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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak Özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Kars Milletvekili Aziz Şamili ll-

ter'in öldüğüne dair Başbakanlık tezkere
si (3/291) 

2. — Mardin Milletvekili Gl. Seyfi Düz-
goren'in öldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi (3/292) 

3. — Askeri ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olup Maliye Komisyonunda bulunan 
kanım tasarıları ile tekliflerinin Geçici 
Komisyona havale edilmesi hakkında Mali
ye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/293) 

.1. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı hakkındaki kanun tasarıs i leil-
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2 
2 

gili tasarı ve .tekliflerin de Geçici Komis
yona verilmesine dair önergesi (4/130) 

5. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu-
i nunun 3360 sayılı Kanunla değiştirilen 

3 ncü maddesine bâzı hükümler eklenme
sine dair olan kanun tasarısmnı Geçici 
Komisyona havale edilmesi hakkında 
Adalet Komisyonu raporu (5/92) 

4. — önergeler 
1. — Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâ-

mid Tigrel'in Teşkilât kanunlarındaki ba
zı memurlukları (L) cetveline almaya Büt
çe Komisyonunun veya Hükümetin yetkisi 
olup olmadığının tesbiti için bir geçici ko
misyon kurulmasına dair önergesi (4/132) 

5. — Sorular ve cevaplar 
1. — Van Milletvekili ibrahim Arvas'-

ın, Öğretimin Birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun uygulanmasına, Türk İslâm ila
hiyat Fakültesine ve ilkokullarda okutula-

Sayfa 
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7 



Sayfa 
eak din derslerine dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tahsin Banguoğlu 'nun sözlü 
eevabı (6/229) 7:12 

6. — Görüşülen işler 12 
1. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Birinci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak

kındaki Başkanlık tezkeresi okunarak onandı. 
Diyarbakır Milletvekili Osman Ocak'm, Di* 

yarbakır ve dolaylarına yerleştirilmiş olan göç
menlerin durumuna, 1505, 2510 ve 5098 sayılı 
kanunların uygulanmasına ve toprak dağıtımı 
işlerine dair olan sözlü sorusuna, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Dr. Kemali Bayizit cevap 
verdi. 

Antalya Milletvekili Rasih Kaplan'm, Fev
kalâde hallerde haksız olarak mal iktisap eden
ler hakkındaki Kanunun uygulanmasına dair 
olan sözlü sorusuna, Başbakan Yardımcısı Faik 
Ahmed Barutçu cevap verdi., 

1949 yılı Ocak ayına ait Geçici Bütçe Kanu
nu tasarısının tümü üzerinde görüşüldü. 

ikinci Oturum 
Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç, yu

karda yazılan Bütçe tasarısının görüşülmesi sı
rasında kullandığı bâzı sözlerden dolayı hak
kında üç Birleşim Meclisten geçici olarak çıka
rılma cezasının uygulanması kabul olundu. 

1949 yılı Ocak ayına ait Geçici Bütçe Ka
nunu ; 

Ortaöğretim okullarında yardımcı öğretmen 
çalıştırılması hakkındaki Kanunun süresinin 
uzatılmasına dair olan^Kanun ve 

önerge 
1. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm, 

Dilekçe Komisyonunun 6 . XII . 1948 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 1405 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/131) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Norveç Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaş-

Sayfa 
Kanununun birinci maddesinin (B) fıkra
sının değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/418) 12 

Ankara Üniversitesi; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Genel Müdürlüğü; 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge

nel Müdürlüğü; 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 
İstanbul Teknik Üniversitesi; 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü

dürlüğü ; 
Tekel Genel Müdürlüğü; 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Ocak 

ayma ait Geçici Bütçe Kanunları kabul olundu. 
Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Bütçesinde 

değişiklik yapılması hakkındaki Kanun kabul 
edildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi; 
Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Ocak ayı

na ait Geçici Bütçe kanunları kabul olundu. 
3 . 1 . 1949 Pazartesi günü saat 15 te topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili İsparta Milletvekili 
R. Karadeniz 8. Koksal 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akün 

tırnıalarına dair olan Anlaşmanın onanması hak
kında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
Komisyonları raporları (1/363) (Gündeme); 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ürdün Haşinıî Kırallığı Hükümeti arasında Ha
va Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma Komisyonları raporları (1/364) (Gün
deme). 

1. — GEÇEN TUTANAK OZETl 

2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎRİNCÎ OTURUM 
. Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Atalay Akan (ürfa). 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 

3. - BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Kars Milletvekili Aziz Samih tlter'in 
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/291) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kars Milletvekili Aziz Samih tlter'in 2 . X I I . 

1948 tarihinde öldüğü, İçişleri Bakanlığından alı
nan 29 . XII . 1948 tarih ve 18625 sayılı tezkere
de bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 
Hasan Saka 

BAŞKAN — Arkadaşımızın aziz hâtırası için 
bir dakika ayakta saygı duruşu yapılacaktır. 

(Bir dakika ayakta saygı duruşunda bulu
nuldu) . 

2. — Mardin Milletvekili Gl. Seyfi Düzgö-
ren'in öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/292) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Mardin Milletvekili Gl. Seyfi Düzgören'in 

27/28 . XII . 1948 gecesi saat 24 te öldüğü, İçiş
leri Bakanlığından alman 29 . XII . 1948 tarih 
ve 18624 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

Hasan Saka 

BAŞKAN — Arkadaşımızın aziz hâtırası için 
bir dakika ayakta saygı duruşması yapılacaktır. 

(Bir dakika ayakta saygı duruşu yapıldı). 

3. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olup Ma

liye Komisyonunda bulunan, kanun taşanları ile 
tekliflerinin, Geçici Komisyona havale edilmesi 
hakkında Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
(3/293) 

BAŞKAN — Maliye Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni Emekli Kanununun Yüksek Kamutayca, 

Geçici bir Komisyona verilmiş olması hasebiyle 
1683 sayılı Tekaüt Kanununun muhtelif madde
lerinin değiştirilmesi hakkında gerek Hükümet ve 
gerekse Milletvekilleri tarafından verilmiş ve ha
len Komisyonumuzda bulunan ekli listede yazılı 
işlerin de aynı Komisyona verilmesini Yüksek 
Kamutayın tasvibine arzolunmasını rica ederiz. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Gümüşane Milletvekili 

Hasan Fehmi Ataç 

BAŞKAN — Komisyon tezkeresini Yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Kabul 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. Bu Komis
yondaki tasarı ve teklifler Geçici Komisyona ve
rilecektir. 

