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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Küçük sıhhat ve Hayvan sağlık okulları me
ramlarını n askerliklerine dair kanım lâyihasının 
Müzakeresi gelecek inikada bırakıldı; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 

«dundu. 
Reis Vekili 

Aydın 
Dr. M. Germen 

Kâtip 
İsparta 

K. Turan 

Kâtip 
Erzincan 

B.K. Çağlar 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
. 1. — Adıyaman'ın Yenipmar mahallesinden 

Mustafa kızı Emine diğer adı Hanım Kuzu'nun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/5$) 
(Ruznameye); 

2. — Bergama'nın Zeytindağ nahiyesi Ürle-
miş köyünden Mustafaoğhı Süleyman Ürgüttbı 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/28) 
(Ruznameye); 

3. — Buldan'in. Cedit mahallesinden Terzi-
oğullarmdan Mustafaoğlu Mustafa diğer adı Ça

vuş Terzioğlu ve Haylamaz köyünden Hızıroğllı 
Mustafa Tuncay'ın ölüm-cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası (3/6) (Ruznameye); 

4. — Develi'nin Kelgin köyünden Durmuş-
oğlu Mehmed Kara'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/76) (Ruznameye); 

5. — Tatvan kazası Reşadiye nahiyesinin Pin-
ganis köyünden Mehioğlu Ağıt Baran'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tes
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/28) 
(Ruznameye). 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REÎS — R. Canrtez 

KATİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — (Küçük sıhhat) ve (Hayvan sağlık) 
okulları mezunlarının erbaş ve gedikli olarak 
kullanılabilmeleri hakkında kanun lâyihası ve 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Ziraat ve Millî 
Müdafaa Encümenleri mazbatalan (1/157) 

REÎS — Geçe*n hafta müzakere olunurken 
söz alan arkadaşlardan Yaşar özey, Abdurrah-
maıı Naci Demirağ, Dr. Süha Delilbaşı, sözlerini 
istimal etmemişlerdi. Bu arkadaşlardan başka 
söz isteyen var mı ! (Yok sesleri). 

Söz Yasar Özey'indir. 
ZÎRAAT En. M. M. Y. ÖZEY (Manisa) — 

Efendim, bir arkadaşımızın teklifi vardı. Ge
dikli olarak kabulü, bir çok mevzuat ile aykırı
lık teşkil ediyor, dediler. Esasen Encümenimiz 
bunu (Yedek gedikli) olarak tesbit etti. Tensip 
buyurursanız (Yedek gedikli) olarak kabul edil
sin. Bendenizin teklifim o suretledir. Bir arka
daşımız da aynı suretle bir teklifte bulunmuş
tur. Ziraat Encümeni de lâyihasında bu suretle 

teklif etmişti. Binaenaleyh Encümen namına 
bu suretle kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Takrir veriniz. 
ZÎRAAT En. M. M. Y. ÖZEY (Manisa) — 

Efendim, Encümen namına söyledim. Esasen 
mazbatamızda bu suretle teklif edilmişti. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Bu hususta benim 
söyliyeceğim sözler de Ziraat Encümeni M. M. 
nin noktai nazarı olacaktır. Sivil sıhhiye memur
ları veya hayvan sağlık memurları; ayni tahsi
li gören, aynı zümreden insanlardır. Binaenaleyh 
askerî hizmeti ifa ederken bunların da ayni sınıf
ta ve ayni maaşla istihdam edilmeleri - diğeri ye
dek subaylarda olduğu gibi adaletin iycabıdır. 
Nasıl ki bir hukuk mezunu veya yüksek mektep
ten mezun bir arkadaş, lâzım gelen talim ve ter
biye ' müddetini ikmâl ettikten sonra tıpkı mu
vazzaf subaylar gibi, emsali hangi rütbede bulu
nuyorsa o maaşı alıyor. Binaenaleyh bunların 
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da ayni vazifeyi görmeleri itibariyle ayni dere
ceyi almaları lâzımdır. 

Ancak Milli Müdafaa Encümeninin ve Hü
kümetin teklifinde de esaslı bir nokta vardır ki 
ihmâl edilemez: Gedikli demek; bir işe kendini 
uzun zaman vermiş bir insan demektir. Binaen
aleyh bu sıfatı, muvakkat olarak gelenlere vermek 
yerinde olmaz. Bu mütalaa doğru olabilir. An
cak şu da vardır ki gedikli erbaşlardan, hizmet 
müddetini bitirip çekilenlerin bir titri mevcud-
dur, bir mevkileri vardır. Bunlar yeniden hizmete 
alındıkları zaman bunların t i tr i ; yedek gedikli
lerdir. Mademki yedek gedikli erbaş vasfını ha
iz olan orduda bir zümre vardır, bunların da ayni 
vasfı ihraz etmek şartiyle, Ziraat Encümeninin 
teklifi veçhile, gedikli erbaş suretinde istihdam
larının daha adilane ve daha müsavata uygun 
olacağı kanaatini izhar ediyorum. Muvazzaf hiz
metini yaparken meselesi vardır. Filhakika mu
vazzaf hizmetini yaparken bunları yine ayni mu
ameleye tabi tutmak yerinde olur. Diyorum ki, 
bir hakim bir mühendis nasıl vedek vazifesini 
yaparken diğer muvazzaf subaylar gibi vazife 
yapıyor ve maaşlarını alıyorsa, bunları da ayni 
şekilde istihdam etmek ve Ziraat Encümeninin 
noktai nazarını kabul etmek daha muvafık olur. 

î . EKER (Çorum) — Efendim, müzakerenin 
şekli cerevanı; hatırımda kaldığına göre, sıhhat 
encümeninin teklifinin reye vazı şeklinde başlan
mıştır. 

