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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Köy okulları ve enstitülerini teşkilâtlandır
ma kanunu lâyihasının yedi encümenden seçile
cek muvakkat bir encümende tetkiki kabul 
edildi; 

Antalya mebusu Rasih Kaplan'm, taze ek
mek sattıklarından dolayı cezalandırılan iki va
tandaş hakkındaki sualine Adliye vekili Hasan 
Menemencioğlu tarafından cevap verildi; 

Maadin nizamnamesinin bazı maddeleriyle 

Taşocakları nizamnamesinin tadili hakkındaki 
kanunun beşinci maddesine ait tefsir fıkrası ka
bul olundu; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa İsparta Gazianteb 

Refet Camtez Kemal Turan Bekir Kaleli 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
.1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 
cetvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası (1/794) (Adliye 
ve Bütçe encümenlerine); 

2. — Devlet Denizyolları işletme umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik ya-
pınıasına dair kanun lâyihası (1/795) (Bütçe 
encümenine); 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı cetvelin Dahiliye vekâleti 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası (1/796) (Dahiliye ve Bütçe encümen
lerine) ; 

4- — Devlet Limanları işletme umum müdür
lüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/797) (Bütçe en
cümenine) ; 

5. — Devlet Meteoroloji işleri umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı ka
nunla 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin mez
kûr umum müdürlük kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/798) (Bütçe en
cümenine) ; 

6. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişikik yapıl

masına dair kanun lâyihası (1/799) (Bütçe en
cümenine) ; 

7. — Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası (1/800) (Bütçe encümenine); 

Teklifler 
8. — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanım teklifi (2/60) (Bütçe encümenine); 

Mazbatalar 
9. — Taşkın- ve su hücumlarına karşı korun

ma hakkında kanun lâyihası ve Nafia, Adliye 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/613) 
(Ruznameye); 

10. — Türkiye - Romanya arasında akit ve 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle 
merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve iktisat encümenleri mazbataları 
(1/748) (Ruznameye); 

11. — Türkiye ile Macaristan arasında, Sü-
merbank ve Titaş'm Macaristan'da kâin Man-
ferd Wjoss ve Mavag firmalariyle akdetmiş ol
dukları iki mukavelenin 3 mayıs 1941 tarihli 
Türk - Macar Ticaret Anlaşması hükümleri hari
cinde . olarak tatbikma müsaade edilmesi hak
kında yapılan Anlaşmanın tasdikma dair kanun 
lâyihası ve Hiriciye ve iktisat ecümenleri maz
bataları (1/783) (Ruznameye). 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15 

REÎS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl); Hamdi Selçuk (Hatay) 

REÎS — Celse açılmıştır. 
İKTİSAT VEKİLİ SIRRI D AY (Trabzon) — 

Efendim, malûmu âliniz bu sene mayısın sonun
da Teşviki sanayi kanununun müddeti bitecek

tir. Bunun yerine sanayi kanununu tesis etmek 
lâzım geliyor. Kanun lâyihası Meclisi Âliye ar-
zedilmiş ve 7 encümene havale edilmiştir. Bu 
kanun, Teşviki sanayi kanunundaki, fabrika-
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lann inzibatına taallûk eden bazı hükümlerin 
tadiliyle muafiyetlerinin kaldırılmasını ve diğer 
kanunlarda perakende olarak mevcut hükümle
rin birleştirilmesini tazammun eder bir tipte ya
pılmıştır. 

Bunun haziranda mer'iyete girmemesi ha
linde sanayi ile İktisat vekâletinin irtibatı mün-
kati olacaktır. Yani sanayiin murakabesi için 
elimizde müeyyide bulunmıyacaktır, Bu kısa 
zamanda elli maddelik bir kanunun yedi encü
menden geçirilmesi de biraz güç olacaktır. Yük
sek müsaadenizi istirham edeceğim, tasvip bu-
yurulursa bu yedi encümenden seçilecek bir mu
vakkat encümen teşkil edilirse kanunun hazira
na kadar ikmal edilmesi imkânı hâsıl olacaktır. 

Küçük sanatlar için de henüz elimizde bir 
kanun yoktur. Bu kanun da Meclise takdim 
edilmiştir. O da elli maddelik bir kanundur. 