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hak
kındaki kanun tasarısı ile ilgili tasarı ve teklif
lerin de Geçici Komisyona verilmesine dair öner
gesi (4/130) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yeni Emeklilik Kanununa muallâk olarak 

muhtelif Komisyonlarda bilhassa Maliye Komis
yonunda tutulan tasarı ve tekliflerin de Geçici 

r r Ş w 
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Komisyona tevdiine müsaadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

BAŞKAN — Seyhan Milletvekili Sinan Teke
lioğlu'nun bu önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Bu tasarı ve teklifler de Geiçci Komisyona ve
rilecektir^ 

5. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 
3360 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi
ne bâzı hükümler eklenmesine dair olan Kanun 
tasarısının Geçici Komisyona havale edilmesi 
hakkında Adalet Komisyonu raporu (5/92) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu, okutuyo
rum. 

yüksek Başkanlığa 
29. XI I . 1948 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Askerî ve 
Mülki Tekaüt Kanununun 3360 sayılı Kanunla 
değiştirilen 3 ncü maddesine bâzı hükümler ek
lenmesine dair olan Kanun tasarısının Yüksek 
Kamutayda müzakeresi sırasında ve 18.IV.1947 
tarih ve 75 nci Birleşiminde tasarın in bir kere de 
Adalet Komisyonunda görüşülmesine karar ve
rilmesi üzerine Komisyonca tasarı görüşüldü. 

Hükümetçe hazırlanan ve 22 . XII . 1948 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulan Türkiye Cum-

1949 O : 1 
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu tasarısı Emek
lilik- Kanununun esasına taallûk eylemesine ve 
bu tasarıda Yüksek Meclisçe Geçici Komisyona 
tevdi edilmiş bulunmasına göre kanunun esas 
bünyesine taallûk eyliyen bu tadil ile birlikte 
müzakeresi faydalı görüldüğünden tasarının Ge
çici Komisyona havalesine karar verilmiştir. 

Yüksek'Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

Kayseri 
Reşid özsoy 

Sözcü Kâtip 
Kırşehir Manisa 

S. Kurutluoğlu K. Ooşkunoğlu 
Ankara Antalya Bursa 

E. H. Ergun N. Aksoy A. Konuk 
Denizli Erzurum İsparta 

N. Küçüka Ş. İbrahimhakkıoğlu B. Güllü 
İzmir Kastamonu Kayseri 

E. Oran Dr. P. Ecevid S. A. Feyzioğlu 
Konya Manisa 

H. Karagülle F. Uslu 
Mardin Muğla 

M. K. Boran N. özsan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun bu rapo* 
runu oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonundaki bu tasan da Geçici 
Komisyona verilecektir. 

4. - ÖNERGELER 

1. — Diyarbakır Milletvekili İhsan Hâmid 
Tigrel'in, Teşkilât Kanunlarındaki bâzı memur
lukları (L) cetveline almaya Bütçe Komisyonu
nun veya Hükümetin yetkisi olup olmadığının 
tcsbiti için bir Geçici Komisyon kurulmasına da
ir önergesi (4/132) 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili İhsan 
Hâmid Tigrel'in, bir önergesi vardır. Acele kay
dı ile olduğu için okutuyorum. 

31 . XI I . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Teşkilât kanunlariyle ihdas edilmiş olan va
zifelerle o vazifelerde çalışan memurları bütçe 
zaruretleri dokyısiyle veya rasyonel çahşşma gibi 
sebeplerle (L) cetveline almaya Bütçe Komisyo
nunun veya Hükümetin salâhiyettir olup olma

dığının kati olarak anlaşılması zarureti -kendini 
göstermiş bulunmaktadır. Bütçe müzakereleri 
esnasında birçok tartışmalara yol açması melhuz 
bulunan bu meselenin Bütçe umumi müzakere-
isinden evvel prensip olarak hallinde büyük fay
da mülâhaza etmekteyim. Bu sebeple mevcut 
kanunlara ve hukuk prensiplerine göre bu mese
leyi tetkik ederek kısa bir zamanda Meclisin tas-
dikma arzetmek üzere Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden mürekkep 
Geçici bir Komisyon kurulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
ihsan Hâmid Tigrel 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bu önergesi, her 
hangi bir kanun maddesini tefsir talebinde değil
dir, Keza serdettikleri.... 
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İBRAHİM ARVAS (Van) — Müsaade buyu

runuz kendisi bunu izah etsin. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
Serdettifcleri mesele Anayasanın bir madde 

sinin tatbikattaki kusuruna mütedair de değildir. 
Bu mahiyeti ile bugüne kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tuttuğu usullerin devamı da 
böylecedir. 

Kendilerinden, evvelâ bu önergedeki maksat
larının Lütfen izahını rica ediyorum. 

İHSAN HÂMÎD TtGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar; takririmi dinlediniz, tak
ririmi izah etmek üzere söz aldığım zaman sayın 
Başkan söz vereceklerini işaret buyurdular. Fa
kat daha evvel kendi mütalâalarını arzetmiş bu
lunuyorlar. Bendenizi dinledikten sonra, varsa, 
mütalâalarını söyleselerdi daha isabetli olurdu 
zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Bütçe müzakeresine 
yakında başlanacaktır, birçok tartışmalarla, bir
çok tenkitlerle karşılaşacağımız tabiîdir. Bu 
arada bir de günün mevzuunu teşkil eden ve 
maalesef koridorlara, ve merdiven altlarına sira
yet etmiş olan bir mesele vardır ki o da; Bütçe 
Komisyonunun salâhiyetini tecavüz ederek bâzı 
memurlukları (L) cetveline almış olması keyfi
yetidir. Muhterem Heyetinizce malûmdur k» (L) 
1931 senesinde Bütçe Kanunu ile ihdas edilmiş
tir. Bütçe Kanunundaki madde şudur : 

MADDE 13. — Maaşatın Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 1452 numaralı Kanun ile tadil ve zeyil
lerine merbut cetvellerde yazılı memuriyetlerden 
işbu kanuna merbut (L) cetvelinde derece, aded 
ve maaşları gösterilen memuriyetler 1931 malî 
senesi için mevkuf tutulmuştur. Bu memuriyet
lerden gayri her vekâlet veya idare kadroların
da kalan memuriyetlerin heyeti mecmuası o ve
kâlet veya idarenin 1931 senesi için fiilî kadro
sunu teşkil eder. 

