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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Eskişehir Mebusu Ali Fuad Cebesoy, vâki 
davet üzerine İngiltere'yi ziyaret etmiş bulunan • 
B. M. Meclisi âzasından mürekkep heyet adına ' 
beyanatta bulundu. 

Reisvekili Celâl Yardımcı, Meclisi Âliyi 
temsilen İngiltere'yi ziyaret etmiş bulunan he
yete karşı gösterilen samimî alâka ve müsafir-
perverlikten dolayı B. M. M. adına teşekkürle
rini bildirdi. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 156 ncı mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sı, Başvekâletin talebi üzerine, geri verildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarıla
rının suallerden önce görüşülmesi hakkındaki 
önerge, kabul olundu. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 
1947 Bütçe yılı; 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 
1948 Bütçe yılı; 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1947 Bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunları kabul olundu. 

Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
ve 46 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
5672 sayılı Kanunun ek 1 nei maddesinin birin
ci fıkrasiyle geçici maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun, kabul edildi. 

2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun, 
kabul olundu. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Kan 
Gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve bu
na teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu , kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifinin komisyondan gelen 3 ncü 
maddesi kabul olundu. Dördüncü madde üzerin
de bir müddet görüşüldükten sonra dikkate alı
nan önergelerle birlikte madde, tekrar komis
yona verildi. 

Atatürk Orman Çiftliği arazisinden bir kısmı
nın istimlâkine salâhiyet verilmesi hakkındaki 
kanun, kabul edildi. 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanunun 
birinci maddesi üzerinde bir müddet müzakere 
cereyan ettikten sonra, 

7 . 1 . 1953 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Ağrı 

C. Yardımcı 

Kâtip 
İstanbul 

F. Tekil 

Kâtip 
Gazianteb 
'A. Ocak 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, Topkapı Sarayı Müzesiyle diğer 
müzelerimizdeki bâzı tarihî eserlerin Paris'te 
bir sergide teşhir edilmek üzere Fransa'ya gön
derilmesi kararının ne gibi fayda ve mülâhaza
lara mebni verildiğine dair sözlü soru önerge
si, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/923) 

2. — Zonguldak Mebusu Adürrahman Bo-
yacıgiller'in, Demokrat İzmir Gazetesinin İz
mir Belediye Başkanı Rauf Onursal ile Bele
diye Daimî Encümen azaları hakkındaki iddia
larının doğru olup olmadığına dair sözlü soru 

önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/924) 
3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-

yacıgiller'in, bir bakanın her hangi bir siya
si parti il kongresinde başkanlık divanında görev 
kabul etmesinin nasıl mütalâa edilmekte oldu
ğuna dair sözlü soru önergesi, Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/925) 

Yazıh soru 
1. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcn oğ

lu'nun, Kiği'de asayişle ilgili bâzı hâdiseler hak
kında ne gibi tedbirler alındığına dair yazılı 
soru önergesi İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/922) 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Ankara mebusları Hamdi Bulgurlu ve 

Fuad Seyhun'un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 3 ncü ve 30 ncu 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi (2/478) (Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

2.— Ankara Mebusu Cevdet Soydan ve 17 
arkadaşının, Kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri hı
sımları hakkında tatbik olunacak muameleye 
dair 3236 sayılı Kanunun- yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi (2/479) (Adalet 
Komisyonuna); 

3. — Çanakkale Mebusu Nusret Kirişcioğ-
lu'nun, Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/480) (Adalet Komisyonuna); 

4. — Erzurum Mebusu Fehmi Çobanoğlu'-
nun, Üniversiteler Kanununa ek 5234 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/481) (Tarım ve Millî Eği
tim komisyonlarına); 

5. — Giresun Mebusu Mazhar Şener ve 6 ar
kadaşının, Çay Kanununa ek kanun teklifi 
(2/482) (Tarım, Maliye ve Bütçe komisyonla
rına) ; 

6. — İzmir Mebusu Pertev Arat in, Şehir ve 
kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyet
leri teşkiline dair olan Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bâzı .maddelerinin 
kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanunun ek 
birinci maddesinin değiştirilmesi ve aynı kanu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/483) (İçişleri Komisyonuna); 

7. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, 
Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanunun 8 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/484) (Adalet Komisyo
nuna) ; 

Raporlar 
8. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi, Riyaseticumhur ve Divanı Muhase
bat Reisliği 1952 yılı Bütçelerinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifleri ve Bütçe Ko
misyonu raporu (2/444, 445, 450, 475) (Gün
deme), 

9. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
•ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanunla ta
dil ve eklerinin İçişleri Vekâletine ait cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1/490) 
(Gündeme), 

» e « 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Celâl Yardımcı 
KATİPLER : Ali Ocak (Gazianteb), Füruzan Tekil (İstanbul). 

m*m 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(İstanbul intihap dairesine kadar yoklama 

yapıldı.) 
REİS — Çoğunluk var, birleşimi açıyorum. 
Gündem hakkında usulün 89 ncu maddesi 

gereğince Kemal özçoban'a söz veriyorum. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, her toplantıda sözlü sorularm kanunla

rın görüşülmesinden, sonraya tehiri talep edil
mektedir. Tah-min ediyorum ki, böyle bir talep 
takriri bugün de verilmiştir. Sözlü sorular ha
kikaten bizim için lüzumlu bir müessesedir. Bu
nun da işlemesi lâzımdır. Fakat arkadaşların 
da hakkı vardır, mübrem ihtiyaçları ihtiva eden 
bâzı kanun tekliflerinin bir an evvel görüşül
mesini istemektedirler. Bu bakımdan günde-

— 49 -
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mine hâkim olan Yüksek Heyetinizden bir rica
da bulunacağım: Ya bir defaya mahsus olmak 
Üzere veyahut da her Perşembe günü sırf sözlü 
sorulara tahsis edilmek üzere bir toplantı yapıl
masını istirham ediyorum ve bu hususta bir 
önerge veriyorum. 