Binaenaleyh birbiriyle alâkalı hükümleri ih
tiva etmesi dolayısiyle, muvakkat encümen teş
kilini tasvip buyurduğunuz takdirde bu encü
men Küçük sanatlar kanununu da tetkik etsin. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, Hükümet bu kanunun hazirana kadar 
çıkmasını istiyor. Gayet doğru. Biz de bütün 
kudretimizi sarfederek bu kanunu çıkaralım. 
Yalnız şimdiye kadar yaptığımız tecrübeler şu
nu göstermiştir ki : Bu gibi, teşviki sanayi, sa
nayi kanunlaıı, muamele vergisi vesaire, vesa
ire... Böyle muvakkat encümenlerden çıkardığı
mız kanunlar mütemadiyen tadil edilmektedir. 
Her sene iki üç defa tadil mecburiyetinde kalı
yoruz. Onun için bunların uzun uzadıya müte
hassıs encümenlerde tetkik edilmemesi kanu
nun ikidebir tadilini mucij olmaktadır. Bu iti
barla bu muvakkat encümenlerden vaz geçelim 
arkadaşlar. Muvakkat encümenler bize daima 

1. — Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakülte
sine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» 
kurulmam hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Maarif encümenleri mazbataları (1/736) [1] 

REİS — ikinci müzakeresine başlıyoruz. 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı 
bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 

hakkında kanun 
MADDE 1. — Ankara Dil ve Tarih - Coğraf

ya fakültesine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi 
enstitüsü» kurulmuştur. Bu enstitünün vazifeleri 
şunlardır: 

a) Türk İstiklâl savaşı, Türk inkılâbı ve 
Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esas-

[1] Birinci müzakeresi 42 ve 14 ncü inikat 
zabttlarındadır. 

I fena neticeler getirmeği badi oluyor. Mütehas-
I sis encümenler muvakkat encümenlerin içinde 
i bütün kudretlerini sarfederek çalışamıyorlar. 

Hazirana kadar Hükümetin talebi yerine geti
rilebilir. Bu muvakkat encümenlerden vaz ge-

I celim, işleri mütehassıs encümenlerden çıkara-
I hm. Teşviki sanayi gibi bir kanunun, bu mem-
| lekette en mühim bir kanun olduğu gözönünde 
I tutulursa bunun ince bir elemeden geçirilmesi 
! lüzumuna hepimiz kani oluruz. Bunun için bir 
i muvakkat encümenden geçirmiyelim, sayın ve-
I kilden de bilhassa rica ederim, müsaade etsin-
i 1er, bu kanunu ihtisas encümnelerinden geçire-
; Hm. Muvakkat encümene gitmesin arkadaşlar. 
| İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — Muz-

tar kalmasaydım bu muvakkat encümeninin teş
kilini rica edecek değildim. Arzettiğim gibi, 

I yedi encümene gidecek, ondan sonra da Teşviki 
| sanayi kanuniyle konmuş olan muafiyetler de 
i kalkmış olduğundan malî hükümleri ihtiva et

memektedir. Yedi encümenden geçmesi eğer 
hazirana kadar mümkün olduğu takdirde mesele 
yok. Aksi halde haziranda sanayi ile İktisat 
vekâletinin alâkası kalmıyacaktır. Bu itibarla 
Yüksek Başvekilimizin de müsaadesini alarak 
maruzatta bulundum. 

REİS — İktisat vekilinin teklif ettiği Sa-
| nayi kanunu lâyihasiyle Küçük sanatlar kanunu 

lâyihasının muvakkat bir encümen teşkiliyle ora
da müzakeresini reyinize arzediyorum. Yedi 
encümenden üçer âza alırsak muvafık mı?... Her 
encümenden üçer âza alınmasını reyinize ar
zediyorum. Lütfen reylerinizi izhar buyurunuz. 
(Muvafık sesleri). Her encümenden üçer âza 

i alınmak suretiyle muvakkat bir encümen teş-
I kili kabul edilmiştir. 

lar hakkında her türlü araştırmalarda bulun
mak; 

b) Bu konularla ilgili belgeleri ve yayınla
rı toplıyarak kütüphane ve müzeler meydana 
getirmek ve bir arşiv kurmak; 

c) Türk inkılâp ve rejimini memleket içinde 
ve dışında tanıtmak için dersler ve konferans
lar vermek ve her türlü yayınlarda bulunmak, 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Ar
kadaşlar ; birinci madde hakkmda iki ufak tadil 
takriri takdim ettim. Malûmu âlinizdir M, istik
lâl ve inkılâp ayrı ayrı iki büyük hâdisedir. Ni
tekim kanunun metninde de onlara ait mesaiyi 
ayrı ayrı zikretmeyi kabul ettik. Bazı milletler 
yalnız istiklâl dâvasını gütmüşler, fiillerini yap
mışlar, onların inkılâbı olmamış. Bazı millet
ler inkılâp yapmış fakat bir istiklâl harbine lü
zum hâsıl olmamıştır; çünkü istiklâlleri tehli
kede değildi. Bunların tarihte bir çok misal-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 143 — 
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leri vardır. Sonra istiklâl ve inkılâp bazı 
milletlerde çok ayrı zamanlar mesafesiyle ayrıl
mıştır. Bazı milletlerde inkılâp istiklâl beraber, 
aynı zamanda yürümüştür, bizim gibi. Onun için 
birinci olarak ricam, enstitünün adına «İstiklâl» i 
ilâve edelim. İstiklâl ve inkılâp enstitüsü diye
lim. Çünkü kanunun ruhu da bunu tamamiyle 
bildiriyor. 

