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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihasının müzakeresine devamla £ 

Emniyet Umum Müdürlüğü; 
Jandarma Genel Komutanlığı; 
Hariciye; 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletleriyle; 

I, — 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(î/201) 

A - Tapu ve Kadastro Umum M&dü¥lügü 
bütçesi 

REİS — Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğünün bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 

A. K. AKYÜZ (istanbul) —Arkadaşlar, bel
ki söylenecek bir söz yoktur Maarif Vekâleti 
bütçesi hakkında... (Maarif Vekâleti bütçesi de
ğil sesleri). Affedersiniz, ben Maarif Vekâleti 
bütçesi zannetmiştim. 

REİS — Heyeti umufrıiyesi hakkında £öz* is
teyen var mı efendim? 

Fasıllara /geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil* 
mistir. 
F. Lira 

524 Maaşlar 1 641 516 
REİS — Kabul edilmiştir. 

525 Ücretler 127 454 
REİS — Kabul edilmiştir. 

526 Muvakkat tazminat 30 856/ 
REİS — Kabul edilmiştir. 

527 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 5 280 
REİS — Kabul edilmiştir. 

528 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 14 000 
REİS ^-Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti bütçeleri kabul olundu; 
Yârın toj>Sâîıılmak üzere inikada nihayet ve

rildi. ;. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Sivas Kütahya Erzincan 
Ş. Günaltay V. Uzgören B. K. Çağlar 

F. Lira 
529 4178 sayılı kanun gereğince ve

rilecek yakacak zammı 10 000 
RUS -— Kabul edilmiştir. 

530 Merkez büro masrafları 6 750 
REİS — Kabul -edilmiştir. 

531 Vilâyetler büro masrafları 45 500 
RBÎS — Kabul edilmiştir. 

532 Matbu evrak ve defterler 38 000 
REİS— Kabul edilmiştir. 

533 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 12 795 
REİS — Kabul edilmiştir. 

534 Kira bedeli 15 500 
REİS.— Kakül edilmiştir. 

535 Harcırahlar 77 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

536 Melbusat 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. . 

537 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 2 500 
REtS — Kabul edilmiştir. 

538 Kadastro, tapu tahrir heyetleri 
masrafları 92 089 
REtS — Kabul edilmiştir. 

539 Kurs masrafları 62 210 
REtS — Kabul edilmiştir. 

540 Staj, tahsil, kongre masrafları 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

541 Hukuki ve meslekî eserler sa
tın alma, tercüme, baskı ve sa
ire masrafları 2 500 
REtS — Kabul edilmiştir. 

• • » M 

B İ R İ N C İ O &L S E 
Açılma, saati : 15 

REtS — R. Canıtez 
KATİPLER : i t Bâyâır (Malaya), K. Turan (İsparta) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 262 — 
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. JtBİS veri Kshui^i&mi^ir. 

M-ÜU5İ&'-t ;E»1^1 edilmiştir. 

4Dfeft 

4*000 

^2 500 

.—*• MaarifŞÇelş^leti &ü^§şsinebaşlıyoıştz 
e&ncUm. , 

vXj^Aîf3TOn<Î8i»nb¥4) - r Maarif bidesi 
i w ^ i i d p w . 4 ^ ^ 1 W o r > sesleri) .BUhassa .kim-
s^iz ^ha^ms^#4^kakfçoewfe^rı koı^unda. dur^ 
mafcTi^yo^|ii; /BuBdaıı ;bir .-kaç ,ay .evvel îmuhte-
remTCâzım Karabekir İ*aşa bu meseleyirbir><3nr;up 
toplantısında/ortaya attı. (An/Ja^mıyor ,s#şleri) 
«İbiÖ^tMbei^e &$îl, jhükr^o^a^JEvet3lnhte-
rejn. 'Sfe^^rabökirPaşa.... -(Paşalık yok ses-
]^)"t) ' '^ha^ evselden/İI^ makab
line şümulü yoktur/Evet ^âzıtû'Karabekir Paşa 
bir'my&ele üzökhİlö i$urdu. 'Ondan sonra bir hayli 
zmatı^eç^i . '^Jçe müzâkereleri sırasında Sıh
hat ve'îçfenai Muavenet 'Vekâleti bütçesi .görü
şülürken, meselenin içiimaî muavenete taallûku 
dÖlayısîyle^B^f|ştinsel arkadaşımız, bunu daha açık 
ve aeikİı "bir Şekilde tasvir .etti ve bunlara bir ça
re brötffimasmı istedi. Ondan sonra Adliye Ve
kâleti ̂ ttâtçesi dünürken, TezerTaşkıran arka-
la t̂mıs5*resfiıî: istatistiklerden oldığı rakamlara is
tinaftı :su$U çocukların seneden .seneye çogal-
m ^ M a ^ d ^ î r a "söyledi ve buna ait bazı ıriühim 
«le^Nleyaen :bMbsetti. ;Sîhhiye 'Vekilinin' ifadele-
f^en^^rîlidmi M Abu iş Sıhhat" Vekâletinden zi-
y M e ' M ^ f / V ^ â l e t i n i n b ^ 
a¥ff Ve%iliwden ? bu işin -hallini rica edeceğim. 
Me^le ^erifrde lbir, dakika tevakkuf elelim. Bu 
($o^kla*m %tâk\î 'halterini nasıl anlatayım! Bir 
ğüh tstttnbu^a -teŞrif-tfttiğiniz' zaman vapur köp-
^frv^yünastığı sırada paket, çantavalmâk için di-
dmen%a'çocukları göreceksiniz: Pejmürde bir 
krvöfel̂  'kara, >kİTİi 'bir gömlek, yarı çıplak ;bir 
vifcttd. 'lEavâlklar •o-'̂ ünldi nafakalarını almak 
tçIn^ra^lirenTr/durttr.ar, /f&kât polisler bırak
maz, ̂ sak&îv4çüaiki hüviyetleri ^meçhuldür, bir 
kayıp bir-çâİinma ölâMlir. SHlrilar markalı ha-
maHa^fai de#ille¥dir» *'Bu itibarla paket tasmıa-
ğffc^lttfelan^yöktur.'Böyle olmakla beraber polisler 
fcftzaiö. g&irtezter onlar-da ^geîir, iş görürler. Bu, 
onlar için hakikî bahtiyarlıktır.°Çühki akşama 
evine bir.MJk'a g^ütra^2sefiveyan«sı veya ba
bası ojm^rija.lmaz. Böyle «İfttekla beraber bu 
kâbU,çolaklar bahtiya^lardandırkr. Çünkü bu, 
mft^lywm 5fö^dür.r.M#daly8nın bir de ters ta-
mfıpar4jr..O fters ismt da o yaştaki çocuklarda 
i$JçiMkumiH?, köprü/altında •BTatma, meyhanelerde 
geeelşme, mjhayet tosıziık ve daha büyük suç
lardı ,$ttnla#Hv hepd <î»alaly«nm -ters tarafında 
jı«ılj3jr. 

ıSütabâ ç^akj^danfbahsederkenidüşüîtüyorumj 
j^UTJrtto«mdn',^^a>l^'miyiz? 

v A»atöl Ffans 4er »ki: ben iMyarlMikça**şuc;lu 
a^e^ffiöz;%dmB^lerin -suçsuz ^Idt^a^aı^^ilı-
yorum. So&ra «ayar \ veraset, terbiye,' ntalüt, Şç-
timai^ta-itj^e^iye »bm -türlü <&ââ ^ır* £u4»M-
ler • mevotıt oldukça esöuğun ba|ka^rlü'0%a&iM 
flstimat var ;îöMir? ©U Mr 4ete*fttİnizm melesi
dir. lfa«i«s«feelbleT neticeleri^föîpmtr:'^Sia^aeti-
Cölerî! igöEttvojtuZ' .Sebsfcferi * g£rra%ornz. rfiaibpn 
a^l â^ilsfebeblerjiir. B u ç o c u k k r ı ^ :h«Here;öe-
miyet J^k<totiş oluyor. Ö haHte sonlan #i»fcet-
ı»ek f^emipe^obirıihatasjJıiırv'Bımiara ^çok^ask-
tır. Mftikrrfi 'V êkMelâjım> büyük başarılara .ttEasHfta 
buş ı»fak şey^e? gisebilir; • ©minim saamedecge A>a-
şaa^rt r^u yalnız • onun i muf ^hayır* • sBi*im- h^imji-
zin J»WeKdir, ^İerim,ş^h«i ^il4ir,.r4«lPiujBii-
dir. ^çbiye *??e tahsil • gŞj?m^n, fahfâöitb^tl-
makta olan.birîŞÜrtî.ço^ugUrgŞrîîfteğe hftngi^rl^n 
razı .olabilir? «Ne -vak |̂biJîmffyz^ufeafei» f«l#ft her
kesin içi titrer., Hakikaten, çok iyazıktjr, günah
tır. rBuy.uk /bir himmet>de :is1^nez.îBiu^ar4 çal̂ ş-
tırmakflâzımdır. yîarbir m#es^ffede^yal^utJtw, ft^İ-
yedei ilhaklarını sKöy ^ı^H^1ine : almak ^^^ i l 
ettirmek jaaiimkündür> Blyerir ki .Hükümet e|jne 
alsın ve bü'fena duruma nihayet versin, ^ i ^ y ^ a 
he^gün işitiyoı^ız, ç<wukşunun*bûnuij;J^^aŞî 
Aynı zamanda yniduri,da^ varlık J^yna^ı4^-Sur
dun yarlık kaynağı olan bu yokiul i o ^ l a r 
mıdîrT^pk yaiık teâlKlara-.. 

$F;P&Bfâtfafafâ — ;^hterem.arka4aşlar, 
bugünr^öz almakta bivaz istical .et^ğimj;,g(xrü^o-
nun. 'Oüjjki ^dgiruda^ı idpgîpya MM0Î mşşjfe-
sîhdeh baii^edec^k d#ilim. Maarif Ve^âl^ne.ait 
bir vazifeden /bahsedeceğim, ;Bu ̂ lh^kikaıtlK ,bir 
meseledir, fakat,mühimdir. Arzu, ederim ki-aşıl 
Maarif meselesi lda^a evviel mfizâ^ere^dİî^n^M-
sedçeeğim iştüifbelerâir. 

<Bu^bâhse ̂ girmezden evvel kjiçük • bir • h^k^fe 
alâatma^^stiypTum:/İârhe .takatraijm e<îen ışeiûe-
ldrde tstaılbuto ®eWdiye ile 4 ^ k a t ; 8 m n # i 
bir çok'• 'dayalı meseleler vvaTdı: *|Çu1cataa /bödM-
îefi, wez«r^kT«eseîesi, sUlar-v. s. ̂ eneletd^ıb^Ti 
haMu^mayan vbu #e r i jki dlçire * haketo, fcara-
rİyle^allerfftelî: yolunu tutttrlar ve â^kadaşte-
mışîdan Â dM^Bfic%neni^M *MüMr^<^l^ki 
ai^Ma^larımîîidan Yu^ı^^mâl^^ey,' in imin 
Mustafa^eref shakem t^arâk inŞbap "e^Sjı;k«^ı-
d#İ2f de^böttlarm araşnida/idmı." Tani'heT iki 
daîretâtfafmdan seçilen ayttlaıi^Ft^ıakem ^ar
dı. Bke g ı ^ i e n n ^ a l a r t 4 e & 
te şipnd©?bir «tattesi Bâtbaros i?W&*teskie %ftt?t #e 
bnnuîiırfedaye'idâva ^tsroîdu; Bfc&üü^ fiyo^fei 
ki,t^BboşwsrTlli4>es!-an 'b«iuwii^iy«rJamttlM 
MfiKuHıklaan-tendır. Evfc«fın;bu?a(itı»h^'Mkkı ^^k-
tur: ^Buısasmı rSfimftftiı ti^p $tâMij«y« >VWi«fe. 
Bu oiâvalaT3a3»siB^ falı
ya "®fiendi. -^ı%âte-aiâvası vs&Ös. ^UJdâ^aiSa 
Yahya >Bieidi .«ûezaidığ^sm şmamdkU «wö4*ie 
aitti. Betedivelet kanosu ^hii-lePtİ6-m»aAı4îkl*n 
beâ^diyekre .v^rnı«kleiber«ber . ctfRıi iy®m&&as/km. 
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de olanlarını Evkafa bırakıyordu. Bu harim me
selesi dolâyısiyle Yahya Efendi dergâhı için be-! 
lediye ile evkaf arasında bir ihtilâf tahaddüs et
miştir. Bu harimin derecesini, şeklini yakından 
görmek ve hükmümüzü daha iyi verebilmek için 
bir gün dördümüz de Yahya Efendi türbesine 
gittik. Oradan indikten sonra asıl arzetmek iste
diğim budur, Barbaros türbesini de görelim de
dik* Barbaros'un türbesi o zaman şimdiki gibi 
açılmış bir vaziyette değildi. Cephede gayet çir
kin, âdi bir duvar vardı ve Barboros'un türbesi
nin Önünde Beşiktaş muhafızı sabık Hasan Paşa
nın türbesi bulunuyordu. Hasan Paşa vefat ettik
ten sonra, şüphesiz Abdülhamid'in emriyle ola
cak, Barbaros'un türbesi önüne, Barbaros'un 
türbesi cesametinde bir türbe yapılmış ve oraya 
gömülmüştü. O zaman o çirkin duvar hem Ha
san Paşanın hem de Barbaros'un türbesinin dı
şardan görülmesine mani oluyordu. Ne ise, tür
beye girmek istedik, oradaki memura veya bek
çiye rica ettik, Türbeler kapalı olduğu için bı
rakmadı. Fakat sıfatımızı söylemeden kendisine 
rica ettik- «Peki. iyi efendilere benziyorsunuz, 
size göstereyim amma kimseye söylemeyin» dfd4 

nihayet türbeye girdik. Türbe çok mütevazidir. 
Vakıa mimar. Sinan'ın eseri.olması itibariyle in
şa noktasından çok kıymetlidir. Fakat içerisi çok 
basittir;'Babaros'un gemilerinde bulunan bayrak
lar, şallar vardır. Sonra eski Donanma cemiyeti
nin verdiği ve frahsızea tâbiri, ile (Madaille post 
humej denen yani ölümden sonra verilmiş olan 
altın bir madalya ve üstünde madalyanın beratı 
vardır, Bunlar Barbaros'un baş ucunda asılmıştır. 

Türbeden çıkarken benim aklıma geldi. Bek
çiye dedim ki; sen evkafın mı bekçisisin, yoksa be
lediyenin mi? Yani elyevm türbeye vazıülyed 
kimdir, bizim dâvamızla alâkadar olduğu için 
bu suali sordum. Bekçi baba dedi ki, ben mü
zeler müdürlüğünün memuruyum. Tabii hepi
miz hayret ettik. Çünkü belediye dâva ediyor, 
evkaf benimdir diyor, vazıülyed olan müzeler
dir. Bir çok işlerimizde olduğu gibi bu işte de 
böyle garip bir durumla karşılaştık. Mamafih 
ben kalben çok memnundum, çünkü, böyle bir 
âbidenin antika mahiyetinde olan bir binanın ta
bii mütajhassıs bir dairenin, müzelerin elinde 
bulunması şüphesiz daha iyi idi. Fakat nasıl olu
yor? Biri taraftan belediye dâva ediyor, bir ta
raftan evkaf benimdir diyor, bir taraftan da mü
zeler işe karşıyor, olup bitenden hiç kimsenin ha
beri yok. Bendeniz bu ciheti tetkik etmek istedim, 
harp ilân edildi, ondan sonra bu mesele yakın
dan alâkadar olmak fırsatını bulamadım. Geçen
lerde bir yerde bu türbeler bahsi geçerken bu iş
leri gayet iyi bilen ve eskiden bir çok büyük 
vazifelerde bulunmuş olan bir arkadaşım dedi ki, 
bu bir facıadrr. Niçin dedim. Bu türbeler ka
pandıktan sonra mevcut olan o kıymetli şallar, 
kütübü nefise, elyazmalan, bu türbeler o şekilde 

| kapanmıştır ki, hattâ temizlenmek için bile açıl-
I madıklarından hepsi çürümüştür. Bu kıymetli 

eserler güve yenmesiyle veyahut tesiratı havaiye 
ile parçalanmış, ve dökülmekte bulunmuştur. 
Bir çoğu da çalınmıştır. Bu sözün içinde büyük 
bir hakikat olduğunu zannetmekteyim. Sene-

| lerce Devletin paytahtı olduğu için sayı itibariyle 
orada daha çok bulunan ve fakat memleketin 
her yerinde mevcut olan türbeler bu iddianın 
birer delili olsa gerektir, istanbul'daki bina 
önünden hemen her gün geçmekteyiz. Şimdi ba
şınızı ağrıtmasam size bir çok türbelerin isimle
rini sayabilirim. Bunlar hakikaten bakımsız bir 
haldedir, camları toz içindedir. Yalnız bir misal 
arzedeyim. * .. 

Tünel karşısında eski Galata Mevlevihanesi 
lenilen yerde üç türbe vardır. Bunlardan bir 
tanesi nasılsa ahşap olarak yapılmış. Bu türbe
nin senelerdenberi evvelâ kiremitleri kalktı, uçtu» 

I son™a yavaş yavaş yağan yağmurlar ve karların 
tesiriyle tahtalar çürümeğe başladı, içindeki eş
yalar ne oldu bilmiyorum, fakat o türbe yavaşı 

I yavaş herkesin gözü önünde eridi, ortadan.kalktı. 
I Şimdi oraya, hangi idarenin baktığını bilmiyo-
1 rum çünkü bunu kendi kafamda henüz hallede

bilmiş değilim, o yıkılan türbe içinde yatan de
delerin açıkta* kalan mezarları üzerine yeni birer 
taş dikilmiştir. Fakat içindeki eşya ne oldu? 

I Tekrar ediyorum, onu bilmiyorum. Bilirsiniz ki, 
J kalan iki türbe kârgirdir ve zannederim ki, Mahr 
I mudu Sani zamanında Halet Efendi tarafından 

yaptırılmıştır. Çünkü Halet Efendi mevlevî idi. 
Vatana bir çok fenalıklan olan bu adam mevle-
vihaneyi yenilemişti. Kâğir iki oda bir şey yok. 
Fakat oraya gidip pencerelerinden baktığınız 
zaman içindeki tozdan sıkılmamak kabil değil
dir. Zaten bendeniz o yerin, pek iyi takdir ede^ 
ceğiniz sebeplerden dolayı cidden nazan dikkate 
alınmıya lâyik olduğu fikrindeyim. Demin ar-
zettiğim heyeti hakemiyeye arzolunan dâvalardan 
biri de bu yere dair idi. Galata Mevlevihanesdni; 
Evkaf idaresi, eskiden cami idi, burada namaz 
kılınırdı, minaresi de vardı. Kanunla camiler 
belediyelere veya hususi idarelere dev
redilmemiştir, yalnız medreseler, tekkeler ve 
harim haricindeki yerler terkedilmiştir, burası 
«ami olduğu için bu manzume belediyeye aittir 
iddiasında bulunuyordu. 

N. ELGÜN (Erzurum) — Evkafa... 
N. POROY (Devamla) — Evet; evkafa. 
Halbuki Evkaf iddiasını ispat edemedi, orada 

namaz kılındığı sabit olamadı, ötedenberi tekke 
olduğu ve tekkelerin de idarei husüsiyeye, kanun 
mucibince, terkedildiği orasının da mektep ya
pıldığı görüldü. Evkafın iddiası sabit olmayın
ca tekkeyi yanındaki mezarlıkla beraber beledi
yeye verdik. Hakem kararı o yolda çıktı. Bu 
mezarlığın mühim bir kısmini kapayan Süreyya 

I fotoğrafhanesi ve bir kaç mağaza mevcuttur. Aiv 
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kadan Alman mektebine kadar iner, bu mezarlık 
âdeta bir çöplüktür. 

Gönül isterdi ki İstanbul'un gayyur valisi 
- bu cihet konumuza taalluk etmekle bera
ber söz arasında söyliyorum - üçüncü, beşinci 
derecedeki yerler için himmet sarfedeceğine bu
raya da biraz bakıp mezarlığın, taşlarını tanzim 
etse, pisliğini temizlese ne iyi olurdu. Orası ta
rihî bir mezarlık da addolunabilir. Çünkü Os
manlı tarihinde iyi, kötü yer tutmuş olan Kum
baracı Ahmet Paşa ki, Marki do Bonneval adın
da bir Pransızdır. Orada yatmaktadır. Bu zat 
Birinci Mahmut zamanında akrabasından olan 
Fransa Kırlıyla kavga ettikten sonra Türki
ye'ye iltica etmiş, sonra da paşa unvanmı almış, 
orduyu tensike çalışmış, müslüman olmuş, müs-
lümanlık şartlarını hiç yerine getirmemiş, fakat 
memlekete iyi, kötü hizmetler etmiş ve müslü
man olarak öldüğü için de oraya defnedilmiş- : 
tir. Ahmet Refik merhumun hakkında bir risa
lesi olan bu şahsiyet ne de olsa tarih bakımın
dan enteresan bir admdır. 

Sonra Mesnevi sarihi Ankaralı İsmail Efen
dinin mezarı da oradadır, türbelerden birinde 
yatmaktadır. Fakat bunların da fevkinde divan ; 
edebiyatımızın en büyük üstatlarından, kelime
nin bütün mânasiyle bağrı yanık Şeyh GaliVin 
mezarı da oradadır. İsmail Efendinin yanında 
yatmaktadır. Bu türbeler Maarifin midir? yok
sa bizim hükmümüze göre yani o yeri belediye
ye verdiğimiz için, belediyenin midir? ve için
deki emvale kim bakar? Ben bu ikisinden bahse
diyorum, hepsi öyledir. Bu türbeler birer küçük 
müze halindedir. Çünkü; meselâ orada yatan 
mevlevilerin sikkelerini bulmak belki artık ka- • 
bil değildir. Hele sikkeler üzerine sarılan sarık
ların nasıl sarıldığı görülmeden bilinemez ve 
ar ansa memlekette bu şekilde sank saracak adam 
belki de bulunamaz. Bunlar şayanı dikkat şey
ler olmak itibariyle hakikaten Maarifin müte
hassısları elinde bulunması lâzımdır. Fakat, 
tekrör ediyorum, muhafaza edemiyoruz. Kuv
vetle zannediyorum ki, Maarifte bu işle alâkalı 
olan dairenin kadrosu dar olduğu için yalnız 
İstanbul'da değil, bütün memlekette mevcut 
olan bu gibi türbelerin ve tekkelerin muhtevi ol
duğu eşyanın çoğu sebti defter edilmiyerek ve 
ötekinin, berikinin elinde kalarak mahvolmuş
tur. Bütçe münasebetiyle bu işi yüksek huzu
runuzda arzetmek fikrini edindiğim zaman yan-
.Vs b'r malûmat vermemek için bir kere ahkâma 
da bakayım dedim. Arkadaşımız Kemal Edip 
Ergîn'in kanunlar mecmuasına baktım. Orada 
2 Eylül 1341 tarihli bir Heyeti Vekile karan 
var. Kararın bir mukaddemesi var, diyor ki: 
«Vatana can ve malca bir çok fedakârlıklar tah
mil etmiş olan büyük irtica hâdisesi üzerine -
Şeyh Sait isyanı olacak - Şark İstiklâl Mahke
mesinin dairei kazası dâhUindeki tekâya ve 

zevayanm şeddine karar verdiği malûmdur. An
kara Istitklâl Mahkemesi de bu hususta Hükü
metin nazarı dikkatini celbetmiştir.» Bu mu
kaddimeden sonra kararlar veriliyor. 5 numara
lı karar şudur: «Salâtini maziye türbeleri sed-
dedilmiştir. Kezalik cerri menfaat için vesile 
olarak veya bir tekke ve tarika müstenit ol
mak üzere kullanılan türbeler de seddedilmiştir. 
Alelûmum türbelerden zikıymet olanların kulla
nılması ve muhafazası Maarif Vekâletine ait
tir.» Bundan sonra bir kanun intişar ediyor. 
Kanunun serlevhası: «Tekke ve zaviyelerle tür
belerin şeddine ve türbedarlıklarla birtakım un
vanların men ve ilgasına dair kanun» dur. 20 
Teşrinisani 1341 tarihlidir. Bu kanunun birinci 
maddesinin bir fıkrası Selâtine ait veyahut bir 
tarka veyahut cerri menfaate müstenit olan her 
türlü türbeler mestud ve türbedarlık mülgadır» 
demektedir. Bundan sonra Maarifin bir tahriratı 
um-umiyesi çıkmıştır. Bu tahriratı umumiye ar
kadaşımız tarafından çok ehemmiyetli görülmüş 
olacak ki, hakikaten de öyledir, ^kanunlarımız 
mecmuasına alınmıştır. Bu tahriratı umumiye 
uzun delildir. Aflerine güvenerek bunu çabu
cak huzurunuzda okuyacağım: 

Türbe, tekke, vazivel erdeki eşya hakkmda 
tahriratı umumiye. 3 Kânunuevvel 1341. Resmî 
Ceride. 238. 

«Türbe, tekke ve vaziyelerdeki eşyanm tef
rik ve tasnifi hususunda vilâyeti erdeki bazı ma
hallî komisyonlarca tereddütler hâsıl olduğu an
laşılmakla berveçhi âti hususat tavzih olunur : 

1. Tarih ve sanat noktai nazarından haizi 
kıymet eşya ile birlikte etnoğrafiye müteallik eş
ya da müzelere konmak üzere tefrik olunacaktır. 
Her nevi alâtı musikiye (yani nay, kudüm, saz 
ilâahiri). Şiş, teber, keşkül, asa, kürsü, raWe, 
teşbih, kantaşı, teslim taşları, kavuk miğfer, 
arak;ye> post, şamdan, kandil, bektaşi nefesle
rinden birkaç beyti ve resimleri ihtiva eden 
levhalar, topuz, kılıç, kalkan gibi eşya büâ te
reddüt Etnografya müzesi için tefrik olunabi-
lir. 

2. Acemkâri ve Anadolu mamulâtmdan plan 
nebati boya ile telvin edilmiş eski kilim ve halı
lar ve bunlarm parçaları, Asarı îslâmiye ve Sa
nayii Nefise müzesi için mühimdir. 

3. Darülfünunun mucip teklifi üzerine 
yakında tesisi tasavvur edilen inkilâp müzesinde 
maziye kansan Bektaşî, Kadirî, Nakşibendî, 
Mevîevî, ve ilâahiri tarikatlerine ait olmak üze
re bütün teferrüatiyle birer tekke numunesi 
olacağından eşyaların hüsnü suretle muhafaza 
ve iki aded dâhili fotoğraflarının vekâlete isali 
icabeder. 

4. Tekke ve türbelerde bulunan kitaplar 
İstanbul'da Komisyonun ve Kütüphaneler Mü
fettişi umumisinin nezareti altında Süleymani-
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ye'ye Bursa'dakiler Müze kütüphanesine, Kas-
taittonte^attkil^r IBfülkuraya İ&mya 'Jakiler 
Yuslifağa -kütüphanesine toplanacaktır. YJDi-
#er ^âyetlerdeler eserlerin de mahallî Itütüpha-
ne^dejmuhaîâzası temin • olunacak, müteferrik 
eserler jâ^gruca inkara 'darki .Ktitüphanei sumu-
mtye* g^erilreeeiktir. 

> 5. —j .Trekke ve jtür,belerd«eki.;;ki(t*plaranaki 
nüsha .maılassal ;fihristi vücude .'getiâleeek ive 
hir nüshası, mihayet M gün amfmâa, . marlseae 

gönderecektir. 
<£. ^ . r M u ^ f a a a s ^ ^ 

yanın mâiaesi *olan ••; tfüj^€llerde7mü^lere,:im©k-
4&p 'müzeleri/hariçte solmayan >yeukrde -Maarif 
idapeleranin : tensip Jsdeoegi tbiü methalle «akü âle 
mmhala«asmm*-temitii'"matlttptttr. 

"•T. 'Tökke -re ;türtıeler hakkındaki "talimat-
namenliı altmcr maddesine tevTıkan komisyonu 

Jttiöhsus (tarafından muhafazasına 'lüzum gösteri
len türbeleri): idamesi ve bunlara bfckçi't$ym 
ediüp elîlmemesi ̂ ve n e miktar bekçiye 'îhtrysrç 
olduğu ̂ hakkındaki malûmat azamî süratle ve
kâlete1 bildilîleeektir >. 