REİS —' Fikri Apaydın. 
FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Efendim, 

Kemal özeoban arkadaşımızın teklifleri söiZ al
mamı icabettirdi, huzurunuza gelmeye mecbur 
oldum. * •'•'-•^' 

içtüzük Meclis mesaisini Pazartesi, Çarşam
ba Cuma günleri olarak tesbit etmiştir. Bu 
günler, îçtüzük gereğince, Meclis Umumi Heye
tinin mesai günleri olarak tesbit edilmiştir. İç
tüzük değiştirilmedikçe, bu günler haricinde 
bir günün Heyeti Oelile tarafından yalnız sözlü 
sorular için tahsisi usule uygun olmasa gerek
tir.' İçtüzüğe sadakat bakımından bu ciheti 
Heyeti Al iyenize arzetmek isterim. 

REÎS — Şimdi önergeyi okutacağını. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemdeki sorular birikmiştir. Bu lüzum

lu müessesenin işlemesi lâzımdır. Perşembe 
günleri öğleden sonra toplanarak sözlü sorula
rın görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon, Karahisar Mebusu 
Kemal özçobaıt 

REÎS — önergeyi oylarınıza arzediyorum. 
AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) — 

Oya konulması da Tüzüğe aykırıdır. 
REÎS — Müsaade 'buyurur musunuz Vo-

ziroğlu, içtüzük, Meclisçe ayrıca karar veril
mediği takdirde görüşmelerin Pazartesi, Çar-

1953 O : 1 
samba ve Cuma günleri yapılmasını âmirdir. 
Binaenaleyh Meclis başka bir gün için de karar 
verirse mesele yoktur. (Doğru sesleri) önerge
nin oyunuza arzı nizamnameye aykırı değildir. 
önergeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Gündemle ilgili önergeler vardır, okutuyo
rum. 

Reisliğe 
Gündemdeki kanun teklif ve tasarılarının 

sözlü sorulardan önce görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Denizli Mebusu 
Eyüp Şahin 

Yüksek Reisliğe 
Gündemde bulunan kanunların sorulardan 

evvel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Tokad Mebusu 

Sıtkı Atanç 

Yüksek Reisliğe 
Gündemde bulunan kanunların sorulardan 

önce konuşulmasını arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar Mebusu 

Bekir Oynağanlı 

REÎS — Kanun teklif ve tasarılarının sözlü 
sorulardan evvel görüşülmesini oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 

Efendim, tereddüt vardır, özür dilerim, tek
rar edeceğiz: 

Kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorular
dan önce görüşülmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler... Önergeler 89 a karşı 95 oyla kabul 
edilmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Efendim; geri verilmesi talep edi
len bir teklif vardır, onu oyunuza arzettikten 

sonra kanun tekliflerinin görüşülmesine geçe
ceğiz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Mebusu Cevdet Soydan ve Ga-
zianteb Memusu Ali Ocak'tn, Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin D ve E fıkralarının değiştiril
mesi hakkında kanun tekliflerinin geri verilme
sine dair önergesi (2/370) (4/303) [1] 

[1] 57 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 

— 60 -

Yüksek Reisliğe 
Dinî bayram tatillerine bir gün ilâvesine dair 

kanun teklifimizin geri verilmesini rica ederiz. 
Gazianteb Mebusu Ankara Mebusu 

Ali Ocak Cevdet Soydan 

RE IS — önergeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ittihaz buyurduğunuz karar dairesinde kanun 
tekliflerinin görüşülmesine geçiyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLEB 

1, — Trabzon Mebusu Mahmut 'Goloğlu'nun, 
kan gütme sebebiyle islenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa-
yik Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/361) 

REÎS — iki defa görüşülecek işler arasında 
Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu arkada
şımızın teklifine ait madde komisyondan gel
mediği için gelecek birleşime bırakıyoruz ve di
ğer maddeye geçiyoruz. 

2. — Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun 
tasarısı ile Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük ve 
Hüseyin Ortakcıoğlu'nun Emirber ve Seyis Er
leri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 
ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ile Ge
çici Komisyon raporları (1/159, 2/293) 

REÎS — Birinci maddenin müzakeresine de
vam ediyoruz. Söz Feridun Fikri Düşünsel'indir. 

FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar; birinci maddenin mefhumu üzerinde 
bir az daha durmak lâzım geldiğine kaniim. Ge
çen gün geç vakit vukubulan maruzatım bâzı 
arkadaşlar tarafından yanlış anlaşılmıştır. Bu 
cihet dahi bendenizi ikinci defa huzurunuza gel
meye mecbur kıldı. Meselenin mahiyetine bihak-
kin nüfuz edebilmek ve isabetli bir karara vara
bilmek için tasarının birinci maddesinin hüküm
lerinin bir kere daha gözden geçirilmesinde fayda 
melhuzdu*. 

Birinci maddenin birinci hükmü şudur: (Tür
kiye Cumhuriyeti ordu mensuplarından asteğ
menden mareşale ve büyük amirale kadar kıta 
komutanı bulunan veya gemilerde vazife gören su
baylara aşağıdaki maddeler hükümleri dairesinde 
emir eri verilir.) 

Şimdi ikinei hükme geçmeden evvel bu hü
küm üzerinde bir miktar durmakta fayda var
dır. Mevcut hükme göre görülüyor ki, subay
lardan mareşal ve amirale kadar cümlesinde 
emir eri alabilmek için aranacak husus, kıta 
komutanı olmalarıdır. Kıta komutanı ne demek
tir? Bunun bilinmesi ve tesbiti lâzımgelir. Gerçi 

kanunda bu hususta hüküm vardır. Fakat sözcü 
tarafından olsun tavzihi asgari bir icaptır. «Kıta 
komutanı bulunan ve gemilerde vazife gören su
baylar» deniyor. Gemilerde vazife gören subay
lar için, ister kıta komutanı olsun, ister olmasın, 
ayrı bir kıstas kabul olunuyor. Yani denizde 
ayrıca kıta komutanı olmıya lüzum yoktur. De
mek ki iki ölçü kullanılıyor. 

RtFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Gemi zaten 
kıtadır. 

FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Ben burada Meclisi Âlinin bir hataya gitme
mesi için konuşuyorum. Binaenaleyh bu yolda 
karar alınırken tenvir etmeyi de vazife telâkki 
ediyor, bunu bir mecburiyet sayıyorum. (Doğru 
doğru sesleri). 