İkinci maruzatım; (A) fıkrasında istiklal 
savaşı tâbiri yerine, istiklâl madalyası ve mar
şında olduğu gibi doğrudan doğruya yalnız 
istiklâl ve inkılâp diyelim sebebi şudur: Savaş 
hakkında birinci müzakerede bir çok münakaşa
lar oldu. Ggördük ki, bazı arkadaşlarımız savaşı 
harbin muadili olarak gördüklerinden türkçe-
yi alalım, harbi niçin alıyoruz? dediler. Halbu
ki harp kelimesi tamamiyle talimatnameleri
mizde mevcuttur yani ordu tamamiyle bunu 
kabul etmiştir. 

Nitekim Dil kurumunun da yaptığı kılavuz
lar ; harbi, harp olarak kabul etmiş ve savaşı 
cidal yerinde kullanmıştır. Tercümelerde pekâla 
harp mukabili olarak (guerre) Almanlar (krig-
krieg) olarak kullanmaktadırlar. Elimizdeki 
kanunlar ve bilhassa ordunun elindeki talimat
nameler harp, muharebe kelimelerini, tayyare 
kelimesini kabul etmiştir ve bu talimatnamelere 
bakılacak olursa bu ıstılahların düzineleri geç
tiği görülür. Onları bizim burada tashih etme
mizin muvafık olmıyacağı kanaatindeyim. Za
ten Hükümet namma söyleyen Maarif vekilinin 
de beyanatından anlaşılacağı üzere savaş harp 
mukabili olarak alınmamıştır. Harbin ne de
mek olduğu hakkında umumî bir zühul oldu
ğunu görüyorum. Bütün gazetelerde hattâ 
ajanslarda; radyo gazetemiz de, ve herkesin 
Partimizin gazetesi diye tanıdığı Ulus'da, ba
kıyorsunuz ki, bir başlık: Hava harbi, deniz 
harbi... Altında izah ederken meselâ Moslrova 
civarında savaş olmuştur diyor. Onun yanında 
başka bir muharrir yazıyor veya tercüme edi
yor, muharebe olmuştur diyor. Binaenaleyh 
bu kelimeler bizde tam yerine oturmuş olarak 
muharrirlerimiz tarafından dahi icabeden mâ-
nasiyle kullanılmıyor. Halbuki, başka memle
ketlerde çocuklar dahi bu kelimeyi bilirler ve 
mânasına hürmet ederler. Çünkü her şeyden 
evvel bu kelimeleri ordu kullanıyor. Harp de
yince içinde bir çok muharebeleri havi olan 
bir devre hatıra gelir. Hazarda dahi harp iş
leri yapılır, harp hakkında istihzarat yapı
lır, seferberlik ve harp plânları yapılır. Bina
enaleyh harp deyince orada yalnız muharebe 
yoktur. Orada düşünceler, tasavvurlar ve bir 
takım kararlar da mevcuttur. Bu kelimeyi Maa
rif vekilimizin beyanatı üzerine arzediyorum. 
Buyuruyorlar ki, biz bu kelimeyi harp muka
bili almadık, çünkü İstiklâl mücadelesinde harp
le beraber bir çok düşünceler oldu, teşkilât 
yapıldı, plânlar yapıldı, bu, hakikî bir sa