Hükümet, bu maddei kanuniyeye istinaden, 
her sene Meclise sunmuş olduğu Bütçe tasarıla
rında, bîr de (L) cetveli ihdas etmiş ve arzu et
tiği memurlukları fiilî kadroda bırakarak, faz
la gördüğünü (L) cetveline almıştır. 1947 sene
sine kadar, Hükümetin tatbik ettiği bu usulü, 
1947 senesinden itibaren Bütçe Komisyonu da 
tatbik etmeye başlamıştır. Yüksek Meclisçe ma
lûmdur ki; geçen sene Seferberlik Müdürlükleri 
gibi Başbakanlık Teftiş Heyeti Başkanlığı gibi, 
ataşelikler ve mahiyeti itibariyle bundan ayrı 
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olmakla beraber Müfettişi Umumilikler (L) cet
veline alınmıştı. Ve bu Muhterem Heyetinizin 
tasvibine iktiran etmişti. Bu sene de bütçede 
bâzı tasarruflar temin etmek veya rasyonel ça
lışmayı temin etmek makşadiyle Bütçe Komis
yonu bâzı memurlukları (L) cetveline almak te
mayülünde bulunmuş ve buna ekseriyetle karar 
vermiştir, tabiî tasdikinize arzetmek üzere. 

Son zamanlarda Bütçe Komisyonunun bu 
faaliyeti ve bu hareketi aleyhine bâzı tasavvur
lar olduğunu ve bâzı arkadaşların bunun aley-

j hinde konuştuklarmı gördük. Hattâ bâzı me-
I murluklann «L» cetveline almmasmın mümkün 
j olabileceğini bu seneki raporunda da işaret et-
| miş olan bir arkadaşımız dahi umumi olarak 
} bunun aleyhinde bulunmuştur» Diğer taraftan 
I teessürle gördük ki bu «L» cetveli bir politika 

mevzuu dahi olmuştur. Halbuki Komisyonda is
tisnasız bütün muhalif arkadaşlar «L» cetvelinin 
tanziminde, bâzı memurlukların «L» ceiveline 
alınmasında Bütçe Komisyonunun salâhiyetini 
kabul etmişlerken arkadaşımız Muammer Ala-
kant Demokrat Partinin bunun aleyhinde bulun
duğunu Demokrat Parti namına ifade etmiş ve 
memurlara karşı bunun mesuliyetini Halk Par
tisine yüklemek istemiştir. Bütçe Komisyonu
nuzun ekseriyeti şu karara varmıştır; (L) cet
veli diye kanunen tâyin edilmiş bir şey yok
tur. Hükümet bâzı memurlarını (L) cetveline 
alıyor. Hükümetin haiz olduğu salâhiyeti Bütçe 
Komisyonunun haiz olmaması için bir sebep gö
rülmemektedir. Çünkü rejimimiz tevhidi kuva 
esasına dayanıyor. Eğer bâzı memurlukları 
(L) cetveline geçirmekte Bütçe Komisyonunun 
bir salâhiyeti yoksa Hükümetin de bir salâhiyeti 
olmaması lâzımgelir. Bu itibarla teşkil edece
ğimiz bir encümenin meseleyi hukuk prensiple
rine ve mevcut kanunlara göre tetkik ederek 
bir karara varmak zarureti vardır, bunlar ya
pılmadan doğrudan doğruya Meclisçe bir kara
ra varmak bence caiz değildir. Geçen sene bir
çok memurların (L) cetveline alınması kabul 
edilmişken bu sene reddedilmesi gibi bir vaziyet 
tahaddüs edecek olursa tezat haline gelmiş 
oluruz. Bu itibarla tensip buyurursanız Adalet 
ve Anayasa Komisyonlarından seçilecek geçici 
bir karma komisyon tarafından tetkik edilme
sinde isabet olacaktır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Efendim, ihsan Tigrel arkadaşımızın mev-
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zımba his ettikleri celsede fikrimizi apaçık şe
kilde ifade etmiş olmakla beraber bâzı iltibas
lara mahal vermiş olduğunu görüyoruz. Evvelâ 
sayın arkadaşımız bu bahiste bir politika yap
tığımızdan bahsettiler, ikide bir ererek Komis
yonda ve gerek Mecliste iktisadi, malî, içtimai 
hukuki olarak bir fikrimizin dermeyam kar
sısında politika yapılıyor isnadı hakikaten ma-
vakaa uymamaktadır. Sayın ihsan Tigrel ar
kadaşımızdan bunun söylenmemesini beklerdim. 

Şimdi bâzı memuriyetlerin (L) cetveline 
alınıp alınmaması bahsine gelince; gerek sene-
lerdenberi teamüllere ve gerek malî, hukuki 
mevzulara bakılırsa bâzı memuriyetlerin (L) cet
veline alınmasına, Büyük Millet Meclisi namı
na vazife ifa eden Bütçe Komisyonunun elbet
te salâhiyeti, vardır. Teşkilât Kanunları Hükü
mete o teşkilât kadrolarının gösterdiği memur
ları tâyin etme bakımından salâhiyet verir, ^a-
kat bazan işlerin icabı ve bazan da malî istita-
at ve kadro bakımından mutlaka o kadroların 
doldurulmuş olması icabetmez. 

Şu arzettiğim iki sebepten, teşkilât kanun
larının Hükümete salâhiyet verdiklerinden kad
roların bir kısmının bâzı zamanlarda boş bıra
kılmasını Büyük Millet Meclisi ve Büyük Mil
let Meclisine izafeten Bütçe Komisyonu elbette 
karar verebilir. Demokrat Parti Meclis Grupu 
bu (Ti) cetveline bâzı kadroların alınmasına 
muhalefet etmemiştir ve o gün biz de muhalif 
olduğumuzu söylemedik. Ancak, kadro başkadır, 
memur başkadır. Bir kadro (L) cetveline alı
nırken o kadroda bulunan memurun hiçbir su
nu taksiri olmadığı halde, hiçbir kabahati ol
madığı halde, ertesi günü açıkta kalmak kor
kusu ile karşı karşıya bulundurulamaz. Bu hu
susu, birkaç defa şahsan bendeniz de arzetmiş-
tim. İnsan hakları olarak kabul edilen haklar
dan birisi de insanların korkudan masun olma 
hürriyetidir. Dikkat buyuruiursa, Demokrat 
Parti bütün çalışmalarında, bütün mücadelele
rinde insanların korkudan masun olma hürri
yetini daima ön plâna almış bulunmaktadır. 
(Bizim prensipimiz sesleri) Bu itibarla Demok
rat Pat tinin Bütçe Komisyonunda bulunan sa
yın üyeleri, bunların kâfi bir tedbir olmadığını 
ve bunlarla bütçemizin düzelemiyeceğine işaret 
etmiş olmakla beraber bu kadroların L cetve
line alınmış olmasına muvafakat etmişlerdir: 
Fakat bu, memurların açıkta bırakıl^alarmı 
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I tazammun eder mahiyette bir karar ve muva

fakat değildir. Bunu tekrar tebarüz ettirmekle 
vâki iltibası izale etmiş olduğumu zennediyo-
riMj».. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — 
Sayın arkadaşlar; arkadaşımız verdiği bu öner
ge ile istediği prensip kararı evvelâ Geçici Ko
misyonda tetkik edilsin, sonra Kamutay buna bir 
karar versin diyor. Bu, bir tadil midir î Hayır; 
tefsir mi » O d a değil. Nedir? Bütçe Komisyonun 
vazifesi nereye kadar şâmildir veya nerede hu-
dutlamr 1? 

