk öğretim işinin hususi idareden 
alınması meselesinden bahis buyurdular. Bu me
sele bundan üç küsur sene evvel Parti Grupunda 
ilk öğretmenlerin alacakları dâvası konuşulurken 
Siird Milletvekili Ali Rıza Esen arkadaşımız ta
rafından bir teklif halinde ileri sürülmüştü. Grup 
genel kurulu buna taraftar olmadığı için bu 
taraftar olmayışı, Grup genel kurulunun bir di
rektifi addettik. Yalnız Müstakil Grup, öbür 
Grupun kararı ile mukayyet olmadığı için Ali 
Kana Tarhan arkadaşımızın bu mevzuu sorma
sı yerindedir, bunda şüphe yoktur. Dâva, yal
nız ilk öğretmenlerin hususi idareye alınması 
meselesi değil, hususi idarelerin heyeti umumi-
yesini tetkik meselesidir, kanaatmdayım. Ma
liye Bakanımız, vergileri gözden geçirmektedir. 
Zannediyorum ki bendeniz burada yokken İçiş
leri Bakanı arkadaşımız da bu mevzu üzerinde 
mutabık fikirde bulunduğunu ifade etmiştir. 
Mesele tetkik ediliyor demektir. 

Şahsi kanaatıma gelince; Demokrat rejimi
mizi ilerletmek için çalışırken hususi idareleri, 
acele karara varmadan ihtiyatlı bir surette tet
kik etmek lâzımdır. Bu mevzu da onun.içeri
sinde aynı dikkat ve itina ile tetkik olunmalıdır. 

îlköğretmen arkadaşlarımızın sıkıntılı hal
leri, Hasene İlgaz ve Naci Tınaz arkadaşları
mız ve diğer arkadaşlar tarafından bu kürsü
den ifade edilmiştir. 

Arkadaşlar; ben zannediyorum ki birkaç se
ne evvel de böyle bir suale cevap verirken şunu 
söylemiştim ve aynı fikri bugün de muhafaza 
ediyorum: 

îlkokul öğretmenlerini diğer memurlardan 
ayrı, bir muayyen zümre, bir sınıf telâkki et
miyoruz. Elde mevcut kanuni mevzuat daha 
evvelki ayrılıkları her cepheden ve cihetten 
kaldırdığı için bu arkadaşlarımız da diğer 
Devlet memurları gibidir. Yargıçlar gibidir, 
subaylar gibidir, Devletin diğer kamu hizmeti 
gören memurları gibidir. Herhangi bir ayrılığa 
mâni olmak için gerek Bakanlığınız, gerek 
Hükümetiniz elinden geleni yapmaktadır. Bir 
defa bu sene konmuş olan 800 bin lira ile 
- ki Hasene İlgaz arkadaşımız temas ettiler -
eskiden teraküm etmiş alacaklar bitiyor. Bu
yurdukları gibi kendilerinin işine yarıyacak 
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bir para vermek mevzuubalıis değildir. Çün
kü alacakların hepsi bu sene bitecektir. 1944 
senesinde idarei hususiyelere ve belediyelere 
umumî bütçeden verdiğiniz gider 15 milyon li
radır. 1945 in 7 ayında $ milyon liradan fazla 
para verdiniz. Bu sene de 18 milyon lira veri
yorsunuz. Bu 18 milyon Jiranm 8 milyon lira
sı aynı yardımdır, 5 250 000 lirası olağanüstü 
maaş zamlarıdır, 4 milyon lirası üst dereceye 
geçiş maaş faikıdır ve alacaklarının kanunla tes-
bit edilmiş olan son kısmı olan 800 000 liradır ki, 
hepsi 18 milyon lira tutmaktadır. Bunun % 80 i 
illerimizdeki ilk öğretmenlerindir. Sıkıntı, ma
işet darlığı, yaşama güçlüğü nıevzuubahis ise, 
bunun içerisinden şehir ve kasabalarda bulu
nan ilk öğretmenleri ayırıp bu meseleyi ileri 
sürmek doğru değildir. Çünkü bütün Devlet 
memurları aynı halde, aynı sıkıntı içindedir. 
Tedbirleri alırken beraber düşünüyoruz, halle
rini de ifade ederken beraber düşünmek hem ma
kul, hem kanuni ve hem de cemiyetimiz için fay
dalı olur kanaatmdayım. (Doğru sesleri). 

Hasene İlgaz arkadaşımız, köy enstitüsü me
zunlarının kendi köylerine verilmesi mahzurla
rından bahsile bu usulden vazgeçilmesinin iyi 
olacağını ifade ettiler. Biz bu kanaatte değiliz. 
Biz kendi yurdunda Peygamber olmak usulünü 
tatbika kendimizi mecbur hissediyoruz. Aldığı
mız işleri ve verdiğimiz işleri kendi yerimizde 
ve kendi yerimizin dışında aynı bitaraflıkla ve 
aynı vazife muhabbetiyle yapmak, yaptırmak 
vaziyetindeyiz. Bir köy enstitüsü mezununun 
içinden çıktığı köyde, içinden çıktığı köyde 
gördüğü iyiliklere mukabele etmek için vazife 
göremiyorsa, onun zaten kendi köyünden baş
ka yerde de muvaffak olacağı kanaatinde deği
liz. (Bravo sesleri). Amma bizim görüşümüz, 
esasen böyle bir sıkıntı olmadığı merkezindedir. 

General İzzettin Çalışlar arkadaşımla, Ince-
alemdaroğlu kardeşimizin kereste meselesi için 
ifade buyurdukları müşkülâtı biz de görüyo
ruz. Tarım Bakanlığı ile daimî münasebetteyiz. 
Zaten Şehime Yunus arkadaşımız bu kanunun 
24 ncü maddesinin tadili için bir kanun tasa
rısı sunmuştur ve Milllî Eğitim Komisyonun
dadır. Hükümetinizin bunu sempati ile karşıla
yacağına ve bir tedbir bulacağına emniyetinizi 
rica ederim. 

Şehir ve kasabalardaki ilk okul binalarının 
yapımı meselesi hakikaten mühimdir. Bir bu-
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çuk sene evvel bakanlığımızın üstünde dikkatle 
durduğu ve bir kanun tasarısı hazırlayıp diğer 
Hükümet makamlarına sunduğu bir mevzuudur. 
Demin de söylediğim gibi vergilerin heyeti mec
muası Maliye Bakanlığında tetkik edilirken ay
rıca bir vergi mevzuu olan bu hususun da in
celenmesine başlarumştir. Tahmin ederim ki 
Hükümetiniz varacağı neticeyi yakında yüksele 
heyetinize arzeder. 

Yozgat Milletvekili Allıoğlu arkadaşım baş
öğretmenlik meselesinden bahsetti. Evvelce kı
demli bulunan ilk öğretmenlerin başöğretmenlik
ten alınıp daha az kıdemli Köy enstitüleri me
zunlarına bu vazifenin verilmesinin eski öğret
menler arasmda hoşnutsuzluk uyandırdığını söy
lediler. Biz, vazifeleri yalnız hizmet seneleriy-
le ölçmiyoruz. Onunla beraber liyakati da kı
dem yanında götürmekteyiz. Geçen senenin son 
aylarında Hatay ilinde bir köye gittik. Orada 
köy okulu pis, çocukları bakımsız, başöğret
men işi ile alâkasız idi. Vali ve ilk öğretim 
umum müdürü de yanımda idi. Başöğretmeni 
vazifesinden almalarını söyledim. Yanında bir 
köy enstitüsü mezunu vardi. Ona bu vazifeyi 
verdik. Bu seyahatten bir kaç eyyam sonra 
Tekirdağ'ına gittiğimiz zaman bir köy enstitüsü 
mezununun işinin başında olmadığını ve işi ile 
kâfi dereeede alâkalı bulunmadığını gördük. 
Onu da başöğretmenlikten aldık. Biz orta okul
lar ve liselerde de aynı usulü tatbik ediyoruz. 
Meselâ 50 lira maaşlı bir lise müdürü varken 
maiyetinde 90 lira maaşlı bir öğretmen bulun
maktadır. Çünkü müdürlük idarî bir istidattır, 
kabiliyettir. Sa'de sene ile, sade kıdem ile, sa
de maaş ile ölçülüp yapılacak bir iş değildir.. 
Onun için başöğretmenlik meselesinde öğretmen 
arkadaşlarım, böyle bir sıkıntı duyuyorlarsa ki, 
bana -böyle bir şey ifade etmediler, deruhde et
tikleri vazifeyi iyi yapsınlar, o zaman almış ol
dukları mevkii muhafaza etmek çaresini elde et
miş bulunurlar. 

Gene bazı arkadaşlar, bazı mmtakalarm, 
okulları yapıldığı halde öğretmen bulunamadı
ğını söylüyorlar; bu vâkidir ve doğrudur. Am
ma bu bizi memnun edici bir sebepten gelmekte
dir. Biz okulların sene sene, yer yer listesini 
yapmış bulunuyoruz. Okulların ve köylere ve
rilecek öğretmenlerin, programı basılmıştır. 
Bazı mıntakalarda 3 sene sonra bitirilmesi lâ-
zımgelen bir okulu gayret edip bir senede biti-
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riyorlar; halbuki biz--programımıza bilfarz 1947 
senesinde oraya öğretmen g'deeek diye koymu
şuz. 1944 senesinin sonunda başlayıp-Î945 için
de okulu bitirdikleri için okul, iki sene öğret
mensiz kalmak mecburiyetinde bulunuyor. 