Yüksek huzurunuzda okuduğum bu tamime 
ilâve edecek başka bir şey bulamıyorum, Iş4n 
bütün >ehemmiyeti »o zamanki Hükümetimiz ta-
ralfflMam • görülmüş ve takdir »olunmuştur. ^Bu-
nun için de lâzımgelen emirler verilmiştir. '.•••nPa-
feat aâa^a ondamsanm ne yapünustır t Hu, ̂  .Ma
arif ^ekj&MUüm tamimi .oldılğuna .göre Maarif 
Vekâleti rbelki .bunu »tevsi .etmiştirveielkir daha 
başka,^kararlar almış, birçok .^tedbirler -ittihaz 
etmiştir. . Bunları hiç blmiyoruz. Şimdiye ka
dar 3teeliste bu bapta bir müzakere cereyan 
ettiğini d̂e tahattur etmiyorum. &l<h|*rm-hjâbe-
riri doğruluğunu tekrar ediyorum, buna şiddette 
kaniim.; Şunu da tekrar etmek ister m İd, bu 
gibi yerlerde yani türbeler ve tekyelerde, 1îa-
kat bilhassa türbelerde ötedenberi fallar 
kumaşlar, .halılar, ve saire şeklinde gayet 'kıy
metli eşya buLuntiiâkla beraber bunlardan ̂ da
ha mühim olan el yazması kitaplar da "vardır. 
Bir takım kütübü diniye, başta Şuran dlmak 
üzere, Buharii Şerif, Delâili Hayrat ve saire... 
Bana s bunu so^iyen arkadaş milyonlar -gitti 
diyor. Bunlar öyle şeylerdir İn, bir* tanesine 
milyon da verseniz bnlamazsmız-jÇ^fcS'dünya
da bir tanedir, gitmiştir. rMaai?1f VeMli ı şiip-
hesiz^bizi 'lbuyolda tenvir «dedektir. 'Bu H;ür* 
belerin ̂ kapanması üzerine ^emİzlenafleıâ Ipn 
dâhi açîlmaz gibi bir kanaat mevemt Jolup ©l-
madığınVbilmiyorum. Yani türbeler ^kapanmış
tır, ' 'halkın buraya girmesi yasöktır^demeik, bu
rası hiç temizlenmez, ^güvesi ayıklanmaz *mı öde
mektir1?: Zannederim I&rşehîHftde Hac^BektiKş 
türbesinde mevcut olan fevkalâde teıymetH,; 
çokf2enfcrm,raded itibariyle *de höyük ıbir tafom 
eşya -da-bn: sTiretie ssyaaru#mı»^ır.;STw©heleri 
herhaldefitemiztemek ve fkuneşy^irmuhefa&atet-

mıek ilk safta •.. gelen bir-harekettir ve bu yapıl
malıdır. Türbeler açılsın iddiasında değilim. 
Bu o zaman.abnan %dr »karar îdi,:îffiki^pçt>Hü-
kümetimiz, o ;zaıuan . jçok-ge»§ti, ; taae;âdi/îlbir 
ttakım halkı üikadati-baAıladanttenr-laaHnak'mec
buriyeti vardı. Belki yine vardur., Eakat iiev-
ğrili ve Muhterem .Beisieumhurumuz -kendisi^gi
der de Banharos 'un , .heykelinin r«smîfcwşa^caa: 
yaparjsa -Barbaros tüırb^sinin v kapalı kalması 
bir garibe teşkil-eder ve olamaz. 'Yalanda i s 
tanbul'un .500 ncü senei ; devriyei sfethiyiesitti 
tesit edeceğiz. Ratih'in ,tü,nbesiınin.buiva*iyet1ıe 
kapalı kalmasında bir tezat vardır. MŞimdi 
dünya ateş altında bulunur velıer (taraftan-fe
lâket yağarken ve biz, de bu îstnmbınr i altoda 
müteessir *olurken bir k a r a r t a r a k .türbelerin 
hangisinin açılması .lâzımdır, f hangisinin ̂ açri-
masrlâzım değildir işini ortaya ratmak .ımafosa-
dıhda değilim. Rahat zamanda rbir tasnif yapa
biliriz. Hattâ inkılâp Müzesinde tekkelere ait 
ve tekkelerin vaktiyle nasıl, olduğunu,^gösterir 
yerler yapılmasını da istemiyorum.", Onun da 
âırası değildir, istanbul ?da bir înkşlâp Müzesi 
yapıldı.' 'Bu, v'ilâye'tin müzesidir. IJaarîîin ta
miminde ztkr^ünan müze İse memlelşet 'obü
sünde "bir Inkilâp Müzesi olacaktır. Elbet bü-
ntm-da sırası değildir. Fakat acele ;ölan ve 
fâzila- *paraya Ihtfyaç "Mssettirmeyen bir iş var
dır; o1 da "bu 'tütbelerdeki eşyayı. kurtarma%tır. 
Ya&ıktrr, yazık ölmalktadrr. 

"Maarif tekilimiz hem^hakîm,irem edip; nem 
sanayii nefiseye âfina ve nîoe*nice ister bâşar-
mîş ve 'döha-da %aşaTacaİk olan "muktedir ̂ bir 
ârkttdaşhhızdir. '©nriun da uhdesinden gelece
ğine ̂ kanîim. 

;LH. iIBG&Z ^Mmfy) —^-Sayın -arMdâşlar; 
bufeöan^am^ir^haBa evvel 1^'Mayms'Gençlik 
ve epo^%a7Tamıhda 'Büyük înöîrü'nün-^gen^K-
ğr*ve o^retmeMerı lilî?ileridiren eri. ̂ büyük^âifi-
hî'huttiklanrtdan 'bitini daha 'bize vermişler
dir. -Bu taVihî nntuk karşısînla ilkii;6^etim 
vearnun .mensup* olduğu^MJaarif t¥ekâl«bi,îOöun 
h«rît?inde'kakın biz jana ?ve babalatla •> Besılet 
büküklerinin fve rbıütün teşMfötmrteadaflflaBitön 
vaîiîfesifii mlmış ^ölnmsı lâ^Bmdır. Î Hepimiz t ıbü-
nwîkendimfee?vazife edindik. rBu mesleîstififîge-
lenbm s ffgretmen -batiyle fbu vttttluk tka?e*swd^ 
dnytawşrolduğum ı§fikra»lanfmı ve rhayBaı^lığı-
mr rBfayük f Incinü^ne /Meclis ikürsü^üaâen rsuama-
yı^bk' vazMefbiliyoewm. 

îAme^yrkada^lanm^aoaba'ilk ôkul #ğ4?etmeni 
oMurfda ^alışt»ken< tva«ifesini -yaparken, inkilâ-
bm, somyalarına «yüklemiş olduğu vazifeleri ı̂ aşa-. 
rtffketı kendisini -ıtatmin edilmiş -gödiyor-tiHlf 
Maalesef latmin^iimişfgörmemekte^r. ';Bu*a-
dar ^aiıpnasifta nağmen daha müspet, da%a ^ü-
mi*Hü îbir«iş ^pac«rğma kanidir. ? Çünkü • -tru 
günün üretmeni ı yalnız bir aritmetik <dersi ve
ren tyataız te tf ürkçe dersis okn^m,?mmîım .bağ-
kfölan ıŞğretmen^ğildir. 'Böyledir '61 
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h^^^m'Gt^iy^i^Ouv^m^ktîa^, reşittim îste-
diğ^öğfeitoen değildik • Ngizasnan bir öğretmen 
ı»ulıitîn^s,i^if^te^edebilirse} okulla- ail&dMpiinr 
bi%a»ajîa" geftir̂  okuifeu.€emiye^b(^Bbfer yüTirr; 
aşa» «baba* &#&«beraber' ayjıiiiydtttoy^etKMr ol#,sa' 
işfce ©r.aananvökul^ vaafesinü y&pmış^olur. Bu 
meyzu,£ta?aiı»da •şoksgemşjalâKsöyleniek miimküıi-
dür, Jıâkatf kısaca» Mlâsa e t t iğ im^ sözler 'ilerin*-' 
de, duMajak-f isterimi 

B«*s »burada! ;Ad%% VeMM bütçeaf - konuşuv 
lıaste^^a^da^aâcaazdâiî bibisi; serseri çocuklar. 
ü#r4abte^^]^oldu#a!etüft^^ Bunla? 
risa* yÇltfûfta, -artıyor cfai. Acaba bu- artış neden ileri 
g$tây<m{ niçmvartıyerf BûnlaHff sebeplerini dü
şünmek çarelerini aramak lâzımdır; Biz bıiıço-
cı^aıiviçiitrıfcaırsfene- deö»v#^^kfte^^min"yai;ak. 
adedia*çc^attmağai çalı^yöjm HSfbııki memle-, 
k^e?!yaîiılri6iaiitMr şef varsaj yar^yr esasından, 
t^iaıri^etMefe^eleriîö arayıp bulmak lâzîmd&cr. 
BttgaaraMÖdygj VeksMikden* para n bularak, yarm, 
müesseselerin ad«dihi\ . çoğötarak1 büyük binalar 
ifteerrmkışttriBakı b$&ta terbiye- usıitterf araya? 
rah, ya«rn^iııhâyataf>hâzîştfs^^ 
t^'iştsdhîüamgifâirf Bögün'ceîMyet içinde bîr 
befclıfe * vaasariomı>«taffi dçine ı gi*ere$railede' aramak 
zaruret ve mecburiyetindeyiz.' 

Misal ^sîâ^ak1 bir şey arzedeeeğirâ. , Bîr -gün 
bBkıyrcsaj&ttr öğle fantam oktüiıiîir gocuk,geiir, 
yor. Bu çocuk yemeğini yememi$tii,r,Yanaktan 
beüade>asdftfa¥, vazifesini hazîrlamajauştır. Se-
bephgfte$igra^irtyorsfunuz, , evde hiç kimsesi ̂ ol-
madgöitv: gö^Kyörsuntîz. î^e bakacak - kimsesi, 
m ys*i«eak bir şeyi yardır. B# işe; giden bir 
a^tffl»ço^ü#t^Tİr boş zamanlahuda sokaklarda*. 
ha^âteleMıi1 içinde; kalıyor, bir çok fena şeyler 
ögrm&şmif artık okula uğramaz oluyor., Bîr 
gite^eiiftöe ^etattenm istediği ders ve. vazife-
Utâe&mMıyor kaçiyor. Bu surette kendini ha 
rfte?' buluyor.- daha fena ye daîıa şünıullu eğ-
le^8^^içîöe j dalryor. îşte ödetmen aıkadaş-
la^f va^fe^ermî, koiaylaştirmakr okullara devam-, 
teolöfeftk^ Mmelerini teminötijaeîçlâzımdır,- Ev-, 
vei«ie M'ökttllkrda tecrübe muMiyetinde;yapılmrş. 
bitottan5 Mtodirma odaları vardı bunlara ye-' 
nidgfr! ihya- etmek ye civar mıntafcalarda açılmış 
oltth ku^^hftoeleri, çocuk ijaji^elerim muhakkak 
su5^tte*inyaetmek zamanı' ârtıkrgelmiştir; Öunlah 
yip^caff bîurisak. 0ocuğu her zamaıı gözb'uündg 3u-
ta^j^'b^g^j^ü serseri çocuklar adedi, azalacak. 
Y6%j(r dsöta1 fazla olacak; ve bü muntazaman her; 
seöe^eğlffa^akfcr; Bunun için: Vekaletin bü i ş r 
lâ^rnifeje^^hetömiyetî vermesi; üfcokui öğret-
m«îİei#fle halkevleriyle, btitüh memleket ter-
biyecileriyle içtimaiyat profesörleriyle, el birliği 
ya5*ax«te.%arftket 'edilmesi, bilhassa' çok yerinde 

ffîitd^bir^rieâya geîfoee; jlkcfoil öğretmene 
leüaiat»1 alae«*förr't)l4ii p a l ^ r Jçiıl Maarif̂ v*©-
yg^Mf€f9&t^i£^M, koymuş bu para Ödeni

yor Yalnız arkadaşların almış olduğu, bu> para. 
çok azdır. Çünkü 100 lira, 200 lira alacağa 
olan arkadaşların eline, alacaklarının ancak. % 
17 si verildiği, cihetle ı Dlira, 12 lira;, 18 liragiM* 
cüzi bir miktar geçiyor. Bu para bu günkü: 
cemiyet içerisinde, ihtiyacını karşılamıyor. Esa
sen aldıkları maaşı aybaşında dağıtan arkadaş
lara bu. paraya taplu olarak verecek olursa -etrafai 
yapmış oldukları küçük borçlarda hiç - olmazsa 
ödemeğe* medar olacaktır. Tabii ba vpara ile mü-
reffen yaş^amıyacaklarma. şüphe yokturi îlki 
okul-öğretBienierinkı maaşları azdır. Bunubü-
yüUlerimizrde biliyorlar. 20 lira;25 liifia alan ;fî >.v 
retmenler büyük.bir. sayı tutmaktadır. Bununlaı 
beraber başka dairelerde 15 lira alan memurla*: 
nm*z da. vardır. Bizim ilk okullarda/ bu yoktur; 
2$Tira^le*başlar. Fakat bu„. şüphesk kif; Bev=« 
let bütçesidir, bu bütçenin içerisine: konacak 
herhangi ,bir parama, ,1>UJ şekilde fazlalanma»! 3vej 
hiç., plmazsa- bunların alacaklaranuı mümkün. is& 
deiöİ^ir. verilmesini »heMeriz. 

Bir^ de.ı^ident i Grup tayfından' tetMk edf-
\em .ödetmen raaaçlannm murazenei nmilmiyeye' 
akn|ura«iBiridairroİan.bİr maeselei vahidi. Bu iş de ; 

haMkaten? s yerindedir ve zamanı artıkj gelmiştir. 
Maarif Vekâletinden öğretmen arkadaşlar namr-
na» r̂i«af*ed4^oıq*ẑ : vmâfe^ ym*- b^taiı etüd 
yg®$am<vfrini (î ;*teiBrin(®dilsini BüHsufietü§ Wr 
ariiûdaşlaJ?!«daha faydalı çalınmalara ilgilendiril-
raiş ohıruz>; 

İs&yndii9,«mî^^tmenferinhıtbîrteşeldrfir^ -
îlkiok*tfta»n^i)ijp^ ev meselesi 'var; Bir evler için. 
hisr öğw âsen< 'ayda1 msiayyeff vbir para veriyor. 
Maarif Vekâleti de* bu para ile kendilerine ev̂  
alıyö^;: Oösteriltolüzum üzerine Mâarif Vekâleti • 
îskeoderunt içm sekiz >er almış 'bulunuyor. Orada 
feTteüdBî'ev'bahrafii1 va*&r/ Bu'sefez ev çok; 
büyük bir ihtiyacı karşüayaeafctftr. Bu arkadaş 
lan ayrtîâjfîTsîtees^üır ediyorlar^ Çünkü uzak 
yerierâ^^îgaöıpnaft içift geleu arkadaşların'kendi; 
kemUleriıie î ev» btihöa&rına imkân !lyi?ktûr. Buj 
çoid ^pfelroJmıpter 
Btf aradft bir^dilekidaha var j bu işe para veren, r 

arkadaşlar karı ve koca öğııetmeiL olanlaa' .veyâo 
yalniz bünlapdam biri öğretanen olanlar da.var^. 
dif.jBunlâEayrvayrı para- veriyor.Iar.ıGeçenlearde^ 
Grup ta .Miarif. Vekilinin - verdiği izahata ,g£re 
bu paralar ^5 sene sonra. 600 - -700". liraya varryor-
ŞS^iVÖğı^tmenler diyorlar ki ben 27 senelik» 2£, 
senelffi:,,t 181* senelik öğretmenim* b^aim • verdiğim»: 
para ile; hayatımda Maarif Vekâletinia bana ev -

, almasınş. imkân yoktu*1. Fakat içimizde öyle genç 
; arkadaşlsir vardır Jş> onlfen anaları babakua ye*--' 
' ya kocaları iyi 'vaziyettedirler, Onlar belki bizim • 
verebiîeçeğinıizdân iki üç-misli yerebilirler. Ayda, 
10 - 15Jira yererek bîr ev sahibî*olabilirIen Bun-. 
lar etüd* edilsin bizden muayyen olarak kşsilen . 
282 * 300 kuruş İad^r bir. patradır. Şu parayı ver
mek istemiyenler vermesin. Zâten büyük zama-
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nını meslekte geçirmiş, yaslı arkadaşlarız, genç 
arkadaşlar ayda 10 -15 lira vererek ev sahibi ol
sunlar- Bunun daha faydalı olacağını hesap edi
yoruz. 25 sene sonra şu kadar faizi olur diyorlar. 
Bu bizim Ankara kooperatiflerinin hissedarlarına 
benziyor. 

Yapı Sandığının vaziyetinin yeniden incelen
mesini vekâletten rica ederiz. Elverir ki faydalı 
bir şekil ve istenilen şeyler tesbit edilsin, mesken 
meselesi halledilmiş olsun. 

İlkokullarda himaye birlikleri var. İstanbul 
içerisinde 430 ilkokul vardır. Bu 430 ilkokul 
içinde 72 741 talebe vardır. Bu talebenin % 20 si 
muhtaçtır. İlkokul Yoksul Cemiyetleri Birliği na-
miyle faydalı bir cemiyet bugün çalışmaktadır. 
Bu vasıta ile bu çocuklara yardım yapılabiliyor. 
Fakat bazı vilâyetleri gezdiğimiz zaman gördük 
ki bu kabil yardımlar yapılamıyor. Bizden ni
zamname istiyen vilâyetler oldu. Gıda meselesi, 
talebe meselesi çok mühimdir ve imkânı varsa 
bu, Maarif Vekâleti vasıtasiyle bir elden idare 
edilecek ve dikkat ve alâka ile takip edilecek, 
her vilâyette bir ilk okul yoksul cemiyeti ya
pılsın... Muhtaç çocukların doyurulması günün 
başlıca meselelerinden olsun. Bu hususta Maa
rif Vekilinden yardım ister, ricalarımla sözleri
me son veririm. (Alkışlar). 

Dr. B. KÖKDEMÎR (Sinob) — Sayın arka
daşlarım; muhterem raportörlerin raporlarında 
büyük bir sevinçle belirttikleri gibi Köy Ensti-
lerinden 2119 ve Öğretmen okullarından 875 ol
mak üzere ceman 2994 ilkokul öğretmeni Maarif 
hizmetine gireceklerdir. Gene mu rapordan an
ladığımıza göre 1943 senesinde Köy Enstitüleri 
öğrenici mevcudu 15 300, köy sağlık memuru 
yetiştirmek üzere ilâve olarak 300 talebe alınmış 
ve bu sene 600 talebe alınması mukarrer bulun
muştur. Yani maarif işlerimiz cephe ile yürüme 
hareketine başlamıştır. 

Sayrn arkadaşlar, Türk yurduna bilim ve ir
fan yayınlayacak olan bu maarif ordusunun ilk 
öğretim okullariyle Köy Enstitülerinin okut
makta oldukları derslerin müfredat programla
rını inceledim vardığım neticeleri arzetmek 
için yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
3 sene devam eden ilk öğretim okullarının prog
ramlarında sağlık bilgisiyle ilgili dört ders 
görülmektedir. Tabiat bilgisi, okul sağlık bilgisi, 
beden eğitimi ve çocuk bakımı. Bu dört dersin 
de hıfzıssıhha yani hijyen dersi ile olan müna
sebetleri, itiraf edeyim ki; çok az »ve yetersiz bir 
derecededir. Köy Enstitülerine gelince; burada 
bes sene devam eden kültür dersleri arasında 
sağlık bilgileriyle ancak iki ders alâkadardır: 
Bîri Tabiat ve okul sağlığı bilgisi, diğeri de Ev 
idaresi ve çocuk hakimidir. Bu derslerin de hrf-
zısjrhha Jersi ile olan alâkası çok az ve yetersiz 
deMfeîâlJr. Arkadaşlar, bir milletin sağlığını 

hastalıksız ve çok zaman yaşamasmı, 
yarayabilecek olan hıfzıssıhha bilgi

sinin lüzum ve önemini yüksek huzurunuzda 
tafsile lüzum görmem. Fakat aziz yurdumuzu 
10 sene içinde irfan nuru ile aydınlatacak olan 
bu ilim ordusunun bilhassa yediğimiz, içtiğimiz 
ve giydiğimiz şeylerin sağlık bakımından vasıf
larını köylerde ve kasabalarda temiz, sıhhi su 
meselesini hela ve septik çukur meselesini, hâ
sılı sağlığımıza zarar veren her türlü âmillerle 
savaşmayı en son telâkkilere göre öğrenmesi ve 
öğretbilmesi vazifesinde zaruret görmekteyim. 
Binaenaleyh sayın Maarif Vekilimizden memle
ket evlâtlarını daha srhhi ve daha sağlam yetiş
tirmek ve yaşatmak yolunda en hayatî bilgiyi 
verecek olan hijiyen ilmine daha çok yer verme
lerini rica ederim. 

G ,B. GÖKER (îstartbtd) — Yurdun mukad
desatını kendilerine emanet edeceğimiz gençli
ğin nasd yetiştirildiği, nasıl yetiştirilmek lâ-
zımereldiği yolunda Maarif bütçesi müzakere 
edilirken biraz olsun düşünüşlerimizi söylemenin 
faydalı olacağında şüphe yoktur. 

Hayatrmm en tatlı çağını maarife vermiş 
olmak gibi bir saadete nail olan bendenize; bu 
vadide bir kaç söz söylememe müsaadenizi rica 
ederim. Sözlerim umumî maarif sistemimizin bir 
iki esasma inhisar edecektir. 

Evvelâ şu noktaya işaret edeceğim. 
Maarif sistemimiz hâkkmda ötedenberi şu 

tenkit ileri sürülür: 
Maarif bizde hâlâ akademik tarzdan kurtula

mıyor. Okullara aldığımız çocuklar, gençler 17 
VTI kitap okurlar, ezberlerler. Evet mektebe gi
den çocuk ne yapar?.. Kitap ezberer. Çünkü, u-
mnmî telâkkiye göre okul, ders kitabı demek
tir. .0aye, bir çok kitapların yazılarım çocukla
rın dimağına sokmak demektir. Bu kitanların 
da övle az buz şeyler olmadığını hepimiz bilivo-^ 
TOZ. Ortamektep ders kitaplarının hacmi beni 
ürkütmekten hali kalmamıştır. Bunun için de 
prosrram denen sert bir takım ölçüler tasavvur 
edilir. Bu ölçüler senelere göre avarlanmıstrr, 
bu ölçülere göre hesaplanmış şeyler talebeye 
belletilmeŞe çalışılır. Hakikî hayat bitgisi, ha
yat disiplini - ki kîtaplardaki şevlerden hayli 
farklıdır - buna önem verilmez. Hakikî havat 
icaplarına göre insan yetiştirilmesi gayet lü
zumlu derecede takip olunmaz. Çocukların hem 
kendine, hem yurduna ve insaniyete yarar bir 
şekilde yetiştirilmesi; gürbüz, dimağı, sinirleri, 
adaleleri ile denk (muvazeneli^ kendi kudretin
den emin, hareket ve cevvaliyete iman etmiş, 
korku zincirlerinden maneviyatını azat etmiş, 
bil sili ve medenî insan yetiştirmeğe çalışmak 
terbivenin esası olmalıdır. 

Cumhuriyetimizin Köy Enstitüleri teşkilâtı 
ile bu yolda büyük bir başarı yoluna girdiğini 
görüyoruz. Bu eseri iftiharla anarım. Köy Ens
titüleri teşkilâtı tüyük bir adımdır, köy, kır 
terbiyesini yükseltmek, geliştirmek amacını gü-
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refeaefc. nahaküadü>. 

Se^önfeıi'«klawBi^r^ medeniyetin^ bugptftiP 
halinde elzem olmuştuV. Karşıdan karş^#îftrB# 
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•fin dikkatsizliği yüzünden vukua geldiği görü
lüyor. 

El melekesini öğretmeğe mecburuz. Mektep
lerde bir takım kâğıt oyma işlerinden vesaireden 
vazgeçerek el becefikliği ve bilek becerikliği öğ
retmek zorundayız. Bir çok medeni memleket
lerde olduğu.gibi sanat mekteplerine gidecek 
çocuğun daha ilk ve orta mektepde çalıştırıl
ması lâzımdır. Hayatta muvaffak'olmak için da
ha ilk mektepden itibaren ders programlarına 
bunun konulması lâzımdır. Başka memleketlerde 
ders programlarına girmiştir ve çok faydası gö
rülmüştür. 

Bu bittikten sonra şurasını da söylemek lâ-
zımgelir ki, medeni terbiyenin icabı olarak da 
güzel sanatlar meselesi yani musiki, resim me
selesi gibi. Bizde ilk mekteplerde musiki dersi 
sınıf öğretmenlerine verilmiştir. Kendilerinin 
sesi yoktur. Çocuklarla beraber cıyak cıyak ba
ğırır. Çocukların kulakları berbat olur. Orta 
mekteplerde gördüm. Müzik öğretmenlerinden 
hakikaten musikiyi anlamış, ibda kuvvetleri hâ
sıl olmuş gençler pek çoktur. Fakat haftada bir 
saat ders öğretilir. Liselerde ise böyle bir şey 
yoktur. Çocukların ellerinde bir mandolin tın-
kır tınkır tmkırtırlar. Musikinin kulak ahşıkhğı ol
duğu hepimizin malûmudur. Yalnız mandolin 
öğrenmekle olmuyor. Bunun çaresi var biraz 
fedakârlık yapıp her mektebe bir gramofon al
malı ve çocukların kulaklarını plaklarla seslere 
alıştırmalı. Avrupa'da mekteplere radyo koya
rak ve radyo idareleriyle anlaşarak bu işi prog
ramla yapıyorlar ve muvaffak oluyorlar. Biz
de de radyo ile yapılabilirdi. Radyo olmıyan 
yerlerde gı-amofonla iyi üstadlar tarafından se
çilmiş güzel parçalar çalınarak çocukların ku
laklarını terbiye edelim. Kulak nefasetini ver
meğe çalışalım. Yoksa bizim yaptığımız gibi 
bağırta, bağırta musiki öğretmeğe çalışmak büs
bütün musiki zevkini onlarda kaybetmek de
mektir. Millî havalar öğretmek lâzımdır, millî 
havalar çok müessirdir ve hakikaten çocukları
mıza öğretilecek çok güzel şeyler vardır. Fakat 
bunları iyi öğretmek lâzımdır. Bir zamanlar 
radyoda millî havaları öğretmek için bir saat 
koymuşlardı. Fakat bu program çok metodsuz 
yapıldığı için kaldırılmıştır ve kaldırmakla da 
iyi etmemişlerdir. Maarif Vekâletinin bunu öğ
retmesi lâzımdır. Çünnkü yedi yaşında çocuk
larımızı oraya veriyor on yedi yaşına kadar yani 
on sene kalıyor. Tabii bedii zevkini okulda öğ
renecektir. 

İkinci bahsedeceğim nokta; sanayii nefiseden 
olan resimdir. Bizde resim çok zayıftır. İlk 
mekteplerde sınıf muallimi ne biliyorsa onu öğ
retmekle kalıyor. Mamafi talebe içinde güzel 
karihalar vardır, nitekim vazifem esnasında Ma
nisa'da görmüştüm, talebe içinden bir tane
sinin orada yaptığı resmi müsabakaya koymuş
lar, Jüriye gösterilmiş, ikinciliği kazanmış. Ta-
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lebe içinde böyle yetişen olur ve belki çok bü
yük istidatlar keşfolunur. Onun için bendeniz 
diyorum ki, musikide kulağı terbiye ettiğimiz 
gibi, sanayii nefişenin bir şubesi olan resmi iler
letmek için de boya ve göz hafızasını terbiye et-

.; mek lâzımdır, sırf resini terbiycisi için estetik 
şekilde yapılmış tablolarvardır. Bunliara daima 

ı çocukların gözlerini alıştırnıajc çok fayçfclı olur. 
S Çok defa5 görmüşümdür, bazıc talebe basit resim-
| 1er karşısında şaşırıp kalmıştır, bir şey anlama» 
! mıştır. Çünkü gözünde bu terbiye yoktur. Hü

lâsa: Bir kere jimnastik programı zaiftir, mes
lekî terbiye, kültür estetik dediğimiz şey de mek
teplerimizde çok zayıftır. Musiki ilk mektepleri
mizde çok fenadır, hattâ bu dersi kaldırmak lâ
zımdır. Çocukların kulaklarını böyle falsolu ses
lerle doldurmak daha zararlıdır, ses lezzetini 
kaybettirmekte mâna yoktur. Bunu bir kaç mek
tebe inhisar ettirmek üzere hiç olmazsa falso: 
suz keman çalacak bir musiki muallimini bera
ber vermek zaruridir. Bu meseleyi Türkiye 
Cumhuriyeti nazarı itibare alarak bu vazifeyi 
halkevlerine vermiştir. Fakat bu terbiye disip
line bağlanmalıdır. Hiç olmazsa solfeji doğru 
dürüst, basit şekilde ve muntazam sesle türkü
lerimizi havaları söylemeye alıştırmalıdır. 

Bunları söylemekten maksadım bir temenni
den ibarettir. 

Beden terbiyesi bütçesi konuşulurken, bu hu
susta; bazı beyanatta bulunmuştum, ve Maa
rif Vekili arkadaşımız da bu maruzatıma ce
vap vererek bu meselenin esaslı bir programla 
geleceğini vait buyurmuşlardı, ben de bu vait-
ten cesaret alarak arzediyorum. Her halde be
den terbiyesi dediğimiz esasları nazarı itibare 
alarak kültür, estetik dediğimiz musiki ve re
sim de bu esaslar dairesinde ve terbiyevi bir 
şekilde mektepler de Öğretmek zarureti vardır. 
Çünkü çocuk ne öğrenirse mektepte öğrenir 
ne alırsa mektepten kapar. Bunda her halde 
fayda vardır. Bütün bu noktaları esaslı bir su
rette Muhterem Vekilimizin nazarı itibare ala
rak bilhassa cevaplandırmasını rica ediyorum. 

Bunları arzettikten sonra bir meseleye daha 
müsaadenizi rica edeceğim o da gıda mesele
sidir malûmu âliniz arkadaşlar, mekteplerde gıda 
meselesi çok mühimdir. Hükümet okutulan ley
lî mekteplerdeki talebelerin gıda meselesine 
esaslı bir surette ehemmiyet vermektedir. Fa
kat bütün bu masraflara rağmen çocukların iyi 
gıda alamadığı anlaşılıyor. Eksiltme ilânların
dan anlıyoruz ki, Hükümet gıda maddelerini 
bol bir şekilde vermektedir. Fakat birçok mek
teplerde görüyoruz ki, bu yemeklerin bir kısmı 
artıyor. Halbuki iştahtan müteşekkil olan de
likanlılardan yemek artar mı? Demek ki ye
mekler onların istediği şekilde iyi pişirilmiyor. 

Bunda,1 ela âmil mektep müdürüdür. Şikem-
perverse kendi zevkine göre yemek pişittirir, de-
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ğûseı ttğr^mlyûr, çocuklar da yemiyor. Ben hiç 
bir yerde bunun araştırıldığını görmedim. Ni
çin yeniyorlar. diye sorunca istemiyorlar ceva
bım aldım. ,Bu ı ^ jfemektijrf Ğ yaşta insan ye
mekten kaçar mı? yeppi|| ondan kaçmalı. Niye ol-
miyorî \Öûi|tü yemek iyi pişirilmemiştir, kimse 
meşgul tfeğildir. B>endenizce bu işlerle meşgul 
olmak üzere başka yerlerde yapıldığı gibi; bi
rer mutfak müfettişi tâyin etmeli. Buna ne der
seniz deyiniz; ister as müfettişi, ister yemek 
müfettişi. Fakat bu lâzımdır. 