REtS — Henüz maddelere geçmedik. 
t EKER (Defamla) —' Evet, Sıhhat Encü

meninin noktayı nazarıyla Milli Müdafaa Encü
meninin noktayı nazarı üzerinde, Milli Müdafaa 
Vekili burada olduğuna göre, kendilerinin dahi 
noktayı nazarlarını izah etmeleri lâzim gelir. 
Oinun için vekilden noktayı nazarlarını izah et
melerini rica ederiz. • > 

Milli Müdafaa vetoüi-01. A. R. A R T U N K A L 
(Manisa ) — Arkadaşlar noktayı nazarlarını. 

söylesinler, ondan sonra izah ederim. 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar mesele kâfi derecede tavazzuh 
etmiştir. Fazla rahatsız etmiyeceğim. Yalnız 
Milli Müdafaa Encümeni noktai nazarını müda
faa eden arkadaşımızın mübhem bulduğum bazı 
noktalarını tavzih etmek istiyorum. Hüsamettin 
arkadaşım biz bu dâvayı müdafaa ederken şefkat 
ve merhamet hissiyle mütehassis olduğumuzu söy
lediler. Hayır arkadaşlar. Orada bir hak, adil, 
nısfet ve adalet meselesi vardır. Onu müdafaa 
ediyoruz. Yine arkadaşımız Ordunun ana ka
nunlarım bozduğumuzdan bahsettiler. Bendeniz 
zannetmiyorum. Esasen bundan evvelki celse
lerde ve fikrime iltihak eden diğer hatiplerin 
de izah ettikleri gibi biz doğrudan doğruya ye
dek subay olarak iltihak edenlere gerek hizme
ti filiyesini yapmak üzere veya ihtiyat olarak 
celbedilen küçük sıhhat ve hayvan sağlık me-
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murunun hak ve vazifeleri hakları ve vazifeleri 
arasında bir fark görmemekteyiz, inzibat mese
lesinin bozulduğundan bahis buyurdular. Muh
terem arkadaşlar inzibat meselesi, disiplin mese
lesi burada neden bahse mevzu oluyor? Ben
deniz buna akıl erdiremiyorum. Eğer orduya 
küçük sıhhat memuru ve hayvan sağlık memuru 
geldiği zaman kanunda yazılı şartları bitirdik
ten sonra, yani altı ay fiili hizmetini yaptıktan 
ve iki ay da mektepde staj gördükten sonra 
bendeniz unvanda ısrar etmiyorum, ister gedikli 
olsun, ister olmasın. Erbaş olursa inzibat bozu
luyor disiplin bozuluyor demek midir? Bir harp 
okulundan çıkmadığı halde muayyen meslek 
tahsilini yaptıktan sonra askere alınan bir genç 
askeri stajını bitirdikten sonra yedek subay 
olunca niçin inzibatı bozmuyor da zavallı küçük 
sıhhat memuru inzibatı bozsun. > 

Geçenlerde arkadaşlardan birisi bir şey söy
ledi, dedi ki bu yolda devam edilirse biraz sonra 
daha başka mektep mezunları da bu kabil hak
lar iddia edeceklerdir. Ve Maliye Meslek mek
tebi mezunlarının da bu hakları istemeleri muh
temeldir dedi. 

Bendeniz samimî olarak ârzedeyim ki, günün 
birinde eğer Maliye meslek mektebi hakkında 
böyle bir kanun lâyihası gelirse ve bendenizin 
akli kasiranem bu lâyihayi tetkik ettikten sonra 
Maliye Meslek mektebi mezunlarının da bu hak-, 
ki haiz olduklarına kani olursak tıpkı küçük sih-
hat memurlarını, tıpkı hayvan sağlık memurla
rını müdafaa ettiğim gibi onları da elimden 
geldiği kadar müdafaa ederim. Tekrar arzedi-
yorum. Mesele gayet basittir, Ziraat Encümeni 
Mazbata Muharriri arkadaşımın dediği gibi un
van üzerinde durmuyorum, ister gedikli erbaş, 
ister yedek erbaş diyelim, yalnız bu zavallı me
murlara bizim müdafaa ettiğimiz hakları lütfe
dip veriniz. ' 

C. K. ÎNCEDAYI (Sinob) — Arkadaşlar üç 
celsedir bu meseleyi görüşüyoruz. Encümenler 
arasında• mevzuubahis olan bu arkadaşlar hak
kında noktai nazar ayrılığı olduğu için Millî 
Müdafaa Vekilinin bulunacağı celseye bırakmış
tık. Vekil arkadaşımız buradadır. Heyeti Umu-
miyeye girmeden ' evvel mütehassıslariyle birlik
te kendileriyle encümende görüştük. Mesele şu
dur : Ziraat Vekilliği emrindeki hayvan sağlık 
memurlariyle Sıhhat Vekilliği emrindeki küçük 
sıhhat memuru olan arkadaşların kura efratlığı 
hizmetini görürken olan vaziyetlerine dairdir. 
Bunlar bugüne kadar askerlik çağına gelipte 
Devletin ve milletin kura efratlığı hizmetini 
bütün vatandaşlar gibi er olarak görürlerdi. 
Kura efratlığı müddeti uzadığı için Millî Müda
faa Vekâleti, sıhhat memurluğunda yetişmiş 
olan bu adamları üç sene gibi uzun bir müddet 
er olarak kalmamalarını düşünüyor, aynı za
manda hem orduda bunların bilgilerinden isti-
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fade edilsin ve hem kendileri üç senelik hizmet- J 
leri esnasında meslekleriyle alâkalı olan ordu 
servislerinde çalışsınlar, bunun için bu kanun 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bunlar bu kanun 
kabul edilirse 6 ay terbiyei münferide görecek, 
iki ay da Askerî sıhhat mektebinde bulunacak, 
ondan sonra erbaş olarak askerî sıhhi hizmet
lerde kullanılacak. Müddeti bitince kura efrat- I 
lığı yapmış olarak vazifelerine dönecektir. Bun
dan başka bir de kura neferliğini bitirdikten son
ra arzu ederse askerî hizmet kanunundaki mad-
dei mahsusa mucibince şeraiti tekemmül etmiş 
bulunacağından taahhüt ederse gedikli olarak or
duda kalabilecektir. 