Aynı arkaO&gun, mütaahhitlerder, bahsetti. 
Esasen köylerdo yapılacak okulların muta a) r/ıde 
verilmesine taraftar olmadığımızı söylemeliyim. 
Maksat bu büyük hamleye, millet ferdi olarak 
köylü kardeşlerimizin kadınlı erkekli iştirak et
mesidir. Taahhütle meseleyi halletmek, bizim 
arzumuzu tamamiyle yerine getirmek değildir. 
Şikâyet buyurdukları hususlar nerelerde ise ben
denize söylesinler, hususi surette teftiş ve tah
kik ettireyim ve tashih ettireyim. 

Türker arkadaşım şarkta bölge okulları ya
pılmasını söylediler. Biz Diyarbakır'da Dicle 
Köy Enstitüsünde ilkokul kısmını tesis etmiş bu
lunuyoruz. Elimizde ilkokul mezunu olmadığı 
için buyurdukları gibi böyle bir bölge okulu sis
temine gitmeye, maddeten imkân bulamadık. 
Onun için Dicle köy enstitüsünde ilkokul kısmı
nı açtık, çocukları yatılı olarak oraya alıyoruz. 
Bunlar mezun olduktan sonra köy enstitülerine 
alacağız. Bu suretle bu bölge okullarını orada 
yetiştirdiğimiz çocuklarla açacağız ve arkada
şımızın maksadını da yerine getireceğiz. 

Ulusoy arkadaşım halk terbiyesinden bahset
tiler. Halk terbiyesi okul dışında okul çağım 
geçirmiş vatandaşlarımızın eğitimi demektir. 
Bunu şehirlerde ve kasabalarda Halkevleriylc 
birleşerek, hapishanelerde kurslar açarak, 
fakat daha müesseir olmak üzere bilhassa köy
lerde gece kursları açmak suretiyle idare edi
yoruz. 

İlk öğretim için Recai arkadaşımızın da bazı 
dilek ve istekleri, diğer bazı arkadaşlarımın da-yi
ne bazı arzuları oldu. Onları not ettim, hallet
meye çalışacağım. İlk öğretim bahsini bu suretle 
bitirmiş bulunuyorum. 

Orta öğretimde durumumuz: Bu durum orta 
okul ve liseler sayısında artma, fakat öğrencile
rinde azalma suretinde görülüyor. 1923 yılında 
23 lisemiz varmrş. Bu 23 lisede 1241 öğrenci bu
lunmakta imiş. 72 orta okulda da 5905 öğrenci. 
1945 - 1946 yılında lisemiz 52, öğrenci sayısı 
21 bin, orta okul 163, öğrencisi de 64 bindir. 
Biraz sonra izah edeceğim gibi sanat okullarının 
açılması, orta, okula gelen öğrencilerin adedini 
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azaltmıştır. Fakat buna mukabil randıman art-
raıştnv 

öğretmen bakımından, Dağlıoğlu arkadaşı
mızın buyurduğu gibi, kadromuzun yarısı yar
dımcı öğretmen değildir. 1937 - 1938 senesinde 
kadromuzda 2600 asli öğretmen vardı. 

Biten ders yılmda kadromuz 3847 ye yüksel
miştir. Demek ki 1937 - 1938 den bu yana geçen 
6 * 7 sene zarf mda o senede bulunanların yarısı 
kadar, yani 1241 öğretmeni kadromuza yeniden 
âlmiş bulunuyoruz. Bunda öğretmen yetiştirmek 
için aldığımız tedbirlerin müesseriyetini gör
mekteyiz. Gazi Terbiye Enstitüsünde 200 olan 
mevcudun 500 küsura çıkarılması nonra Balıke
sir'de bu sene mezunlarını verecek olan matema
tik, f jzik, kimya Orta Öğretmen Okulunun açıl
ması, ve Üniversitede okumuş gençlerin yavaş ya
vaş öğretmenliğe rağbet etmeleriyle bu yekûnu 
bulmuşuz. 

Mezun miktarına gelince: öğrenci adedi bu
günkü imtihan şekillerinin konulmasından önce 
77 bin iken 12 000 mezun almışız. Orta okullarda 
geçen sene mezun öğrenci adedi 64 bine düştüğü 
halde 12 210 mezun vermiş. Halbuki liselerde 
mezun artışı, olgunluk verenlerin artışı, bu nis
petin kat kat fevkındadır. 1937 - 1938 senesinde 
2567 olgunluk veren varken geçen senenin sonun
da, bu senenin bütünlemesinde aldığımız lise ol
gunluk mezunlarının sayısı 4963 e yükselmiştir. 
Orta öğretimin durumunu kısaca böyle arzettik-
ten sonra bu konudaki sorulara geçiyorum. 

Hasene Ilg»az arkadaşımız Darüşşafakadan 
bahsediyorlar. Darüşşafaka hepinizin bildiği 
gibi hayırsever insanların paralarını toplaya
rak vücuda getirdikleri bir hayır müessesesi
dir. Benim şahsen gönlümün istediği Darüşşa-
fakanm tesis olunduğu zamandaki zenginler
den şimdiki zenginlerimizin daha çok cömert 
olmasıdır. Yoksa Devlet bütçesinden 120 bin 
lira yardım temin ederek hayatına devam eden 
bir müessesenin hayır müessesesi sayılmasına 
imkân yoktur. Bu vaziyette âmme müessesesi 
olmuş demektir. Çünkü 120 bin lira yardım ol
maz. Bu bütçesinin yarısından fazlasıdır. Kal
dı ki, merhum Refik Saydam'm Başbakanlıkları 
zamanında bir de kız kısmı yapılacakmış. Mer
hum bendenize bundan bahsetmediler. Eğer 
bahsetse idi, huzurunuzda arzettiğim fikri tek
ra r eâerdinu İstanbul'da bir kız lisesi yapmak 
îâzıınbgejiyorsa ve m«selâ inşası için bir buçuk 

milyon lira lazımsa bunu memleket zenginleri 
aralarında toplarlar yaparlar; anlarım. Fakat 
Devlet yapacaksa; Devlet bütçesine parayı kor 
ve bu okul tabiî Devlete ait olur. Fikrim açıkça 
budur. (Doğrudur sesleri). 

Orta okul liselerde İzzet Ulvi Aykurt ve Taş-
kıran arkaşlanmın temas ettikleri mütalâa sa
atlerine gelince; biz bunu altı, yedi sene evvel 
yaprken şunu düşünmüştük, çocukların pek ço
ğu evlerine geldikleri vakit çalışacak yer bula
mıyorlar, bir odada bütün aile toplanıyor, kâ
fi derecede ışığı da yoktur, çok kere de ısınma 
imkânlarını bulamıyorlar, öğleden evvel ders
leri alalım, öğleden sonra çocuklar hiç ol
mazsa 1, 5 - 2 sıaat sınıflarında kalsınlar 
öğleden evvel aldıkları dersleri ve vazi
feleri hazırlayıp yapabilsinler. Arkadaşların 
dedikleri gibi bu, müzakere şekline olursa han
gi çocuğun, hangi derece çalışacağını evvelden 
bilmek ve hepsini aynı şeye çalışmaya ic
bar etmek tabiî olmadığı için bir kısım çocuk
lar yapılan müzakere ile alâkadar olmıyacaklar-
dır. Halbuki matlup olan şey, 1, 5 - 2 saat 
bir yere çıkmadan kitabının ve işinin üzerinde 
sabredip oturabilmek alışkanlığını çocuklarımıza 
verebilmektir. Biliyorsunuz ki, çocuklarımı
zın pek çoğu devamlı olarak çalışmak istemez
ler. Halbuki semereli çalışmak için devamlı 
çalışmaya ihtiyaç vardır. Bunu temin edelim 
diye düşündük. Onun için bunu müzakere şek
line irca ettiğimiz takdirde bu anlayış ve bu-
gaye ortadan kaybolur. O zaman bu neviden 
bir müzakere ve mütalâa saati yapmaya ihtiyaç 
yoktur. Bu sebeple arkadaşlarımın düşünce 
ve temennilerine iştirak etmiyorum. 

İmtihan şekilleri meselesinde arkadaşlarımı
zın geçen sene de burada söyledikleri fikirlere 
tamamen iltihak ediyorum. Bugünkü imtihan 
şekilleri tesbit edilirken üniversiteye girme im
tihanı yapılmıyordu. Çünkü o zaman üniver
site şubelerine az miktarda öğrenci geliyordu, 
son senelerde olduğu kadar tehacüm yoktu. 
Baktık ki, tıp gibi, hukuk gibi fakültelere 
Baktık ki, vâki bu tehacümü önlemek tedbirleri
ni almazsak buraya okutmak üzere aldığımız ço
cukları bilhassa deneme yaptırmak imkânını bu
lamadığımız için, eksik yetiştireceğiz, fena ye
tiştireceğiz. Eldeki vasıtaları da arzumuz veçhile 
genişletmeğe muktedir olmadığımıza göre, ikti
darımızla mütenasip fakat iyi insan yetiştirme-
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ğe karar verdik ve mahdut bir öğrenci kadrosu 
yapmak zorunda kaldık. Onun için bu imtihanı 
koyduk, Bmaenalcjh, bu girme imtihanı olunca 
hakikaten kanaat bitirme, ondan sonra da olgun
luk güçtür. Geçen sene, bu kanunda bir anket 
yaptık; bütün öğretmenlerin, öğretmen kurulla
rının mütalâalarım, aldık. Neticeyi elde etmiş 
bulunuyoruz; îmtifcan şekillerini değiştireceğiz. 

Muzaffer Akpınar arkadaşım, imtihan mese
lesine dokunduğu gibi, yabancı dil meselesine de 
temas ettiler. Bendeniz fiilî olarak yabancı dil 
meselesini arkadaşımın tasvir ettiği kadar fena 
görmüyorum. Bunun delillerini; müsabakalar 
ve girme imtihanlarıdır. Avrupaya Amerika'ya 
gönderdiğimiz öğrencilerin yabancı dil durumla
rı sanıldığı gibi değildir. 

