DEVRE: X

CILT:4

ÎÇTÎMA : 1

T. B. M. M.
ZABIT CERİDESİ
Yirmi beşinci inikat
10 . / . 1955 Pazartesi
• •

•

I

Mlinderecat
Sayfa

1. — Sabık zabıt hulâsası

38

2. — Havale edilen kâğıtlar

39

3. — Yoklama
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye maruzatı
1. — Hariciye Vekili Profesör Fuad
Köprülü'ye vekâlet etmekte olan Devlet
Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü
Zorlu'nun Irak'a gitmesi münasebetiyle
Hariciye Vekâletine işletmeler Vekili Samet
Ağaoğlu'nun vekillik edeceğine dair Riya
seti Cumhur tezkeresi (3/152)
2. — Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in, emekli birinci sınıf askerî öğretmen Ce
mal Gökdağ'm vâki müracaatına Arzuhal
Encümeni Reisliğince verilen cevap hak
kındaki takririnin geriverilmesine dair
takriri (4/14, 87)
.
5. — Sualler ve cevaplar
A — Şifahi sualler
1. — Tunceli Mebuâu Arslan Bora'nm,
Tunceli vilâyetindeki bâzı köprülerin inşaa
tına dair Nafıa Vekilinden şifahi suali
(6/38)
2. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in,
Kars merkez ve mülhakatında kerestenin
ihtiyaç sahipleri tarafından xwoz ve hcââw
*

39
39

39

39
39
39

39

Sayfa
temini hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğına "dair sualine Ziraat Vekili Nedim ö t 
men'in şifahi cevabı (6/39)
40:41
3. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer 'in,
Kozaklı kazası hükümet konağının inşası
için 1955 yılı bütçesine tahsisat konulup
konulmadığına' ve mezkûr kaza merkezinin
Karahasanlı 'ya naklinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sualine Dahiliye Vekili
Namık Gedik'in şifahi cevabı (6/40)
41
4. — Muğla Mebusu Turhan Akarca'mn, müzelerimiz ve Fransa'da teşhir, edi
len tarihî eserlerimiz hakkında Maarif Ve
kilinden şifahi suali (6/41)
.42
5. — Bingöl .Mebusu Necati Araş'in,
Bingöl vilâyeti Kiği kazasının devlet kara
ve demiryollariyle irtibatının temini için
ne gibi tedbirler alınabileceğine dair Nafıa
Vekilinden şifahi suali (6/42)
42
6. — îzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük'ün, yeni bir ceza kanunu lâyihasının
hazırlanıp hazırlanmadığına dair Adliye
Vekilinden şifahi suali (6/43)
42
7. — Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhioğlü'nun, Meriç ve Tunca nehirlerinin
ne vakit temizlenerek faydalı bir duruma
getirileceklerine dair Nafıa Vekilinden şi
fahi «uali (6/44)
,
42

Sayfa
6. — Müzakere edilen maddeler
42
1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve
4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele
bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/125)
42:63
B — Tahrirî sualler
63
1. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm,

Sayfa,
Tokad vilâyet merkezi ile bâzı kaza ve na
hiyelerinde 1955 senesinde hükümet kona
ğı yapılıp yapılmıyacagma dair sualine
Maliye Vekili Hasan Polatkan'ın tahrirî
cevabı (7/40)
63:64
2. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm,
Erbaa kasabasının kanalizasyonu ve Sulusaray nahiyesinin tam teşekküllü hale
getirilmesi için ne düşünüldüğüm? dair
sualine Dahiliye Vekili. Namık Gedik'in
tahrirî cevabı (7/44)
64:65

—m

••

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI
Hariciye ve Nafıa vekilleri ile birlikte Irak'ı
ziyaret edecek olan Başvekil Adnan Menderes'in
avdetine kadar Başvekâlete Millî Müdafaa Ve
kili "Etem Menderes'in, Hariciye Vekili Profe
sör Fuad Köprülü'ye Devlet Vekili ve Başvekil
Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun ve Nafıa Ve
kili Kemal Zeytinoğlu'na da Münakalât Vekili
Muammer Çavuşoğlu'nun vekillik edeceklerine
dair Riyaseti Cumhur tezkeresi okundu.
Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, yapı
ve imar kanunu teklifini görüşmek üzere mu
vakkat bir encümen teşkili kabul olundu.
Tunceli Mebusu Arslan Bora'mn, Tunceli Vi
lâyetindeki bâzı köprülerin inşaatına dair Nafıa
Vekilinden olan şifahi suali, Nafıa Vekili seya^
hatte bulunduğundan gelecek İnikada tehir
edildi.
Hatice Giray hakkında Arzuhal Encümeninin
1953/79 sayılı haftalık karar cetveliyle neşrolu
nan 7582 numaralı Kararının kaldırılmasına dair
mazbata kabul olundu.
tcra Memuru Hakkı Şişmanoğlu hakkında Ar
zuhal Encümeninin 1952/22 sayılı haftalık karar

cetveliyle neşrolunan 1466 numaralı kararma
dair mazbata kabul edildi.
Hâkim muavini Selim Leblebici hakkında
Arzuhal Encümeninin 1954/83 sayılı
haftalık
karar cetveliyle neşrolunan 7853 numaralı Ka
rarının kaldırılmasına dair mazbata kabul edildi.
Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne ve Gümrük Kıymetine Mütedair Muka
velenamelerin Tasdiki hakkındaki Kanun kabul
edildi.
Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğünün
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 4358 numaralı
Kanunun 14 ncü maddesinin tadiline dair ka
nun kabul olundu.
10 . I . 1955 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi.
Reisvekili
Kayseri Mebusu
Fikri Apaydın

Kâtip
Kayseri Mebusu
İbrahim Kirazoğlu

Kâtip
Kayseri Mebusu
Ömer Mart

Sualler
Şifahi sual
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun,
tahribedilen ormanların ihyası için ne düşünül
düğüne ve orman yetiştirme hususunda bir prog
ram mevcut olup olmadığına dair şifahi sual

takriri, Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (6/45)
Tahrirî sual
1. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun
Türk Ansiklopedisi hakkındaki tahrirî sual tak
riri, Maarif Vekâletine '-gönderilmiştir. (7/63)
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2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR
Teklif
1. — Giresun Mebusu Abdullah İzmen'in,
Avukatlık Kanununun î nci maddesinin değişti

BİRİNCİ

rilmesi hakkında kanun teklifi (2/80) <AdHy«
Encümenine)

CELSE

Açılma saati : 15,05
KÂTÎPLSR

REİS — Reisvekili Tevfik İleri
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), İhsan CKilez (Bolu)

3. — YOKLAMA
R E İ S — Yoklama yapacağız.
(Eskişehir mebuslarına kadar yoklama yapıl

R E İ S — Ekseriyetimiz vardır, celseyi a-şıyorıım.

dı),

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI
1. — Hariciye Vekili Profesör Fuad Köptülü'ye vekâlet etmekte olan Devlet Vekili ve Baş
vekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun
Irak'a
gitmesi münasebetiyle Hariciye Vekâletine İşlet
meler Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekillik edece
ğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/152)

görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim.
Reisiumhur
C. Bayar
REİS — Ittılaınıza arz olunmuştur.

REİS — Bir Riyaseti Cumhur tezkeresi yar
dır, okuyoruz,.

2. — Amasya Mebusu Mustafa
Z eren'in,
emekli birinci sınıf askerî öğretmen Cemal Gökdağ'ın vâki müracaatına Arzuhal Encümeni Reisliğince verilen cevap hakkındaki takririnin geriverilmesine dair takriri (4/14, 87)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
Hariciye Vekili Profesör Fuad Köprülü'ye
vekâlet etmekte olan Devlet Vekili, Başvekil
Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu'nun Irak'a git
mesi münasebetiyle, Hariciye Vekâletine İşlet
meler Vekili Samet Ağaoğlu'nun vekillik etmesi
nin, Başvekil Vekilinin teklifi üzerine muvafık

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
6 . I I I . 1951 tarihli ve Meclis Kanunlar Ka
lemi 1556 numarasiyle Arzuhal Encümenine ha
vale edilmiş bulunan itirazımı geri alıyorum. Ge
reğinin yapılmasına müsaadelerini arz eylerim.
Amasya Mebusu
Mustafa Zeren
REİS — Geri verilmiştir efendim.

5. — SUALLER VE CEVAPLAR
A — StFAHİ
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tun
celi vilâyetindeki bâzı köprülerin inşaatına dair
Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/38)
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SUALLER
REİS —• Soru sahibi burada mıdırlar!. (Bu
rada sesleri) Nafıa Vekili yoktur. Bu itibarla
gelecek İnikada bırakılmıştır.
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2. — Kars Jflebusu Mehmet Hazer in, Kars
merkez ve mülhakatında kerestenin ihtiyaç sa
hipleri tarafındam ucuz ve kolay temini husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair sualine
Ziraat Vekili Nedim ökmen'in
şifahi cevabı
(6/39)
Yüksek Eeisliğe
Memleketin bâzı yerleri gibi seçim bölgemiz
olan Kars merkez ve mülhakatında orman mah
sulleri bilha'ssa kereste temininde sıkıntı çekil
mektedir. Kerestenin ihtiyaçlılar tarafından
ucuz ve kolay temini hususunda ne gibi tedbir
ler alındığının sayın Ziraat Vekili tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini ri
ca ederim.
22 . XII . 1954
Kars Mebusu
Mehmet Hazer
RElS — Ziraat Vekili, buyurun.
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) — Muhterem arkadaşlar; Erzurum, Kars,
Ağrı, Erzincan il ve ilçelerinde bulunan halk ve
resmî dairelerin yakacak ve yapacak ihtiyaçla
rının Orman Başmüdürlüğü işletmeleri orman
larından tamamen karşılanması mmtakanm or
man yollarının ve bâzı mmtakalarda hiç mev
cut olmaması yüzünden ve ihtiyacın fazlalığı iti
bariyle mümkün görülememiş ve mezkûr ihtiya
cın imkân nispetinde karşılanması için mmtakaya uzak olmakla beraber Trabzon, Amasya,
Elâzığ Orman Başmüdürlüğüne bağlı orman iş
letmelerince temin edilmesi düşünülmüştür.
Bu bakımdan adı geçen orman işletmesi mü
dürleri ve başmüdürler ve resmî daireler mü
messillerinin iştirakiyle 20 . IV . 1954 tarihin
de Erzurum'da bir toplantı yapılmıştır.
Bu toplantıda ihtiyaçların miktarı ve han
gi işletme müdürünün hangi istif yerinden ve
ne zaman, ne miktar emvalin teslim edileceği
kararlaştırılmış, bunun üzerine yapılan proto
kol gereğince hareket olunmuştur.
Bundan' başka ayrıca Kars merkezinin yaka
cak ihtiyacının daha iyi ve zamanında temin
olunabilmesi için Kars'ın merkezinde bir depo
açılması uygun görülmüş ve açılmıştır. Burada
belediyenin rayicine göre tonu 65 lira üzerin
den odun satışına devam edilmektedir.
Orman mmtakasma dâhil ve kanuni hak sa
hibi köylülerin ihtiyaçları ise mevzuat çerçivesi
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dâhilinde ve ormanların verim imkânları dere
cesinde temin olunmaktadır.
REİS — Mehmet Hazer.
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, Kars ve mülhakatının orman mahsul
leri, yakacak bilhassa kereste yüzünden çektiği
sıkıntıyı Sayın Ziraat Vekili de verdikleri iza
hat ile teyidetmiş bulunuyorlar. Kars, iklim
şartları itibariyle yakacak ve kereste ihtiyacı
, bakımından memleketin diğer bölgelerine naza
ran çok şiddetli ihtiyaç içindedir. Yıkılmış köy
evlerinin, tamire muhtaç binaların bir an evvel
tamir edilip hayatını kurtarmasına imkân vere
cek olan kereste, ne Kars merkezinden ne de
Sarıkamış ve Göle ormanlarından temin edile
memektedir. Bu yüzden Kars'ın birçok yerlerin
de kapak taşları tahta yerine kullanılmaktadır.
Ormanın lüzum ve ehemmiyetini takdir eder
siniz. Fakat bu mmtaka halkının çekmiş oldu
ğu sıkıntıyı da hükümetin bir an evvel nazara
alması ve bundan evvelki takririmde arz etti
ğim gibi, hiç olmazsa Rusya 'ya ihraç edilen
hayvan mukabilinde Kars kapılarından kereste
ithali suretiyle bu ihtiyacın giderilmesi müm
kündür. Sayın Ticaret Vekili, bu husustaki su
alime verdikleri cevapta, vekâletlerinin yalnız
kerestelerin dâhildeki satış fiyatlarının tanzimi
ve kâr hadlerinin tesbiti ile meşgul olduklarını,
ormana taallûk eden diğer hususların Ziraat
Vekâletini ilgilendirdiğini ifade buyurdular.
Şu halde işin dönüm noktası yine Ziraat Ve
kâletinin mevzuu ve sahası dâhilinde bulunuyor
demektir.
Muhterem arkadaşlar; Orman Kanunu yıl
lardan beri çıkmamıştır. Bu mmtakanm orman
ları ise hakikaten tahribedilmiş, yakılmış ve
esasen mevcutları da az olduğu için ihtiyaçları
giderememektedir.
Arkadaşlar, eğer bugünkü mevzuata göre or
man mahsulleri temin edilemiyorsa hiç olmazsa
bunun yerine ikame edilecek diğer maddelerle
temin edilmesi lâzımdır. Vekil Beyefendiye bil
hassa bu hususu arz ediyorum. Kars'ın ve mül
hakatının çekmekte olduğu kereste ve odun sı
kıntısının bir an evvel giderilmesi için lüzumlu
tedbirleri alsınlar. Bugünkü tedbirler kâfi de
ğildir. Buna göre hiç olmazsa bu önümüzdeki
yıl içinde kereste ihtiyacı için bâzı kazalarda
ve yol kavşaklarında depolar ihdas edilsin. Bu
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suretle halk da kolaylıkla ihtiyacını temin etmiş ı beden tetkikler yapılmış, alman neticeye göre
I Hamamorta köyü 6324 sayılı Kanunla kurulan
olur.
bu kazanın merkezi ittihaz edilmiştir.
Mâruzâtım bu kadardır.
Kaza merkezinin Karahasanlı nahiye mer
3. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Ko
kezine
nakli hakkında Vekâletimizde her hangi
zaklı kazası hükümet konağının inşası için 1955
bir
muamele
ve teşebbüs mevcut değildir, arz
yılı bütçesine tahsisat konulup
konulmalığına
'
ve mezkûr kaza merkezinin Karahasanlı'ya nak- \ edörim. .
linin düşünülüp
düşünülmediğine
dair sualine
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in şifahi cevabı
(6/40)
REÎS — Tahir Taşer arkadaşımız burada de
ğil mi? Burada. Dahiliye V'ekili de burada. So
ruyu okuyoruz efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Aşağılaki sözlü sorumun sayın Dahiliye Ve
kili tarafından şifahi olarak cevaplandırılmasına
delâletlerinizi arz ve rica ederim.
Kırşehir Mebusu
Tahir Taşer
1. 6324 sayılı Kanunla teşkil olunan Kozaklı
kazasının halen bir hükümet konağı mevcut olma
dığına, yeni yapılmış dükkânlardan bir kısmının
resmî daire olarak işgal edilmiş bulunmasına gö
re bu perişan vaziyete bir an evvel nihayet veril
mesi lüzumu aşikâr olduğundan 1955 bütçesin
den Kozaklı hükümet konağı için tahsisat ayrılmış
mıdır? Ayrılmamışsa sebebi nedir?
2. Kozaklı kaza merkezinin, 10 kilometre
yakınında tam teşkilâtlı bir nahiye merkezi ha
line getirilmek istenen Karahasanlı'ya nakli
hakkında bir endişe hüküm sürdüğüne göre
böyle bir endişeye mahal var mıdır?
REÎS — Dahiliye Vekili.
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Kozaklı kazası Hükümet konağının inşası
için 1955 yılı bütçesine tahsisat konulup konulma
dığına ve mezkûr kaza merkezinin Karahasanlı
nahiyesine naklinin düşünülüp düşünülmediğine
dair Kırşehir Mebusu Tahir Taşer arkadaşım
tarafından verilen şifahi sual takririne cevabimi
arz ediyorum.
1. Hükümet konaklarının inşası hükümetçe
bir programa bağlanmış olup tatbikat bu prog
rama göre cereyan etmektedir. Alâkalı vekâletle
temasa geçmek için keyfiyet dikkata alınmış
ve not edilmiştir.
2. Kozaklı kaza merkezi içini vaktiyle ica- |

REÎS — Tahir Taşer.
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlar, 2 Mayıs seçimlerinin mesut hâdi
selerinden biri de bu seçimlerin yapılmasın
dan önce teşkil olunan 21 kazadan (Hamamor
ta) da (Kozaklı) namiyle bir kazanın teşkil
edilmiş olmasıdır. Avanos kazasına 70 - 80 ki
lometre uzakta bulunan Kozaklı ve buraya bağ
lı köyler halkı merkezi kazaya gelip, gitmek
için çok zahmet ve sıkıntı çekmekte idiler. Fa
kat bu mahzur bugün Kozaklı'nm kaza olmasiyle tamamiyle ortadan kalkmış, âmme hiz
meti" halkın ayağına kadar götürülmüştür. Bu
itibarla bu işi memnuniyetle kaydetmek iste
rim. Fakat Kozaklı bir köy olduğu ve kaza ye
ni kurulduğu için ne bir hükümet konağı ve ne
de memurlarının oturabileceği bir ev mevcut
tur. Kaza köyden bir, iki kilometre uzakta bir
tepede yeni baştan kurulmaya başlanmıştır. Bu
yaz Kozaklı'ya gittiğimde vaziyeti bizzat mü
şahede ettim. Birtakım binalar yapılmaya baş
lanmış, fakat hemen hepsinin de inşasının ya
rım kaldığını gördüm. Sebebini sorduğumda
kuraklığın tesiri olmakla beraber kazanın 10
kilometre uzağmdaki tam teşkilâtlı bir nahiye
merkezi olan Karahasanlı'ya nakledileceğinin
şayi olduğunu, bu sebeple inşaata devam edi
lemediğini üzüntü ile söylediler. Kendilerine
devlet işinin yaz - boz tahtası olmadığını, herkesin
keyfine göre hizmet edilemiyeceğini söyledim.
Fakat halkta maalesef halen bu endişe hüküm
sürmektedir.
*
Şimdi Sayın Dahiliye Vekilinden öğrendiği
me göre, Kozaklı'nm Karahasanlı'ya nakli mevzuubahis değildir. Bize bu hususta teminat
veriyorlar. Kendilerine teşekkür ederim.
Diğer cihetten, arz ettiğim gibi, kaza halkı,
kaza memurları çok perişan durumdadırlar.
Bütün memurları bir araya toplamak için hü
kümet konağının inşası lâzımdır. Bu hususta
harekete geçmelerini rica ediyorum. Mâruzâ
tım bu kadardır.
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i. — Muğla Mebusu Turhan
Akarca'nın,
Müzelerimiz ve Fransa'da teşhir edilen tarihî
eserlerimiz hakkında
Maarif Vekilinden şifahi
suali (6/41)

2. Mevcut Müzelerimiz tarihî eserlerimizi
muhafaza edebilmek için ideal müze şartlarına
sahip midir? Değilseler vekâletin düşünce ve
programı nedir?

R E İ S — Turhan Akarca burada mı efendim!
(Evet sesleri) Maarif Vekili de burada, suali
okutuyorum •

R E İ S — Maarif Vekili.
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI
(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlar, sual halen
derdesti tahkik bulunan teftiş neticesiyle ilgili
dir. Bu tahkikat bir, iki güne kadar tamamlana
caktır. Cuma günü arz etmek imkânını bulaca
ğım. Cumaya kadar mehil verilmesini rica edi
yorum,'
REİS — Cuma İnikadına bırakılmıştır.