Şimdi, arkadaşlar diyor ki, bunlar oldukça 
yetişmiş adamlardır, bunları gedikli olarak kul
lanalım ve bunlara gedikli tahsisatı verelim. 
Bakınız şimdi kanunun bu maddesini bir daha 
tekrar edeyim, 

Ordu dahilî hizmetler kanununun ikinci mad
desi : «Er, ihtiyaçları Devlet tarafından deruh
te ve temin edilen rütbesiz askerdir. Onbaşı, ça
vuş, başçavuş, başgedikli bu rütbeleri haiz olan 
askerlerdir. Onbaşıdan maadasına erbaş denir. 
Bunlardan hususi kanunla mükellefiyetlerinden 
fazla hizmet deruhte edenlere gedikli denir.» 

Halbuki diğer encümenlerin teklifi ordunun 
ana Teşkilât Kanununun esas prensibine aykı
rıdır. 

Bundan başka bir hak dâvası da yoktur. 
Bunlar bütün vatandaşlar gibi kura neferliği 
yapacaktır. Şimdi ordu bugünkü ihtiyaçlara gö
re tecehhüz etmekte ve her sınıfa göre devamlı 
gedikli "mekteplerin , şubeleri kurulmaktadır. Ma
lûmu âliniz, gedikli, bir orduda zabitten daha 
çok mühimdir. Ömrünü o hizmete vakfedecek, 
rütbesi hep gedikli olarak geçecektir. 12 seneden 
başlıyarak 25 seneye kadar bir müddet kıtada 
âdeta temel talim ve terbiye unsuru olarak çalı
şacaktır. ömrünü ona vakfetmiştir. Yetiştirme 
ve yetişme şartları ağırdır, zordur. Bu kadar 
ağır şartlar içinde yetişen ve ordunun en sağ
lam unsuru olanların hakkını şu veya bu şekilde 
başkalarına da verirsek doğru olmaz! Ordu ge
rek kıta hizmetinde, gerek sıhhiye işlerinde 
ve gerek tank, gaz gibi muhtelif branşlarında 
gedikli yetişiyor. Oraya rağbet, bu sıfat kolay
ca iktisab edilirse dağılır ve bu muvakkat 
adamlarla bu anasırı asliye temin edilmiş ol
maz. Bu itibarla bu iş ana mahreci zedeler. 

Bugün bu arkadaşlara şimdi arzettiğim ve 
bir kaç celsedir bildiğiniz üzere kura efradı 
olarak vazife görürlerken gerek kendileri, ge
rek ordu cephesinden faydalı olsunlar diye 
mümkün olan imtiyaz verilirken bunu bir az 
daha ileriye götürürsek; yarın Maliye Meslek 
mektebi, Adliye Meslek mektebi aynı şekilde 
talebe yetiştirecektir ve her meslek kendine kü
çük eleman yetiştirmek için bu gibi mektebler 
a l ç a k t ı r , bunları ne yapacağız? Şunu arz'ede- i 
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yi'in ki bugünün ordusu evvelki ordular değil
dir, fennî ordulardır. Bunun erlik vazifesini 
sadece az tahsil görmüş basit kalmış köylü ço
cuklarına mı bırakacağız? Ordunun bundan 
sonra erlik hizmetleri de okumuş yazmış kül
tür sahibi kimselere ihtiyaç göstermektedir. 
Bu menbaı da bu suretle tamamen kurutursak 
yanlış olur arkadaşlar. 

Kura efradı biliyorsunuz ki her sene adedini 
arttıran bir şeydir. Sıhhiye Encümeni arkadaş
ları diyorlar ki ötekilere de verelim. O takdirde 
her sene oradan hayli gedikli çıkacaktır. Beş, 
on sene sonra talim için manavra için, seferber
lik için aldığımız zaman bunlara mahalli istih
dam bulmak zor olur. Çünki uzun hazar yılları 
bunları ordu kendi menabiindende yetiştirecek
tir. Veya bu menabi ordu ihtimamla hususi 
mekteplerde yetiştirdiği elemanları eksiltmeye 
mecbur olacaktır. Onun için arkadaşlar da bize 
iltihak buyursunlar, bu kanun lâzım olan şeyi 
vermiştir. 

Ordunun istikbali ve tecehhüzü noktai na
zarından Millî Müdafaa Vekâletinin ve Encü
menimizin noktai nazarı dahilinde çıkarılma
sında isabet görüyoruz. Mamafi takdir Yüksek 

.Heyetinizindir. 
Dr. K. BAYAZIT (Maraş) — Bir sual? Ku

ra hizmeti gören bu Sıhhat memurları ve Hay
van sağlık memurları, biz mağdur oluyoruz, 
mekteb mezunu ve meslek sahibi insanlarız, 
bizi erbaş yapın, vaziyetimizi kurtarın diye mü
racaat mı etmişlerdir? Yoksa Millî Müdafaa 
Vekâleti bu sınıf insanların kendisine çok fay
dası olacağı için mi böyle bir kanun getirmiş
tir. 