Yabancı dil işini tamamen hallettik, ortaokul 
ve liselerde yabancı dil öğretmen kadroları ihti
yaç nispetinde oldu demiyorum amma 6 sene 
okuyorlar, hiç birşey öğrenmiyorlar, bu kadar 
mübalağalı bir eksiklik de yoktur. 

Esasen iki yerde yabancı dil öğretmeni yetiş
tirmek üzere bugün mevcut olan öğretmen okul
larına yabancı dilde kuvvetli öğrenci aldık. îki 
sene sonra bunları Orta Öğretmen Okulu halinde 
açacağız. 

öğretmen yetiştirmek meselesinde Rasih Kap
lan arkadaşımız Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinin, öğretmen okulu haline getirilmesi
ni teklif buyurdular. 

Biz öğretim lisansı dediğimiz lisanslara 
zaten orada okuyanlardan öğretmen yapıyoruz. 
Hattâ askerî okullarına öğretmen yetiştirmek 
üzere Millî Savunma Bakanlığı bize öğrenci ver
mektedir. Fakat bütün bir fakülteyi öğretmen 
okulu haline getirmeği doğru bulmuyoruz. Çün
kü, fakülte serbest düşünüş yeridir. Halbuki, 
öğretmen okulu bir meslek okuludur. Muayyen 
programla, muayyen amaca insan yetiştirir. 

üçöz arkadaşım, kadrosu eksik okullarda, kad
rosu eksik olmayan okulların imtihan şeklinin tat
bik edilmemesini teklif ettiler. Bunu bendeniz 
mümkün görmüyorum. O zaman muhtelif sevi
yede, fakat aynı salâhiyette çocuklar çıkarmış 
olacağız, demektir. Bizim bunun için aldığımız 
tedbir eğer muhtelif sebeplerden dolayı öğret
men bulunamamışsa tatil zamanında öğretmen 
olan yerlerden buralara gönderiyoruz, kurslar 
açıyoruz, orada çocukları yetiştiriyoruz ve tek
rar imtihana sokuyoruz. îmtihan şekillerinin 
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muhtelif yerlere göre muhtelif tarzda olmasim 
bendeniz faydalı bulmuyorum. 

Bazı arkadaşlarım seçim daireleri hakkında, 
Ankara, Muğla Van, Eskişehir ve diğer yerler 
için bazı isteklerde bulundular. Onları kaydet
miş bulunuyorum. Mümkün olanlarının yapıla
cağı şüphesizdir. Bilhassa Van ve Vanlı kar
deşlerimizin uğradığı felâket ve çektikleri ıstı
rap, yüreklerimizde onların ıstırabı kadar dur
maktadır. Hükümetimizin gerekli tedbirleri her 
imkândan istifade ederek yerine getireceğine şüp
he etmemelerini rica ederim, 

t. ARVAS (Van) — Teşekkür ederim, sağol. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL 

(Devamla) — Arkadaşlar, yüksek öğretim son 
senelerde, içinden gelişmeğe, ciddi inkişaf im* 
kânları bulmaya başladı. İstanbul Üniversite
sinde bilhassa alt kademelerde öğretim unsur
larının çoğalması ve ilerde profesör olacak genç* 
lerin akademik mesleke daha çok imkânla gele
bilmeleri bunun ciddi bir delili sayılmalıdır. 
Esasen küçük bir rakam mukayesesi bunu bize 
pekâlâ ispat edecektir: 

1938 - 39 yılında altı fakülte ve 3 yüksek 
okulumuzda 282 profesör ve doçent, 247 asis
tan, okutman ve ilmî yardımcı varken 1945 - 46 
yılı, içinde bulunduğumuz ders yılında 594 
profesör ve doçent, 425 asistan, okutman ve 
yardımcı elde etmiş bulunuyoruz. Ankara'da 
açtığımız fakülteler, yeniliklerine ve maddî ek
siklerine rağmen, gerek neşriyatta, gerek öğ
rencilerini yetiştirmekte ağabeylerinden geri 
kalmamaktadır. Bunu iftiharla arzedebilirinii 

Sayın Rana Tarhan ve sayın Uludağ arka
daşlarımızın akademik kariyer kanunu için iz
har ettikleri çabuk gelme temennisini yerine 
getiriyoruz. Kanunun incelenmesi bitmiştir, 
Birkaç güne kadar Yüksek Meclise sunulacak
tır. Bu kanun yalnız akademik kariyere gir
miş ve girecek olanları maddeten terfih bakı
mından değil, onların disipliner vaziyetleri, ter
fileri, intihapları ve üniversite içinde alacakla
rı vazifeleri yapma bakımından nail olacakları 
hürriyetleri de tesbit eder bir kanundur, 

Bu vesile ile Muhittin Baha Pars ve Ham
dullah Suphi Tanrıöver arkadaşlarımızın ko
nuşmalarına kısaca temas etmek istiyorum. Bir 
defa yüksek huzurunuzda şunu belirteyim ki, 
biz icra mesulleri sizlerin yaptığınız kanunları 
tatbikle mükellefiz. Hem kanunları tatbik et-
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inekle, hem de tatbik etmemekle mesuliyet ha
linde görülmemi/, bizim için müşkül bir tezat 
olur-, 

Üniversite profesörlerinin n MM mır olup ol
maması, Yüksek Meclisin tasdikına iktiran et
miş kanunların neticesidir. Eğer Muhittin Ba
ha Pars bu kanaatte değilse, milletvekili ola
rak bir kanun tasarısı teklif eder, yüksek hu
zurunuza gelir, evet veya hayır suretiyle oylar 
tecelli eder. 

M. B. PAKS (Bursa) ----- Bugünkü muamele
nin kanuni olduğunu söyledim. 

BASKANr — Müsaade buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL 

(Devamla),— Fikir hürriyeti meselesine gelin
ce: -Üniversitelerde fikir hürriyeti hiçbir yer-' 
de zannedildiği gibi hudutsuz değildir. (Bravo 
sesleri). Üniversiteler muhtelif temayüllerin 
mümessillerini ihtiva ederek bir muvazene ya
par ve en Demokrat memleketlerde bu muvaze
ne ile mukabil hürriyetler bir ahenk içerisinde 
temin, edilmiş, bulunur. Hürriyetsizlik diye ba
zılarınca tefsir edilen hareketlerimiz bilâkis 
fikir hürriyetini muhafaza etmek için yapılmış
tır. (Bravo sesleri). Biz, ciheti her ne olursa 
olsun, ister sağ, ister sol, yetiştireceğimiz 
gençlerin yetişmesindeki hürriyetlere mâni olu
cu bir hürriyeti, hürriyet değil, istibdat say
maktayız. (Bravo sesleri, alkışlar). Onun için 
bildiğiniz tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirleri alır
ken-Yüksek Meclisin ana temayüllerine uydu
ğumuzu sanıyoruz. (Doğru sesleri). Öyle değil
se reylerinizi izhar edersiniz, (isabetlidir, yerin
dedir sesleri). Bunun zıddiyle de temayülümü
zü görürüz, tashih ederiz. (Doğru sesleri). 

Talebe birliği, öğrenci birliği meselesine ge
liyorum : Arkadaşlar, . bendeniz Üniversite ta
lebe birliğini lâğvedilmiş buldum. O zaman rek-
1ör olan Cemil Bilsel ' arkadaşımız şimdi Millet
vekili .olarak, buradadır. Lâğvedilmiş buldum 
ve dedim ki, zamanı gelmiştir, yeniden tale
be birliklerini kuralım. Bu fikrimi muhafaza 
ediyorum. Binaenaleyh talebe birlikleri bize 
rağmen olmuş veyahut kurulduğu zaman bun
dan gayrimemnun bulunmuş değiliz. Arkadaşı
mın böyle bir duygusu versa lütfedip tashih et
mesini rica ederim. 

Teknik öğretim ; kabul buyurduğunuz ka
nunla son dört sene içinde hakikaten büyük 
bir gelişme göstermektedir. 1938 - 39 yılında 

9 sanat okulu ve Imnda 3 200 öğrenci vardı. 
1945 - 46 yılında, yani bu ders senesi başında 
27 sanat enstitümüz, 28 orta sanat okulumuz 
ki, toplamı 55 eder, bunda 22 852 öğrencimiz 
vardır. 

Sanat okullarının gördüğü rağbet, Türk 
Milletinin medeniyete hem iştiyakının ve hem de 
istidadının canlı bir belgesidir. (Doğru sesleri) 
Bu sene şehir ve kasabalarda verdiğimiz ilkokul 
mezunları 47 000 kadardır, bunun 19 800 ü or
ta okullara, 13 215 i sanat okullarına girmiştir. 
O sanat okullarımıza ki topunun yekûnu öğ
renci olarak beş sene evvel 3 000 küsurdu. Bu 
sene birinci sınıflara yalnız 13 200 çocuğumuz 
girmiştir. (Helâl olsun sesleri). 