Şimdi burada iki ölçü kullanılıyor; yani kıta 
komutanı bulunanlara veya gemilerde vazife gö
ren subaylara şu aşağıdaki maddeler hükmü da
iresinde emir eri verilir denildiğine göre denize 
ait olan kısım ayrı olabilir; fakat asıl bende
nizin üzerinde durmak istediğim ve noksan 
gördüğüm husus kıta komutanı tâbiridir. Kıta 
komutanı hükmü konunca, meselâ geçen gün 
Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın üzerinde dur
duğu, doktorlar, askerî hastane sertabipleri, 
baytarlar, hesap memurları ve daha akla gele
bilen bu kabîl kimselere verilmiyecektir. He
sap memurları büroda çalışan kimseler olduk
ları için onlar hakkında ne denecekse tasrihin
de fayda vardır. 

Doktorlara gelince, hastanede her hangi bir 
faaliyette bulundukları zaman onları diğer su
baylardan tefrika imkân yoktur. Daha esaslı 
olan nokta, (kıta komutanı) kelimesidir. Kıta 
komutanı mahiyetinde olmıyan kimselere veri
lip verilmemesi meselesi ikinci fıkrada tesbit 
olunuyor, ikinci fıkrayı okursam, heyeti umu-
miyesi hakkındaki vaziyet daha iyi tavazzuh 
eder: 

«Fiilen kıta komutanı olmadığı veya gemi
lerde vazife görmediği halde hizmetlerin mahi
yeti kıtalarda'kinin aynı olduğu Genelkurmayca 
kabul edilen kadro işgal eden subaylar hakkın
da da yukardaki hüküm tatbik edilir.» 

Şimdi, görülüyor ki burada da aynı kıstası 
esas olarak tutmakla beraber; bir tasrih yapıl-

— öl -
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madiği için Genelkurmayın kendisi için güçlük 
arzeden ve tatbikatta Genelkurmayı müşkül 
duruma düşürecek bir vaziyete meydan verili- j 
yor. Bendenizce (kıta komutanı) tâbirini izah 
edecek, burada bu işin mütehassısı, izah edecek 
zevat vardır. Meselâ, Genelkurmayı alalım. 
Genelkurmay dairelerinde, talim - ü terbiye da
iresinde başkanlık edecek zatın vazifesi ve va
ziyeti kıta komutanlığı mıdır? Bunun gibi zor 
bir iş tahmil ediliyor. Yani vâzıı kanunun ken
disinin yapması lâzımgelen, hududunu kendisi
nin tâyin etmesi iktiza eden bir cihet. İkinci 
fıkra Genelkurmaya yüklüyor. Genelkurmayın 
bunun içinden çıkması çok zordur. 

Şimdi, düşünün, Genelkurmay Başkanını kı
ta kumandanı olarak: kabul ediniz, ikinci baş
kan kıta komutanı mıdır? Talim-ü Terbiye 
Dairesi Başkanı, Ordu Dairesi Başkanı kıta ko
mutanı mıdır"? Görülüyor ki, kendimizin vâzıı 
kanun olarak halletmemiz lâzımgelen bir husu
su doğrudan doğruya Erkânı Harbiyenin omu-
zuna yüklüyoruz. Buna hakkımız yoktur, doğ
ru bir şey değildir. 

Geçen gün Ahmet Başıbüyük arkadaşımız 
sordu ve komisyon cevap vermedi, Genelkur
may Başkanı emir eri alacak mıdır, almıyacak 
mıdır? 

NÎHAT lYRlBOZ (Çanakkale) — Reis Bey 
gürültüden hatibi takip edemiyoruz. 

RElS — Müzakereler takip edilemiyor efen
dim. 

FERİDUN FÎKRt DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Şimdi Genelkurmay Başkanının yerinde ol
duğunuzu düşünün, kıta komutanı tâbirini çok 
genişe çekerek Kara Kuvvetleri Komutanı ve 
daha birçok reisler var, bunlara doğrudan doğ
ruya kıta komutanı demek gayet zordur. Fa-
'kat bunlar âmirlerdir, ordunun en yüksek ka
demesini işgal eden zevattır. Bunlardan benim 
şahsi kanaatimce emir .eri driğ edilemez. Onun 
için umumiyet itibariyle görülüyor ki, bu işte 
biraz daha esaslı kıstaslar koymak lâzımdır. 
ileride, tatbikatta bizim halletmemiz lâzımgelen 
işleri ordunun teknik makamlarına bırakmak 
hatalı olur. Bundan Genelkurmay Başkanının, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 40 ncı maddesi 
mucibince haiz olduğu yüksek otoriteye karşı 
söylenmiş bir söz asla mevzuubaKis değildir. Bi
lâkis bendenizin mâruzâtım ordu yüksek kade-

1953 O : 1 
melerini birtakım münakaşaların mevzuu ol
maktan çıkarmak maksadına matuftur. Yarın 
Genelkurmay bunu doğru yaptı, salâhiyet verdi 
vermedi gibi hususlar zulmette kalmamalıdır. 
Bunlar komisyonda, Mecliste konuşularak tasrih 
edilmelidir. Çünkü aşağıda ağır birtakım cezai 
müeyyideler vardır. Bütün bunlar ordu dâhi
linde büyük rahatsızlıkları mucip olur. Bendeniz 
istirham ediyorum; gerek komisyon gerek Millî 
Savunma Bakanlığı bu kanunun Meclissçe ka
bulünden ziyade bu işin tatbikatta arzedeceği 
müşkülâtı göz önüne getirerek, bu hususları sa
rih olarak ele alıp bunları tesbit etmelidir. Yok
sa böyle geçiştirilerek zulmette bırakılan bu 
maddei kanuniyenin tatbikatta büyük sıkıntı
lara meydan vereceği kanaatindeyim. 

Evvelü âhir mâruzâtım budur. 
RElS — Efendim; üç celseden beri bu bi

rinci madde üzerinde müzakerenin devam etme
sine rağmen daha 4 arkadaş söz almıştır. Kifa
yeti müzakere önergesi vardır, okutuyorum: 

Başkanlığa 
Emir ve seyis erleri kanun teklifinin birin

ci maddesi üzerindeki görüşmeler kâfidir. Tak
rirlerin ve maddenin oya konulmasını arzederim. 

izmir 
Pertev Arat 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Kifaye
tin aleyhinde söz istiyorum. 