Temek meselesinde, mektep yaşlarındaki ço
cuklar üzernde çok hassas olmalı, talebe iki 
bukran içindedirler. Bulûğ devreleri vardır, 
bir de imtihan meselesi mevcuttur. Bu buhran
lar neticesinde de talebe bem ruban kem de be
denen büyük sademey e mâruzdurlar. Bu sade
me ancak gıda ile karşılanır. Bu da ot gibi gı
da kuvveti az şeylerle temin edilmez. Bunun 
usulü yardır, mütehassısları bilir. Her halde 
başka yerlerde tatbik edildiği gibi bu işler için 

• müfettişler tâyin etmek lâzımdır. 
Mâruzâtımı şu suretle hulâsa ederim beden 

terbiyesi her gün yapılmalıdır. 
1. Tabur halinde toplu, 2. Yüzme, 3. At

lama, 4. Seyrüsefer ekzerâizleri 
Umumi yerlerde sokaktan geçme, yürüyen 

vasıtalara binme ve inme idmanları ilâve olun
malıdır. Bu esaslardan sonra kültür progra
mında şu cihetler olmalıdır: 

İSİ melekesi. El işleri dersine verilmesi lâ-
zımgelen istikamet, el kırıklığı, elin şalâbeti, elin 
becerikliliği mümareseleri olmalıdır. • Bunlar 
herkese, herkese lâzımdır. Cumhuriyetimiz 
sanat okullarına ehemmiyet vermiştir. Fakat 
şurası kabul olunmuştur ki, sanat okuluna ve
rilecek talebeyi eh evvel ilk ve orta mektepler
de yetiştinûek lazımdır. Bu itibarla her gün 
derslerden sonra el işleri için hiç olmazsa bir iki 
saat vakit verilmelidir, 

Bedii terbiye; müziğe, ara, sesi kulak ter
biyesine göre hazırlamaktır. 

Bu meseleleri iyi b;r hale ulaştırmak icabe-
der. Ümit olunur ki, Maarif Vekili Beyefendi
nin vaitleri mucibince bu işe yakında bir ni
zam verilir. 

Arkadaşlar bu mâruzâtımdan sonra Vekil 
Beyden şunu da rica edeceğim. Avrupaya gön
derilen talebenin nasıl seçildiğmi ve lisan ve 
sair* müktesebatlan hakkında ne derecede bu

lunduklarına dair malûmat vermelerini rica de
rim.. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
0. BÎLSEL (Samsun)—Aranızda bulunalı-

. «danberi dikkat ediyorum, kürsüye gşleu arka
daşlarımızdan her biri işlerin ya; iyi taraflarını 
Delirtiyor, ya daha çok" eksik, kusurlu, kötü 
taraflarını gösteriyor, yahut her ikisini anlat
mağa çalışıyor. İyi taraflarının gösterilmesin-
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de fayda vardır. Çalışanları daha kuvvetlen-
dirbr ve ilerletir. Eksik tarafları belirtmenin 
fay4asz şudur ki, düzeltilir, doğrultulur ve iler-.. 
letiijr. Her iki yolu takip etmek belki daha 
elyeirişli olduğu için ben bu üçîmeu yolu İhti
yar jediyorum. 

=En yaşlı arkadaşlarınızdan birisiyim. Yakın 
tarihimizin ayrı ayrı devirleri içerisinde yaşa
mış olmak itibariyle biraz düne bakarak söz 
söyjiyeceğim. Ben Bumeli ve Anadolu'nun se
kiz vilâyet merkezinde okudum. Bunların her-
birisindeki mektepler, bugünkü tâbirle okullar 
herhalde hatırlanmak lâzımgelen bir mahiyet 
arzederler. 

ilk girdiğim mektep tek odalı, loş, hava
sı ve ziyası az bir mektepti. Hoca sedirde otu
rur, arkasında bir falaka vardır ve nihayet 
okuduğumuz da hep beraber olarak Kurandı. 
Bugün Ankara'da en ileri memleketlerin ilk 
okullariyle korkulmadan mukayese edilebile
cek okullarımız vardır. Bu yalnız Devlet mer
kezinde böyle değildir, yalnız büyük şehirle
rimizde böyle değildir. Hepsini görmedim, fa
kat kazalarımızın çoğunda da aynı evsafta ilk 
okullar vardır. Seçim dairemizin dokuz kaza
sını arkadaşlarla beraber dolaştık, hepsinde 
aynı ilkokulları gördük. 

Okuduğum orta öğretim müesseselerinden 
bir tanesinden gayrisi ya bir evdi, ya bir ko
naktı ve iyi idadilerden sayılanlardan birisin
de, halâ hatırlıyorum, en büyük salon - güya -
fizik ve kimya lâboratuvarı idi. Kapısının üze
rinde de (tahsili kemalât kem âiât ile olmaz) 
levhası asılı idi. Eksik vasıta ile hakikaten 
tedris yapılamaz. Fakat bu salonun içinde de 
bir kaç vasıtadan başka bir şey yoktu. Benim 
gördüğüm bugünkü liselerimizin herbirhıde 
bugün fizik için, kimya için ayrı ayrı dersha
neler, lâboratuvarlar. vardır. Ayrı ayrı tedris 
levazımı vardır. 

Darülfünunumuza geliyorum : Meşrutiyet 
devrinde tam bünyesini alan Darülfünun tıp
tan gayri bütün fakülteleriyle bir aralık mül
kiye mektebini de içine alarak, nihayet bir 
konak olarak yapılmış olan Zeynephanım ko
nağında, toplanmıştı. Bugün buradan verilen 
kararlarla İstanbul'un, bence en güzel binası 
Üniversitedir ve gene kabul buyurduğunuz ka
rarlarla Üniversiteye yeni yapılıp 18 bina ek
lenmiştir. Gene buradan çıkan bir kanunla ya
nan bina yerinde İstanbul'un en güzel ve en 
büyük binası olacak 20 enstitünün temelleri 
yükselmiştir. 

öğretim işini ellerine alanlara bir göz gez
direlim : Bizim zamanımızda bize öğretenler 
tam mânasiyle devşirme usulü ile gelirdi. Ho
calarımızın içinde mülkiyeliler vardı, subay 
ve kurmay subaylar vardı. Medreseden veya 
darulmualliminden çıkmış sarıklı olanlar vardı, 
kendikendine yetişmiş olanlar vardı. Buşrün 
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öğretmenlik bir meslektir ve zannediyorum feî, 
-şer-efli ^e itibarlı bir eslekt ir . Çünkü her .yal ; 
«ranıaa bu meslekten gelenlerin sayısı çqğalı- i 
7®r ve zannediyorum ki, ©üyüfc Meclis de fen- I 
4ikH?inSen istifade ediyor. Maarif, memleMlaıı { 
-kalfemması l$inı bugün elanize verilen İ 3 % B j 
ile de görüyoruz; bir kaç hafta evvel TJtarif • 
^eMIinin dıe turada izah ettif i üzere maarBlfüt- i 
çesi 62yf> milyon liraya baİi$ olmuştur. Buna*, i 
memleketin mânevi ve maddi kalkınana işinle 1 
en büyük TOÎÜ oynayacak bir müesseseye veril, j 
mi? olmak itibariyle, ilk bozumu sqyler3öen,DasıBa*- j 
leket önünde şükranla anmayı ihir yazÜe .aay- I 
dım. Memleketin Yüksek Meclisten vejsilento I 
rarlarla öğretim işinde ne dereceye geldiğine | 
bir "küçük misal vermek için - üniversiteye .ait I 
ölmıyan - bir olayı flöyliyeeegim. lam 99#ü 
önce ilk darülfünunu yapmaya tanEmt&teîiûr 
karar verdikleri <zam»an iDİarüifüiMBi teması içim j 
Avrupa'dan bir mimar jgethmisler w» il i sms I 
buna yüksek ^a«^lar veBe^ek'çalasrtıansşlarâsL |l 
&üleyraanijye'yi, Y-enicamiyi, JfeİMiniyig'yd, keoda il 
mimarlarına yaptıran Türk milletinAn,, u t a â i 1 
ünivemtesini sapmak için ANr^&^LsmBSR(sm^ I 
ta m Gcbur »k al m ası ne kadar idüşmüş ©ldn§mra 1 
göstermesi itibarimle manalıdır. Şimâi ise 4e- 1 
mellerini attırdığı yeni isfea^ulina m M p l k 1 
MIMKSI olacak ve eostitülük binam<M:ışrmûi iki j 
IMirk profesör mimar yapıyor. Bu€tehu«rİ- j 
yet devri-nde kfiarm -verilen hromretm eanlı %w i 
misalidir. İster Maarif YekalertâmisOTi ve omm 1 
başında Kasan - âli TüeeTM» himraetiyJr cftsfm a 
ve onun selef terinin yardımı ite ê»lsun, ister %u- j 

v ra>&« ilk program mit kutra -Jbiz dinlemedik, îa- i 
kat aşanda işittik - ilk program ımikfmâa, 
««mnatı, toprağı, tekniği sadece %flg«?in «emrine j 
koyaea'ğre» diyen Başvekil Şükrü ^ara^opuHran 
eseri ı>lsun, isfceç <on doktrz yıl evvel bu kümü* j 
den ^um'huriyetin time -ve İlim *âmtâ*rmra tel-
kinlerine dayandığını söyliyen Mffîî fferm-ese- j 
ri tfimm ve nihuyet ister TftrfcHfrt TrtrrlJür -sevi-

. yedini en Meri miİi^etlerin seviyesinin üstüne-çık-
mnyı amııç olarak -gösteren Atatürk'ün ?ıthu j 
olsun ;%trnu memleket tarihinde şükranla anifla-
cak hfr hamle ve çalışma oalsrak ısöyietrmk lâ
zımdır. Şükran, daha fazlasın* -reteminin^Mr -yo
ludur. "Şimdi de isteklerime -gelryorum. 

Maarif Vekilimiz bu kürsüde belirttiler ve 
. hepimiz acı olara'k biliyoruz ki, Türk mîlletinin 

okur, yazar sayısı başka milletlere nispet edildi
ği «laman, rakamım söylemek ist emiyorum,/Sa- | 
ym Vekil burada söylemişlerdi, çok düşükte. 
Bir Avrupa Devletiyiz, dünya işlerinde rol oy
namak mevkiindeyiz. Bütün halkimızı bu rolü 
oyiBiyaieak dereceye bıranevvel getirmek mec
buriyetindeyiz. Onun için Maarif Vekili kl,.bu 
işi bütüTi önemi ile üzerine almıştır, bize "bunun 
rakamlarım ve buna varma parelerini göster
miştir, bilhassa göî&ümüzü kabartan KöjEuâİı- I 

I tül eri hu meyandadır. Makat &a*>gi ,aenede lbu 
ı Iptyeye v a ı a ^ l e û s ! » ^ 

'bin .köyümüz sacdır, 10 hin JtöyümÜE ̂ iKtafc roku-
I maktadır. JUğarlari me -^aklt »e&ula tevupr 
I ea%tır?! Kqy -ItostiMiari&dan çıkan te beealar 
I hütün köylûrde me 'V.alüt %o İ>aglıyat;akiawîır'? 

flimgi okunuz, yazmam w^Jwnda^Hn^ lîalmjy^ 
I eakto. 3umu bir plânla ibize Esasin ..olaraik jfe-
! timnelfîriûi ben çok £aydfllı fömiriim. 
; iNkniteiöğıı«^«e••müb lair fe^ög#e*myec*gîm. 
| Çünkü hamlesini t̂flaaffeır. $uk*arila görüyoruz 
j ki, aJfisöfimfifefesdk. 15?Jilfflizt«B§sBtt*âiikeiBeî*irt; ol-
I raflk diaerre bir driltel^ feriiTac^ağım/Samsun'ım 
| mülî itiarifeHnazda» »öaeııiîi! bir fffseon\.g,3BaîPdîr. fSTaimz 
jl -mfftttlkNCe&lIl ttı»nBftiBt ^ty^feypıjıt, ıyıt4tıaflj1 rh ayattw-
I dâ ki y p i öjMmli d^ ı ^ i r , « ^ «amanda :millî 
I tarifeirapEuie.deiBiMaHıbir^*w^^airaJııccaııuı&vûsr. 

\\ teri de kBssbnsg câam^ioea^trik&Ek, Saımt Ens-
1 titü^i, r e ,Eız Eımtitiaa Ibiıra: bebteraekfeeâir. 
I MaidMcriîdle «raâaMam ^^S^böm.MırQmq 
I yerde vazife gbriîEaş ̂ laaı-nriidrar, SaHratm'da • 
I gÖEdüğüm^ ahfivesi >m fcabiliyetd Jıie bir yerde 
| görmedim dedi. 
I B«nlar bir-llkelun ^osdaro» fcaiaadaıgü^ük-
I le çalışarak iş ^ p H j ^ ^ ğ a s ^ ^ Bu 
İ itibarla saym Vekilimizden fiamaun için ,bu üç 
I müesses^ Bkan «evvel iemin jetmelerM xica 
I esdiBrım,. 
j Yüksek öğretim agaründa Mr M. kelime ile 
j maksadın jarzedee^ğim. OıiMihuî4yetin Jsua^vet-
j lî bir & Ms tuMu.ğu 5»e lıugüne ksâme .üerilettiği 
I ünivjaEsi.te Cumhuriyeti ınemıauı ediesek £alı§-
j malarma 4evam etmektedir. T?.akat hocalarının, / 
j talfibesiriia y^ bina .durumunun .eksiklerinin 
| biran evvel tamamla»ması ila mıemlİkeön vazl-

fesMir. Haoalar ÎÖBI İLeJidüerâni tamamiyla 
ilme verme .şartlarını temin <etme"k lâzımdır. 
patiy^r ^kaâemik Xanunu jlu senedir hazır
lanmaktadır. Bu kanunun fbîraaa, svvel gelme
si halinde maksada ı p p olup folmı^acajğını 
göreceğiz, o zaman floa.göVe sb> söyleriz. Yal
nız iki jıldanberi .ISfearÜ YeMetinin hazırla
makta olâuğu bu tokunun ^i|yukHUlet Mee-
lisine geldiği zaman Büj^k Meclisten şaDu^ 
çıkarılmamasını, otilerim. ^Üzerinde ;taki fay
dalanabileceğimiz her ses dujçulabîlsin. Bina 
durumu da yüksele© "20*enstitülük bina ile bu
güniciîi tamamlaamîS gibi olacak. Falcatta-
leTae artısı önünde ü«ıiv*ersite hergSn ıstırap al-
tındadîr. Ben on bîr Taınde "bıraktım. Taİebe 
mevcudu bu yıl"001^1'bini aşmıştır. Bu adedi 
okutmak için yerimiz joktur» vesaitimiz .yok
tur. İster,istemez te&îsatrn.aevşsgsi üşmek
tedir. Bunu teHtfi etmek i^ih jâpüan bütün 
gayretlerin nihayet tesiri fiisfoî olabilir. Beg 
yü evvel -Maarif ^Şûrasında Isaleberiin taMît 
eâümesi Mzumunu, hiç t>lmazsa kimya -ve tıp 

I için Harı 8Ür4üğ$müz 4s*a ̂ 1 yavaş j^va§Jka^ 
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. k ı l ^ U i «e niktyetmç./jffineH 
iki 4»ne. .erofel ,de U p ^ c ^ e ^ d ^ uçta 4 r a ^ 
edildi İki bin kişinin bir demha*#Üe tıta» 
okuması • talebenin^-ge «m p.m leketin iehiû© .değil
dir. 3 u itibark J3^fevi müessesûicr i^injde,^a 
Aabaît ^tm^k,.yahut^eaii)iım,yakmak .Trı̂ obu-
riyst'h)3eyiz. , '.-

3fei&bemiz, salarıntâmıtAimİHîV&m w&&-
.dct .kaimdi bir ansan törfatijils «zedi^rom fM, 
.dttn^aasn teatiyi t^hesidir . ^fölsr .fci, -kamşıte-
jsm&BL &&lmz , dimağiarajffl dagil jraÜiarına tda 
hitap etmeği bilen, hâkim olmağı bilen-itaoit-
larjûIsııiL.(Rray.û!SiS^eri). Buiiifci&rlû topalları
mızı ;bu- Imv^i t e teuıin atmak, &*• *fca*«fi*i* 
tntmak .meeaBclşîatindejk. T^beaize d£. g*, 
l^apak yer ve Jiibay^t her jaemlekette oldnjaa 
gabi ."bâr ̂ xırt yajxUrm«ğa BBaebüffnz. Bnrjawjt 
ıriJİnA*ebe4yİB ̂ r i jmia dfğexü'G<ee6İ .SâkBeie-
r-inden burada Mx istirhatnria. . bukmusawrçifia. 
S^yın Vekilimiz üe ijember bor .joiri .binası »te
minatı almıştık. Plârüan ,yaj>&cıWg, ftab&İ£a-
ti hazirianm;§ v£ İstanbul iMed^fe&i ^de Arsa
sını vermişti. P^kat ta%.zubjıur *tm<emeaij4den 
g£ri ialdı. Bu yikden Jıalilalebe^buıaa BEİ§e-
memekten ıstırap duymaktadır. Bu uJarapJa-
rma ^ a y e t vjermeli iğin JParlimizijv Jttlhaşaa 
İstanbul Talebe yurdunu -temin £tmeaitıi nica 

üemin £2,5 m%©nu jüfcaanla itArşıiam^-
tun. Bu jaaüuftfiebetle .*aj?aaı(<Gelâl Bayar'dû 
iki ;gün ;ünceki iûr .söaünü ^atıriadun. ön&a-
muza iie-ılâaxaısa vjaTelim deıüler. ,Hakli:bir 
mütalâada .bulundular. .ElUette r^rtiim. îÇün-
kü .HLfiialekeli .dış; jiüşm&na. .Jatrsı (daima *udja 
müdafaa -eder. Büyük Me&Us »ve <&muı FUnkü-
meti bunu Mdiği içindir ki, ^ordusundan ,&g 
bir &ey esirgeme mi ştif, 0 ükir den mülhem aka
rak lien de rica edy?srjam „ki, fiecuklariHuzı 
y^UStirecek ulan, İ£ duşmaaa^^urş^ «»halete 
kar^ı biei "kjooaay&cak. solan nıaagif.i m iz^ .de ,$a-
ügmak ifiin daha miiyuniar vaereJim. .ÇUinkü 
hepimiaİA, herbirerimizin >. aocjifcJ an m«f lafeaia-
cak ve yarınnnızı .kacuyjıcak ve kariaraûak 
odur, İ^PgşlarJ. 

kadaşlar; intihap dairem olan Hatay vilâyeti
nin maarif bak^nmda^ duRtuautlttiîJftinda.'iazı 
mâruzâtta ve 1)îIv£SîyJfi s&ym JSUarH ^âuJiıaiz-
den ,'bn vilayet için baeı temennilerde buUınmaftjr 
nıaksadijle bn kürsüyü işgal ^laaiş, bıd-un^o-
riHû. H^p'mİzin jcnalûmu olduğuüzereıAnju va
tanın T̂ u feyizli parkası 20 mm, ^ b i aızun iür 
zaman y^a^ruuların işgali -üJtında kalmıştır. 
Bu yabanca işgal kuvvetleri ,bu feyizli topraJs 
evlâflarımn maddiyat. v« jninev^yatı üzerinde 
tahribat yapmak istemiş ^e ne kada^, isteımşae 
o kadar oridaki balkta kanlarındakie.esü Türk 
duygj^iyle memlekete bağlılıklarını -mnhaiaaa 
etmiş v^ bu uğurda jnaddi ve,( 

J # ^ a t ^ ı ^ o i ^ | v f f » ^ i h a ^ ^ W y B n E ^ ^ ^ j 4 & 
$mtev&ği <*&&&.sflQ*flio(fe tbm^amga âüşom 
JijRali ̂ lt*ndan /iöJröııbtuıştur. Pakat ögenek-iş-
•g^ ^e ı^trknf ^gale nta^addüm' -«den «abanat. 

^üJtfauj^an^örfeadı tv« fteagün de -aa d&uilaa 
^.-ka^ittjlıa&^âaü^ilftkim riiliı^ l%aknite 
konuşamıyor. ; Dil birliği flimayimoa ^Hpfamv/, 
üfkü birliği, de. ofamz,Bunua i,6İnjaaari|imi-
zin .burada 4İğer vilâyatler<e nazaran iiaha, faa
l i ıcSarâkîKi meseleyi nazarı dikkate alması .lâ-
zınıgeiiyor. "Birisi, taİLSÜ $aiinda ulan vatan 
evratlarını,maarif jaimeUyle nimetlend'j'mei;, 
l&meîai ife " l^üge ^oiuifaLayBn ^eimiktarı az 
da,olsa bu vatandaşlara Türltge lisanı gğretehfl-
m̂ dk MKâ^terı^ 3Bu JT^kge 
konuşamıyan halkın Türkge ö^rejameye ıheveS' ve 
Ş^yr^ti âe JeYİ5aIlde4ir. *Askerje »gitmiş we g^-
miş «olanlar mükammel Türkçe Ivonuslukları. ,gi-
l«Shllen jBfekteneEae^am «dea.^^rŞOBaikİM' 
da 43iuİE^ı»eleja ra 
bunların daha fevkinde ..olan yaşlılar ile jııek-
tebe ıg^tmek ıüi]»fM^tİ8ap edero^enler maal
esef "Türkçe "konuşamıyorlar. İntihap dmremki 
gezdiğimiz zaman gördük ki, Türkçe kanuşamı-
ysoâmm <Sa^Pür%e ^öf reöm f̂k iğin Mlej> ,ve 
*Kntâm qck . bü^öftfar. HitM .ortodöks "bir 
araîr4K^İıre rgiri^iıniz ataman bizi .karşîla-
d i s r - ı a B ^ TjstefflKIerlımeveut plan mektepl«ri-
m gOsterefels. v'b^tetmen oldu. vtjğre3memmîz 
y ^ t e r ^JSĞr^ B ^ ü n ^Hatay vSây«tinae W KB56 
taMl ^ağtrifla je^tru^umıız varâır. Bn^larıu 
to$a% ^ T^ r^ ın^ t ebe demm edebiliyor. 
W ü^^îTncüftÖbe gtfleınpor, "Sê ieM, hJıpimîziîi 
tffM^^gıbrîkiair : Bîrme&i öğretmen, ikînei-
si öe Tttekıbip; binası. 'Gergi'HüKömetimiz ve^Sa^ 
ym Maarfî'T^Kıöı'z *bu viHyetîn lıususiy^irii 
nazarı dikkate alarak 1943 bütçesine 1130 T)în 
wa*^öt^t«bfe*de%ıiBa fla^eten MttafâfftM lira 
^•%üy^l^^iİH^,fFaPi^rr %tf-^^y^m M«*TS 
b ^ f ^ e © iHhretwı ta%sis %nyatmu^ar^ir; 

^n^Wki AÇO©I3L1 art ^Öap *^e&ee^ ^adar ıifeMtep 
yapaıök; *iBe ̂ P̂Brteşê ^̂ %en«şam f̂BtilaTa ̂ ÎMB?feçe'̂ ögi 

!Pöfe«ölt%acta# %enıat;*^ÜKMe 'ge^îKek 4ç|h ^ S 
d#Wfe f®w^Me4» r^^«iBe^e^İM*««ffî, Sa-
te«n^ *eşrtÖb«!iei!e # r i ş n ^ ^lâzîmdır. ^ f ç i 
okılÜwra Jgfemm 'T-ürkçe «Ksaaran m&tâmgk ıiçm 
^fes*İM^»ttfl©rr4»c;ÜB»şttT. ^îroas^ierflfeBffiele-
ı^w<de'^a^en^267^^nm vdev^m^-F^ 
^rsadft-^BMtti1 bilfiil ı?Öpdü§©HÎS»e ^aBaran bn 
nwi»ew^l«ieaiPiaü bir--*tîret^'^niwıeyw ve î»-
^ ^ ^ ^ ^ e ı n m î j ^ ^ n % « r . ^ i â â buraya oğ«fl>-
mwı <İwık ^deotyter ®-amı^ir"-ö&^ " 'Mzmöt 
dkafltfk^e^flâ ednrafter." S^rl» >*lııı*3üla tewabw 
y«IreJ^4^w^de»•ha«^ö«TOİn•*a«*Md e^ı^ı^eK 
ve buralara devam ettirilecek öğretmeden fez-
lad«myaiB»a^.îveya.hwdftw^ilbi(rrikTami^ ver-

N êtî iBirdiff. *a*»i*a tfcafka yiıw TBÜ ıTütfk TO» 
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tandaşİarımızm kesafetle bulundukları iki mın-
taka ki bunların Türkçeleri zaif ve Türkçe ko
nuşamayanları çoktur, biri Süveydiye diğeri Ar- ; 
sus mıntakasıdır. Burada iki yatılı mektep ku
rulması: evvelce düşünülmüş ve bunun için de bir 
miktar tahsisat ta verilmiş, ve bir adım atılmış
tır, fakat henüz bu ilerlemiş, ve hasıla verecek 
vaziyete gelmemiştir. 

Bu hususta da Maarif Vekâletimizin himmet
lerini ayrıca rica ediyorum. Bu vilâyetin öğret
men ihtiyacı nazarı dikkate alınarak geçen sene 
bu vilâyete 65 öğretmen ilâveten verilmişti. Teş
rini evvelde gezdiğimiz vakit öğrendiğimize na
zaran bu 65 öğretmenden o vakit yalnız 28 i va
zifelerine iltihak etmiş ve liğerleri gelmemişler
di. Bugünkü vaziyeti bilmiyorum. Fakat tahmin 
ederim ki bunlar tamamen iltihak etmiş değiller
dir. iltihak etmiş olsalar dahi yine vilâyetin öğ
retmen ihtiyacını tatmin edecek vaziyette değil
dir- Sayın Maarif Vekilimizden ve Maarif Ve-
kâletindeki alâkalı arkadaşlardan bu vilâyetimi
zin hususi halini nazarı dikkate alarak bu hu
susta bir parçacık daha fazla himmet etmelerini 
rica ediyorum. 

Okul binalarına gelince; bazı köyler kendileri 
şahsi teşebbüsleriyle bazı okullar vüeuda getirmiş, 
bazı eskiden kalmışlar ve bazı yeni yapılanlar 
da vardır. Fakat bu. da kâfi değildir. Bu okul bi
nalarından üç tanesi, ikisi iskenderun'da biri 
Dörtyol'da olmak üzere üç okul da asker tarafın
dan henüz işgal edilmektedir. Maarif ve Millî 
Mülafaa Vekillerinden huzurunuzda tekrar rica 
ediyorum, hiç olmazsa bu üç okulun da Maarife 
verilmesine ve mektepsizlik yüzünden sokaklarda 
dolaşan bir miktar daha vatan evlâdmm bu bina
larda maarif nimetinden feyz almalarına yardım 
etsinler. 

Antakya'da bir kız lisemiz vardır ve öğret
meni, müdürü canla başla çalışıyorlar. Fakat 
lisenin fizik, kimya ve tabiiye'laboratiivarları 
yoktur ve yine Antakya'da bir erkek lisesi vardır. 
Bunun da laboratuvarlarından istifade etmek 
imkânı yoktur. Çünkü bu lisenin laboratuvarmın 
malzemesi noksan olduğu gibi yeri de fevkalâde 
dar ve hattâ erkek lisesine de kâfi gelmemektedir. 
Bunun üzerinde görüşürken kız lisesi müdiresi 
kız lisesinin laboratuvarmı teçhiz edilebilmesi ve 
mütevazı bir şekilde de olsa bir laboratuvar vü-
cude getirebilmesi için lüzumu olan malzemenin 
ve vesaitinin nerelerden temin edilebileceğini ve 
hangi mekteplerden nelerin almak imkânı olaca
ğını ve bizzat giderek bunları tedarik edebilece
ğini söylediler.- Eğer vekâlet müsaade ederse bu
nu temin edeceklerim vadettiler; Eğer muvafa
kat buyururlarsa bu hususu da lütfetmelerini 
rica ederim. 

Gerçi bunun binasının da bugünkü şeraiti 
temin edebilecek şekilde değildir. Fakat mar 
demki bu kadar talebe toplanmıştır. Bunların 

fizik, kimya ve tabiiye üzerinde İaboratuvârcta 
görmeleri elzem olan dersleri görmelerine imkân 
vermek lâzımdır. 

Hatay vilâyetimiz hakkındaki bu mârûzatım-
!j dan sonra, Sayın Maarif Vekilimiz memleketi' 
i! mizin sanat ve hasseten harp sanayiini ilgilendi 
j ren yüksek fen mektebi hakkında geçen sene bazı 
[ vajtlerde bulunmuşlardı. Bunun kendilerine 
jj hatırlatır ve bunlardan neler yapılmıştır ve ne 
' kadar ilerlenmiştir? Bu hususta da bizlere ma
lûmat lütfederlerse çok yerinde olacağını arze-
derim. 