17 . X I I . 1954
takririn hulâsası: Fransa'da teş
hir edilen tarihî eserlerimiz ve
müzelerimiz hakkında.
B. M. M. Yüksek Reisliğine
Fransa 'da teşhir edilen tarihî eserlerimiz ve
müzelerimiz hakkındaki aşağıdaki sorularımın
Maarif Vekili tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmaları için gereğinin yapılmasına müsaade
lerinizi hürmetlerimle arz ve istirham ederim.
Muğla Mebusu
Turhan Akarca
1. a) Fransa'ya teşhir için 1952 yılının
son ayında gönderilen tarihî eserlerimiz yurda
eksiksiz olarak ve yıpranmadan getirilmiş midir!
b) Eğer yıpranma veya noksanlık varsa ne
lerdir ve neden mütevellittir ?
e) 7 Aralık 1954 tarihli «Cumhuriyet» ga
zetesindeki, Paris'te eşyaları teslim alan Türk
İslâm Eserleri Müzesi Müdürünün beyanatına
göre; Louvre Müzesindeki sergiye nezaret vazi
fesi verilen Eski Eserler ve Müzeler Umum Mü
dürü olan zatın sergiden eserlerin toplanacağı
tarihte Paris'te vazifesi başında bulunmıyarak
turistik seyahata çıktığı, nezaretsiz ve sahipsiz
olarak yabancılar tarafından toplanan eşyanın
hasara uğradığı iddiası hakikat mıdır? Eğer ha
kikat ise bu kişi hakkında "ne gibi muamele ya
pılmıştır?

5. — Bingöl Mebusu Necati Aras'ın, Bingöl
vilâyeti Kiği kazasının devlet kara ve demiryollariyle irtibatının temini için ne gibi tedbir
ler alınabileceğine dair Nafıa Vekilinden şifahi
suali (6/42)
REİS — Nafıa Vekili burada bulunmadığı
için soru, gelecek İnikada bırakılmıştır.
6'. — İzmir Mebusu Mehmet Aid Sebük'ün,
yeni bir ceza kanunu lâyihasının hazırlanıp ha
zırlanmadığına dair Adliye Vekilinden
şifahi
suali (6/43)
REİS — Mehmet Ali Sebük buradalar mı?
(Yok sesleri)
Soru sahibi bulunmadığı için gelecek İnika
da bırakılmıştır.
7. — Edirne Mebusu Rükneddin Nasuhioğlu'nun, Meriç ve Tunca nehirlerinin ne vakit te
mizlenerek faydalı bir duruma getirileceklerine
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/44)
REÎS — Soru sahibi burada
gelecek İnikada bırakılmıştır.

olmadığı için

6 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar
ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe
encümenleri mazbataları (1/125) (t)
(1) 76 sayılı matbua zaptın sonundadır*

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı?
thsan Hamid Tiğrel.
İHSAN HAMİD TİĞREL (Diyarbakır) —
Muhterem arkadaşlar; yabancı dille tedrisat
yapmak üzere açılacak dört lise hakkında, Büt
çe Komisyonunun yazmış olduğu mazbataya
tetkik edilirse görülür ki; birçok arkadaşlar ya
muhalif kalmışlar, veyahut da söz hakkı mahfuz
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I| oümenmin bu mazbatasını yerinde gören Bütç£
Komisyonu Doğu ile ve Şimal ile hiçbir alâkası
Ben de Bütçe Encümeninde bu mevzuu ta ba
şından sonuna kadar alâka ile takibetmiş bir ı olmıyan üç milletvekili arkadaşımızın teklifi
arkadaşınız sıfatiyle Encümende ifadeye fırsat ı üzerine, yani mmtakavi, bir düşünce altında ol
mıyan Nâtık Poyrazoğlu ve Tahsin Uygun gibi
ve zaman bulamadığımdan bâzı düşüncelerimi
arkadaşlarımızın teklifi ile, bu liselerden birisi
şimdi huzurunuzda arz ve izah etmek isterim.
nin Şarkta, birisinin de Şimalde açılmasını ka
Bütçe Komisyonunda gerek muhalif kalan ve
rar altına almıştır. Bu sırada vaziyetten haber
gerek mazbataya bu kayıtla imza eden arkadaş
dar edilen Maarif Vekili, vekil encümende yok
ların hiçbiri yabancı dille tedrisat yapmak üze
tu, sonradan encümene gelmiş, buralarda liselerin
re lise açılmasına muarız değillerdir. Yani esasa
açılması imkân dâhilinde olmadığını ifade etmiş
Bütçe Komisyonunda hiçbir arkadaş itiraz etme
lerdir.
miştir. Yalnız Bütçe Komisyonu bu lâyihayi kaŞu halde Maarif Vekilinin bu Beyanatı ile
nuniyeyi alelade bir münakale ve tahsisat kanu
encümen mazbatası arasında mevcut tezat ne
nu mahiyetinde görmemiş, işin. esasına nüfuz
reden ileri geliyor?. Bunu tahlil etmek istedik. O
etmek istemiştir. Nitekim Meclis Riyaseti de bu
zaman
Maarif Vekili, ben Teşkilât Kanununa is
nu nazarı dikkate alarak lâyihayi kanuniyeyi
tinaden
liseleri istediğim yerde açarım, dedi, bu
Bütçe 'Komisyonuna göndermezden evvel ihtisas
na
rağmen
encümen kararında İsrar "etti.
komisyonu olan Maarif Encümenine ^ göndermiş
Bunun üzerine Maarif Vekili düşünmek üze
ve orada uzun uzadıya tetkik ve münakaşa mev
re
mühlet
istedi ve Pazartesi günü ikinci bir top
zuu olmuştur.
lantı yapıldı.
Benim burada huzurunuzda arz etmek istedi
Maarif Vekili bu toplantıda noktai nazarın
ğim nokta, Maarif Encümeni mazbatası ile Muh
da ısrar etti. Ben istediğim dört yerde lise aç
terem Maarif Vekilinin kanaati arasındaki te- .
mak salâhiyetine haizim, bunlardan birisi İstan
zattır. Maarif Encümeni bu kanun lâyihasını
bul'da, birisi İzmir'de, birisi Konya'da, birisi de
esaslıca münakaşa ederken bâzı temennilerde bu- I
I Eskişehir'de olmak üzere bu dört lise açılacak lunmuştur. Ve bu temennilerden birisi bu 4 li- I
I tır, sizin müdahaleye hakkınız yoktur,dedL Buseden 2 sinin şark ve şimal bölgelerinde açılma
I nıın üzerine uzun uzadıya münakaşa devam etti,
sıdır.
I fakat Riyaset Divanı bence indî bir kararla tekMaarif Encümeni mazbatasında şöyle ifade II lifleri reye koymadan maddelere geçti. G«rek
edilmektedir.
I bütçe ve gerekse Maarif encümenlerinde arka(Yabancı okullarının, hususi dersane ve mü- II daşlar, İstanbul'da ecnebi lisan öğrenme imkânsait muhitlerinin mevcudiyeti dolayısiyle yaban- II larının esasen mevcut olduğunu, orada 10 - 12
cı dil öğrenme imkânları geniş olan istanbul ve II kadar ecnebi dil öğreten liseler mevcut olduğuİzmir'de bu mahiyetteki liselerin açılmasını bi-JI nu„ binaenaleyh bu imkândan mahrum olan yerrinci plâna almak doğru değildir. Şarkın kültü- I lerde açılmasının daha doğru olacağı noktai narel kalkınmasına hizmet etmek, kurulacak Ata- II zarını müdafaa ediyorlardı. Maarif Vekili, evet
•türk Üniversitesine yakın bir kaynak temin et I dedi, hakkınız var, oralarda ecnebi lisanla tedmek, hâsılı birinci derecede muhtaç bir bölgeyi 1I risat yapan mektepler var, orada ecnebi dil öğ
seçmiş olmak üzere bu liselerden bir veya ikisi- I retecek müesseseler var, fakat bunlar gayrimilnin Şarkta veya Karadeniz sahilinde münasip bir II lîdir. Biz millî bir lise kurmak istiyoruz. Ondan
yerde açılması lâzımdır.)
II dolayı burada açılmasını istiyoruz. Güzel... AnMaarif Encümeni bu temenniyi yaptıktan I kara'da niçin açmıyorsunuz?. Sualine karşı; Ansonra, mazbatadan anladığımıza göre, Maarif I kara'da açmıyoruz. Orada bir lise vardır. Bir
Vekili bu temennileri dikkatle göz önünde bu- II Ankara lisesi vardır. Bu imkânı temin ediyor,
lunduraeak ve bilhassa bu liselerden bir veya iki- I dedi. Bu mevcut olunca bunun Ankara yerine
sinin Şarkta veya Şimalde Karadenizde, açılma- II Adana'da açılmasını düşündük, fakat Adana'ya
sı imkânlarını arıyaeağım ifade etmiştir.
I yakın Tarsus'ta bir kolej olduğu için EskişeŞimdi bu, Bütçe Komisyonuna geldikten I hir'i tercih ettik, dedi.
İstanbul'da mevcut liseler gayrimillî olduğu
sonra bu mevzu üzerinde durulmuş, Maarif En- 1|
kalmak kaydiyle,

mazbatayı imza etmişlerdir.
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için orada yeni bir lise açılması tezini müdafaa
eden Sayın Maarif Vekili, Tarsus'daki kolejin
gayrimillî olduğunu, Amerikalılara ait bulundu
ğunu derpiş etmedi.
Binaenaleyh, benim noktai nazarım şudur :
Bu liselerin açılmasında Maarif Vekâleti tama
men hissî hareket etmiştir. (Bravo sesleri)
Eğer Şarkta hemen açılması imkânı yoksa
bu liselerden birinin Ankara'da açılması müm
kündür ve lâzımdır. Çünkü merkezi hükümet
bulunan bir şehirde bu kadar nüfus vardır, ço
cuklarını okutmak ihtiyacı barizdir.
Niçin Ankara'yı bırakıyorlar da şu veya bu
yere gidiyorlar?. Bu şayanı dikkattir.
Sonra Maarif Vekilinin bir fikrini de bura
da tebarüz ettirmek isterim. Şarkta açamıyo
ruz, çünkü orada Atatürk Üniversitesi açılacak,
buraya bağlı bir eğitim fakültesi olacak, binaen
aleyh ecnebi dille tedrisat yapan liseye ihtiyaç
yoktur.
Arkadaşlar; bir fakülte ile bir lise nasıl mu
kayese edilebilir?. Eğitim Fakültesinde okuya
cak insanların dahi o dili bilmesi lâzımdır. Bi-'
naenaleyh ben bu işte Maarif Vekâletinin hissî
hareket ettiğine kaani bulunuyorum. Bir Şark
vilâyetnin mebusu olmak sıfatiyle, Şarkta açıl
masını elbette arzu ederim. Ama bu tabiîdir ki.
imkânlarla mukayyettir. Fakat bu liselerden bi
risinin behemehal Ankara'da açılması lâzımdır.
Bu hususta bir takrir veriyorum, kabulünü
rica ederim. (Alkışlar)
REÎS — Hikmet Bayur.
HlKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka
daşlar; bu liseler için böyle her il mebuslarının
bizde de açılsın demeye varan istekleri tabiî
çok takdire değer. Bunu belirttikten sonra,
birkaç nokta üzerinde duracağım : önce istan
bul'da meselâ duyuyoruz, merhum Mahmut
Muhtar Paşanın köşkü lise oluyor. Köşk gayet
güzel olmakla beraber lise için elverişli bir yer
değildir. Böyle yerlerde lise açmak sümmettedarik bir iş hissini veriyor. Bilhassa istanbul'da
İzmir 'de liseler o şekilde yapılmalı ki, yabancı
emsal liselerden pek aşağı kalmasın. Mukayese
ler bizim liselerimiz lehinde olsun. Onun için
istanbul'da, meselâ Galatasaray Lisesi ayarında
bir yer bulunsun. Galatasaray Lisesi; karşısın
da bulunan Papaz mektepleri ile mukayese ka' bul eder durumdadır, lâboratuvarları ile, kü-
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tüphaneleri ile, ilmî levha depoları ve saire ile.
Böyle gayet güzel bir köşk içinde açılacak lise
ne Robert Kolej, ne Hayskul ayarında bir lise
ile mukayese edilemez. Bütün mukayeseler
aleyhte oluç. Bu ise doğru değildir.
Bu liselerin nerede açılacağına dair Millî
Eğitim Komisyonunun isteğine gelelim. Bu işi
anlayışta bir yanlışlık var gibi geliyor bana.
Bizim memleketimizde bulunan yabancı okul
lar, liseler ve sairede çocuk başka bir muhit
içinde yetiştirilir. Orada yetişen çocuk ilerde
mücadele edeceği ve çalışacağı muhitten başka
bir muhitte büyümüştür. Binaenaleyh böyle bir
muhitte, büyüdükten sonra atılacağı muhitte
acemi kalır. Bu, bariz surette görülüyor. Gayet
iyi bilgi sahibi çıkarlar, gayet kültürlüdürler.
Fakat hayatta başarı sağlıyamazlar. Lisenin şu
rada burada açılmasından ziyade Türk çocukla
rını yabancı okullara gitmek zaruret ve heve
sinden kurtarmak ve elden geldiği kadar onları
Türk okullarına çekmektir. Bir an için işin ilim
kısmım bir tarafa bırakıyorum, muhite intibak
bakımından kuvvetli olsunlar. Çünkü bir çocuk
hayat mücadelesine okulda başlar. Ne gibi kim
selerle mücadele edecek; ne gibi fikirler içinde
çalışacaksa onu okulda görür. Bir yabancı okul
da öğretmenin, öğrencinin birçoğu yabancıdır.
Yahut azınlıklardandır. Çocuk büyüyünce o mu
hit içinde -uğraşacak değildir. Bu bakımdan açı
lacak okulların yerlerini tesbit işini hakikaten
Millî Eğitim Bakanlığına bırakmak lâzımdır.
Fakat Ankara 'da rekabet edecek bir okul olma
dığı için Ankara üzerinde ısrar etmemek lâzım
dır. İzmir'de ve istanbul'da lâzımdır, ve mü
kemmeli lâzımdır.
Gelelim Millî Eğitim Komisyonunun üçüncü
maddesine. Orada «Bu kabîl liseler, Türk kül
türünü zayıflatacak aded ve mahiyette olma
malıdır.» deniliyor.
Türk kültüründen ne anlıyoruz? Biliyorsu
nuz; Türk kültürü dendiği vakit ananatı mil
liye hatıra geliyor derhal. Ama ananatı mil
lîye nedir; bunu kimse tasrih etmez. Meselâ
Türklerin yüzlerce yıl evvelki kahramanlık ve
istilâ devirlerindeki ananatı millîyesi midir,
yoksa, son üç yıl evvelki felâketler devrinin ana
natı mıdır? Bu hususta birçok münakaşalar ola
bilir. Meselâ lâyiklik ananatı millîyemize aykı
rıdır. Kadm, erkek eşitliği ananatı millîyemize
aykırıdır, diyenler çoktur. Bu mevzuda münaka-
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salar yapılır ve yapılmaktadır da. Bu bakım- ii
dan ben Maarif Vekilinin kürsüye gelmesini
millî ananelerimizden maksadın Cumhuriyetten
sonra Atatürk'ün inkılâpları ile başladığını,
kasdm bu olduğunu açıklamasını isterim. Baş
ka bir mâna verilmiyeceğini sarahaten söylesin.
Sonra, Maarif Encümeni mazbatasının dör
düncü paragrafında deniliyor ki; (bu kararı za
ruri kılan ihtiyacı karşılamak için mevcut orta
ve teknik öğretim okullarında yabancı dil kuvvetleştirilsin.) Bu, yapılmalıdır. Tecrübe gös
teriyor ki bu gaye tahakkuk ettirilememektedir.
Şu anda çok iyi yabancı dil bilen birkaç yüz
öğretmen bulmak çok güçtür. Halbuki açılacak
bu bir iki lisede yabancı dil kolaylıkla öğretileçektir. Matematik, kimya, fizik ve saire - tarih*
ve coğrafya müstesna - yabancı dillerle öğretile
ceğinden, daha kolaylıkla dil öğretimi mümkün
olacktır.
Burada bir mesele ortaya çıkıyor : Bu liseler
de öğretim nasıl olacaktır? Yani bizim öğretimi
miz mi olacak, Almanya'daki, Amerika'daki,
ingiltere'deki öğretim mi olacaktır? Burada öğ
retimden kasıt, kitaptaki bilgiyi, vermek, orada
ki öğretimden kasıt, daha çok, çocuğa meleke
vermektir. Bizde meselâ botanikte, çocuğun mu
ayyen şeyleri bilmesi istenir. Çocuğun, kitaptan
bunları öğrenmesini isteriz. Anglo - Sakson dün
yasında bu şekilde hareket edilmez. Denilir ki
meselâ; Ankara civarındaki bitkileri tetkik et,
bir listesini çıkar ve özelikleriyle bize bildir. Bu
nu yapacak çocuk kitapta bulunanların da hep
sini öğrenmek mecburiyetinde olduğu gibi çalış
masını ve incelemede bulunmasını da öğrenmiş
olur. Bu, yabancı dilde öğretim yapacak okul
lar bize bu Batı usullerini de soksunlar. Bu, kül
türümüzle, yani tarih, coğrafya, edebiyatla ilgili
değildir. Çalışma usulünü mademki her tarafta
birden sokamıyoruz, ona göre öğretmenimiz
yoktur, hiç olmazsa, bu gibi liseleri sokalım.
Ben bu dileklerimi belirtmek isterim ve Maarif
Vekilinden, programımızın bu olmasını isterim,
bunu da kürsüden ifade etsinler.
HALÎT AĞANOĞLU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanun lâyihasiyle memleketi
mizde dört tane yeni lise açılacaktır. Bu liseler
de yabancı dil esasına göre tedrisat yapılacaktır.
Yalnız esbabı mucibede yabancı dil esas alınır
ken, bunun hangi dil olacağı tasrih edilmiyor.
Bizim bugünkü liselerimizde Fransızca, îi-
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gilizee ve Almanca tedris edilmektedir. Acaba
bunlar "mı göz önünde tutulacaktır? Sonra yine
Avrupa'da ve Amerika'da okuyan birçok çocuk
larımız var. Yoksa bunların sayısı mı nazarı dik
kate alınacaktır? Yani bu okullardaki dil tâyin
edilirken bunlar bir ölçü olacak mıdır?
Filhakika Maarif Vekâleti teşkilât kanunu
bu yetkiyi Maarif Vekiline vermiş bulunuyor.
Liseyi açar, adedlerini çoğaltır, şu veya bu dili
tedris etmek üzere oraya bir pragram verir.
Bunlar Maarif Vekilinin yetkisi dahilindedir.
Fakat bir kanun mevzuudur. Binaenaleyh bu
nun istinadettiği mucip sebebin ne olduğunu
Meclis olarak bilmeliyiz, bunun üzerinde bir ıttı
la sahibi olmaklığımız lâzımdır. Bu diller hangi
dillerdir? Biz, bugün kültürümüzü genişletmek
için Garba el atmak, onların kütüphanelerinden
faydalanmaklığımız lâzımdır. Görüyoruz ki, fikir
durmuyor, hergün yeni yeni birçok kıymetlere
varılıyor. Bizim üniversiteden yetişen gençleri
miz, eğer dünya fikir cereyanlarını takibetmezlerse kültürce yarım kalırlar. Onun için dünya olayla
rından ve fikir cereyanlarından dakikası dakikası
na malûmattra olmak, bilhassa bizim gibi ilerleme
hamlesi yapmış ve yapmakta olan memleketler
için şarttır. Bu itibarla bizim entelektüelimizin
mutlaka dünya, fikir cereyanından faydalanması
nın zaruri olduğuna inanıyorum. Garp dillerin
den birine esaslı bir şekilde sahip gençlerimizin
bir an önce yetişmesi ve onu takibederek daima
taze bir fikirle mücehhez olmaları lâzımdır.
Binaenaleyh kanun teklifi yerindedir.' Hangi
dilden tedrisat yapılacağı hakkında fikir edin
mek istiyorum.
Bugün önümüzde bize ilim veren dil kayak
ları Fransızca, ingilizce ve Almancadır. Galatasa
ray lisesinin eski bir tarihi vardır. Memleketi
mizde Fransızea bilenleri burası yetiştiriyor. Bu
kurulacak dört liseden meselâ ikisi ingilizce olur
sa diğer ikisinin de Almanca tedrisat üzerinde
durmasını bendeniz düşünüyorim.
19 ncu asrın başından bu güne kadar 150
yıllık bir devir içinde elimdeki bir vesikada
gözüme çarptı, 94' çeşit icat vardır. Bu icatların
içerisinde 27 sı Almanların, 8 i Fransızların, 7 si
ingilizlerin, 11 i Amerikalıların, diğerleri de muh
telif milletlerindir. Bu bize gösteriyor ki Alman
ya ilim ve kültür sahasında ileridedir, 27 raka
mı şayanı dikkattir.
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&oiira ikitici mesele, bizim Almanlarla iktisa
di sahada temasımız vardır, teknik sahada tema
sımız vardır, siyasi sahada bilhassa temasımız
vardır ve bu, inkişaf etmektedir ve inkişaf ede
cektir. Memleketimizin iktisadi ve coğrafi şartla
rı bizi bu milletle bağdaştıracaktır.
Bu itibarla kurulacak liselerden birisinin Al
manca tedrisat yapması faydalı olacaktır ve Ma
arif Encümeninde bu iş düşünülmüştür, bu mev
zuda. hemen bütün arkadaşlar birleşmiş durum
dadır.
Maarif Vekâletinin bu iş üzerinde ne düşün
düğünü öğrenmek istiyorum. (Alkışlar)
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, yabancı dil meselesine verdiği ehemmi
yetten dolayı Maarif Vekili arkadaşımıza teşek
kür ederim.
Yalnız muhterem arkadaşlar, mühim bir ka
rar arifesindeyiz. Mevcut mekteplerimizde ya
bancı dil öğretilmediğini, veyahut kâfi derecede
öğretilemediğini kabul ediyoruz ki, ayrıca resmî
kolej usulüne gidilmesine karar vermiş bulunu
yoruz. Bu kolejler, numune mahiyetinde olmak
üzere birkaç mektebe inhisar edecekse, mesele
başka! Yok, bu kolejleri teşmil edecek olursak şu
hâdise ile karşı karşıya kalırız, memlekette ya
bancı dil tedrisatı yapan normal mekteplerin ya
nında münhasıran yabancı dil ile tedrisat yapan
kolejler olacaktır. Bu takdirde birincilerle son
rakilerin hocaları ve. talebeleri arasında bir te
zat belirecektir.
İkincisi, bu mesele yalnız memleketimizi alâ
kadar etmemiş, birçok milletleri yakından alâka
dar eden bir mevzu olmuştur. Birçok milletler
de kendi liselerinde yabancı dilin kâfi derecede
öğretilemediğini ikrar etmişlerdir. Fransa böyle
dir, Almanya böyledir, İngiltere böyledir, başka
memleketler dahi böyledir. Hiçbiri kendi lisele
rinde kâfi derecede yabancı dili öğretemediklerini itiraf ederler. Şu halde, yabancı dili, resmî
kolejler tesisi suretiyle mi öğretmelidir, yoksa
kendi, normal mekteplerde lisan saatlerini artır
mak suretiyle ve lisan docalarmı daha fazla tak
viye etmek suretiyle mi, bir zamanlar bizde ol
duğu gibi, kurslar açmak suretiyle işi halletmeli
midir1?
Bu mesele, üzerinde durulmaya değer. Kaldı
ki, resmî kolejlerin hocaları tedrisata İngilizce
devam ettiklerine göre umumi kültür meyanına
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dâhil matematik, fizik gibi dersler- de İngilizce
öğretilmekte ve bu kolej mezunu gençler üniver
siteye geldikleri zaman buradaki hocalardan baş
ka mefhumlarla karşılaşabilirler, diğer taraftan
bir kısım gençler öğrendikleri, yabancı dili konuşmıyan başka memleketlere gittikleri zaman,
meselâ Almanya'ya» Fransa'ya gittikleri zaman
yine başka bir mefhum ile karşı karşıya kalacak
lardır.
Bu itibarla meseleyi prensip olarak ele al
mak ve cidden üzerinde durmak lâzımdır! Çün
kü dil konusunda yeni bir politikaya gidiyoruz,
yeni bir karar vermek üzerindeyiz arkadaşlar.
3 ncü bir nokta : Yeni resmî kolejler, şüp
hesiz ki, talebe, daha süratli, daha iyi öğrensin
Hiye, Amerika ve İngiltere'den hoca getirtmek
mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu hocalar der
hal çocuklarla karşı karşıya geldikleri vakit
mühim bir güçlükle karşılaşacaklardır. Çünkü
Türk çocuğunun bünyesini, Türk çocuğunun
hassasiyetini bilmeleri ieabeder ki, kolaylıkla
tedrisatta bulunabilsinler. Bugün muvaffaki
yetle tedrisatta bulunabilen hocalar, Galatasa
ray, Amerikan Koleji ve Sen - Josefte uzun müd
det tecrübesi olan hocalardır. Bu gibi liseleri
yakından tetkik eden arkadaşlar bilirler ki, bi
zim memleketimizde 10-20 sene kadar hocalık
eden yabancı hocalar Türk çocuğunun hassasi
yetini ve zekâsını daha iyi takdir edecekler ve
ona göre tedrisat yapacaklardır.
Son bir noktaya işaret etmek isterim .- Bu
kolejlerde tedrisat yabancı dille yapılacak.' Bu
mesele başka memleketlerde de mevzuubahis
edilmiştir. Yabancı dil daha ziyade lisan ders
lerinde yapılmaktadır. Bunu umumi kültür ders
lerine de teşmil edecek olursak, talebelerin bu
nu kavramakta müşkülâta uğraması mümkün
dür. Bu mesele üzerinde durulması ieabeder.
Nitekim Ankara'mızda, yabancı dil tedrisatı
yapan Maarif Klejine çocuklarını veren veliler
bilirler ki, bugün mektebe verdüderi para kadar
bir para vererek çocuklarına hususi ders aldır
mak ve onları takviye etmek suretiyle yabancı
dil hocalarının huzuruna çıkartmak mecburiye
tinde kalmaktadırlar. Binaenaleyh bunların üze
rinde durulmak mecburiyeti vardır.
Şimdi, bütün bunlara bir tarafa bırakıp, bu
günkü kanunun mahiyeti üzerinde duracak olur
sak, ve tahsisat kararını verirken, mahdut ve
| numune halindeki liselerin şurada, veya burada
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açılmasına göre değil, doğrudan doğruya bunun ; ettirmeyi teklif ettik, kabul etmedi, yapmadı.
hükümete bırakılmasının daha iyi olacağı kana i Netice itibariyle seneler geçti, eski iktidarın
atindeyim. Maruzatım bundan ibarettir.
Maarif Vekâleti ancak 20 sene sonra kendisine
gelebildi ve ilköğretim, .köy okulları seferber
KEÎS — Halü Turgut.
liği namı ile bir seferberlik işini, sefeı^berlik esa
HALÎL TURGUT (Diyarbakır) — Muhte
sını ortaya koydu ve bu sayede Şarkta da bâzı
rem arkadaşlar; tasarı, mevcut kültür müessese
köylerde okullar açılmaya başlandı. Eski ikti
lerimize yeniden hususi karakter taşıyan dört
dar bu büyük hatasını ancak 1944 - 1945 te antane lisenin ilâvesi mahiyetinde bulunduğu için,
lıyabildi ve bu hatasını tashih ettikten sonra
yapıcı bir ruh ve mâna ifade etmektedir. Bu
kendisine düşen işleri istiyerek veya istemiyeitibarla bu görüşülen ve Yüksek Meclise sunu
rek yapmaya çalıştı. Bu kadarına da teşekkür
lan kanunu kabul etmek bana biraz tuhaf geli
etmek lâzım.
yor. Çünkü, bir müessese açılıyor. Bir veya dört
müessese açılıyor. Hem de muhtaç bulunduğu
Bunun burada söylenmesinin mânası yok
muz müesseseler açılıyor. Yeni bir iş yapıldığı,
tur. Bunu sadece kaydederek geçmiş bulunuyo
bir müessese açıldığı, bir çocuk dünyaya geldi
rum.
ği, genel olarak bir eser meydana geldiği zaman
Bunun mânasını, yeri geldiği zaman bunun
jnsan bunu ancak güler yüzle, ferah bir gönül
ne kadar manalı olduğunu ve bu işte çalışan
le karşılar. Ben de kendi kanaatimi söyliyen bir
bir arkadaş olarak inceden inceye ne kadar tet
mebus olarak, Maarif Vekâletinin bu teşebbüsü
kik ettiğimi Yüksek Mecliste arz edeceğim gün
nü takdirle karşılarım. Tebrik ve takdir ederim.
gelecektir. Bunu bugün bir tarafa bırakıyorum.
Ancak, Maarif Encümeninde bu tasarı ile ilgili
Şimdi bu eski korkunun tesiriyledir ki, yeni
bâzı temennilerde bulunduk. Bu temennilerimi
bir müessese açıldığı zaman niçin Anadolu'da,
ze Sayın Maarif Vekili de iştirak ettiler ve de
Şarkta, Karadenizde de açılmadı diye Şarktaki
diler ki': Biz hükümet olarak, vekâlet olarak
bir vilâyetin mebusu olarak, bir üzüntü duy
bunu böyle düşündük. Şarkta veya Karadenizmuyoruz. Çünkü Maarif Vekâletinin noktai na
de veya Anadolu'nun her hangi bir yerinde açılzarı, Demokrat Partinin noktai nazarıdır. O,
nmsmı düşünmedik. Fakat bize ilham kaynağı
memleketi bir kül sayıyor. Binaenaleyh yakın bir
oldunuz, iki tanesinin yeri henüz belli olmamış
zamanda her yerde bu müesseseleri açacaktır.
tır, hazırlığı yapılmamıştır. Eğer imkân bulur
Buna kaaniim. (Soldan : Bravo sesleri, alkışlar).
sam bunu hükümete teklif ederim, iki tanesi
Şimdi, bu fikrimi ifade ettikten sonra te
nin yerini düşündük, bu tasarıyı kabul ettik,
mennilerime geçiyorum.
imzaladık. Ben şahsan Maarif Encümeninde bu
Dört tane kolej açılacak. Bunlardan (bir ta
tasarının aleyhinde bulundum, fakat kabul et
nesinin Almanca tedrisat yapmasını can ve gö
tim. Çünkü, yapıcı bir iş, bir eserdir. Ben bu
nülden arzu ediyorum. Vaktiyle bizde uzun se
gün huzurunuzda bu liseler, Anadolu'nun her
neler Fransız kültürü hâkim oldu, onun tesiri
hangi bir yerinde açılsın, eğer bu arzum yerine
altında kaldık, oraya giden gençlerimiz bizi Fran
gelmezse hiç açılmasın, dersem, her halde mem
sa 'nln arkasından yürüttü. Bir zaman geldi, Al
lekete büyük bir fenalık yapmış olurum. O iti
man kültürü, bir zaman geldi, İngiliz kültürü
barla bu kanunun prensip itibariyle kabul edil
memleketimizde hâkim rolü oynadı. Şimdi ise
mesini rica ettikten sonra şu temennilerde bu
Amerikan kültürünü benimsiyoruz. Biz daima
lunacağım : Ve bu temennilerime takaddüm
iyiye, doğruya ve güzele giden ve iyiyi bulmaya
eden bir hissimi, affınıza mağruren, saklamıyaçalışan bir milletiz. Ecnebi kültürünün bize yaeağım. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki, eski ikti
rıyacak kısımlarını süzgeçten geçirmek suretiy
dar Anadolu 'mm birçok yerlerini, bilhassa Şark
le almaya çalışıyoruz. Bu hususta , çalışmaya
taraflarım en çok maarif nurundan mahrum bı
mecburuz da. Bugün Amerika'nın iktisadi ve
rakmıştır, Bunu hangi sebebe dayandırmıştır,
kültürel kalkınmasının bâzı tarafları bize lâzım
nereden bunun ilhamını almıştır? Buna akıl
dır. Bunun yanıbaşında Almanya'nın sanayi
eremez. Çocukluğum, gençliğim bu işte geçti,
kalkınması vardır. Memleketimizin âtisi bakı^
düşündüm bir mâna veremedim. Üstelik Şarkta
mından Alman tekniğine vukuf peyda etmemiz
mevcut olan mektepleri kapattı. Yenisini ilâve
de lâzımdır. Bu bakımdan bâzı gençlerimizin