Şimdi burada bu rakamları söylerken tabiî 
olarak Naci Tınaz arkadaşımın memur yetiştir
me meselesinde konuşuşlarını hatırlıyorum. Sa
nat okulunda 3 000 öğrencisi varken ve ticaret 
okullarında aşağı yukarı bu nispette, bundan 
daha az öğrenci mevcutken zaten memur yetiş
tirmek ve yetiştirmemek meselesi diye bir şey 
mevzuubahis etmek yersiz olurdu. Amma bugün 
durum öyle değildir. Bugün ticaret okullarında 
ve gerek erkek ve kız sanat okullarında mevcut 
olan öğrencilerin gösterdiğimiz işlere, verdiği
miz derslere alâkası, bunları tabiî olarak me
mur olmadan serbest hayata sevkedeeek ve bun
lar memleket çevresinde birer müstahsil unsur 
olacaklardır. Kaldı ki bizim memura da ihti
yacımız vardır. Memurdan müstağni değiliz. 
Sayıca müstağni değiliz, keyfiyetle müstağni 
değiliz. Onların da iyisini, bilenini yetiştirme
ğe mecburuz. Bunlardan başka bu sene mev
cuda ilâve olarak ki, üçtü. Adana, Rize ve 
Kayseri'de birer yapı usta okulu açtık. Maron-
goz ve demircilik kurslarını arttırdık, 37 iken 
bu sene 20 ilâvesiyle 57 olacaktır. 

Kız enstitüleri de aynı suretle genişliyor. 
1940,- 1941 senesi, kanunun çıktığı sene, 15 
kız enstitümüz, 29 akşam kız sanat okulu, top
lamı 44 eder, bunlarda 9300 öğrenci vardı. Bu 
sene başında 37 kız enstitüsüne, 37 akşam kız 
sanat okulu ilâvesiyle 110 eder, bunlarda 24 
bin küsur öğreniei vardır. -Gezici köy kadınları 
kurslarımız 151 iken 50'daha açacağız, 201 ola
caktır. Ticaret okullarımız, bîr çok yerlerde 
mezunu arzu edilir, aranır hale geldi ve Dev
lete rakabet başladı. Devlet memuru olarak ve -

1 receğimîz paranın İki mislini hususi müesseseler 
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bunlara veriyorlar. Bunların sayısı da 1940 - i 
1941 senesinde 6 iken, ticaret liselerinin, şimdi 
11 dir. Orta okullar 7 iken 22 dir. Yani 15 ti
caret okuluna mukabil şimdi içinde bulunduğu
muz ders senesinde 33 ticaret okulu ve lisesi 
mevcuttur, öğrenicisi bin küsur iken şimdi 
4 500 ze yükselmiştir. İzmir'de açtığımız Yük
sek Ticaret ve İktisat Okulumuz öğrenci ve hat- j 
ta öğretmen bakımından İstanbul ile rakabet i 
edecek şekilde memnuniyet verici bir ilerleme 
göstermektedir. 

Başınızı ağrıtmamak için teferruattan meşe- i 
leler üzerinde durmuyorum ve mümkün olduğu j 
kadar kısa maruzatta bulunmağa çalışıyorum. 
Bununla beraber müzik meselesinden vazgeçme
miz tabiî mümkün değildir. (Gülüşmeler) 

Müzik meselesinde; Suut Kemal Yetkin, Gl. 
Pertev, Baltacıoğlu, ve Behçet Kemal Çağlar 
arkadaşlarımı zevkle dinledim, öğretim işinde 
aldığımız yolu ve koyduğumuz prensipleri de
ğiştirmeğe mahal görmüyorum. Çünkü onun 
kanunu, yüksek huzurunuzdan geçirilirken mü
nakaşasını yaptık. İki sene de bir noktai nazar 
değiştirecek ve yeniden Millî Eğitim işlerini is
tikrarsızlıkla itham ettirecek değilim. Binaen
aleyh o tarafta bir değişiklik yapmak mevzuu-
bahis değildir. 

Muhittin Pars arkadaşımızın müzik ilmî hak
kındaki mütalâalarını da istifade ile dinledim. 
Bu işi bilen mütehassıslara tetkik ettireceğim 
ve neticelerini hem efkârı umumiyeye ve hem de 
kendilerine arzetmeği vazife bilirim. Yalnız 
müzik erbabının öksüz olduğu hakkındaki söz
lerine bendeniz iştirak etmiyorum. Çünkü sana
tın babası, o sanatı tutan insanlar, yani sanat
kârların içinde bulundukları, yaşadıkları cemi
yettir. Bu cemiyetse alaturka alafıranga hepsini 
kaderince tutuyor. Demek ki anası da var, baba
lan da var, yetim ve öksüz değildirler. Hattâ o 
kadar ki muhtelif müesseseler bunların paralarını 
artırmak hususunda rekabet halindedir. Böyle 
öksözlüğe hepimiz razıyız. (Gülüşmeler). 

Nota kâğıdı bulamadıklarından bahis buyur
muşlardı. Tanıdıkları bestekârlar varsa bana 
göndersinler, bol kâğıdımız var, kendilerine vere
biliriz. 

M. B. PARS (Bursa) — Nota kâğıdı deme
dim, matbaa dedim. 

MİLLÎ EĞİTİM Ba. H. Â. YÜCEL (De
vamla) — Hem beste yazmak için matbaaya lü-
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zum yoktur. Besteyi yazarlar, biz onlara yazıcı 
buluruz. Yanlış mı anladım acaba, efendim? 

M. B. PARS (Bursa) — Evet yanlış anladı
nız. Ben diyorum ki: zaten bu malûmatı ben 
sizin emriniz altında bulunanlardan aldım. On
lar diyorlar ki konpozitörler 20 - 30 tane alatur
ka musiki ve alafranga tekniği ile eserler yazdı
lar, fakat bunlar çekmecelerde durmaktadır. 
Çünkü bunların notaya yazdınlması için 80 tane 
müzisyenin ayrılmasına imkân yoktur. Çünki 
bunlar 2400 sayfa tutuyormuş, otuzardan seksen 
müzisyene ihtiyaç varmış ve bunların elle yazıl
masına imkân yokmuş.. Mutlaka çingografiyle 
yazılacak, oyulacak falan.. Bütün bu mütehassıs
lar ellerinizin altındadır, davet buyurun, size 
benden çok daha iyi izahat verirler. 

MİLLÎ EĞİTİM Ba. H. A. YÜCEL (De
vamla) — Vâki olan son seyahatımda ileri mem
leketlerden İngiltereye gittiğim zaman ,gördüm 
ve anladım ki orada da bazı operaların partis
yonları kalmamıştır. Onun için biz muhtaç oldu
ğumuz partisyonları elle yazdırmaktayız. İşin 
maddi taraflarını süratle temin etmek mümkün 
olduğu takdirde bunu sağlamaktan en çok zevk 
alacaklardan biri bendenizim. 

M. B. PARS (Bursa) — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞÎTÎM Ba. H. A* YÜCEL (De

vamla) — Umumî olarak fakir, halüvakti yerin
de olmıyan öğrencilere yapılan yardımların bir 
elden yapılmasını Hasene İlgaz arkadaşımız ileri 
sürdüler. Biz yer yer muhteif şekillerde yapıl
mış olan yardımları takip ediyoruz. Geçen sene 
bu kürsüden arzettim, alâkalı hususi müessese
lerin yaptığı yardım, bir milyon liradan fazla 
idi, şimdi bu rakam bu sene 2 buçuk milyon li
raya çıkmıştır. Bu ihtiyaç, mahallinde duyul
muş ve mahallî teşebbüslerle temin, edilmiştir. 
Bendeniz bir merkezde toplamağı pratik bulmu
yorum. Her yerin kendi imkânı hattâ oradaki 
şahısların hayırseverliği ve ellerindeki vasıtala
rı kullanış tarzına göre kendi kendine bir ayar-
lanışır. Bu paraları bir araya toplamak bu
gün başlanmış olan ve paraca geçen seneye nis
petle iki misline yaklaşmış olan bir teşebbüsü 
sarsar korkusundayım. Onun için her yeri ken
di ihtiyacına ve imkânına terketmeli, onlar bil
dikleri gibi yapsınlar (Doğru doğru sesleri). 
Yalnız yurd meselesindo yüksek tahsil gençliği
nin yeme, içme, yatma meselesinde, işi, arkadaş
ların iddia ettiği gibi, daha ciddî tutmağa ihti-
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yaç vardır. Bu hususta Parti, Hükümet bera- I 
berce çalışmaktadır. Tahmin ederim kısa bir 
zamanda fiili netice elde edilmiş bulunsun. 

Naci Tınaz arkadaşım teftiş meselesine temas 
buyurmuşlardı. Zaten Millî Savunma Komisyo
nunda bir kanun vesilesiyle de bu fikirlerini din
lemiştim, istifade etmiştim, yalnız bir küçük ilâ
vem vardır. Devlet idare teşkilâtında şüpheye 
istinat ettikçe teftişin dahi muvaffak olamıya-
cağıdır. Emniyet ve salâhiyet esasına dayanmak 
zaruretinde olduğumuzu söylemeliyim. 

Arkadaşlar, geçen bütçemizin müzakeresinde 
eski eserler ve müzeler üstünde durulduğu gibi 
bunda da bazı arkadaşlar bizi ikaz edici sözler 
söylediler. Geçen sene burada yaptığım vadi 
yerine getirmiş olarak huzurunuzdayım. Tür
beler, Evkaf Umum Müdürlüğünden alınmış, 
Bakanlar Kurulu karariyle Millî Eğitim Bakan
lığına devredilmiştir. Gerek kendi bütçemizden 
gerek millî emlâk bütçesinden aldığımız para
larla Dağlıoğlu arkadaşımızın da söylediği gibi 
başta Plevne Kahramanı Osman Paşanın türbe
sini onardık. 

N. POROY (Tokad) — Bilhassa arzı şük
ran ederim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. 1 . YÜCEL 
(Devamla)— Estağfurullah. îkinci Bayazıt, Sel
çuk Sultan, Hazreti Halit, Koca Reşit Paşa, 
Rumi Memet Paşa, Nakkaş Hasan Paşa, Hüsrev 
Paşa, Kaptan Mustafa Paşa türbeleri. Bunların 
hem tarihî kıymetleri, hem de estetik değerleri 
vardır. Bir kısmını onardık ve bir kısmını onar
maya devam ediyoruz. Bundan başka Kâtip Çe
lebi'nin mezarını İstanbul Belediyesi ve Tarih 
Kurumu ile işbirliği ederek gayet güzel bir şe
kilde yaptırmak teşebbüsündeyiz. 