RElS — Kifayetin aleyhinde söz Ahmet Ba
şıbüyük'ündür. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşların, görüşülmekte olan birinci 
madde kanunun bel kemiğini teşkil etmekedir. 
Bu maddet üzerinde uzun boylu konuşulup 
vaziyet tavazzuh etmeden ve hele komisyon söz
cüsü bâzı hususları burada tenvir etmeden ka
bul edildiği takdirde kanun daha burada doğ
madan ölmüş olacaktır. (Doğru sesleri) Bina
enaleyh müsaade buyurun, mesele aydınlansın. 
Komisyon Sözcüsünden soracağımız sualler var
dır, kendisi teşrif etsin soralım. Tatbikatta sui
istimalleri bertaraf etmek ve bunun yanında tat
bikata kolaylık vermek, yüksek makamları bey
hude yere işgal etmemek, itham altında bulun
durmamak bakımından bu maddeyi adam akıllı 
inceliyelim, bir vuzuh vermeye çalışalım, onun 
için arkadaşların konuşmasına müsaade buyu
run arkadaşlar. 
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REİS — Geçici Komisyon Sözcüsü söz j 

istemektedir. 
Halûk Şaman. 
GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 

(Bursa) — Bundan evvelki celsede olduğu gibi 
bu celsede de ayrıca birinci maddenin medlul 
ve mânası üzerinde izahat vererek heyeti unıu-
miyenizi işgal edecek değilim. Yalnız muhterem 
arkadaşlarımdan gerek bu madde üzerinde ge
rek mütaakıp madde hakkında sorulacak sualle
re cevap vermeye amade olduğumuzu arzetmek 
isterim. 

BEİS — Sual mi soracaksınız? (Kifayet re
ye konsun sesleri) 

Efendimi kifayeti müzakere takriri geldiği 
zaman bu arada komisyonların ve Hükümetin 
bir diyeceği var mı, milletvekili arkadaşlarımı
zın bir sual tevcih etmeleri mevzuubahis midir 
diye komisyonları dinledikten sonra kifayeti 
oya koyuyoruz. Tesis buyurduğunuz içtihat bu 
merkezdedir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Evvelâ, 
Genelkurmay Başkanı fiilen kıta komutanı ola
rak komisyonca kabul edilmekte midir? 

Kendisine bütün salâhiyetleri vermekte ol
duğumuz Genelkurmay Başkanının vaziyetinin 
Meclis önünde tavzihini rica ediyorum; buraya 
fiilen kıta komutanı tâbiri konduğuna göre. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Bursa) — Efendim, Teşkilâtı Esasiye Kanu
n u m u z u n ^ ncı maddesi hükmü sarihtir. Meclisi 
Alinin şahsında mündemiç bulunan Başkomutan-
lık salâhiyetini Cumhurbaşkanı temsil eder. Ve 
bu vazife hazarda Genelkurmay Başkanı tara
fından "ifa olunur. Bu itibarla silâhlı kuvvetler 
başkomutanı demek olan bir zatın elbette ki, 
kıtalar komutanı olacağı izahtan varestedir. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Şu halde 
esbabı mucibe lâyihasmdaki emir eri almak hak
kı ancak subayın gördüğü vazifenin icap ve za
ruretinden doğmakta olduğu şeklindeki esbabı ı 
mucibe ile şimdiki beyanınız arasındaki tena- ı 
kuzu izah eder misiniz? j 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Devamla) — Böyle bir tenakuz olmadığına ka- ; 
niiz. Ayrıca komisyonunuz Genelkurmay Başka- j 
nmın görmekte olduğu vazifenin emir eri kullan- J 
ma zaruretini doğuracağı kanaatindedir. | 

REFET AKSOY (Ordu) — Benim anlayışı- I 
ma göre, kıta komutanı demek; muharip subay i 
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demektir. Her hangi bir muharip kıtanın yanın
da vazife alan doktorlar da kıta komutanlığı 
durumundan istifade edecekler midir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Devamla) — Geçen celselerde de izah ettiğim 
gibi, orduda vazife mütenevvidir. Sivil bir dok
torun hattâ bir tıp ilim adamının gördüğü mesa
iyi yapmakta olan subay doktorlar bulunduğu 
gibi, bunların yanında tamamiyle muharip 
sınıfların evsafını taşıyan doktorlar da mev
cuttur. Bu maksatladır ki, komisyon bu husus
ları tefrik ederek hangisinin emir eri almak sa
lâhiyetini haiz olacağını takdir keyfiyetini Ge
nelkurmay Başkanına bırakmıştır. 

REİS — Kifayeti müzakere önergesini oyu
nuza arzedeceğim. Müzakrenin kifayetini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler..; Müzakerenin kifayeti 
kabul edilmiştir; 

Madde ile ilgili önergeler var, okutuyorum. 

Reisliğe 
Görüşülmekte olan maddeye aşağıdaki fıkra

nın eklenmesini arz ve talep ederim. 
«Vazifelreinin galip vasfı büro hizmetinden 

ibaret bulunan Millî Savunma Bakanlığı, Genel
kurmay Başkanlığı, ordu, kolordu, tümen, yurt
içi komutanlıkları, askerlik daire ve şubeleri, as
kerî fabrikalar, sabit hastaneler, askerî depo gi
bi yerlerde çalışan komutan ve subaylara emir 
eri verilmez.» 

Çorum 
Ahmet Başıbüyük 

Reisliğe 
Görüşülmekte olan maddeye aşağıdaki fıkra

nızı ilâvesinin oya arzını talep ed-erim: 
«Bekâr subaylara hususi hizmetler ikicin emir 

eri verilmez.» 
Çorum 

Ahmet Başıbüyük 

Reisliğe 
Görüşülmekte olan maddeye (Seyyar jandar

ma birliklerinde fiilen vazife almıyan jandarma 
subaylarına emir eri verilmez) fıkrasının eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Ahmet Başıbüyük 

Yüksek Reisliğe 
Tasarıda vuzuh olmadığı birinci maddenin 

yazılışından anlaşılmaktadır. Binaenaleyh daha 
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vazıh şekilde kıstaslar tâyinine imkân verilmek I 
üzere birinci maddenin komisyona havale edil
mesini arz ve teklif eylerim. 