Bendenizee içtüzük hükümleri bu salâhiyet
leri zaten tâyin ve tesbit etmiştir. Komisyonların 
hepsi; yalnız Bütçe Komisyonu değil, hattâ Ana
yasa Komisyonu ve diğer komisyonların yaptık
ları, Kamutay namına bir hazırlık tetkikatıdır. 
Ancak Kamutay karara bağladığı zaman bunlar 
bir hüküm taşır, meşru bir şekil alır. Binaen
aleyh bu hazırlığı yaparken diğer komisyonlar 
nasıl vazifelerinde tam ve serbest olarak çalışı
yorlarsa- Bütçe Komisyonu da o şekilde tam ve 
serbest olarak çalışmak hakkını ve salâhiyetini 
ha izdir. 

Şimdi mevzua taallûk edctı (L) cetveline 
Bütçe Komisyonu bir memuru alır mı ? Alamaz
ını ? Meselesi. Bir hazırlık çalışması olduktan 
sonra.Kamutay eğer bunu kabul ederse tabiatiy 
le katil esir, Kamutay bunu kabul etmezse o va
kit birşey ifade etmez, zaten Bütçe Komisyonu, 
yaptığı hazırlıklar neticesinde hangisini tâyin 
etmiş yani ne kadar almışsa ona göre neticeyi 
Kamutay'a arzeder. 

Bu arada bir nokta hatıra geliyor. Bütçeye 
I birşey zam etmek elli arkadaşın imzasını taşı

yan bir önerge ile olabilir, hatıra bu geliyor, 
fakat bendenizee bu, zam değildir. Hükümet tek
lif etmiştir. Bütçe Komisyonu ile Hükümet ara
sında bir görüş farkıdır. Bunun için Hükümet de 
ben kendi teklifimi istiyorum diyebilir. Çünkü 

i yeni bir zam yoktur. Milletvekillerinden her han
gi bir zat da Hükümetin teklifi daha münasip
tir diye müzakere açacak bir Önerge verebilir. 
Bu 50 imzayı taşıyacak, yani filân hizmet için 
şu kadar para zam edelim başka, bu başkadır. 
Hükümet tarafından gelmiş bir teklifi Hükümet
le aralarındaki görüş farkı itibariyle, Bütçe 

»Komisyonu o sene onu mevkuf tutmuş. Bunun 
usulü müzakeresi başkadır. Yani 50 imzalı Öner-

I geye lüzum yoktur, 
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Arkadaşlar, bu mevzua taallûku itibariyle 

şunu da tebarüz ettireyim ki, Bütçe müzakere
lerinde ait olduğu faslı mahsusta Bütçe Komis
yonları daima Hükümetle ahenkli olarak karar 
verir. Diğer komisyonlarda bu ifade yoktur. Yi
ne şunu da tebarüz ettireyim ki, Bütçe Kanunu 
diğer kanunları o seneye mahsus olmak üzere 
takyit dahi edebilir. Çıkarır « C > cetvelinden. 
Meselâ her hangi bir varidat kanunu, kanun du
rur, fakat o vergi eibayet edilemez. 

Binaenaleyh bu hususiyetleri nazarı itibara 
alırsak Bütçe Komisyonu mesaisinde ekseriyetin 
görüşü, kanaati ve içtihadına göre bir karar alır, 
gelir. Bundan isabetli taraflara evet denilir, isa
betsiz gördüğünüz şeyler varsa onları da çıkarır-
smız. 

Bendenizee ne bir komisyon teşkiline ne de 
bir prensip kararı almaya lüzum vardır. (Doğru 
sesleri). 

Bütçe Komisyonu arkadaşlarımız serbestçe 
çalışsınlar, vazifeleri ne ise onu yapsınlar. Bun
ların hepsini muvafık görmek veya görmemek 
heyeti umumiyenin elindedir. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Ilışan Olgun. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Mevzu tenev
vür etti, sözümden vaz geçiyorum. j 

5. — SORULAR 

1. — Yan Milletvekili İbrahim Arvashn, 
öğretimin Birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
uygulanmasına, Türk İslâm İlahiyat Fakültesi
ne ve ilkokullarda okutulacak din derslerine dair 
sorusuna Mîllî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/229) 

Yüksek Başkanlığa 
1. — ilga edümiyen ve tadil görmiyen 430 

numaralı Tevhidi Tedrisat Kanununun tatbik 
edilmemesinin sebebi nedir? 

2. — Açılması takarrür eden Türk islâm ila
hiyat Fakültesi için Bütçeye 80 bin lira konmuş
tu. 1949 senesi Bütçesinde ise hiçbir para ko
nulmamıştır. Sebebi nedir. Ve Teşkilât Kanunu 
ne zaman getirilecektir « 

3. — ilk mekteplerde tedrisi tahtı karara alı
nan din derslerinin yalnız cumartesi günü ta
tilden sonra bu mühim î§e kâfi gelecek midir? 
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BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 

İHSAN HÂMlD TlGREL (Diyarbakır) — Efen-
dim, bendeniz, meselenin esasına dair bu tak
ririmi Yüksek Başkanlığa vermiş bulunuyorum. 
Üstadımız,Hasan Fehmi Beyefendi; Bütçe Ko
misyonu bu gibi teklifleri Heyeti Umumiyeye 
yapar diyorlar. Buna bir itirazım yoktur. Yal
nız bâzı arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun böyle 
bir teklif dahi, salâhiyeti haricindedir diyorlar. 
Bunun üzerinde uzun boylu Meclis haricinde mü
nakaşalar olduğa gibi Mecliste de münakaşalar 
olmaktadır. Takririmi bu münakaşalara bir son 
vermek meseleyi hukuki bakımdan halletmek 
maksadiyle vermiştim. Takririm reye konulma
dığı takdirde, şu netice hâsıl oluyor ki o da Büt
çe Komisyonu yine eskisi gibi faaliyetine devam 
ederek faydalı gördüğü şeyleri Heyeti Umumiye
ye arzedecektir demektir. Bu takdirde de mese
le kalmamıştır. 

BAŞKAN — Zaten önergeyi ıttılanıza arzet-
tim. (Geri alsın sesleri). 

İHSAN HÂMlD TlGREL (Diyarbakır) — 
Reye koyunuz da... 

BAŞKAN — Hayır Önergeyi reye koymıya-
cağım. ( Mesele kalmadı geri alsın sesleri). 