Ayrıca Bakanlar Kurulundan aldığımız bir 
kararlar Bizans eserlerinden olan Kaariye ve 
Fethiye'yi Bakanlığımıza devraldık. Bunların 
onarılmasına başladık, müze haline getiriyoruz. 

îstanbul Vali ve Belediye Reisi çalışkan ar
kadaşımız, Kaariyenin etrafmı açıyor, yollar 
yaptırıyor, güzel bir turistik mevzuu olarak bü
tün dünyanın tanıdığı, bildiği ve görmek iste
diği bu anıtı bir çiçek haline getirip bütün dün
yaya ve kendimize kazandırmış oluyoruz. 

Eski eserler mevzuunda, diğer işlerimize gös
terdiği alâkayı da söyliyerek, Bütçe Komisyo
numuzun yaptığı yardımı ve dikkati şükranla 
karşılamış bulunduğumu arzedeyim. Hükümet- | 
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ten gelen bütçeye bu mevzu için 200 000 lira 
daha ilâve etmek üzere gider ayırdılar. Bunun
la Edirne'de Mimar Sinan'ın Selimiye arastasını 
ve Alipaşa çarşısını istimlâk ettik, tamire başlı-
yacağız. 

Dağlı arkadaşım, . . . . 
H. R. ÖĞMEN (Bolu) — Dağlıoğlu... 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI H. 1 . YÜCEL 

(Devamla) — Dağlıoğlu arkadaşımın (Gülüş
meler) eski eserleri bir poragrama bağlama hu
susundaki arzusu yerne getirilmiştir. Vilâyetleri 
ayrı ayrı göstermek üzere her vilâyette birinci, 
ikinci ve üçüncü derecede eşerler tasnif edil
miştir. Birinci ve ikinci derecelerdeki eser
lerden acil onarıma ihtiyacı olan 400 eser, ki, 
her birinin bugünkü rayice göre paralarını tes-
bit etmiş bulunuyoruz, 100 milyon liralık bir 
rakam tutmaktadır. Fakat bu rakam bizi kor
kutmuyor. Yapacağımızı bildikten ve bildiği
mizi yaptıktan sonra, parayı ne kadar elde 
edersek o kadar ile bunları ölümden kurtar
mak, onarımlarını temin etmek mümkün ola
caktır. Bu programı bir eser halinde resimle-
riyle bastırıyoruz, Yüksek Heyetiniz üyelerine 
ayrı ayrı takdim edeceğiz. Kanun da hazırlan
mıştır, fakat muhtelif mercilerle alâkalı oldu
ğu için anlaşma o kadar kolay olmamaktadır. 
Onun için bu kanunu ne zaman takdim edeceği
mi vadedecek durumda değilim. 

Arkadaşlar, geçen yıl bütçesi burada konu
şulurken orta öğretim mevzuunda Reşat Şem
settin Sirer arkadaşım bir projeden bahsettiler 
ve orta öğretimi organize etmek için fikirlerini 
söylediler. Ben de bu projeyi ve bu fikirleri 
tedkik etmeği vadetmiştim. 

Bu projede bugünkü ilk öğretmen okulları 
pedagoji enstitüleri haline getirilmeli, bunlara 
öğrenci olarak lise mezunları alınmalı, pedagoji 
enstitülerinde öğretim iki yıl olmalı, bu ku
rumları bitiren geçler birleştirilmiş ilk ve or
ta okul öğretmenliğine atlanmak. Bu suretle or
ta okullarla şehir ilk okulları aynı yüksek men
şei erden gelen öğretmenlerle idare olunacaktır. 
Tetkiklerimiz neticesinde, vardığımız kanaat 
şu oldu : 

Bunun, birinci kısmına tamamen iştirak edi
yoruz. Nitekim, Balıkesir'de Edirne'de, Ada
na'da, izmir'de açtığımız ve açmağa teşebbüs 
ettiğimiz orta öğretmen okulları buna delildir. 
Burada arkadaşımızla beraberiz. Yalnız, ilk 
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okul öğretmenleriyle ortaokul öğretmenlerini 
aynı menşeden çıkarmak durumuna henüz gelmiş 
halde değiliz. Bu projeyi gerçekleştirmekte li
se mezunlarının olgunluk verenlerinin çoğal
dığını arkadaşım ileri sürerek öğretmen olmak 
üzere bol istekli bulaıcağımızı ifade ediyor. Tec
rübemiz bunun zıddım göstermektedir. Biz pa
rasız yatılı talebe imtihanları yaparken, evvelce, 
4500 - 5000 arasında çocuk imtihane girdiği halde 
elimizdeki kanuni salâhiyeti kullanarak öğret
men olmak üzere imtihana çağırdığımız zaman 
bu rakam 2500 e düşmüştür. 

Okul binaları yapımı hususundaki kanun için 
arkadaşımla beraber olduğumu zaten o zaman 
söylemiştim. Orta okulların programlarını iş 
bakımından tetkik etmek hussundaki temenni
lerine iştirak ediyorum ve Talim ve Terbiye He
yetimiz bu konuda incelemeler yapmaktadır. 

Arkadaşlar; sözlerimi bitirmeden önce 
bu senenin milletlerarası kültür alanındaki mü
him bir olayından bahsetmek isterim. O da Lon-
rada'da toplanan Milletlerarası Kültür, Eğitim 
ve Bilim konf ransıdır. Bu arkadaşınız heyet üye
leriyle birlikte bu konfransa Hükümetimiz adı
na iştirak etti ve Hükümetiniz adına yapılmış 
olan Anayasa taslağını imzaladı. Bu taslak yük
sek tasvibinize arzedilmek üzere huzurunuza ge
lecektir. Onun için işin konusu hakkmda mâru
zâtta bulunmıyorum. Yalnız muhtelif milletlerin 
kültür adamları, kültürlü adamla bu konferansta 
o kadar iyi anlaştı ve insanlığın istikbali için 
sulh sever nesilleri yetiştirmek, millî vasıfları 
mahfuz tutmak üzere milletlerarası kıymetlere 
memleketler gençliğini alıştırmak üzere o kadar 
kuvvetli bir fikir birliği yaptılar ki, orada duy
duğum bahtiyarlığı sizin önünüzde söylemek, 
benim için vicdan borcudur. 

Konferans dışında İngiltere'de bulunduğum 
zamanda İngiliz kültür müesneselerini gezdim. 
Gerek Hükümet, gerek kültür adamlariyle ve ge
rekse umumî hayat içerisinde bulunanlarla yap
tığım temaslarda sizden biri olarak gördüğüm 
dikkat ve alâka hakikaten büyüktür samimidir. 
önünüzde onlara teşekkür etmeyi bir borç bili
rim. (Bravo sesleri.) 

Biz orada iken Fransız Hükümeti de bir ne
zaket eseri olmak üzere beni ve heyetten arzu 
edeceğim arkadaşları Paris'e davet etti. İçinde 
bulunduğumuz Aralık aymda Ankara'da bulun
mak zaruretinde olduğum için itiraz ettitm ve Hü-

.1945 O : 1 
küınetten izin aldığım takdirde bu davetlerini bir 
iki ay sonraya tehire müsaadelerini rica ettim. 
Fransız Hükümetinin gösterdiği bu nezakete de 
cidden müteşekkirim. 

Dönüşte Mısıra uğradım. Mısırda Maarif Ve
ziri Abdürrezzak Sanhûrî Bey şahsan Kahirede 
maarif müesseselerini gezmek hususundaki ar
zumla alâkadar oldular. Yanlarındaki arkadaş
larını yanıma arkadaş olarak verdiler. Orada 
kaldığım kısa müddet zarfında üniversiteleri ve 
muhtelif derecede okulları gezmek fırnatını elde 
ettim. Mısır Hükümetine ve Mısır Maarif Vezi
rine pek müteşekkirim. Bu teşekkürlerimi Bü
yük Millet Meclisinin huzurunda ifade etmek ba
na zevk verdiği gibi, Hükümetimiz de, gördüğü
müz alâka ve nezaketten dolayı her üç Hükümete 
ayrıca teşekkür etmiştir. 

Sözlerimi böyle hayırlı ve istikbalde her millet 
için birbirini sevici ve sevdiriei insanlar yetişti
ren bir müessesenin naklile bitirmek beni ayrıca 
bahtiyar etmektedir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Hamdullah Subhi Tanrıöver. 
H. S. TANRIÖVER (İçel) — Arkadaşlar; 

eski bir Yunan darbımeseli der ki ; «bir fikrin 
aleyhinde ve lehinde aynı kuvvette mütalâlar 
serdetmek mümkündür». Millî Eğitim Bakanı
mız, Üniversite hocaları hakkında aldığı kararı 
sizin çıkardığınız bir kanuna istinat ettirdi. 
Kanunları Büyük Millet Meclisi yapar. On
ların nerede, ne şartlar dahilinde tatbik edile
ceğini takdir Bakanlarımıza aittir, (öyle şey 
olur mu sesleri), (Kanun aynen tatbik edilir 
sesleri). 