Bingöl 
F . F. Düşünsel 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin metnindeki kıta komutanı 

yerine, (vazifesi icabı, efradı ailesini şehir ve 
kasaba dışında oturtmak mecburiyetinde kalan 
her subaya bir emir eri verilir.) konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

REİS —• Komisyonun bu önergelerin kabul 
veya reddi hakkında mütalâası var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Kabul etmiyoruz. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Öner
geler hakkında konuşacağım. 

REÎS — Kifayeti müzakere, kabul edilmiş
tir. Birinci önergenin dikkate alınıp alınmama- I 
sim oyunuza arz edeceğim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bir ke
re daha okunsun. 

REÎS — Peki bendeniz okuyayım. 
(Çorum Mebusu Ahmet Başıbüyük'ün birin

ci takriri tekrar okundu) 
REÎS — önergenin dikkate alınmasını ka- I 

bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
«Bekâr subaylara hususi hizmetleri için emir 

eri verilmez.» mealindeki Ahmet Başıbüyük ar
kadaşımızın takririnin dikkate alınmasını ka- I 
bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

«Seyyar jandarma birliklerinde fiilen çalış-
mıyanlara "emir eri verilmez.» mealindeki Ah
met Başıbüyük'ün önergesinin dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiş
tir. 

«Daha vazıh şekilde kıstaslar tâyinine imkân
lar verilmek üzere birinci maddenin komisyona 
verilmesi» hakkındaki Feridun Fikri Düşün-
sel'in teklifini kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Birinci maddedeki «kıta komutanı yerine va- I 
zifesi icabı efradı ailesine şehir ve kasaba dı
şında oturmak mecburiyetinde kalan her su
baya emir eri verilir.» şeklindeki Hüseyin Or-
takcıoğlu'nun önergesinin dikkate alınıp alın
mamasını oyunuza arzediyorum. Kabul eden- I 
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ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Şimdi, müsaade ederseniz birinci maddeyi 
oyunuza arzedeceğim. Yalnız arkadaşlar, bir 
mâruzâtta bulunayım; malûmu âlileri, Teşkilâ
tı esasiyede, gündemlerimizin ve müzakereleri
mizin . devammca ele almak mecburiyetinde ol
duğumuz ve halen mer'i ıstılahlar var. İçtüzük
te mevcut olan ıstılahlar da ayrıdır. Teşkilâtı 
Esasiyede mevcut ıstılahların dikkate alınması 
mecburiyeti vardır. Dikkat buyurulacak olursa, 
(Türkiye Cumhuriyeti Ordusu mensuplarından 
asteğmenden Maraşale ve büyük amirale kadar, 
kıta komutanı bulunan veya gemilerde vazife 
gören subaylara aşağıdaki maddeler hükümle
ri dairesinde emir eri verilir. 

Fiilen kıta komutanı olmadığı veya gemiler
de vazife görmediği halde hizmetlerinin mahi
yeti kıtadakilerin aynı olduğu Genelkurmayca 
kabul edilen kadroları işgal eden subaylar hak
kında da yukardaki hüküm tatbik olunur.) de
nilmektedir. Burada (Genelkurmay Başkanlığı) 
tâbiri geçmektedir. Halbuki Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda «Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
seti» şeklindedir. Bu hususta yalnız komisyona 
söz vereceğim. (Gürültüler.) 

BEDRİ NEDİM GÖKNÎL (İstanbul) — 
Mühim bir meseledir, müzakere açılsın.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Bursa) — Efendim, Anayasada kullanılmış 
olan ıstılahların aynen kanun metinlerinde 
kullanılmasının zaruri olduğu kanaatini taşıma
makla beraber heyeti celileniz karar verdiği 
takdirde komisyonumuz burada geçen (Genel
kurmay Başkanlığı) nı (Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisliği) ile ve (bakanlıklar) tâbirini de 
(vekâletler) tabiriyle istibdal etmeye amadedir. 

REİS — Müsade buyurun; elimizdeki mat-
sanılan muhit ve şartlara göre münhasıran dış iş-
tabiî bunu Heyeti Celilenize arzetmek mecburi
yetinde idik. 

Şimdi Komisyondan gelen matbu şekli aynen 
oyunuza arzediyorum: 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Müsaade buyurun efen
dim. Geyen celsede matbu şekil üzerinde bir tas
hih yapılmıştı Maddenin ona göre okunmasını 
rica ederim. 

REİS — Efendim, bunlar vaktinde ve tam 
olarak Riyasete gelmelidir. 

Maddeyi bu tashihle tekrar okuyoruz. 
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Emir ve Seyis Erleri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet^ Ordusu 
mensuplanndan asteğmenden maraşale ve bü-
yük amirale kadar, kıta komutanı bulunan veya 
gemilerde vazife gören subaylara aşağıdaki mad
deler hükümleri dairesinde emir eri verilir. 

Fiilen kıta komutanı olmadığı veya gemiler
de vazife görmediği halde hizmetlerinin mahiyeti 
kıtadaikilerin aynı olduğu Genelkurmay Baş
kanlığınca kabul ve ilgili bakanlıklarca tasdik 
edilecek kadroları işgal eden subaylar hakkında 
da yukardaki hüküm tatbik olunur. 

RBÎS — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler ... Etiniyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Emir erleri subayların resmî 
veya hususi işlerinde veyahut subay evlerinin ya
şanılan muhit ve şartlara göre münhasıran dış 
işlerinde askerlik şeref ve haysiyetine uygun bir 
şekilde yardımcı vazifesi görürler. 

REÎS — İkinci madde hakkında söz istiyen? 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, ikinci madde emirerlerini şu üç 
yerde çalıştırmaya müsaade etmektedir: Birin
cisi, subayın resmî işleri. Bu, malûm, kışlalarda, 
konaklarda ve karargâhlarda .. Bunun hakkın
da söyliyeeeğimiz bir şey yok. 