Bundan sonra sanat okullarına geliyorum; 
kendilerinin verdikleri kıymetli malûmat arasın
da bu mekteplerin memleket dâhilinde 23 adede 
baliğ olduğunu beyan buyurmuşlardı. Hakika
ten şayanı şükrandır. Bunun adedi günden gü
ne artıyor ve daha da artması lâzımdır. Çünkü 
memleketin iktisadiyatını yükseltecek umumî 
sanayi ve harp sanayii bununla alâkadardır. Bu 
meyanda bu mekteplerden bir kaçının arzu edilir 
ki, sanat.merkezlerinde tesis edilirse talebelerin 
oranın sanayiinde tatbikat görmeleri ve daha el
verişli daha masrafsız yetişmeleridir. Meselâ 
Karabük ve Kırıkkale ki, buraları günden güne 
inkişaf eden sanayi merkezleridir, buralarda da 
birer sanat mektebi açılırsa bunun bir defa şu 
faydası vardır ki, orada çalışan işçi orta evlât
ları bu mekteplerde sanat tahsil yapacakları gibi 
kendüerini de oralara bağlayacaklardır. Avrupa 
fabrikaları hepinizin bildiği gibi amelesi ve işçi
siyle şöyle iftihar eder; Benim fabrikamda üç 
kuşak, dört batın işçi vardır, usta vardır, tek-
nisiyen vardır. Yani biz de de sanat mekteple
rimiz sanayi merkezlerinde kurulursa baba
dan evlâda sanat intikal etmiş olacağı 

j gibi oradaki işçi usta ve teknisiyen 
evlâtlarını da oraya bağlamış ve daha kolay ve 
Maarif için belki daha ucuz bir mektep vücude 
getirmek ve tahsil ettirmek imkânı elde edil
miş olacaktır. Bu mektepler hakkında da Sayın 
Vekilimizin malûmat verir ve bu sene neler yap
mak istediklerini ve bu 23 mektebe nerede ve ne
lerin ilâve edileceğini beyan buyururlarsa çok 
minnettar kalacağımı yüksek huzurunuzda ar-
zederim. 

E. A. TOKAD (Denizi) — Sayın arkadaşla-
nm, bütçenin heyeti umumiyesi konuşulurken 
Hükümetin icraatını takdir etmiş ve güvenimi 
bildirmiştim. Takdir edilmesi icabeden hususatın 
takdirini yaptıktan sonra düzelmesini istediğim 
bazı mevzular üzerinde de tenkitlerimi ve müta
lâalarımı daha sonraya bırakmıştım. Binaenaleyh 
Maarif Vekâleti bütçesi münasebetiyle Maarif 
işleri hakkındaki mütalâalarımın takdir kısmını 
ilk başta yapmış olduğumu hatırlattıktan sonra. 
mütalâalarıma geçiyorum, benden evvel söz alan 
arkadaşlarımın bir kısmı mütalâalarımın hemen 

I hepsine temas ettiler. Bu itibarla ben bu mev-
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zulann tafsilâtına' girmek istemiyorum. Yalnız ilk 
tedrisat işinin bugün Vekâletten lıemen hemen 
vilâyetlere bırakıldığını görüyoruz. Binaenaleyh 
ilk tedrisatta çakışan arkadaşlanmızm maaşları* 
nın, tekaüdiyUı^fitıin müvazenei umumiyeye 
alınması* işinde ben de iarkadaşlamRnm nıütalâa-
larma i^irak etmekteyim. Orta -tedrisatta ise 
yine arkadaşlanmıa. temas ettiği gibi talebenin 
disiplin ve âdabı muaşeret bakımından kifayet" 
tini tatminkâr bulmuyorum. 

Bu itibarla orta okullarda gerek öğretmenler, 
gerek öğreniciler arasında bilhassa disiplin mef
humuna ehemmiyet verilmesi hususunda Maarif 
Vekilimizin dikkat nazarlarını cdbediyorum. 

Şimdi dairei intihabiyeme ait bir temennide 
bulunacağım: 1939 senesinde Maarif Şûrasmca 
muhtelif yerlerde yapılacak orta okulların listesi 
yapılmış ve bu meyanda Benizli'nin Acıpayam 
ve Buldan kazalarında da birer orta mektep ya-

, pılmaar kararlaştırılmıştı. 1939 senesindenberi 
bu mevzuun Vekâletçe takip edilmediğini görü
yorum. Binaenaleyh mahallince yapılacak bu 
okulların yapılması hususunda başka sahalarda 
olduğu gibi bizim vilâyetimizin bu iki kazasında 
da Vekâletin alâkadar olmasını rica ediyorum. 
bir de son nümayiş ve taşkınlıklar münasebe
tiyle maruzatta bulunmak isterim. Bizim nesli
miz meşrutiyet senelerinde teşekkül eden Türk 
ocaklarının muhitinde yetişmiş ve az çok Türk^ 
.çülük mefhumiyle istinas peyda etmiş bir züm
reyi ihtiva etmektedir. Binaenaleyh millî kültür 
mefhumu bakımından b.u istinas ve cereyanı 
biraz da tabii görmek lâzımdır. Bugün ırkçılık, 
Turancılık, komünistlik memleketimiz için teh
like arzetmekte olduğu tezahür ettiğine göre 
ve zaten bu meseleyi Kemalizm akidesi esasın
dan halletmiş olduğuna göre artık bu dâva hal
ledilmiş demektir. Bu bakımdan esasen bizde 
milliyetçilik mefhumu yalnız bugünkü Cumhu
riyet sınırlarımız dâhilinde kültür bakımından 
yükseltir bir mefhum olarak ilmî «ahada almak
tayız. Binaenaleyh kültür, bakımından Türk
çülüğü kendisine şiar edinmiş ve bu bakımdan 
*ne mutlu Türküm biyene» tezini kabul etmiş 
ve hiçbir suretle yabancı kaynaklardan herhan
gi siyasi, içtimai bir insiyatif almamış bir va
tandaşın da akademik mahiyetten ileri geçememiş 
ve geçemîvecek olan içtimai akidelerinden do-< 
layı muahaza ve mesul edilmesine de mahal ve 
lüzum ynVtnr. Nitekim aynı şekilde insanlığı 
sosvalistlipi kendisine şiar edinmiş bir.vatanda-
şı da, Türk camiasını da İçine alan insanlığın 
saadeti için kafa ve fikir ymıroasına mâni ok 
ma£a da mahal ve lüzum yokttrr. Bunlar içti
maî doktrinler ve fikirler olarak ancak nesrivat 
âleminde ve kütüphanelerde görünüp1 tetkik 
edilebilir. Devletin resmî; müessese ve'islerine 
sokulmamalıdır. Bîr Türfe gencinin genîl tefek
kür ufuklarına herhangi bir taassup galeyanı 

ve tesiriyle hudut çizmek bence de doğru değil-
dir* Ancak bu Türk mütefekkirlerimin yabancı 
kaypaMarm siyasi, tesirlerine alet ve mâkes ol-
majarı da şarttır. Binaenaleyh, son günlerdeki 
ola,y ye nümayişlerin ancak b» bakandan müta-
lâ^şı#icabeder. Bunların içerisinde irilerek;; ve-
yâj^ilmiyerek yabancıların müdahalesi ile hare
ket edenler varsa tabii onlar kanunlarımızın ta
kip ve tecziye Ijudutlarma giren bir zabıta vu
kuatı olmaktan ileri geçemez, mesele de kapanır 
gider. Binaenaleyh, meselenin o kadar mübalâ
ğalı bir «urett e uzatılması her halde an emle-
ketin âli menfaatlerine pek de uygun gelmez 
zannederim. Aksi, takdirde bugün pek muhtacı 
olduğumuz millî birlik, bu yersiz münakaşalar
dan müteessir olur ki, hiç bir yurtsever Türkün 
bunu kabul ve cevaz vereceğini tahmin edemem. 
Bazı gençler bu nümayişi Hükümetin telâkkisi
ne uygun gördükleri için yaptıkları kanaatinde 
imişler. Şu halde bu masum, tecrübesiz, temiz 
genç nümayişçileri, sırf kendi samimî, saf ve 
temiz duyguları yüzünden asla yabancı tesirlere 
alet olmadıkları kanaatiyle bu tezahüratı yap
tıkları gözonüne alınarak bunların tecziye de
ğil, bu defalık bilâkis afleri cihetine gitmek ve 
sonra bu gençleri etraflı surette ikaz etmek lâ
zımdır. Daha doğrusu bu mevzuu artık bura
da kapatmak, daha fazla münakaşasını sulh ve* 

sükûn devrelerine bırakmak lâzımdır zannmdayrm. 
Yanlızuzun zamandanberi okullarda öğretmenler 
ve öğrenciler aralarında bu gibi münakaşalar ve 
propagandalar olur da gençler muhtelif istika
metlere, muzır cereyanlara tahrik, teşvik edilir 
de, okul müdür ve öğretmenleri bu gibi müspet 
ve menfi cereyanları kendi müesseselerinde mü
samaha veya himaye veya teşvik ederler de bu 
muzır cereyandan Maarif Vekâleti nasıl bihaber 
kalır? Maarif Vekaletinin bu işte, bundan sonra 
olsun Maarif Vekâletinin bu gibi şayanı tees
süf hallere ve hâdiselere meydan vermemesi için 
hassas bulunmasını bilhassa temenni ederim. ' 

H. T. DAÖ&IOÖLU (Antalya) — Arkadaş
lar; bu seneki Maarif bütçemiz, umumî bütçenin 
yani âdi bütçenin aşağı yukarı dokuzda birini 
teşkil ediyor. Bu itibarla maarifimize verilmiş 
olan bu husûsi ehemmiyetten dplavı ferahlık: 
duymamak asla mümkün değildir. Maarifimizde 
her gün elle tutulur bir gelişme ve inkişaf vardır. 
Bu sene de bunu görmekteyiz. 

Ben, umumî mülâhazalara girmeden evvel bir 
temenni ile işe girişeceğim. Arkadaşlar; 9 sene 
sonra İstanbul'un fethinin 500 ncü yıl dönümünü 
inşaallah kutlnlayacağız. İşittiğime göre İstan
bul'un bu büyük kutlama günü' için şimdiden 
büyük hazırlıklar yapılmaktadır. Hakikaten 
Türk milletaıin ve Türk tarihinin büyük bir dö
nüm noktası olacak olan büyük hâdiseyi şimdi
den plârdaştırmak ve şimdiden gerekli tedbirleri 
almak çok yerinde olur. Maarif Vekâleti işittiği-
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îae gar®<maâm tdömrisrer gidşraişfc Fakafe rfc-
ca& «iterim Maarif: VeMâmâmı? ba iş» bia«tş&ic ka>-
rmn şeklinde ^etiHsin. T e işff şiıadiideiL lâzn» ffl^ 
du#u ehtmmiys&ti verdim. Çünkiî pagipeeeift: «8»-
mammzi yoktan. îstanbuh'ınr ffcörinfe* İtataKBfe 
iiii» b3ör ̂ tiiadıu yaçjıteasır girmem barçşlr mem-
lulear. varfltr:. Baran? eh^mısâ^çetlsr şimdidena»--
zai1] dikfeate' alalım. ]\Laarifiraizin'; en\ ımüıiıs» nw^ 
selelenisîjdön birisi» ete mö^î^rspsetesiıMt. T îfr* 
fe bapiırarsunsBî- ki?. b a vatana AaıaıfeltE msâ&r 
lüfT^üte bep^« vermsedeiHpetter^gppiiâiîK B u r a t e 
bİEtQ«fc medeîmyeöer V^K. Müzaieır teşbMtum 
bm Mfoarla. ehemmiyet verarak lâzımdır. Zamte* 
dıy<o»um/T yakmdâr MecHsiı 'ÂE-ye ba/ hususta* biır. 
karaıı» gelecek Ete çok yerMfcr olur;. 

Yataez* benjetesiz Maarif Vekâlet» te^sitötiBidaı 
bıdttasaafs lâaımgelent datebiki teşMlâto .bulana 
masraş mMmi lümmkı gaısiftHiım? EtanlaTdUtBk 
hm, mışm meselesi. Bizim îatftafeod»-d& Hasineir 
evrakamıe; vari: Obuası nriltetimmiBbmtihi^keııdlai^ 
dm Biv tc^kkül bu^üıı BaşveMlefcer bûğlıdîc. Fa*-
katmafttıkaiia: bılnuail^a^.'^eMietdiBerbapaMOfi*-
SLİâsaıagelir*. Bea bunâmüzerinde;fazla;diHmü£a* 
ea^nu, Fakata dura&ak istediğim, eı» manim ma^ 
sele vilag*etleüâökii arşi^rtsşkil&te&r., Bi» şok ev** 
rak birikiyor. BUBİSB ttaaıiâ edüi^oE*. Mühim*,. 
ga,yri mühim, imkagt- ioabeden. veya . saMaiM»ast 
icabedan* diye, bir* takam tasmflepîe? tâbi tutulun. 
Amma*bu. tasnifler, ahir taralından. yaprimazî. 
Milletimizin, tajrihi ve istikJ^imizia.gerç^kleşmsr-
s i için Devlet muamelâtının bilhassa acşiv: teşki
lâtına* istinat, etmesi lâzımdıı:. Şv^halde? ne. yapa* 
lımf ;• Müzeler, idaresine bağlı. ayrıca .bir, arşiv teşt- | 
kilâtıaan kurulması. lâzımdır. Bunun için eleman. 
yetiştirilmelidir. Yani her. aklına, gelen istediği. 
kâğ?&u imha„etmek, yahut. hu. ehemmiyetlidir»,, hu. 
ehemmipetsjzdm diye bin tasnif yapmak vazifesi
n i üzerine; almamanla?- Tlarihr Fakültesinden hu 
maksatla, yetiştirilmiş g^nejârmıie .bilhassa bu* 
arşiv/ işlerinde, pekâla istihdam edilebilirler. Bûn-r 
lardanımemlekete çok f ayda .gelir- Maarif. Vekâ
letinden bilhassa bu meselenin ehemmiyetle nazarı 
dikRntr rica ederim-. Benim basan» geldi. Kasa
balarımızdan MrindkdMa^ Yere atrifoışn 
birkfigıt gürdüm. İçine* b i r şey sarrimışv BteKtmiî 
12$5: senesine ait] 0 vilâyetin» posta muamelâttnr 
müfre€atiyle'göstere»' Bir d e & m n bir yaprağn 
MMîy^îmrnr ehemmiyetsiz3 ely^afeıışî 

Küçük görmüyorum» amma?, bir Mkliyememu*-
ru bu mühim midir? ifög^miüîiH Bunu?ardiBisaî!' 
yatîu.11 anlamak istemez.'. Biır zamanlar; hatertor-
smı^, rref^i Iîassinw Bamıx^'insi!âEâc€iîiı*.ıdcstffl^' 
h im ('vratanr hariesg satnraşizdirı BinaeiTaieytıv b n 
gibifhailers? nıeydmt bsı^raaaBakiçini aT^irtfcşts? 
lâtuîat> bilhassa/ eheiBSiçysfevsHaeferint rdea.aâö** 
rim* 

İkindi Mır a@ktaş bilhassa millfc haşmtomım aöâw 
kadaın etmesi bakımından mühimdir; FöHtİteteş* 
kilâlıaa^ İmifc biipsi teşkilâtına ehsmmiystj veı«* 
mek: ]âsmıdır. Hatırlı^oı^ım, eskiden bir H«ı« 3ÜM 1 

I cMi'̂ seti? vardt Ffe&affr gayesi, prlanlan iyice ta-
aş7»ite^ etftrejmşti, gelişi" güzel' hareket ediyordu. 

i Arata» Maarif Vekâleti bugün muntazam3 bir teş-
kiftte mtlitetr*. Memlekete ve halka ait olan 

: şeyteri? defme çatmam teşkilâttan ktrrisı*mak ve bu-
n 4 esasftt bir teşMMta b^bmak* ltzsndîr. Yani 
Yisûnw Etnografya Mülesi bu- işi göremez ve 

; yalnız^ Halkevleri'bw işi göremez Meseîâ^Halkev-
h lanıtde^ spor* şubpsv vardır* fakat üfevlet tt-sküâ-

tmda ajanca bir Beden Terbiyesi" Uitram' Müdür
lüğü vardır. Halk hekimliği, halk sanatkârları, 
halk edebiyatı ve saire bunların hepsi millî var-
lıfelarrmızm ve millî medeniyetimizin birer örne
ğidir, birer avnasıdır.. Fakat maalesef her gün 
kaybolmaktadır. Bu hususta esaslı teşkilâtm 
yar>*ıîmasT. ve bu teskilâtm en iyi yeri olan Maar 
rif Tekâletine bağlanması lâzımdır-

Bir çok yerlerde muhtplif ^de+ler, itiva^ar, 
ovunlâr h^lk skorları vardxr. Bnnlan ton^înnk 
hakikaten bü^ik b i r istir. Medeni memleketlerde 
bunlar için- büvük teşkilât A T̂)iTmı̂ +Tr. Bunlar 
T)pvlp+ten. yardTm görür ve Trüvük müî^leri var
dır. Bînaenalevh folklora lâ^m ollugu kadau 
ehemmiyet vermek zamanı gelmiştir; . 

Brrv itibarlft-drr ki? vani müyeler teşKiT^trmT-
zı t^viıvw et*w*kr haMkai^Tr İrfermdir; rJtrnkü' 
bu <*«Wi ejfipr̂ erımiî!!©' v^TP^^îmiz-' lrrvmet'* kadar 

, m^mîfeİ5P*imize ve^ tarihimize <5& o İrada*- krymeir 
: yentrîs!* efluruz7. 

T5?eirwTirn:; mÜTreTeTİ- alâkadar: edi»n mesple- " 
İpt«dkTf biri* de^ dem*nr savnr Nazım "Phrov ar^a-

;d"n*iTmm remas ettiği'* türTrelVr me«eTwidir. Ka-
kifwtw btm'l^r mfm^ri; tarihî4 büvük krvmeti. 

ıhmyr oTan varlrli'laTdVr. Amrnra' sunu da il^ve. 
edfevıw^ ki? GfrmhıırrVef devrfne 

ırimi^hiRİHV'a+^n iHTtıaî eıfliîhıiş vazivette Tdi.. 
Yanf rur^eT^rİTnüd5 maTien* v?r maddeten" kurta-
raw (^ımîrmTvet* oTmuslfırr. Bnmr dk itiraf5 et-

ıvnıfc ffizimfâr. MuzeîVrde Bnîirrtmuş* bir- arka-
dmmm STfarrv?e3 arTP^viırr kî̂  h e r semer îrnkâir 
nis'mftffttl'e^ b i r <*cfe< SbidelerimİT!'. bı*r <»olr türbe-
ilerîmiz tSfrmii" edîîmeWe«dir. MeMîî' bı-"Hin vü-

I eırdir W* iftif^r- ettiğimiz- Bursa'r(fekf Tesiîtur-
I .bffrltafrifenten b i r cok- BTnrrTnpftlV ve' büvü^' fpr-

! da»lHl^Wa» ttrmir etîilrnektredlr:' Bus ^âtıl' Y>ix-
yü*F M r Mıwıwe-tr (?İTmhuriyet; idâm^r göster^ 
îmiwrtr: 6fW't«TT' dp^^rrler/ eski devirler' ihmal 

I etrairtir:! îslifmbııf'da-Toııkarır diver b i r 
1 sar^vım^'vwrdm f Ihınım eftW< mrlini ve yerri' 
! halWr MlMervvar mırİTrf Rtca e-derim- gidip 
| gör%r. Chrmftrriy^ Hu-kümeti" miTvtmlar mr> 

fedîepek^bcr nriilî â t î ide# ©umiîuriye^e yakışır1 

bia^şeft^de tamir* ertrtirmiştiire Aram*^gönüi^ is^ 
terrki, bölün' eBtfrier^mfe'feamiır'edilsfe. 

Şa^s«ı ri^f ediyorum; MSarfF Vekilinden•; 
tst^alfU'lfdat Nevşehirli İbrahihr Faşa?' medresesi" 
dîye» bir^medrese* vardır.1 bunun tamire ihtiya
cı-çoktur; T&mYâ kyıymeti1 vardir, mimari kry-
meti oi'up olmadiğmı bilmiyorum, herhalde 
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vardır, burayı kürtaröLak lâzımdır, <Zateh te
şebbüsler 4e vardır, umumî bütçeden de biraz 
yardım edümejk suretiyle bur ayr kurtarsınlar. 
Sonra Miaarif ,mftzesi< mi yaparlar,.yurt mu olur, 
herhalde burayı kurtarmak lâzımdır. 

ğimdi arkadaşlar, neşriyat meselesine ge
liyorum. Son zamanlarda geniş bir neşriyat 
varjığı karşısında bulunuyoruz. Cumhuriyet 
bayramı yıldönümlerinde Maarif Vekâleti yüz
lerce .eseri milletin istifadesine arzetmektedir. 
Bunun için bir diyeceğim yok ye bu şayanı 
takdirdir. Ürerinde hakikaten ütiharla ve 
önemle durulacak bir meseledir. -Fakat benim 
ricam şu nektâdâ olacaktir. Münevverler için 
neşriyat yapılsın. Fakat asil halk kitlesi içip ve 
çöeukla*köiiz için neşriyat yapılmalıdır. Ço-
euklariinizı sıftf para kazanmak için bazı mad-
r&baziiigtn eline bırakamayız. Hergün batıp çı
kan bazı mecmualar ve çocuk gazeteleri artık 
Babıali .pdyai&«rnı ve kütüphane çâmekâtıları-
nı işgal j@t«8?ektedir. Buna meydân vermiyeiim. 
Bu laemleket çocuklarîmızfn ı*uhu, çöcukları-
mızm.jMâkı v« çöcUklarımizın kafası ile yaşı-
yaeaktıf. 0 halde memlekete vfc bilhassa ço
cuklarımıza muzır neşriyatta bulunan aileleri 
kirleten, kötüleyeıl) relime karşî sevgi uyandır
mayan iteşriyata müsaade etmiyelim. Maari
fimiz biraz daha himmet etsinler, çocukları
mız içki, geniş halk kitlelerine icabedeh eser
leryazdırsınlar. 

Bir 4e bu neşriyat meselesitti bir piâna 
raptetmek lâzımdır. Ya beş senelik bir plân ya
pılmalı ve bunda neler yapılacak, ne gibi neş
riyat yapılacaktır tesfbit edilmelidir. Ayrrca 
bizim l*emdi klasiklerimizi de tercüme etmek 
lâzımdır. -Meselâ Evliyaçelebi seyahatnamesi 
diye bir kitabımız vardır. Belki zevaidi, efsa
neleri varjâır. Fakat çok kiymetli bir eserdir. 
Busu tez elde yeni yazıya çevirmek lâzımdır. 

Bir de bir <millî tarih ve bir millî coğrafya 
yazmak gamanı gelmiştir, Tarih kurumu ile, 
Coğrafya kutumu .elbirliği yaparak bunu yâp-
smlar\ Maalesef, bti maalesef Mbirini bütün 
şümulü fil#, sSyljyoru-m. Bwgüa milli bir c@ğrafi-
yaîıprig yoktur. Vaktiyle birada düynu umumiye 
müfettişliği yapmış ©la** bir Fransız vardı, adı 
Vitel frttifte idi. Bu zât Tur^üi Dâsie adiyle 
dSrt 5beş eildlik bir kitap yazmıştı. Baz* ma
lûmatı eskimiş «ltnasma rağmen hâlâ b» ayarda 
bir kit«h«fttz foktur. Binaenaleyh bir cemiyet
le mi olur, ihlisas sahiplerinden bir hey^t teşkil 
ederek «milî bir târih ve eoğrafiya yazmamız lâ
zımdır. tZiyanı yok, büyük eserler olmasın. Fa
kat »derlij^plu ^radıhı cami ağyarım mâni 
eseîl^rftf yaaıîmasızşmani gelmiştir . ©u, müsa-
balşa ile d e olabtliı'. Yahut bir ilim heyetimiz 
de yapabilir; 

Bir fte sutlu arzetroâme müsaade buyurunuz, 
Aya&sofyanjftüafmiz var. Burası îşimdi bir Bi
zans mü«esi kölindedir. -Fakat orada vaktiyle 

dinî lavbalar vardı. Ve bunlar hakikaten bizim 
kendi sanatkârlarımızın iftihar edeceği lavhalâi*-
dır, Bilmiyorum hangi el, hangi kırılası el ora
dan öhu indirdi. Atatürk... Asla, asla. 

R. KAPLAN (Maraş) — Bizans eserlerini te
barüz ettirmek istiyorlar. 

H. T. PAOLİOĞLÜ (Antalya) — Binaena
leyh bunları hakikaten... Tekrar yerine koydur
mak çok yerinde olur. Biz 500 senedenberi oraya 
emek yerdik, kendi mallarımızın da orada görün
mesini istiyoruz. Bu çok mühim bir mesele ol
masa gerektir. Çünkü eşer ve levhalar oradan 
çıkamaz. 

Efendim, bazı sınai müesseselerin yanında çı? 
rak mekteplerinin açıldığını gördüm. Bu çı? 
rak mektepleri Mâarif Vekâleti teşkilâtına bağlı 
değildir. Halbuki kanun Türkiyedeki büt^n 
Mâarif müesşeseİerinih Maarif Vekâletine bağlı 
olmâşmı emreder. Çırak mektepl erinde n e yolda 
tedrisât yapılıyor, kimler hocalık yapıyor, ne
ler, neler Öğretiliyor? Bu bizce malûm değildir.. 
Bu çırak ççıekteplefiae nazarı dikkati celbetmek 
isterim. 

Arkadaşlar bu yıl Maarife verdiğiniz geniş tah
sisatın mühim bir kısmı köy enstitülerine veril
miş bulunuyor. 2 - 3 köy enstitüsünü gezmiş bir 
arkadaşınız sıfatiyle söyliyeyim kî, bu kadar 
büyük memleket için bu kadar ehemmiyetli ve 
Türk içtimai hayatı için o derece değerli bir mü
essese hakikaten. az bulınur. Gidin, görün: 
yüzlerce köylü çocuğu büy^k bir imanla yarm 
için orada yetişmektedir. Bjnun için ne kadar 
emek, ne J^adar para, ne kadar himmet sarf et
sek azdır. Bu köy çocukları yarın memleketin 
kalkınmasını temin edecektir. Bunlar dünkü 
maarif gibi yalnız memur yetiştiren ye yalnız 
Devlet kapisına muhtaç olan insanı yetiştirmi
yor. Orada kendisini köy şiirleriyle,, köy zev-
kiyle ve bir köy çpcugu olarak memleketi kalkın
dırmak için birer havari gibi kendisini oraya vak
fetmiş insanlar göreceksiniz. Bilhassa yakını
nızda bir Haşânoğlan Köy Enstitüsü vardır, 
gidiniz, .görünüz, yürekleriniz ferahla dolacak
tır. Efeâdim; Maarifin en mühim dertlerinden 
biri orta öğretim meselesidir. Gene bir defa hu
zuru âlinize çıktığım zaman arzetmiştim ki, 
orta öğretim maarifimizin bel kemiğidir. Gönül 
istiyor ki, orta öğretim de büyük inkişaflar im
kânı verilsin. Bjlhâssa otta .öğretimlerde mu
allim meselesi çok mühimdir. Bu sene Balıke
sir'de bir, öfiâ Öğretim öğretmen okulu açıl
masını, istiyoruz Amma acaba bu kâfi midir! Or
ta öğretim muallimleri meselesi üzerinde çok dur
mak uğraşmak ve bunlara daha fazla refah iırikâ-
nTnı vermek Ve orta öğretimi manen ve maddeten 
takviye etmek lâzımdır. Çünkü münevver ve 
güzideleri yetiştirecek olan bu sfîiıftır. Binaen
aleyh orta öğretime ne kadar ehemniiyet versek 
yerindedir. 
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Bir de arkadaşlar, bu vesile ile şu ricada 

bulunayım: Efendim; orta öğretime de yüz bin
lerce çocuğumuz okumaktadır. Ve yıldan yıla 
gelişmeye şüphesiz tabi oluyor. Fakat 
buraya devam eden çocuklarımız hakikaten hima
yeye muhtaçtır. Bir çok çocuklarımız eğer orta 
mektep müesseselerine devam edemiyorlarsa acı 
olarak söyliyeyim ki, imkânsızlıktan devam 
edemiyorlar. Çünkü babaları fakirdir, anaları 
fakirdir vaziyet bir çoklarını müşkül duruma 
sokmuştur. Buhran vardır şu vardır, bu vardır. 
Binaenaleyh orta okula, ilk okula devam eden 
yavrularımızı himaye için esaslı bir teşkilât yap
mak lâzımdır ve esasen Maarif Vekili de bu fikre 
taraftardır. Ve taraftar olacağını ümid ediyo
rum. 

Arkadaşlar öğretmenler meselesine gelince bu 
meslekten yetişmiş bir arkadaşınız sıfatiyle 
arzedeyim ki, Türk öğretmeni daima bu memle
ketin ilerlemesi için ve inkılabın hakikî bir mür
şidi olmak için lâzımgelen her şeyi yapmıştır. 
Eğer içlerinden bir iki tane sapık adam çıkmışsa 
bunu bütün zümreye maletmek haksızlık ve in
safsızlık olur. Türk öğretmeni mektebe Türk, 
siperde ve bütün vatan dâvalarında bu memle
ketin en faziletli çocuğu olmak vasfını hiç bir 
zaman bırakmamıştır. Onlar sizin itimadınıza, 
sizin sevginize ve takdirinize lâyik olan bir sı
nıftır. Bütün çocuklarımız onların elindedir. 
Binaenaleyh, arkadaşlar, muallim dediğimiz za
man şu veya bu hâdiseden müteessir olarak, şu. 
veya bu hâdiseyi gözönüne alarak onları velevki 
en ufak bir şekilde de olsa yan bakmak değil, 
onlara itimat etmek fikrini selbedersiniz, hak
sızlık olur. (öyle bir şey yok sesleri, gürültü
ler). Muallim faziletlidir, muallim sizin itimadı
nıza lâyıktır. (Gürültüler, öyle bir şey yok ses
leri). Eğer yoksa bendeniz hata ediyorum, sö
zümü geri alıyorum. Eğer yoksa elbette bende
niz de bundan iftihar duyuyorum. 

Bir de arkadaşlar, teknik öğretimin kız ensti
tüleri üzerinde durmak istiyorum. Kızlarımızı 
medeni hayata hazırlamak ve iyi ev kadını ve iyi 
anne yapmak için hakikaten kız teknik öğretim
leri bilhassa gelişmektedir. Bunu burada şük
ranla kaydetmek isterim. Maarifimizin geliş
mesi karşısında duyduğum sevinç hakikaten 
büyüktür. 

î. TJ. AYKURT (Eskişehir) — Sayın arka
daşlarım, söyliyeceklerimin pek çoğuna arka
daşlarım temas ettikleri için epeyce de müza
kere uzadığından dolayı kısaca olacak maruza
tı dinlemelerini arkadaşlarımdan rica ederim. 