vaştı. İzah ettiğim veçhile harp deyince düşün
ceden, plândan, hazırlıktan başlar, istihba
rattan başlar, ondan sonra hattâ iş topa, tüfenge 
intikal etmeden hareketler başlar, toplanmalar 
başlar, ondan sonra bildiğiniz muharebeler ve 
meydan muharebeleri vukua gelir. Demek olu
yor ki, Fransızların (guerre) dediği, Almanların 
(krieg) dediği ve diğer milletlerin de kendileri
ne göre verdikleri isim o kadar şümullüdür ki 
yalnız muharebe değil, düşüncelerle, tasavvur
larla kararla başlar ve sonuna kadar gider. 
Onun için bizim vaktiyle «İstiklâl harbi» diye 
kabul ettiğimiz klişe tabiatiyle mahfuz kalacak
tır. Biz bu savaş tâbirini kullanırsak şimdiye 
kadar harp diyerek tercüme edilen istiklâl har
bimizi Fransızların (lüt) (lutte), Almanların 
(kampf) dedikleri - göreceğiz ki, ön saflarda iş 
görmüş bir insan kendi hatıratında bunu yazar 
bir millet mücadelesine atfedildiği zaman bu 
(lüt) (lutte) den çok ileri gider, harp mahiye
tini alır. Bu klişe ilmî olarak tesbit edilmelidir. 
Onun için biz harp kelimesini değiştirmemeliyiz. 
Fakat (A) ibaresini okursak orada harp kelime
sini de fazla bulursunuz. Bu ibare güzel bir 
surette istif edilmemiştir. Bakınız okuyayım; 
dikkat buyurun: «Türk istiklâl savaşı, Türk in
kılâbı ve Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayan
dığı esaslar» demek ki, öz hâdisenin dayandığı 
esaslardır. O halde «Türk istiklâlinin, Türk in
kılâbının, Türkiye Cumhuriyeti rejiminin da
yandığı esaslar» dedik mi o kadar şümullü mâ
nayı haiz oluyor ki hiç bir nokta hariç kalmı
yor. Onun için bendeniz bu ricada bulundum. 
Geçen celsede bu ricada bulunacaktım. Fakat 
bazı arkadaşların yazıcı, kâtip meselesinde he
yecana geldikleri için sarfınazar ettim. Malû
mu âliniz kâtiplik dahi bugün resmen kabul edil
miştir. Biz bugün şu, bu dersek doğru olmaz, ma
demki kanunlarımızda, nizamnamelerimizde var
dır, bunlar tamamiyle tasfiye edilinceye kadar 
bunların üzerinde, bilhassa matbuat mensup
larından ricada bulunuyorum; türlü kelimeler 

ortaya atmasınlar. Bugün türkçe ajans haberle
ri veren haricî radyolarda bile bizim türkçe ke
limeler üzerinde türlü türlü oynuyorlar. Radyo 
gazetesinde tayyare, uçak oluyor. Tayyare defi 
bataryaları, uçak savar oluyor. Bunlar tali
matnamelerde yoktur. Bugün nefer dediğimiz 
köylüler dahi talimatnamedeki tâbirleri tama
men öğrenmişler ve hazmetmişlerdir. Birisi sa
vaşı iddia ediyor, muharebe yerine koyuyor. 
Bakıyorsunuz diğer birisi de savaşı harp yapı
yor. Onun için talimatnameler ve kanunlara 
konferansçılarımızın ve muharrirlerimizin ta
mamiyle riayet etmesini bu vesile ile rica edi
yorum. Dünyanm şu harp halinde bulunduğu 
sıralarda bunları değiştirmek çok tehlikelidir. 

i Bu yazıları herkes okuyor, ordu mensupları da 
j okuyor. Alışılmış tâbirlerin değişikliği yüzün-
I den zihinlerde bir mugalâta olabilir. Bazı ar-
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kadaşlar çok ileri gidiyorlar. Hattâ Ulus gaze- | 
tesi bunları orduca kabul edin diye de tek- ı 
lif etmiştir. Arkadaşlar, bugün talimatnamelerde 
bir ufak kelime zannedilen bir şey elli 
tane klişe yapar. Muharebe şeridi dersi
niz, muharebe hedefi dersiniz, muharebe ra- j 
poru dersiniz.... Tashih ettiğiniz zaman en 
aşağı elli tane eder. Sonra tashih işi. Muhtelif i 
talimnamelerde bir kelime o kadar tekerrür edi- I 
yor ki o kitapları tashih edecek olursak için- ! 
den hiç kimse çıkamaz. Onun için bu vesile ile I 
istirham ediyorum. Bu tabirleri yerinde olarak 
kullanalım ve burada da gayet âm ve şâmil 
olmak üzere, takrir verdim «Türk istiklâlinin, 
Türk inkılâbının...» diye kabul edelim. 