M. M. En. REİSİ C. K. ÎNCEDAYI (Sinob) 
— Hayır, bu vatandaşların böyle bir müracaat
ları yok, fakat bunlar orduya alındıkları zaman 
okur yazar oldukları için yazıcılıkta ve kıta 
içinde şu, bu vazifelerde çalıştırılıyor. Halbuki 
b.unlar uzun zaman memleketin sıhhat memur
luklarını yaptıktan sonra üç sene vazife ve mes
leklerinden ayrı başka hizmette çalışırsa bu 
yüzden bilgilerini unutuyorlar binaenalayeh 
hem orduda meslekleri dahilinde hizmet ederler 
hem de orduya yararlı olurlar diye düşünül
müş ve teklif edilmiştir. Binaenaleyh bunun 
bu şekilde kabulünü rica ederiz. (Doğru sesleri). 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Millî Mü
dafaa Encümeni Reisi de tıpkı mazbata muhar
riri gibi konuştular ve fikirlerini edebiyat 
yaparak ifade ettiler. Geçen celsede gerek Kâ
zım Sevüktekin ve gerek Millî Müdafaa Encü-
cümeni Mazbata Muharriri müşterek olarak 
şöyle söylediler. Eğer b'unu kabul edersek or
duda disiplin kalmaz, istirkabı mucip olur de
diler. Adliye Meslek mektebi de vardır dediler. 
Adliye Meslek mektebi diye bir şey bilmiyorum. 

î. EKER (Çorum) — Tapu, kadastro mek
tebi de var, 

- j » 
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Drr 0. Ş. ULUDAĞ (Devamla) — Evet 

tapu kadastro da var. Bunlar istirkap 
edeceklerdir dediler. Ben anlamıyorum. Böyle 
lise derecesine yaklaşmış tahsili olan memleket 
çocuklarının yanında lise mezunları orduya gir
dikleri. vakit Yedeksubay oluyorlar, bunlar na
sıl olurda onlardan bir derece aşağı vazifeyi " 
kabul edemezler. Eğer disiplin bozar diye bir 
tehlike görüyorlarsa bilâkis bu derece tahsilleri 
olduğu halde orduya nefer olarak bunlar gel
mekte ve ilk tahsil gören onbaşıların emirleri 
altına verilmekle bence daha ziyade disiplin
sizlik doğar, adaletsizlik buradan doğar. Bizim 
teklif ettiğimiz, ordunun tamamiyle ruhuna mu
haliftir dediler. Âmil adale değildir, âmil ka
fadır-, 

Abdürrahman Naci arkadaşımıza teşekkür 
ederim. Tamamiyle aynı fikirdeyim. Yalnız işaT 
ret buyurdular: gedikli kelimesinin askerlikte 
bir rütbe olduğunu söylediler. Evet Millî Mü
dafaa Encümeni Reisi de bunun bir rütbe oldu-
ğjunu söyliyerek kanunu okudular, tarif et
tiler. Güzel. Esasen ben gedikli kelimesi üze
rinde ısrar etmediğimizi burada iki defa söy
ledim. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Öy
le ise mesele yok. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Rica ederim 
paşam. Zati âliniz de gelir cevap verirsiniz. Siz 
de söylersiniz, bizde söyleriz. Sözümü kesme
yiniz. 

Biz ancak hükmen gedikli olsun istiyoruz. 
Yani 20 lira maaş alan bir* Devlet memuru - ki 
Kiazım Paşa onların memur olduğuna kani de
ğildirler - asker olduğu zaman 10 lira maaş 
alaularm ve aynı derecede tahsil görmüş olan
ların maiyetine düşecektir ki bu çok tuhaf 
olur. 

Ahmet Selgil arkadaşım çok güzel söyledi
ler. Bu türlü rakamların ne kadar vazıh olduğu
na temas ettiler. Ben isterdim ki Millî Müdafaa 
Encümeni o rakamları ele alsın, bunlar esaslı 
değildir desin. O zaman bana kanaati gelir. 
Selgil arkadaşım rakamla ifade ettiler ve Millî 
Mjüdafaa noktai nazarından söylediler amma 
benim de noktai nazarımı ifade ettiler. 

Millî Müdafaa Encümeninde bulunan arka
daşlarım emin olmalıdırlar ki, biz kendilerinin 
müdafaa ettikleri gedikli kanununu bozmayı dü
şünmüyoruz. Hattâ ben burada Ziraat Encü
meni ile tam ve ahenkli olarak diyorum ki, ye
dek kelimesi üzerinde durmuyorum. Buna bir 
kelime bulmak gayri mümkün değildir. Sırası 
geldiği vakit Encümen bunu teklif edecektir. 
tcabeden maddemizdeki kayıtları biz teklifimiz
le değiştireceğiz. 

Cevdet Kerim' încedayı arkadaşım dedi ki ; 
Ordunun her cins nefere ihtiyacı vardır. Evet 
ordunun neferleri ne kadar okur yazar olursa 

1944 C : 1 
o orduda askerler daha iyi hizmet görürler Fa
kat en evvelâ bunları kendinden daha az tahsil 
görmüş olan adamların maiyetine vermemek 
prensibi kabul edilmelidir. Teklifimizde kü
çük sıhhiye memurları orduda teveccüh gördü
ğü takdirde kazanacakları teveccüh neticesinde 
acaba diyecekler midir ki, biz orduya girdiği
miz takdirde tekaüt olmak hakkını kazanıyoruz, 
ölürsek şu olacaktır, İstikbalimiz müemmendir, 
diyebilirler ve bu deyiş Sıhhat Vekâletine mer
but küçük sıhhat meektbine olan alâkayı ve iti
madı daha fazlalaştırmıyacak mıdır? Arkadaşlar 
biz şimdi küçük sıhhat memurları mektebine ta-
labe bulamıyoruz. Çünkü cazibesi yoktur. Çünkü 
oradan çıkanlar nefer oluyor. Millî Müdafaa 
Vekâleti şimdi bunlara erbaşlık diye bir cazi
be vermek istiyor. Arkadaşlar bunun daha bü
yüğünü veriniz. O zaman göreceksiniz ki, kü
çük sıhhat memurları mektebi talebe ile dolacak 
ve bundan ordu ve memleket kazanacaktır, ik
tisap ettikleri hakları tasrih ediniz, 

