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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle Sağ
lık memurlarının geçim durumlarını düzenle
mek üzere, 3803, 4247 ve 4469 sayılı kanunlara 
ek olarak gelen kanım tasarısının, Millî Eği
tim Bakanının isteği üzerine, Millî Eğitim, Ta
rım, Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve Büt
çe Komisyonlarından ayrılacak beşer üyeden 
kurulu Geçici bir komisyonda görüşülmesi 

1. — Elâzığ Milletvekili Fahri Karakaya'nm, 
köy ilk okulları ve öğretmen evleri yapımı hak-

Önergeler 
1. — Ankara Milletvekili Mebrure Akso-

ley'in, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 387 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si (4/41) (Dilekçe Komisyonuna); 

2. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'm ba
zı illerde aylık alamıyan İlkokul öğretmenleriyle 
Köy Enstitklerini ilgilendiren çeşitli konulara 
ve gezginci Başöğretmenlik teşkilâtına dair so
rusuna Millî Eğitim Bakanı Şemsettin Sirer'in 
sözlü cevabı 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Meclis Başknlığma 
Aşağıdaki yazılı meseleler üzerinde Sayın 

Millî Eğitim Bakanının sözlü açıklamada bu
lunmasını saygı ile rica ederim. 

kabul olundu. 

Gündemde görüşülecek bir iş bulunmadığın
dan 29 . VIII . 1947 Cuma günü saat 15 t e top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip Kâtip 
Gümüşane Konya Kocaeli 

II. Fehmi Ataç M. Adil Bindi Sedad Pek 

kındaki sözlü sorusu, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

2. — Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz'ün, Di
lekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 459 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/42) 
f Dilekçe Kornisvonuna) : * 

1. — Bazı illerde ilkokul öğretmenlerinin 
vaktinde maaş alamadıkları görülmektedir. Za
man zaman başgösteren ve öğretmenlerimizi 
üzen bu derde katî bir çare düşünülüyor mu? 

2. — Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle 
eğitmenlerin maaş ve geçim durumlarının iyi ol
madığını görüyoruz. Bunun için bir çare düşü
nülüyorum? 

3. —• Köy Enstitüleri mezunlarına verilmesi 
icabeden arazi istimlâk işleri ne durumdadır? 
Faydalı sonuçlar alınıyor mu? 

4. — Köy Enstitüleri kurulurken müessese-

3. — SORULAR 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

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

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Sedad Pek (Konya), Naşit Fırat (Samsun) 

mm* 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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lerin yerlerini intihab için mütahassıs raporları 
alınmış mıdır? Meselâ Arif iye, Kepirtepe, Or
taklar, Akçadağ Enstitülerinin kuruluş şekille
ri nasıl olmuştur? 

5. —• Bugüne kadar Köy Enstitülerine Dev
letin özel idarelerin ve köylünün sarfettiği 
para ne kadardır? Bu paralar enstitülere mu
ayyen bir nispet dâhilinde ve ihtiyaca göre sarf 
ve tevzi edilmiş midir? 

6. — 1937 yılından bugüne kadar Köy Ensti
tülerine ne kadar talebe alınmıştır? Bunların 
kaçan, ölen ve mezun olanları ne kadardır? 

7. —• Köy Enstitülerinde yetecek miktar ve 
kalitede kültür ziraat ve sanat öğretmenleri var 
mıdır? 

8. — Kurulmağa başlanalı on yıl olan Köy 
Enstitülerinin ders kitapları elan yoktur. Bu 
ihtiyaç ne zaman karşılanacaktır ve yine bu 
müesseselerin ve hattâ köy okullarının müfre
dat programları eksik ve yanlışlarla doludur. 
Bunlar için bir şey düşünülüyor mu ve düzelti
lecek mi? 

9. — Köy Enstitüsü mezunlarına 1943 yılın-
danberi verilen sanat ve ziraat araçlarına bu 
güne kadar ne miktar para sarfedilmiştir Bu 
arçlarla mezun öğretmenler köylerinde vad-
edilen sanatı icra ediyorlar mı? Ediyorlarsa 
yüzde nispeti nedir? 

10. — Arifiye Köy Enstitüsü kurulmağa baş-
lıyah 8 yıl oluyor. El'an içme suyu yok. Hela 
teşkilâtı berbat bir durumdadır ve müessese 
dağınıktır. Bu halin mesulleri kimlerdir? Niçin 
böyle bir yere müessese kurulmuştur, müseb
bipleri mesul edildi mi? 

11. — 1947 yılı Millî Eğitim Bütçesinin mü
zakeresi sırasında bir kısım enstitülerde, Bakan
lıktaki mektepler müzesinde, Köy Enstitülerine 
ait harcırah üzerinde malî tahkikat ve tetkikat 
yapılmasını rica etmiştim. Bu tahkikat ve tet
kikat yapıldı mı? Kanun gereğince kurulan 
mektepler müzesi ortada yok, bunu yok edenler 
mesul tutuldular mı? 

12. — Sağlık İlköğretim Umura Müdürü
nün kendi evini Hasanoğlan'dan getirttiği mal
zeme ile talebelere tamir ettirdiği söylenmekte
dir. Doğru mudur? 

13. — Hasanoğlan Koy Enstitüsünde henüz 
liseyi bitirmemiş Bella isminde bir yahudi kızı
nın tngilizce dersi hocalığı yaparak para aldığı 
doğru mudur? Ve bu kız kimdir? 
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14. —• Bundan dört beş sene önce birkaç, ens

titüyü Rusça dersi konduğu ve bu dersi öğret
mek üzere hoca tâyin edildiği ve sonra bu der
sin okutulmasından vazgeçildiği duyulmuştur. 
Teşkilatındaki bilgilere ve dosyalara nazaran 
Eğitim Bakanı da bu söylentinin aslı olup olma
dığı ve mahiyetinin neden ibaret olduğunu ay
dınlatabilir mi? 

15. — Köy Enstitüsünde ve köylerde inşaat 
faaliyeti ne durumdadır? İnşaat yönünden na
sıl bir yol takip ediliyor? Ekip karışıklığı de
vam ediyor mu? 

16. —• Gezici in ^öğretmenlik teşkilâtı fayda
lı sonuçlar veriyor mu? 

17. — Köy Fnstitülerinde ınütedavil serma
ye işi nasıl bir sonuç vermektedir. Hepsinin 
sermaye tutarı ne kadardır? Ne kadar kâr ge
tiriyorlar? 

18. — Markopaşa adlı gazetede Köy Enstitü
lerinin medreselere çevrileceğine dair bir yazı 
intişar etmişti. Bugüne kadar bu yazıya cevap 
verilemedi. Enstitülerde değişen nedir ki, Mar
kopaşa bu değişikliği böyle yazmış? 

19. —• Köy Enstitülerindeki mânevi durum, 
kız ve erkek münasebetleri, müdür öğretmen ve 
talebe münasebetleri ne merkezdedir? 

Maraş Milltvekili 
Emin Soysal 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ REŞAT ŞEMSET

TİN SİRER (Sivas) — Lütfen Milletvekili ar
kadaşımdan istifsar etmek ister misiniz? Belki 
vermek istedikleri izahat vardır, tavzih için. 

BAŞKAN — Soru, tavzihin son haddine vâ
sıl olmuştur. Daha başka bir şey söylenmesine 
lüzum olmasa gerek.. 

Siz buyurun. Vermiş oldukları takrir, 19 
maddeyi ihtiva ediyor. Tamamiyle vazıhtır. 
Daha fazla tavziha lüzum yoktur. Millî Eğitim 
Bakanı izahat verecektir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEMSET
TİN StRER (Sivas) — Maraş Milletvekili Emin 
Soysal arkadaşımın suallerini cevaplıyorum: 

Sual 1. —• Bazı illerde ilkokul öğretmenlerinin 
vaktinde maaş alamadıkları görülüyor. Zaman za
man başgösteren ve öğretmenlerimizi üzen bu 
derde katî bir çare düşünülüyor mu? 