Cumhuriyet devrnde maarifimiz de diğer 
müesseselerimiz gibi çok iyi başarılarda bulun
muştur. Bilhassa son zamanlardaki teknik öğ
retim meselesi, köy enstitüleri teşebbüsü ve fa
aliyetleri en büyük şükranlara lâyıktır. Bu 
şükranı buradan ifa etmeliyim. 

^ Eski zamanlarda hep bilirsiniz, mektepleri
mizden çıkanların çoğu Devlet kapılarına gider 
ve Devlete âdeta bir kısmı yük olurdu. Diğer 
kısmı ise, aydın olmıyanlar ise ufak tefek sanat 
ve ufak tefek çiftlikle uğraşır ve iyi başarılar
da bulunamazlardı. En büyük ticaretleri ve 
memleketin en büyük menfaatlerini başkaları 
elde etmeye çalışırdı. Bu teknik öğretim me
selesiyle Türk Milleti teknik sahada gelişme 
yolunu da tutmuş bulunuyor, istikbalimiz hiç 
şüphesiz çok ferahlı olacaktır. Bundan dolayı 
tekrar Maarif Vekâletini kutlularım. 

Bu vazifeyi ifadan sonra mekteplerdeki tale
be vaziyeti ve çocukların ders numaraları hak
kında mâruzâtta bulunacağım. Çocuklar çok 
defa; iyi numara alamamaktadırlar. Çalışmı
yorlar mı? Çalışanlar da var; çalışmryanlar da 
elbette vardır. Bunun bir çok sebebi olsa ge
rek. Bu sebepler içerisinde binasızlık yüzünden 
öğleden evvel ve öğleden sonra tedrisat yap
mak mecburiyeti, ikincisi sınıflarda talebe 
adedinin # çok olması, bazan 50 - 60 talebeye 
bir muallim arkadaşın ders vermek mecburiye
tinde bulunması, bazı kitaplarda Türkçe olmı-
yan lûgatlarm fazla bulunması, belki biraz da 
ağır olması, mekteplerde öğretmen sıkırftısr, 
vekil öğretmenler, bazı müfredat programların
da tedrisat sahasının geniş 'tutulması ve ,çok 
ders verilmesi, eski alışganlık icabı olarak lû-
gatlı ders takriri, cemiyetimiz içinde bazı za
yıf, dolayrsiyle havayü hevesin artması ve bu
nun çocuk üzerine tesiri dahi sebeplerdendir. 

Bir de öğretmenler, talebesini tanımrya va
kit bulamıyor. Çünkü, talebesi çoktur, öğretme

nin dersi de çoktur. Talebesini kabiliyetçe iyi tanı
mağa vakit bulamamaktadır. Hattâ müzakere 
de yapamıyor. Çünkü vakit müsait değildir, ya
hut az .müzakere yapıyor. Talebeye bu vaziyet
te numara veriyor. Hulâsa muallim azlığı, bina 
azlığı, talebe çokluğu dolayısiyle öğretmen da
ha fazla uğraşamıyor. Hoca hakkında, bizi ta
nımadan numara veriyor gibi öğrencilerde bazı 
hisler doğuyor. Bunun çaresi bendenizce mü
zakere, çocukları sınıfta öğretme yolunu bul
maktır. Çok defa öğretmenler müzakere yapa
mıyorlar, çünkü yetişemiyorlar. Yalnızca ders 
veriyorlar. Orta okul öğrencileri, yüksek o'kul 
öğrencileri gibi kendi derslerini kendileri yapa
mazlar. öğretmen ıhem dersi vermeli, hem öğret
melidir. Bu suretle belki de orta okulda dönen
lerin sayısı azalır Ve yollarına devam etmelerine 
imkân hâsıl olur. Müzakereler için şu hatıra ge
liyor. öğleden sonraları liselerde mütalâa sa
atleri vardır. Orada nöbetçi öğretmen bilfarz 
İngilizce öğretmeni ise çocukların soracağı me-
tamatik veya başka derse ait meseleyi nasıl hal
leder? Bu itibarla mütalâaya ayrılan bu saat
lerin müzakereye çevrilmesi yerinde olur ve ço
cuklar derslerini daha çok öğrenebilirler. 
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İkinci bir çare: Orta mektepte dönen ve mu-

' vaffak olamıyan çocuklar terfii sınıf etmemiş 
yahut eleme imtihanını başaramamış olanlar 
sanat öğretilerek istifadeli bir uzuv olabilirler. 

Belki herhangi bir sanata istidadı daha faz
ladır. Okuldaki bazı derslere belki istidadı yoktur. 
Bu gibiler için teknik öğretim mekteplerinde bu 
gibilere elverişli şubeler olsa bu çocukları kurtar
mış oluruz. Hulâsa maarifin eline gelen ve orta 
mektepte muvaffak olamıyan çocuklar; hariçte 
mesleksiz bir halde kalacaklarnıa bu gibiler 
sanat mektebine alınsa bunlar kazanılmış olur. 
Memleketin sanat mekteplerine bu noktadan 
dahi çok ihtiyaç vardır. 

Orta mektep eleme imtihanının heyecanı 
ana, babalarca ve herkesçe malûmdur. Bu eleme 
imtihanlarının da yoluna konulması şayanı te
mennidir. j 

Demin bir cümle arasında, cemiyet arasmda 
ideolojiden bahsetmek istedim. Bu yanlış anla
şılmamalıdır. Hakikaten Kemalizm, altıok iyi
den iyiye millete telkin edilmiş değildir. Maarif 
Vekilimizden çok rica .ederiz, okullarda genç 
dimağlara Kemalizmin yayılmasına ve yerleş
mesine himmet buyursunlar. İcabeden konfe
ranslarla yolumuzun ne olduğu iyiden iyiye ısı
tılsın ki hiç yanlışlığa mahal kalmasın. 

Biraz da intihap dairemin ihtiyaçlarından 
'bahsedeceğim; 

Eskişehir'e Maarif Vekâleti ve maarif erkâ
nı, Eskişehir'in istidadına ve merkeziyetine lâ
yık surette yardım etmektedirler. Bir çok mek
teplerin ihtiyacım karşılamaktadırlar. Ancak 
bir erkek lisemiz vardır. Gittik ve gördük, ta
lebesi çoktur. O kadar çoktur ki, tedris imkân
sız gibidir, öğleden evvel ve öğleden sonra da 
tedrisat vardır. Bir bina içinde bütün bunla
rın normal olarak yapılmasına imkân yoktur. 
Eskişehir'de bir yeni orta mektep açılırsa bu iş 
yoluna girecektir. 

Sivrihisar adında bir kazamız var, eski bir 
kazadır, zirai ve ticari faaliyeti inkişaf halin
dedir. Halk! da çoktur. Burasına bir orta mek
tep açılması için senelerden'beri talep vukubul-
duğu halde muvaffak olunamamıştır. Bu husus
ta da Maarif Vekilinin nazarı dikkatini celbe-
derim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

R. N. GÜNTEKÎN (Çanakkale) — Efendim, 
sövliyece^im sey, yüksek huzurunuzda değerli 
Maarif Vekilimize yapacağım ufak, fakat bence 
mühim bir ricaden ibarettir. 

Efendim, bir konservatuvarımız var. Bu kon-
servatuvar iki kola ayrılır: opera ve tiyatro. Bu
güne kadar bunların ikisi de aynı bir ecnebi re
jisör tarafından idare edilmiştir. İlk kuruluş se
neleri için bu tabii olabilirdi. Çünkü nihayet 7-8 
sene evvel Musiki muallim mektebinin bir iki 
odasında 10 -15 talebe, üç, dört muallimle başla
mış bir müesseseye iki mütehassıs fazla bir lüks 
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görülebilirdi. Fakat fikrimce bunun zamanı gel
miştir. Bunları birbirinden ayırmak zamanı gel
miştir. Tiyatro ve opera görünüşte birbirlerine 
çok benzerler; fakat hakikatte birbiriyle asla 
karıştırılmamak lâzım gelen hususiyetleri var
dır. Büsbütün ayrı şeylerdir. Hattâ denilebilir 
ki, birinin yolunda muvaffak olan insan öte
kinin yolunda mutlaka kaybetmeğe, düşmeğe 
makûmdur. Bu öyle bir meseledir ki, bugün
kü müzakeremizde bunu tafsil etmek uzun sü
rer. Benim, sanat işlerini çok iyi bilen Ve
kilimizden pratik zannettiğim ricam şudur : 
Tiyatro ile operayı aynı muvaffakiyetle, aynı 
başarı ile idare edecek bir hezan fen mütehas
sıs hiçbir yerde görülmemiştir. Bizde de böyle 
olmalıdır. Benim kendisinden ricam : Şimdi 
elimizde bulunan rejisörümüz opera ile. meş
gul olmalı, bütün kuvvetini, bütün bilgisini 
operaya hasretmelid-ir. Tiyatro için bir başka 
adam aramalıyız. Avrupa'da bir çok sanat 
adamları bugün aşağı yukarı sokaktadırlar. 
Ufak bir menfaat mukabilinde gelip bu memle
kette çalışmak için can atacak vaziyettedir
ler. Onların arasında bir memlekette, tiyat
rosu bizim bugünkü tiyatromuz durumumuzda 
bulunan bir memlekette repertuvarı, aktörü, 
aksesuvan, jesti, mimiği ve sairesi ile bir millî 
tiyatronun, hakikî bir sanat tiyatrosunun han
gi şartlarla kurulabileceğini bilen ağırbaşlı, 
ciddi bir sanat adamı bulmak fikrimce hem 
kolay, hem ucuzdur. Konservatuvarımızdan 
beklediğimiz meyvaları almak için bu ayrılık 
şarttır ve lâzımdır. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

H. TJLUSOY (Niğde) — İlk tedrisat mesele
lerine temas edeceğim. 

.Yapı ve Yardım Sandığından, benden evvel bu 
hususta söz almış bir arkadaşımla mutabık deği
lim. Arkadaşlar, muallim fazileti; ahlakı millete 
telkin eden, diğergâm bir millet meydana geti
ren bir unsur demektir. Muallim, millete bu tel
kini iki yoldan yapar. Birisi doğrudan doğruya 
telkin, diğeri de kendi meslekî çerçevesi içinde 
bütün millete misal olacak bir birlik yaratma-
siyle mümkündür. Bu Yapı ve Yardım Sandı
ğında muallimleri birbirine düşünüşte, zevkte, 
saadette ve felâkette bâğlıyan bir bağın eserini 
görmekteyim. Hasan Âli Yücel'e, bu güzel eseri 
muallimlere armağan ettiğinden dolayı, bu mes
lekte uzun seneler hizmet etmiş bir muallim sı-
fatiyle, teşekkür ederim. Ancak Hasan Âli Yü
cel'den çok rica ediyorum bu müesseseyi hiç 
masrafsız ve üzerinde en ufak itimatsızlık şem-
•mesi doğuracak bir şekilde idare etmemeğe fev
kalâde dikkat etsinler. Bu çok mühim bir mese
ledir. 

İkinci ricam, şehir ve köy tedris usullerinde-
ki ayrılık meselesi: 

Arkadaşlar Köy Enstitüleri Cumhuriyetin bu 
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•millete armağan ettiği en güzel müesseselerdir. 
Ben Köy Enstitülerinde'bu milletin büyük bir 
kitlesinin bünyesine uygun terbiye ve tedris tar
zının istikbalini görüyorum. Ancak Köy Ensti
tülerinin karşısında ve bununla muvazi olarak 

, şeh^r muallim mektepleri klâsik terbiye ve tedris 
tarzlariyle hâlâ yaşamaktadır. Bu hususta sayın 
Maarif Vekilinden bir sual rica edeceğim: Acaba 
Maarif Vekâleti bu milletin bünyesinde köy ted
ris usulü ve terbiyesi, şehir tedris usulü ve ter
biyesi diye iki ayrı prensibin yaşamasına kani 
midir? Bugünkü köy ve şehir terbiye ve tedris 
usulü ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı yetişen çocuklar 
orta tedrisatta birleştikleri zaman ben eminim ki 
iktihamı gayri kabil müşkülât doğacaktır. Ken
d i r i n d e n ricam, şehir muallim mekteplerindeki 
terbiye ve tedrisin Köy enstitülerine yaklaştırıl-
maşı işini derhal ele almalıdır. 

ilk okullarda müfredata taallûk eden bir me
seleyi daha. rica etmek istiyorum: İlkokulların 
bir, iki, üçüncü sınıflarında ünite sistemi ve yine 
aynı okulların 4 ve 5 nci sınıflarında grup siste--
mi mevcuttur. İlkokulların bir, 2, 3 ncü sınıfla
rında çocuğuna okuyup yazmayı öğrenmesiyle 
beraber hayatî bilgilerin de kısaca telkini maksadı 
vardır- Fakat arkadaşlar, ilkokulların müfredat 
programlarının 1, 2, 3 ncüsü için tâyin ettiği 
mevzular bu çocukların üç senesini dolduracak 
kadar geniş değildir. Bunlar nihayet iki sınıfa 

, şıkıştırılabilir. 
Bu bize şunu verir; çocuklar üçüncü sınıftan 

dördüncü sınıfa geçer geçmez, tek kitaptan 
çok kitaba geçmek gibi büyük b :r intibaksızlık 
karşısında kalıyorlar. Üçüncü sınıftan itibaren 
ders1 ere ayırırsak, çocuklara böyle bir sistem, 
verirsek, üçle dört arasındaki kitap intibaksız
lığı ortadan kalkar. Maarifin bü'ün şubelerinin 
inceliklerine vâkıf bulunan sayın Maarif Veki
linden bu mevzuun esaslı bir tetkika tâbi tutul
masını rica ederim. 

Sonra; arkadaşlar; bugün gerek ilk tedrisat, 
gerek orta tedrisatta takip etmekte olduğumuz 
tedris sistemlerine temas edeceğim, terbiye 
demek, milletin gerek hâlen, gerek âtide vuku 
bulacak her nevi hâdiselere tamamı tamamına 
intibak kabiliyetini kazanması demektir. Her 
muallim çocuğu tertrye ederken şu safhalardan 
geçirir. Çocuğun göstermiş olduğu tezahürleri 
ve bu tezahürlerin çocuğun mânevi hayatı ile 
olan ilgilerini inceden inceye dikkatle, takip 
etmek ve buhar ın müspet taraflarını daima sı
kı bir takip ile inkişaf ettirmek, menfi taraf
larını tasfiye etmek zaruretindedir. Bugünkü 
muallim mekteplerimiz, muallim namzetlerine 
çocuklarımızın mânevi hayatını, halet' ruhiye-
leririi esaslı bir tetkika tâbi tutacak şekilde 
meslekî kabiliyet vermemektedilrler. Bugün 
ilk okula gelen bir çocuk b'zim karşımızda ne 
kadar meçhul ise beş sene ilk okulda b 'r öğret
menin murakabesinde bulunan bir çocuk orta 

tedrise geçtiği zaman oraca da aynı* şekilde meç
huldür. Bu gün İlk okulda çocuğun mânevi ha
yatını doğrudan doğruya tesbit edebileeek iyi 
b 'r fişle orta okula göndermemiz mümkün ol
muyor. Ben bunu şu noktada buluyorum. Bu
gün bizim ilk okullarımız için tâyin ve tesbit et
tiğimiz pedagoji ve psikoloji sistemi doğrudan 
doğruya Avrupa milletlerinin bünyesine göre 
yazılmış ve onlardan çıkmış umumî nazariye
lerdir. Şimdiye kadar bu umumî nazariyeler 
bizim millî bünyemize intibak ettirilerek esaslı bir 
şekilde tetkika tâbi tutularak ve bize göre 
ıslâh fedilerek yapılmış bir vaziyette değildir. 
Binaenaleyh, Sayın Maarif Vekilimizden ricam 
bize göre ve bizim bünyemize uygun b'r şekilde 
ve mânevi hayatımızın şimdiye kadar ki, hü
viyetini telkin edecek bir terbiye enstitüsü vü-
cude get'rmek suretiyle bu meseleyi halletme-
sidir. 

İkinci ricam tedris meselesi : Arkadaşlar; ted
ris demek, bir çoeuğa hayatrnda lâzım olan mâ-

. teryalleri o çocuğa hayatında kullanabileceği şekil
de telkini demektir, programlarımız materyal 
bakımından^ yani çocuğa telkin edilecek mev
zular bakımından, oldukça zengind'r. Fakat bu 
materyallarimizin çocuklara telkini bakımından 
biz tamamen Avrupa filosoflarının, yabancı mil
let filosoflarmın, kendi bünyelerinden çıkan 
umumî kaidelerini tatbik etmektey'z. Bu gün 
ilk tedrisatımızda öyle usuller tatbik edilmek
tedir ki, Avrupa'da tez olarak geçen ve henüz 
müspet veya menfi bir sistem olarak teayytm 
etmemiş sistemler, maarif müdürlerinin ve ma
arif müfettişlerinin şahsi kanaatleriyle mektep
lerimizde tatbik yeri buluyorlar. Bugün bütün 
hututiyle anlaşılmamış, bizim bünyemize uyup 
uymayacağı belli olmamış- ve ilmî bir süzgeçten 
geçmemiş şeylerin tatbiki çocuklarımız üzerinde 
büyük tesirler yapar çocuklarımızı müsbeti. menfisi -x 
belli olmamış, istikameti teayyün etmemiş sis
temlerle yetiştirmemiz memleketimiz için zararlı
dır. Binaenaleyh Muhterem Hasan Ali'den riea 
ediyorum her milletin bünyesine göre ayrı ayrı-ol
ması lâzımgelen tedris sisteminin bizdeki şek
lini esaslı surette tetkik ederek bunu bizim 
bünyemize göre tanzim etsinler ve bu iş te
kâmül edinciye kadar, her şeyden evvel, Maa
rif Vekâletinin kendi bünyesi içinde bunu tes
bit edecek bir organla bunun üzerinde dursunlar. 
(Bravo sesleri). Maarif müdürlerinin ve müfettiş
lerinin kendi kanaatlerine göre kurdukları bugün
kü sistemi bünyemize göre değiştirsinler. 

Maarif şûralarının mukarreratı meselesi: Ar
kadaşlar; Maarif şûraları bu milletin terbiye
sine ve tedrisine verilecek en güzel istikamet
leri tâyin've takibedebilen yegâne ilmî mercidir. 
Bunu* tamamen kabul ve tasdik ediyorum. Fa
kat şimdiye kadar topladığımız iki Maarif şû
rasından bu neticeyi elde etmiş vaziyette değiliz, 
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^ W A şudtir: Mâarif şûralarımız çok kiymetli ı 
ve- tatbik edildiği zaman milletimizin terbiye ve j 
tedrisinde ve mânevi hayatında geniş inkişaflar 
yamtaeak güzel kararlar vermiştir*. Asıl nok- ı 
sa» mesele* bu varılan kararları bütün muallim
lere duyulmak ve onlara maledilmesi ve onların 
tatbik ettiği usulleri de Maarif şûrasına hâkim 
©lan zihniyetin tamamen maledilmesi meselesidir. 
Bu maalesef tamamen tamim edilmiş vaziyette 
değildir; Şunu kabul lâzımdır ki, Maarif şûr 
rasmm bütün zabıtlarını bütün mekteplere ta
mim etmek müşküldür. Benim Hasan Âli Yü
cel'den ricam Maarif şûrasının mukarreratmı kı
sa hülâsalar halinde ve bunların tatbikini göste
ren* güzel direktifleri muhtevi olarak, küçük 
broşürler halinde, bütün mekteplere tamim ve 
buaıu tafbik için lüzumlu takibi yapmasıdır. 

İlk okullarda müzik ve beden terbiyesi mese
lesi 

Arkadaşlar; milletimiz muasır medeniyetlerin 
te&feettireİiği esffeetik zihniyete göre kendisini ye-
Hlştkmeğe ve hazırlanmağa mecburdur. Bu
nlun kademesi olan ilk tedrisatta bu estetik zihni
yeti» menşei olam müzik ve beden terbiyesi ders
leri hakikaten perişandır. Sebebini arzedeyim; 
ilk ©kullarda sınıf usulü tatbik edilmektedir. 
Tedris've terbiye arasındaki münasebeti muvaze
neli tesis etmek ve bir sınıf için lüzumlu- olan 
haftan mevzuları bir arada muvazeneli surette 
kafeBûnak bakımından sınıf usulü faydalıdır. 
Fakat müzik ve beden terbiyesi gibi resim gibi, 
hrasiiîei tekniğe ve istidada mütavakkıf olan me
selelerde çok zöif oluyor. Bugün yüz tane öğ
retmen» arasından çocuklarımızın büyük arzu
sunu tatmin edecek düzgün keman çalan yüz 
iane öğretmen bulunacağını iddia etmek müşkül
dü*. Meselâ, geçen kış ziyaret ettiğim bir çok 
köylerde bir tek musiki öğrenmemiş çocuklar 
vardL Büyük şehrîmizdeki iyi bir mektepte 
çocukların onuncu yıl marşını isteksiz isteksiz 
g&vehedîklerini gördüm. Binaenaleyh müzikle 
bedenterbiyesi, muallim mektelerinde maksada uy
gun bir şekilde takip w takviye edilmelidir. 
Buraya gehneyi icabetmeyen ve nihayet bir mes
lek gayretiyle takip ettiğim zehabına düşüre
cek bir noktayı da arzetmek isterim. Fakat tabii 
o maksatla söylemiyorum. Bugün ilk okul öğ
retmen leri Hasan Âli Yücel'e hakikaten çok şey- I 
ler borçludurlar. Hasan ÂH Yücel 'e Maarif mü- I 
dürlerinm ve valilerin keyfine tâbi olarak bir 
sene zarfında yer değîştirmiyen öğretmenler 
çok azdı». Sayın Basan Â1İ Yücel tarafından mu-
âHiıalerin' tâyin, tahvili muayyen, katı ve de
ğişmez usullere raptedilmiştir. Yalmz son za
manlarda askere gidea muallimlerin yerini dol-
durabilteek için muallimleri istendiği gibi kul- | 
lanılmak salâhiyeti vali ve maarif müdürlerine 
veîritoiştir; Bu çok kötüdür. Vali ve maarif mü
dürleri, sırf boşlukları doldurmak için veril- I 

i miş olan bu maksat dışında, kendi arzularına 
j göre, salâhiyet sayarak istedikleri gibi kulla

nıyorlar. Sayın Hasan Âli Yücel'den bu salâhi-
ı yetin kaldırılarak, doğrudan doğruya her mual

limin kendi musaddak kadrosu içinde kullanıl
ması sisteminin devam ettirilmesini çok rica ede
rim. 

Orta tedrisat meselelerine de temas edeceğim: 
Maarif Vekâletimizin orta tedrisat için muallim 

' bulmak prensipleri arasında ilk okul öğretmenleri 
arasında bir müsabaka açmak, bunlardan kaza
nanları Gazi Terbiye Enstitüsünde bir müddet 
okutarak veya staja tâbi tutarak orta tedrisata 
almaktadır. Vakıa tedris yapmış, terbiye tec
rübesine mâlik ilk mektep muallimlerini orta ted
risata kazandırmak çok iyidir. Fakat her iki
si de aynı ehemmiyeti taşıyan iki kademeden 
orta tedrisatı kuvvetlendirmek için ilk tedrisa
tın aleyhine hareket etmekte bendeniz bir fayda 
görmiyorum. Sayın Hasan Âli Yücel'den, ilk 
tedrisatı zayıflatma pahasına olarak orta tedri
satı kuvvetlendirmek prensibinden vaz geçmele
rini rica edeceğim. Orta okul talebesinin imti
hanla alınması meselesi. Bu hususta Sayın Ha
san Âli Yücelden şu iki noktanın tavzihini rica 
edeceğim. Bugün orta mekteplerimiz^ liselerimiz 
değil, orta mekteplerimiz, acaba ilk tedrisattan 
sonra akademik tahsile devam etmek isteyen 
Çocuklarımız için bir tahsil kademesi midir, yok
sa ilk tedrisatta verilmesi iktiza eden hayatî bil
gilerin kifayetsizliğini bir . parça daha takviye 
etmek için bir hayat kademesi midir? 

Eğer orta mektebi akademik tahsile devam et
mek için bir kademe sayıyorlarsa biz bu orta 
okullara mutlaka imtihanla talebe. almaya mec
buruz. Çünkü orta* okullara 250 - 300 çocuk gi
riyor, ikinci sınıfa 80 ni geçiyor. 150 -160 ço
cuk kalıyor. Bu akademik tahsile devam etmek 
i&tiyenlerin aleyhine bir keyfiyettir. Bu itibarla 
orta mektel ere alınacak talebenin de imtihana 
tâbi tutulmasını bir kere tetkik buyurmalarını 
Sayın Hasan Âli Yücel'den bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlar; bir noktaya daha temas edece
ğim, Filvaki bu, Meclis kürsüsüne kadar yükse
lecek bir mevzu değildir. Fakat bir mektebin ted
risatının taşıdığı sistemi, muvazeneyi; seyri bo
zacak bir mesele olduğu için huzurunuzda ar-

I zetmeye lüzum gördüm. Bu, orta tedrisatta ço-
I cılklarımızın vakitlerinin bütün öğretmenler ta

raf nidan mütevazin olarak kullanılması mese
lesidir. Arkadaşlar orta tedrisatta grup usulü 
vardır. Yani bir çocuğun karşısına 10; - 15 mu
allim geliyor. Bu çocuğun haftalık zamanını 
bu öğretmenlerin mütevazin olarak kullanmalı
da?. Yani birisi çocuğun vaktini diğerinin zara-

I rina kullanacak vazifeler, etüdler verirse, o sını
fın tedrisatı- haleldar olur. Bunun için bir misal 
arzedeceğhn: Liselerden birinde bir smıfa [Mu-

I hammedien harp psikolojisinin tesbiti] gibi bir 
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vazife verilmiş ve bunun için bir kaç eser tavsiye 
edilmiştir bir orta okulun son sınıfında, bir hafta 
zarfında, Mavi Siyah'in hulâsasının çıkarılması 
vazife olarak verilmiştir. Arkadaşlar bu çocuklar 
iki ay bütün derslerini ve oyunlarını ihmal etse
ler yine de bu vazifeyi yapmalarına imkân yok
tur. Bu, çocuk üzerinde fena tesir yapar, çocu
ğumuz vazifesini yapmadı diye ya o etüdü veren 
hoca tarafında kötülenir yaparsa diğer dersleri 
ihmal ettiği için diğer bacaları tarafından hır
palanır. işte o zaman çocuk vazifesini yapama
mak, mukavemet etmek ve serkeşlik öğrenir ki bu 
gerek terbiye gerek tedrisatın selâmeti bakımın
dan çok mühim bir noktadır. Hasan Âli Yücel'in 
bu noktayı ehemmiyetle takip etmeleri için bü
tün öğretmenlere lüzumlu dinrektifler verdiğini 
temamen biliyorum, fakat fiiliyatta bu mesele ha
kikaten arkadaşlarımız tarafından ciddi olarak ta
kip edilmiyor bir defa daha hatırlatılmasım çok 
rica ederim. 

imtihan sistemleri meselesi; ortaokullarda im
tihan sistemleri cidden yorucudur. O kadar çok 
safhalar var ki bunlardan birinde çocuğun sürç
mesi mümkündür. Bunun pratik ve yorucu olmı-
yan bir şekle konmasını bilhassa rica ederim. 

öğretmenlerimiz tedrisatta hayat şartlarını te-
mamiyle nazarı dikkate almıyorlar* Arkadaşlar; 
biz çocuklarımıza tahsil ve terbiye şartlarının an
cak yüzde yirmi veya on beşini temin edebili
yoruz. Halbuki imtihanda karşısına çıkan çocuk
tan % 100 temin edilmiş gibi netice istivoruz-
imtihan zamanlarında muallimlerimiz çocukları
mıza hitap ederken bütün şartlar tamammış gibi 
hareket ediyorlar. Filhakika yetişmeden ve olgun
laşmadan sınıf geçsin gibi bir telâkkim yoktur. 
Fakat bir realite olarak, bir zaruret olarak, ço
cuklara t^min ettiğimiz şartlarla onlardan istedi
ğimiz müktesebat arasında bir muvazenet aramak 
mecburiyetindeyiz. 

Diğer taraftan, parasız okutulan talebe mese
lesine temas edeceğim. Arkadaşlar, yetişme imkâ
nı taşımıyan kabiliyetlerin elinden tutmak dünva-
ı ra her tarafında cemiyet için bir zarurettir. Hü
kümetimiz de bunun için elinden gelen her şeyi 
yapıvor. Bu minnete şayan bir şeydir. Yalnız ri
cam mdur : Acaba bu karşılıksız olarak, bir atifet 
şeklinde mi olmalıdır? yoksa mütedavil sermaye 
halinde, çocuklar yetiştikten sonra hayata geçti
ği zam^n ceste ceste almak sistemi mümkün değil 
midir? Bu suretle daha geniş zümreyi okutmak 
imkânmı buluruz: h'^r kerre tetkikini Hasan Âli 
Yücel'den rica ederim. 