Sıhhat ve Ziraat Encümenleri arasında Zira
at Encümeni Mazbata muharririnin izah ettiği 
gibi bir kelime farkından başka hiç bir ayrılık 
gayrilik yoktur. Şimdi madam ki, Ziraat En
cümeni mazbata muharriri arkadaşım yedek ke
limesinden başka aramızda fark olmadığını söy
lüyor ben de kendilerine iltihak ediyorum. Yani 
Sıhhat Encümeni de Ziraat Encümeni ile aynı 
tarzda düşünüyor, aramızda tam bir ahenk var
dır. 

A. R. ESEN (Siird) — Takririm vardı, 
okunsun. 

REİS — Sırası gelince okunacaktır. 
MİLLÎ MÜDAFAA En. Rs. C. K. ÎNCEDA

YI (Sinob) — Efendim, meseleyi yüksek hu
zurunuzda tekrar tavzih etmiyeceğim ve uzatmı-
yaeağım. Lâzımgelen ana noktalara kısaca işa
ret edeceğim. Ordunun hayatına, uzun ömrüne 
ait bir gedikli meselesi vardır. Sonra ordunun 
işi bozulabilir, bu itibarla yalnız bir noktaya ce
vap vereyim. Ondan evvel arkadaşım Uludağ 
bir edebiyettan bahis buyurdular. Malûmdur ki 
her adamın konuşmasında esasen ve pek tabii 
olarak bir edebiyat vardır. Edebiyat konuşma
nın içindedir. Konuşma kendine göre bir edebi
yattır. Yani bir bünyeden kulağın ayrılmadığı 
gibi, ayrıca edebiyat yapacak bir şey yoktur. 

Bir şey daha arzedeçeğim, arkadaşlar, Türk 
ordusunda tahsil görmüş bir adamm tahsil gör
memiş bir köy çocuğunun, bir onbaşının emri
ne girmesi ağır gelir gibi bir şey yoktur. Ka
nun, nizam ve saireden dolayı değil, bu Türk mil
letinin ananesinde yoktur. (Doğru sesleri). Bu 
kadar yıldır harp hayatı geçirdik ve bu hayat 
mütemadiyen bu milletin ömrünce devam etmiş
tir. Bu memleketin münevverleri yedeksubay-
lık çıkmadan filân köyden gelmiş Hasan Onba-
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şmın emrinde ölümlere koşmuştur, hiç ağır gel
memiştir. Buna çok esaslı olarak işaret etmek 
isterim. Bugün dahi bir Üniversitede memleke
tin istikbali olan çocukları yetiştiren bir pro
fesör, ordinaryüs profesör orduya gelir, bir yüz
başının emrinde bir asteğmen olarak hürmet ve 
tazimle, mukaddes vatan borcu yapıyorum diye"" 
sevgili bir itaatla çalışır. (Bravo sesleri). Bu 
böyle olur ve böyle gider arkadaşlar. Ordunun 
hayatını bozucu inzibatsız ruh Türk milletinin 
ananesinde yoktur, bundan sonra da teessüs ede
mez. (Bravo sesleri). 

Binaenaleyh encümenimizin mazbatasının ka
bulünü rica ediyorum. (Kuvvetli gülüşmeler). 

Gl. K. SEVÜKTEKtN ( Diyarbakır ) — 
Efendim, Osman Şevki Uludağ arkadaşım ben
denizin ismimi huzuru âlinizde zikrettiği için 
kendilerine cevap vermek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Yedeksubay olmak için kısa hizmetli olanlar 
evvelâ mektebe gider. Muvazzaflık hizmetini ya
parken evvelâ hazırlık kıtasına gelir, ondan 
sonra yedeksubay ismini alır. Ondan evvel kim
se buna yedeksubay diyemez. 

~ İkincisi, bir defa Askerlik Kanunu muci
bince 20 yaşma gelenler muvazzaflık hizmetini 
yapmıya çağrılır. O zaman bu, memur değil
dir. Memurin Kanunu onun memuriyetini ta
nımaz. Hasta olur ve ahvali sıhhiyesine binaen 
tecile tabi tutulursa Sıhhiye Vekâleti ona vazi
fe vermişse nihayet muvazzaflık hizmetine çağ
rılırsa, kanun mucibince ne memuriyeti kalır, 
ne de maaşı kalır. Bu böyledir. O kanun da 
4379 numaralı kanundur. îki sene evvel çıkmış
tır. Binaenaleyh 20 lira maaşı varmış, 10 lira
ya inmiş gibi bir şey yoktur. Evvelâ muvazzaf
lığını yapar. 

Geçen sefer arzettiğim gibi, ilmine ve İrfanı
na hürmeten çavuş olarak muvazzaf hizmetleri
ni yapıyorlar. Bu muvazzaf hizmetten sonra, 
Muhterem Heyet kabul eder mi bilmiyorum, 
yedek sıhhiye çavuşu ve saire denebilir, kabul 
edeceğiniz şekje göre. * 

Bendeniz de Millî Müdafaa ' Encümeni maz
batasının kabulünü rica edeceğim. 

K. TURAN (İsparta) — Mesel enin esası 
kâfi derecede izah edildi. 

Sıhhat ve Ziraat Encümenindeki arkadaşlar»; 
Hayvan sağlık mektebi mezunlariyla Sıhhiye 
memurlarının muvazzaf hizmetlerini yaparlar
ken altı aylık münferid talim ve iki ayhk staj 
devrelerini bitirdikten sonra gediklilerin aldık
ları maaşı alarak askerliklerini yapmalarım is
tiyorlar. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Ge
dildi olsunlar diyorlar. 