— Şu anda aylıkları tedahülde kalmış hiçbir 
ilkokul öğretmeni, yoktur. İçel, Trabzon. Tekir-
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dağ, Balıkesir, İsparta, Çanakkale, Aydm, Sivas, [ 
Maraş, Bursa, Kırklareli, Niğde Vilâyetleri 
Ağustos öğretmen aylıklarını tahsilatlarının az
lığı sebebiyle aynı içinde geciktirerek ödemiş-
lardir. Manisa Denizli, îzmir, Seyhan Vilâyetleri 
de öğretmen aylıklarını bundan sonra ödeyemiye-
çeklerini bildirmişlerdir. Özel İdarelerin bütçe
lerindeki bu açıklar, hazırlanmış ve Meclise su
nulmuş olan münakale kanunu tasarısiyle kapa 
tılacaktır. 

Maaşlarını veremiyeceklerini bildiren vilâ
yetlerin öğretmenleri bu suretle malî yıl sonuna 
kadar aylıklarını muntazam olarak alabilecek
lerdir. Tahsisat azlığı sebebile bazı illerde öğ- | 
retmenlerimiz terfi farklarını, çocuk zamlarını, 
ek görev ödeneklerini alamamışlardır. Şimdi 
huzurunuza gelmiş olduğunu arzettiğim müna
kale tasarısı, kanııniyet iktisap ettikten sonra 
onların da aylıkları ile beraber ek görev öde
neklerinin çocuk zamlarının da malî yıl so
nuna kadar verilmesi mümkün olacaktır, özel 
idareden aylık alan memurlarımızın aylık
larının tedahüle kalması keyfiyeti vakit vakit 
karşılaştığımız bir haldir. Buna karşı Cumhu
riyet idaresinin teessüsündenberi Devlet bütçe
sinden maaş alan memurların aylıklarında bu
güne kadar bir tedahül ve gecikme olmamıştır. 
Bu, Cumhuriyet idaresinin öğünülecek bir ba
şarısıdır. Bundan dolayı Özel İdareden aylık | 
alan öğretmenlerimizle diğer memurların aylık
ları da umumi Devlet bütçesine alındığı tak
dirde bu tediye intizamından onların da istifa
de edeceği muhakkaktır. (Bravo sesleri). 

özel İdareden aylık alan öğretmenlerin ay
lıklarını bundan sonra umumi Devlet bütçesin
den vermek esası Hükümetçe takarrür etmiştir. | 
(Bravo sesleri), önümüzdeki malî yıl inıkân-
lariyle bunun gerçekleştirilmesine çalışılacak
tır. Ondan sonra diğer Devlet memurları gibi 
özel İdareden maaş alan öğretmenlerimiz ve 
diğer memurlarımız da muntazaman aylıklarını 
alacaklar ve artık böyle bir mesele kalmıya-
caktır. (Büyük bir hizmet olacaktır sesleri). 

Sual 2 : Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle 
eğitmenlerinin maaş ve geçim darlıklarının iyi I 
olmadığını görüyoruz. Bunun için bir çare dü
şünülüyor mu? 

— Sayın arkadaşlar; Yüksek malûmunuz
dur ki, tadil etmekte, düzeltmekte bulunduğu
muz sistemimize göre köy enstitüsünü bitiren, I 
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köylerde hizmet alan öğretmenlerimizin geçim
lerinin şu suretle sağlanmasına çalışılıyordu. Dev
let bütçesinden kendilerine cüzi miktarda bir 
ücret veriliyor ve bunlara hizmet aldıkları köy
lerde geçim arazisi adı altında Devlet malı top
raklardan, istimlâk edilen vatandaş toprakla
rından veya pazarlık suretiyle alman araziden 
bir köylü ailesini geçindirebilecek genişlikte ve 
nispette bir toprak tahsisine çalışılıyor; öğretmen
lerimiz hem öğretmenlik ediyorlar, hem de okul
larına tahsis edilen toprağı işliyerek geçimle
rini sağlamaya uğraşıyorlardı. Arkamızda ka
lan zaman içindeki tecrübelerden alman ders
lerin telkini ile, bu sistemde bir düzeltme yap
mak zarureti kendisini göstermiştir. Bundan 
dolayı bir yıldanberi üzerinde çalıştığımız bir 
tasarı hazırlanmış, Yüksek Meclise takdim 
edilmiştir. Bundan evvelki toplantımızda lütfe
dip teşkiline müsaade buyurduğunuz Greçici Ko
misyon, bu tasarıyı incelemektedir, öyle tah
min ediyorum ki, önümüzdeki pazartesi günü 
bu tasarı Kamutaya sunulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu sistem ıslahatına 
bizi sevkeden mucip sebepler üzerinde daha 
derince aydınlanmak arzu buyururlarsa, bu hu
sus için hazırladığımız gerekçeyi tetkik buyu
rurlar. Bütün arkadaşlarıma bundan ayrı ayrı 
birer tane takdim etmek üzereyim. 

Bu tasarı, kanuniyet iktisap ettikten sonra 
KÖy Enstitülerimizden mezun olan gençlerimiz
de, âmme hizmeti ifa eden bütün vazifeli mem
leket evlâtları gibi maişetlerim sağlanmış ola
cak, onlar da kendilerini asıl vazifeleri olan 
öğretmenliğe hasredeceklerdir. (Bravo sesleri). 

Sual 3. — Köy Enstitüleri mezunlarına ve
rilmesi icabeden arazi istimlâk işleri ne durum
dadır? Faydalı sonuçlar almıyor mu? 

Arzettiğim tasarı kanuniyet iktisap ettikten 
sonra artık istimlâk meselesi diye bir mesele 
kalmıyaeaktır. Köyde okulun binası ve onun 
avlusu, tatbikat bahçesi için yapılacak istimlâk-
lar bundan ayrıdır. Bunun dışında geçim ara
zisi diye bir arazi mevzuubahis olmıyacağı için, 
herhangi bir vatandaşın bu maksatla toprağının 
istimlâki yoluna gidilmiyecektir (Bıravo ses
leri) . 

Sual 4 : Köy Enstitüleri kurulurken mües-
selerin yerlerini intihap için mütahassıs rapor
ları alınmış mıdır? Meselâ; Arifiye, Kepirtepe, 
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örüaisılar, Akçadağ, Enstitülerinin kuruluş şe
killeri nasıl olmuştur? Köy Enstitüleri kuru
lurken Eğitim Bakanlığının ilgili dairesi, vilâ
yetlerle temasa geçmiş, vilâyet dâhilinde mü
sait arazi olup olmadığını sormuş, bazan da 
mahalline müfettişler göndermiştir. Parasız ve
ya ucuza tedarik edilebilecek, veya hiç bedel 
verilmeden Devletten alınabilecek topraklar 
aranmış ve Enstitülerin buralarda kurulmasına 
çal^raıgtar. 

Köy Enstitülerinin yerleri seçilirken, daha 
evvel kurulmuş olan Eğitim kurslarının yerle
rinden de istifade edilmiştir. Zira bu kurslar 
için birtakım binalar yapılmış, tesisat vücuda 
getirilmiş bulunuyordu. Enstitü yerlerinin inti
habında .daha «evvel bu sunetle .kurulan Eğit
men Kurslarının yeri de buraları tercih ettiren 
âmiller arasında yeralmıştır. 

Arif iye, Kepirtepe, Akçadağ ve Ortaklar 
Köy Enstitülerinin kuruldukları yerler için, ve
rilmiş mütahassıs raporu yoktur. 