Maarif müdürleri meselesi; AarkadaVar 22 
sen^lenberi biz Maarif müdürlerine hâlâ katî 
şeklîni verememiş veziyetteyiz. Bir kısım Maarif 
müdürleri salâhîvetlidir, bir kısım Maarif müdür
leri salâhivetsizdir. Orta tedrisat Salâhivpt<»İ7: Ma
arif müdürlerine ne bağlıdır, ne bağlı değildir. 
Salâhiyetsiz Maarif müdürlerinin muhitlerinde 
Orta tedrisat üzerinde katî bir murakabe hakları 

yoktur. Bilhassa tedrisi ve terbiyevi bakımdan 
salâhiyetleri yoktur. Binaenaleyh bütün Maarif 
müdürlerini salahiyetli yapmak suretiyle orta 
tedrisat müesseselerinin daimî bir kontrolünü te
min etmiş oluruz. Çünki Maarif Vekâletimizin 
elindeki müfettişler bugün yurdumuzun her tara
fındaki orta tedrisat müesseselerini tam bir kont
role tâbi tutacak durumda değildirler. Sayın Ha
san Âli'den rica ediyorum, bütün Maarif müdür
lerini salahiyetli olacak şekilde getirsinler. Kos
koca Maarif ordusu içinde 63 vilâyete 63 Maarif 
müdürü bulamıyacağımızı ben kabul edemiyo
rum. Büyük Millî Şefimizin kıymetli direktifleri 
altında hareket eden Saraçoğlu Hükümetine ve 
onun kıymetli Maarif Vekili Hasan Âli Yücel'e 
büyük muvaffakiyetler temenni ederim. (Alkışlar) 

K. BERKER (Urfa) — İntihap dairem olan 
Urfa vilâyeti dâhilinde bazı bölgelerde büyük 
halk yığınlarının ana ve millî dili olan güzel 
Türk dilini bilmedikleri esefle görülmektedir. Bu 
elem verici halin sebeplerini, maziye karışmış de
virlerin fena idaresinde aramak daha doğru 
olur. Bu gibi köyler halkından askere gidip 
gelenlerin Türk dili ile okumak ve yazmak öğ
rendiklerini ve değiştiklerini görmek sevinç ve 
teselli verici b ;r hâdise ise de onlar da bir müd
det sonra öğrendiklerini unutmakta ve muhit
lerine intibak etmektedirler. Millî dâvamızın 
başarılmasında ön safta yer alan bu duruma 
karşı başvurulacak ilk tedbirin maarifimizin 
esaslı bir surette işe müdahale etmesi olduğuna 
şahsan kani bulunmaktayım. Zira millî duygu, 
millî iman denilen büyük kudretin her şeyden 
evvel Maarif kanalı ile v'cdanlara nüfuz edebi
leceğini zannetmiyorum, insanları birbirine 
sim sıkı bağlıyan, dil birliği, kültür birliğidir. 
kısa cümlelerle arzetmek istediğim bu mesele 
çok önemli ve derhal ele alınacak bir memleket 
meselesidir. Hâdisede Maarif Vekâletimize 
düşen vazife çok naziktir. Bu durumda bulunan 
bölgeleri biranevvel tesbit ettirerek köylerin 
birbirlerine yakınlıkları ve münasebetleri göz 
önüne alınarak bir kaç köy için birer ilk okul 

• açtırılması ve bu bölgelerin baştan başa irfan 
meşaleleriyle aydınlatılması, geciktirilmesi ca
iz olmayan işlerdendir. Bu mekteplere gönde
rilecek öğretmenlerin seçiminde de çok hassas 
davranılmasmı söylemeye bilmem hacet var mı 
dır? Sayın Maarif Vekilimizin bu mevzuda 

esaslı adımlar atmasını beklerken ele alacağı 
millî dâvada kendisine başarılar dilerim. 

Or. Gl. t ÇALIŞLAR (Muğla) — Sayın ar
kadaşlar; 62 milyon bütçesiyle ilk öğretim, or
ta, yüksek ve teknik öğretim ve yüksek okul-
lariyle ve üniversiteleriyle irfan ordusu kurul
muş, ilerlemektedir. Bunun başında bulunan 
kumandanlara ve subaylara biranevvel kemal 
yerine vâsıl olmaları için muvaffakiyetler, ba
şarılar dilerim. Bu ulvî manzarayı seyrederken 
ben de şükranla övünmekteyim. 
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Bu mukaddemeden sonra kısa olarak hem 

mütalâa, hem de dilek makamında olmak üzere 
bazı mâruzâtta bulunacağım. 

Birincisi, General Durukan arkadaşımın da 
temas ettiği harp sanayiimize, askerî mühendis
liğe taallûk eden Yüksek fen mektebinin vaziye
ti meselesidir. Belki 15 senedenberi düşünülen 
ve yapılması temenni edilen, ordunun ihtiyaçla
rını karşılayacak olan bu büyük fen müessese
sinin ne zaman kurulacağı hakkında henüz bir 
teminat alamadık. Halbuki, gerek ordunun 
ilerlemesi için icabeden harp sanayiinin ve .ge
rek memleketin diğer iktisadi sanayii noktai 
nazarından bu yüksek müessesenin biranevvel 
memleketimizde teessüs etmiş olması lüzumu 
meydandır. Teknik iğret im yolunda büyük iş
lere başlamış olan Sayın Maarif Vekilimize ve 
Maarif Vekâletimize bu yüksek müesseseyi 
memlekete bahşetmesini ve biranevvel kendi 
yüksek sanayiimiz için lâzımgelen bir irfan mü
essesesini temin buyurmalarını bilhassa rica ede

rim. İkincisi; Maarif Vekilinin beyanatını dinledi
ğiniz zamanlarda teknik okullarımızın memlekette 
hakikaten çoğalmakta olduğunu haz ile duy
maktayız. Bölge teknik . okulları memleketin 
her tarafında çoğalırken bir kaç sene evvel zi
yaret ettiğim bir bölge okulu mektebinin mü
dürünün bana söylediğini bu vesile ile huzu
runuzda arzetmek isterim. Dedi ki : Bizde böl
ge okulları atelyeleri. tezgâhları, motörleri, maki
ne ve elektrik sanayii için lâzım olan alât, ede
vat ve lâboratuvarlar henüz bizi tatmin edecek 
vaziyetle değildir. Tabii aradan bir kaç sene 
geçmiş olduğu için ve hakikaten Maarif Vekâleti
nin teknik yolunda daha ileri gittiği için bu 
noksanların büyük bir kısmmm telâfi edilmiş, 
ikmal.edilmiş olduğunu zannederim. Fakat me
sele hakikaten sanayi mekteplerimizde teknik 
tedrisatın amelî ve katî neticesini vermesi için, 
okul müdürünün bana söylediği gibi, bugünkü 
sanayiin icabatından olan "bütün atelye, tez
gâh, motor ve makine ve elektrik işlerinde de 
talebenin amelî olarak yetiştirilme vaziyetinin 
temin edilmesi behemehal lâzımdır. Hattâ ben 
hu hususta biraz daha ileri giderek, muhterem 
vekilden rica edereciğim kî, teknik tedrisat 
yalnız teknik okullara tahsis edilmesin; diŞer 
umumî ilk mekteplere ve.behemehal orta okullar 
da motor, 'elektrik ve makine üzerinde amelî ola
rak. bncrünkîi havatm ieabettirdiği sanat fikir
lerini genç dimağları memleket için sanata da
ha zivade meplrm ve âşık gençlerin meydana çık
masını temin etsinler. 

Memleketin bir çok bölgelerinde sanat okul
ları teessüs ederken kendi intihap dairemin de 
bir ihtiyacını arzetmeği bir h*orc savıyorum. Ma
lûmum âlîniz Muğla vilâyeti Büyük Menderes-' 
in cenubunda Akdeniz ve Büyük Menderes ara
sında demiryollardan uzak geniş bir mmtakayı 
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ihtiva ediyor. Burada henüz bir Köy Enstitüsü, 
ne de büyük vilâyetlerde gördüğümüz ve sayı
larının çoğaldığını anladığımız Kız Enstitüsü 
veya erkek sanat okulu henüz teessüs etmemiş
tir. Oranın sakinleri uzak vilâyetlere, meselâ 
Antalyanm Serik nahiyesindeki Köy Enstitüsü
ne, bir kısmı Kızılçullu Köy Enstitüsüne gidi
yor. Hat tâ geçen sene Antalya Köy Enstitüsün
den mezun üç, dört çocuk yaya olarak Elmalı 
ve Fethiye üzerinden köylerine gitmekte ol
duklarını gördüm. Bu manzara da hakikaten 
Muğla vilâyeti köylerinden Köy Enstitülerine 
sevkolunan çocukların yetiştirilmesinde biraz 
güçlük olduğunu göstermektedir. Bu seheple 
bu vilâyet içinde bir Köy Enstitüsü açılmasını 
bilhassa rica ederim. 

Maarif Vekâleti bütçesini tetkik ederken 
memnunlukla gördüm ki, bu sene kamp tahsi
satı yükseltilmiştir. Geçen sene kamp tahsisatı 
102 bin liraydı. Bu sene 283 bin,liraya çıkarıl
dığı görülüyor ki, hakikaten gençleri kamp ha
yatına ayıştırmak için açık havada, toprak 
üzerine, güneş altında daha gürbüzleştirmek ve 
askerî bir terbiye altında memleket müdafaası
na hazırlamak için bu tahsisatı ne kadar müm
künse o kadar artt ırmak pek yerindedir. Bu hu
susta Bütçe Encümeninin de lütuf ve takdirini 
şükranla karşılarım. Ancak bu kamp tahsisatı 
geçen sene hattâ zannederim evvelki sene de 
münakale sırasında tenzil edilerek başka fa
sıllara geçirildiğini gördük, işte Maarif Veki
limizden bilhassa ricam bu sene bu 283 bin li
rayı tamamiyle yerine, mekteplerin kampına 
sarf ettirmesidir. Bütün mektepl erdeki gençle
rimizi bu kampların vereceği terbiye ve yetiş
me imkânından istifade ettirsinler. 

Son bir mâruzâtım da, orta ve lise okulla
rında beden terbiyesi derslerine tahsis edilen 
zaman çok azdır, haftada bir saatten ibarettir. 
Gençlerimizin beden terbiyesini temin etmek 
için bu tedris, bu yetiştirme kâfi değildir. Bu 
temenniler evvelki senelerde de arzedilmiş ve 
sayın Maarif Vekilimiz cevap olarak beden 
terbiyesi öğretmenlerinin kifayetsizliğini öne 
sürmüşlerdi ve Beden Terbiyesi Enstitüsünde 
mümkün mertebe elemanlar yetiştikçe bu 
mahzurun da bertaraf edileceğini beyan bu
yurmuşlardı. Bir taraftan bu elemanlar çoğa
lırken diğer taraftan da subayları bu beden 
terbiyesi muallimliklerinde kullanarak istifa
de edebilirler. Bizim zamanımızda daha böyle 

. mütehassıs beden terbiyesi elemanları yok iken 
ekseriyetle sivil mekteplerde bu subaylardan 
istifade olunuyordu. Halbuki bugün ordunun 
idman talimnamesi en modern jimnastik ve en 
modern spor icaplarını içine almıştır. Bu genç 
subaylar Maarif mekteplerinde de beden ter
biyesi verebilecek kabiliyettedirler. Nasıl as-

j kerî ders öğretmek için her garnizonda bulunan 
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okullar için ordu subaylarından istifada edili
yorsa beden terbiyesi işinde de Millî Müdafaa 
Vekili ile anlaşarak bu işi daha geniş bir surette 
temin ederler. 

Herhalde beden terbiyesi enstitüsü kâfi de
recede öğretmeni yetiştirinceye kadar bu yardı
ma müracaat edecek olursak çocuklarımızın be
den terbiyesi işini daha evvel temin etmiş olu
ruz mütalâasındayrm. 

Bu son olarak bilhassa rica edeceğim ufak 
bir mesele de leyli yani yatılı okullardaki tale
benin ekmek meselesidir. Çocukların ekmeği 
gayrı kâfi geliyor.. Tabii leyli yani yatılı oldu
ğu için kendi evleri tarafından da hiç bir yar
dım göremiyorlar. Onun için Maarif Vekili 
himmet buyursun, behemahal yatılı talebenin 
ekmek ihtiyacını temin etsinler ve istihkakı 
biraz artırsınlar. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

K. Ş1DEÎ.E (Diyarbakır) — Arkadaşlar, 
Cumhuriyet Hükümeti her işte olduğu gibi 
maarif dâvamızı da ciddiyetle ele almış, şuur
lu, plânlı ve kuvvetli çalışmaları sayesinde bi
ze iyi neticeler getirmiştir. Bundan dolayı 
sayın Hükümetimize şükranlarımı arzederim. 

Maruzatım iki kısma ayrılabilir. Yüksek 
Heyetinizi sıkmamak için mümkün olduğu 
kadar kısa kesmeğe çalışacağım. "Malûmu âli
leridir ki, ilk öğretim maarifimizin ana teme
lini teşkil eder. Hepimizin bildiği gibi mahallî 
hususi idarelerin varidatiyle tanzim edilir ve 
onların maaşı, ücreti verilir, mektebi yapılır 
vesaire, vesaire. Eğer bütün vilâyetlerimizin 
ihtiyaç mıntakaları tesbit edilmiş ve program-
1 aşmış ise ve bu program da hakikaten tahak
kuk ediyorsa ö vakit muvazenei umumiyeye 
alınmasına taraftar olmam o zaman mevzuuba-
his değildir. Fakat programlaşmamışsa yüksek 
Maarif Vekâletimizin bunu da programlaştır
mak ve muvazenei umumiyeye alınmasına ça
lışmalarını rica ediyorum. 

Maruzatımın ikinci kısmı şudur : Yüksek 
tahsil gençliğinin, İstanbul'da tabii evi ve da
ha doğrusu malî vaziyeti müsait olmayan bir 
kısım gençlerimizin veya malî vaziyeti iyi 
olur da orada evi bulunmaz - çocuklarımızın 
barınacakları yerler hakkında arzediyorum -
bunların tahsile devamları maksadiyle husu
si veya resmî bir çok güzel yurtlar açılmıştır. 
Tabii bu yurtların çoğalmasını görmekle yük
sek tahsil gençliğinin tahsile devamları husu
sundaki yapılan bu işten dolayı memnuniyet 
duymaktayız. Yalnız bu yurtlar Maarif Vekâ
leti tarafından murakabe ediliyor mu? Maa
rif Vekâleti . bu yurtları doğrudan doğruya 
kendi bünyesi içine almak arzusunda mıdır? 
Yoksa bu vaziyette böyle ayrı ayrı kalacaklar 
mıdır? Bendeniz bu yurtların resmî bir teşki
lâta bağlanmasını çocuklarımızın yetişebilmesi 
noktai nazarından faydalı görüyorum ve bu-
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nu muhterem Maarif Vekilimizden rica edi
yorum. İmkânı varsia lütfederler. Bu hususta 
bizi tenvir etmelerini de ayma istirham ediyo
rum, mâruzâtım bundan ibarettir. 

E. ATAÇ (Tekirdağ) — Sayın arkadaşla-
larım; notlarımı tetkikettim; benden önce söz al
mış olan sayın arkadaşlarım bunların mühim, bâr 
kısmına temas ettiler. Artık tekrar bunları sırala
yıp huzurunuzu ihlal etmek cüretinde.bulunmıya-
cağım. Yalnız tekrar dahi olsa bir iki madde 
iV'erî^de ısrar etmek ve Sayın Maarif Vekili
mizden ricada bulunmakta fayda mülâhaza et
mekteyim. Maarif Vekâleti bir drektif aldı. Bu 
direktif vnlmz Maarif Vekâleti menBubinkı 
gönlünde değil; bütün memleketin, bütün vatan
da -darın günlünde derin akisler uyandırdı. İlk 
öğretimi % 100 gerçekleştirmek. 

Arkadaşlar; bu dâvaya vâsıl olmak isterken 
vilâyetlerdeler ilk öğretim vaziyetine kısaca temas 
edecek ve sonunda bir temennide bulunacağım. Ar
kadaşlarım; bugün vilâyetler içinde tedrisat yapı
lan okul binalarının hemen ekserisi diyebilirin^ 
yarım asırlık binalardır. Bir çoğu evden muad
del, ahşap, şekilsiz gayri sıhhi, bahçeden mahrum 
bir haldedir. Buna rağmen bu binalar içerisinde, 
dershane farzettiğimiz yerlerde Î0 - 80 mevcudu 
aşan talebe vardır. Adeta birer çocuk deposu va
ziyetine girmiştir. Elbette böyle bir gayret lâ
zımdır. Fakat buna rağmen bir çok şehirler ve 
bir çok kasabalar biliyorum ki, arkadaşlar, mek
tep içinde bulunan çocuklar kadar mektep dışında 
bulunan çocuklarda vardır. Kendi intihap dai
remden sayabilirin; Çorlu'da tahsil görmekte 
olan iki bin çocuğa karşı, sokakta gezen 1 500 
çocuk vardır. Malkara'da da vaziyet aynıdır. . 
Hal böyle iken, vaziyet bu kadar acı iken, âlı-' 
nan direktifi tam mânasiyle tahakkuk ettirebil
mek için yeni çareler aramak lâzımdır. -Sayanı 
şükrandır ki, Maarif Vekâleti bu çâreyi bttl-
mmtur. Bir lâyiha hazırlandığım öğrendik. 
Bu lâyiha ilk öğretim dâvamızın yüzde yüz 
.gerçekleştirilmesi yolunda büyük âmil olacak
tır. Biliyorsunuz ki, arkadaşlar köylerde hâlen mek
tep binası, tedris levazımı temini bütün diğer te
kâlife ilâveten köylüye bırakılmıştır. Bunun 
yanında yıllardanberi şehirli, okuttuğu çocuğu 
şhiç bir mükellefiyete tabi değildir. Onun için 
hususi bütçelerin bugünkü vaziyetini de gözö-
nüne alarak ve hiç bir irad temin edilmediğine 
göre bunlara muhakkak böyle bir mükellefiyeti 
şehirliye de tahmil etmek ve bu inşaat ihtiyaca-
tını muhakkak tamamlamak lâzımdır. Ona in
tizar ediyoruz. Maarif Vekilinden bunu rica edi
yoruz. Çünkü bu lâyiha Yüksek Meclisinize su-

[ nulursa bundan başka faydaları da olacaktır. 
j B n o kanaattavım ki, mektep binası meselesi 

halka tahmil edil ipte hususi bütçeler üzerinden 
; alındıktan sonra bu İmsusi bütçeler daha geniş 
i faaliyet göstermek imkânına vâsıl olacaklardır. 

— 284 — 



I : 61 25.5.1944 C : 1 
Yol işi, su getirme işi, ziraat fidanlığı yapma 
işi ne bileyim bir çok işleri yapmağa daha geniş im
kânlar kazanacaklardır. O itibarla muhakkak 
bu lâyihanın getirilmesini rica ediyorum. Arka
daşlar bu bina meselesine muvazi olarak bir de 
muallim meselesi vardır. Hususi bütçelerin dar
lığına karşı bir çare olarak zaman, zaman 
muallim kadrolarının, daraltılması bir çare sayıl
mış. Bu darlığın ilk çaresi mektep kapamak veya 
muallim sayışım azaltmak olmuştur. Maarif Ve-

. kâleti çok yerinde bir tedbir olarak bunu önle
mek üzere 4357 numaralı kanunla her vilâyet 
için birer, kadro tesbit etmiştir. Yalnız bu kad
rolar haddi asgariyi gösteren kadrolardır. Böyle 
mektep içindeki çocuk kadar dışarda da talebe 
geziyorken muhakkak kadrolar üzerinde geniş 
ilâveler yapılmalıdır. Vilâyetler bunu tered
dütle yapmaktadır, çok defa ihtiyaca yeter öğ
retmen verilmiyor Bu lâyiha gelip tasvibinize 
mazhar olursa muallim kadrolarının da geniş
letilmesi mümkün olacaktır. Bu bakımdan da 
bu lâyihanın biran evvel Meclise sevkedilmesini 
zaruri görüyorum. 

Arkadaşlar; içimdeki derin heyecanın bir ifa
desini yapmak mecburiyetinde kaldım. Gerçi 
diğer arkadaşlar bunun üzerinde durmuşlardır, 
vadime sadakat göstermem lâzım amma, içlerinde 
yaşadığım, - hayatlarına yakından temas et
tiğim ve gördüğüm için bunları hakkiyle ve yerin
de olarak övmek vaziyetinde bulunuyorum. Bu 
da köy enstitüleri meselesidir. 

Arkadaşlar; tabiatla savaş için yetiştirilen, 
kafasındaki nur kadar eli nasırlı olan işi fazilet 
bilen bir unsur yetiştiriliyor. Bu unsur tek ba
şına ve fakat çok mücehhez olarak köye gidecek 

.ve köy öğretmeni olacaktır. 
Size biraz tenevvü olsun diye bir hâdiseden 

bahsedeceğim: Bir yerde Maarif müdürü iken 
şöyle bir hâdise cereyan etti : Müfettiş yazıyor
du, biliyorsunuz köy enstitüleri her öğretmene 
bir sanat kazandırıyor. Bu sanat köyde geçen 
bir sanattır. Usta olan, duvarcı bir kaç talebe 
azat günlerinde Kütahya'nın Simav kazasında 
iş alıyorlar, katillerini boş geçirmemek iç ;n yev
miye üç liradan duvar inşaatına başlıyorlar. 
tş başından ayrılınca neşeyi, musikiyi ruhuna 
bir gida, bir d'nlendirme vasıtası yapan bu 
gençler ellerinden düşmiyen millî kopuzlariyle 
türkülerini söyliyerek sazlarını, mandolinlerini 
çalıyorlar. Ellerinde mandolinle gezen bu genç
lere müteassıp bir köylü için için kin besliyor 
ve bir gün mandolin çalan bir gencin karşısına 
çıkarak siz diyor mektepte bunu mu öğrendiniz? 
ve tehevvürle elindeki mandolini alıp kırıyor. 
Şimdi bunun karşısında bir insan hüviyetinin, 
ruhiyatının göstereceği asabiyet ve infial yeri
ne bu genç - daha üçüncü sınıftadır - kemali 
sükûnet ve sekinetle köylünün yüzüne bakıyor, 
siz haklısınız, sizin dediğiniz doğrudur diyerek 

ayrılıyor. Fakat bu genç başka bir çareye mü
racaat ediyor. O çare şudur: Diğer arkadaşla
rını topluyor, ellerindeki sazlarla köyün meyda
nına geliyorlar, içlerinde söyliyenler de varmış. 
Onlar da halk türkülerini terennüme başlıyor
lar. Halkta bu derm bir alâka uyandırıyor. 
Bunların etrafındaki halka gittikçe büyüyor, 
bütün köy bu gençlerin etrafında toplanıyor. 
Şimdi bir kaç saat evvel büyük bir kusur işli-
yen köylü evinin penceresini açmış oradan bak
maktadır. Coşan köylü bir müddet sonra halay 
çekmeğe başlıyor, zeybek oynamağa geçiyor, 
tam kendisini yaşıyor. O köylü bunu görünce 
hemen merdivenden iniyor, doğru meydanın or
tasına gidiyor. Bu, üçüncü sınıfta bulunan gen
cin ellerine sarılıyor diyor ki, sen bana ne ka
dar çok yakınmışsın, sen de ne kadar benden-
mişsin. Biraz evvelki hareketinden dolayı af 
dileyor ve mandolinin parasmı ödemeğe çalı
şıyor. Çok basit görünen bu hâdise de çok bü
yük pisikolojik kıymetler vardır. Köy enstitü
lerinde; yetişenler gerilik için. taassup için ce
halet için açılmış cephede en ileri karakol bek
çisi olmak için yetiştirilmektedir. Ben bu teş
kilâtın. mensurlarını derin bir vecit içinde gör
düm. Kendilerinden geçmelerdi. Sıfırın altın
daki bilmem kac derecedeki soğuğu istihfafla 
karşılamışlardı. Bu vazivette köve gidenler be
nim için birer kahramandırlar. Bunları orduya 
mensup kahramanlar gibi bu kürsüden selâm
lamağı bir vazife bilirim. (Bravo sesleri, alkış
lar) . : 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Bu kürsüde ken
disiyle pek çok karşılaşdığrm Maarif Vekiline Ve
kâletin bütçesi münasebetiyle söz'söylemiyecektim. 
Fakat Nazım Poroy arkadaşımız beni gıdıkladı. 
Onun için orucumu bozmak mecburiyetinde kai
lim. .Gayet kısa arzedeceğim. 

Nâzım Poroy benim de üzerinde çok durdu
ğum meselelere temas etti. Bir zamanlar güzel bir 
bahçe halinde bulunan kabristanların güya son 
zamanlarda uğradığı mezbelelik giderilmek üzere 
harekete geçiliyor. Bu münasebetle Türk tarihini 
Türk kültürünü, Türk medeniyetini tahrip eden 
zihniyete işaret ettiler. Galata Mevlevihanesini 
söylediltr. Ö Galata Mevlevihanesi ki, bizim ede-
biyatrmızm biraz beşiğidir, biraz da yatağıdır. 
Yine işaret ettiler, ve müzelerden bahsettiler, 
bunlara ait binalardan bahsettiler. Bu münase
betle Maarif Vekâletinin Konya'daki hareketine 
işaret edeceğim. Maarif Vekâleti Konya'da bu 
sene güzel başarılar peşindedir. Muvaffakiyet di
lerim. Yalnız şunu kendilerinden rica ederim kd 
yapacağı eserler, Konya'da yapacağı tamirler, 
evvelce yaptığı tamir gibi olmasın. Yani îplikçi 
camiinde yapılan tadilâtın aynını Konyalılara bir 
daha göstermesinler.Ne Konya'lılar acısın, nede 

kendileri pişman olsunlar. Eski eserler eskisi gibi ya
pılsın, eski eserler tamir edilirken aslına hürmşt 
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ederek ve eserin esası muhafaza edilmek şartiyle 
yapılsın. Bursa'daki Yeşil türbesinden bahsettiler. 
Bazı arkadaşlar buna Yeşil türbe dediler. Bunun 
adı Yeşil türbesi'dir. Bunun da "tamirinden bah
sediliyor. Evet benim de ana vatanım olması iti
bariyle cidden çok mütehassis oldum. Yalnız çok 
rica ederim. Bursa'nın bu âbidesi lâyiki olan ta-*-
miri görürken onu yapan adamın bugün yıkıl
mış olan mezar taşını da lütfen nazarı dikkate 
alsınlar ve yeniden diksinler.Bunu yapan adamın 
kim olduğu hakkında şimdiye kadar pek çok ya
zılar yazılmıştır, tlyas Âli demişlerdir, şu demiş
lerdir bu demişlerdir. Hayır,-Hacı'Ivas Paşadır. 
Bursada Pınarbaşı mezarlığında Üçkuzular'da 
yatıyor- Yazıktır, harabiyetten kurtulsun. Bu zat 
bir ordu kahramanıdır, serdardır, kültür adamı
dır ve mimardır. 

îkinci tarih kongresinde bir ecnebi profesör 
bana ve Bursalı Tahir Beye çattı. Güya Ahmedi-
ye'ye ait bir kitab Türk müellifleri tarafından 
hiç bilinmiyormuş gibi. Halbuki Ahmediye'ye ait 
o kitabı ben eski kitablarımda yazdım, Bursa'lı 
Tahir Bey de. Ecnebi profesör o eseri kastederek 
dedi ki bizim filân ünniversitemizin filân numa
rasında bu kitab mevcuttur, dedi: Bu hâdiseyi, 
bu vakayı memlekette elyazması kitablara kıymet 
verilmesi için arzediyorum. Ahmediye'nin Tari-
hülervâh isimli kitabının iki nüshası malûm idi. 
Birisi Topkapr sarayında, diğeri de Ayasofya 
kütüphanesinde. Ben iki sene evvel Manisa'da da 
bunun kıymetli bir nüshasını gördüm, mühmel idi, 
unutulmuştu. Manisa kütüphanesi henüz tasnif 
edilmemiştir. Tasnif edilirse belki de bu kitab ora
da lâviki olan muhafazayı görür. 

Maarif Vekâleti bu hâdiseyi elbette bili
yordur. îkinci tarih kongresini takip etnıiştir. 
Ben yine arzed'eyim ki, 1937 senesinde Vati
kan kütüphanesi Ahmedîye ait olan kitabın 
çok noksan bir nüshasını bulmuş, 600 liraya 
almış ve kaçırmıştır. O halde zikrettiğim bu 
kitabın biri Vatikan'da, biri 'de Bolonya Üni
versitesinde olmak üzere iki nüshası vardır, 
bitfde de üç nüshası vardır. Şimdi 'bunu zik
rettikten sonra bir vaka zikredeceğim, ilk 
Osmanlı Türk kitaplarından birisi olmak üze
re, benim ve benden sonraki arkadaşların zik
rettiklerimiz îshak'a ait bir kitap vardır. Bu
nun çok eski bir kopyasını Bursa'da Harççı-
oğlu kütüphanesinde gördüm. 25 - 30 sene ev
vel kopya edilmiş diğer bir nüshasını da Mil
let kütüphanesinde gördüm. Paris Millî kü
tüphanesinde de vardır, bir meslektaşımız da 
görmüş, ben de gördüm ve okudu'm. Bu ki
tabın bir nüshası, aramızda ve mebus olan ar
kadaşlarımın birisinde de eski bir kopyası 
yardır. Bana gösterdiği zaman hayret ettim. 
Acaba diğer nüshalarını görebilecek miyim 
derken arkadaşımın eliyle elime kadar getirdiği 
kitabı dikkatle okudum, gördüm ki, o vakte 
kadar gördüklerimin hepisinden güzel, Paris '-

tekilden de, Bursa'dakinden de güzel. Bu ki
tabı ne yapacağım? diye sordu. Maarif Vekâ
letine götür sat dedim; sat demekten maksa
dım şu idi : Bu kitap kendisine ait değildi, da-
irei intihabiyesinden bir vatandaş kendisine 
vermişti, bunun bir çaresine bak demişti, in
saflı adammış, harice satmamış. Arkadaşım 

• bunu Maarif Vekâletine götürmüş ve demiştir 
k i ; bu benim dairei intihabiyemde bir vatan
daşa aittir, bunu satın alın. Pekâlâ demişler 
ve kitap 5 - 6 ay orada kalmış, tetkik edilmiş
tir. Koyduğu fiyat nedir biliyor musunuz? 55 
lira. Arkadaşlar, ben yüksek huzurunuzda 
taahhüt ediyorum ve diyorum ki, eğer Maa
rif Vekâleti bu kitabı benim harice, ecnebi bir 
memlekete satmama müsaade ederse 500 lira
ya almava talibim: Fakat Dr. Uludağ kitap 
tüccarı değildir, bu vicdansızlığı yapmaz. Ma
arif Vekâletinden çok rica ederim, millî eser
lere lâzımgelen önemi versin. 