MAARİF En. M. M. ÎBRAHÎM A1ÂETTİN 
GÖVSA (istanbul) — Muhterem General Kâ
zını Karabekir birinci maddede iki noktanın 
değişmesi için tadilname verdiler. Tadilnamede 
değişmesi istenilen noktalardan biri kanunun 
adına aittir. Bu ismin «istiklâl ve inkılâp ens
titüsü» olmasını arzu ediyorlar. Encümenin nok-
tai nazarı şudur: Böyle bir enstitü kurulduğu 
saman bunun maksadı; Türkiyede tesessüs etmiş 
olan rejimi ve asırlardan beri misli görülmiyen 
ve başka milletlerde de hakikaten benzerine te
sadüf edilmiyen inkılâpların şuurunu ve ilmini 
meydana getirmek, memleket dahilinde bunun 
şuuruna gençliğin bilgi hâsıl etmesi, memleket 
haricinde bu inkılâp ve rejimin esaslarını ta
nıtmak. Maksadı asli budur. Heyeti celilenin 
malûmudur İd, büyük inkılâplar yapan ve re
jimler kurmuş olan milletlerde bu gibi müesse
seler kurulmuştur. Onların eserlerini daima alı
yoruz. Dünyanın en uzak köşelerine varmcıya 
kadar propagandalarını yapıyorlar. O rejim ve 
inkılâba sempati uyandırmak, temayül hâsıl 
etmek, sevgi meydana getirmek için bir cok 
fedakârlıkar yapılıyor. Maksadı asli; inkılâp 
ve rejimin maksadını yaymaktır. Yoksa İstik
lâl savaşı ve istiklâl harbi hakkında her tarih 
dersi suretiyle bir fasıl ayıracak ve okutacak
tır. Ondan maada bu dersin zımnında,, daha bi
rinci maddenin A fıkrasıda işaret ettiği veçhile 
istiklâl savaşma büyük bir hisse ayıracaktır. 
Encümen şuna kanidir ki; eğer isim değişecek 
olursa dersin vazındaki kıymet, noktai nazar 
biraz daha zayıflar. Maksadı esasi zail olmaz. 
Fakat zayıflar. Bu kanaatladir ki encümen bu 
değişmeye taraftar olmıyor. Belki bu izahatım 
Sayın Generalimizi tatmin eder. 

Tadilnamenin ikinci arzusu, istiklâl savaşı 
yerine harp denmesidir. Savaş kelimesini biz 
burada harp mukabilinde kullanıyor değiliz. 
Bu mesele ecümende de geçmiştir. Hattâ bu ka
nunun ilk müzakeresinde arkadaşların birisi de 
söyledi «inkılâp» in burada maksadı istimali 
ttiücade1evi anlatmak içindir. Mücadeleyi, onda
ki güçlüğü. Yoksa alelıtlak ilmi bir kitap ter
cüme ettiğimiz zaman «Guerre» kelimesi mukabi

linde «Harb» i kullanırız. Bu kanun, harbi bün
yesinden ihraç etmiyor. Harp içinde muharebe 
de var, harp içinde geçen muharebeler de var
dır. Savaş diye tercih edişimizin sebebi, dahili 
ve harici bir çok mücadeleleri ihtiva ettiği içindir. 
ki, yalnız harpten ibaret değildir. Maamafih Pa
şa hazretlerinin arzu buyurdukları istiklâl har
binin, tafsilâtı mükemmele ile verilmesi bu der
sin teessüsündeki maksatlardan biridir. Zanne
diyorum ki, tadilnamede istihdaf edilen nokta
lar bu maddelerin ruhunda vardır. Binaenaleyh 
encümen her iki noktaya da maalesef taraftar 
olamıyor. 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (istanbul) — 
Efendim, beyanatları beni tatmin etmedi. Çün
kü inkılâp üzerinde bütün fikirleri tesbit etmek-
istiyorlar. Bence bu iki şey, istiklâl ve inkılâp 
öyle birer mevzudur ki, biribirindon ayırmak bi
rini ötekinin üzerine koymak imkânı yoktur. 
Biz gençliğe ve gelecek nesillere karşı istiklâl 
kelimesi üzerinde belki daha çok durmaya mec
buruz. Çünkü inkılâbın, onlar içindedir ve bu 
inkılâbı benimsemişlerdir. Fakat istiklâl, çekilen 
şeyleri ve istiklâl harbinde dökülen kanlan on
lar ancak kulaktan dinlemektedirler. Onun için 
kanunun ruhunda kabul ettiğimiz bu ikiz mev
cudiyeti ifade eden kuvveti kanunun serlevha
sına koymakla ne kaybederiz. Bir gençliğin karşı
sında efendi senden istiklâl ve inkılâbının tarihi
ni soruyorum demek mi kuvvetlidir, yoksa istik
lâli ikinci plâna mı atmalıdır, istiklâli almasay-
dık hangi inkılâbı yapabilirdik? Onun için ka
nunda buna çok kuvvet vereceği noktasından 
ve metinde de bunları ayırmadığımız noktasın
dan istiklâl ve inkılâp isimelrinin kabulünü tek
lif ediyorum. 

ikinciye gelince : Yanlış anlamışlardır, izah 
ettim, evet savaşı harp makamında kullanıyor
lar, fakat (lüt) (lutte) dur. Lüt'ün de bu istik
lâl mücadelesindeki yeri daha ziyade şahsa at-
folunabilir. 