İkincisi, subayın hususi işlerinde. Arkadaş
lar subayın hususi işlerinin hududunu, Büyük 
Millet Meclisinin mutlaka çizmesi lâzımdır. Su
bayın hususi işleri nerede başlar, nerede biter? 

Maddenin metni emir erlerinin askerlik şeref 
ve haysiyetine uygun bir şekilde yardımcı vazife 
görecekleri, şeklinde hududun bir kısmını tas
rih etmiştir. Fakat diğer hudutların da açık ola
rak bilinmesi zaruridir. Hele metin, 8 nci mad
de ile birlikte mütalâa edildiği zaman hudutla
rın tasrihinde zaruret vardır. Çünkü emir eri, 
emirerliği müddetince talimü terbiyeden uzak 
katacaktır ve böylece askerlik icaplannı yerine 
getiremiyeceği mülâhazası ile emir erliği vazife
lerinin mümkün olduğu kadar kısa bir zaman 
ifa ettirilerek heman kıtasına dönmesi sekizinci 
madde ile kabul edilmiş bulunmaktadır. Şu halde 
emir erinin subayını hususi 'işini gördükten sonra 
kıtasına dönüp talimü terbiye ile meşgul olması 
bakımından, bilhassa iktisadi ve sair hususlarda 
hangi işleri görüp hangilerinin yasak olduğunun 
katî olarak bilinmesi çok ehemmiyetlidir. 
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I Meselâ : Emir erleri ortaokula devam etmekte 

olan subayların çocuklarinı mektebe kadar gö-' 
türüp getirme vazifesini üzerlerine alacaklar 
mıdır? Bu vazife ere yüklendiği takdirde, emir 
erini icabında akşama kadar subayın evinde ve 
dış hizmetlerde çalıştırmak kaabil olacaktır. Ve 
binnetice talim ve terbiyeden uzak bırakılmış 
olacaktır. 

Subayın çeşitli hususi işleri vardın. Meselâ 
birçok yerlerde görürüz. Subayın geniş bir bah
çesi vardır, onun sulanması lâzımdır. Küçük ka
zalarda odun kırdırmak ve buna benzer işler 
gördürmek istiyen subaylann emir erlerine bu 

! işler yüklenecek, yani vazifesi cümlesinden ad
dedilecek mi? Bunların hiç değilse komisyon söz
cüsü tarafından tasrih edilmesi lâzımgelir. Bun
da zaruret vardır, arkadaşlar. Çünkü subayın 
hususi hizmeti olarak kabul edilmiyen işler emir 
erlerine gördürüldüğü takdirde 9 ncu maddede 
ceza müeyyidesi mevcuttur, o ceza müeyyidesi 
ilo cezalandıracaklardır. 

Arkadaşlar, bunun yanında şimdiye kadar 
hiç mevzuubahis olmıyan bir nokta daha vardır: 
Emir erlerinin, vazifeleri kanunla tesbit edilir
ken ordu evlerinde ve otellerde hizmet eden ga
zinosunda rakısına vanncaya kadar dağıtan, 
Genel Kumayın ve buna benzer yerlerin tabldot-
lannda çalışan Ordu evlerinin barlannda ki caz
larda çalışanlânn vazifeleri devam edecek midir? 
Onların da burada tasrih ve tadat edilmesi lâ
zım gelmektedir. Bunlann durumu nedir? Onlar 
yine bu hizmetlerde çalışacak mı? Bu hususlann 
bu maddede bilhassa uzun boylu konuşulması ve 
bir karara bağlanması lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar; kıtalarda terziler, kundu
racılar ve daha bir çok hususi işler gören kim
seler vardır. Talimatname bunların ancak kıta
larda kendileri için verilen vazifeleri yapabile
ceklerini âmirdir. Buna rağmen bugün kıtalar
da bu gibi erleri şahsi işlerde çalıştırarak tâlim 
terbiyeden uzak kalmalarına sebebiyet veril
mektedir. Bunların da hususi hizmetlere dâhil 
olup olmadığı ve şahsi işleri görüp göremiyecek-
leri hususlarının konuşulmasında zaruret vardır. 

Hülâsa olarak şunu arzediyorum; biz emir 
erini subay evinden erken çıkıp geç geliyor di
ye vermekteyiz. Emir eri hiçbir zaman subayın 
şahsan yapamıyacağı işleri yapamaz. Tonlarca 
odutt ve kömür kıramaz. Tahammül edemiyecek-
leri yükleri ve bir de mektep çocuklarının çan-
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talarını taşıyamaz. Bu maruzatımla şunu anlat
mak istiyorum; 2 nci madde emir erlerinin vazi
fe ve işlerinin tam olarak hudut ve şümulünü 
tâyin etmemektedir. îkinci maddede hususi iş
lerin hududunu emir erinin şeref ve haysiye
tiyle hudutlandırılmıştır. Halbuki emir erleri
nin vazifesi yalnız haysiyet ve şereflerine mu
gayir işler gördürmekle hudutlandırılamaz. Bu
nun yanında birçok hususi işler vardır, bunla
rı da göremez. Ezcümle kıtalardaki terziler, 
kunduracılar hususi işlerde hiçbir suretle çalış
tırılamaz. Halen Genelkurmay'da, Ordu evlerin
de, otellerde çalıştırılmakta bulunan askerler 
hiçbir suretle bu işlerde çalıştırılamazlar. Bu, 
bunun mevzuuna girmektedir. Bu hususta bir 
kanunu yoktur. Subayların hususi hizmetlerinin 
görüşülmekte olduğu şu anda bunlar üzerinde 
de durmak ve eğer kanunu kabul edeceksek 
Meclis olarak ordu evlerinde ve birçok danslı, 
içkili yerlerde bunların bu vazifeyi görmesine 
taraftar değiliz. Menedeceksek tasrih edelim, de
dikodusu devam etmesin. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
KEMAL BALTA (Bize) — îkinci madde ha

kikaten üzerinde durulacak bir maddedir, gayet 
ehemmiyetlidir. Yüksek Meclisin nazarı dikkati
ni celbederim. (Emir erleri; subayın resmî, hu
susi işlerine veya subay evlerinin yaşanılan mu
hit ve şartlara göre münhasıran dışişlerine baka
cak...) Evden içeri girmesi yasaktır, iki aydan 
altı aya kadar cezası vardır. Bu, yarın birçok 
ihtilâflara sebebiyet verir. Bu hususta sözcü bi
zi tenvir etsin. Yarın evden içeri giren nefer, 
beni evde kullanıyorlar diyebilecektir. Böyle va
kalar olabilir. Bu suretle yarın birçok mahkeme
lerde birçok arkadaşlarımız lüzumsuz yere muha'-
keme edilir. Gelsin ttunu bize sözcü tasrih etsin. 
Bu madde gayet ağırdır. Arkadaşlar, bu vaziyet
te emir eri vermektense vermemek daha evlâdır.. 