Müsaade buyurun, o halde herhangi bir 
münakaşanın, herhangi bir ilmî makalenin si
yasi bir mahiyeti olup olmadığını kim tâyin 
edecek? Bu gayet zor birşey. Müsaadenizle si
ze tarihî üç dört misal alacağım. Osmanlı İm
paratorluğu bitmiş, bu devir kapanmıştır. Bu 
devrin nasıl uzun müddetler dayandığını an
lamak hepimizin .vazifesidir. Ortada yanlış, 
berbat birtakım izahlar vardır, kalp akçe gi
bi revaç bulmuştur. Fakat bu kadar fırtınala
ra karşı nasıl bu son İmparatorluğumuzun na
sıl dayandığını aradığımız vakit onun bazı mâ
nevi esaslara dayanağını görürüz. Bir misal 
alayım : Küçük bir Anadolu beyliğini İmpa
ratorluk haline koyan Sultan Fatih Mehmet'tir. 
Bu çok genç Padişah İstanbul'u aldıktan, Bal
kan fütuhatını ikmal ettikten sonra Anadolu'-
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daki küçük Devletimiz iki kıta üzerine yayılmış 
bir imparatorluk halini aldı. O devrin ulema
sından Akşemşeddin'e bu Fatih, senin müridin 
olmak istiyorum diye müracaat ediyor. Bir 
kâğıt kalem alınız, bu cümleyi bir sayfanın üs
tüne yazınız. İmparatorluğun banisi bir hocaya, 
sana mürit olmak istiyorum, diyor. Bu müra
caatı kabulde hoca için kaç nevi şeref, kaç ne
vi imtiyaz ve kaç nevi menfaat var. İlmin 
büyük şerefini ve namusunu taşıyan ve mesle
kinin kadrine, itibarına inanan bu adam ret 
cevabı veriyor, ilmini, hudutsuz nüfuzu olan 
bir şahsiyetin tesiri altına düşürmek istemiyor. 
Ufak bir cümle ile cevap veriyor: Saltanat ma
kamını haiz bir kimse şeyhlik, âlimlik yapan
lara mürit olmaz. Bu, beni uzun müddet düşün
dürdü. Uzun bir sıçrayış yapalım; Yavuz Sul
tan Selim devrini bilirsiniz. Bu Padişah, birçok 
şöhretleri arasında çok sert olmakla merhamet
siz tanınmıştır. 

Bu hakikati tarif eden iki meşhur mısra var
dır; dilden dile dolaşır. 

«Rakibin ölmesine çare yoktur, 
Vezir ola meğer Sultan Selime» 
Onun devrinde çok tanılmış olanlardan bir 

Zenbilli Ali Efendi vardır. Ben kendisinin otur 
muş olduğu mahalleden çok gelip yeçtim. Zem-
billi Ali Efendi denmesinin sebebi, daima pen
ceresinin altında bir zembil dururdu. Kendisine 
sual soranlar geceleri bu sualleri zenbile atar
lar ve sabah gelip aynı zembilden cevapları alır
lardı. O devrinin ilmini, fıkhını temsil eden bir 
adamdı. Haksız iaddettiği her şey için gidip pa
dişahın karşısına dikilirdi. Bir gün yahudiler 
hakkında cezai mahiyette bir iradenin çıkacağını 
haber aldı. Yahudiler memlekette memnu olan bir 
ipek ticareti yapıyorlarmış. Padişahdan müla
kat istedi ve huzura girdi. Ona sordu: Böyle bir 

•kararınız var mı? Padişah evet dedi. Yapmıya-
caksmız. Yavuz kendisine mahsus sertliği ile 
cevap verdi. Sen din işlerine memursun, ni
çin Devlet işlerine karışıyorsun? Büyük âlimin 
cevabı şudur : Ben «Senin ruhunu kurtarmaya 
memurum, seni hata yolunda serbest bıraka
mam». Zembilli de Devlet memuru idi. Yavuzun 
bir emri ile, derhal atılabilirdi, nefyedilebi-
lirdi, ona asla dokunulmadı. Size en yakın de
virden bir misal daha alacağım. Bir dakika için 
bile hatırladığıma çok müteessifim. Hakikaten 
O baştan, başa bir zulüm, devri idi. Fakat bazen 

ister istemez nadiren ilmin, muayyen bir kanaa
tin yine o devrede bile hürmet gördüğüne rast ge
linirdi. Benim İstanbul'daki evimin alt ta
rafında Fetvaemini, Nuru Efendi otururdu. 
Çocuktum fakat pek iyi hatırlıyorum o, çok . 
ihtiyar bir zattı. Bir bohça gibi arabaya kor
lar, bir bohça gibi arabadan indirilirdi. Fakat 
her iniş ve çıkışta yoldan kim geçiyorsa ko
şup ellerini öperlerdi. Bu Fetvaemini üç cuma 
selâmlık resmine gitmedi. Padişıah çok vesve
seye düştü. Acaba niçin gelmiyor, Sarayın
daki yaverlerden biri gidip selâmı şahaneyi teb
liğ etti. Hasta olup olnnadığını, sordu herhan
gi. bir ihtiyacı varsa isafı için iradei seniye 
çıktığını haber verdi. Fakat bu ilim adamı çok 
yüksek namuslu din adamı, pervasızca, zulüm iş
lenen bir memlekette cuma namazı kılmak eaiz 
değildir, onun için cuma selâmlığına gelmiyo
rum dedi. Bir gün içinde bu sözü bütün İstan
bul duydu. O korkunç padişaha bu cevabı ver
mek, büyük itikatlardan doğan cesaretlerin en 
güzellerinden biridir. 

İstanbul'da meşhur bir muhakeme cereyan' 
etti. Namık Kemal'i cinayetle itham eden bir 
muhakeme. Cinayet mahkemesinin Reisi Abdül-
lâtif Suphi Beydi, bilâhara Abdüllâtif Suphi 
Paşa diye tanılan zat. Damat Mahmut Nedim 
Paşa ona padişahın bir iradesini tebliğ etti. Ve
rilecek kararın şanı ubudiyete lâyık olması em
rediliyordu. O devirde Mitat Paşa öldürülmüştü. 
Heyeti Vükelâ Çerkeş Hasan vasıtası ile kıtale 
uğramıştı. Çerkeş kelimesini yalnız lâkap olduğu 
için kullanıyorum. Yoksa memleket unsurlarını 
birbirinden ayıran bir adam değilim. Muhakeme4 

cereyan etti. Abdurrahman Adil Beyin neşrettiği 
Ceridei Adliyede bunu tafsilâtiyle okuyabilirsi
niz. Benim kendim için mukaddesattan tanıdı
ğım bir şey vardır. Namık Kemal'in eli ile yazılı 
bir mektup. Evinin duvarında asılıdır. Suphi pa
şa uzun bir muhakemeden soma Namık Kemali 
tebrik etti. öldürmek kuvveti çok olan, tahrip kud
reti çok olan, zulümleri meşhur padişahın irade
sine rağmen Namık Kemal, kurtarılmış ve mâ
sun ilân edilmişti. Bu mahkeme reisi öldüğü va
kit büyük ihtilâl şairinin elyazısıyla yazdığı mek
tup benim evimdedir. O hâkim benim babamdır. 

Arkadaşlar, Adliye Nazırları memur mudur? 
istendiği zaman azledilebilir mi? Cevabınız ma
lûm. Bazan kanunun verdiği hakkı kullanmamak 
müraceahtır, asî! bir harekettir. 
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Aziz bir arkadaşımız, mücadelelerine hayran 

olduğumuz bir arkadaşımız, memlekete büyük 
hizmetler yaptığı için kalbimizdeki yeri çok bü
yümüş olan bir Milletvekili gazetci, Hüseyin Ca
hit Yalçın, 16 ncı Lüi nasıl öldürüldü? diye 
Serveti Fünün'da bir makale neşretti çok tehli
keli bir şey. Saraya yaprak dökümü gibi jurnal-
lar yağdı, ima tarikiyle hükümdarların nasıl öl
dürüleceğini öğretmek istiyor dediler. Bir ira-
dei seniye çıktı. Ve Abdurrahman Paşaya tebliğ 
olundu bu adamı nef edeceksin. Abdurrahman 
Paşa dedi ki; ima tarikiyle şu ve bu maksat takip 
ediliyor diye asla bir adamın nefyini adalet ka
bul etmez azledilmeyi kabul ediyorum, bunu ya
pamam, ben Millî Eğitim Bakanımızdan Üniver
site meseleleri ve bütün öğretim meseleleriyle 
meşgul olduğu vakit kendisinin büyük bir takdir 
hakkı olduğunu düşünmesini rica ediyorum. 

Yenişehre, Çankaya'ya doğru giderken Dil 
Tarih, Coğrafya Fakültesinin üstünde Atatürk'
ün bir yazısını okursunuz mücerret bir fikir. O 
zaman tatbik edildiğini iddia etmiyeceğim bir 
söz. (Hayatta en hakikî mürşit ilmidir). Bir ilim 
tasavvur ediniz ki siyasi makamların emri altında
dır, bu ilim değildir. Bu ilimden başka herşey-
dir. Hergün müstakil ilme doğru bir hareket 
yapmamız bizim bu Cumhuriyet Rejimi. olarak 
vazifemizdir, bunu istiyorum, ilmi murakabe al
tına alacak yerde ilmin murakabesi altma girmek 
olayı hayırlıdır. 

BAŞKAN — İki arkadaş söz almıştır. Daha 
evvel söylemek istiyor musunuz1? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL (İz
mir) — Sonra söylerim. 

H. MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlarım, yo
rulduğunuz bir anda söz almak bedbahtlığına 
uğradım. Aziz çiftçi arkadaşlarıma taallûk eden 
mühim bir mesele hakkında kendilerinden esas
lı bir teklif vâki olur mu diye bekledim, vâki 
olmadı. Bakan arkadaşım nazara alım mı diye 
bekledim, o da almadı. Onun için söz aldım. 