İHSAN HÂMlD TlGREL (Diyarbakır) — 
Netice hâsıl olmuştur, mesele tebellür etmiştir, 

! önergemi geri alıyorum. 

VE CEVAPLAR 

Bu hususta muhterem Bakanın kanaati nedir. 
Yukardaki suallere Millî Eğitim Bakanının şifa
hen cevap vermesini arz ve rica ederim. 

Van Milletvekili 
ibrahim Arvas 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHStN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — 430 numaralı ve 1924 ta
rihli Tevhidi Tedrisat Kanunu yürürlüktedir ve 
tatbik edilmektedir. 

ilahiyat Fakültesi için geçen senenin bütçe
sine 80 000 lira konmuş değildir. Bunda bir 
yanlışlık vardır. Bu sene bütçesine de para 
konmamıştır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Maalesef. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-

GUOĞLU (Devamla) — Bu ödenek Yüksek Hu
zurunuza bir kadro kanuniyle birlikte gelecektir. 
Bu tarz malî Usullerimize uygundur. 
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ilkokullarda ihtiyarî olarak gösterilecek olan 

din dersleri için zaman tâyin etmiş değiliz. Bu 
dersleri programlarının bahsettiği imkâna göre 
ayarlamalarını okullara bırakmak düşüncesinde
yim. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar
kadaşlar, aziz Bakanmıın ifadeleri bendenizi tat-' 
m in etmemiştir maalesef. Sebeplerini huzurunuz
da tebarüz ettirmeye çalışacağım. 

İmam - Hatip mekteplerinden 'bahsetmediler 
halbuki benim önergemde o da var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
(TUOĞLU (Bingöl) — önergenizde yok öyle biı-

İBRAHİM ARVAS (Devamla) — Belki nok
san kalmıştır. (Gülüşmeler). Efendim, altı vila
yette imam hatip kurslarının açılacağını ilân 
etmiştir. Fakat Aziz Bakanım, hepsi bu kadar. 
Bütçe Komisyonunda verdikleri izahata gör••• 
10 - 15 tane İstanbul'da, 5 - 6 tane Anado
lu'da, hepsi 20 yi geçmez. Ama Sayın. Bakan 
sebeplerini söylemedi. Sebeplerini bendeniz 
huzurunuzda tebarüz ettireceğim. Şimdi orta 
mektebi bitirecek, ondan sonra askere gidecek. 
25 yaşma basacak bir vatandaş gelecek 30 lira
ya kasabalarda ve 15 liraya da köylerde hizmet 
edecektir. Hangi babayı tasavvur •dersi
niz ki oğlunu buraya göndersin, onu mahrumi
yete, dilenci hayatına sürüklesin? Bakan maale
sef bunu söylemedi. Benim Keçiören'de bir kom
şum vardır. Oğlu orta ikiden çıkmış, şimdi Ka-
raoğlan'da bir demir tüccarının yanında 90 lira 
maaş alıyor. Orta ikiden çıkmış 90 lira alıyor, 
ortayı bitirecek, askerliğini yapacak, gelecek 15 
liraya hizmet edecek. Aziz Bakanım söylüyordu : 
ipe un sermiyeceğim, ibrahim, bu. işi ciddî tu
tacağım diyordu. Fakat maalesef görüyorum ki, 
yine ipe un sermiştir. Bunu Yüksek huzurunuz
da tebarüz ettirmek isterim. 

Kendileri de Bütçe Komisyonu huzurunda 
bu kurslar işinin çıkmaz olduğunu itiraf buyur
dular ve bunu değiştireceğim dediler. Şimdi ri
ca ederim, bunu değiştirmesine siz müsaade bu
yurmayın, Başkanlık makamından rica ederim, 
bu hususta 22 arkadaşın bir kanun teklifi var, 
Maarif Komisyonunda bekliyor, bu ise ancak o 
eevap verebilir. Bilmiyorum, muhterem hemşeh
rim Dursunoğlu burada mıdır? Bu kurslar orun 
atmasyonundan çıkma bir şeydi. Maalesef çık-
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ınaz bu iş; o arkadaşıma hitap etmek isterim. 
(Gülüşmeler) 

ilkokullarda haftada bir gün din dersi veri
lecek, o da ihtiyari olarak. Güzel, bu alman ka
rarların neticesidir, buna biçbir diyeceğim yok

tur. Ilkmekteplerde din derslerine bir gün T n iyor, 
o da ne zaman? tatilden sonra. Çocuklar dersle
rini bitirmiş, çıkmış, karnı acıkmıştır, oyun za
manıdır. Hangi baba, hangi hoca bu çocuklun o 
oyun zamanından alıp da ders okutabilir? Bu da 
çıkmaz, bunda da ipe un sermişlerdir. 

İlahiyat Fakültesi meselesi; Aziz arkadaşımız 
eski Maarif Bakanı Reşat Şemsettin Sirer geçen 
sene bütçeye bu iş için 80 bin lira koydum de
mişti. Şimdi bu sefer Maarif Bütçesinin muza-
keratı Komisyonda devam edip dururken, ben
deniz sabahleyin, hasta olmama rağmen saat. do
kuz buçukta Keçiören'den koşa koşa geldim, 
ta akşamın yedi buçuğuna kadar müzakere de
vam etti, maalesef Bakamına bütçeye bu iş için 
bir tek lira koyduramadını. Bunu da huzuru
nuzda tebarüz ettirmek zorundayım. Kendisine 
sorarım; tasarruf devrinde olduğumuz bir sı
rada, kılı kırk yaran Meclisi Ali ve Bütçe Ko
misyonu, bütçeyi bağladıktan sonra bu tahsisatı 
koymaya imkân var mı"? Nereden bulacak ve 
getirecek? (Bulur sesleri) Gökten mi? Maalesef 
arkadaşlar, bu da çıkmazda. 

Müsaade buyurursanız, maruzatımı biraz hu
lasa etmek isterim. 

i Şimdi 98 i müslüman olan necip Türk mil-
[ Jeti, her vesiyle ile kemali şiddetle, kurultay-
i * 
\ larında, kongrelerinde, Mebusların gezilerinde 

millet bunu arzu ediyor, din talimi nerede, din 
I mektepleri nerede diye soruyor. Maalesef bu-
j na karar verileli on ay olduğu halde daha Ba

kanlık din derslerini ilk mekteplere koyamadı. 
Huzurunuzda zamanını dahi tâyin edemiyor. 
Bu ne demektir arkadaşlar? Bu adam bu işi be
nimsemiyor. Bu zat, bu adam bu işi yapmak 

• istemiyor. Konuşmalariyle bana ve arkadaşları-
: ma verdiği kanaat budur. Milletin huzurunda 
t 

| bu kanaatimi tebarüz ettirmek zorundayım. 
• Sonra, mensup olduğu kabine; bilvesiyle 
i Bütçe Komisyonunda söylediğim gibi, burada 
\ da, Şark'a el uzattıkları için Hasan Saka Ka-
] binesine dairdi intihabiyem adına teşekkürleri-
; mi sunarım, Millî Eğitim Bakanının mensup 
j olduğu kabine dahi buna taraftarken biz Bakanı 
[ harekete getiremiyoruz maalesef. (Gülüşmeler), 
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Geçen seneki encümenlerde, matbuatta ar

kadaşımla vâki olan münakaşaların birinde is
kolastik kelimesi öne sürüldü. (Ne demek bu { 
sesleri) bilmem, eski zihıdyet. 