REİS — Hüseyin Ortakçıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 

Muhterem heyetiniz kanunun esasını kabul etmiş 
bulunmaktadır. Biz bir prensip ve dâvayı huzu
runuza getirmiş olmakla bunun maddeleri üze
rinde konuşmamamız icabederdi. Fakat tasarının 
heyeti umumiyesi kabul edilip maddefere geçildi
ğine göre, bu kanunun gerek şekli ve gerekse tat
bikatı itibariyle çalışmış bir arkadaşınız olarak, 
maddelerin tanziminde dâhi belki faydamız do
kunur, diye söz aldım. 
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| Kemâl Balta arkadaşımız, bu tasari Karma 
i Komisyona verileceği oturumda söz alarak: «Eğer 
i emir eri subayın evine girerse, hepimiz insanız, 

bunun suiistimal edileceğini kabul etmemiz ica-
: beder. Eğer suiistimal edilmesini istemiyorsak, 

emir eri subayın evine girmemelidir» diye bir 
ifadede bulunmuşlardı. 

| Bizde her şeyden evvel eve vermemek lâzım
dır, diye bu kürsüden ifade etmiştik. Arkadaş
lar zâten Türk Milletinin bu mevzuda gösterdi
ği büyük hassasiyetin en büyük sebebi emir erle
rinin evlerde istihdam edilirken yapılan suiisti
mallerin üzerinde toplanmaktadır. Bütün hassa
siyetimiz bu noktadan ileri gelmektedir. Şimdi 
kanunu hazırlıyan Karma Komisyon «hususi iş
lerde de kullanılır.» diyor. Bunların mânâsım 
tamamiyle tasrih etmek lâzımdır. Bir ailenin o 
kadar çok hususi işleri vardır ki, bunların hepsin
de emir eri kullanılır demek, büyük hata et
mektir, en büyük fenalığı yapmaktır. Âmme 
hizmeti için silâh altına çağrılmış bir insana, 
hususi işi de göreceksin, demek kanun vâ-
zn için çok ağırdır. Şimdi bu kabul edildiği 
takdirde bunu subayın vazifesi icabı evi ile kı
tası arasındaki irtibata inhisar ettirmek zarure
ti vardır. Hususi hizmet bu ise vatandaş vic
danında yer alır. Fakat kıtası ile subayın evi 
arasındaki münasebetler dışında kalan hususi 
hizmetleri, bu hususi hizmet teriminin içinde 
mütalâa ederseniz bunun içinden hiç kimse çı
kamaz ve bu kanun, eski kanundan daha kötü 
bir kanun olur. Çünkü eski kanun iki madde
den ibaretti : (Her subaya bir emir eri verilir. 
Resmî ve hususi işlerinde kullanır.) deniliyordu. 
Şimdi bu*kanunla hususi işlerin mahiyetini tâ
yin etmeyi emir eri kullanacak subayın takdi
rine terk etmiş bulunuyoruz. İstirham ederim, 

' bir kanun yaparken bunun nerelere kadar uzı-
yacağmı tâyin ve tahdit etmek lâzımgelmez mi? 
Hususi hizmetine nerelere kadar vardığına da
ir komisyon maddelere bir şey koymamış ama 
belki esbabı mucibede de vardır diye hususi hiz
metin mahiyetini esbabı mucibeyi tetkik ederek 
öğrenmek istedim. Tetkikatım neticesinde an
ladım ki, bunu komisyon asla hatırına getir
memiş. Ahmet Başıbüyük arkadaşım izah etti, 
ben soruyorum hepiniz aile reisisiniz, bu mem
lekette 20 milyon nüfus da birer aile mensubu
dur, hanginizin çocuğu başka bir adam vasıta-

I siyle mektebe götürülüp getirilir? Bendeniz bi-
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raz evvel bir takrir vermiştim, kifayeti müza
kere sebebiyle takririmi müdafaa etmek imkânı
nı bulamadım. İsterdim ki, bu kanun yapılır
ken tafcdir Genelkurmaya, Millî Savunma Ve
kâletine kalmasın, kanun vazıh olarak salâhi
yetlerimizi, haklarımızı bu maddenin içerisin
de aynen tasrih eylesin, 

Müsaadenizle bir hâtırayı buradan arz ede
ceğim; vaktiyle Demokrat Parti muhalefette 
bulunduğu zaman, 18 nci madde müzakere edi
lirken Halk Partisi demiştir ki, «Hükümete iti
mat etmiyor musunuz? Biz elbette suiistimal et-
miyeceğiz. Nitekim kanun vaz'edildiği günden 
beri de suiistimal edilmedi. Her şeyden evvel 
kanunu objektif esaslara göre tanzim etmek za-
ruretindeyiz, bugünkü Türk Demokrasisinin 'esa
sı da budur...» Arkadaşlar bugün biz de o pren
sibin içerisindeyiz. Kanun vâzıı olarak bu hak
ları nasıl Genelkurmay Başkanlığına devredi
yoruz? Bu, elbette burada halledilmelidir. 

İkincisi; hukuk bakımından'üzerinde ehem
miyetle durulması lâzım gelen bir noktadır. 
Meclis bu yetkisini başkasına tevdi edebilir mi? 

REİS — İkinci madde üzerinde konuşunuz. 
HÜSEYİN ORTAKCİOĞLU (Devamla) — 

Hususi hizmet meselesi üzerinde mukayeseli bir 
konuşma yapmak istediğim için bunu arzediyo-
rum. Mevzu dışına çıkmış değilim. 