Daha dün akşam radyoda bir veteriner pro
fesörü tarafından verilen konferansta meri
nos hayvanlarının hastalıklariyle savaşa başlı

yoruz, diyor. Halk dilimizde, savaş kelimesi böyle 
şahsan mücadeleye ve her ütlrü uğraşmalara 
atfedilmiştir. Halbuki harp kelimesi okadar bü
yük bir şeydir ki, bütün bir milletin mücadelesini 
onun içerisinde teksif etmiştir. Fakat benim tekli
fim savaşı kaldıralım, onun yerine harp koya
lım şeklinde değildir, yanlış anlamışlar, ibare
ye daha fazla kuvvet vermek için, savaşı kaldı
rarak Türk istiklâlinin, Türk inkılâbının ve... 
tarzında değiştirilmesini teklif ettim. 

RElS — Tadilnameleri okuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen izah ettiğim sebeplerden dolayı 
«Türk inkılâbı tarihi enstitüsü» yerine «Türk 

— 145 — 



î : 46 13.4.1942 C : 1 
istiklâl ve inkılâp tarihi enstitüsü» denilmesini 
teklif eylerim. 

İstanbul 
K. Karabekir 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Usule dair 
söz istiyorum; 

REİS — Buyurun. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Usule dair 

söz istiyorum. Ben söz almak istedim, başkan 
vermedi. Yalnız 107 nci maddede şöyle bir hü
küm var. Diyor ki: «İkinci müzakerede lâyiha 
ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında müza
kere cereyan etmez. Bu müzakerelerde ancak 
tadil teklifleri üzerine müzakere cereyan eder.» 
Bu maddeye göre söz istiyorum. 

REİS — Bendeniz de size 119 ncu maddenin 
bir fıkrasını okuyayım. «İkinci müzakeresi sıra
sında buna yalnız encümen cevap verebilir». 

Burada, tadilname verildiği zaman buna yal
nız encümen cevap verir diye tasrih etmesi hu
susiyet ifade eder. Faslı mahsusunda, tadilna
me verildiği zaman yalnız encümenin cevap ver
mesi hususu mevzuubahis olduğuna göre bunu 
umumî hükümlerle mukayese etmiyelim. 

NAZIM POROY (Tokad) — Reis Bey, hu
susi hüküm 107 nci maddededir. Buna göre mü
zakere cereyan eder. 

REİS — Bir encümenle bir mebus arasında 
müzakere cereyan eder. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Reis Bey, Teşki
lâtı esasiye kanununun 26 nci maddesiyle 103 
ncü maddelerini lütfen okuyunuz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Maarif vekili 
burada yoktur. 

REİS — Maarif vekili mevcut olmadığı için 
müzakereye devam edemiyeceğiz. 

2. — Memurların tahsil müesseselerinde ta
lebe olamıyacaklarına dair olan 4007 sayılı ka
nunun birinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Maarif encümenleri maz
batalar*. (1/773) [1] 

REİS — Birinci müzakeresidir. 
Heyeti umumiyesi hakkmda mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-

miyenler ... Maddelere geçilmiştir. 

4007 numaralı kanunun birinci maddesinin ta
dili hakkmda kanun 

MADDE 1. — 4007 numaralı kanunun birin
ci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

3656, 3659 ve 3661 numaralı kanunlara tabi 
daire ve müesseselerden maaş ve ücret alanlar 
fiilen vazife gördükleri müddetçe herhangi bir 
tahsil müessesesine asli talebe olarak devam ede
mezler. 

[1] 110 sayılı basmayan zaptın sonundadır. 

ABİDİN BİNKAYA (Kastamonu) — Efen
dim, bu maddenin sonunda «asli talebe olarak 
devam edemezler» deniliyor. Neden devam ede-
miyecekler?. «Fiilen vazife gördükleri müd
detçe herhangi bir tahsil müessesesine asli ta
lebe olarak devam edemezler» Şu halde öyle bir 
mâna anlaşılryorki eğer maksat bu ise ona 
diyecek yok. Yoksa, memurların, tamamiyle 
tahsille alâkaları kesilmek isteniyorsa bu doğru 
olabilir. Yani anlaşılıyor ki, fiilen vazife görme
dikleri bir zaman olursa talebe olarak kaydü 
kabul olunurlar ve bir seneyi böylece geçire
bilirler. Sonra da imtihan verebilirler. Böyle 
bir ihtimale yol açıyor. «Fiilen vazife gördük
leri müddetçe asli talebe olarak devam edemez
ler» demek ki memuriyette fiili hizmet görme
dikleri müddetçe talebe olarak kaydü kabul 
olunabilecekler gibi bir mâna çıkıyor. Eğer 
maksat bu ise, yani talebe kayıt ve kabul edile
cekse ona diyecek yok. 