Ar^ett-iğim gibi Köy Enstitülerinin yerleri
nin intihabında, yaptığım incelemelere göre, 
arazinin bu maksat için, bu iş için elverişli 
olup olmaması yanında tedarikinin Devlete malî 
bir külfet yüklememesi Devlete ait oluşu, ucu-
z.a «tedarik edilebilir halde bulunması gibi fak
törler de müessir olmuştur. 

Sual 5. — Bugüne kadar Köy Enstitülerine 
Devletin, özel idarelerin ve köylünün sarfetti-
ği para tutarı ne kadardır? Bu paralar Ensti
tülere muayyen bir nispet dâhilinde ve ihtiya
ca göre sarf ve tevzi edilmiş midir? 

— Köy Enstitülerine Devletçe 1937 yılı büt
çesinden 1947 yılı bütçesine kadar 51 649 548 
lira ödenek ayrılmıştır, özel idarelerden ve 
köylerden ayrıca Köy Enstitülerine bir ödenek 
ayrılmış değildir. Bu paranın mühim bir kısmı 
enstitülerde okuyan talebenin iaşe, ibate ve di
ğer masrafları için harcanmış; geriye kalanı da 
tesisat ve îbinailar vücude getirilmesi için sar-
fe^âfamstir. Halen Köy Enstitülerinde 16 780 öğ
renci okumaktadır. Bunların yıllık iaşe, gi
derleri 5 - *6 milyonu bulmktadır. Bunu, arka
da igeçen y*Uarla »çarptığımız zaman nasıl bir 
yekûn çıkacağını takdir buyurursunuz. Her yı
lın maiî feütçe ka*rctniyle enstitüler için ayrılan 
pahalar thtiyaflarına göre, enstitülere tevzi 
edilmiş, usul «ç kanunlar çerçi vesi içinde sarf e-
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dilmiştir. 1944 yılma kadar katî hesaplar B. M. 
Meclisince onanmış bulunmaktadır. 

Sual 6 — 1937 yılından bugüne kadar Köy 
Enstitülerine ne kadar talebe alınmıştır? Bun
ların kaçan, ölen ve mezun olanları ne kadardır? 

Köy enstitüleri 1940 yılında 3803 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kurulmuştur. O trihte 
mevcut olan iki köy öğretmen okulunun, öğren
cileri de dâhil olmak üzere, Köy Enstitülerine 
alınan öğrenci sayısı bugüne kadar; 21 568 ;tür. 
Halen enstitülerde 16 780 öğrenci :foulunnrakta-
dır. Bu 16 780 öğrenci, beş sınıfa, bir de bu beş 
sınıf için hazırlayıcı mahiyette olan özel sınıf
lara bölündüğüne göre, her --sıaffa 2000 - 2500 
öğrenci düşmektedir. Yani, bu esasa göre ens
titülerimiz bize her sene, ortalama, 2000 Köy 
öğretmeni verecek ve köy eğitim kadromuza bu 
sayıda yeni öğretmen katılacaktır. Gelişme pro
gramımız bu esasa göre hazırlanmıştır. 

Enstitü öğrencileri içinden, enstitüden kaç
mış, iki yıl sınıfta kaldığı için veya inzibat 
kurulu karariyle çıkarılmış veya duçar olduğu 
hastalık neticesinde ölmüş olanlar vardır. Eğer, 
sayın arkadaşımın suallerile benim cevabım ara
sında uzun bir zaman fasılası geçmiş olsaydı, 
bu konuyu gösteren bir istatistiği kendisine 
takdim edebilirdim. Amma yine kendisine 
böyle bir istatistik vereceğim yalnız sathi ola
rak yaptığım incelemeye göre, bu ölen veya 
terkeden, sınıfta kalmak suretiyle çıkarılan
ların sayısında da umumi yekûna nazaran bir 
fevkalâdelik görülmemektedir. 

Sual 7. : Köy Enstitülerinde, yetecek miktar 
ve kalitede kültür ziraat ve sanat öğretmenleri 
var mıdır? 

— 20 Köy Enstitümüz vardır, bu 20 enstitü
müzde ; 

465 öğretmen genel bilgi derslerini: 
67 » sanat derslerini; 
38 » tarım derslerini okutmakta

dırlar. 
Umumi öğretmen kadromuzun hududu içe

risinde Köy Enstitülerimizi, öğretmen kadrosu 
itibariyle, takviye yoluna gitmiş bulunuyoruz. 

1946 Eylülünden beri geçen on bir ay içe
risinde köy enstitülerimize yüksek tahsil gör
müş 180 öğretmen gönderdik. Enstitülerimizin 
başına, müdürlüklerine liselerimizde, diğer tah
sil müesseselerimizde liyakat göstermiş, muvaf
fakiyet kazanmış müdürler yollamıya başa dik. 
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Şu noktayı da ehemmiyetle ilâve edeyim ki, bir I 
yandan böylece yüksek tahsil görmüş, liseleri- | 
mizde, öğretmen okullarımızda, orta okulları
mızda. hocalık yapmak ehliyet ve vasfını haiz 
öğretmenlerimizi köy enstitülerine gönderir
ken yine aynı enstitülerde ilk öğretim kariye
rinden yetişmiş yıllardan beri buralarda ba
şarı göstermiş bir takım öğretmen arkadaşları
mız, kahraman ruhlu, çalışkan ve kıyın etli mes
lek arkadaşlarımız vardır ki, onlardan da Köy l 
Enstitülerinin öğretmen kadrolarında faydalan- I 
makta devam edeceğiz. 

Arzettiğim rakamlarla görülüyor ki, Köy | 
Enstitülerimizde tarım ve sanat derslerini oku
tan öğretmenlerin sayıları henüz kifayetsizdir. 
Tarım dersi ve tatbikatı için Tarım Bakanlığı 
bize 100 öğretmen verecektir. Önümüzdeki ders 
yılı içinde bu öğretmenleri istihdama başlıya-
cağız. 

Enstitülerimiz sanat hocaları ve sanat atel-
yeleri şofliği yapacak elemanlar bakımından 
takviye yoluna da girdik. 

Sual (S : Kurulmaya başlanalı 10 yıl olan 
köy enstitülerinin ders kitapları elâıı yoktur. 
Bu ihtiyaç ne zaman karşılanacaktır ve yine bu 
müesseselerin ve hattâ köy okullarının müfredat 
programlan eksik ve yanlışlarla doludur. Bun
lar için birşey düşünülüyor mu ve düzeltilecek 
mi? 

— 1943 yılmdanberi Köy Enstitülerinde tat
bik edilen bir müfredat programı vardır. Köy 
enstitülerinin hakikî gayelerini gözönünde tuta
rak ve tecrübelerin verdiği dersleri dikkate 
alarak bu müfredat programında değişiklik ya 
puması lüzumunu hissettik. Geçen Temmuz ayın
da mütehassıslardan, ilgililerden, köy enstitüle
rinde vazife görmüş arkadaşlardan mürekkep bir 
komisyon toplandı. Bu komisyon yeni bir müf
redat programını meydana getirmiştir. Önümüz
deki ders yılından itibaren bu müfredat progra
mı tatbik edilecektir. Tabiatiyle bu müfredat 
programına göre kitaplar yardimiyle, hususiyeti 
olan bir takım kitapları hazırlamak lâzımdır. 
Bunun için tertibat alınmıştır. Köy Enstitüleri
ne mahsus bu kitaplar çıkıncıya kadar diğer 
tahsil müesseselerimiz için kabul etmiş olduğu
muz kitapları buralarda da okutacağız. Bunla 
rı da umumi kitap listesinde gösterdik. Kısa bir 
müddet sürecek olan bu intikal devresi için Köy 
Enstitülerinde çocukların derslerde istifade ede- | 
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çekleri kitaplar bunlar olacaktır. Köy Enstitü
leri için yeni bir müfredat programı hazırlandı
ğını söylerken yine enstitülerimiz için bir de yö
netmelik hazırlanmış, olduğunu ve yürürlüğe 
girdiğini ayrıca arzetmek isterim. 