•

t : 25

10.1 .1955

de Almanca Öğrenmesini zaruri görüyorum. Bi
rinci temennim bu.
ikinci temennim;
Muhterem arkadaşlar; Anadolu öyle bir yer
dir ki, güçlüklerle dolu bulunuyor. Köylerimiz
için şimdiye kadar şairlerimizin bir kısmı, «Ce
hennem», bir kısmı «Cennettir» dediler. Köyle
rimiz ne «Cennet» ve ne de. «Cehennemi» dir.
ikisinin arasındadır, idealist gençlerin şifalı eli
ni bekliyor. Münevver gençlerimiz Anadolu 'da
vazife almak istemiyorlar. Bütçe Komisyonun
da, her vekâletin bütçesi tetkik edilirken büyük
bir acı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Adalet
Vekâleti, Anadolu'ya hâkim ıgönderemiyor, Sıh
hat Vekâleti doktor gönderemiyor, Maarif Ve
kâleti öğretmen gönderemiyor. Netice : Anado
lu'yu cazip hale getirmeye mecburuz. Oralarda
da fabrika açmaya, > müessese açmaya, kolej aç
maya mecburuz, istanbul, izmir, Bursa gibi vi
lâyetlere tabiat bol bol vermişse, vermediği yer
leri de, milletin cömert kalbinden kopan bir hisle
medeni eserlerle donatıp süsliyelim, bunu rica
ediyorum. Onaman istanbul'da kalmak isteyen
her vatandaş için mahal tefrikinin bir mânası
kalmıyacaktır. Erzurum'da, Hakkâri'de, Sam
sun'da, Sinob'da, Adana'da, Sivas'ta bulun
makta bir mahzur görmiyecektir. Her genci
mizde bir'vatan ideali vardır. Bâzı bedbinlerin
düşündüğü gibi bu ideal bitmiş, tükenmiş de
lildir. Bunu yapmış vaziyette muhakkak git
mek istiyor. Bâzı şeylerin sebep olması, za
hirî sebepler şarttır. Bu gibi kültürel ve iktisadi
müesseselerin kurulması zahirî hareket tarzı şek
linde kendi kendini götürecektir. Bizim birçok
köylerimizde okullarımız vardır. Köy çocukla
rını yetiştiriyoruz. Hiçbir köylü çocuğu gelip
de istanbul'da, Adana'da, başka yerlerde ikti
sadi, malî durumu iyi olanlar dahi, 1 200 lira
para verip de orada okumak kudretine malik
değildir. Varsa bile bunlar pek enderdir.
Bu itibarla hükümetten ikinci temennide bu
lunuyorum : Bu kolejlerde her vilâyet için bir
kontenjan kabul edip o vilâyetin de köy veya
şehir çocuklarından en çalışkanlarının meccanen alınıp orada okutulması. Bunu bilhassa ri
ca ediyorum. Şimdiye kadar yapılmamış veya
yapılmışsa bile az yapılmıştır. Bugünkü hü
kümetimizden ve Maarif Vekilimizden bu işi
tetkik etmelerini ve müspet bir neticeye var
malarını, rica ediyorum.
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Üçüncü dileğim; bu iş iki komisyonda bu ka
dar müzakere mevzuu oldu, .yer meselesine ka
dar görüşüldü. Demek ki burada mebus arkadaş
larımızın çok haklı olarak düşündükleri bâzı ci
hetler vardır. O halde, ıbu dileklere uymak için
müzakere edilmekte olan 1955 bütçesi ile hükü
metin, bu dört koleje iki kolej daha ilâve ede
rek bunlardan bir tanesinin Şark ve diğerinin de
Karadeniz vilâyetlerimizden birinde açılmasını
rica ve teklif ediyorum.
Mâruzâtım bu kadardır. Bu yeni müessese
lerin memlekete ve milete hayırlı olmasını te
menni ederim.
R E l S — Füruzan Tekil
FÜRUZAN TEKlL (istanbul) — Muhterem
arkadaşlar; adeta bir mütearife haline gelmiş
tir. Fakat bir defa daha söylîyelim, herkesin bil
diği bir sözdür. «Bir dil daha, bir adam daha
demektir.» Bunu benimsiyen arkadaşların çok
olması, insanı sadece sevindirmektedir. Hakika
ten memleketimizde, hemen her vilâyette bu ko
lejlerin açılması talebinde bulunan arkadaşları
görmek bizi çok sevindirmiştir.
Muhterem arkadaşlar; tabiatiyle bir başlan
gıçta olduğumuz için nihayet mahdut imkânlarla
mukayyediz. Maarif Vekâletimiz de bu teşebbüse
giriştiği vakit, nihayet makulât yolundan gitmek
suretiyle bir tercih yapmak mecburiyetinde kal
mıştır.
Bu demek değildir ki bu tercihi yaptıktan
sonra diğer vilâyetlerimiz yüzüstü bırakılacak
tır. Elbette sıra ile diğer vilâyetlere de bu im
kânlar ve nimetler bahşedilecektir.
Muhterem arkadaşlar; bir arkadaşımız az ön
ce bu meselenin tam özüne temas etti ve bir te
reddüt ifadesi ile konuştu. Dedi ki, metodları
değiştirecek miyiz? Bir tarafta , yabancı lisana
müfredat programında yer veren normal lisele
rimiz, diğer tarafta yabancı lisanla tedrisat ya
pacak olan bu yeni liselerimiz. Biz diğer lisele
rimizde yabancı lisan tedrisatının nereye kadar
ilerlediğini, maalesef, bir kifayetsizlik müşahadesi halinde, çoktan beri görmüş bulunuyoruz.
Bunun yanında şunu da görmüş bulunuyoruz
ki, meselâ istanbul'da bir Galatasaray lisesi ya
rım asırdan fazla bir zamandan beri yabancı li
sanla tedrisatta bulunmasına rağmen Türkçemizi en az diğer liseler kadar öğretmektedir. Bu
nun için nesiller boyunca gelmiş geçmiş Galata-
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etmektir ki, programa mütaallik şeyleri konuş
maktan hazer etmemiz icabeder.
Muhterem arkadaşlar; şu vilâyetlerde açı
yorsunuz da, niçin diğerlerinde açmıyorsunuz,
sualine cevap alabilmek için bir yol daha vardır,
sual yolu, sual açma müessesesi bunun içindir,
mebus arkadaşlar her zaman kürsüye gelir, bu
suali açabilirler.
Muhterem arkadaşlar, Maarif Vekili niçin
böyle düşünmüştür de bâzı arkadaşlarımızın sa
mimiyetle temenni ettikleri gibi düşünmemiştir,
niçin evvelâ dört yerde açmayı düşünmüştür?.
Bunun izahını yapmak bizden ziyade işi getir
miş olan hükümet mümessiline, Maarif Vekili
arkadaşımıza düşer.
Fakat kısaca şuna da işaret etmek isterim
ki, muhitleri de biraz bunlara hazırlamak lâzım
dır. Biliyorsunuz, birkaç büyük şehrimizden
başka, diğer şehirlerimiz uzun zamanlardan
beri büyük ihmallere mâruz
kalmışlardır.
Bu şehirlerimiz, ihmal edilmişlerdir. Bunlar
son birkaç sene içinde kalkınmaya baş
lamışlardır, bugün ancak bir merhaleye gelebil
mişlerdir, yarın ise bugünkünden çok daha ile
ri merhalelere gideceklerdir. Nihayet onlar da
lâyik oldukları şekilde kalkınmış birer şehir ha
line geleceklerdir; Bu hazırlık için sonuna kadar
beklemek lâzımdır, demiyorum. Fakat bu ha
zırlığın inkişafını takibetmek ve her sahada ol
duğu gibi maarif sahasında da biri diğerine mu
vazi işler yapmak, herhalde mâkûl görülmüş olsa
gerektir.

saray lisesinden yetişmiş insanlara bakacak olur
sak bunların memleketimizde mümtaz mevkilere
yükselmiş olduklarını ve Türkçeye en iyi şekilde
tasarruf ettiklerini görürüz. Demek oluyor ki ya
bancı tedrisat yapacak bir kolej açmak hiçbir
zaman ana dili ihmal etmek değildir.
Başka milletler yabancı dille tedrisat yapma
maktadır, denildi; ama başka milletler, yabancı
lisan öğrenmeye mecburiyet duymuyorlar. Bir
Avrupa milletine bakınız, ilmin ve edebiyatın
muhtelif sahalarında tekâmül etmişlerdir, kendi
lisanlariyle başka bir lisana ihtiyaç duymadan
öğrenmek ihtiyacını giderebilmektedirler. Bu se
beple de başka lisana fazlaca ihtiyaç hissetme
mektedirler.
Bugün Almanya'da, bir Alman, dünya hâdi
selerini kendi dilinde takip etmektedir. Bu hâdi
seleri başka bir lisanla takibedecek değildir.
Fakat memleketimizde yabancı dil ihtiyacı, baş
ka memleketlerdeki ihtiyaçla kıyas edilemiyecek
kadar büyüktür.
Muhterem arkadaşlar, burada bunun akade
mik münakaşasına girmek, elbette, yersizdir ve
esasen mevzuumuzun da dışındadır. Yabancı
dilin muhassenatma inanıyoruz demek suretiyle
bu isin isabetini belirtmek ve bununla iktifa et
mek kâfidir.
Yalnız usul bakımından bir noktaya işaret
etmek isterim, önümüzdeki kanun lâyihası, bir
tahsisat kanunu lâyihasıdır. Biz bunun prensibi
ne inandıktan sonra bunun tahsisatını kabul et
miş olacağız. Bunun tahsisatını kabul ederken,
Maarif Vekâletinin uzun bir tetkik ve teemmül
den sonra vardığı netice demek olan programına
müdahale edersek, şurada açma, burada aç diye
cek olursak, bu takdirde bu lâyiha bir tahsisat
kanunu lâyihası olmaktan çıkar başka bir ma
hiyet alır.