Bu cihetin izah edilmesi muvafık olur. Eğer 
maksat bu ise son fıkrada «asli talebe olarak 
devam edemezler» kaydının yerine «talebe ola
rak kayıt ve kabul olunamazlar» demek daha 
doğru olur. Çünkü kayıt ve kabul olunamıya-
cağı için o memurun başka türlü herhangi bir 
iddiaya da hakkı olmaz. Aksi takdirde; ben 
izinliyim, fiilen hizmette bulunmuyorum ve 
mektebe asli talebe olarak da devam etmiyece-
ğim, yalnız sene sonunda imtihana gireceğim 
diyebilir gibi bir mâna çıkıyor. Binaenaleyh 
evvelce de arzettiğim gibi, fıkranm sonuna «ta
lebe olarak kayıt ve kabul olunamazlar» deni
lirse muvafık olur zannediyorum. 

MAARİF En. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN 
GÖVSA (İstanbul) — Efendim, malûmu âliniz 
bu kanun lâyihası, evvelce mevcut ve münteşir 
olan bir kanuna yalnız bir numaranın ilâvesin
den ibarettir. O da, subayların, askerî memur 
ve müstahdemlerin teşkilâtını ihtiva eden ka
nun numarası buraya konmamıştı, o ilâve edi
liyor. Binaenaleyh arkadaşımızın buyurduk
ları noktai nazar üzerinde bu defa durulma
mıştır. Ancak evvelce o kanunun Encümende 
geçen müzakeresinden hatırlıyorum ki, oraya 
asli talebe olamazlar cümlesinin yazılmasıdır. 
Yani (asli) kaydınm konulması şu maksada 
müstenittir. Filhakika henüz bizim yüksek mü
esseselerimizde, üniversitelerimizde, fakültele
rimizde böyle teşkilât yoktur, fakat yarın ol
ması ihtimali mevcuttur. Meselâ Avrupa üni
versitelerinde olduğu gibi bilmuhabere tedrisat 
(enseignement par correspondance) namiyle bir 
şube açılabilir. O zaman kendi köşesinde çalı
şan bir memur vazifesini terketmiyerek bu 
dersleri takip edebilir. Eğer enstitünün veya 
fakültenin nizamnamesi müsait ise oraya gidip 
imtihan verir ve derece iktisabeder. Bu teşkilâ
tın kurulmasına mâni olmamak ve uyanık, çalış-
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kan memurları, çalışkan adamları mümkün olan 
istifade tarzından mahrum etmemek için bu ka
yıt konulmuştur. Şimdiki halde üniversiteleri
mizde, fakültelerimizde böyle teşkilât yoktur. 
Onun için bir memur hariçte çalışmış olsa bile 
gidip imtihan veremez. Çünkü devam şartı var
dır. İleride böyle bir teşkilât olabilir. Binaena
leyh bu kaydın zararı yoktur. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. RUŞENl BAR
KIN (Samsun) — Bunu encümene istiyoruz 

efendim. 
REÎS — Kanun lâyihası Millî Müdafaa ve

kâleti tarafından tanzim edilmiş olmak itiba
riyle encümenin alâkası vardır. Lâyihayı encü
men istiyor, veriyoruz. 

Çarşamba günü saat 15 de toplanmak üzere 
celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati: 15,35 

...y.. >&< ..+.. 



T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı : ||0 
Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıya-
caklarına dair olan 4007 sayılı kanunun birinci mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası, Dahiliye ve Maarif 

encümenleri mazbataları (1 773) 

T. C. 
Başvekâlet 27 .II. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/828 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyacaklarına dair olan 4007 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 12 . I I . 
1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyacaklarına dair 4007 numaralı kanunun birinci 
maddesinde yalnız 3056 ve 3659 numaralı kanunlara tabi memurlardan bahsedilmiş olması 3661 nu
maralı kanuna tâbi olan subay ve askerî memurların talebe olarak tahsil müesseselerine devam etme
leri caiz olacağı suretinde telâkkiye müsait görülmektedir. Bu telâkkiye mahal bırakmamak için 3661 
numaralı kanunun birinci maddesine dercedümesine lüzum görülerek işbu kanun lâyihası tanzim 
edilmiştir, 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. , 
Dahiliye encümeni 25. III. 1942 