Arkadaşlar; bizim gibi lâik olan Amerika'da 
Fransa'da, Belçika'da oranın Maarif vekilleri 
dinî müesseseler için bu kelimeyi kullanıyor
lar mı, bana lütfen cevap versinler? Iskolâstik 
ne demek? (Gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar; en büyük inkılâbı 
yapan İkinci Büyük Millet Meclisimizin yaptığı, 
şimdi huzurunuzda Bakanın tebarüz ettirdiği 
gibi ,430 numaralı Tevhidi Tedrisat Kanunu ya
şıyor, evet yaşıyor, tadil görmedi değiştirme
dik diyor. Fakat maatteessüf İmam Hatip mek
tepleri için değildir. İmam Hatip mektepleri de 
o kanunun bir maddesini teşkil ediyor. Yani 
Meclis, o Büyük Meclis bir maddesiyle, bir elile 
medreseleri lâğvediyor, ikinci maddesi ile imam 
Hatip mekteplerini yerine ikame ediyor. Şim
di aziz Bakandan soruyorum; belki kendisi 
ozaman çok küçüktü, dediğim 25 sene evveldi, 
acaba kendisi o Meclisten daha m! inkılâpçıdır 
da o Meclisin yaptığını beğenmiyor? 

Bir şeyi daha huzurunuzda tebarüz ettirece
ğim, ondan sonra ineceğim: 

Aziz Reisicumhurumuz buyurdular ki, senc-
başı nutuklarında, hepinizin hatırındadır, Mem
leketimiz hür insanlar diyarıdır, Türkiyeyi hür 
insanlar diyarı olarak tavsif ettiler. Şimdi ca
miye, mabedine gidip de arkasında namaz kıla
cak, hutbesini dinliyecek bk* imam, bir hatip 
bulmak demokrasi icabatı değil midir? (Sağdan 
alkışlar) Sorarım hürriyet ne demektir? Bize 
lütfen bir tarif etsin de kendisinden anlıyalım. 

Müsaade buyurursanız bir noktaya daha işa
ret etmek istiyorum; beyanatları beni tatmin 
etmemiştir, arkadaşlarımı da tatmin etmemiştir, 
sorumu; Gensoruya tahvil edeceğim. (Kâfi kâ
fi sesleri) 

MİLLÎ EĞtTtM BAKANI TAHSlN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım; soru 
sahibi arkadaşım ibrahim Arvtas'ın sorusuna 
mesnet yaptığı, Tevhidi Tedrisat Kanununun 
mâna ve mahiyetim müsaade buyurursanız Yük
sek Heyetinize bir lâhza hatırlatayım. 

25 yıl önce bu Büyük Meclisin kabul ettiği 
ve 25 yıldanberi Cumhuriyet Hükümetinin dik
katle tatbik edegeldigi bu kanon Atatürk înkı-
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lâibmm en esaslı vesikalarından, en esaslı âbide
lerinden biridir. 

Tevhidi Tedrisat Kanununun ananası, ruha 
şudur: Türkiye'de bundan böyle bir tek umumi 
tahsil müessesesi, bir tek mektep yaratmak. Bir 
tek terbiye vermek ve bir tek zihniyet sa»hdbi in
sanlar yetiştirmek, bu sayede de bir tek, bütün 
bir miltet meydana getirmek. Ozaanana kadar, 
yani Tanzimattan Cumhuriyete kadar memleke
timizde iki türlü mektep vardı. Biri mektep, 
birisi de medrese. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Medreseyi gör
dük, bu ımevzuu'bahis değil. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSlN BAN 

GUOĞLU (Devamla) — Bunlardan biri, mektep, 
devrin, asrın tedris usullerine göre ve müspet 
bilgilere dayanarak tedrisat yapan tahsil mües
sesesidir. Birisi de medresedir. Bir hakaret ta
biriyle değildir, medrese iskolastik bir metot Üze
rine tedris yapar. Yani eski ananaye göre, hiç 
değişmiyen bir metot üzerine tedrisat yapan bir 
nevi dinî tahsil müessesesidir. Bu bir hakaret tâ
biri değildir, (iskolastik sesleri). Bu iki türlü 
mektebin yetiştirdiği iki türlü adam, iki türlü 
münevver vardı, memleketimizde: Mektepli ve 
medreseli.. Bu iki türlü adamın temsil ettiği iki 
türlü zihniyet vardı: Mektepli, zihniyeti, med
reseli zihniyeti. Memleketimizde tam yüz yıl 
bu iki zihniyet çarpıştı. 

Bu zihniyet kavgası bizim (memleketimizi tam 
bir asır kalkınacağı, davranacağı, Avrupa Me
deniyetine ayak uyduracağı bir devir içinde bir 
asır geriletti, aksattı. Nihayet Yüksek Meclis bir 
kararla bu ikiliği ortadan kaldırdı. Müspet zih
niyetti insan yetiştiren bir tek mektep usulünü 
kabul etti. Tevhidi Tedrisat Kanunu bu aslî 
hedefini bulmuştur. 

Arkadaşlarım, 25 yıldanbera yetişmiş oian 
gençliğimiz tek zihniyetli, tek anlayışlı ve müs
pet zihniyetli bir gençliktir. Bu sayededir ki, bü
tün onâneviyatlı bir millet meydana getirebilmiş 
bulunuyoruz. Bizim gibi inkılâpçı olmıyan mem
leketlerde, Şark memleketlerinde bu gelişmenin 
geri kalmış örneklerine hâlâ tesadüf edersinû. 
Bâzı Şark memleketlemnde ttıâlâ iki türlü zihni
yet yaşamaktadır. Ve bu memleket münevver
leri birbiriyle bir zihniyet kavgası içerisinde bu
lunmaktadırlar. 
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İBRAHİM ARVAS (Van) — Benim sualle

rimin cevapları değil ki bunlar. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSÎN BAN 

GüOĞLü (Devamla)'— Biz, onların da bizim 
gibi Atatürk'ün gösterdiği bu tek yola gitmelerini 
tümenini ediyoruz. 