Arkadaşlarım, bilirsiniz ki, köy enstitüleri 
çok mühim bir maksatla kuruldu. Köy çocuk
larını kendi yaşayış tarzlarından uzaklaştırmı-
yarak bu müesseselerde yalnız okumak değil, ay
ni zamanda ziraat ve sanat ihtiyaçlarım da kar-
şılıyacak surette yetiştirip onları köylerine gön
dermek ve köylüleri bu suretle kendi köylerinde 
iş sahibi kılmak için yaptık ve hatırlarsınız ki 
bu kanun müzakere edilirken en çok alâkayı 

gösterenlerden biri de bendim. Şayanı şükran
dır ki bu müesseseler mezunlarını vermeğe baş
ladı ve ilk defada binlerce öğretmen verdi. Bu 
çocukları aylak bırakamazdık. Köylerde onlara, 
yeni alıştıkları hayata göre bir mesken ve - ye
ni tâbirle söyliyeyim - bir de işlek vermek lâ-
zımgeliyordu. Sonra kanun mucibince köylüler 
öğretmenin geçimine yarıyacak arazi vercekler-
di. Yalnız bunu kim versin 1 Devlet mi yapsın? 
20 bin ev, 20 bin işlek ve tarla... Devlet bütçe
sinin vaziyeti malûmu âliniz, hususi idareler mi 
verecek? Onların da vaziyeti malûm. Yalnız 
köylüler mi yapsın? Bence bu, haksızlıktır. 
Çünkü arkadaşlar, yaptığım tetkike göre bu 
arazi, mektep, mesken, işlek, 15 bin lira ile 
30 bin lira arasında tahalüf etmektedir, yerine 
göre. Bu yükü yalnız köylülerin üstünde bırak
mak bence haksızlıktır. Sonra memleketin iktisadi 
bünyesi için tehlikeli bir şeydir. Bu yükü tahmil 
ettiğimiz köylünün iktisadi kudreti nedir ? Evvelâ 
bunu nazarı dikkate almalıyız, önümüzde nor
mal mikyaslar vardır. Normal zamanda Hükü
met yüksek salahiyetli bir heyet getirmiş, mın-
taka mmtaka memleketin içerisinde binlerce ki
lometre gezmişlerdir, hububattan tutun da en 
çok verimli olan tütüne kadar hesap etmişler. 
Aldıkları rakamın vasatisi, Türk köylüsünün 
eline yılda 150 lira geçtiğini tesbit etmişler. 
Hükümet te kendi memurlarını yer yer gezdire
rek tetkikat yaptırmış, onun da vardığı netice, 
aşağı yukarı, 160 lira raddesindedir. Filhakika 
harp zamanında mahsullerini biraz fazla fiyatla 
satmışlardır, amma muhtaç oldukları eşyanın 
fiyatları da büyük nispette artmıştır, bunu da 
nazarı dikkate almak lâzımdır. 

Onun için ben diyorum ki, köylüler el bir
liği ile hizmetlerin büyük bir kısmını yapıyorlar. 
Diğer kısrm için de köylülere bütçede;ı ) iraz 
olsun yardım tahsisatı ayıralım. Katma bütçe
ler, vilâyet bütçeleri, belediyeler ve muhtelif 
kurumlara 25 milyon lira muavenet payı ayıran 
ve yalınız dalgalı borçlar için 135 milyon lira gi
bi itfa tahsisatı koyan bir bütçede de bu iş için 
yardım tahsisatı bulmak bendenizce hiç müşkül 
bir ,şey değildir ve bununla yerinde bir şey, bir 
yardım yapmış oluruz kanaatmdayım. 

Meselâ hatırıma gelen bir misâl söyliyece-
ğim: Dalgalı borçlar için 134 milyon lira itfa 
karşılığı konacağına 130 milyon lira konsun. 
Arkadaşlar, bilirsiniz ki, iki sene evvel dal-
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gah borçların ağırlığının memleket için ne kadar 
tehlikeli olduğunu izah ettikten sonra bu işi ön 
safa almayı bu kürsüden ilk defa arzedeıı ben
denizdim. Dalgalı borçların ehemmiyetini yine 
müdrik olmakla beraber 134 milyon olacağına 
1,30 milyon olmasında hiç bir mahzur görmem. 
Binaenaleyh şimdi bir takrir arzediyorum, yük
sek heyetinize, köylülere bu yükü hafifletmek 
için yardım tahsisatı aramak üzere, Bütçe En
cümenine bu takriri havale buyurun, Bütçe En
cümeni bu iş üzerinde bir az düşünsün. îcabe-
derse beni de davet etsin, ben de söyliyeyim, 
Hükümet de söylesin. Bu, hakikaten köylü 
için istirap konusudur, bunu hafifletelim ve 
hafifletmek için de çaresizlik içinde değiliz. Ar-
zettiğim gibi yalnız muhtelif kurumlara, husu
si idarelere, 25 milyon yardım veren bir büt
çeden bir kaç milyon lira da köylülere yardım 
parası ayırmakta güçlük yoktur. Zannediyorum 
ki Millî Eğitim Bakanı arkadaşım da bunu mu
vafık karşılıyorlar, çünkü gülüyor. Takririmin 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Dr. Saim Ali Dilemre. 
Dr. S. A. DlLEMRE (Rize) — Efendim; ar

kadaşları böylece dinledikten sonra, sayın Ba
kan arkadaşımızdan, tıpkı bendeniz de Halil 
Menteşe arkadaşımız gibi bir ricada buluna
cağım. Baktım, baktım bir eksiklik var, kimse 
söylemedi, o da bilirsiniz okullarda verem mü
cadelesi, asri bir verem mücadelesi yapılmıyor. 
Şimdi kızıl olursa mektebi dağıtıyoruz, kıza
mık, çiçek, tifüs gibi sâri hastalıklar olduğu va
kit mektebi dağıtıyoruz. Fakat tüberküloz böy
le değildir, sinsidir. Bir talebeden bir hocaya, 
bir hocadan bir talebeye ve talebeden talebeye 
geçer. Veremle mücadele için bence en müsa
it yer mekteplerdir. Eğitim Bakanlığı bu hu
susta birşey yapmadı değil, koca bir prevantor
yum, onun yanında bir sanatoryum. Birşey ya
pıldı. Daha da yapmak icabeder. 

Bu, öyle birşey ki, hani İngilizce bir propa
ganda dergisi var Viktori. Amerika'da içeri
sinde kız oğlan yok, hepsi çırçıplak durmuşlar, 
röntgenin önüne, herkes elinde bir kâğıt rönt
gen makinesinin başında nöbet bekliyor. Sıra 
ile geçerek göğsünün resmini aldırıyorlar. 

Şimdi diyemem ki, mektebe girmek için sıh
hat raporu, aşı raporu yanında bir de röntgen 
filmi istiyelim. Bu kadarını istemiyorum, anla
şıldı mi? 

L2.1945 O : 1 
I Dispanserler vasıtasiyle mi olur? Neyse... El

de şimdi çekirdek halinde Validebağı prevan
toryumu ve sanatoryumu var. 

Mütemadiyen okullar açılıyor, mütemadiyen 
talebe sayısı çoğalıyor. O nispette de bu men
hus, kemirici hastalıkla mücadele ve kontrol sa
hası büyüyor. Çünkü veremin hakikî mücade
lesi, daha kapalı iken, tezahüratı adamakıllı 
meydana çıkmadan yapılır. Kimde istidat ve 
kabiliyet varsa, uyku halinde verem mihrakı 
varsa o zaman yapılan mücadele, hem kolay, 

I hem ucuz, hem de müessir olur. Şimdi taşra
da bu dispanserler vasıtasiyle bu kontroller 
yapılabilir. Ankara, İstanbul, İzmir gibi bü
yük yerlerde Eğitim Bakanlığı, daha başka 
türlü tertibat da alabilirler. Tabiî bu iş paraya 
muhtaçtır. Dispanserleri Sağlık Bakanlığı da 
açamıyor, çünkü mütehassıs bulamıyor. Sağlık 
Bakanlığı bütçesi konuşulurken dispanserlerin 
hekimleri için, veremciler için 500 liralık tah
sisat isteyin. Trabzon'da, Aydın'da, İstanbul'da 
çalışacak bir verem mütehassısı için hiç düşün
meden 500 lira verin, sabahtan akşama kadar 
röntgende bu mücadeleyi yapacaktır. Ne ise... 

Acaba bu 105 milyon liradan bir kombine
zon yapıp, Validebağı sanatoryumuna kaydır
mak mümkün müdür? 105 milyon liradan 1 mil
yon lira falan... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL 
(İzmir) — 103 milyondur. 

Dr. S. A. DİLEMRE (Devamla) — Bir mil
yon lira münakale yoluyla filân birşey yapıla
bilir. Bu, bu kadar yerinde bir iş olur ki bu 
eser ne kaide, ne kanun dinlememek icabeder. 
Bu benim zihniyetim, kaç para eder. 

Sonra, bu uzun konuşmalar içerisinde binbir 
lâf edildi, bu kadar uzatma beyhudedir. Şim
di asıl mücadele mekteplerde yapılıyor. Genç
lik hastalığı adolessens halinde iken mücadele 
mümkün olur. Buraya bir çizik çizdim. 