Arkadaşlar, bunun dışında büyük şehirlerin
ihtiyacına da bir lâhza temas etmek isterim.
Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerimiz
de, büyük nüfus kesafetleri ölçüsünde yabancı
lisanla tedrisata hazırlanmış bir zemin mevcut
tur ve, bu bir tahassür haline gelmştir. Oralarda
yabancı mektepler de vardır. Fakat nüfus kesa
fetleri ve diğer şartlar, bunları gayrikâfi bir
halde tutmaktadır. O kadar ki, İstanbul ve İz
mir'de birçok vatandaşlarımızın çocuklarım ya
bancı mekteplerde okutmak için yaptıkları
müracaatlara yabancı mektepler kâfi gelmemek
tedir. Müracaatların ancak % 5 i karşılanmak
tadır. Büyük kısım reddedilmektedir. Çocukla
rına yabancı lisanla tahsil yaptırmak istiyen bir
çok aileler sıra beklemektedir. Bu, bir ihtiyacın
ifadesidir. Bunu görmemeye imkân yoktur. Ben
temenni ediyorum ki, en yakın zamanda, bu dört

Halbuki elimizdeki kanun sadece bir tahsi
sat kanunudur, tahsisat verme Kanunudur,
bundan öteye gitmemek icabeder.
Muhterem arkadaşlar, bu mevzu Büyük Mil
let Meclisinde konuşulmaz mı, elbette konuşu
lur, fakat bunun da bir usulü, bir yolu vardır,
bunları bütçe müzakerelerinde uzun uzadıya ko
nuşabiliriz. Bütçe müzakerelerinde olsun, hükü
met programı müzakerelerinde olsun beğenmedi
ğimiz şeyleri şöyle tutun, böyle yapın deriz.
Şimdiki yaptığımız iş sadece bir tahsisat kabul
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kolejin arkasından bütün memleket çapında ve
bütün vilâyetlerimizde bu kolejler açılmış olsun
(O kadarı fazla, sesleri, lüzum yok sesleri) Bâ
zı arkadaşlarımın lüzum yok dediklerini işiti
yorum. Ben bu lüzumu katî olarak hissediyo-'
rum. Ve bu kanaatimi muhafaza ediyorum.
REİS — Mehmet Ünaldı.
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem
arkadaşlar; sözüme başlamadan evvel benden
önce konuşan arkadaşımın irşadına teşekkürü
borç, bilirim. Buyurdular k i : Bu bir tahsisat
Kanunudur, ancak tahsisat mevzuunda konu
şulmalı. Bu mevzu, başka zamanlarda bilhassa
bütçe müzakereleri sırasında ortaya atılmalı,
şeklinde ifade buyurdular.
Fakat tahsisat mevzuunda da ele alabiliriz.
Oünkü bu yerlerin tesbiti, alelâcale yapılmış bir
iş olduğu kanaatini veriyor.
Bir Seyhan Mebusu olarak, bir tanesi Ada
na'da yapılsın, demiyorum. Fakat şunu söyliyeceğim arkadaşlar, Adana'da bugün, eski ik
tidar zamanında bir şehir oteli olarak yapılmış
bir bina vardır, bugünkü değeri 3 milyon li
radan fazladır. Bugün Adana Belediyesi, Ada
na'da açıldığı takdirde bu mekteplerden birisi,
bu binayı Maarif Vekâleti emrine vermeyi ta
ahhüt etmektedir. Demek oluyor ki, tahsisat
noktasından da bunu ele alacak olursak yeter
derecede düşünülmemiştir arkadaşlar. Sayın
Maarif Vekilimizin bu mekteplerin kurulmasın
da bir hamle yaptığına inanıyorum. Memleke
tin yabancı dil mevzuunda ileri gitmesini arzu
etmişler' ve bu uğurda kıymetli mesailerini sarf
etmişlerdir. Onun için kendilerine bu mevzu
da hakikaten teşekküre borçluyuz arkadaşlar.
Ancak Maarif Encümeninde bâzı temennilerde
bulunul muştur ve Sayın Maarif Vekilimiz de
bu temennilere iştirak etmişlerdir. Fakat .Büt
çe Komisyonunda, bir takdir hakkından bah
setmişlerdir. Evet, İcra Vekilleri Heyetinin
bir âzası olması sıfatiyle muhakkak ki, bir tak
dir hakkı vardır, fakat Yüksek Meclisin de
bu takdir hakkının nasıl kullanıldığını kontrol
etmesi, hakkıdır arkadaşlar. Şimdi ben bu tesbit işinde yuvarlak misaller verildiğini, yuvar
lak ifadelerde bulunulduğunu anlıyorum. Me
selâ diyorlar ki, İstanbul'da açılsın bir tanesi;
çünkü İstanbul'da vardır birkaç tane ama bun
lar, gayrimillî müesseselerdir; millî karakter
taşısın, diyorlar.
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Fakat bu gayrimillî dediğimiz müesseselerin
tedrisat programları da Maarif Vekâletinin
kontrolü altındadır ve bu müesseseler de Ma
arif Vekâletinin daimî murakabesi altındadır.
Binaenaleyh böyle gayrimillî veya millî demek,
bunlar, yuvarlak ifadelerdir arkadaşlar, Bina
enaleyh bu müesseselerin yani açılacak dört
mektebin Eskişehir, Konya, İzmir ve İstanbul
gibi Türkiye'nin ancak üçte birini işgal eden
saha üzerinde teksif edilmesi, diğer yerlere hak
sızlık edilmesi demektir. (Soldan bravo seslrei)
İstanbul'da değil, Edirne'de de açılsa çocu
ğuna yabancı dil öğretmek istiyen ebeveyn bu
lunacak ve oraya gönderecektir. Fakat bu
mekteplerin bulunduğu yerlerde fakir talebeler
de nehari olarak okumak fırsatını bulacaktır.
Binaenaleyh herkes çocuğunu Konya'ya, İz
mir'e, İstanbul'a gönderemez. Binaenaleyh bu
nu daha âdil bir tarzda Türkiye Cumhuriyeti
sathına yaymak, kanaatimce daha doğru olur
arkadaşlar. Bu satıh üzerindeki en mühim mer
kezleri arkadaşlarımız bizden daha iyi bilirler.
Tedrisat Almanca mı olsun, İngilizce mi ol
sun? Bunlar hakikaten Maarif Vekâletinin tak
dir salâhiyetine girer. O hususlarda takdir
haklarını tecrübelerine istinaden kullanırlar.
Buna kimse bir şey diyemez. Fakat mahallin
tesbiti işinde arkadaşlar, kanaatimce, bir hata
yapılmıştır. Yapılmış olan hatanın düzeltilmesi
yeri de burasıdır. Onun için tashih yolunda
Maarif Vekili arkadaşımızdan bir hareket bek
liyoruz. Kendilerine derin hürmetlerimiz var
dır, bu mevzuda Heyeti Umumiye itibariyle
Yüksek Meclisin en ufak bir reddi tezahür et
miyor. Mevzu, heyeti umunıiyesiyle kabul edi
liyor, fakat tesbit işinde bir hata yapıldığı ka
naati vardır. Bunu da burada tashih etmeye
mecburuz, arkadaşlar. Hepinizi hürmetle selâm
larım.
BEİS — Maarif Vekili buyurun.
MAARİF VEKİLİ CELÂL
YARDIMCI
(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım, yüksek
itimadınızla deruhde ettiğimiz vazifenin mem
leket hakkında hayırlı olması arzu ve dilekle
riyle çalışmakta iken memleketin umumi menfa
atleri, memleketin ilmî, malî, siyasi münasebet
lerdeki inkişafını tetkik ederken birçok sebep
ve saikı nazara alarak yurtta bugün için bu şe
kilde dört kolejin açılması, üzerinde durduk ve
buna karar verdik. Bu kararın çok kolay veril-
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miş bir karar olmadığını tahmin edersiniz.- Bu
kararı verirken bunun reperkürsiyonlarmın ihtilâtlarmm ne olacağı, Yüksek Meclisin bunu
nasıl karşılryacağı gibi bir yığın meseleler üzerinde düşündük. Gerek Maarif Encümeninde,
gerek Bütçje Encümeninde görüşülmüş, gerekse
Heyeti Umumiyenin huzurunda hâlen görüşül
mekte olan bu mesele de Büyük Meclisinin bil
hassa bu nevi okullar açılmasında isabet bulun
duğu yolundaki müşterek tasvip ve takdirle sa
dece bahtiyarlık duymaktayız. Bunu huzuru
nuzda ifade etmeyi bir vazife sayarım. Şimdi
bâzı hususatı, iltibasa, zühule meydan verme-»
mesi için, daha söz almış arkadaşların mevcudi
yetine rağmen, açıklamak zorundayım.
Muhterem arkadaşlar, evvelâ söz alan İhsan
11 amit Tiğrel bey arkadaşımız bendenizin Maa
rif ve Bütçe komisyonlarındaki beyanıma atıfta
bulundular. Zaman zaman bâzı tâbir ve ıstılah
ları konuşturdular. Maarif Vekili dedi ki; bu
benim salâhiyetimdir, siz karışamazsınız, müda
hale edemezsiniz, ben istediğim yerde açarını,
istediğim yerde açmam.)
Arkadaşlar, Maarif Vekili böyle konuşamaz,
bu Maarif Vekilinin dili değildir. Maarif Vekili1
Heyeti Celilenin salâhiyetini, hizmetlerini,, fonk
siyonunu bilir Ancak kanun ve talimatname,
nizam v'e içtihatların verdiği salâhiyetin hududu
içinde konuşabilir. Maarif Encümeni ve diğer
komisyonlarda söylediklerimi teyiden arz ede->
rim ki, parlementarizmin esası, hükümetin • ida
resi ve Meclisin murakabesidir. Heyeti Celileniz
içinizden bir kuvvet ayırmış, buna icra kuvveti
demiştir. Bu icra kuvveti, meseleleri yürütür
ken heyetin ekseriyetinin noktai içtihadına ve
• kanaatine uygun yürütmüşse Meclis tasvibeder,
yanlış yürütmüşse reddeder.
Şimdi tahsisatımız bulunmadığı için huzuru
nuza bu dört okulun açılması için bu kanun lâ
yihasını getirmiş bulunuyoruz. Eğer elimizd'e
tahsisat olsa da bunu 1954 yılı tahsisatından ta
hakkuk ettirebilmiş olsaydık, bu teklif huzuru
nuza gelmiyecek ki, ve liseler açılmış bulunadaktır. Evvelce de arz ettim, yine de arz edeyim
ki, bu icraat ya doğru veya eğri olacaktı. Doğru
ise bunu Yüksek Heyetiniz tasvip, eğri ise bin
na müdahale edecekti.
Şimdi tekrar arz ediyorum; tahsisatımız bu
lunmadığı içindir ki, bu okulların açılması mev-
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zuu huzurunuza gelmiş bulunuyor. Arz ettim ve
dedim ki, bu okulların açılmasına lüzum vardır.
Ya bu okulların açılmasına hakikaten lüzum
vardır, Heyeti Celileniz buna karar verir ve
tahsisatını da lütfeder, veyahut tahsisat vermez
reddeder. Ama bu liselerin açılmasını kabul
eder ve tahsisatını da verirse. O takdirde okul
ların açılması yolundaki takdir ve salâhiyetin
icra kuvvetine bırakılması lâzımdır. Bu da ka
nunlardaki hükümlerden istihracedilen bir kaidei esasiyedir. Aksi takdirde meselenin, icra
organı ile teşriî salâhiyet arasındaki tefrik nok
tasını bulmaya imkân yoktur.
Heyeti Celileniz, Nafıa Vekâleti bütçesine
bir tahsisat verir, ama acaba yine Yüksek He
yetiniz bu tahsisatı verirken siz bu yolu filân
yerden değil/falan yerden geçireceksiniz der mi?
Yahut filân köprü orada yapılmasın, falan yer
de yapılsın, veya Sakarya Nehrinden geçmesin
de falan ırmaktan geçsin diye bir fikirde bulu
nur mu ? Hele bunu bir karar halinde ısdar eder
mi? Hayır, etmiş, fakat ne yapar? îrşadeder,
ikaz eder, temennide bulunur, daha iyisini, "daha
isabetlisini işaret eder. Ve ancak Meclisin iti
madı ile iş başında duran bir hükümetin bu ir
şadı, bu ikazı.ve bu temayülü nazara alması ka
dar tabiî, güzel ve zevkli hiçbir iş olamaz.
Şimdi, şunu arz edeyim ki : Bu dört okulu
çok dikkatli düşüncelerin, çalışmaların, hassas
ve titiz duyguların tesiri altında açmaya karar
verdik. Ve bunu da memleketin bugünkü ihti
yaçlarına göre yerini bu şekilde takdir ve tâ
yin ettikten sonra evvelâ Maarif, sonra Bütçe
Encümeninden geçirmek suretiyle huzurunuza
getirdik. Heyeti Celileniz de bunu ta&vibetmekte hattâ bunun memleketin diğer bir kıvam böl
gelerine teşmilde de fayda mülâhaza etmektedir.
Tekrar edeyim ki, bu, benim için bir bahtiyar
lıktır. Bu temenniler üzerinde 1955 bütçesi üze
rinde durmak benim asli vazifelerimden mâduttur. (Alkışlar.)
Şimdi, Maarif Encümeninde sebkeden beya
natta vekil ile encümen arasında bir tezat bu
lunduğuna işaret edildi.
Arkadaşlar, sarahatle arz edeyim ki, böyle
bir tezat yoktur. Ben Maarif Encümeninde de
bunu söyledim, Bütçe Encümeninde de bunu
tekrar ettim. Şimdi belki yazılışta maddi bir zü
hul ve sehiv olabilir. Eğer Maarif Vekâletince
bugün yerleri tesbit ve tâyin edilerek açılması-
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na karar verilen liselerden ikisinin filân yerde ' na müsait olacak şekilde gerekli tedbirlerimizi
2 sinin, falan yerde açılması şeklinde bir arzu iz
de almış bulunmaktayız.
har buyurulsaydı, o zaman hükümetten gelen
Şüphesiz ki, arkadaşımızın buna temas etme
maddelerin değişmesi lâzımdı. Teklif hükümet
hakları vardır, çünkü Sayın Hikmet Bayur Be
ten geldiği şekilde Maarif Encümenince kabul
yefendi bu kolejin on bin metre murabbaı arazi
buyurularak Bütçe Encümenine intikal etmiştir.
nin içinde bulunduğunu bilmiyebilir. Ama bu ar
îleri sürülen meseleler birer temenni idi. Bu
kadaşınız Maarif Vekili olarak, bu kolejin orada
okulların açılmasmdaki ihtiyaçta herkes müt
açılması düşünüldüğü zaman elbette işi inceleme
tefiktir. Temennileri de biz ehemmiyetle nazarı
ye ve gerekli tedbirleri almıya mecburdur.
dikkate alacağız. Huzurunuzda tekrar ediyo
Arz ettiğim gibi arkadaşımız böyle bir pavirum : Temenniler nazarı dikkate alınacaktır.
yonun ilâvesini bilmiyebilirler. Bunda da hakla
Şimdi bunun aksine, bu liseler nerelerde ve
rı vardır. Ama bir Maarif Vekili olarak bunu
hangi şartlarla açılacaktır? Yine Meclisin için
bilmek mecburiyeti vardır, bunu bilmediği gün
den ayrılmış ve icra vazifesiyle işe sevk edil
bir vekil bu Meclisin elinden yakasını güç kur
miş olarak bunların ihtiyaçlara göre tesbiti işi,
tarır.
hükümete bırakılmıştır.
İcranın takdirine müdahale edildiği takdirde
Arkadaşlar, bunun aksi bir istikamet takibbaşka ne olur? Bir arkadaşımız teşrif ettiler bu
edildiği takdirde teşri ve icra kuvveti bakı
kolejlerden bir tanesi Almanca okutsun, dediler.
mından içinden çıkılmaz ihtilâtlar vukua gele
Yarın bir başka arkadaş İtalyanca olsun, bir di
bilir. Arz edeyim, Maarif Encümeninde bu ko
ğeri de Fransızca olsun, diyebilir. Bütün bunlar
lejlerin bir tanesinin şarkta açılması mevzuubakarar haline gelirse ortada bir maarif politika
his oldu, Bütçe Encümeninde bu mesele daha çok
sı kalmaz. Şimdi bu maarif politikasını uhdesi
tavazzuh etti, Şarkta Diyarbakır, Karadenizde
ne tevdi ettiğiniz arkadaş bugün bendenizim.
de Samsun vilâyetlerinde açılsın dendi. Bugün
Dün başkası idi, yarın bir başkası olabilir. Binhuzurunuza bir takrir geldi, Ankara deniyor,
netice politikası ya tasvibedilir, bu tasvipten gay
arkadaşımızın birisi Seyhan'dan bahsettiler, bir
ret alır, devam eder. Yahut tasvibedilmez yeri
başka arkadaş Kayseri'yi ileri sürdü, Giresun'
ni başka bir arkadaşa terkeder. Bu itibarla asıl
dan ses geliyor, sayın dostum, muhterem arka
olan hükümet idaresi ve Meclisin murakabesidir
daşım Burhanettin Onat Antalya'nın ne günahı
kaidei esasiyesinden inhiraf etmemek lâzım gel
var diyor, Erzurumlular «Erzurum» diyor.
diği yolunda mütalâada bulundum ve mâruzâ
Arkadaşlar takdir edersiniz, eğer bu lisele
tımı ileri, sürdüm.
rin açılma yerinin takdiri salâhiyeti hükümette
Muhterem arkadaşlar; Muhlis Ete Bey arka
değil de Meclise verilirse, bilmiyorum, bunun ic
daşımız bu liselerin programı ne olacaktın dedi
ra ve infaz kabiliyeti ne dereceye kadar müm
ler.
kün ve uygun olur?
Arkadaşlar, bu okullarda, bu liselerde asıl olan
Şimdi yine bu takdiri, bu icrayı hükümetin
Türkçedir, Türk irfanıdır, Türk harsıdır, Türk •
elinden aldığımız zaman vukua gelecek yeni ihananesidir, Türk varlığıdır. Bunun yanında dün
tilâtlardan, bahsedeyim. Çok muhterem Hikmet
ya
kültüründen çocuklarımızın nasibini geniş
Bayur Beyefendi, «Bir kolej açılıyor, Ahmet
mikyasta
almalarını teminen kuvvetli bir lisan
Muhtarpaşa Konağı tedarik ediliyor, bu bina
öğretimi gayreti içindeyiz.
sümmetedariktir.» buyurdular O halde demek ki,
Bunun dışında millî varlığımızda bir rahne
iş binaya kadar gider. Şimdi arz edeyim müste
açacak, ona bir gölge iras edecek hiçbir niyet,
rih olsunlar, Ahmet Muhtar Paşa Köşkünün bu
hiçbir kuvvet asla mevzuubalıis değildir, olamaz.
koleje tahsis edilmesi sümmetedarik bir şey de
(Bravo sesleri) Belirdiği anda kökünden yıkıl
ğildir. Bu kolej Ahmet Muhtar Paşa Köşkünde
maya mahkûmdur! (Brova sesleri, alkışlar)
ve onun on bin metre murabbaı arazisinin için
de açılacaktır. Bu arazi bu köşkle beraber satmBu arada okullarımızda lisan tedrisatını tak
almmıştır. Ve hattâ burasını satuıaldığımız an
viye etmek için tedbirlerimiz vardır arkadaşlar.
dan itibaren içinde bulunduğu araziye paviyonGerek Gazi'Enstitüsünde, gerek Çapa'daki Yük
lar ilâve etmek suretiyle 700 - 800 talebe kaydısek öğretmen Okulunda, gerekse bu sene ihdam **—
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sına sureti katiyede karar verdiğimiz ve yüksek
müzaheret ve himmetinizle tahakkuk edecek olan
Yüksek öğretmen Okulunda iyi lisan bilen öğ
retmenlerin yetiştirilmesine çalışılacak ve ayni
zamanda dışardan öğretmen getirilmek suretiyle
okullarımızdaki lisan derslerinin gerek saatleri
itibariyle gerekse okutulması mevzuunda keyfi
yeti bakımından sıkı tedbirler alınacaktır. Bura
da sadece bir lisan değil lisanla beraber dünya
kültürünü takibe ehliyet kazanacak olan çocukla
rımızın da yetiştirilmesi asıldır.
Mesele bu mevzua gelmişken bir noktayı daha
huzurunuzda tavzih edeyim. Arkadalar, bu okul