Yine yazılı eserlerimizden bir çok yerlerde 
karışık şeyler gördüm. Karam an'da eskiden 
bir kütüphane varmış, bu kütüphane şimdi 
Halkevinin elindedir. Halkevi kütüphanesi he-r 
nüz tanzim edilme yolundadır. Fakat Kara
man'da toplanan kitanlar arasında öyle güzel 
yazılar vardır kî, tetkika değer. Ben Cihan-
nümanın eok kıymetli bir nüshasını orada gör
düm. Çok kıymetli, hamiyetli bir muallimin 
elinde ve muhafazasında dır. Eğer görmek is
terseniz Karaman'da kendisini bulabilirsiniz. 
Sandığından çıkarır, ihtimamla önünüze sürer. 
Bu kadar perişanlık, bir kadar kıymetli eser
lere karşı dikkatsizlik elbette vicdanları kana
tır.. Bunu yüksek huzurunuzda arzediyorum. 

Mahkemei Şer'iye sicilleri kısmen Maarife 
devrolunmuş. Burada, arkadaşlar bahsettiler, 
millî arşivden bahsettiler. Bizim eski vesika
larımızı kim toplıyacaktır? Maarifin, şer'iye 
sicillerini toplamasını şükranla karşılarım. Fa
kat bir taraftan da Başvekâletin bir Arşiv da
iresi vardır, Evkafın vardır, ayrıca Topkapı 
sarayının hususi bir arşivi vardır. Ayrıca vi
lâyetlerde de böyle hareketler vardır. Bu ar
şiv millî tarihimiz tarihini yazan bilhassa Os
manlı devri için mükemmel şeylerdir, ikinci 
Bayazit tarihînden itibaren Türk tarihini yaz
mak için şer'iye sicilleri en mükemmel vesika
lardır. Fakat perişanlık devam ederse bunla
rın hepsi kaybolur. Tabii bu yalnız Maarif Ve
kilinin kusuru değildir. Bunu bilhassa Hükü
metin büyüğünden, yani Başvekilimizden rica 
ediyorum. Bir taraftan şer'iye sicillerini alsın, 
diğer taraftan hususi ellerdekini bulsun. Buna 
nihayet verelim ve millî arşivimizi teşkil ede
lim. 

Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Maarif Vekâletinden kısaca 
iki temnnide bulunacağım. Bunlardan bir tanç-
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si hepinizin de bildiği gibi Maarif Vekâleti bir 
müddettenberi Garptea ve eski medeniyet âle
minden bize klasikleri tercüme edüp sunmakta
dır. Bu hepimizin takdirle karşıladığımız bir 
iştir. Ancak bu güzel hareket yanında ona mu
vazi olarak bir de bizim kendi klasiklerimizin 
neşrini de Maarif Vekâletinden bekliyoruz. Bu
nu da gönül arzu ediyor. Yüksek Heyetinizin 
malûmudur ki, medeniyet âleminde her millet 
kendi klasiklerine büyük ehemmiyet atfeder. 
Bunların kendi telâkkilerine göre büyük ehemmi
yetleri vardır. Bazı kısımları da beynelmilel 
kıymeti haizdir. Bunların yüzlerce tabı vardır. 
Ayrıca her memleketin alâkadar Maarif Vekâlet
leri bunları talebenin anlıyabileceği şekilde şerh
ler ve notlarla basarlar. Ve talebenin de anlıya
bileceği bir şekilde izah ederler. Bizim memle
kette iftiharla söyliyebilirizki, bu tarzda kla
sik ve her sahada bir çok kıymetli eserler var
dır. Bunlar tabii Türkiye'ye tabaat fenni pek 
çok geç gelmiş olduğu' için hepsi basılamamıştır, 
basılanlar da maalesef hakikî bir nüsha ihti-
caca salih bir vaziyette değildir. Maalesef bir 
çok yanlışlıkların olduğunu hepiniz bilirsiniz. 
Bendeniz düşünüyorumki, tabii Maarif Vekâ
leti bu gibi klasiklerin tabı için herkesten daha 
çok vesaiti elinde bulundurmaktadır. Yani umu
mî kütüphanelerin hepsinden istifade edecek du
rumdadır. Bu gibi- eserlerin bazısı tek nüsha 
olmakla beraber bazılarının da muhtelif kütüp
hanelerde muhtelif nüshaları vardır. Maarif Ve
kâleti acaba bu eserleri mukayeseli şekilde, er
babı ihtisasa mukabele ettirerek neşredemez mi? 
Geçen sene Arap mulallakalarını verdiği gibi, 
Mevlânanm mesnevisinden tercümeler verdiği 
gibi, bizim Türk klasiklerinden de her sene bi
rer ikişer tane neşretmesi çok isabetli olur. Bi
rinci temennim budur. 

* îkinei temennim de, müsaade buyurursamz 
arzedeyim; bir tiyatro meselesi vardır. Bu tabii 
yeni başlamış bir iştir. Bendeniz ve daha benim 
gibi biraz tiyatro ile uğraşmış bir kaç arkadaşı
mız vardır, yeni teşkil edilen bu müessesedeki 
işlerin tamamiyle matluba muvafık ve doğru yol
da gittiğini zannetmiyoruz. Tabii bunu tafsilâ-
tiyle arzederek burada sizleri yormak istemem. 
Fakat tiyatro mektebimiz doğru bir yolda git
memektedir. Takdir buyurursunuz ki, yeni baş
lamış bir iş eğer doğru yolda başlamamış olursa 
hiç başlamamış olmaktan daha kötüdür. Meşhur 
bir hikâye vardır. Meşhur bestekâr ve keman üs
tadı Mozart kendisine müracaat eden talebe
sine sorarmış: Keman öğrenmek istiyorsunuz, 
mükemmel, hiç bilmiyor musunuz? yoksa biraz 
biliyor mususnuz? Hiç bilmiyenden ders başına 
bir lira istermiş, biraz bilenden de iki lira ister
miş. Merak edip sormuşlar. Niçin bunu böyle 
yapıyorsunuz? Demiş ki, hiç bilmiyen bir adama 
bir şeyi öğretmek daha kolaydır, fakat biraz bi-
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lenin yanlış öğrendiğini ıslah etmek daha zor
dur. Bunun gibi, tiyatro ile uğraşan arkadaşlar 
da benim-gibi düşünüyorlar. Biz tiyatro mek
tebinin böyle fena bir istikamette gitmesinden 
ıstırap içindeyiz. Heman ilâve edeyim ki, arli-
rik ve ar dramatik başka başka şeylerdir. Me-
lâ kendi mesleğimden alayım. Bir cerrah cerrah
tır. Amma biri yalnız göz cerrahisi yapar, di
ğeri umumî cerrahi yapar. Şimdi göz cerrahisi 
bilen bir adama sen cerrahsın, madem ki, elin 
biçak tutuyor, gel filân ameliyatı yap diyeme
yiz. Bunun gibi umumî cerrahide çalışan bir ada
ma madem ki, cerrahsın gel göz ameliyatı yap 
denemez. Bunların vazifesi birinden ayrılmıştır. 
Tiyatro mektebi hem her ar lirik hem ar drama-? 
tik öğretir. Bunlar farklı vasıflı olan iki ayrı 
sanat şubesidir. Her ikisinin başında bir tek 
zat bulunmaktadır. Bu zat ne kadar yüksek olur
sa olsun; tabii takdir buyururusunuz mâruzâ
tım katiyyen hiç bir kimsenin şâhsını istihdaf et
memektedir bir tek adamın hem ar lirik de ve 
hem de ar dramatikte aynı vukuf sahibi olma
sına hiç bir suretle imkân yoktur. Bu itibarla 
endîşe ediyoruz, fena istikamete gidiyoruz. Hiç 
olmazsa Maarif Vekâleti her şubenin basma ayrı 
bir zat getirsin. Temennilerim bundan ibarttir. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar; 1939 bütçesinin müzakeresi esnasın
da, Evkaf bütçesinin müzakeresi esnasmda 
memleketimizde Selçuk tarzı mimarisinin şahe
seri olan bir eserin yıkılmıya mahkûm olduğu
nu ve bunun önüne geçilmesini rica etmiştim. 
Bu ise maskatı re'sim olan Divrik'teki Ulu ca
midir. Bir çok arkadaşlar ziyaret etmişlerdir. 
Eseri biliyorlar. Bu eser hakkında fikirleri var
dır. Onun için tekrar etmek istemiyorum. O za
manki ricam üzerine Evkaf U. Müdürlüğü bu
nun üzerinde tetkikat yaptı ve tamire başladı. 
Bir sene ısonra gittiğim zaman tamirin yapıl
mış olduğunu hayretle gördüm. Hayretle gör
menin ifadesini arzedeyim. Bu cami müstatilüş-
şekil hir camidir. Üç tane kapısı vardır. îki ka
pısı camie gelen kapıdır ; bir tanesi de vaktiyle 
medreseye ceyahut mektep olan kısma giren ka
pıdır. Gidip tetkik ettiğim zaman gördüm .ki, 
Evkaf İdaresi cami bize aittir demiş, caime ait 
olan kısmın yıkılmağa mahkûm kubbelerini 
yapmış. Beri tarafta medreseye ait olan kısmm 
kubbeleri yıkılmak üzere bıraklmş. Çünkü bu 
kısım Maarif Vekâletine »aitmiş ve tahsisatı o-
ranın vermesi lazımmış. Arkadaşlar; hakikaten 
mühim ve hayreti mucip bir meseledir. Orta
da muhafazası lâ im çok kıymetli bir eser var. 
Selçuk tarzmın bence onda daha kıymetli eseri 
yok. Muhafazası lâzım. 

EVkaf Umum Müdürüne söyledim; bize ait 
değildir, tahsisatımız yoktur dedi. Şimdi Sayın 
Hasan - Âli YüceFden rica ediyorum. Eğer ken
dilerinin bu işi yapacak teşkilâtları varsa onun-
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la, yoksa parasını Evkafa vermek suretiyle /bu
gün için çok mühim olmıyan fakat yıkıldığı za
man çok elîm ve mühim masraf lan istilzam etti
recek <olan bu mühim âbidemizi muhafaza bu
yursunlar. ) , ; 

İkinci mâruzâtım, Yüksek Mühendis Mekte
bi hakkında olacaktır: Arkadaşlar, memleketi
mizin mühendise ne kadar ihtiyacı olduğunu 
hepiniz takdir buyurursunuz. Maarif Vekâieit 
bu mektebi Nafıa Vekâletinden devraldıktan 
sonra bu ihtiyacı karşılamak -için hakikaten 
mühim gayret ve himmetler sarfetmektedir. Bi
zim zamanımızda mektebe 20 - 30 kişi girer, 
nihayet 8 - 1 0 kişi çıkardık. Bu son senelerde 
arttıkça arttı , maaşşükran alınan talebenin 200 
e yakın olduğunu ;gördük. Görülüyor ki, Maa
rif Vekâleti bu ihtiyacı pek tabii olarak takdir 
etmiş ve memleketin muhtaç olduğu mühendis
leri yetiştirmek için bütün gayret ve himmetini 
sarfetmekte bulunmuştur. Yalnız bu işi yapar
ken son defa alınan 180 talebenin 90 ardan İki 
şube olarak okutulmakta olduğunu haber aldım. 
Bilhassa bir mühendis mektebi için bir şubede 
90 talebe olması hakikaten tedrisatı çok güçleş-
tirici bir şeydir ve randımanın kalitasınm düş
mesini istilzam edecek bir vaziyettir. Belki na
zarî ilimler için 'bu o kadar mühim olmaz, f a : 
kat bir mühendis mektebinde bir hocanın ders 
verdiği talebenin dersleriyle beraber aynı kuv
vette ve aynı ehemmiyette olan projelerini de 
birer 'birer tetkik etmesi Ye direktif vermesi 
esastır. Yoksa pek nazari bir şey olur; matlup 
olan ayeyi elde edemeyiz. Benim duygumu Ma
arif Vekâleti de pekâlâ duymuş olacaktır ki, bu
gün için zaruri olan bu işi halletmek için Mü
hendis Mektebine Taşkışla'yı da almışlardır, bir 
taraftan da yeni yeni inşaat yapmaktadırlar. 
Benim temennim bu mektebin sınıf >şubderini
ni 40 i geçmiyecek suretle, 'Taşkışla'dan ve ye
ni inşaattan istifade ederek, teşkil etmeleridir. 
Bu suretle her muallim, talebesiyle yakından 
alâkadar olmak imkânını bulur ve matlup olan 
gayeyi temin etmiş ve müheridis kalitemiz de 
düşmeoniş olur. » 

MAARİF V. H. Â. YÜCEL (İzmir) — Sa
yın arkadaşlarım; Yüksek görüşü ve aziz varlı
ğı ile başımızda iftiharımız olan büyük Şefimi
zin Cumhuriyet Maarifine ve Maarifçilerine gü
ven gösteren ve yeni vazifeler veren sözlerini 
dinlediğimiz tarihi günün akabinde Maarif 
bütçesini huzurunuza getirmek, benim için ayrı
ca bir bahtiyarlık oluyor. 

Altı yıldan beri Cumhuriyet Hükümetleri
nin, Büyük Millet Meclisinin ve Şefimizin Maa
rif alanjnda yeni hamleler yapmak imkânını 
Maarif teşkilâtına vermiş olmaları, memlekette 
bu mevzuda büyük hareketler doğurmuştur. 
Gerek ilk, gerek teknik öğretim sahasında altı 
yıl içerisinde atılmış ileri adımlar, ihmal edile-
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cek kıymette ve ihmal edilecek emek ve gay
rette değ'ldir. Son beş sene dünyanın harp 
içerisinde kaldığı ve memleketimizin duvarları
na ve etrafına kadar bu harp alevlerinin sokul
duğu bir devre olmasına, diğer memleketlerle 
olan, münasebetlerimizin bilhassa canlı ve can
sız ihtiyaçlarımızın temini bakımından bize bir 
çok güçlükler yüklemiş olmasına rağmen elden 
geldiği kadar büyük gayretler sarfedilmiş ve 
biraz sonra arzedeceğim neticelere varılabilmiş
tir. Bizim bu büyük gayretleri sarfetmeğe mec
bur oluşumuz, bir mukayese ile, zaruret derece
sini nazarlarımızda daha çok canlandırabilir 
kanaatmdayım. Kültür itibariyle, öğretim ve 
eğitim itibariyle dünyanın en ileri milletlerin
den biri olan İngilizler bizim gibi yalnız etrafı 
harp alevleriyle çevrilmiş değil, memleketleri
nin göbeğinde bombaların batlamış ve büyük 
fedakârlıklar yapmak zaruretinde bulunmuş 
oldukları halde parlâmentolarında maarif kal
kınması için yeni bir kanun kabul etmiş bulu
nuyorlar. Bu kanun şu anda İngiliz parlâmen
tosundan geçmiştir. Bir maddesinin küçük bir 
yerinin değiştirilmesi orada kabinenin itimadı 
meselesini uyandıracak ehemmiyette olmuştur.' 
Bu kanun milyarlık masrafları istilzam etmek
te ve harbin içinde gerçekleştirilmek için par
lâmento tarafından Hükümete salâhiyet ve va
zife vermiş bulunmaktadır. Bu kanunun giri
şenin başında bir cümle var; orada « Bu mem
leketin mukadderatı, yani İngiltere'nin mukad
deratı, memleket halkının öğretimine bağlıdır» 
deniliyor. Son asırlarda, bilhassa 18 nci ve 19 
ncu asırlarda bizde Devletin fena idare edilişi, 
milletin bünyesinde bilhassa eğitim ve öğretim 
bakımından görülen ihmal, o' kadar büyük al-
dırmamazlık yapmıştır ki, memleketimizi şark 
milletlerinin önünde, fakat garp milletlerinin 
arkasında, bu iki büyük mevcudiyetin ortasın
da bırakmıştır. Cumhuriyet;,bilhassa son asır
lardaki bu arzettiğim ihmalin eksiklik mirasi-
ni itmam etmek içı-n 21 seneden beri çalışmakta
dır. Bir zamanlar ana öğretim meselelerini 
halletmek için, bir sisteme bağlamak içı#n esas 
prensiplerini ve ilk fikirlerini koymak için gay
ret sarfına mecbur olmuştuk. Artık bugün için 
öğretim ve eğitim dâvalarımızın b1#r sisteme bağ
lanmasında, ana fikirlerini bulmakta müşküle 
mâruz bir halde değiliz! Bütün öğretim dâva
ları kanun haline gelerek ve Yüksek Meclisin, 
sizlerin tasvibinize iktiran etmiş birer esaslı te
mel haline gelmiş bulunuyor. Buna vâsıl kılıcı 
emekler, Maarif Vekâletinin türlü salahiyetli 
heyetlerinde, Talim ve Terbiye gibi, müdürleri
nin bir araya gelmesinden terekküp eden Encü
men gibi, âzası Vekâletin muhtel'f işlerinde ça
lışan Maarif Şûrası gibi heyetlerinden geçmiş, 
gerçekleriyle ve metinleriyle Hükümetin bura
ya sevkedip sizlerin de kanun olarak kabul 
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etaniş bulunduğunuz esaslar şekline gelmiştir. 

Bize düşen, bunların fiiliyatta ve hayatta 
gerçekleşmesini temin etmek ve yeni ihtiyaçlar 
yeni hükümleri istilzam ediyorsa onlan da sizlere 
arzetmek ve tasvibinize iktiran edenleri evvelki 
hükümlere katarak yapmak, fiile çıkarmaktır. 
Bu itibarla Maarif dâvalarında ana meselelerin 
yeniden düşünülüp, yeniden bir takım prensip
lere bağlanması için herhangi güçlüğe mâruz de
ğiliz. Son beş sene zarfında; son beş sene derken 
Cumhuriyet devrimizin dörtte birini ifade etmiş 
oluyorum;* bütçelerimize çabuk bir göz atmak, 
Hükümetlerinizin ve Yüksek Meclisin mevzuu-
muza, işimize ne kadar büyük bir ehemmiyet ver
diğini sarih olarak gösterebilir. 

1938 senesinde, ki, onun sonunda şimdi bu
lunduğum vazife bendenize verilmişti. Maarifin 
16 474 000 lira bütçesi,vardı. Bugün bu, 62,5 
milyon lira olarak 1944 senesi bütçesi • halinde 
önümüze gelmiş, bulunuyor. 1938 senesinde hu
susi idareler ancak 14,5 milyon lira ilk tahsile 
ayırabiliyorlardı. Geçen sene bu para 21 milyon' 
lirayı geçmiştir. Bu mukayeseyi kısaca öğretim 
mevzularında da yapmak mümkündür. Ve bu 
kısa karşılaştırma, sarih bir fikir verecektir; sa
nırım. 

1938 senesi bütçesinden ilk öğretime ayrılmış 
olan para 1 400 000 lira iken bu sene 18 925 000 
liraya yükselmiştir. 1938 senesinde 14 buçuk mil
yon lira idarei hususiyelerden ayrılmış olanla-
beraber bütün ilk öğretime verilmiş olan miktar, 
15 935 000 liradır. 1944 senesinde ilk öğretime 
umumî bütçeden verilen 18 925 000 liraya, ge
çen senenin, idarei hususiyelerden alınmış olan 
21 milyonu ki, önümüzdeki sene için bunun art
ması kuvvetle muhtemeldir, azalması mevzuuba-
his değildir; beraberce hesaplanacak olursa 15 
milyonun karşısında 40 milyon lira buluruz. 

Orta öğretimin 1938 senesinde 6 buçuk mil
yon lirası var imiş. Takdim ettiğimiz bütçede 
12 200 000 lira vardır. 

Yüksek öğretim 3 900 000 lira imiş, 1938 de. 
Bunu da 8 milyon lira olarak huzlrunuza getir
miş bulunuyoruz, 1944 bütçesinde. 

Meslekî öğretimin bilhassa dikkati celbedecek 
vaziyetini arzetmiyelim. 1938 senesinde 1 900 000 
lira iken bu yıl bütçesinde 19 milyon liradır.. 
Bu mukayese 1938 senesi ile 1944 senesi bütçe 
lâyihası karşılaştırıldığı zaman umumî olarak 
Maarif hizmetine verilmiş olan ehemmiyet ve 
hususi olarak bilhassa ilk öğretimle teknik öğre
timin üstünde, durulduğu meydana çıkar. Bu 
paralar ve onları sarf ederek yapılmış olan emek
lerin neticesi de bu kadar sarih bir surette arze-
dilebilir bir haldedir 1938 senesinde 6 500 ilk 
okul varken, içinde bulunduğumuz ve bitmek 
üzere bulunan ders yılında 12.450 okul olmuş
tur. öğretici: 14.778 iken 22.512 olmuştur, öğ
renici : 747.000 iken 1.029.000 olmuştur. Mezun, 

53 bin ,iken 67 bin olmuştur. Bulada biİhasââ 
köy ilkokullarından mezun olanlar 1938 de 12 
bin iken 1942 sonunda, 28.000 e yükseldiğini ar-
zetmeliyim. Orta müesseselerde, bilhassa liseler
de 1938 senesinde 20 bin talebe varken 25 bin 
olmuştur ve lise mezunları 3700 iken 4118 e çık
mış bulunmaktadır. Parti içtimamda da arzet-
tiğim veçhile orta okullarda 3000 kadar bir 
azalma vardır. Bunu açılmış olan teknik ve mes
lek okullarına talebenin xbir kısmının gitmesi 
ve bir kısmının da belki hayat zaruretler'iyle 
bu okullara gelmemelerine atfetmekteyiz. Mes
lekî okullar: 1938 senesinde 64 iken 120 ye çk-
mıştır. öğretmenler 765 iken 1637 ve öğrenciler 
de 9000 den 22354 e çıkmıştır. Yüksek öğretimde 
müessese itibariyle bir büyük fazlalık olma
makla beraber öğretmen ve öğrenci kadrosun
da büyük bir artma vardır. Yüksek öğretim 
müesseselerinde öğretmenler 854 iken 1002 ye 
öğrenciler de 10 000 iken 18725 olmuştur. Büt
çe mukayesesi bir grafikle ifade edildiği takdir
de öğretmen ve öğrenci sayısında aşağı yukarı 
paralel bir yükselme görülmektedir. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Paralel; ne 
demektir paralel? (Muvazi sesleri). 

Mf. V. H. Â. YÜCEL (Devamda.)— Şimdi büt
çemizin bu şekilde bir mukayesesini, yaptıktan 
sonra, gerek bütçe heyeti uanumiyesinin müza
kereleri esnasında ve gerek bugün Maarif büt
çesinin heyeti umumiyesi konuşulurken arka
daşların temas ettikleri cihetlere cevap vermeye 
çalışacağım. Konuşulan ve dokunulan cihetler, 
hepinizin gördüğünüz veçhile, hemen hemen 
bütün maarif meselelerine şurasından veya bu
rasından temas etmektedir. Bunların her birine 
tafsilâtiyle cevap vermek, nihayet benim de 
dört, beş saat kouşmaraı icabettirecekir. Parti 
içtimalarında, encümenlerde muhtelif mesele
leri zaten Yüksek Heyetinize tafsilâtiyle ve te-. 
ferruatiyle arzetımiş .bulunuyorum. Burada ar
kadaşlarımın temas ettikleri cihetleri üç sınıfa 
ayırdım. Biri prensiplere taallûk eden nokta
lar. Diğeri programlara ve ihtisas mevzular ma 
taalluk eden cihetler, üçüncüsü de ayrı ayrı 
cevap verilmesi lâzım cüzi olan meseleler. 

Prensiplere taallûk eden meselelerin başın
da Cumhuriyet (maarifi içerisinde Vazife almış 
olan öğretmenlerle bunların, terbiyelerine me
mur edildikleri Türk çocukları ve Türk genç
liğinin mânevi durumlarıdır. Bir defa Maarifin 
bu bakımdan öğretici ve öğrenici olarak idare
sine memur olduğu kütle, şöyle bir manzara 
arzetmektedir: 

Maarif Vekâletinin idaresinde 30 binden 
fazla öğretici, 1 200 000 öğrenici vardır. Maarif 
Vekâtiniz bu milyonluk öğrenici kütlesini ve 
bu 30 binlik "öğretici kütlesini idare ile muvaz
zaf kılınmıştır. Şunu sarih olarak size ve temsil 
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ettiğiniz millete ifade edebilirim ki, rejimimi
zin, adını verdiğimiz büyük insana nispeti ifade 
ediyorsa lbu milyonluk kütle içerisinde öğretici 
ve öğrenici olarak Türk evlâtları aynı nispeti 
bağ olarak, muhabbet olarak duymaktadır (Bra
vo sesleri). Son hâdiseler göstermiştir ki, fena 
bulduğumuz hareketler, öğretmen kütlesi içe
risine bugün kanunun pençesine tevdi edilmiş 
•bulunan insanların bir casus gibi sokulmasın
dan ibarettir. 'Bu mevzuda sağ veyahut sol te
mayüller bizim için başkalık ifade etmemekte
dir. Ciheti ve cephesi her ne olursa olsun, Ke
malizm dediğimiz ve Atatürk 'e onun koyduğu 
prensiplere bağladığımız inan sisteminin dışın
da her ne kalıyorsa bizim 'için zararlıdır. 

Bunlar, okul içine sokulmadığı gibi, memle
ket içine de sokmamak zaruretinde bulunduğu
muz mahzurlu fikirlerdir. Bunlar mekteplere, ar-
zettiğim gibi. kötü bir suyun delik bulup sızması nê  
vinden sızmışlardır. Bugün kanunun pençesine tes
lim edilmiş olanların sayısı onu geçmemektedir. 
Sözümün ikinei kısmına başlarken söylediğim 30 
bin rakamını hatırlamanızı rica ediyorum. 30 000 
insan arasından 10 tanesi yolunu sapıtmış, çok 
temçnni ederim ki, kanun, bunların hareket ve fi
kirlerinin fena bir niyete, fena bir maksada ma
tuf olmadığını göstersin? Bunu tesbit, bizim eli
mizde olan bir şey değildir. Adalet ve kanun
dur ki bunları tetkik edecek, mahiyetlerini göste
recektir. 

öğrencilere gelince: öğrenciler ilkokullarda 
olsun, teknik okullarda olsun, ortaokulla liselerde 
ve yüksek okullarda olsun hakikaten bu rejime 
samimî olarak bağlanmış çocuklarımızdır. Nere
den biliyorsun? Her vesile ile bunları görüyoruz. 
Memleket dâvalarında hisleri tahrik edildik
leri vakit yaptıkları tezahür bunun delilidir. Ev
lerimizde evlatlarımız var, okullarda bu kadar 
çocuğumuz var, bunlarda bize endişe verici ha
reketlere, çok memnun olmalıyız, rastlamıyoruz-
Bunlar içinde iğfal edilmiş ve sapık fikirlere bi
lerek veya bilmiyerek kapılmış olanlar çok az-
Millet gibi, Türklük gibi, Türk gibi en aziz ve 
kutsal fikirlerin bu çocukların zihninde fena bir 
maksada kullanılmış olması mümkündür. Nitekim 
bu iş zabıta vukuatı hâline gelmeden önce bunun 
bu nneviden samimi olduğuna inananlar olmuş
tur. Zabıta ve Emniyet, işe elini koyup ta vesika
ları, hâdise ve hareketler meydana çıktıktan son
radır ki iş sarahat kesbetmiştir. Biraz önce de 
arzettiğim gibi kanun ve adalet bunu büsbütün 
tavzih edecek ve ortaya" koyacaktır. Memleket ço
cuklarının umumiyetle rejime, Atatürk'e ve Millî 
Şefimize bağlılıklarının binbir deliline sahip bu
lunuyoruz. Yazı yazarlar, söz söylerler, onlardan 
bahsedildiği vakit de ciğerleri görülecek şekilde 
haykırırlar, bağırırlar ve bizim dilimizle hoca 
olarak, Hükümet adamı olarak kendilerine bu 
mevzular söylendiği zaman bize yakınlıktan baş
ka btf şey göstermezler. Onun için Türk öğretme-
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nini ve Türk öğrencisini, içinden iki üç insan 
doğru yoldan sapmıştır. diye umumî bir itham 
mevzuu yapmaya Maarif Vekilinizin gönlü razı 
değildir. (Bravo sesleri) (Bizde razı değiliz ses
leri) . Bu suretle teşkilâtımızın mânevi tarafı gü
veninize lâyık bir haldedir. Bilhassa Atatürk'ün 
tercümei hali, hayatı, ona ait eserler; bunları top
lamak hususunda bir .gayret sarf etmekteyiz. Bu 
ciheti en iyi bilmesilâzım gelen arkadaşlarımızdan 
birisi de Hikmet Bayurdur. Tarihi vesikalar mec
muasının başında inkilâp ve Atatük'e ait vesaik 
neşrederiz, kendileri înkilâp enstitümüzün yöne
tim kurumunda azadırlar, müzakerelerimize lüt
fedip iştirak ederler. Orada bu mevzuda yapılan 
gayretleri yakından bilmektedirler. Yüksek okul
larda inkilâp dersleri veren arkadaşlarımızla, ev
velce tanıştıkları gibi, bu toplantılar vesilesiyle 
de temas etmektedirler. 

Arkadaşlar; Atatürk hepimizindir. Atatürk ne 
muayyen insanların, ne muayyen zümrelerindir. 
Hattâ Atatürk, sade biz yaşıyanlarm değil, şu 
anda doğmamış olan Türk çocuklarınmdır da... 
(Bravo sesleri) Atatürk mazinindir, çünkü ölmüş
tür, tarihe intikal etmiştir. Fakat yaptığı eserlerin 
nimetiyle minnettar olmuş biz insanlar varken 
Atatürk haldir; ölmemiştir, bizde yaşamaktadır. 

Atatürk bundan sonra gelecek Türklerin 
de Şefidir, Başıdır ve minnettar oldukları in
sandır. O itibarla istikbaldir. Ondan dolayı
dır ki, biz, Atatürk'e Ebedi Şef dedik ve bu 
bakımdan da Atatürk ölümsüzdür. Atatürk, 
Türk var oldukça vardır. Onu unutmadık, u-
nutturmuyoruz. Tarih tedrisatımızda, dil mev
zularında umumî olarak yazılı imtihanlarda 
onun sözlerini tekrar ediyoruz. Onun sözlerin
de hakikatler buluyoruz ve evlâtlarımıza o 
hakikatleri düşündürerek Millî terbiyeyi ver
menin imkânına inanıyoruz. Bunlar safha saf
ha ve sayfa sayfa bütün arkadaşların malûmu
dur. 