Müzeler konuşulurken gayriihtiyari bunu 
yaptım. Çünkü Bahriye Müzesine giderken 
Muradı Rabiin midir, Ahmedi Şalisin midir? 
(Gülüşmeler) bir kadırga var, gördünüz mü? 
(Gördük sesleri). Kasımpaşa'nın içinde, onu 
kimse görmez. Bunu meselâ Sarayburnu parkı
na alın, her gelenden beş kuruş alsanız şu ka
dar eder. İspanya'da bunun taklidini yapmış
lar, billur mahfaza içine koymuşlardır, gelen 

J giden kıyamet gibi. Bizde hakikisi varken ni-
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çin Lûtfi Kırdar Sultanahmet parkında bir yer 
yapıp orada onu halka göstermiyor? Bu, ka
dırganın kendisidir. Yanında sekiz çifte Hün
kâr kayıkları vardır. Bu mesele daima içimde 
ukde olan birşeydir. Bilmem bu müzeler işine 
de herhalde siz karışırsınız zannediyorum. Onun 
için söylemekten çekinmedim. (Alkışlar). 

MÎLLÎ EĞİTİM B. H. Â. YÜCEL — «Arka
daşlarım; uzun sürmüş bir müzakerenin sonunda 
terkar sizi rahatnız etmek, vicdanımda duydu
ğum bir zaruretten ileri geldi. O zaruret şudur. 
Tanrıöver arkadaşımın verdiği misaller ve yap
tığı konuşmalar ihtimalki bazı muhitlerde, «Bu 
memlekette yüksek öğretim ve Üniversitede fikir 
hürriyeti kalmamıştır, herhangi bir serbest fi
kirli hocanın serbest öğretim yapmasına imkân 
bırakılmıyor ve ağzı kapanıyor» intibaını bıra
kacaktır. Bu yanlış kanaati vermesi ihtimalini 
düşünerek tekrar huzurunuza geldim. 

Bir defa şunu açık ve kesin olarak söyliyeyım 
ki; her bir mevzu üniversitelerde ilmi kelâmdan 
ekonomik meselelerden bilmem, komonizme kadar 
tedris edilmekte, anlatılmakta, izah olunmakta 
dır. Hiç bir makam, yalnız Millî Eğitim Bakan
lığı değil, hiç bir makam, öğretmenlerin ağzını 
kapam amaktadır. (Alkışlar.) 

Fikir hürriyeti bu değilse nedir? Tanrıöver 
arkadaşımdan soruyorum? Bizim elimizi koydu
ğumuz meseleler... Süleymaniye minaresine bay
rak asmak nevinden meselelerdir, gizli cemiyet 
kurma cinsinden meselelerdir. Veya fikir bita
raflığı, objektifliği kalmamış olan siyasi kana-
atların propoğanda haline gelişidir. (Bravo ses
leri, alkışlar.) Eğer arkadaşlar, biz memleket 
gençliğine şimdiye kadar bu ihtimamı gösterme
miş olsaydık bazı siyasi damgalan hepimiz bir
den yemiş bulunuyorduk. Bunun solu olduğu gi
bi, sağı, sağı olduğu gibi solu vardır. Onun için 
biz fikir mevzuunda en geniş hürriyeti görüyo
ruz, buluyoruz ve veriyoruz. Fakat bu hürri
yeti bir siyasi propaganda gibi kullanmağa mü
saade etmiyoruz. Deminki beyanatımda da ar-
zettiğim gibi bundan sonra dahi müsaade etmi-
yeceğiz. Bize vereceğiniz itimat veya itimatsızlık 
reyi doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz 
bunu gösterecek. Bütün endişem fikir hürriyeti 
Üniversitede kalmamış, Zenbilli Ali Efendi ve 
bunun gibi eski hürriyet kahramanları zikredi-
lirken sanki ortada bir istibdat kahramanı mev-
cutmuş hisnini vermenin yanlış olduğum açığa 
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vurmak için bu sözleri söylüyorum.» (Bravo ses
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığının büt
çe tasarısının tümü hakkında söz bitmşitir. Bö
lümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler .. . Etmiyenler . . . Bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir 

Yalnız Halil Menteşe'nin bir takriri vardır. 
Malûm olsun diye okutacağıme. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim esbaptan dolayı ilkokul, ev ve iş

lek inşaatı için köylülere yardım tahsisatı kon
masının Bütçe Komisyonunca incelenmesini di
lerim. 

îzmir Milletvekili 
Halil Menteşe 

BAŞKAN — İçtüzük mucibince malûmdur 
ki, bütçenin gelirini eksiltmek ve giderini çoğalt
mak hakkında takrir vermek yoktur. Ancak üç 
istisnası vardır, verilen takrire Hükümet, komis
yon veya 50 arkadaşın iştirak etmesi lâzımdır ki, 
bu şeraiti haiz olmıyan bu takrir hakkında bir 
muamele yapamam. 

H. MENTEŞE ( îzmir ) — Bendeniz, ten
zil veya tezyidini teklif etmiyorum. Bu mesele 
hakkında yardım tahsisatı konması için Bütçe 
Komisyonunun, düşünmesini teklif ediyorum. 

B. Lira 
515 Bakan ödeneği 5 320 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
516 Aylıklar 19 819 926 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
517 Ücretler 5 660 781 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
518 Kanunları gereğince verilecek üc

retler ve tazminatlar 3 874 008 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

519 Geçici tazminat: 267 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

520 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 4-056 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

521 Merkez büro giderleri 41 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

522 tiler büro giderleri 70 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

523 Basılı kâğıt ve defterler 10 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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524 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 262 337 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

525 Kira karşılığı 125 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

526 Bakanlık otomobili giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

527 Yoluklar 401 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

528 Giyecekler 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

529 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak telavi giderleri ve yol
lukları 29 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

530 inceleme, kitaplıklar, derleme ve 
yayım giderleri 945 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

531 özel idare bütçelerini inceleyecek 
eğitim temsilcisi ücreti 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

532 îstanbul Ünüversitesi ve buna 
bağlı fakülte ve kurumların genel 
giderleri 1 497 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

533 Ankara Fakülteleri genel gider
leri 1 073 670 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

534 Yüksek okullar genel giderleri 835 125 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

835 Lise, orta okular ile öğretmen 
okulları genel giderleri 1 268 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

536 Yatılı, yarım yatılı ve gündüzlü 
meslek okullariyle akşam okulları 
ve kursları genel giderleri 6 285 940 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

537 3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 4459 
sayılı kanunlar gereğince ödene
cek köy okullariyle enstitüleri ve 
köy eğitmenleri ücret ve gider
leri 16 230 245 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

538 Güzel Sanatlar Akademisi genel 
giderleri 90 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

539 Cumhurbaşkanlığı Filârmonik Or
kestrası genel giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
540 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 
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İstanbul Kandilli Rasathanesi ge
nel giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum ge
nel giderleri 177 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitaplıklar genel giderleri 74 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müzeler ve anıtlar genel giderleri 162 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlere gönderile
cek öğrencilerin tahsil ve yol gi
derleri 376 901 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki öğren-
renci müfettişliği giderleri • 71 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Orta öğretim öğretmenleri kurs
ları ücret ve genel giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gezici sinema satmalına ve kar
şılığı ile başka giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resim ve heykel sergilerinin 
açılış giderlerine yardım ile mü
kâfat ve satmalmacak eserler 
karşılığı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Uluslararası kongre, sergi ve 
müsabakalara katılma ve ilmî 
incelemeler için gönderilecekle
rin yolluklariyle yol giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Uluslararası meslekî öğretim der
neğine katdma payı 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsü giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okul kitaplıklarına almacak ki
tap ve dergi karşılıkları ve bun
lara ilişkin giderler 7 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okul müzesi giderleri 1 570 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ücret ve gi
derleri 1 523 860 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. 

555 

556 

557 

Lira 
285 000 

558 

559 

10 000 

390 258 

Kamp giderleri 
BAŞKAN — *Kabul edilmiştir. 
Devletin üzerine aldığı giderler 957 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Limeler, orta ve öğretmen okul-

/ lan tesisat giderleri 238 890 
.BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
tzmir Fuarrnda açılacak eğitim 
pavyonunun bütün giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma ve satınalma kar
şılık ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

560 Staj için.yabancı memleketlere 
gönderileceklerin aylıkları tutarı, 
öğrenci ödeneğinden az olanla
ra 4489 sayılı kanun -gereğince 
verilecek fark ile başka gider
ler " . 50 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

561 4644 sayılı kanun, gereğince öde- , 
necek emekli keseneği karşılığı 133 600 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 

562 Geçen yıl borçlan 33 865 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

563 Eski yıllar borçlan 18 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

564 İllere yardım . 3 747 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . : ' ' 
Makine ve kurma gereçleriyle 

565 le ve . 
yapı, genişletme, taşıma ve yeni
den kurma işlerinde kullanılmak 
üzere Eğitim Basımevi döner ser
mayesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

.1945 0 : 1 
B. 
566 2133 sayılı kanun gereğince Dev

let kitaplan döner sermayesine 
yardım ' 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

567 öğretimi ilgilendiren giderlerle 
yemek karşılığı için İstanbul Üni
versitesince hastanelere yapıla
cak yardım . * 906 970 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

568 öğretimi ilgilendiren giderlerle 
yemek karşılığı için Ankara Tıp 
Fakültesince hastanelere yapıla
cak yardım 76 625 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

569 Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım . 8 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

570 Yabancı memleketlerdeki Türk 
özel okullarına yardım 5 000 

-BAŞKAN — Kabul edilmiştir., 
571 3803, 4274 ve 4357 sayılı kanun

lara göre kurulan sandıklara yar
dım 455 840 . 
BA§KAN — Kabul edilmiştir. 

572 Çeşitli hizmetler 23 955 715 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi, (Yarın ses
leri, devam sesleri). 

Müsaade buyurursanız vakit geçmiştir. An
cak senenin sonuna da çok az kalmıştır. Mü
saade buyurursanız öğleden evvel de toplana 
hm. (Muvafık sesleri). 

Yarın saat 10, 30 da toplanmak üzere .otu 
rama son veriyorum. 

Kapanma saati: 18,50 
150 000 