lar leylî okullar olacaktır. İlkokulu bitiren ço
cuklarımız orta 1 den başlamak suretiyle evve
lâ bir ihzari sınıf göreceklerdir ve ihzari sınıftan
sonra bir kısım dersleri Türkçe ve bir kısım ders
leri de İngilizce görmek suretiyle tahsillerine de
vam edeceklerdir.
Bu okullar leylî olduğu için halen mevcut
leylî okullarımız gibi bunların gerek Şark, gerek
Cenup, gerek Şimal, gerek Vasat bölgelerimiz için
(bilhassa mahrumiyet bölgelerimiz için) birer
kontenjan olaeaktır. Faraza dört yüz talebe ala
cak, bunun yüzde 25.1e 30 u bu mahrumiyet böl
geleri ailelerine tahsis edilecektir.
Şimdi eğer bir aile çocuğunu bu koleje ver
mek arzusunda ise, bu masrafı ihtiyar etmek
kararında ise bir tek mesele kalıyor : İstanbul,
İzmir, Eskişehir, Konya'daki aile babaları sa
dece tahsil ücretini verecek, Ağrı, Diyarbakır,
Antalya, Adana'daki aileler ise senede bir defa
bir yol masrafına katlanacaklardır. Mesele bun
dan ibarettir.
Şimdi arkadaşlar, bu mesele bu vaziyette ol
duğuna göre hükümetiniz olarak bu dört koleji
açmaya karar verdiğiniz zaman en çabuk, en se
ri ve en âcil şekilde bunların açılması imkânla
rını araştırdık. Gerek nüfus kesafeti, gerek bina
vaziyeti, gerek dışardan gelecek ecnebî öğret
menlerin durumu tesbit olunmuştur. Bilhassa ar
kadaşlar burada dikkat nazarınızı çekerim, elbet
te gün gelecek bu memleket baştan başa bir ma
mure olacak; memleketin herhangi bir vilâyetine
yerli ve yabancı bir öğretmen rahat rahat, hu
zur içinde- gidecek, fakat bugünkü şartlar maale
sef bu vaziyette değildir. Bu hulusu size tama
men açıklamaya mezun değilim, affedin, beni
mazur görün, ancak size dersem ki falan yerde
kurulmasını istediğimiz bir okula yabancı Öğret-
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men gitmiyor, bunu size söylersem beni mazur
görün.
Şimdi, bütün şartları araştırdık. Gerek bina
vaziyetini, gerek nüfus kesafetini ve saireyi tet
kik ettik, bu okulların arz ettiğim dört vilâyette
açılmasını tensibettik ve bir karara vardık.
Arkadaşlar bu mevzu üzerinde burada konu
şamaz mıyız? Elbette konuşuruz. Elbette tenkid
edersiniz, dersiniz ki, bu okulların açılmasına tah
sisat vermiyoruz, tasvibetmiyoruz. Mesele biter.
Fakat mahallinin tâyin ve tesbiti hususun
da müsaade edin.. İcranın üzerinde durduğu me
seleleri tahakkuk ettirmesi bakımından memle
kete faydalı olacağını mülâhaza ederek ve biz
zat ısdar ettiğiniz kanunlar, içtihatlar ve aynı
zamanda parlâmentarizmin esalarmdan olarak
bu hususu hükümete bırakmanızı rica edeceğim.
Şimdi arkadaşlar; benden sonra söz alacak
hatip arkadaşlarıma ceVap vermek üzere yine
mâruzâtta bulunacak olmakla beraber şu nok
tayı, - Bütçe Encümeninde de arz ettiğim gibi tekrarda fayda mülâhaza ederim :
• Huzurunuza Ibir münakale tahsisat kanunu
gelmiştir, bunun ömrü iki aydır, Şubat sonun
da biter. Biz halen, arz ettiğimiz gibi, bu okul
lara, bir an evvel memleketi kavuşturmak için
hazırlıklar yapmış bulunmaktayız. Gazetelerde
okuduğunuz veçhile öğretmenler memleketimi
ze gelmiş olup halen intizar halindedirler. Bi
nalarımız hazırdır, diğer vasıtalarımız; dolap
lar, karyolalar, yataklar ısmarlanmış bir vazi
yettedir. Bu kanunla, lise hakkında, benim, şim
di arz ettiğim içtihatları ve salâhiyetleri varit
görmüyorsa Meclis, veya bu liseyi filân yerde
açmaya salahiyetlidir, derse ve bu hususta ka
rar verirse, arz edeyim ki hükümet olarak böy
le bir kararı bir başka vilâyette iki ay içinde
realize etmeye imkân yoktur. Ancak, bütçemiz
halen müzakere halindedir. Bugün, yarın Maa
rif bütçesinin görüşülmesine başlanacaktır. Bun
dan evvel Bütçe Komisyonunda, Maarif Ko
misyonunda işaret buyurduğunuz hususlar, ar
zu ettiğiniz temenniler, yüksek irşat ve ikaz di
leklerinizi Bütçe Komisyonunda izhar buyur
manız mümkündür. Hattâ biraz daha ileri gide
rek ifade edeyim < Hükümete imzamızı verdik,
bütçemizi bağladık, fazla bir şey verin, demiye
de salâhiyetimiz yoktur, ancak, bizi biraz daha
destekleyin orada. 1955 bütçesinin tatbikatı üze-
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rinde durmak ve tahakkuk ettirmeye çalışma
nın bir zevkli vazife olduğunu arz ve ilâve et
meyi vazife sayarım.
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka
daşlar, memleketimizde bir irfan müessesesi açı
lıyor, bir öğretim müessesesi açılıyor. Böyle bir
müessesenin açılmasından memnuniyet duyma
mak mümkün değildir. Hattâ böyle bir müesse
seyi, bahusus memleketin büyük ihtiyacı olan
lisan öğretimindeki ihtiyacı hissederek bunun
açılmasını düşünen ve bunu mevkii tatbika ko
yan Maarif Vekâletine karşı şükran hisleri ile
'memlu olmamak kabil değildir.
Fakat, bu müesseselerin açılmasına müessir
olan gayeyi göz önüne alırsak, bunun % 90 mem
lekette biraz kısır vaziyette bulunan lisan öğre
timini takviye gayesine matuf olduğu anlaşılır.
Bugün için İngilizce tedrisat yapacak dört ko
lejin açılması isteniyor. Yüksek malûmunuzdur
ki memlekette îngilizceye karşı, Amerika ve in
giltere ile olan münasebetlerimizin neticesi ola
rak, pek çok heves vardır.
Ben bu itibarla kolejlerdeki ingilizce tedrisa
tı üzerinde durmıyacağım, tam bir lisan öğreti
mi meselesini istihdaf etmesi cihetini ele almak
istiyorum.
Bugün memleketimizde lisan öğrenimine pek
çok ihtiyaç olduğu herkesçe aşikârdır. Bu yal
nız bizde değil, bütün dünya milletlerinde de
böyledir. Maarif Encümeninde mevzuu müzake
re edilirken anlaşıldı ki, halen Avrupa memle
ketlerinde lisan öğrenecek gençler, liseden me
zun olduktan sonra üniversiteye yabancı memle
ketlere gönderilmeye icbar edilmektedir. Bu su
retle daha esaslı bir yabancı kültür ve yabancı
dili öğrenmeleri sağlanmış oluyor.
Yalnız açılacak olan bu müesseselerin bizde
biraz imtiyazlı olacağı üzerinde fikir arz edebi
lirim ki, bu biraz da tehlikelidir. Bugün yalnız
dört vilâyette kolej açılıyor, diğer arkadaşların
da temenni ettikleri gibi bunun diğer vilâyetler
de de açılması memnuniyeti mucip olur. Bu, ha
kikaten temenniye şayandır. Ancak bu da imkân
la mukayyettir.
Muhterem Maarif Vekilimiz, «ilerde imkân
hâsıl olur olmaz, bu arkadaşlarımızın arzusu da
hâsıl olacaktır ve bunu düşünüyoruz» dediler.
Farz buyurun ki, bütün illerimizde, muhterem
Füruzan Tekil arkadaşımızın buyurdukları gibi
64 vilâyette de, bu liseler açılmış olsun. Ortada
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bir ahenksizlik* meydana çıkmış olacaktır. Zira
bugün birçok vilâyetlerimizde liseler vardır.
Hem de biran evvel kuvvetlenmek istiyen lise
lerimiz vardır. Bir de bunun yanında kolejler
açmayı düşünüyoruz. Kolejle bu liseler arasında
muazzam farklar olacaktır. Bizim temennimiz şu
dur : Memlekette bir lisan öğrenme sevgisi mevzuubahis olduğuna göre önce bu sevgiyi uyandır
mak ve bununla beraber liselerimizde lisana
rağbeti artırabilecek kıymetli elemanlar yetiştir
mek lâzımdır. Bu dört kolejin açılmasına lâzım
olan para ile liselerimizde lisan tedrisatını lâyikiyle yürütebilecek kifayette elemanlar yetiştir
mek de mümkündür. Milyonlar sarfiyle 4 lise
açılması yerine bu para ile dışarda, yabancı
memleketlerde lisan hocaları yetiştirmek ve da
ha çok istifade etmek de kabildir.
Kolejin yabancı kültürün tadını tattırması
bakımından bir ayrı vasfı vardır, bunu kabul
ediyorum,, fakat ecnebi memleketlerde yetiştirece
ğimiz lisan hocaları ile de bu havayı temin etmek
mümkündür, hem de bütün memleket çapında..
ikincisi diğer liselerimiz parasızdır. Bu lise
lere gelecek çocukların ebeveyni bir iki bin lira
ödeyeceklerdir. Bu suretle bu kolejlerde ancak
halü vakti yerinde olan aile çocukları okuyacak
demektir. Halbuki kendi yetiştirdiğimiz hocalar
la lisan tedrisatını yaparsak bundan bütün mem
leket sathında faydalanmak mümkündür.
Mademki bu mazbata gelmiş, iki komisyon
dan geçmiş, Heyeti Umumiyeye ve karar saf
hasına da intikal etmiş, anlaşılıyor ki, bu lise
ler açılacaktır. Hiç şüphe yoktur ki, bu kolej
lerin açılmasında fayda vardır. Yalnız kendi
kanaatime göre biraz istical edilmektedir. Bu
sene verilen karar derhal tatbikat sahasına inti
kal ettirilince, pek tabiîdir ki, ananesiz, düzensiz,
yerinde olmıyan kolejler meydana gelecek ve
kolejlerin bu günkü aksaklığı istikbaline de te
sir edecektir. Bugün duyuyoruz ki, kolej için
talebe adayları kaydına dahi başlanmıştır. Vekil
beyin buyurdukları gibi, muhtelif hocalar dahi
gelmiştir. Şükranla karşılıyoruz, açılacaktır. Fa
kat bu mevzuda istical edelim mi? Tam manasiyle kurulmasını istediğimiz ve kendisinden çok
şeyler beklediğimiz kolejin biraz düzensiz, acele
şekilde kurulmuş olması zannediyorum ki, ilerisi
için birçok aksaklık doğuracaktır.
AKlF SARIOĞLU (Muğla) — Teşekkür et
memiz lâzım.
'
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F E T H İ ÜLKÜ (Devamla) — Teşekkürü bi
dayette yaptım beyefendi. Maarifçi olarak bir
memlekette kurulması lâzımgelen bir müessese
için bidayette şükranlarımı arz ettim. Yalnız
şuna işaret etmeme müsaade buyurunuz. Bir
maarif politikasını bâzı noksanlıklar dururken,
yalnız bir tarafa tevcih etmek keyfiyeti fayda
vermez. Birçok okullar hoca bulamazken birçok
okullar en basit okul malzemesi olan bir yazı
tahtasından, yazı makinesinden mahrum iken ve
birçok köylerimizde mektepler yok iken, mevcut
okullar birçok ihtiyaçlarla karşı karşıya bulu
nurken, büyük masraflar göze alarak kollejler
kurmak biraz fazla gibi geliyor bana. Lüzum ol
duğunu ve şükranla karşıladığımı peşinen arz
ettim, fakat böyle bir düşünceye varmaktan ken
dimi alamıyorum.
R E İ S — Burhanettin Onat.
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, Muhterem Vekil bu mevzuda
konuşacak yerde bütün arkadaşların söyliyeceklerini dinledikten sonra konuşsalar ve cevapları
nı verseydiler daha iyi ederlerdi. Fakat nedense
sabırsızlandılar ve bizlerin konulmasını bekle
mediler. Bunu şu bakımdan söylüyorum, bu su
retle bizim -söylemek istediğimiz birçok şeyleri
kendileri ifade etmiş oldular, şimdi bize söyliyecek çok söz kalmadı. (Gülüşmeler).
Arkadaşlarım, yabancı dille tedrisat yapacak
dört lise açılmasa mevzuubahis olduğu zaman,
birçok meseleler konuşulurken olduğu gibi, Büt
çe Komisyonuna gittim ve konuşmalara iştirak
ettim.
Bugün burada olduğu gibi orada da bu mev
zuun iki zaviyeden incelenmekte olduğunu gör
düm. Birisi, böyle ecnebi dil üzerinde tedrisat
yapan lise lâzım 'mıdır, değil midir? İkincisi de,
lazımsa bu liseler nerede açılmalıdır?
Birincisi, esas dâvadır. Ve şayanı şükran
dır ki, benden evvel konuşan arkadaşım müs
tesna, bunun üzerinde ufak bir tereddüt gös
teren. tek bir arkadaşa rast gelmedimdi. Şimdi
konuşan arkadaşım esas okullarımızın şu, şu
noksanları varken, bir daktilo makinesi bile
yokken büyük külfetler ihtiyar ederek ecnebi
lisanla tedrisat yapan lise açmak doğru mudur
diye tereddüde düştüler. Burası öyle bir kür
südür ki, burada konuşulan her fikir muhte
remdir. Bu arkadaşın da fikirlerine hürmet
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ederim. Yalnız arkadaşlar; bugün çocukların!
ecnebi kolejlere gönderen aileler var mıdır, yok
mudur? Kıyamet kadar vardır. Hem o kadar
vardır ki, parası ile ilkokulu pekiyi derecede
bitirmişken, hattâ biraz yabancı lisana da vâ
kıfken gidiyorlar da o ecnebi okullarda istis
kal ediliyorlar, kovuluyorlar arkadaşlar. (Bra
vo sesleri, doğru sesleri) Binaenaleyh, hükü
met böyle bir teşebbüsü ele alırken vatandaşın
hissettiği büyük bir ihtiyaca cevap vermiş olu
yor. Birinci kademe bu.
İkinci kademe de: Bir arkadaşımız; «Millî,
gayrimillî, bunlar yuvarlak hesaplardır» buyu
ruyor. öyle değil arkadaşlar.
Ecnebi müesseselerin nizamnamelerine ba
kın. Bâzılarının birinci maddesinde, (bu mües
seseler hiristiyanlığı bu memleketlerde yaymak
için kurulmuştur) diye bir kayıt vardır. Bu
günkü asırda din telkini, ideoloji telkini doğru
dan doğruya onlar üzerinde meşgul olarak keli
melerle, cümlelerle yapılmıyor. Onun tahteşşu
urunda işliyerek, kâh gözünden, kâh kulağın
dan, bütün havassı hamsesinden, kültüründen
girerek yapacağı tesir ve telkini yapıyor. Mü
essir olmuyor mu? On tanesinde olmazsa bir
tanesinde oluyor. Şu halde arkadaşlar millî
bakımdan da, her bakımdan da bu müessesele
rin kurulmasına katî bir ihtiyaç vardır. Başka
memleketlerde var mıdır? Füruzan Tekil kar
deşimin çok güzel buyurduğu gibi, bir Alman,
bir İngiliz, Fransız, Amerikalı, hattâ bir İtal
yan asla ecnebi bir dile müracaat etmeden mes
lekinde, kültüründe istediği seviyeye ulaşabilir.
Biz böyle değiliz, onların ihtiyacı yoktur. Bu
radan yetişecek talebe diğer müesseselerden ye
tişecek talebe ile üniversitede nasıl bağdaşabi
lir? Bu hususta tereddüt etmeye bence lüzum
yoktur.
Yine Füruzan Tekil arkadaşımın çok iyi
tebarüz ettirdiği gibi bizim yarım asırdan beri
işliyen ve ecnebi dillerle tedrisat yapan bir mü
essesemiz v a r ; Galatasaray vardır. Onu bıra
kın, bugün kolejlerden mezun olan talebeler,
maalesef diyeceğim,, bizim liselerden mezun
olan talebelerden, üniversitelerde çok ileri git
mektedirler. Üniversitelerde ders okurken ko
lejde öğrendikleri İngilizce terimlerden dolayı
asla bir yadırgamaya mâruz kalmamaktadırlar.
Binaenaleyh bu iş de varit değildir.
Şimdi ikinci cepheye gelelim: Bu kolejleri
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kurmak lâzımdır. Tahsisat?.. Onu da vereceğiz.
Ama neden istanbul'da, Eskişehir'de, Konya'da,
falan ve filân yerlerde? Benim çok hürmet etti
ğim muhterem vekilim bana iltifatta bulundu
lar. Benim Antalya'mın kabahati ne, dediğimi
söylediler. Bütçe Encümeninde söylediğim bu
söz Eskişehir'de kurulmasın da Antalya'da ku
rulsun diye değildir. Şunu demek istedim:
«işin esbabı mucibesdni zikretmek, ona göre rüçhan hakkı kazanmak icabederse benim Antal
ya 'mın kabahati ne?» Ve yine dedim ki, bıra
kırsanız bu işin böyle dört tane, sekiz tane ,on
tane değil tam 66 tane talibi vardır. Antalya
gibi başlıbaşma bir kıta, bir iklim olan, bedayün, tarihin, tabiat güzelliklerinin, arkeolojik
kıymetlerin hazinesi olan bir vilâyet değil, yeni
teşekkül etmiş olan vilâyetlerimizden biri olan
Adıyaman'ı ele alın. Sorun oradan gelecek me
buslara, oranın halkına. Eğer bu kolejlerin ora
da açılması hususunda çok ileri bir esbabı mu
cibe dermeyan etmezlerse o zaman ne derseniz
deyin.
«Antalya'nın ne kabahati vardır?» dediğim
zaman bu maksatla konuştum, Antalya'da açıl
sın diye değil. Binaenaleyh arkadaşlar, Füruzan
Tekil arkadaşımın ve sayın Maarif Vekilinin
buyurdukları gibi, bugün Meclisimizin reyi ile,
iradesi ile iktidarı elinde tutan hükümet, dış
politikada olduğu gibi, iç politikada olduğu
gibi, bayındırlıkta olduğu gibi bir de maarif
politikasına sahiptir. Ben Bütçe Encümenindeki
konuşmamla da teyidedebilirim. Nihayet teşriî ve
icrai kuvvetler, bunların vazife ve salâhiyetleri,
fonksiyonları ayrılmıştır. Arkdaaşlar, işi bu ka
dar teferruata sevk edersek bir kere esas pren
siplere riayet etmemiş oluruz. Bu arada doku
nulacak işler yok mu? Dilimin ucuna gelince
tutamıyorum. Arkadaşlar - bizi mazur görün Meclis'e gelmeden, bütçesi tetkik edilmeden, ka
bul edilmeden sayın Vekil bu profesörleri nasıl
getirmiştir? Hazırlıklarını nasıl yapmışlar, ne
ye dayanarak yapmışlar? (Alkışlar) Meelisin
aklı selimine itimadı olabilir,, inanabilir ve bu
herkesin istediği bir şeydir. Nasıl olsa olacak
der; ama, hiç olmazsa bunları burada ifşa et->
memeli idi.
Şimdi neticeye geliyorum: Arkadaşlarımız
epeyi konuştu. Vaktinizi, müsamahanızı suiisti
mal etmiyeyim. Bu bir tahsisat kanunudur. Te
ferruata kaçmadan, tadını kaçırmadan müsaade-
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nizle bunu kabul ediverelim, olsun bitsin.. İstir
hamım budur arkadaşlar.
BÜTÇE ENCÜMENÎ MAZBATA MUHABBlBl HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlar; hükümet, yabancı dille tedrisat ya