Köy okulları için tasan mahiyetinde bir müf
redat programı vardır. Bu program üzerinde 
ilgililerin fikirlerini anlamak için anketler yap
tık. Bu anketler Bakanlığa gelmiştir, Talim ve 
Terbiye Heyetimiz bunlar üzerinde çalışmakta
dır. 

Köy ve şehir müfredat programlarının bu
günkü ihtiyaca göre müşterek bir esas dâhilinde 
hazırlanması, önümüzdeki ayların çalışma ko
nularından birisi olacaktır. 

Sual 9. — Köy Enstitüsü mezunlarına 1943 
yılmdanberi verilen sanat ve ziraat araçlarına 
bugüne kadar ne miktar para sarfedilmiştir? Bu 
araçlarla mezun öğretmenler köylerinde vadedi-
len sanatı icra ediyorlar mı? Ediyorlarsa nispeti 
nedir.1 

— Köy Enstitülerinden mezun öğretmenlerin 
çalıştıkları okullara. Millî Eğitim bütçesinden 
verilen ödeneklerle bugüne kadar 8 936 500 li
ra kıymetinde teknik ve tarım araçları konul
muştur. 

Köy öğretmeni bir sanatın ustası olmadığı
na göre, bu araçlar ancak okul işliklerinde 
köy öğrencilerinin iş terbiyesi almasında yarar
lı olabilecektir. Bu suretle teknik araçlarla 
teçhiz edilen köy öğretmenleri arasında münfe
rit sanat kaabiliyeti gösterenler, bu araçlarla 
aşağı yukarı bir ustaya yakın çalışabilenler gö
rülmüştür. Bizim köy öğretmenlerinden bekle
diğimiz, öğretmenliktir, onların aynı zamanda 
köyün sanatkârı ustası olmasını beklemiyoruz. 
Onun için enstitülerden mezun olan öğretmen
lerimizi, okullarda el işi gösterirken, kendile
rine lâzım olacak husus ve nispette araçlarla 
teçhiz edeceğiz. 

Sual 10 : Arifiye Köy Enstitüsü kurulmaya 
baslıyalı sekiz yıl oluyor. Elan içme suyu 
yok. hela teşkilâtı berbat durumdadır ve mü
essese dağıtmktır. Bu halin mesulleri kimler
dir? Niçin böyle bir yere müessese kurulmuş
tur, müsebbipleri mesul edildi mi? 

— Arifiye Köy Enstitüsünün su, kanalizas
yon ve hela işlerine harcanmak üzere 1947 büt
çesiyle 40 000 lira ödenek verilmiştir; Bu Köy 
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Enstitüsünün ilk kurulduğu yerde arazi darlığı 
sebebiyle gelişme imkânı bulunmadığı görüldü
ğünden, Bakanlıkça kabul edilen vaziyet plâ
nına göre yeniden yakındaki bir yerde 11 biıja 
yaptırılmıştır. 1947 - 1948 ders yılında da fcju 
enstitü öğrencilerinin yerleşme durumları alı
nan tedbirlerle düzeltilmiş olacaktır. 

İşlerim arkadaşımın mesuliyetler tespit edi
lip edilmediği bu sualine müspet cevap verme
me müsaade edebilecek surette böyle bir mev
zu üzerinde durmaya maalesef vakit ve imkân 
vermemiştir. 

Sual 11. — 1947 yılı Millî Eğitim bütçesinin 
müzakeresi sırasında bir kısım Enstitülerde 
Bakanlıktaki mektepler müzesinde köy ensti
tülerine ait harcırah üzerinde malî tahkikat 
ve tedkikat yapılmasını rica etmiştim. Bu 
tahkikat ve tetkikat yapıldı mı? kanun gere
ğince kurulan mektepler müzesi ortada yok. 
Bunu yok edenler mesul tutuldular mı? 

— 1947 yılı bütçesi müzakere edilirken ha
kikaten arkadaşım böyle bir temennide bulun
muşlardı. Bu mevzular üzerinde incelemeler 
yaptırıyorum. 

Sual 12. — Sabık İlk öğretim Umum Müdü
rünün kendi evini Hasan Oğlandan getirttiği 
malzeme ile talebelere tamir ettirdiği söylen
mektedir. Doğru mudur ? 

— Takrir sahibi arkadaşım 19 sual sormuş
tur. 18 ine cevap vereceğim. Yalınız meş
gul olup bu noktayı inceleyemedim. Müsaade
leriyle bu sorularına cevap veremiyeceğim. 

Sual 13. — Hasanoğlan Köy Enstitüsünde 
henüz liseyi bitirmemiş Bellâ isminde bir yahu-
di kızının İngilizce dersi hocalığı yaparak para 
aldığı doğru mudur ve bu kız kimdir?. 

— 23 . III . 1945 tarihinde Bellâden ismim
de birisi Hasanoğlan Köy Enstitüsüne elektirik 
ve makine teknisyeni olarak tâyin edilmiş Ve 
orada ingilizce dersi de vermiştir. Bu kimse 
1946 yılında vazifesinden ayrılmıştır. 

Sual 14. — Bundan 4 - 5 sene önce birkaç 
Enstitüye Eusça dersi konduğu ve bu dersi öğret
mek üzere hoca tâyin edildiği ve sonra bu dersin 
okutulmasından vazgeçildiği duyulmuştur. Teş
kilatındaki bilgilere ve dosyalara nazaran Egi-' 
tim Bakanı bu söylentilerin aslı olup olmadığımı 
ve mahiyetinin neden ibaret olduğunu aydınla
tabilir mi? 
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— Okullarımızda okutulması mûtat olmıyan, 

bahis konusu yabancı dil, benim incelemelerime 
göre bugüne kadar hiçbir Köy Enstitüsüne konul
mamıştır ve bu dersi okutmak için kimse tâyin 
edilmemiştir ve eğer böyle birşey düşünülmüş 
olsa bile tahakkuk etmemiş bulunduğuna göre bu 
düşüncemin Bakanlığın en yüksek salâhiyet 
merciinin ıttılaına vâsıl olabilecek bir muamele 
mahiyetini iktisap etmiyerek, tâli vazife unsur
larının bir tasavvuru mahiyetini asla aşmamış 
olduğu anlaşılır. Benim kanaatim tamamiyle 
bu merkezdedir. Buna eminim ve bu yolda ya
pacağım incelemenin bu kanaatimi teyit edeceği 
emniyetini şimdiden taşıyorum. Neticesini Emin 
Soysal arkadaşıma bildiririm. 

16. — Gezici başöğretmenlik teşkilâtı faydalı 
sonuçlar veriyor mu? 

— Bizim, köylerde gezici başöğretmen adı al
tında hizmet eden vazifeli arkadaşlarımız var
dır. Bunların istihdamının başlıca sebebi; eğit
men adı altında hizmete koyduğumuz, öğretim 
unsurlarımızın murakabesini, irşadını, yetiştiril
melerini temin etmektir. Yüksek malûmunuz
dur ki; köylerimizde, köy eğitmenleri istihdam 
ediyoruz. Bunlar umumiyetle okuyup yazma 
bilen, askerliğini yapıp bir kurstan geçmiş olan 
delikanlılardır. Köyde okuyup yazmayı öğretir 
ve ilkokulun ilk üç sınıfının programına dâhil 
bazı bilgileri de çocuklara vermeye çalışırlar. 
Bir kere bunları devamlı bir murakabe ve irşat 
altında bulundurmak lâzımdır. Bu suretle mü-
taaddit eğitmenlerin çalıştığı bir bölgede bir öğ
retmenin bu eğitmenlerin başında hizmete kon
ması iktiza eder. Bundan dolaylıdır ki, bu köy
lerde bir de gezici başöğretmen bulunduruyo
ruz. 