Tevhidi Tedrisat Kanunu medreseleri kaldır
mış ve bütün tahsil işlerini Maarif Vekâletinp. 
şimdiki adiyle Millî Eğitim Bakanlığına bağla
mıştır. Sonradan 1926 yılında çıkan Maarif 
Teşkilât Kanunu Bakanlıklara yalnız meslekî 
mânada kurslar ve mektepler açmak salâhiyeti
ni vermiştir. Başka Bakanlıklar da bir takım 
meslekî mektepler açmıştır. Ama asıl hedef is
tihsal edilmiş, umumi terbiye müessesesi olan 
mektep tek mektebe irca edilmiştir. 

Başka Bakanlıklar tarafından açılan mek
tepler kendi yollarında inkişaf etmişlerdir. Fa
kat son zamanlarda bu okulların da yavaş^ ya
vaş Millî Eğitim Bakanlığına devri cihetine gi
dilmektedir. Bunun sebebi bizim teknik ve mes
lekî öğretim teşkilâtımızın tamamlanması ve bu 
işi başarabilecek bir seviyeye gelmiş olmasıdır, ki, 
şayanı şükrandır. Bu arada dinî meslek mektep
leri açmak vazifesi de Millî Eğitim Bakanlığına 
verilmiştir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Verdik efen
dim, ama açan yok ki. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Bu okullar 1924 tari
hinden itibaren açılmıştır. İstanbul Üniversite
linde bir İlahiyat Fakültesi ve memleketin 
muhtelif yerlerinde imanı ve hatip mektepleri 
açılmıştır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) • — Ama istikbal
leri ne oldu? Hepsi o yüzden birer birer kör
lendi. Onu da söyleyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Bu mektepler Cumhu
riyet Hükümetleri tarafından kapatılmamıştır; 
kapanmıştır. Bunu saj ııı sual sahibi arkadaşınım, 
o zamandan beri Meclistefaal olarak çalışan bir 
arkadaş sıfatiyle hatırlaması lâzımdır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) Maalesef De
mokrasiye yeni girdik, onu da bilesin. 

BAŞKAN — Rica ederim, söz kesmeyin. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Bendenize de 

söz verecek misiniz? 
BAŞKAN -* Vereceğim. 
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; İBRAHİM ARVAS (Van) - Öyle ise susa-
i yım. 
, MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
I OUOĞLU (Devamla) — Ben de bu yolda bir 
; miktar malûmat topladım. Bu müesseselerin ni-
! çin ve ne zaman kapandığını tesbit ettim. 
, 1925 yılında açılan İlahiyat Fakültesinin 284 
! talebesi vardı. Bu talebe 1926 - 1927 yıllarında 
i 167 ye, 1927 - 1928 yıllarında 53 e, 1929 - 1930 
| yıllarında 35 e, 1932 - 1933 yıllarında 20 ye 
j düşmüştür. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Neden acaba 
İm miktara düştü, sebepleri tetkik ettiniz mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
; GüOĞLü (Devamla) — 1933 yılında Üniversi-
! tede yeni bir teşkilât yapıldığından İlahiyat Fa-
j kültesi İslâm İlimleri Tetkik Enstitüsü şekline 
i ifrağ edilmiştir. Bu enstitü de bir müddet çalış-
J mış, 1941 yılında talebesi ve hocası kalmadığın* 

dan kapatılmıştır. 
! İBRAHİM ARVAS (Van) — Maalesef. Bu

nun sebeplerini izah edersem kötü olur. 
BAŞKAN •'— İbrahim Bey, size de söz vere» 

ceğim. O zaman konuşursunuz. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Af buyurun, 

biraz heyecanlıyım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSlN BAN-

GUOĞLU (Devamla) — 1924 yılında dört sı
nıflı imam ve hatip mektepleri açılmıştır. Bun
ların sayısı evvelâ 29 olduğu halde 1925 te 26, 
1926 da 20, 1927 de ikiye düşmüştür. Ve bunlar 
1930 senesine kadar devam etmiştir. Sonra ta
lebe bulmamış ve kapanmıştır. 

Sual sahibi arkadaşım niçin diye soruyor
lar. Meslekî okullar, mesleke rağbet ölçüsünde 
rağbet görürler. Demek ki rağbet görmemişler
dir. Binaenaleyh, buna istinat edilerek tevhidi 
tedrisat kanununun Cumhuriyet Hükümetleri ta-
rafından tatbik edilmediği iddia edilemez. Ni
tekim, mesele yeniden ele alınmış ve geçen yıl-
danberi konuşulmuştur. Okullarımızda din ted
risatı ve meslekî din öğretimi yolunda teşebbü
se girişilmiştir. 

Bu meselenin gerek Kamutay'da gerek par
tiler nezdinde müzakerelere mevzu olduğunu 
hatırlarsınız. Muhtelif noktai nazarlar ileri sü
rülmüştür. Fakat Hükümet hâkim noktayı na
zara göre tedbîrlerim almış, ciddî, samimî ola
rak tedbirlerini almıştır, Btf işlörin Hükümet 
taraf mdan* veyahut herhangi bir Bakan tara-
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fındsan tavik edildiği asılsızdır, arkadaşlar. Bun
lar tavik edilmiyor, tanzim yolundadır. 

Okullardaki din dersleri için kitap yazılma
sı lâzım gelmiş, Diyanet İşlerinde kurulmuş 
olan bir Komisyon bu kitaplar üzerinde faali
yete geçmiştir. Bu kitap Millî Eğitim Bakanlı
ğı Talim Terbiye Heyetince de tetkik edildik
ten sonra çocuklara verilecektir. Bu derse ki
tapsız başlanmasını istemedik. 

İBRAHÎM ARVAS (Van) — Daha iyi 
olurdu.» ° 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GOĞLU (Devamla) — Bu derse kitapsız baş
lanmasını istemedik. IŞlde kitap olması zarure
tine kani olduk. 

1 600 000 İlkokul çocuğumuz vardır. O öl
çüde kitaplar basılacaktır. Onun için iş bir par
ça zamana muhtaçtır. 

Bu işe ait muamelelerde Bakanlığımca hiç 
bir tavik yapılmamıştır. Bu programlar geldi
ğinin üçüncü günü Talim Terbiye Heyetince 
tetkik edilmiş ve tarafımdan tasdik olunmuş 
bulunuyordu, 

îmanı hatip kursları için altı yerde hazırlık 
yapılmıştı]'. Bunlara rağbet azdır. İstanbul'da 
14 kişi, Ankara'da 6 kişi kaydolunduğunu öğ
reniyorum. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Ceman yirmi 
eder. 