pacak dört kolejin açılması hususundaki kanun
tasarısını huzurunuza getirmiş bulunuyor. Lâ
yihanın ilk müzakeresi, bir ihtisas komisyonu
olan Millî Eğitim Komisyonunda yapılmıştır.
Millî Eğitim Komisyonunuz tasarıyı olduğu gi
bi kabul etmiştir Tabiatiyle bu tasvibi yapar
ken işin esası üzerinde ihtisas komisyonu olarak
durmuş, biraz evvel ıbir arkadaşımızın dediği gi
bi, evvelâ bunların açılmasını tensip feuyurmug,
saniyen yerlerini kararlaştırmıştır. Tasarı bu
tarzda Maarif Komisyonunun tasvibine iktiran
ettikten sonra Bütçe Encümenine gelmiş bulu
nuyor. Bütçe Encümeni, tahsisatı kendi bünye
sinin icabınca yapmıştır. Bu tetkikatmı yapar
ken şu noktalara dikkat etmiştir : Evvelâ Ibir ka
nunla, Orta Tedrisat Kanuniyle, Maarif Vekil
liği lüzum gördüğü yerlerde lise açabilir, salâ
hiyetini kendisine vermiştir. Binaenaleyh lise
açmak, kolej açmak için ayrıca, ilâveten bir
salâhiyet almaya ihtiyacı yoktur. O halde huzu
runuza niçin gelmiştir? Malî senenin sonu ol
ması itibariyle lise veya kolejin açılması için
lâzım olan, bütçedeki tahsisat kâfi gelmemişi
Bu okulları da açmak kararını aldığı için ta
sarrufu mümkün olan bâzı yerlerden kolej açıl
masını temin edecek tertipten münakale yapıl
ması için bu teklifi yapmıştır.
Maarif Vekilinin kanuni yetkisine, bir ar
kadaşımız, takdir hakkı, diyor. Bu, takdir hak
kı değildir. Vekil, kanuni yetkisine dayanarak
kolej açılmasına karar verdiği halde kolejin
idari hizmetlerde kullanılacak bâzı memur
kadrosuna da ihtiyaç hâsıl olmuş. Eğer kadro
su kâfi olsaydı veya başka okullar veya lise
lerde tasarrufu mümkün kadrolar bulunsaydı
bunun için de gelmiyecekti. Şu halde huzuru
nuza iki mesele için geliyor : Birisi; tahsisat
talebediyor, ikincisi de; kadro talebediyor.
Bütçe Komisyonunda bu mevzu üzerinde
tetkikat yapılmış, ayrıca mevzuu ele geçirdiği
için bu kolejlerin açılıp açılmaması, yerleri
üzerinde de geniş tetkikler, geniş müzakereler
yapmaktan kendini alamamıştır.
Bu münasebetle bir arkadaşımızın sorduğu
bir noktaj^a cevap vermek istiyorum. Komisyo-
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mımuzda, bu, açılacak kolejlerin üzerinde de du
rulmuştur. Bâzı arkadaşlar kolejlerin hükümet
teklifinde olduğu gibi değil, onların dışında,
bâzı yerlerde açılması üzerinde de ısrarla dur
muşlardır. Hattâ bâzı arkadaşlar bizzat yer tâ
yin eden takrirler vermişlerdir. Bu takrirler
arasında Diyarbakır, Samsun veya Aydm hattâ
isim tasrih edilmeden Şark bölgesi, Şimal böl
gesi diye kayıtlar bulunmakta idi. istanbul ve
îzmir yerine Şark ve Şimal bölgelerinde iki ko
lej açılmasını istihdaf eden takrir reye kondu
ve kabul edildi. İtiraz ettik ve dedik ki : «En
cümen bu takriri reye koyamaz.» îstinadettiğimiz mevzuat hükümlerini de şu şekilde izah
ettik :
Muhterem arkadaşlar, bu arz ettiğim kanun
lâyihası iki mevzu için geliyor diye arz etmiştim.
Birisi kadro istiyor, diğeri tahsisat istiyor. Bu
nun dışında 1954 Bütçe Kanununa taallûk eden
geçici bir üçüncü madde ve bütçe kanununa
bağlı bir cetvel vardır. (L) cetveli. Her sene
değişir, hükümleri bir seneliktir. Bir de pansi
yonlar hakkında 2005 sayılı bir Kanunumuz
vardır, O kanun der ki, pansiyon talebelerinden
yani yatılı talebeden; alınacak ücret her sene
bütçe kanuniyle tesbit edilir. Kanun ibaresinin
ifadesinden anlaşılacağı üzere bütçe kanununa
bağlı cetvelin tesbit ettiği husus pansiyondan
alınacak üeret miktarıdır.
Şu halde, bâzı arkadaşlarımızın Bütçe Ko
misyonunda hükümetin açacağı pansiyonlardan
almayı düşündüğü ücrete mütedair cetvelde pan
siyon ücretlerine ait tekliflerin reye konamıyaeağmı arz ettim. Bunun üzerine komisyon bu ka
rarın isabetsizliğine kani oldu. Yine arkadaşla
rın tashih yolunda iadei müzakere teklifi reye
konuldu ve iadei müzakere yalnız o madde için
kabul edildi. O şekilde mesele halledildikten son
ra madde olduğu gibi reye kondu ye kabul edildi.
Yalnız bir noktayı arz etmek mecburiyetin
deyim. Maarif Encümenindeki beyanlariyle Büt
çe Bncümenindeki beyanları arasında tezat ol
duğu hususundaki beyanlara Maarif Vekilimiz
kendileri cevap verdiler. Yalnız biz mesaimizi
Maarif Encümeninin raporuna istinadettirdiğimiz için bilmekteyiz ki, Maarif Vekilimizin Büt
çe Encümeninde verdiği izahlarla Maarif Encü
meninin raporu arasında hiçbir tezat görmedik.
Maarif Encümeni, yalnız bu mevzua taallûk eder
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mahiyette değil, bu lâyiha için mazbatasında ye
di noktada temenni beyan etmiştir.
Raporun şurasında deniyor ki : (Maarif Ve
kili bu temenniyi dikkatle göz önünde bulundu
racağını ve bilhassa bu liselerin bir veya iki
sinin Şarkta veya Karadeniz bölgesinde açılması
imkânlarının arayacağını ifade etmiştir.)
Bu ifadeyi bizim komisyonumuz da aynen
yapmıştır. Nitekim bizim komisyonumuzda daha
esaslı ve kuvvetli yapmıştır ve biz raporumuzda
şu kayıtlarla bunu ifade etmiş bulunuyrüz :
«Memleketimizin bu liselere olan ihtiyacı te
barüz ettirilmiş, ayrıca bu dört lisenin açılması
nı mütaakip Karadeniz ve Şark vilâyetleri böl
gelerinde de aynı vasıfta liselerin açılması husu
su hükümetten temenniye şayan görülmüş ve Ma
arif Vekili de encümenin bu temennisini haklı
ve yerinde gördüğünü ve ilk imkânda bu temen
ninin tahakkukuna çalışacağını ifade eylemiştir.»
Binaenaleyh, Maarif Encümeni raporunda
zikredilen Maarif Vekilinin beyan ettiği sözlerle
bizim komisyonumuzdaki beyanları arasında as
la bir tezat bahis mevzuu değildir,
Şuna da bilhassa işaret etmek isterim; Maa
rif Encümeni böyle bir temayül göstermiş, te
menni etmiş Maarif Vekilimiz de bunu derhal
kabul etmiş... Buna imkân yoktur. Çünkü Maa
rif Encümeni Hükümet teklifini aynen kabul et
miştir. Onun üzerinde bir tadil yapmamıştır.
Yapmadığına göre Maarif Vekili, hattâ söylemiş
olsa, yapmak imkânından mahrumdur. Çünkü:
hükümet teklifi Maarif Encümenince aynen ka
bul edilmiştir. Bu vaziyet karşısında arz ectiğim gibi lüzum gördüğü yerde liseyi açmak hak
kı Maarif Vekilimize verilmiştir. Bunun üzerin
de durmak bizim komisyonun mevzuu değildir.
Bunun leh ve aleyhinde durulur. Fakat bu ancak
kanunu değiştirmekle mümkün olabilir. Yoksa
yüksek heyetiniz böyle bir kanunî salâhiyeti Ma
arif Vekiline verdikten sonra ayrıca burada aç
ma şurada aç demeye ancak o kanunu değiştir
dikten sonra salâhiyettar olabilir, kanaatinde
yim.
Bir noktayı daha arz edeceğim; arkadaşımız
bir takrir verdi, orada diyor ki: (Bir tanesinin
Ankara'da açılması lâzımdır).
REÎS — Böyle verilmiş bir takrir yoktur.
HÂDÎ HÜSMAN (Devamla) — Böyle bir
takrir yoksa mesele yoktur. Binaenaleyh, hükü
metin komisyonumuzda vâki bu temennilerini
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Yüksek Heyetinize şahsan bizzat arz etmesinden
sonra; bizim mazbatamızda hangi mütalâa ile,
hangi kanuni esaslara dayanarak bu lâyihayi ol
duğu gibi kabul ettiğimizi arz etmiş oluyorum.
Takdir gene Yüksek Heyetinizindir.
R E Î S — Maarif Vekili.
MAARÎF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, küçük bir nok
tayı açıklamak mecburiyetindeyim. Arkadaşımı
zın birisi bir emrivakiden bahsettiler. Burhanettin Onat bey arkadaşımız da «neden bu Mec
lise gelmeden öğretim angajmanına geçtiniz?»
dediler.
Arkadaşlar elimize bir kanun vermişsiniz, ve
bizden iş istiyorsunuz. Kanaatımca okulların
açılması Yüksek Heyetinizce kabul ediliyorsa işi
bu safhaya getirmememiz ancak bizi muahezeye
sebep olabilirler. Temmuzda çalışmaya başladık,
lâyihayi Eylülde sevk ettik, ancak bugün Ocak
ayında huzurunuza gelebildi. Kanunun çıkmasını
bekliyerek teşebbüse geçseydik daha iki sene biz
bu okulları açamazdık. Bizden iş istiyorsunuz, D.
P. iktidarı, D. P. Meclisi, D. P. hükümeti mille
tin iş isteme hususundaki güdümünün ne oldu
ğunu müdriktir. Sade bu şevk ve aşkla huzuru
nuza geldik.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum).— Muhte
rem arkadaşlar, hükümetin memleketteki lisan
tedrisatının za'fmı nazarı itibara alarak bu li
san tedrisatını kuvvetli bir şekilde yapacak bir
takım kolejler açılması hususunda bir karar ver
miş olmasını ve bu kararı tatbik etmek, için
lüzumlu tahsisatı almak üzere B. M. M. ne bir
kanun sevk etmiş olmasını memnuniyetle karşı
lamak iktiza eder. Yalnız bu memnuniyetin al
tında bir prensip meselesinin de gizli olduğunu
nazarı itibara almak ve B. M. Meclisinde bu
prensip meselesini münakaşa etmek mecburiyeti
de vardır.
Vakıa arkadaşımızın, B. M. M. bu meseleyi
salâhiyetle müzakere eder mi etmez mi konu
sunda Maarif Vekiline bir kanunla verilmiş olan
icra salâhiyetinden bahsederek B. M. M. nin te
ferruata girmeye hakkı olmadığı hususundaki
müdellel beyanını dinledik. Fakat bu müdellel
beyanata karşı bizim tarafımızdan verilecek bâzı
müdellel beyanlar olmıyacağı hiçbir zaman düşü
nülemez.
Muhterem arkadaşım diyor ki; «Bu bir Tah-
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sisat Kanunudur, hükümet bir Tahsisat Kanunu
sevk etmiştir, bu böyleee kabul edilir ve hükü
met icraata geçer.» Âmenna, doğru! Ama dikkat
edilecek olursa hükümet kanunu sevk ederken bir
esbabı mucibe lâyihası yazmıştır. Bu esbabı mu
cibe lâyihası, Dahilî Nizamname gereğince ya
zılması ve kanuna ilâve edilmesi lâzımgelen hu
kuki ve kanuni bir vesikadır. Esbabı mucibe lâ
yihası olmayınca bir kanun müzakere edilemez,
geriye gönderilir, tamamlanması iktiza eder. O
halde bir kanun, B. M. Meclisine sevk edilen es
babı mucibesi muhik görüldüğü takdirde şayatnı kabul olur, muhik görülmediği takdirde de
kabul edilmez.
•.",..
Sonra, bir kanunun müzakeresi demek sade
ce maddelerin müzakeresi demek değildir; ka
nunun sevk sebebi olan esbabı mucibe lâyihası
nın müzakeresi ve tasvibi demektir. Bir.-kanunu
esbabı mucibe lâyihasından mücerret olarak mü
talâa etmek, bu bir Tahsisat Kanunudur, diye
onu bir tarafından alarak esbabı mucibesini bir
tarafa atmak ne hukukan ne de mantıkan şa
yanı kabul olabilir.
Şimdi, Maarif Vekili arkadaşımız böyle bir
kanun getirmese idi de hükümet adına Eti lisaniyle veyahut Lâtin lisaniyle tedrisat yapacak
dört tane lise açmak üzere bir kanun getirse idi,
bir Tahsisat Kanunudur diye onu müzakere etmiyecek mi idik. Dört lise açılacak, şukadar yüz
bin lira tahsisat verelim, Maarif Vekilimizin tas
vibi üzerine Eti lisanı üzerinden tedrisata geçil
sin mi diyecektik. Böyle şey olmaz arkadaşlar!
Mademki, bir kanun getirilmiştir, mademki
esbabı mucbesi vardır, mademki bir tahsisat ve
rilecektir ve tahsisat bu esbabı mucibenin temel
leri üzerine oturtulacaktır, muallâkta olan bir
işe tahsisat vermek mevzuubahis değildir. O hal
de esbabı mucibe lâyihasında zikredilmiş husus
ları Büyük Meclis tarafından arizü amik müza
kere ve münakaşa edilmek zaruretindedir. (Ta
biî, sesleri)
Bunun böyle olduğu şundan da belli • Bu
kanuna ait bu esbabı mucibe lâyihası Maarif
Encümenine havale edilmiştir, Maarif Encü
meninde mezkûr hususat teker teker mütalâa
edilmiştir, ondan sonra Bütçe Encümenine ha
vale edilmiştir. Bütçe Encümeni de, Maarif Encü
meninde ileriye sürülmüş olan hususat teker
teker müzakere edilmek suretiyle birtakım ka
| rarlara varmıştır. Bütün bunlar, esbabı muci-
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be lâyihası dolayısiyle konuşmalarda elbette
izah edilmiştir. Bütçe Encümeni mazbata mu
harriri olan arkadaşımız geliyor, diyor ki; bu
Bütçe Encümeninde elimize gelmiştir, ele aldık,
mütalâa ettik. Maarif Encümenine de bu es
babı mucibe lâyihası gelmiş, onlar da almışlar,
onlar da mütalâa etmişlerdir. Mütalâa ettiler,
karara.vardırlar, yazdıkları kararları da maz
batalarında belirtmişlerdir. Şimdi Büyük Mil
let Meclisinin huzuruna gelmiş bulunuyor. Bu
sırada diyorlar ki; Maarif Encümeni filân filân
almış, esbabı mucibesini takviye eden birta
kım temenniler orada münakaşa edilmiş, Bütçe
Encümeninde de münakaşa edilmiş. Binaen
aleyh Meclisin Heyeti Umumiyesinde artık mü
zakere edilmesin..
Arkadaşlar; encümenler Meclisin fer'idir,
cüzüdür. Onlar Meclis namına, muayyen sa
halardaki meseleleri tetkika memurdurlar. Bun
lar Meclis namına tetkik ettiler, haklarında
mütalâalar dermeyan ettiler ve Meclis evvel
ce Maarif Vekiline bir salâhiyet vermiştir, o is
tediği gibi, istediği yerlerde liseler açar deyip
mevzuu Meclisin müzakeresinden kurtarmak ol
maz.
Başka bir husus daha var. Arkadaşlar, de
dim ki, bu kanun bir tahsisat kanunu olmakla
beraber aynı zamanda bir prensip kanunudur
da. Bu liseler Maarif Vekiline muayyen bir
kanunla tanınmış olan haklara istinaden açıla
bilecek liselerin hususiyetini haiz bulunmuyor.
Bunların hususiyetleri vardır. Bunlar başka
dillerde tedrisatta bulunacaklardır, başka şe
kilde çalışacaklar. Tamamen değişik bir şey.
Binaenaleyh yabancı dille tedrisat yapan lise
açılması hususunda Maarif Vekiline verilecek
olan salâhiyet maarif politikasının yepyeni bir
işaretidir ve bir karar verilmesi lüzumuna âmir
mi, değil mi, bunun belki münakaşası iktiza
eder. Bunun bu tarafını bırakıyorum. Bina
enaleyh kanun önümüze gelmiştir. Büyük Mil
let Meclisinde müzakereye başlanmıştır, bütün
teferruatına varıncaya kadar incelenecektir.
Meclis onu müzakere ederek bir karara vara
caktır. Bu karar tahsisat kararı şeklinde de te
celli edebilir, yahut Meclis pekâlâ hükümete
«siz verdiğiniz kararı geri alınız, Meclisin ka
rarı ve temayülü şu, şu şekilde tecelli etmiştir,
bu arzu ve işarete göre kararınızı tebdil ediniz»
de diyebilir.
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Yok eğer bu tasarı Bütçe Kanununun deva
mı veya neticesi ise, Büyük Millet Meclisinin
bu gibi tavsiye ve işaretlerde bulunacağı Bütçe
Kanunundan bellidir. Bütçe Meclise gelir, bâ
zı hususları beğenilmez, tahsisatın artırılması
veya indirilmesi hususu Bütçe Komisyonunda
müzakere ve kabul edilmiş olmasına rağmen,
Büyük Millet Meclisi onu yeniden müzakere
eder. Buna göre tahsisat artırılır veya kaldı
rılır veyahut tahsisatın şekli tahsisi değiştiri
lir. O halde bu, bir bütçe kanunu, tahsisat ka
nunu ise bunun üzerinde hiçbir suretle icra
nın salâhiyetlerine tecavüz etmeden Maarif Ve
kilinin lise açmak hususundaki karar verme
salâhiyetlerine taarruz etmeden, bunun üzerinde
birtakım değişiklik yapması Büyük Millet Mec
lisinin tabiî vazifelerinden olmak lâzımgelir.
Şimdi, muhterem Hadi Hüsman arkadaşı
mızın, Bütçe Komisyonu namına, biz bunu ne
suretle müzakere ederiz, eder miyiz, edemez
miyiz, yerini değiştirebilir miyiz, değiştiremez
miyiz1? meseleleri hakkında söylemiş oldukları
na bu suretle arzı cevabettikten sonra başka
bir hususa daha dokunmak istiyorum.
Arkadaşlar; Burhanettin Onat arkadaşımız
f eryadettiler. Dediler ki; «Türk aileleri çocuk
larım kolejlere vermek için savaşıyorlar, şunu
yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bu kolejler ide
olojik birtakım esasları bâzı memleketlere tel
kin etmek gibi birtakım düşüncelerle kurulmuş
olacaklardır. O halde biz. buna karşılık kolej
ler açalım, ihtiyacı ortadan kaldıralım...» Doğ
rudur, hakikaten böyle bir şey vardır. Ecne
bi kolejler büyük bir tehacüme mâruzdur. Halk
çocuğunu oraya yazdırmak için gayret sarf edi
yor, her şeyi yapıyor. Bunu daha iyi tedrisat
yaptığı için değil, kesesine uygun geldiği için
değil, bu memleketin bünyesine tamamen inti
bak ettiği için değil, sırf lisan tedrisatı için ya
pıyor. Binaenaleyh müstakil bir kolej açmak
hususundaki Maarif Vekâletinin şu teklifi, bir
ihtiyaca tekabül ettiği için, şükranla karşıla
rız. Bunu yaparken bizim de Maarif Vekâle
tinden suallerimiz vardır.
Arkadaşlar; şu elimdeki broşürler, Maarif
Vekâletinin orta mektep ve liseler için tanzim
etmiş olduğu müfredat programlarıdır. Rica
ederim, bu müfredat programına bakalım.
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Onu, bütçe müza
keresinde konuşursunuz..