K. TURAN (Devamla) — Yani mevzuubahis 
olan bunların sekiz ay sonra maaş almaları işi
dir. Bence, bir sınıfa maaş tahsisini icabettiren 
biıv kanun müzakere edilirken bunun hiç ol

mazsa Bütçe Encümeninden geçmesi lâzım gelir. 
Eğer Heyeti Celileniz, zannediyorum, Millî Mü
dafaa Encümeninin teklifini tasvip buyuracak
sınız, bendeniz de o fikirdeyim, fakat o bir dâ
vada ısrar edidiği takdirde, kanunun Bütçe 
Encümenine gitmesi, orada bu bakımdan emsali 
meselelerle karşılaştırılarak tesbit edilmesi lâ
zım gelir. Çünkü bu kanunun verilmesi lâzım 
gelen bir maaşı yeniden yaratmaktadır. Bunun 
miktarı, hacmi nedir? Bu hususu Bütçe Encü
meni takdir edecek, kararını verecektir. Eğer 
Millî Müdafaa Encümeninin teklifini kabul eder
sek o zaman tabii Bütçe Encümenine gitmeye 
hacet kalmaz. 

Dr. A. H. SELGİL (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar; geçen hafta size bu meseleyi 
uzun uzadıya anlatmıştım. Incedayı arkadaşım 
kura vaziyetine dair olduğunu söyledi, öyle de
ğildir. Lâyihanın esbabı mucibesinde mesele fev
kalâde sarih olarak yazılmıştır. Ordunun Sıh
hiye, veteriner, gedikli erbaş noksanlarını karşı
lamak üzere bunlardan istifade düşünüldü. Ka
nun lâyihası böyle diyor. Binaenaleyh, Inceda
yı arkadaşımızın ortaya koyduğu mesele gibi de
ğildir. Mesele doğrudan doğruya orduya hizmet 
meselesidir. Bu noktai nazardan diğer hizmetler
le ordu hizmetini koordine etmek istiyoruz. Sıh
hat memurları asker oldukları zaman ordunun 
ihtiyacı olan sıhhiye ve veteriner gedikli erbaş 
noksanını telâfi etmektir. Yoksa maaş ,almak 
veya vermek değildir. Cevdet Kerim arkadaşı
mız diyor ki, manevra olunca bunları nerede 
istihdam edeceğiz?.' Sıhhiye Vekâleti emrinde 
bunlardan 1700 kişi var, sin haddinde olan 600 
kişidir. Seferberlik vukuunda tncedayı 600 ki
şiyi ne yapalım diyebilir mi? Geri hizmetleri ya
panlar maalesef kendi hâlis ırkımızdan değil, 
başka ırktan adamlardır. Bizim gedikli erbaş
lara bu vazifeyi vermekten kasdımız budur. Bu 
vazifeyi bunlar" yapsın. Ordu elinde bunlardan 
ancak' 300 kişi vardır, hazar kadrosu 500 dür, 
binaenaleyh, nazarî kadronun yarısını bile dol
duramamışlar. 

Efendim, geçen hafta da rica etmiştim. Biz 
bunların muvazzaflık hizmetlerini ifa ederek ge
dikli olmalarını istemiyoruz. Bizim arzumuz 
şudur: Bunlar vazifelerini ister neferlikle yap
sınlar, ister - kendileri de teklif ettiler, erbaş 
olsun dediler - erbaş olsunlar; fakat fevkalâde 
hallerin zuhurunda orduya alındıkları zaman 
memlekete gedikli erbaş olarak hizmet etsinler. 
Bizim istediğimiz budur. 

Efendim, arkadaşımız Kemal Turan bunun 
bütçe meselesi olduğunu söylediler. Bütçe mese
lesi olarak Bütçe encümenine gitmesine lüzum 
yoktur. Bu fevkalâde haller için olan bir ka
nundur. Fevkalâde hal için ise Millî Müdafaa
nın bir bütçesi vardır. Bunun Bütçe meselesi 
olduğunu zannetmiyoruz. 
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M. M. En. REİSİ 0. K. İNCEDAYI (Sinop) 

— Fazla rahatsız etmeye mecbur oluyorum. Yal
nız arkadaşlarıma bir. şey hatırlatmak istiyorum: 
bir mebusa ikide bir sual sorup cevap istemez
ler, sadece fikir ve mütalâalarını beyan edebilir
ler. 

Sual soramazlar. Onu kendilerine ihtar ede
rim. Ancak Encümen reisi olarak her şeyi izaha 
ve cevaplamak başka. 

İkinci mesele arkadaşlar, ordunun sıhhat ne-
ferliğini yapanlar içinde filhakika buyurduk
ları gibi, kanunen Türk sayılan ve fakat soyca 
Türk olmayan unsurlar vardır. Fakat onlar or
dunun şimdi bunlara vermek istediği hizmetleri 
yapıyorlar. Eğer noktai nazarlarına uymak lâ
zım gelirse bu gençleri orduya aldığımız zaman 
bu kanuna göre değil, orduda sıhhat erliği hiz
metleri gayri müslimlerin elindedir, o halde bu 
yetişmiş bu Türk çocuklarını sıhhiye neferi ola
rak kullanalım ve gayri müslimleri çıkaralım 
demek lâzımdır. O zaman tezada düşüyorlar ve 
fikirlerine uyarsak bu kanunla bunlara bu vazi
fe ve hakkı vermemek lâzHndır. (Müzakere kâ
fidir sesleri). (Kâfi kâfi sesleri) (Gürültüler). 