Gezici Başöğretmenin kendi bölgesinde ya
pılmakta olan inşaatı takip gibi bir vazifesi da
ha vardır. Bu vazifelere bakılınca görülmekte
dir ki, daha bir müddet bilhassa köy okulu in
şaatı işimizin ileri bir safhaya erişmesine kadar 
gezici başöğretmenlerin özel bir fonksiyonu 
vardır. Gezici başöğretmenleri daha iyi çalış
tırmak, ve hizmetlerinden daha iyi randıman al
mak için bunların çalışma usulünde de bazı de
ğişiklikler ve düzenlemeler yapmaktayız. 

Sual 17. — Köy Enstitülerinde mütedavil ser
maye işi nasıl bir sonuç vermektedir, hepsinin 
sermaye miktarı ne kadardır, kâr getiriyor
lar mı? 

— 541 — 
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— Köy Enstitüleri döner sermayesi 494 000 

liraya baliğ olmuştur. Bunların işleyişleri 3704 
sayılı Kanunla ve hesap talimatnamesi hüküm
lerine göre düzenlenmiştir. Bunların altı yıllık 
kâr tutarları sermayelerinin % 12 - 15 ini bul
maktadır. 3704 sayılı Kanun gereğince bu kâr
lar da malî yıl sonunda Hazineye irat kaydolun
maktadır. 

Sual 18. —• Markopaşa adla- gazetede, Köy 
Enstitülerinin medreselere çevrileceğine dair 
bir yazı intişar etmiştir. Bu güne kadar bu 
yazıya cevap verilemedi, Enstitülerde değişen 
nedir ki, Markopaşa bu değişikliği böyle yaz
mış? 

— Markopaşayı kimlerin çıkarttıklarını bi
kirsiniz. Markopaşayı çıkaranların Köy Enstitü
lerimizle diğer tahsil müesseselerimizin nasıl 
bir hava iktisap etmesini istediklerini bilirsiniz. 

Onun için biz Markopaşanm muharrirleri ve 
onlar gibi düşünenlerin ve duyanların canını 
sıkan bir şeyler yapıyorsak bundan ferahlık du
yabiliriz. (Alkışlar). 

Köy. Enstitülerine verdiğimiz veçheyi, isti
kameti beğenmiyen yalınız Markopaşa değildir. 
İstanbul'da çıkan bir gazetede okuduğuma göre 
köy enstitülerimizi Prusya'daki Kadet okulları
na benzetiyornıuşuz. Bu gazeteyi ve yazarını, 
ben demin: adını; söylediğim mecmua sahipleriy
le bir sıraya koyamam biz ikincilerin yazılarını 
gaflet ve zühul ile yorumlarım. Eğer onlar be
nimle konuşmuş olsalardı yanımdan çıkarlarken 
yanıma geldikleri zaman taşıdıkları his ve fikir
lerden bambaşka his ve fikirlerle benden ayrılır
lardı tahminindeyim. Köy Enstitülerimiz ne 
Markopaşayı çıkaranların ne de benzerlerinin 
istedikleri gibi müesseseler olmayacaklardır. 
Bu naçiz arkadaşınız sizlerin ve bütün Türk 
Milletinin istediği müesseseler olarak inkişaf ve 
tekemmüllerine devam edeceklerdir. 

Sual 19 — Köy. Enstitülerindeki mânevi du
rum, kız ve erkek münasebetleri, müdür, öğret
men ve talebe münasebetleri ne merkezeddir? 

— Köy Enstitülerimiz kuruluş devresindedir. 
Kuruluş devresinde bulunan her kurumda gö
rülmesi tabiî olan kusurlar buralarda da göri^ 
lür. Vazifemiz bunları gidermek, enstitülerimizi 
memleketin, milletin umduğu ve beklediği hale 
yükseltmektir. Omda kızlarımız ve erkek çoonkr 
lamınız hemşire ve kardeş gibi, terbiye, neza-
het ve karşılıklı saygı içinde yaşayıp yetişe-
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I çeklerdir. Bunu sağlamak vazifemizdir. Bu 

vazifemizi müdrikiz. Onun icabettirdiği bü
tün tedbirleri almakta kusur ermiyeceğimize 
cinin olmanızı rica ederim. (Bravo- sesleri). 

Maruzatıma nihayet verirken Mr noktayı, 
müsaadenizle, ilâve edeyim; Türk köyünün 
kalkınmasının başlıca şartlarından birisi, Türk 
köyüne ehliyetli, liyakatin, milletini, yurdunu 
seven, feragatli, faziletli öğretmen göndermek
tir. (Bravo sesleri). Köy Enstitülerimiz bu tip-
öğretmeni yetiştirecek en elvemşlis kayaaMaardrar. 
Onlar Türk köyünden çocuğu alır, köy şaırtflaTFi-
na uygun bir şekilde onu öğretmen yetiştirir. 
Onun için biz bu millî dâvayı haHetme yotoir 
da tecrübelerin bize kazandırdığı bu çek aaisz 
müesseselerimize güveniyoruz. Mille* fedakâr--
lık yapmıştır ve bu fedakârlığı yapmaya da
vam edecektir. Bu müesseseleri güz beb,eğinıisK 
gibi. koruyacağız. Ben de,, beni istihdaf edecek 
arkadaşlarımız da. bu aziz. müesseselerin inkişa
fı yolunda ellerinden gelen gayreti sarüetmek-
ten biran geri durmayacağız. (.Bravo sesleri),.. 

Bir sualde bir madde daha vardı, zannede
rim, inşaat hakkındadır. 

Sual 15. — Köy Enstitüsünde ve köylerde in
şaat faaliyeti ne durumdadır? inşaat yönün
den nasıl bir yol takip ediliyor? Ekip karışık
lığı devam ediyor mu? 

İlk önce köylerdeki inşaat hakkında 
mâruzâtta bulunayım: 

Plânlarımıza göre enstitülerden yılda ortala
ma (2 000) öğretmen çıkacağına ve hizmet gö
receğine göre her yıl aşağı yukrı bu 594Î4 e ya
kın köy okulu inşa etmek mecburiyetindeyiz. 
Devlet kendi takati ve malî imkânlarına göre* 
bu yolda köylü vatandaşlarımıza yardımda hw-
lunuyor. Köylü vatandaşlar da kanuni- mükel
lefiyetlerini yerine getirmeğe çalışıyor. Himmet 
ve gayretlerini takdir ve> şükranla- anarım. 
Köylü vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak 
için iyi bir iş yaptık, geçen sene* teerüfeeli 
adamlrı ile köylülerimizin temsilcilerinin- işti
rak ettikleri bir kongrede ne-yapabiliriz de* köy 
okulu inşaatını kolaylaştırabiliriz diye incele
meler yaptık ve nihayet birlikler tedbirine var
sıl olduk. 