— 59 —

İ : 25

10.

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Müsaa.
de eder misiniz Nuri Beyefendi? Bütçe Kanu
nu konuşulurken, diyorsunuz, fakat biz bu tah
sisatı kabul edecek olursak dört kolejin açıl
ması, için prensip kararını vermiş oluruz. Ko
lejler 1955 bütçesinden sonra açılacak olsaydı,
ve Maarif Vekilinin, şimdi söylediği gibi, he
men açılmıyacak olsaydı onu bütçe müzake
relerinde münakaşa etmek muvafık olurdu. Bu
tahsisatı şimdi kabul etmekle 1955 bütçe mü
zakeresinde bir emrivaki olacaktır, çünkü tah
sisatı kabul edilmiştir, mektepler açılmıştır ve
1955 bütçesinde bu mektepler için ieabeden tah
sisatı vermek bir zaruret olacaktır.
Şimdi arkadaşlar; orta mekteplerin üç sı
nıfında haftada beşer saat ecnebi dili dersi var..
(Üç saat, sesleri). Burada beş saat diye yazılı
dır.
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — O eskidir.
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Yeni
sinde kaçtır? (Üç saat, sesleri). Haftada 3 saat
ders var, 40 haftada 120 saat eder. Üç senede
360 saat eder. Liselerde beş saat var, 40 haftada
200 saat eder, üç senede 600 saat eder.
Demek ki bin saate yakın ecnebi ders okutul
maktadır.
Sonra müfredat programında lisenin son sı
nıfına mütaallik ecnebi derslerden talebenin seviyesnin ne olacağına dair olan kısımda şöyle bir
şey var ,diyor ki : (Talebeye klâsik metinlerin
tetkik ve izahı, bu parçaları yazanların hayat
ları, mesleki ve eserleri hakkında mücmel ma
lûmat verilir.)
Şimdi, lisan hocası arkadaşlara soruyorum,
bir lisede klâsik «serleri okutmak, anlatmak ve
bu eserler hakkında mücmel malûmat verilebil
mesi ve bunların talebe tarafından anlaşılabil
mesi için lisan tedrisatının liselerin son sınıfında
hangi seviyede bulunması iktiza eder?.
Şimdi Maarif Vekili bizden bu kolejlerin te
sis edilmesi prensip kararını alırken şu kararı da
almalıdır. Liselerde ve ortaokullarda artık ecne
bi lisanı okutulmaz, okutulmasında da fayda
yoktur.... Olmadığı bedihî olmuştur ve Maarif
Vekili resmî bir vesika ile ve bir kanun teklifiy
le bunun böyle olduğunu bizim huzurumuza ge
tirmiştir. Bunun artık inkâr edilir tarafı yok
tur. O halde; Maarif Vekiline şunu soruyorum;
lisan tedrisatı bakımından hâsıl olan tezadı bi-
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ze neyle izah edeceklerdir!, İzah etsinler lütfen.
Bunun ötesinde mekteplerin açılma mahallerinin
tâyin edilmesi hususunda da bâzı fikirler ileri
sürmek yerinde olur. Görüyoruz ki; bu mektep
ler İstanbul'a açılıyor, izmir'e açılıyor, doğru.
Çünkü karşılarında ecnebilerin bu şekildeki mües
seseleri var. Bizim de bu pazar yerine kendi mües
sesemizi götürmek suretiyle onlarla bir müsabaka
ya çıkmakta fayda vardır. Ama Eskişehir'de
;
açılıyor, Konya'da acılıyor, (Ne lüzum var, de
ğil mi, sesleri) Ne lüzumu var demiyorum. Fa
kat başka bir yerde açılması hususunu da düşü
nebilirdi. Mütemadiyen aynı mıntakaya teksif
etmekte fayda yok gibi geliyor. (Bravo, sesleri)
Başka bir noktayı daha izah edeceğim. Maa
rif Vekili buyurdular ki: «Ben, işaa etmeye me
zun değilim. Ama ecnebi hocalar bâzı vilâyetlere
gitmiyorlar.» Eğer böyle ise; bu hocalar daha
tesisde, okulun nerede kurulması lâzımgeldiğine kadar müessir oluyorlarsa, biz bu kolejler işi
ni. elinizden kaçırıyoruz demektir.
Hülâsa bana öyle geliyor ki, bu kolejler
Garba açılmış birer kapıdır. Çok geri olan mu
hitlerde de bu kolejlerin açılması mevzuubahis
olabilir.
Şimdilik benim söyliyeceklerim şu kadardır.
Diyorum ki; bizim bu işleri münakaşa etmeye
salâhiyetimiz vardır, ve münakaşa edebiliriz.
(Alkışlar).
HÂDÎ HÜSMAN (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlar, maalesef arkadaşım benim demek istedMerimi yahut söylediklerimi tamamen yanlış
anlamışlar. Bir mevzu ki, Yüksek Heyetinizin
huzuruna gelir, fakat o konuşulmaz, olduğu gi
bi kabul edilir, mânasına gelecek hiçbir ifadede
bulunmadım. Hükümete bir salâhiyet verilmiş
mektebi istediği yerde açması için, lüzum görece
ği yerde açması için. Hazırlıklarını ikmal etmiş,
tahsisatını ve kadrosunu istiyor ve talebeden şu
kadar para istiyeceğini söylüyor ve keyfiyeti tas
vibinize arz ediyorum, diyor. Elbette ki, bu, mü
zakere edilir, elbette ki, tahsisat müzakere edi
lir, kadro müzakere edilir, kabul veya reddedi
lir. Hükümetten gelen bir teklifin olduğu gibi
kabul edileceğine delâet eden bir ifadede bulun
madım. Böyle zan ve tahmin ettikleri için de
doğrusu cidden üzüldüm, böyle bir şey söyleme
dim. Yalnız bir nokta var. O noktayı da arz ede
yim :
Bütçe Komisyonu kararını verirken elbette ki,

— 60 —

î : 25

10. .. 10.56

C :1

birtakım hukuki mesnetler arar. Onlara dayan | kolejlerin açılmasında isabet varsa Heyeti Celile
mak mecburiyetindedir. îşte Bütçe Komisyonu | açılsın, diye tahsisat verir, yoksa vermez.
nun yaptığı sadece budur.
Yer meselesinde «Kanunun Maarif Vekâleti
ne bıraktığı salâhiyette Maarif Vekâletini ser
Ama şurada mı açılsın, burada mı açılsın?
best kılmak lâzımdır.» dedim. Lüzum görmezse
Ben biraz daha ileri gideceğim : O nokta arka
niz tahsisat vermezsiniz, kolejler açılmaz. Lüzum
daşımın temas ettiği bir mevzudur. Doğrudur
görür, verirseniz., açarız.
ama münakaşasını Bütçe Komisyonu yapmaz.
REİS — Daha 14 arkadaş söz istemiştir. Ki
Kanun hükümete lise ve ortaokul açmak yet
fayeti
müzakere takrirleri vardır. Vekilden son
kisini vermiş. Acaba bu yetkinin içerisinde bü
ra
son
söz milletvekilinin olduğundan Mümtaz
tün tedrisatı yabancı dille yakılacak liselerin
Tarhan
Beye söz veriyorum.
açılması dâhil midir? Yoksa bir üniversite açmak
MÜMTAZ TARHAN (Ankara) — Arkadaş
gibi ayrıca bir kanun mevzuu mudur? Bunu tet
lar, yabancı dille tedrisat yapan okulların açıl
kik edecek olan yer, Millî Eğitim Komisyonu
ması hususunda bir mahzur olmadığına dair ileri
dur, Millî Eğitim Komisyonu, vekâleti bu meksürülen tezin antitezi şudur : Millî dili, ilim dili
, tepleri açmaya salahiyetli telâkki etmiş ve lâyiha
halinden
çıkartmak tehlikeli olur ve çocukları
da bunun aksine delâlet eder hiçbir noktai nazar
mızın millî benliklerinin inkişafında belki tehli
serdetmemiş. Bütçe Komisyonu da bunu böyle
ke arz eder, yani böyle bir endişe yaratabilir, bu
kabul etmiştir.
antitez. Bu bir memlekette hiç yabancı mektep
Görüşülebilir, tenkid mevzuu olab.'lir, tetkik
olmazsa kabili münakaşadır. Halbuki memleketi
mevzuu olabilir.
mizde, Lozan ahitnamesiyle kabul ettiğimiz ya
Sonra bir şey var. Tahsisat vermiyorum, di
bancı mektepler mevcuttur, bu yabancı mektep
yebilir, Büyük Meclis. Lütfeder, kabul edersi
lerde memleket çocukları lisan öğrenmektedirler.
niz veyahut reddedersiniz. Bu ret bu mektep
Şimdi büyük bir ihtiyaç şeklinde beliren yaban
lerin açılmasını istemiyorum, mânasına gelebilir,
cı dil öğrenmek ihtiyacını karşılamak için hükü
yerini beğenmiyorum, mânasına gelebilir. Tahsi
met tarafından tedbir almak kadar faydalı birşey
satını kabul, etmez. Bu da bu yerlerde açılmasını
tasavvur edilemez. Millî varlığımızı rencide ede
istemiyorum, mânasına gelir.
ceği hakkındaki endişe de varit değildir. Memle
Bütçe Komisyonu bu kararı verirken, Maarif
ketimizdeki Galatasaray Lisesi uzun bir tarihe
Vekâletine, okul açma yetkisini veren kanunun
maliktir.
mevcudiyetini göz önünde bulundurmuş ve sadece
Yine memleketimizde yabancı dille tedrisat
bu okullar talebesinden alınacak ücreti ve tahsi
yapan kolejler, millî kolejler mevcuttur. Bunla
satı derpiş etmiş ve tadil yapılmasının doğru oların yıllıklarını tetkik ediniz, bu kolejlerin du
mıyaoağına kanaat getirmiştir.
var gazetelerini tetkik ediniz, bu kolejlerin resim
Lâyiha tabiatiyle Yüksek Meclisinizde enine
sergilerini tetkik ediniz; hepsinde millî kültürün
boyuna görüşülecektir. Bunu ben de arkadaşımız
hâkim olduğunu ve millî heyecanın birinci plân
kadar takdir eden bir arkadaşınızım.
da yer aldığını görürsünüz. O halde yabancı dil
R E İ S — Maarif Vekili.
le tedrisat yapan resmî kolejlerin açılmasında bu
MAARİF V E K İ L İ CELÂL YARDIMCI
yönden hiçbir mahzur tasavvur edilemez. Kaldı
(Ağrı) — Efendim; arz etmek istediklerimi
ki birçok dersler tarih, coğrafya, Türkçe, edebi
Bütçe Encümeni Raportörü arkadaşımız burada
yat, resim, ruhbilim, filozof i ve sosyoloji gibi
söylediler.
dersler yine Türkçe okutulacaktır. Yabancı dille
Bir lâyiha üzerinde Yüksek Meclisiniz elbette
okutulacak olanlar ise matematik, astronomi,
fikrini söyler, elbette tenkidde bulunur. Llüzum
fizik, kimya ve saire gibi tamamen teknik ders
vardır. Tahsisatı veriyoruz açın, tahsisatı vermi
lerdir.
yoruz açmayın, dersiniz. Bunda tevakkuf dahi
Muhlis Ete arkadaşım demin beyanatta bulu
caiz değildir. Maarif Encümeninden, Bütçe En
nurken, bunlar üniversiteye devam ettikleri tak
cümeninden başlayıp Heyeti Celileye geldiği ana
dirde, yabancı dille yetiştikleri için, üniversitede
kadar olan seyri esnasında bu kolejlerin açılma
başarı gösteremediklerini ve böyle bir tehlike
sında isabet bulunduğu anlaşılmıştır. Eğer bu
mevcut bulunduğunu-ve yabancı dille tedrisat

— 61 —

î : 25

10.1 .1955

yapan mekteplerden mezun olan çocuklarımız
hususi surette ders almak mecburiyetinde kalı
yorlar. Çünkü teknik bilkileri yabancı dilde ders
aldıkları için birçok zorluklara, birçok zahmet
lere mâruz kaldıklarına işaret ettiler ki, bu teş
hisinde arkadaşımız aldanıyorlar. Çünkü Anka
ra'da yabancı dille tedrisat yapan bir kolej var
dır. Yabancı dille yapılmış bir ankete sadece bin
de on bir nispetinde çocukların hastalık dolayısiyle devam etmedikleri, geri kalanların dersle
ri hususi bir alâka ile takibettikleri ve tamam
ladıkları anlaşılmıştır.
Diğer taraftan memleketimizde bir asırlık ta
rihe malik bulunan yabancı okullardan mezun
olan çocuklarımız olgunluk imtihanlarına gir
mekte ve üniversitelere devam etmekte ve teknik
terimleri yabancı dille öğrendikleri halde üni
versitelerde de aynı ıstılahları Türkçe olarak takibederek mezun olmaktadırlar.
Bu itibarla Maarif Vekâletimizin teşebbüsü
ve teklifi yerindedir. Memleketimizin büyük bir
ihtiyacına cevap verecek mahiyettedir. Bendeniz
teklifin kabulünü rica ediyorum.
REÎS — Efendim, kifayet takrirleri var,
okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Meselenin tenevvür ettiği anlaşılmaktadır.
Müzakerenin kifayetini reye vaz'etmenizi arz ve
teklif ederiz.
İstanbul
Balıkesir
Balıkesir
F . Tekil
V. Asena
A. Kalıpsızoğlu
Yüksek Reisliğe
Müzakere kâfidir. Reye konulmasını teklif
ederim.
Antalya
E. Karan
R E Î S — Aleyhinde îhsan Hamid Tiğrel.
ÎHSAN HAMÎD TÎĞREL (Diyarbakır) —
Konya mebusu arkadaşım yeter diyorlar. Mü-'
saade ederlerse konuşayım.
Efendim, müzakere kâfi değildir. Şu sebeple^
kâfi değildir. Ortada her şeyden evvel bir pren
sip meselesi vardır. Gerek Maarif Vekili arka
daşınız gerekse Bütçe Encümeni Mazbata Mu
harriri arkadaşımız, kanunla Maarif Vekiline
verilmiş bir salâhiyet vardır. Bu salâhiyetine
istinaden şu veya bu mektebi açmaya karar ve-
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rebilir. Meclisin buna müdahalesi caiz değildir
şeklinde mütalâada bulundular.
Eğer Türkiye Cumhuriyeti tefriki kuva esa
sına göre kurulmuş bir cumhuriyet olsaydı bel
ki bu mütalâa varit olabilirdi; Fakat Anayasa
nın 5 nci maddesi teşriî salâhiyet ve icra kud-ı
reti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz
eder demektedir. Binaenaleyh icranın salâhiyeti
mutlak değildir. Meclisi Âlinize niyabeten ic
rada bulunan hükümetin icraatı doğru mudur;,
değil midir, doğru tatbik ediliyor mu edilmiyor
mu? Bunu en ufak teferruatına kadar mütalâa
etmek tahsisatına ve hattâ nerede tesis edileee->
ğini tesbit edip karara bağlamak Meclisin salâ
hiyeti dahilindedir. Bunu en ufak teferruatına
kadar değiştirmek elindedir.
Sonra bir mesele daha var; Hadi Hüsman
arkadaşımız, Bütçe Komisyonu
kararlarını, •
zühul ederek, yanlış aksettirdiler. Dediler ki, bu
hususta takrir reye konabilir mi,, konamaz mı?.
Bütçe Komisyonu bu hususta konamaz mütalâası
na vardı, dediler. Hayır arkadaşlar..
REÎS — îhsan Hamid Beyefendi, görüşmeniz
yalnız kifayet takririnin aleyhinde olacaktır,
bu bahse dönmiyelim.
ÎHSAN HAMÎD TÎĞREL (Devamla) — Büt^çe Komisyonu Raportörü arkadaşımızın verdiği
izahatta zühul vardır. Bu hususun tebellürü ba
kımından müzakereye devam edilmesini rica ede
rim.
R E Î S — Müzakerenin kifayetini reylerinize
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler..
Efendim, tereddüt hâsıl oldu, tekrar reye arz
edeceğim, müzakereyi kâfi görenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar.. Kâfi görmiyenler ellerini kaldır
sınlar.. Az bir ekseriyetle müzakere' kâfi gö. rülmüştür.
Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum.
(Esas hakkında takrirler var sesleri) Evet efen
dim, effedersiniz, aykırı takrirler vardır.
Efendim, bir takrir vardır, okutuyorum.
Yüksek Reisliğe
Kanuna.bağlı 5 sayılı cetvelde gösterilen yer
lerin tesbitinde isabet olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu itibarla cetvel üzerinde gerekli revizyon ya
pılmak üzere tasarının alâkalı Maarif ve Bütçe
encümenlerine iadesini arz ve teklif ederiz.
Çoruh
Seyha-n
Hilmi Çeltikçioğlu
Mehmet Ünaldı
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Gazianteb
Süleyman Kuranel
Erzurum
Hasan Numanoğlu
Siird
Suat Bedük

Diyarbakır
Yusuf Azizoğlu
Erzurum
Bahadır Dülger

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Bu takriri reye koyamazsı
nız.
REÎS — Encümen söz mü istiyor? Buyurun.
HÂDÎ HÜSMAN (Devamla) — Muhterem
arkadaşlar takrir, mevcut bir kanun hükmünün
tadilini tazammun etmektedir. Kanun hükümle
rinin tadili ise muayyen prosedürlere tâbidir.
Bu itibarla şahsan o kanaatteyim ki Başkanlık

B — TAHRÎRİ
1. — Tokad Mebusu Ahmet Gürhan'ın To
kad vilâyet merkezi ile bâzı kaza ve nahiyele
rinde 1955 senesinde hükümet konağı yapılıp
yapilmıyacağına dair sualine Maliye Vekili Ha
san Polatkan'm tahrirî cevabı (7/40)
28 . XI . 1954
T. B. M. Meclisi Reisliğine
Aşağıdaki suallerime Maliye Vekili tarafın
dan tahrirî olarak cevap verilmesini hürmetle
rira ederim.
1. 1950 de iktidara gelen partimizin Tokad
hariç, diğer bütün vilâyet veya kaza ile bucak
larına yüzlerce hükümet konağı inşa etmiş bu
lunmaktadır. Halbuki, Tokad'm il merkezindeki
hükümet konağı harap hattâ maili inhidam bir
durumdadır. Bundan başka Artova ile Almus
kazalarının hükümet konakları olmadığı gibi Re
şadiye'nin Bereketli, Nikras'm Lâdik ve Arto
va'nın Sulusaray hükümet konakları da yoktur.
Hassaten bu bucaklardaki bucak müdürleri bir
köy evinde, daha doğrusu çok basit bir köy evin
de icrayi hükümet etmektedirler.
Şu hale göre bu hükümet konaklarının yapım
işleri 1955 te de mi yapılmıyacak?
/

Tokad
Ahmet Gürkan
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Divanı bu takriri reye koyamaz.
REÎS — Efendim, müsaadenizle arz edeyim.
Maarif ve Bütçe encümenlerinden geçmek suretiy
le huzurunuza gelmiş bir tasarı vardır. Bu tasa
rının yeniden Maarif ve Bütçe encümenlerine
gitmesini istiyen bir takrir vardır.
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Ama muay
yen bir maksatla.
REÎS — Bu takriri reyinize arz etmekte hiç
bir mahzur görmüyoruz.
Takriri reyinize arz ediyorum : Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Tasarının Maarif ve Bütçe en
cümenlerine gitmesi kabul edilmiştir.
12 Ocak Çarşamba günü saat 15 te toplan
mak üzere celseyi kapatıyorum.
Kapanma saati : 17,55

SUALLER
T. C.
Maliye Vekâleti
Millî E. U. Müdürlüğü
Ş : I Md.
Sayı : 3132 -1471/513