REİS — Kifayeti müzakere takriri yoktur. 
Devam edebiliriz. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Bir tek keli-. 
ine. Kifayeti müzakere takriri yoktur. Söyliye-
bilirim. 

Evvelâ Cevdet Kerim încedayı'nm bir arka
daşıma kızmasını ben yersiz bulurum. Çünkü be
nim gibi Ahmed Selgil de bilir ki bir mebus bir 
mebusa sual soramaz. Fakat bir mebus bir Mü-
dafaai Milliye Encümeni reisine, bir Mazbata 
muharririne yüz defa da sual sorabilir. Bunu, 
arkadaşımı müdafaa için söylemiyorum. Benim 
vazifemi burada kolaylaştırması itibariyle ken
disine teşekkür ediyorum. 

Kemal Turan arkadaşım; bir bütçe mesele
sidir dediler. Eğer böyle bir şey varsa ben mese
lenin Bütçe Encümenine gitmesine razıyım. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Elimizde 
üç takrir vardır. 

t. ARUKAN (Eskişehir) — Millî Müdafaa 
Vekili ne "diyor? Dinliydim. 

M. M. V.Korgl . A. R. ARTUNKAL (Mani
sa) — Sayın arkadaşlar, bilirsiniz ki, orduda 
orta tahsil görenlerin hepsi er vazifesi yaparlar, 
muvazzaf olarak. Liseden itibaren yedeksubay-
lık başlar. Binaenaleyh, gediklilikte, kanunu 
mahsus mucibince uzatılmış hizmetlere mah
sustur. Biz, vekâletçe bu teklifi yaparken ka
nun haricinde bir teklif yapamazdık. Bfunlar 
şimdiye kadar er olarak istihdam edilmiştir. 
Seferberlik durumuna- yakın bir durumda bu
lunduğumuz için sıhhat ve sağlık memurlarının 
erlikten ziyade erbaş olarak kullanılmalarını 
faydalı bulduk, erbaşlık orduda mühim bir rüt
bedir. Bunun için, bu rütbeyi diğer erlerin ala
bilmesi için altı ay fazla hizmet yaparlar, (Mu

vazzaflık hizmetinden fazla). Binaenaleyh, ar
kadaşlar, bunları bundan istisna ettik, daha iyi 
kullanalım diye. 

Şimdi arkadaşlar, (redikli Kanununun hari
cinde kalmak ve hususiyetler yapmak gibi bir hu
susiyete girdik mi ordunun esası sarsılır. Çünkü 
hamlardan maada her sınıftan orta okul mezunu 
arkadaşlar, sanat ekullarım bitirenler vardır, 
orta okulu bitiripte serbest çalışanlar, tica
rette bulunanlar, memur olanlar vardır, tabii 
bunlardan da maaş alanlar bulunur. Bunların 
hepsine bugün aldırı maaşı vermeğe kalkarsak 
esaslı bir prensip olmaz, her vatandaş bfanu 
ister. Ne gedikli kanunu bakımından ne de baş
ka bakımlardan vekâlet bunu muvafık görme
mektedir. Binaenaleyh, Millî Müdafaa Encü
meninin teklif ettiği şekilde kabul edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

REİS — Kifayet hakkında bir takrir vardır. 
1. ARUKAN (Eskişehir) — Bir sual. Bu sıh

hat memurlarını okuttuktan sonra sıhhiye me
murluğu vazifesini yaptığından dolayı erbaşlığa 
terfi ettiriyoruz. Acaba fen memurları hakkın
da da böyle bir sey vapmasra imkân var mıdır? 

M. M. V. A. R. ARTUNKAL (Manisa) — 
Arzettiğim gibi, birisini kabul edersek, hepsi 
aynı.şeyi istyecektr. 

H. R. ÖYMEN (Bolu) — Aynı vaziyette olan
lar, teknik okul, sanat okulu değil, fakat Köy 
Enstitülerinden çıkanlar yedeksubay olmak hak
kını kazanıyorlar. 

M. M. V. A. R. ARTUNKAL (Manisa) — 
Yüksek Meclisin kabul ettiği bir kanunla on
lara bu hak verilmiştir. Lise muadili sayılmış
lardır. Diğerleri lise muadili olarak kabul edil
medikleri için vekâlet buna bir şey yapamaz. 

REtS •— Kifayeti müzakere takririni okutu
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 

teklif ederim. 
Çoruh Mebusu 
M. Müfit'Kanskı 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi üç takrir daha var elimizde. Bunlar
dan ikisi maddelerde tadilât yapılması hak
kındadır 'ki maddelerde sırası geldiği vakit 
okunacaktır. Birisi de Ziraat Encümeninin ha
zırladığı metnin okunması hakkındadır. Onu 
da maddelere geçtikten sonra okutacağım. 

Şimdi maddelere geçilmesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. . 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen küçük sıhhiye 

memurlariyle hayvan memurlarının muvakkat 
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gedikli erbaşı olarak kabulünü ve Sıhhiye Encü- I 
meninin mazbatasının okunmasını dilerim. 

13 . I I I . 1944 
Siird Mebusu 
.A. R. Esen 

BEİS — Sıhhiye Encümeni mazbatasının 
okunmasını teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul 
edenler... Etmiyen]er... Kabul edilmiştir. • 

Şu halde şimdi Millî Müdafaa Encümeninin 
maddesi okunacaktır. 