Bugün bir mebus arkadaşımla gelirken aynı 
mevzuları görüşüyorduk, kendisine göstermek 
vesilesiyle kütüphaneye uğrayıp yanıma aldı
ğım ve bir seyahatim esnasında okuduğum za
man gözlerim yaşâran dört beş satırı okuya
cağım: 

«Atatürk olmasaydı, inönü olmasaydı» Bu ya
zı Hatice Altın isminde 14, 15 yaşında bir kı
zındır. Köyden gelmiştir, okumuştur, hâlen de 
öğrenicidir; 

Güneşimiz doğmazdı; Atatürk olmasaydı; 
Yurtta bahar olmazdı; Atatürk olmasaydı. 
Çiçekler deremezdik, sevince eremezdik; 
Bugünü göremezdik; Atatürk olmasaydı. 

Çoşamaz, taşamazdık, dik yarlar aşamazdık; 
Bugünü yaşamazdık; Atatürk olmasaydı. 
Düşmana salamazdık, intikam alamazdık; 
Egemen kalamazdık; Atatürk olmasaydı. 
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Fabrika açamazdık, geceden kaçamazdık; 
Işıklar şaçamazdık; Atatürk olmasaydı. 
Kaybettik yazık yazık, biz onu kalbe kazdık; 
Teselli bulamazdık; înönü olmasaydı. 

(Alkışlar). 

Bu 14 - 15 yaşındaki çocuk Türk okulunda 
okumuştur, • Türk öğretmeni bunları öğretmiştir. 
Çünkü bunun anası babası okumak yazmak bil
mezdi. 

Bu duyguda bu çocuğu yalnız zannetmeyiniz. 
Türk öğretmeni, elinden geldiği kadar, hattâ 
kudretinin üstünde memleket evlâtlarını bu şim
di okuduğum ruhta yetiştirmek için gayret 
sarfetmektedir. Zaten bu yönde gayret sarfet-
miyeni, yanlış yola sapanı gördük mü yakasına 
yapışıyoruz, okuldan dışarıya atıyoruz. 

Bu mevzuu bitirmeden önce tarih kitaplarına 
da bir nebze temas etmek istiyorum. Başka 
bir vesile ile de mevzuubahsolmuş,. mâruzâtta 
bu'unmuştum. Onun için kısaca cevap arzede-
ceğim: 

Tarih kitapları, öğretmenler tarafından veri
len raporlarda tesbit ettikleri veçhile öğrenci
lerin bunları takibetmekte güçlüğe uğramalarını 
icabettirecek hacimde ve vaziyette idi. Bu kitap
ları yeniden yazdırmak istedik. Esasen Atatürk 
sağlığında tarih kitaplarının ana prensipleri çi
zildiği için Maarif Vekâleti tarafından yazdı
rıl masının mümkün olduğunu ifade etmişler 
ve Tarih Kurumu kitaplarla doğrudan doğruya 
meşgul olmama kararını vermişti. 

İki üç senelik bir gayretten sonra lise birinci 
ikinci ve üçüncü sınıf kitaplarını geçen sene bi-
t'irebildik. Bunlar yazılış itibariyle, içerisine 
konulan tarihi kıraatler itibariyle hatıralar ve 
grafiklerle talebe için, öğreticiler için daha ko
lay kullanılır ve daha kolay takip edilir birer 
kitap oldu. Dördüncü cilt son olarak 37 yılının 
istatistiklerini ve 37 yılma kadar olan Cum
huriyet devrinde yapılmış işleri ihtiva ediyordu 
ve 38 yılında basılmıştı. Son sınıfta bir taraftan 
üçüncü cilt, diğer taraftan dördüncü cilt, ikisi 
beraber yedi sekiz yüz sayfa, belki daha fazla 
bir yekûn tutuyordu; talebenin bu iki büyük cil
di bir arada takip etmesi güçtü. Onun için 3 ncü 
cildi yazılacak dördüncü ciltle beraber talebenin 

takip edebileceği hale getirmek zaruretini hissettik. 
Zaten dördüncü ciltte bu kitabın yarısı, Cumhu
riyetçilik inkilâpçılık, Devletçilik, halkçılık, 
milliyetçilik, lâyiklık ve onların dayandığı esas 
fikirler teşkil ediyor, yarısını da Cumhuriyetin 
memlekette muhtelif sahalarda neler yeptığı 
teşkil ediyor. Halbuki 4 ncü cildin ikinci kıs
mına konmuş olan malûmat 1937 senesine kadar 
olan malûmattır çünkü kitap bir senede yazıldığı 
için 1937 senesine kadar gelebilmiştir. O zaman
dan bu zamana kadar bütün yapılmış olan işleri 
ilâve etmek suretiyle dördüncü cildi yenibaştan 

yazdırmayı düşündük. Bunu da İnkılâp Ensti
tüsüne müdür yaptığımız arkadaşa havale ettik. 
Kitabm yazılması bitmiş ve hattâ üç dört for
ması da basılmıştır. Bayur arkadaşımın buyur
duğu gibi bu kitap basılıncaya kadar bu ders
ler okutulmamış değildir. Okutulmuştur. Bu 
hususta tamimler yapılmış, direktifler verilmiş
tir. Esasen aynı mevzuda yazılmış olan kitap 
okunmakta ve öğretmenlere, ne suretle tafsil edi
leceği nerelerden istifade edileceği üç. dört sene 
evvel direktif olarak verilmiş bulunmaktadır. 
Binanaleyh önümüzdeki sene lise tarihlerinin üç 
cildi tamamlanmış, dördüncü cildi de bunlara 
ilâve edilmiş olacaktır. Üç cildi buradadır. Bil
miyorum gördüler mi kendileri? Galip Bahtiyar 
arkadaşım da kitapların büyüklüğünden bahsedi
yorlardı, bunları görürlerse küçük kitaplarımız 
bulunduğuna memnun olurlar. Bu şekilde kitap
lar ufaltılmıştır ve öğrenicilerce eskiye nispetle 
daha kolay takip edebilecek bir hale getirilmiştir. 
Bu meseleyi bu suretle arzettikten sonra prensip 
meselelerinden ikincisine geçiyorum. 

O da, bir iki arkadaşımın burada temas ettik
leri ilk öğretimin idarei hususiyelerden umumî 
bütçeye alınması meselesidir. Biz bundan iki 
sene evvel ilk öğretmenlerin alacakları meselesi 
için Partinin teşkil ettiği bir komisyonda çalışır
ken bunu da nazara aldık ve Komisyonun hazır
ladığı rapor Parti Heyeti umumiyesine geldiği 
zaman da, zannediyorum Ali Riza arkadaşım 
mevzuubahis etmişti, Parti buna taraftar olmadı. 
Binaenaleyh prensip olarak halledilmiş mesele
leri yeniden mevzuubahis ederek, onun üstünde 
durmayı doğru ve çalışmalarımız için faydalı bul
muyorum. 

Alacaklar meselesine gelince: İlkokul öğret
menlerinin iki türlü alacakları vardır. Biri Da-
hilive Vekâletiyle Maarif Vekâleti arasında.muh
telif ünfih olan borçlar ki, bunlar iki milyon lira 
tutuyordu. Diğeri, kadrolarda maaş bulunma
dığı ve vilâyetlerde tahsisat olmadığı için veril-
miyen borçlardır, bunlar da bir buçuk milyon 
lira idi. Kabul buyurduğunuz kanunla bu muh-
telifünfih olan iki milyon lira beş senede ödene
cektir. Geçen sene ve bu sıeneki bütçeye üçer 
yüz bin lira tahsisat konmuştur ve beş senede 
borçlar ödenecektir. 

1,5 milyon liraya gelince; yani vilâyetlerin 
kendi bütçelerine koyarak ödeyecekleri 1,5 mil
yon liraya gelince; bunun 80Q küsur bin lirası 
ödenmiştir ki, bu da üç senede ödenecekti. 
Bir sene sonra bu mevzuda ilk öğretmenlerin 
alacakları kalmıyacaktır. Onun» için kanunla 
tesbit edilmiş 3,5 milyon liranın iki milyon li
rası beş senede söndürülmüş ve 1,5 milyon lira
sı da 3 senede bitirilmiş olacaktır. Şimdiye 
kadar yapılan tediye, ödeme kanununun bu hü
kümlerine tanıamiyle mutabıktır. Bizim pren
sip olarak takip ettiğimiz meselelerden birine 

291 — 



t : 61 25.5.1944 O : 1 
yine arkadaşlaı burada temas ettiler. O da es
ki eserler meselesidir. Eski eserler mevzuunda 
elimizden gelen bütün gayreti sarf etmekteyiz. 
Yalnız Nazım Poroy arkadaşımın burada oku
duğu kanunlar ve okumadığı diğer mevzuat öy
le bir vaziyet ihdas etmiş bir haldedir ki, bun
ları yeniden mütalaa etmek ve mercilerini ka
nuni hükümlere yeiiiden bağlamak zaruretine 
ben de iştirak ediyorum, ve bu mevzuda çalışa 
maktayız. Belediye, Evkaf, Maarif, tdarei hu
susiye türlü kanuni salâhiyetlerle eski eserler 
ve kıymetli eserler üstünde tesahup iddia et
mektedirler. Yalnız bunun lşoiay halledilebilir 
bir sey olmadığını hemen arzetmeliyim. Kanu
ni bir mevzudur, ince tetkikatı ica^ettîrecek bir 
mevzudur. İstanbul'da bizim bu söylediğim 
şekilde. Maarif Vekâletinin idaresine verilmiş, 
67 türbemiz vardı. Bunun 30 dan fazlasını ta
mir ettik. Yalnız dışardan bakıldığı vakitte bi
zim t»mir tarımız, usulümüz kolaycrörülmüyor. 
Çünkü bütün Türkive'de bu mevzuda yanıla
cak tamirlere kendi bütçemizden azamî 55 bin 
lira ayırabiliyoruz, 55 bin lira. Onun için nere
de tarihi ve sanat kıymeti olan bir âbide varsa 
evvelâ onun hayatını kurtarrvoruz. Meselâ N. 
Poroy arkadaşımızın buyurduğu Şeyh Oalib'in 
de Ankaravîle yattığı türbenin kurşunlarını 
böyle kovduk. Kursunu kovmak demek, o ese
rin kalbindeki bozukluğu düzeltmek demektir. 
Çünkü o bina ölümden kurtarılmıştır. Şimdi 
iç,erisinde, temizlenmemiş tarafları varsa, onla
ra bakarız, temizletiriz. Hayatî olan Vnava 
kursunun konduğu erörülmüvorda, meselâ ka
pısı üzerinde bir halkanın düşüp, bunun yerine 
sağlamının konmadısı görülüvor. 

Çelebi Mehmet türbesi, Yesiltürbe demivo-
rum çünkü doğrusu bu mu? Yesiltürbe mi? bil
miyorum. 

Çelebi Mehmeh türbesi hemen beş seneden-
beri bizi meşgul etmektedir. İçerisindeki ha
tıllar çürümüş, duvarları çatlamıştır ve içinde 
ikinci bir kubbe bulunmuştur. İşi basit olarak 
görüp bir evi tamir etmek gibi, iskeleleri koy, 
sıvaları sür, mesele bitsin. Bunların tamirleri 
bu vaziyette değildir. 

Konya için aynı şey. Frenkçe bir kelime 
söyliyeceğim, affonızı dilerim; ben restorasyon 
mimarı olmadığım için ne yapılır bilmiyorum. 
İplikçi medresesini tamir ettik, beğenilmemiş 
olabilir. Fakat salahiyetli mimarlar projesi
ni yaptılar ve iamir ettiler. Arkadaşım Ulu
dağ tavsiyelerde bulunuyor, lütfedip teşekkür
de ediyor; Karatay ve diğer Selçuk eserle
riyle meşgul simamızı iyi buluyorlar onun gi
bi yapma diyor. Acaba bu tavsiye doğru mu? 
yanlış mı? Mimar olmadığım için bilmiyorum. 
Salahiyetli arkadaşlarımdan soracağım. Doğ
rusu o ise onun gibi yapacağım. Başka sora
cak bir merciim yoktur. Bu mevzuda türbeler-
deki kıymetli eşyaya gelince; arkadaşım Po

roy 17 - 18 senelik bir meseleyi açmış bulunu
yor. Bunun hakkında, 17 - 18 sene evveline 
raci bir iş hakkmda cevap verecek vaziyette 
değilim. Yalnız bu hususlarda türlü rivayet
ler duyulmaktadır. Meselâ kendi verdikleri 
misalde iş söyledikleri gibi değildir. Hacı 
Baktaşi Veli'nin Kırşehir'deki dergâhından 
eşya o kadar dikkatle almmış, tesîbit edilmiş 
ve getirilmiştir ki, bir kapı gümüştür, kıy
metlidir, onu dahi çıkarıp almışlar, getirmiş
lerdir. Burada Etnografya müzesindedir, gi
dilip ziyaret edilebilir. Diğer taraflarda da eş
ya çalınmıştır diyorlar, bilmiyorum, arkadaşım 
söylüyorlar, bu 4 - 5 sene önce imiş ve o za
man duymuşlar. O zaman söylemiş olsalardı-
lar, çalınmış bir şey varsa peşine düşerdik, bel
ki de bulurduk. 

N. POROY (Tokad) — Ahiren duydum. Bu 
derece teferruatına o zaman vâkıf olmamıştım. 

MAARİF VEKÎLÎ H. A. YÜCEL (Devaanla) 
— Olabilir. Yeniden de çalınabilir. Bir yere 
nakledilmiştir; oradan da çalmabilir. Yalnız 
lütfedip haber verirlerse biz de alâkadar ar
kadaşlarımızı haberdar ederiz, yakalamak 
imkânı olur. Fakat umumî olarak sövlenen 
her seve her zaman inanmak doğru değildir. 

Arkadaşım burada konuşurken Celâl Esat 
Arseven yanımda idi. Bunların bir kısmının 
Müze Müdürü Halil Beyle beraber defterleri
ni yanttklarını ve eşyayı muayyen yerlere 
koyduklarını söyledi. Amma meselenin haki
katen 18 sene evvelki durumunu bilmiyorum. 
Onu da öğrenip kendilerine hususi olarak ar-
zederim. 

Gelelim fakir çocuklar meselesine : Bu fakir 
çocuklar iki türlüdür. Birisi, Karabekir arka
daşımızın burada meyzuubahis edip meseleyi 
Hükümete aldığımız kısmıdır ki, bunların çift
liklerde kendilerine iş verilerek terbive edilme
si Ziraat Vekâletince tertiplenmiş bir halde
dir. Ne zaman baslryacaklardır, bilmiyorum. 
loabederse Vekil arkadaşım izahat verir. Maa
rif Vekâleti bununla doğrudan doğruya meş-' 
gnl olmuyor. İş Hükümetçe bu şekilde tesbit 
edilmiştir. İstanbul'da tetkikat yapıldı, vilâ
yete emirler verildi, bu işle meşgul olundu. 
Hattâ bu türlü çocukların teker teker fotoğ
rafları çekildi ve fişleri yapıldı. İş bu suretle 
tanzim edilmiştir, arkadaşım meşgul olmak
tadır. 

Bunların dışında öğrenici olarak okula ka
dar gelebilen fakat hakikaten fakir ve yardı
ma muhtaç olanlar'vardır. Bunlar için muhtelif 
cemiyetler ve bizzat okullar içerisinde yapılmış 
olan kollar kudret nispetinde yardımlarda bu
lunmaktadırlar. Çocuk Esirgeme Kurumu, Kı
zılay. Halkevleri, Yardım sevenler, okul himaye 
heyetleri, kooperatifler, okul yardım kolları, o-
kul kızılay kolları Türkiye'de muhtelif okullar* 
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da.U27.451 talebeye yardım etmektedir. Yemek 
> yediarerek, Mx kısmina elbise hattâ ayakkabı ve

rerek .127 bin çocuğa yardım edilmektedir. Vilâ
yetlerde,, kaaa merkezlerimde dairei intihabiye-

; lerinds arkadaşlarda görmüşlerdir, bu güzel bir 
heves mevzuu olmuştur. Hemen her tarafta bu 
yardım heyetleri faaMyete geçmiştir. Ufak ta 
olsa ilk başlangıçta 10 - 20^ çocukta olsa 
bunları ^pddunektei yedirmekte, bu yar
dımlar bir arzu mevzuu, olmuştur. Bunun, bir 
arkadaşımın burada buyurduğu gibi, Maarif 
Vekâletis tar&fmdan 'esaslı bir teşkilâta bağlan
ması henife: bizim kudretimizin dışındadır. 0-
kullan tamansen' «organize etmek, açmak, hoca
larını koymak, ondan; sonra mühim bir parayı 
%ul&bfimek ve onu harcryacak hale gelmek lâ
zımdır. Henüz Maarif Vekâletiniz böyle *bir te
şebbüse prEjeesk; cesarette* değildir. Onun için 
«işettiğim şekilde başıboş çocuklar çiftliklerde 
ve işte çalıştırılacak ve okulda bulunan çocuk
lar bu söylediğim yardımlar daha genişletile-

•~HÜk himaye göreceklerdir ve görüyorlar. 
Burada mevzuubahis edilen diğer bir hususa 

geçiyorum-: O da köylerde okul binalarının ya-
*pdm«sı işi, halka, köylüye-vazife olarak veril
miştir. Fakat şehirlerde bina yapmak vazifesi 
şehirliye t*erilmemiş/tir. Biı meseleyi halletmek 

'îçfu^Bir Yapı Kanunu hazırladık. Hükümete tev
di edilmek üzeredir, huzurunuza gelecektir, ü-

ımtdiîsdeyinit 
Bir arkadaşım, ilkokul öğretmenlerinin yar

dım, sandığından* bunun faaliyetinden bahis bu-
•̂ at-cPuTar ve bazı hükümlerinin değiştirilmesini 
bendenizden istediler. Halbuki, ilkokul öğret
menlerinin--yisem sandığını; ilkokul öğretmenle-
rinindir kendilerinin intihap ettikleri, bir he-
,$et vardır^ kararları o alır. Emir vermek benim 
salphivetim dâhilinde değildir. Mamafih, ben
deniz böyle bir teklifin mevcudiyetini sandık 
tîreyHâne söylerim. 

Bazı arkadaşlarım; programa taallûk eden 
îmeselelerden bahsettiler. Burada akademik bir 
muitakaşa yapmayı zannederim, kendileri de 
dbğru pulmazlar ve zannederim, ki, bunda gör-

.tt&fler. Filân maddeyi filân programa koymalı 
yeja koymamalı; bunu bendeniz bilmem. De
min arzettîğîm gibi, bu hususta salâhiyet ve va
zifeli heyetler vardır. Kaymalı mı? koymamalı 
mit Grilâr bilirler, bu hususta mâruzâtta bulu-
namıyacağım. 

Yalnız burada bir yemek meselesi mevzuuba-
his oldu, Onu arzedeyim ki, yatılı okullara ye-
mçk lîslfeleri cinslerine ve kalorilerine göre, 
bugü.Wîu imkânları nazara alınarak listeler ha
linde vekâletçe hazırlanarak gönderilir. Okul 
dpktbfları, imkâna göre eldeki paralara göre 
bunlarr tanzim ederler, hattâ talebelerden de 
Heyetler yapılmıştır. Arzu etmediği yemekleri 
koyamazlar. Amma bunlar içerisinde kendi-
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evlâtlarımızda da gördüğümüz gibi 15 
talebe, 20 talebe çıkmıştır da filân yemeği be
ğenmemiştir. Yahut bilmiyorum, nerede tesadüf 
buyurdular, yemeğin kalorisi tamamdır, malze
mesi iyi konmuştur, fakat yemek iyi pişmemiş
tir, çocuklar da yememiştir. Onun için bÖylesi-
ni hususi bir hal, bir hâdise olarak almak lâzım
dır. Zaten yemek işi müdürün keyfiyle değildir. 
Müdür ekeledense börek, yoksa sebze verilmiş, 
okullarımızda bu türlü yemek yedirilmemektedir. 

Cemil Bilsel, arkadaşımız, ilk öğretim işinin 
bir programa bağlanmamış olduğunu ve ne ka
dar zamanda, bu işin tahakkuk edeceğini sordu
lar. Program ilk çıkan kanunun gerekçesidir, 
orada sene, sene yapılacaklar vardır, kendile
rine takdim ederim, lütfedip okurlar. Yalnız 
kısaca şunu söyliyeyim lki, 1944 senesinde 2119 
mezun veriyoruz. Diğer seneler bu mezunla
rın 3000 olacağına göre yuvarlak hesap 10 se
nede 30.000 öğretmen elde edeceğiz. 

Her öğretmen 50 çocuk okutursa toplamı 
1.5 milyon eder. Bugün de bir milyon öğrenici 
okutmaktayız. On sene sonra iki buçuk milyon 
çocuk okutmak imkânı hâsıl olocaktır. Esasen 
bizim 7 ile 12 yaş arasındaki tahsil çağında bu
lunan çocuklarımızın yekûnu da iki buçuk mil
yon kadardır. 

ö. BİLSEL (Samsun) — On sene meselesini 
okudum, ben milletin diğer okumamış fertleri
ni arzettim, yalnız çocukları değil. 

MAARİF V. H. A. YÜCEL (îzmir) — Onlar 
için ayrı bir tedbir almak mümkün olmadı. Biz 
bir defa büyük kütleye, eğer her sene okuma
mış çocuk vermiyerek tahsil çağındaki çocukla
rı alıp okuldan çıkarırsak, mesele kendiliğin
den hallolacaktır. Çünkü, kurs halinde bir, bir 
buçuk ay okuttuklarımız, okudukları dersleri 
unutuyorlar. Bir ay, üç ay değil, üç sene oku
yan çocuklar bile okuduklarını unutmaktadır
lar. Onun için dâvayı biz 7 - 12 yaş arasındaki 
çocukları alıp, bunlarm içerisinden hiç dökün
tü vermeden hepsini okutup "büyük bir kütle
ye devretmeyi esas aldık. 

Arkadaşlarımın bir çok mevzularda; Gl. E-
yub arkadaşımın Hatay için, Çalışlar arkadaşı* 
ımm umumî olarak teknik öğretim için ve diğer 
hususlar hakkında diğer arkadaşlarımın - şimdi 
isimlerini derhatır edemiyorum - bir çok te
mennileri var. Bu temennileri buraya kaydet
miş bulunuyorum. Emrederseniz birer birer ar-
zederek . . (Kâfi, kâfi sesleri). 

Bu izahatımı kabul buyurursanız burada ke^ 
şeyim (Kâfi sesleri). 

Kâfi görüyorsanız keseyim (Alkışlar). 
REİS — Fasıllara geçilmesini reye arzedi-

yorum. Kabul edenler ..... Etmiyenler . . . Fasıl
lara geçilmesi kabul edilmiştir. 
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544 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

545 Maaşlar 13 
REİS — Kabul edilmiştir. 

546 Ücretler 4 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

547 «Kanunları gereğince verilecek üc
retler 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

548 Muvakkat tazminat 
REİS '— Kabul edilmiştir. 

549 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 
REÎS '— Kabul edilmiştir. 

550 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

551 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

552 Merkez büro masrafları 
REİS -— Kabul edilmiştir. 

553 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

554 Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

555 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

556 Kira bedeli 
REtS — Kabul edilmiştir. 

557 Vekâlet otomobili masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

558 Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir, 

559 Melbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

560 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol vesaire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

561 Tetkik, kütühaneler, derleme ve 
neşir masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

562 Hususi idare bütçelerini tetkik 
edecek maarif mümessili ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

563 İstanbul Üniversitesi ve buna 
bağlı fakülte, müessese ve te
şekküllerin umumî masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

563/A Devletler hukuku Türk Enstitü
sü masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

564 Ankara fakülteleri umumî mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

929 634 

794 465 

236 810 

209 527 

59 000 

40 000 

40 000 

38 360 

48 894 

10 556 

100 237 

125 237 

7 000 

293 681 

7 000 

12 520 

466 584 

840 

686 260 

2 000 

538 288 

F. 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

573 

574 

575 

576 

Yüksek okullar umumî masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Lise, orta okullar ile öğretmen 
okulları umumî masrafları 1 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Yatılı, yanm' yatılı ve gündüz
lü meslek okulları ile akşam okul
ları ve kursları umumî masraf
ları 4 
REtS — Kabul edilmiştir. 
3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 4459 
sayılı kanunlar gereğince ödene
cek bilûmum köy okulları ile 
enstitüleri ve köy eğitmenleri üc
ret ve masrafları 15 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Güzel Sanatlar Akademisi umu
mî masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Riyaseti Cumhur Filârmonik or
kestrası umumî masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İstanbul Kandilli Rasathanesi u-
mumî masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Prevantoryom ve sanatoryom u-
niumî masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kütüphaneler umumî masrafları 
REİS -*- Kabul edilmiştir. 
Müzeler ve âbideler umumî mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlere gönderi
lecek talebenin tahsil ve yol mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki talebe 
müfettişliği masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir.. 

Lİrâ 
707 945 

268 666 

782 754 

056 335 

60 826 

16 015 

25 200 

177 565 

39 709 

130 570 

308 526 

22360 

Dr. A. ARKAN (Çanları) — B u fasla ait 
(B) cetvelinde yabancı memleketlerdeki talebe 
müfettişliği kâtipliği diye bir izahat var ve bunun 
altına da «Ecnebi olabilir» deniyor. Şu halde 
buraya gelecek iki kâtib vardır ve vekâlet isterse 
bunlar ecnebi de olabilir. Bu tahsisatla memle
ketin iki evlâdı Avrupa'ya gidecek olursa zan
nederim bunlar daha faydalı olacaklardır. Bu 
itibarla «Ecnebi olabilir» kaydının kaldırıl
masını rica ediyorum. 

MAARİF VEKİLİ H. A. YÜCEL (İzmir) — 
Efendim; fiilen bugün Berlinde ve İsviçre'de 
birer müfettişimiz vardır. Düşündük, İngil
tere ve Amerika'ya da birer müfettiş göndermek 
zaruretindeyiz. Bunların içerisinde, yerinde di
ğer müesseselerle temas etmek için, yazdırma 
için ecnebi kâtip kullanılabilmesine biz mah-

— 294 — 
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zur görmedik ve bu kaydı koyduk. (Emsali de 
var sesleri). 

Hattâ bunun sırasında bazan faydası da ola
bilir. Fakat yaptığımız talimatta sefir inha ede
cek ve biz de tasdik edeceğiz. Laalettâyin bir 
adamı alıp getirmiyeceğiz. (Muvafık sesleri). 

REÎS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler., 
Kabul edilmiştir. 
F. 

577 

578 

579 

580 

Lira 

40 000 
Orta öğretim öğretmenleri kursla
rı bilûmum ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Seyyar sinema satın alma bedeli 
ile diğer masraflar 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Meslekî ve teknik okullar açılma
sı ve mevcutların büyütülmesi 
hakdaki 4304 sayılı kanun gere
ğince yapılacak hizmetler 8 000 000 
REÎS.— Kabul edilmiştir. 
Mahsus kanunu gereğince yaptı
rılacak istanbul Üniversitesi inşa-

türlü masrafları 1 760 002 
ilh — Kabul edilmiştir. 

ve heykel sergilerinin açı-
sraflarına yardım ile mü
ze satın alınacak eserler • 

3 500 
— Kabul edilmiştir. 
ararası kongre, sergi ve 
ikalara iştirak ve ilmî tet-
n gönderileceklerin harcı-
yle yol masrafları 
— Kabul edilmiştir. 
erarası meslekî öğretim ce-
le iştirak hissesi 
— Kabul edilmiştir: 
kütüphanelerine alınacak 
7e mecmua bedelleri ve 
a ait masraflar 
- Kabul edilmiştir. 

ıüzesi masrafları 
— Kabul edilmiştir. 
cı mütehassıslar ücret ve 

1 

379 

7 850 

1 570 

-lan 1 297 325 
— Kabul edilmiştir. 
masrafı 
- Kabul edilmiştir. 
e deruhde edilen masraf -

285 499 

F. 
589 

Lira 

— Kabul edilmiştir. 
903 426 

Liseler, orta ve öğretim okulları 
tesisat masrafları 157 102 
REİS — Kabul edilmiştir. 

590 izmir fuarında açılacak maarif 
pavyonunun bütün masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

591 istimlâk ve satm alma bedeli ve 
masrafları 300 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

592 {3taj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin tahsisat ve har
cırahları 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

593 Müzeler yayın işleri mütedavil 
sermayesi 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

594 Ankara Devlet Konservatuvarı ve 
Riyaseti Cumhur Filârmonik or
kestrası mütedavil sermayesi 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

595 Geçen yıl borçlan 13 226 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

596 Eski yıllar borçlan 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

597 Vilâyetlere yardım 2 205 424 
REİS — Kabul edilmiştir., 

598 Makine ve tesisat levazımiyle yapı 
tevsi, nakil ve yeniden kurma 
işlerinde kullanılmak üzere Maa
rif Matbaası mütedavil sermaye
sine yardım 75 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

599 2133 sayılı kanun gereğince Dev
let kitaplan mütedavil sermaye
sine yardım * 250 000 
REÎS - -Kabul edilmiştir. 

600 öğretimi ilgilendiren masraflarla 
iaşe bedeli karşılığı için istanbul 
Üniversitesince hastanelere yapı
lacak yardım 906 970 
REÎS—Kabul edilmiştir. 

Efendim; t>ugün ancak bir bütçe çıkarabildik. 
Daha bugünkü bütçe kıymetinde bütçelerimiz 
vardır. Vaktimiz de daralmıştır. Tensip buyu
rursanız yann saat 14 ten itibaren toplanalım. 
(Muvafık sesleri). Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

Yann saat 14 de toplanılmak üzere celseyi ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 20, 20 



T. B. M. M. Matbaa» 