7 . 1 . 1955

özü : Ahmet Gürkan'in
sual takriri H.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Kanunlar Müdürlüğü :
C : 30 . XI . 1954 gün ve 648 - 2761/7/40
sayılı yazıya.
Tokad vilâyeti merkezi ile bâzı kaza ve nahi7, elerinde 1955 senesinde hükümet konağı yapıhp yapılmıyaeağma dair Tokad Mebusu Ahmet
Gürkan'm tahrirî sual takririne karşı hazırla
nan cevap iki nüsha olarak takdim kılınmıştır.
Bir nüshasının takrir sahibi Tokad Mebusu
Ahmet Gürkan'a tevdiine müsaadelerini saygı
larımla arz ve rica ederim.
Maliye Vekili
H. Polatkan
Tokad vilâyeti merkezi ile bâzı kaza ve na
hiyelerinde (1955) senesinde hükümet konağı
yapılıp yapılmıyacağı hakkında Tokad Mebu
su Ahmet Gürkan tarafından verilen tahrirî sual
takriri hakkında not
1950 senesinden sonra vekâletlerarası teşek-
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kül eden komisyonca evvel emirde hiç hükü
met konağı bulunmıyan vilâyet ve kazalarda
birer hükümet konağı inşası maksadiyle 15 se
nelik bir program hazırlanmış ve bütçelerin
verdiği imkâna göre bu programın tahakkuku
yoluna gidilmiştir.
Bu meyanda, halen harap bir hükümet ko
nağı mevcut bulunan Tokad vilâyet merkezin
de bir hükümet konağı inşası 1955 yılı, Artova
kazası ile Bereketli nahiyesi de 1956 yılı pro
gramına alınmış bulunmaktadır.
Diğer, Almus kazası ile, Lâdik ve Sulusaray
nahiyelerinde ileride bütçelerin vereceği im
kânlara göre birer hükümet konağı inşası not
edilmiştir.
Keyfiyet arz olunur.
Maliye Vekili
H. Polatkan
2. — Tokad Mebusu Ahmet Gürtym'ın, Er
baa kasabasının kanalizasyonu ve Sulusaray na
hiyesinin tam, teşekküllü hale getirilmesi için ne
düşünüldüğüne dair sualine Dahiliye Vekili Na
mık Gedik''in tahrirî cevabı (7/44)
29". X I . 1954
T. B. M. Meclisi Reisliğine
Aşağıdaki suallerime Dahiliye Vekili tarafın
dan tahrirî olarak cevap verilmesini hürmetle
arz ve rica ederim.
1. Müteaddit zelzeleler dolayısiyle binden
fazla can kaybına duçar olmakla beraber bilais
tisna bütün binaları da yerle beraber olan Erbaa
kasabası, bir kanunla yerini değiştirmiş bulun
maktadır. Yeni kasaba halkı, sabık iktidardan
gördüğü çok az ve hiç mesabesindeki yardımı
(ki, bu yardım halkın teberrularıdır.) müsmir
olmamakla beraber varlıklarını sarf ederek mo
dern bir kasaba kurmuştur. Kasabadaki evlerin
bahçeli olması ile genişliyen belediye hizmetleri,
esasen bütün gelirlerini kaybeden Erbaa Beledi
yesi tarafından hakkile ifa edilememekte ve bü
tün gayretine rağmen îller Bankasına olan yüz
binlerce borçtan bir türlü kurtulamıyan mezkûr
belediye, çok fakir bir hale düşmüş bulunmakta
dır.
Erbaa Belediyesi gerek borçla ve gerekse fon
dan aldığı yardımla gerçi elektrik ve su işlerini
natamam olmakla, beraber halletmiştir. Fakat
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asıl ve en mühim olan kanalizasyon ihtiyacını te
min etmek kudretinden de bu belediye mahrum
dur. Evlerinin ve caddelerinin güzelliğini bozan
tek şeyin fosseptik çukurlarının çökmesiyle husu
le gelen fena kokulardan kurtulmak istiyen bu
halk bütün ümitlerini Demkorat iktidara çevir
miş bulunmakta ve kanalizasynlarınm pek yakın
bir âtide yapılacağına inanmaktadır.
Şu vaziyete binaen Dahiliye Vekâletince tah
sis edilecek fon yardımlariyle Erbaa kasabası
nın kanalizasyonu için ne gibi bir tedbir düşünül
mektedir? Bu kasabanın felâket sebebiyle yeri
nin değiştirilmesi, diğer şehir ve kasabalardan
daha evvel ele alınması için bir tercih sebebi de
ğil midir?
2. Artova kazası Sulusaray nahiyesinin du
rumu itibariyle tam teşekküllü olması hususunda
Dahiliye Vekâletince ne gibi bir faaliyette bulu
nuluyor?
Tokad Mebusu
Ahmet Gürkan
T. C.
Dahiliye Vekâleti
M. î. G. M.
' 10 . I . 1955
2. D. Ş. M.
Sayı : 622 - 406 - 57, 407
özü : Tokad Mebusu
Ahmet Gürkan'm tah
rirî sual takriri H.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
1 . XII . 1954 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü
, 658/2809 sayılı yazıları karşılığıdır.
Erbaa kasabasının kanalizasyonu ve Artova
kazasına bağlı Sulusaray nahiyesinin tam teşek
küllü hale getirilmesi için ne düşünüldüğüne
dair Tokad Mebusu Sayın Ahmet Gürkan tara
fından Yüksek Reisliğinize sunulup gereği için
vekâletimize tevdi buyurûlan 29 . XI . 1954 ta
rihli tahrirî sual takririne sevap teşkil eden ma
lûmat aşağıda arz edilmiştir.
1. Erbaa kasabası kanalizasyon projesi il
gili mütaahhitçe hazırlanarak îller Bankasına
teslim edilmiş ve bankaca, proje, mahallen tet
kik ettirilmiş olup ayrıca tetkik ve tasdiki için
Nafıa Vekâletine gönderileceğini,
2. Artova kazasına bağlı Sulusaray nahiye-
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sinin tam teşekküllü hale getirilmesi hakkında
vekâletimize bugüne kadar her hangi bir müra
caat vâki olmadığı bittetkik anlaşılmış ve imkân
zuhurunda diğer istekler meyanmda nazara
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alınmak üzere not edilmiş bulunduğunu saygı
larımla arz ederim.
Dahiliye Tekili
Namık Gedik

T. B. M. M. Matbaası

Devre : X

Tf/t

Mimari

S.

SAYISI : / O

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kıs
mına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı ( 2 ) sayılı cetvele bâzı kadro
lar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif
ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 / 1 2 5 )

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71\/2827, 759
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

25 . XI . 1954

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna
bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetince 15 . XI . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCÎBE
Memleketimizle dünya milletleri arasında günden güne artan kültürel ve ekonomik temas
lar ve yurdumuzda büyük bir hızla gelişen iktisadi ve teknik çalışmalar; belli başlı dünya dilleri
ni hakkiyle öğrenen, ilmî ve teknik membalardan daha geniş ölçüde faydalanmasını bilen geçlere
şiddetle ihtiyaç hissettirmektedir.
Mevcut liselerimizden millî dille birlikte yabancı dille de tedrisat yapan Galatasaray Lisesi tek
başına bu ihtiyacı karşılıyamadıgı için bu neviden daha birkaç lisenin yeniden kurulması zaruri
görülmektedir.
.
Gençlerimizin ana dilinde olduğu gibi yabancı deUerde de kuvvetli yetişmelerini sağlamak maksadiyle 1954 - 1955 ders yılında İstanbul, îzmir, Konya ve Eskişehir'de yeniden açılması kararlaş
tırılan dört lisenin hizmete girebilmesi için hazırlanan kanun lâyihasının ihtiva ettiği hükümler
l
aşağıda açıklanmıştır.
Bu dört.lise için :
1. Lâyihaya bağlı 1, 2 ve 4 sayılı cetvellerde gösterilen kadroların istilzam ettiği tahsisatın
1954 yılı bütçe tasarrufatmdan temini mümkün görüldüğünden ayrıca bu maksatla 1954 yılı için
tahsisat istenilmiyecektir.
2. Pansiyon ücretlerinin asgari 1 200 lira üzerinden tesbiti uygun görülmüştür.
3. Pansiyon teşkilâtının gerektirdiği kadro miktarları ilişik 6 numaralı cetvelde gösterilmiştir.
4. (3) sayılı cetvelde gösterilen ödeneklerden :
a) 45 000 liralık tahsisatla bu okullar için getirtilecek 12 yabancı öğretmenin ücretleri kar
şılanacaktır.
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b> 15 000 liralık ödenek bu 4 lise için kiralanması düşünülen binaların 3 aylık kira bedellerinin
karşılanması maksadiyle konulmuştur.
c) 60 000 lira ile bu 4 lisenin yakacak, aydınlatacak, su, havagazı, temizlik, kırtasiye ve di
ğer çeşitli idare masrafları karşılanacaktır.
d) 4 000 lira yabancı dille tedrisat yapacak olan bu 4 lisenin kitaplıkları için ilk plânda gelen
mühim kitapların satmalmması maksadiyle konulmuştur.
e) 400 000 lira bu 4 lisenin her türlü tesis malzemesinin bir kısmının temini maksadiyle iste
nilmektedir.

Maarif Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maarif Encümeni
Esas No. 1/125
Karar No. 7

13 . XII . 1954

Yüksek Reisliğe
Encümenimize havale buyurulan «3656 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâ
leti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 malî
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hası» üzerinde Maarif Vekili ve mümessillerinin
huzuriyle gerekli müzakereler^ yapıldı.
Maarif Vekâletince 1954 - 1955 ders yılında
îstanbul, îzmir, Eskişehir ve Konya'da açılması
takarrür eden, yabancı dillerle de tedrisat yapan
dört lisenin hizmete girebilmesi için ekli altı
cetvelde gösterilen münakalelerin yapılması ve
tahsisatın verilmesini tazammun eden bu lâyi
ha; Hükümetin: «Memleketimizle dünya millet
leri arasında günden güne artan kültürel ve eko
nomik temaslar ve yurdumuzda büyük bir hızla
gelişen iktisadi ve teknik çalışmalar; belli başlı
dünya dillerini hakkiyle öğrenen, ilmî ve teknik
menbalardan daha geniş ölçüde faydalanmasını
bilen gençlere şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir.»
yolundaki esbabı mucibesi yerinde görülerek Eneümenimizce aynen ve ittifakla kabul edilmiştir.
Ancak, bu mevzuda Maarif Vekâletinin salâ
hiyetine taallûk eden hususatta aşağıdaki müta
lâa ve temenniler de encümenimizde tebellür et
miş bulunmaktadır.
1. Yabancı okullarının, hususi dersane ve
müsait muhitlerinin mavcudiyeti dolayısiyle ya
bancı dil öğrenme imkânları geniş olan îstanbul
ve İzmir'de bu mahiyetteki liselerin açılmasını

birinci plâna almak doğru değildir. Şarkın kül
türel kalkınmasına hizmet etmek, kurulacak
Atatürk Üniversitesine yakın bir kaynak temin
etmek, hâsılı birinci derecede muhtaç bir bölge
yi seçmiş olmak üzere bu liselerden bir veya iki
sinin Şarkta veya Karadeniz sahilinde münasip
bir yerde açılması lâzımdır.
2. Bu liselerin hepsinde, vekâletçe kararlaş
tırıldığı gibi sadece İngilizce değil, bâzılarında
Almanca ve Fransızca veya hiç değilse birinde
Almanca tedrisat yapılmalıdır.
3. Bu kabîl liseler, Türk kültürünü zayıfla
tacak âdet ve mahiyette olmamalıdır.
4. Bu kararı zaruri kılan ihtiyacın mevcut
orta ve teknik Öğretim okullarında gerekli ted
birleri alarak yabancı dil tedrisatına ehemmi
yet vermek suretiyle temin edilmesi daha yerin
de olacaktır.
5. Bu mahiyette liseler kurmaktan ziyade
yabancı dil öğreten müesseseler kurulmalıdır.
6. Bu liselere gündüzlü talebeler de kabul
edilmelidir.
7. Mevcut okullardaki idare, memur ve
müstahdemin ücretleri yükseltilerek bu liselerle
doğacak olan nispetsizlik, imkân ölçüsünde, gi
derilmelidir.
Maarif Vekili bu temennileri dikkatle göz
önünde bulunduracağını ve bilhassa bu li
selerden bir veya ikisinin Şarkta veya Karade
niz sahilinde açılması imkânlarını arıyacağmı
ifade etmiştir.
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Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur.
Maarif Encümeni Reisi
M. M.
Trabzon
Rize
M. B. Tfirakcıoğlu
$f. Morgu
Kâtip
Uşak
Ankara
Burdur
O. Dengiz
A. Temuçin
M. özbey

Diyarbakır
H. Turgut

Erzincan
V. Varol

istanbul
A. Hacopulus
imzada bulunamadı

Gümüşhane
Sabri Ozcan San
imzada bulunamadı
Trabzon
Trabzon
H. Ağanoğlu
0. Turan

Tnceli
F. Ülkü

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütç* Encümeni
Esas No : 1/125
Karar No : İd

6.1.
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Yüksek Reisliğe
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna
bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve
1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
Maarif Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp
Başvekâletin 25 . XI . 1954 tarihli ve 71/2827
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası
Maarif Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Maarif Vekili Ce
lâl Yardımcı ve Maliye Vekâleti mümessili hazır
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası; esbabı mucibesinde de tafsi
len arz ve izah edildiği üzere memleketimizle
dünya milletleri arasında günden güne inkişaf
eden kültürel ve ekonomik temaslar ve yurdu
muzda büyük hızla gelişen iktisadi ve teknik
çalışmalar, bellibaşlı dünya dillerine vâkıf genç
lere şiddetle ihtiyaç hissettirmekte olduğundan
millî dille birlikte yabancı dille de tedrisat yap
mak ve gençlerimizin ana dilde olduğu kadar
yabancı dillerde de yetişmelerini sağlamak maksadiyle 1954 - 1955 ders yılında istanbul, izmir,
Eskişehir ve Konya'da dört lisenin açılması
maksadiyle hazırlanıp sevk edilmiş bulunmak
tadır.
Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif En
cümeni ileri sürülen mucip sebepleri yerinde
mütalâa ederek bâzı temennilerle birlikte Hü
kümetin teklifini aynen kabul etmiştir.
Encümenimizde cereyan eden müzakere esna

sında bu lâyiha ile ihdası derpiş olunan lis<ele-J
rin lüzum ve ehemmiyeti ve memleketimizin buı
liselere olan ihtiyacı tebarüz ettirilmiş ayrıca
bu dört lisenin açılmasını mütaakıp Karadeniz
ve Şark vilâyetleri bölgelerinde de aynı vasıfta
liselerin açılması hususu Hükümetten temenniye
şayan görülmüş ve Maarif Vekili de Encümenin
bu temennisini haklı ve yerinde gördüğünü ve
ilk imkânda bu temenninin tahakkukuna çalışa
cağını ifade eylemiştir.
Geçici ikinci maddesi ile üçüncü yürürlük!
maddesi kelime değişiklikleriyle diğer maddleri
ile ekleri bulunan cetveller Hükümetin teklifi
veçhile kabul olunan kanun lâyihası Umumi
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur.
Reis
Rize
/. Akçal
Mazbata M.
istanbul
H. Hüsman

Reisvekili
Balıkesir
H. îmre
Kâtip
Siird
Söz hakkım mahfuzdur
B. Erden
Afyon K.
Ağrı
M. Â. Ülgen
K. Küfrevi
imzada bulunamadı
Ankara
Antalya
Söz hakkım mahfuzdur
A. Tokuş
Ş. K. Mengü
imzada bulunamadı
Aydın
Balıkesir
Z. Uray
M, H. Timurtaş
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Çorum
Çankırı
Y. Gürsel
T. Uygur
Diyarbakır
Denizli
Muhalifim, yerlerine
Muhalifim
T. Azizoğlu
M. Karasan
Diyarbakır
Diyarbakır
Bazı hususlara muhalifim. Söz hakkım mahfuz
kalmak kaydiyle
Söz hakkım mahfuz kal
/ . H. Tiğrel
mak şartiyle
M. Ekinci
Elâzığ
Eskişehir
ö. F. Sanaç
A. Potuoğlu
Gazianteb
Giresun
E. Cenani
• M. Şener
îzada bulunamadı
imzada bulunamadı
izmir
Konya
B. Bilgin
M. Bağnaçık
Manisa
Muğla
M. Kurbanoğlu
Söz hakkım mahfuz kal
mak kaydiyle
N. Poyrazoğlu
Muğla
Niğde
A. Sanoğlu
H. A. Göktürk
İmzada bulunamadı

Ordu
B. Aksoy

Seyhan
S. Barı
İmzada bulunamadı
Sinob
S. Somuncuoğlu
İmzada bulunamadı
Urfa
E. Ergin
Yozgad
D. Akbel

Bize
Söz hakkım mahfuz kal
mak kaydiyle
H. Agun
Sinob
N. Sertoğlu
Sivas
A. Özel
Van
K. Yörükoğlu
Zonguldak
S. Ataman
İmzada bulunamadı

Muhalefet şerhi
Yabancı lisan esasına göre lise kurulma
sı mevzuunun hususi teşebbüse bırakılması
mütalâasındayım. Devlet, bu gibi teşebbüsleri
ancak teşvik edici olmalıdır, kanaatindeyim.
Antalya Mebusu
Kenan Akmantar

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ma
arif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954
Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
lâyihası

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayîk cetvelin Ma
arif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna
bağlı (2) saydı cetvele bâzı kadrolar İlâvesi ve
1954 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
Kanun lâyihası

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cjetvelin Maarif
Vekâleti kısmının 6331 sayılı Kanunla değişti
rilen (Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı
okul ve kurumlar) başlığı altındaki (lise, orta
okullar öğretmen ve memurları) na ait kadrola
ra ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâ
ve edilmiştir.

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin (Lise ve
ortaokullar idarecileri) başlığı altındaki kadro
lara ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
ilâve edilmiştir.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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Hû.
GEÇlCÎ MADDE
Umumiye Kanununa
cetvellerin ilişik (3)
tipleri arasında (524
pılmıştır.

B. E.

1. — 1954 yılı Muvazene!
bağlı A/l ve A/2 işaretli
sayılı cetvelde yazın ter
000) liralık münakale ya

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 1
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1954 yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelm
Maarif Vekâleti kısmında (Vilâyetler) başlığı
altında kadrolara ilişik (4) sayılı cetvelde yazı
lı kadrolar ilâve edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — 1954 yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin
Maarif Vekâleti kısmının (Vilâyetler) başlığı
altındaki kadrolara ilişik (4) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar ilâve edilmifttir.

GEÇİCİ MADDE 3. — 1954 yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı (M) işaretli cetvele
ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı okullar ilâve edil
miştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin geçici 3
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 1954 yılı Muvazenei
Umumiye Kanununa bağlı (N) işaretli cetvele
ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâve
edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Hükümetin geçici 4
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden itibaren meriyete girer.

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir.

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
15 . XI . 1954

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmişttir.

Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
M. Sarol

Devlet Vekili
Başvekil Yardımcısı
F. R. Zorlu
Devlet Vekili ve
Ziraat Vekili V.
O. Kapani
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
F. Köprülü
Maarif Vekili
G. Yardımcı

Adliye Vekili
O. Ş. Çiçekdağ
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Maliye Vekili ve
Güm. ve înh. V. V.
H. Polatkan
İktisat ve Ticaret Vekili
Nafıa Vekili
K. Zeytinoğlu
S. Yırcalt
Sıh. veîç. Mua. Vekili Güm. ve înh. Vekili
Dr. B. Uz
Ziraat Vekili
Münakalât Vekili
M. Çavuşoğlu
Çalışma Vekili
İşletmeler Vekili
H. Erkmen
F. Çelikba§
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

Aded Maaş
4
4
8

8 iç hizmetler şefi
9 İdare memurları
10
»
»

50
40
30

[2] SAYILI CETVEL
Memuriyetin nev'i
Müdür
» Yardımcısı
»
»

Aded Ücret
4
4
8

170
100
80

[3] SAYILI CETVEL
Tahsisatın nev'i

Düşülen

Eklenen

Maarif Vekâleti
A/l
Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri

45 000

Kira bedeli
Vilâyetler

15 000

Lise, ortaokul, imam - Hatip okulları umumi masrafları
Lise ve ortaokullar umumi masrafları

60 000

Kütüphaneler masrafları
Okul kütüphaneleri umumi masrafları

4 000

A/2
Lise ve ortaokullar için satlnalınacak her çeşit dershane, yatak
hane, mutfak ve hastane gereçleri döşeme demirbaş, ders alet
leri masraf lan

400 000

524 000
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P.

7
Düşülen

Tahsisatın nev'i

M.

Nafıa Vekâleti
A/2
741

746

Yapı işleri ve esaslı onarmalar
10 Tapu ve Kadastro Umum Md.
24 Gümrük ve İnhisarlar Vek.

200 000
124 000
Fasıl yekûnu

324 000

4677, 5581 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Atatürk Anıt Kabir yapımı her türlü masrafları

200 000

524 000

[4] SAYILI CETVEL
G.
1
1
3
4
5
6
6
6
6

Memuriyetin nevi
Teknisiyen
»
Bahçıvan
Daktilo
Doktor
Başhademe ve hademe
»
»
»
»
İşçi

Aded Ücret
4
4
4
4
4
4
30
30
3

250
200
175
200
150
150
100
75
125

[5] SAYILI CETVEL
Okulun adı
İstanbul Lisesi
İzmir Lisesi
Eskişehir Lisesi
Konya Lisesi
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Lira
1
1
1
1

200
200
200
200

Eklenen

—8—
[6] SAYILI CETVEL
Memuriyetin nev'i
Müzakereci
Yönetim memuru
»
»
Hastabakıcı
Aşçı (yamağı ile beraber)
»
»
>
»
Hizmetliler
Hademe

Adel Ücret
12
8
8
4
4
8
4
40

150
175
150
150
225
150
150
75

Bütçe Encümeninin tadiline bağh cetveller
Lâyihaya ilişjik 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı cetvel
ler aynen kabul edilmiştir.

<^»
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