TAHSİN BANGUOĞLü (Devamla) — Bun
ların kabul şartları üzerinde tekrar durmak 
mümkündür. Talebenin hayat şartları üzerin
de de durmak lâzımdır. Ama ben nihayet mes
lek seçecek olan ortaokul mezunlarını şuraya 
git, buraya git diye sevkedemem. Onlar kendi
lerini bunu gönüllü olarak seçeceklerdir. Bu 
bir meslek tedrisidir. 

İmam hatip kurslarının müfredat program
ları Diyanet İşlerindeki komisyonca hazırlan- -
mış, Talan Terbiye Heyetince tetkik edildikten 
sonra tarafımdan tasdik edilmiş ve Millî Eği
tim Müdürlüklerine gönderilmiştir. Dershane
ler de hazırdır. Hocaları tâyin edilmek üzere
dir, bu kurslar bu ay içinde açılacaktır. 

İlahiyat Fakültesi meselesi de İstanbul ve 
Ankara Üîıiversitelerince tetkik edilmektedir. 
Buna ait kadro kanunu Yüksek Huzurunuza 
gelecektir. Yalnız ben anlayamadım, Arvas ar
kadaşım İlahiyat Fakültesinin açılmasını mı is
tiyor, yok$a açılmamasını mı istiyor? 
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İBRAHİM ARVAS (Van) — Tabiî açılma-

smı istiyorum, açılmamasını istersem, boğazımı 
bu kadar yırtar mı idim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Bu işler bu safhadadır. 
Bizce katiyen tavik yoktur. Ciddiyetle, samimi-
yetle bu işi tanzime çalışmaktayız. 

Sual sahibi arkadaşıma hatırlatmak vesile
si ile yüksek huzurunuzda şunu tekrar etmek 
isterim, arkadaşlar. Ba tedrisata yemden başla
mamız demek, 25 sene evvel bıraktığımız yer
den başlamamız demek olmayacaktır. (Bravo 
sesleri) 

İBRAHİM ARVAS (Van) — O senin başla-
mıyacağız diye söylediğini, takrir sahibi de is
temiyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN EAN-
GUOĞLU (Devamla) — Medreseleri açnr> uça
ğız ve açtırmıyacağız. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Medreseyi is-
tiyen yok. Mugalataya da lüzum yok. 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin tezünü 
kesmeyin, söz aldığınız zaman konuşursa t.u?. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Ben sual sahi
biyim. Sözleri bana müteveccihtir. Onun için 
mugalataya lüzum yoktur, 

BAŞKAN — Bakan, bu meseledeki dun mu, 
yani vaziyeti, bir inkılâp diyarında tevhidi ted
risatın seyrini izah ediyor. Hiç kimseye bir ta
riz yoktur. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Fakat ıuMı eşe
yi açalım diyen var mı? 

BAŞKAN — Rica ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSfr i AN-

ÖUOĞLÜ (Devamla) Okullarımızdaki diu ted
risatı ve meslekî din tedrisatı yeni Türk cemi
yetinin ve Atatürk inkılâbını sevmiş ve benim
semiş olan bütün Türk Miflethiin arzularına ve 
ihtiyaçlarına göre tanzim edilecektir, (Bı,avo 
sesleri) 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim ned-
reseden bahsetti. Acaba medreseyi istiva» kim? 
Medrese, medrese tutturdu. Geçen sene de t öy
le yaptı. Bendeniz hasta olduğumdan buluna
madım. lskola8tiği, medreseyi kim istiyor ki? 
Sen çocuk olduğun, orta mektebe gittiğin bir sa
manda inkılâp Meclisi olan İkinci Büyül: Millet 
Meclisi İmam Hatip mekteplerini ku ..-m tutu
lmam Hatip mektebi demek medrese demek de-
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ğildir. Banguoğlu'na bunu anlatmak istiyorum. 
Huzurunuzda kendisi şundan, bundan bagetti
ler, sorarım kendisine : Heybeliada'da Rum Pa-
pas Mektebi hani harıl çalışıyor onu niçir. me- | 
netmiyorlarî 

İlahiyat Fakültesini getirmiyecek ari adaş
lar siz biliyorsunuz efkân umumiye de biLin ki 
Banguoğlu getirmiyecektir. Niçin Eğer getire
cek olsaydı on aydanberi bir teşkilât kanunu ya
pardı, ne var ki bir teşkilât kanunu yapvı.akta 
Heyeti Vekilenin Meclise verdiği 20-30 lAhıya 
var ne olurdu bu da onların içerisinde olsaydı. 
Bütçe kapanacak ondan sonra getirecek. Vallâ-

\ 
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hi getirmez, savsaklıyor, katiyen buna ümit bağ
lamayın. Buna ümit bağlıyanlar, 22 imza sahibi 
arkadaşlar asla ûmitvar olmayın başka ümit 
bağlıyanlar varsa onlar da ûmitvar olmasınlar 
Tahsin Banguoğlu Milli Eğitim Bakanı oldukça 
bu olmıyacaktır. Aziz Hasan Saka'dan istirham 
ederim bu işe elverişli bir adam getirsinler, 
Banguoğlu'nuda daha mühim bir işe soksun. Bu
nu istiyorum. (Sağdan, bravo sesleri, gülüşme
ler). 

BAŞKAN — Gündemdeki Ocak - Mart ayla
rına ait raporun tevzii üzerinden 24 saat geçme
miştir. Binaenaleyh, tehir ediyorum. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
numun birinci maddesinin (B) fıkrasının değişti-
r'ümesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen-
meşine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (1/418) [1] 

BAŞKAN 
re geçiyoruz. 

İkinci müzakeresidir. Maddele-

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Ka
nununun birinci maddesinin (B) fıkrasiyle aynı 
kanunun 4554 sayılı Kanunla değiştirilen 11 nci 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — Subaylar Heyetine mahsus 4273 
sayılı Terfi Kanununun birinci maddesinin (B) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

B) Yardımcı sınıflar : Demiryol, otomobil, 
nakliye, sıhhiye, veteriner, levazım, harita, mü
hendis, hrab sanayii ve ordu - donatım. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Terfi Kanununun 

[1] Birinci görüşülmesi 24 ncü Birleşim tuta-
nağtndadır. 

4554 sayılı Kanunla değiştirilen 11 nci madde
sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Harb sanayii, ordu - donatım ve harita sı
nıflarına mensup subaylar sınıflarına ait kadro 
dâhilinde üstlerinden alacakları siciller üzerine 
terfi ederler. Ancak birinci fıkrada yazılı kıta 
subaylarından başka aynı fıkradaki emsali na-
sıplardan evvel terfi edemezler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci müzakeresi bitmiştir. Tümü
nü oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
mıştır. Ayın 5 nci Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,03 
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