Buna göre, yerine göre ilçelerde) yerine gö» 
I re vilâyetlerde okulunun inşası gereken bütün 

köyler bir birlik teşkil ederler ve yapıleak okufc 
I l an sıraya korlar ve kanuni mükellefiyetleri 

— « £ — 
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dairesinde yapabilecekleri maddi ve malî yar
dımları sırası gelen köylerin okullarının inşası 
için kullanırlar. Gelecek sene diğerlerine sıra 
gelir. Bu suretle yük münferit bir köyün omu-
zundan kalkmış, daha uzun bir zaman fasıla
sına yayılmış ve daha geniş omuzlara dağıtıl
mış olur. Bu suretle yer yer, işin kolaylaşmış 
olduğunu tebşir eden haberleri vazifeli arka
daşlarımızdan ve köylü vatandaşlarımızdan al
maktayız. (Bravo sesleri). 

Arazi tahsisi işinin tevlit ettiği bütün güç
lükler ortadan kalktıktan, köylü vatandaşlarımız 
bu yönden de hafifledikten sonra bu aldığımız 
birlik tedbiri sayesinde köylerimiz okullarını 
daha kolaylıkla ve daha rahat yapacaklardır. 

Sonra köylerde inşa edilecek okulları da 
öğrenci sayısına göre ve köye vereceğimiz ora
da istihdam edeceğimiz öğretmenlere göre ayar
lıyoruz. 500 nüfusa kadar yani 100 haneye ka
dar olan bir köyde - ki 60 öğrenci çıkar.] r - yal
nız bir tek dersanesi ve işliğiyle yanında öğretme
ninin başını sokabileceği bir evi olan okul binası 
yapıleaktır. Talebe sayısı 60 dan 120 ye kadar 
ve 120 den 180 e kadar değişirse o zaman bu bi
nalar biraz daha büyük olacaktır. Bunlar da 
hep tertiplenmiş, plânlanmış ve tamim edilmiş
tir. Bu esaslara göre çalışmaktayız. 

Sonra Soysal arkadaşım enstitülerin inşaa
tında ekip gönderiyor musunuz diye sordular. 
Enstitü inşaatı için bir yerden başka yere ekip
ler göndermiyoruz. Çocuklarımız yalnız kendi 
enstitülerinde yapılan inşaat işlerine bir terbiye 
mümaresesi ve el işi çalışması olarak iştirak et
mektedirler. 

Maruzatım bu kadardır. (Alkışlar). 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkadaş

lar, 1&39 senesinde Büyük Reisicumhur tsmet 
İnönü, «Türk köylüsü okuduğu zaman bu mille
tin kudreti tasvvur edemediğimiz kadar mu
azzam olaeaktır, demişlerdi. Bu söze olan inanı
mızı sarsmadan bazı meseleleri ortya atmanın 
bir iki sebebini arzedeyim. 

Eğer Köy enstitülerinde yetişen bir kısım 
çocuklarımızın bir çok vesilelerle kendilerinden 
dinlediğim ve müşahede ettiğim, bugünkü re
jim köylüyü okutmak istiyor, dem eşeler, eğer 
Köy Enstitüsünde okuyan çocuklara, b u 
gün başımıza yabancılar geçti, yarm bu ya
bancıları koğacağız, yerine bizler gelip yerle
şeceğiz, onları köylere koymıyacağız diye kendi 
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ellerimizle yetiştirdiğimiz çocuklara telkin ya
pılmış olduğunu görmemiş olsaydım, büı takriri 
verip B. M. Meclisini ve yüksek huzurunuzu ta
ciz etmezdim. 

Türk milletine, Köy Enstitülerini kurarken 
o kadar feragatli ve o kadar güzel emeller bes-
liyerek düşündük ve o kadar masraflar iktiham 
ettik ki, bu, geçmiş devirlerde hayali bite görül
meyen bir harekettir. 

Bu gün 20 000 köylü çocuğunu sinesî«d« 
besleyen, barındıran bu müesseselerimizi ve bu 
hiç bir yardımı esirgemeyen T. B. M. Meclisini 
takdis etmeyi vazife bilirim. 

21 000 talebeyi sinesinde besliyen, barındı
ran, onları yetiştirmeğe çalışan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi rejimi değildir de yabancı ideo
lojiler midir, hayaller midir? Ve bunlara Devlet 
bütçesinden sarfedilen 80 milyon lira, diğer Ba
kanlıklar ve Hususî İdare ve Köylünün alıhteri 
ile ineğini satarak sarfettiği para da katıldığı 
zaman 200 küsur milyon lirayı geçen masraf 
köylüyü yetiştirmek için iktiham edilen, istenen, 
üzerinde özenilen bir fikir ve tatbikat değildir de 
nedir? Onun içindir ki, son zamanlarda Sayın 
Millî Eğitim Bakanının burada ifade ettikleri 
değişiklikleri köyleri, enstitüleri gezerek müşa
hede ederken arkadan arkaya birtakım yanlış 
düşünceli adamların köylülerin bu tertemiz ars-
lan evlâtlarının temiz ruhlarına aşılamak iste
dikleri şeyleri bildiğim için anlatmak ve onla
rın mânasını burada tebarüz ettirmek için bü 
meseleleri yüksek huzurunuzda arzetmek iste
dim. Müsaadenizi rica ediyorum. 

Sayın Mîllî Eğitim Bakanının verdiği iza
hatı dikkatle dinledim.. 

Birinci olarak, ilkokul öğretmenlerinin, özel 
idarelerden maaş alan öğretmenlerin maaşlarını 
özel İdarelerden alıp Umumi Muvazeneye geçi
rilmesi meselesini tebşir ettiler ki, bundan dolayı 
kendilerine teşekkür etmeyi borç bilirim, bü iş 
halledilmelidir. Bu iş şu sebeplerden dolayı hal
ledilmelidir. Eğer biz özel İdarelerden maaş 
alan öğretmenlerin maaşlarım umumi bütçeye 
geçirirsek, öğretmenlerin zaman, zaman maaş 
almama meselesi ortadan kalkacaktır, İkincisi: 
Vaktinde, herkes ile beraber maaş alacaklarından 
ruhi bir sükûn içinde kalacaklardır. 

Üçüncüsü: Vilâyetten vilâyete nakil işi temin 
edilmiş olacaktır, dördüncüsü: Bütçe darlığı do-
layısiyle bir kısım vilâyetlerin mâarif işleri geri 
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kalmıştır ve bu maarif işi muallim olmadığın
dan dolayı ilerlememektedir. Bu yüzden meselâ 
Maraş'ta, merkez kazada 5 bine yakın tahsil ça
ğındaki talebenin ancak 1 500 ü mektebe devam 
ediyor. Hoea yok, mektep yok. Eğer böyle bir 
tasavvuru tatbik eder de Muvazenei Umumiyeye 
geçirirsek ozaman Millî Eğitim Bakanlığı bir 
kısım vilâyetlerdeki maarif geriliğini önlemiş 
olacaktır. Enstitü mezunlarının maaş ve geçim 
durumlarına ait Meclise getirdiği tasarı üzerinde 
Çalışan komisyonda bulunduğum için ve bu 
sual takririnden sonra olduğundan dolayı bura
da kendisine teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 
Hakikaten Köy Enstitüsü mezunu çocuklar bu 
yüzden son derece sefil ve perişan bir duruma 
düşmüşlerdi. Mesele zaten kökünden halledil
mektedir, bir diyeceğim yoktur. 

Köy Enstitülerinin yerleri meselesine gelin
ce; maalesef Köy Enstitülerinin yerleri intihap 
edilirken mütehassıs raporları ele alınmamıştır. 
Meselâ Kepirtepe Köy Enstitüsü dört yer değiş
tirmiştir ve bu yüzden fuzuli birçok masraflar 
olmuştur. Akçadağ Köy Enstitüsü iki defa yer 
değiştirmiştir. Hasanoğlan ilk ve yüksek kısmı 
ihtiva edecek karakterde değildir. Ortaklar 
Köy Enstitüsünün yeri bataklıktır, sıtmalıktır. 
Birçok çocuk sıtmaya yakalanarak bazı hal
de ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. 
Bu bakımdan yeniden Millî Eğitim Bakanlığı
nın tetkikat yapıp tedbirler almasını rica ede
rim. 