(Küçük Sıhhat) ve (Hayvan Sağlık) Okulları | 
mezunlarının erbaş ve gedikli olabilmeleri 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Sıhhat ve,İçtimai Muavenet 
Vekâletine bağlı küçük sıhhat memurları oku
lundan mezun olan sıhhat memurlariyle Ziraat 
Vekâleti emrindeki hayvan sağlık memurları 
okulundan mezun hayvan sağlık memurları mu
vazzaf askerlik hizmetlerini yapmak üzere silah 
altına alındıklarında kıtada altı ay münferit ta
lim ve terbiyeye tabi tutulduktan sonra küçük 
sıhhat memurları okulu mezunları; gedikli sıh
hiye erbaş ve hayvan sağlık memuru okulu me
zunları ; gedikli sıhhiye erbaş ve hayvan sağlık 
memuru okulu mezunları; askerî veteriner* ve 
nalbant gedikli erbaş tatbikat okulunda iki ay
lık bir tahsil devresini rnütaakıp sıhhiye ve ve
teriner erbaşı olarak orduda muvazzaf askerlik 
hizmetlerini yaparlar. 

Bunlardan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
letiyle Ziraat Vekâletine karşı taahhüt ettikleri 
mecburi hizmetlerini bitirmiş olanlar muvazzaf
lık hizmetlerinin sonunda orduda kalmağı ister
lerse en az dört sene hizmet taahhüt etmeleri 
şartiyle gedikli sınıfına geçirilirler. 

Dr. F. ECEVİT (Kastamonu) — Madde hak
kında bir takririm vardır. Lütfen okunsun. 

B. M, M. Yüksek Reisliğine 
«Küçük sıhhat ve hayvan sağlık okulları 

mezunlarının Erbaş ve Oedikli olarak kullanıla
bilmeleri» hakkındaki kanun lâyihası üzerinde 
Milli Müdafaa Encümeninin değiştirmenin birin
ci maddesi ilk fıkrası sonlarındaki «iki aylık bir 
tahsil devrasini rnütaakıp sıhhiye ve veteriner 
erbaşı olarak orduda muvazzaf askerlik hizmet
lerini yaparlar» cümlesinin «iki aylık bir tahsil 
devresini mütaakip sıhhiye ve veteriner erbaşı 
olarak, gedikli erbaş tahsisativle orduda muvaz
zaf r><«Vorl'1r hmne+hM"'"' "*rn.r>fn*lf>rv> şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

1 3 . I I I . 1944 
Kastamonu Mebusu 

Dr. F . Ecevît 

(İzah etsin sesleri). 

Dr. P. EOEVÎT (Kastamonu) — Değerli ar
kadaşlarım, Millî Müdafaa Encümeni Reisinin 
beyanatına. Millî Müdafaa Vekilinin ifadelerine 
nazaran sıhhiye memurlarını gedikli olarak ka
bul etmeğe imkân yoktur. Gedikli olabilmek 
için bu arkadaşların, güzelce tebarüz ettirdikleri 
gibi, muvazzaflık hizmeti sonunda bir müddet 
daha orduda bulunmayı tekabül etmiş olmaları 
lâzımdır. Böyle bir kayıt konmadığına göre 
bunlara gedikli sıfatını ilsak edemeyiz. Amma, 
orta mektebi bitirdikten sonra iki sene de ihtisas 
tahsili yapmışlar, binaenaleyh kendilerine yedek 
subav payesini kanunen vermiş olduğumuz ens
titülerden mezun sıhhiye memurları kadar liya
kati haiz olduklarını da tesbit edelim. Orta 
tahsil yapmış, iki sene de ihtisas yapmış, sonra 
orduya gitmiş, altı ay hizmet görmüş, münferit 
talimini vapmıs, avrıca iki av da sıtaj yapmışlar, 
bunlara bîr mertebe verirsek, ererek ordunun ih
tiyacı bakımından, gerek mesleklerinde edine
cekleri ihtisasın mahiyeti dolayısiyle iyi mua
mele etmek, yani daha mutena muameleye tabi 
tutmak madelet iktizası olur diye düşündüm ve 
bunları gedikli yapmağa kanun manidir, fakat 
ıredikli tahsisatı verelim diyorum. Benim maru
zatım budur. 

Millî Müdafaa En. Rs. C. K. ÎNCEDAYI 
(Sinob) — Biz buna uygun değiliz. Çünkü rüt-
'besinî almamış o yerde değildir. Nasıl olur? 
Himayei etfal haftası günleri çocuklar parti reisi 
vali filân ffibi bir an için oturur konuşur. Bu
nun gibi hizmetini almamış rütbesini almamış, 
nasrl olur? 

(Dr Fahri Ecevîd'in takriri tekrar okundu). 
REİS — Takriri reyinize arzedivorum. Kaza

rı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate 
alınmadı. 

Su halde maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yedek sınıfına kayıtlı sıhhat 
memurlariyle hayvan sağlık memurları, fevkalâ
de hallerde talim ve manevra veya seferberlik , 
dolayısiyle askere alındıklarında yedek sıhhiye 
ve yedek veteriner erbaşı olarak tavzif olunur
lar. 

Ancak bunlardan gedikli sıhhiye erbaş okulu 
veya askerî veteriner ve nalbant gedikli erbaş 

i tatbikat okulunda iki aylık staj devresi geçir-
I miyenler iki ay müddetle bu okullara sevkedil-

dikten sonra kıtalara verilirler. 
REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Millî Müdafaa Encümeninin teklifindeki 

I ikinci maddenin (Seferberlik dolayısiyle askere 
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alındıklarında) cümlesinden sonra (Yedek ge
dikli erbaş ismiyle tavzif olunurlar ve muvazzaf 
gedikli erbaşların ilk aldıkları tahsisatla asker
liklerini yaparlar) fıkrasının ilâvesini teklif edi
yorum. 

Afyon Mebusu 
-Dr.A.Selgil 

t. 'EKER (Çorum) — Esas Kabul olunmadı. 
RElS — Reyinize arzediyorum. Takriri na

zarı itibare alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı dik
kate alınmadı. 

Şu halde maddeyi aynen reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS —- Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. v 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Mjiidafaa Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,53 
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