Esas No. 1/773 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe ola- killikleri mümessilleri huzuriyle mucip sebcp-
mıyacaklarma dair olan 4007 sayılı kanunun bi- 1er mazbatasiyle beraber okundu ve üzerinde ko-
rinei maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa nuşuldu. 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin- 4007 sayılı kanunun birinci maddesinde 3656 
ce 12. I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka- ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve müessese-
rarlaştırılan kanun lâyihası encümenimize havale lerinden maaş ve ücret alan memurlardan bah-
buyurulduğundan Millî Müdafaa ve Maarif ve- sedilmesi 3661 numaralı kanuna tabi subay ve 
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askerî memurların tahsil müesseselerine devamı
na zımni bir müsaadenin mevcudiyeti mânasını 
çıkarmağa müsait görülmüş ve halbuki alelıtlak 
bilûmum memurların fiili vazife gördükleri müd
detçe tahsil müesseselerine asli talebe olarak de
vam etmelerine yol verilmemesi matlup bulun
muş olduğundan kanunun ummî heyeti ve tek
lif olunan maddeleri aynen kabul edilerek Ma
arif encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 
Dahiliye En. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdağ Çaruh Zonguldak 
C. Uybadın Atıf Tüzün t. E. Bozkurt 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe ola-
mıyacaklarma dair olan 4007 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan kanun lâyihasiyle 
gerekçesi ve Dahiliye encümeninin mazbatası Ma
arif vekili Hasan Âli Yücel ve Millî Müdafaa ve
killiği mümessilinin huzurlariyle tetkik ve mü
zakere olundu. 

4007 numaralı kanunda evvelce Büyük Millet 
Meclisince kabul edilmesinin esaslı sebepleri hem 
talebelik, hem memurluk sıfatlarının ayni şa
hıslarda toplanması memurluğun da, tahsilden, 
hele yüksek tahsilden beklenen neticenin de 
zararına olması hakikati idi. Bu mahzur müs
tesna zamanların icabı olarak yıllarca geçirilmiş 
tecrübelerle meydana çıkmış bulunuyordu. Şim
di bu lâyiha ile teklif edilen değişiklik . 36G1 

Kâtip 
Kütahya 

Sadrı Ertem 
Antalya 

T. Sökmen 
Çorum 

1. Kemal 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
îzmir 

M. Aldemir 
Trabzon 

S. Abonozoğlu 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Balıkesir 
Y. S. Uzay 

Erzurum 
Z. S oy demir 

Hatay 
A. Türkmen 

Kars 
E. Özoyuz 
Yozgad 

8. Korkmaz 

Ankara 
Eevzi Daldal 

Urfa 
F. düven diren 

Erzurum 
N. Elgün 

içel 
T. C. Berikcr 

Tokad 
A. dalib Peycl 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

numaralı kanuna tabi subay ve askerî meni urla
rın da bu hüküm içine girmesi lüzumunu ihti
va etmektedir ve maksada tamamiyle uygun bu-

e lunmaktadır. Teklif edilen madde arzedilen se
beplerden dolayı aynen ve ittifakla kabul edile
rek Umumî Heyte arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Maarif En. Rs. M. M. Kâtip 
Manisa İstanbul İzmir 

1 R. Nafiz Edgücr 1. Alâettin dövsa 

Ankara Antalya Çanakkale 
B. Baykan T. Örs Avni Yukarıuç 
Çanakkale Giresun Hakkâri 

j Ziya d. Etili T. Onay İzzet U. Ay kur d 
İçel İzmir Balıkesir 

E, İnankur Nazmı İlker İ. II. Uzunçarşılı 

Maarif encümeni mzbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 8 .IV . 1912 

Esas No. 1/773 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 110 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4007 numaralı kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4007 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

3656, 3659 ve 3661 numaralı kanunlara tabi 
daire ve müesseselerden maaş ve ücret alanlar 
fiilen vazife gördükleri müddetçe her hangi bir 
tahsil müessesesine asli talebe olarak devam ede
mezler. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikına İcra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 

B§. V. Ad. V. 
r. R. Saydam II. Menemencıoğlu 

Da. V. Ha. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cehesoy 

S. I. M. V. G. I. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. 

12 . I I . 1942 
M. M. V. 

A. R. Artunka 
Mal. V. 
F. Ağralr 
Ik. V. 

Sırrı Bay 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

F. Engin M. ÖJcmen 

«»» 

( S. Sayısı : 110 ) 