Kayseri Pazarönen Köy Enstitüsü Kayseri'ye 
85 kilometre mesafede kurulmuştur. Zaman ol
muştur ki, mektepte yiyecek kalmamıştır, çocuk
lar, öğretmenler kış günü yol olmadığı için aç 
kalmışlardır. Burada istihsal yapıyoruz, diyo
ruz. Merkezle burası arasındaki mesafeyi, kömür 
nakliyatına sarfedilen parayı bile yapacağımız 
istihsal ödeyememiştir ve ödeyemez de arkadaş
lar. Nerede kaldı ki bu işin idaresi çok zordur. 

Arifiye Köy Enstitüsü, Sayın Eğitim Bakanı
nın işaret buyurdukları gibi bataklık bir yere 
kurulmuştur. Bir çok çocuklar sıtmaya yakalan
mışlar ve içlerinde ölenler de olmuştur. Müessese 
bu yüzden çok sıkıntılar çekmiştir. Böyle bir 
yere, tetkik edilmeden, esaslı olarak etüdleri ya
pılmadan muazzam bir müessese nasıl kurulmuş
tur? 

Enstitülere sarfedilen paraları Sayın Bakan 
53 milyon olarak gösterdiler, belki de 53 milyon-
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dur. Bu para yalnız kuruluş yönündendir. Köy
lere giden çocuklara Sanat, Ziraat için avadan
lıklar, hayvanları için lâzım gelen tahsisat ve 
diğer mütedavil sermayeler, döner dolaplar için 
sarfedilen para bu hesapta dâhil değildir. Muaz
zam bir para sarfedilmiştir. Bu paralar yer yer 
muvazenesiz bir şekilde şahsi arzularla sempati
ler şevkiyle sarfedilmiştir. Zaman olmuştur ki, 
meselâ Kebirtepe Enstitüsünde Enstitü Müdürü
nü sevmedikleri için iaşe ihtiyacı karşılığı çok 
az bir para vermişlerdir. Ve onu naklettikleri
nin ertesi günü büyük bir teftişten sonra derhal 
iki üç misline çıkarmışlardır bu şekilde nispetsiz 
sarfiyat olmuştur. Bu paraların bu yönde sarfı
nın ciddi surette tedkikı lâzım gelir ki her kes, 
her iş gören vazifesini bilerek ve memlekete 
hesap vermeyi, dürüst hesap verme mesuliyetini 
bilerek çalışsın. Bu memleket buna çok muhtaç
tır arkadaşlar. (Bravo sesleri) 

Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Mesuliyet 
lâzımdır mesuliyet, yapan mutlaka cezasını gör
melidir. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — 1937 den 1947 
ye kadar yüzlerce talebe enstitüden kaçmıştır. 
Sayın Bakan tetkik için belki zaman bulama
mıştır. Bu talebelere Devlet masraf yapmıştır 
Yani bu talebelere yapılan masraf takip edilme
lidir, yahut bu talebeler mektebe getirilmeli, 
idi. İşin bu cephesi üzerinde durulmamıştır. 

Arkadaşlar; Enstitülerde talebe tehacümü, 
yersizlik, idaresizlik yüzünden ayrıca da tale
be ölmüştür. Bu sıhhi tertibat olmadığından 
ve şunu derhal burada arzeyedim ki maalesef 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu işte 
Köy Enstitülerine Millî Eğitim Bakanına âzami 
derecede yardım edememiştir. Köy Enstitüle
rimize gidiyoruz, bin köylü çocuğu var, bir 
doktor yok. Doktor yok fakat müessese var. 
Revire gidiyorsunuz hasta çocuklar yatıyor. 
Böyle milletin binlerce lirası sarfedilen müesse
sede bir doktor olmaz mı? Ama Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Millî Eğitim Bakanlıklarına da 
hak vermek lâzımgelir. Çünkü kurduğumuz 
Tıp Fakültesinde yetişen gençlerimiz, köy Ens
titülerinde çalışmıyorlar, oralara gitmiyor
lar. Bunu hassaten söylemeyi burada bir vatan 
ve bir vicdan borcu bilirim. (Hepsi istanbul'
da toplanıyorlar sesleri). 

Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Şarka hiç 
gitmiyorlar, şehirlerde kazanmak istiyorlar, 
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Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Bir kısmı I 

gidiyor, fakat müsavi muamele yok. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Müsavi 

muameleden kaçacak hiç bir doktor yoktur. 
Tâyinler hissî oluyor, falan zatın damadı, falan 
yere gidiyor. İşte bandan oluyor, yoksa dok
torlar kaçmış değildir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Ben realite

den bahsediyorum 
Arkadaşlar, Köy Enstitülerindeki elemanlara 

gelince, sayın doktorun asabiyetlerine hak veri
yorum, Köy Enstitülerine yetecek kalitede ve 
miktarda kültür öğretmenleri yoktur. Millî Eği
tim Bakanlığı 465 genel bilgi hocası vermiştir ki, 
bunların ekseriyeti de ilk mektep hocasıdır. İç
lerinde cidden feragat sahibi, çalışkan kimse
ler vardır. Diyebilirim ki, Köy Enstitülerini ku
ranlar bunlardır. Bunları huzurunuzda takdir 
ve takdis etmeyi borç bilirim. Lâkin hoca adedi 
okadar azdır ki, diğer bir rakam söylersem size 
bu azlık yüksek takdirinizde tebarüz eder: 
Bursa Kız Muallim mektebinde 200 talebe var
dır 40 tane yüksek mektep ve üniversite me
zunu vardır. 

On senedenberi Köy Enstitülerinde sanat öğ
retiyoruz diye para aldık, para sarfettik. 65 
tane sanat öğretmeni, bunların da bir kısmı 
köyden alınmaktadır. Yani mektep mezunu de
ğildir, hem de çoğu, 65 tane sanat öğretmeninin 
16 000 talebeye sanat öğreteeğini hangi teknik 
kabul eder? Böyle şey olamaz. Ya bu müesse
selerde sanatı ıslah etmeli, veyahut da yerine 
adam bulmalıdır. 

Ziraat öğretmenine gelince: 
BAŞKAN — Altı dakikanız kaldı sözlerinizi 

ona göre idare ediniz. (Müsaade buyurun da 
dinliyelim, istifade ediyoruz, sesleri). 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Ziraat öğret
menine gelince 16 000 talebe toplamışız 38 ta
ne Ziraat öğretmeni var. Bunlar da vaktiyle 
Orta Ziraatten mezun olup köylerde senelerce 
öğretmenlik yaptıktan ve ziraatçiliği unuttuk
tan sonra buraya alınmış olanlardır. 

16 bin talebeye 38 tane vıı evsaftaki öğret
menin fenni ziraati öğretip, öğretmiyeceğini 
takdirinize bırakıyorum. Bunun öğretildiğini 
10 senedenberi bu millete yutturmıya çalışmış- | 
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lardır, bu böyledir, yalnız son zamanlarda Millî 
Eğitim Baknlığma Tarım Bakanlığının yardım 
teşebbüsünü biliyoruz, bunu takdirle karşılarım. 
Bugüne kadar her iki Bakanlık elele verip bu 
memleketin 16 bin kıymetli evlâdını fennî zi
raat bilgisiyle teçhiz etmek icabetmez mi idi, 
arkadaşlar? 

Sonra Köy Enstitülerinin, Koy Enstitüleri 
için yazılmış ders kitapları yoktur. Bu müesse
seler 10 senedir kendisi için yazılmış kitaplar
dan mahrumdur. 

Dr. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) — Bunun 
mesulü kim dir? Hasan Âli Bey nerede? bura
ya gelsin, bunların hesabını versin, göremiyoruz 
burada kendisini. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Bu işin me
sulü, daha ziyade bu işte kendisini konpetan 
göstererek her türlü salâhiyeti üzerine alan bir 
îlk Tedrisat Dairesi vardı. Bu dairenin reisi 
kendisi, şahsi kitap yazarak enstitülere gönde
ri]) satmayı bilmiş, buna zaman bulmuştur. Fa
kat Köy Enstitüleri için 10 senedir esas ders 
kitapları yazılmamıştır. Çocuklar kitapsızdır. 
İlk öğretim Dairesinin başında bulunan bu zat 
yazdığı kitaptan Hasanoğlan ve diğer enstitü
lere 200 - 300 göndermiş 8 - 10 bin lira para ka
zanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanı enstitü müfredatının 
tadil edilmekte olduğunu müjdelediler. Kendile
rine teşekkür ederim. Esasen bu husustaki çalış
malarını yakînen takip ediyoruz. Arkadaşlar, 
köy okulları müfredat programı da Köy Ensti-
leri müfredat programı gibi eksiktir ve hatalı
dır. Köy Enstitüsü mezunu yetiştiriyoruz. 

Ayrı bir sistem dâhilinde eline verdiğimiz 
program, şehir muallim mektebinde yetiştirdiği
min hocaya göre yapılan programdır. Bunların 
tashih edilmesi, ıslah edilmesi lâzımgelir. 

Arkadaşlar; enstitü mezunlarına verilen ava
danlık parası meselesine gelince: bu iş cidden 
mesuliyeti mucip bir iştir. Millî Eğitim Baka
nı da ifade buyurdular ki, bugüne kadar ensti
tü mezunlarına ziraat aletleri, sanat âletleri için 
sarf edil en. paranın tutarı 8 936 500 liradır.. Bu 
paranın ne olduğunu soracağınızı zannediyo
rum. Zira hepiniz gittiğiniz yerlerde görüyor
sunuz. Aletlerin nerede oğlum diyoruz; demirci
ye verdim diyor. Tamam mı? Ne bileyim diyor? 
Atın nerede? Efendim ben askere giderken atın 
birisi, ölmüştü, birisini de muhtara teslim etmiş-
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tim, o da bakmamış orta yere bırakmış, şehre gi- I 
den binmiş, değirmene giden binmiş, sıraya koy
muşlar. Gezici başöğretmen bunu şehirde biri
mi vermiş. Şehirdeki zat, istemiş vermemiş, iş 
mahkemeye intikal etmiş. Mahkeme karar ver
miş; at zaifti, bakıp dirilttiği için atı ona ver- J 
miş. (Gülüşmeler). Yerini arzedeyim; Afşin ka-
zasıdı.*. (Gürültüler). 

BAŞKA X — Müsaade buyurun; Tüzük'e gö
re .15 dakika konuşma »uz lâzınıgelirkeıı bunu 
birkaç dakika da geçirdiniz. 15 dakikadan fark
la konuşmamanızın Tüzük hükmünce zaruri ol
duğun". >ıa;;ara alarak ve Yüksek Meclisin gös-
ierdiği tezahüre göre vaktinizi ayarlayın. Beş 
dakika daha size müsaade ediyorum. (Gürültü
ler, söylesin sesleri). 

Tüzük hükümlerine riayet etmek mecburiye
tindeyim. Eğer her soru sahibi 15 dakikayı 
teeavüz edecek olursa İçtüzük hükümlerine ri
ayet olunmuyor demektir. Arkadaşlar bunun 
mesuliyetini alamaz. Yüksek Meclisin gösterdi
ği tezahür karşısında size beş dakika daha mü
saade ediyorum. Bu müddeti» sonunda sözünü
zü kesmek mecburiyetinde kalaeağım. içtüzük 
ya vardır, ya yoktur. | 

Devam edin. I 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Arkadaşlar; 

bu Köy Enstitüsü mezunlarına verilen araçlar 
meselesinde evvelâ İstanbul'da umumi muba
yaa heyetinin yaptığı işler vardır ki, Eğitim 
Bakanının bunu esaslı surette tetkik etmesi lâ- I 
zinadır. 

İkincisini misallerle arzedeyim: 
1945 te Bursa'ya bir kafile 65 tane inek geti

riliyor, mütaahhit tarafından. İnekleri teslim 
alıp çocuklara dağıtacak olan Maarif idaresi ve j 
onun teşkil ettiği heyet bu inekleri beğenmiyir. I 
Alamayız diyorlar. Mukaveleye uygun inek ge
tirin diyorlar. Bunun karşısında Mütaahhidin 
Bursa Maarif Müdürüne verdiği cevap nedir bi
lirini siniz? Biz bu inekleri size aldıracak yeri 
biliriz. Ye hakikaten mütaahhit Ankara'ya ge
liyor, Arifiye Köy Enstitüsüne emir verdiriyor, ı 
o inekler teslim alınıyor., inekler zayıf ve cılız j 
olduğundan bir kısmı ölüyor, diğerlerinden de | 
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istifade edilemiyor. Bunun da herhalde takibe 
değer yeri olsa gerektir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI REŞAT ŞEM
SETTİN SİRER (Sivas) — Ne vakit dediniz? 

EMİN SOYSAL (Devamla) — 1945 te. 
Arkadaşlar, Yıldızeli Köy Enstitüsünde bir 

koşum alışverişi oluyor.. Bunun şekli şudur : 
Evvela her Köy Enstitüsü talebesi için at ko
şumlarını kendisi alsın deniyor. Sonra Yıldızeli 
atelyesi yapacaktır, deniyor. Bu sırada Kayse
ri'de beher koşum 135 liraya yaptırılmak iste
niyor, sözleşme yapılıyor. Fakat gelen emir 
mucibince bundan vazgeçiliyor. 

Yıldızeli Köy Enstitüsünden mezun bir ar
kadaşı Millî Eğitim Bakanlığı oradaki yüksek mu
vaffakiyetinden dolayı Sarıyer Orta Okuluna 
getirdiği müdür. Kayseri, Malatya, Sivas, Samsun 
şehirlerinde saraçları buluyor, beher koşum için 
150 liraya sözleşiyor. Koşumlar yapılıyor Köy 
Enstitülerine 210 nar liradan koşumları satıyor. 
Bu avadanlıklardan çocuklara, köylerde ziraat 
aletleri veriliyor, bunların izini göremiyoruz. 
Alış şekilleri de böyledir. Bunlar tetkik edilmeli, 
milletin dilinde böyle şeyler dolaşnıamalıdır. 

Sonra böyle bir kaç şahsın yaptığı şeyler re
jime yükleniyor. Rejimin ne suçu vardır? 

BAŞKAN — Zamanmıız dolmuştur, içtüzük'ü 
bozmayın, biraz daha kısa söyleyin. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Son sözüm o-
larak şunu arzedeceğim. 

Köy Enstitülerindeki mânevi havaya geçiyo
rum. Diğer meseleleri bırakıyorum. Çocukları
mızı disiplinli, becerikli, ahlâklı ve vazifeye bağ
lı olarak yetiştirelim. 

Bir yjJdanberi Köy Enstitülerinin iyiliğini ve 
milletimizin menfaatini sağlıyacak şekilde dü
zeltmelerini ve her hususta çalışmakta olduğunu 
gördüğüm Millî Eğitim Bakanının tuttuğu sağ
lam, temiz ve iyi yolda devam etmelerini temen
ni eder, muvaffakiyetler dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemimizde başka madde 
yoktur. 1 Eylül Pazartesi günü toplanılmak ü-
zere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 16 23 
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