Meselâ; bahçe sulattırılıyor. Bahçelievlere, 
İller Mahallesine gidiniz; İstanbul'da Pendik, 
Maltepe, Kadıköy'e kadar gidiniz, subayların 
evlerindeki erler ellerinde birer hortum bah
çelerde çiçek ve sebze suluyorlar. Bu kanun 
çıktıktan sonra da bu hizmetler yaptırılabilecek 
midir? 

İkincisi; benim en çok üzerinde hassasiyetle 
durduğum mevzu, efradı ailesinden birisinin, su
bay olmıyan bir kimsenin beş adım gerisinden, 
ordu üniformasını taşıyan bir Mehmetçik çarşı
da, pazarda dolaşacak mı? Bu da hususi hizmete 
giriyor mu? Bu işin de burada halledilmesi lâ
zımdır* 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; gerek Başıbüyük arka
daşımız, gerek, Ortakcıoğlu arkadaşımız 
haklıdırlar. Ancak size sorarım, su hizmet er
lerinin hususi işlerinin hududunu şurada tâyin 
edelim desek, bu, mümkün müdür? ( «Mümkün
dür», «mümkün değildir.» sesleri) Müsaade bu-
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I yurun. Bence mümkün değildir. Çünkü arkadaş

lar bugün emir erlerinin yaptığı işleri teferru-
atiyle sayın dersek hepsi birden sayılamaz. Arka
daşlar bu kanunun sekizinci maddesinde bu iş 
için bir talimatname yapılacaktır ve emir erleri
nin bütün hizmetleri, hususi hizmetleri, resmî 
hizmetleri ne olacaktır? Bunlar çerçevelenecek 
ve bu talimatnameye girecektir. Meclis, bir tali
matname mevzuu olan işi bugün burada müna
kaşa etmekle, zannederim ki, içinden çıkamaz. 
O itibarla biz kanun yapıyoruz, kanunun 9 ncu 
maddesiyle bu işte suiistimal edenlere büyük ce
zalar tâyin ediyoruz. Binaenaleyh biraz da bu işi 
bu talimatnameyi yapacak olanların inisiyatifine 
ve bunu idare edecek olanların vicdanlarına 
terkedelim. Yapacakları talimatname ile bu işi 
idare etsjnler. İlerde aksaklık çıkacağını gö
rürsek bu maddeyi tadil etmek daima elimizde
dir. Biz burada talimatnamenin hükümlerini 
tâyin edeceğiz diye ikinci maddeyi çıkmaza so
kacağız. Acaba bahçeyi sulasm mı sulamasın mı? 
Çocuğu mektebe götürsün mü, gütürmesin mi? 
Bunları ele alırsak arzettiğim gibi binlerce mev-
«u çıkar. O itibarla talimatname mevzuu olan bu 
işi burada münakaşa etmiyelim. 

REİS — Komisyon sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; hiç
bir kanunda o kanunun temas ettiği hâdiseleri 
tadat etmek onları birer birer zikretmek görül
müş isterden değildir. Şayanı hayrettir, bizden 
evvel söz söyliyen arkadaşlarımız mutlaka ka
nunun metninde birtakım işler tadadı bizzikir 
suretiyle sayılsın diyorlar. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Sordu
ğumuz suallere cevap verin, zapta geçsin, iste
diğimiz bu kadar.. 

| HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Cevap ver-
! meye çalışacağım efendim. Biz ikinci maddeyi 

tedvin ederken, birtakım kıstaslar koymak za
ruretini duyduk ve bu zarureti yerine getir
meye çalıştık. 

Evvelâ Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın so
rularından başlıyayım. Biz ikinci maddede emir 
»erlerinin hizmetlerinin şümulünü,*sadece asker
lik şeref ve haysiyeti ile tahdit etmiş değiliz. 
Müsaade ederseniz maddeyi huzurunuzda bir 
kere daha okuyacağım. 

«MADDE 2. — Emir erleri subayların resmî 
veya hususi işlerinde veyahut subay evlerinin 
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yaşanılan muhit ve şartlara göre münhasıran 
dış işlerinde askerlik şeref ve haysiyetine uy
gun bir şekilde yardımcı vazifesi görürler.» 

Bu maddeyi tahlil ettiğimiz zaman burada 
birtakım hadler görüyoruz, yalnız askerlik şe
ref ve haysiyetinden ibaret değildir kayıtlar. 
Yaşanılan muhit ve şartlara göre münhasıran 
dış işlerinde istihdam edilirler. Binaenaleyh, 
mahiyeti itibariyle evin iç hizmeti sayılan bir 
hizmette emir erlerinin istihdamı, huzurunuza 
getirilmiş olan bu kanunla tecviz edilmemek
tedir. 

Zannederim, not alabildiğim, çocukları mek
tebe götürme hikâyesi vardı. 

Biz kanunu gayet elâstiki tuttuk. Dikkatini
zi çekerim. Suiistimale müsait, suiistimali yara
tacak demek istemiyorum. Kanunun bâzı ahvalde 
işlemez hale gelmemesi için çalıştık. Çocukların 
mektebe götürülmesi elbette ki bir kasabada, bir 
şehirde, bir köyde, evin dış hizmetlerinde madut 
değildir. Hiçbir aile çocuğunu evinden mekte
be götürmez, götürenler varsa bu onların fazla ti
tizliğinin bir neticesi olsa -gerektir. Ama, şimdi 
bir misal zikredeceğim, bâzı ahvalde buna za
ruret vardır. Meselâ kasabaya beş kilometre 
mesafede oturan bir subay, çocuğunun beş ki
lometre uzaktaki mektebe gitmesi için bundan 
istifade edemezse o subayın çocuğu okuyamıya-
caktır. Şehirden, okuldan beş kilometre mesafe
de vazife icabı, kalan subayın çocuğunu elbette 
emir eri götürecektir, arkadaşlar. Mademki o 
subaya orada bir vazife tahmil ediyoruz, artık 
çocuğu mektebe götürmek yaşanılan muhit ve 
şartlara göre evin dış hizmetleri meyanmda yer 
alacaktır. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Ço
cuğu götürecek, çantasını taşıyacak mı? (Gülüş
meler) 

REİS — Dinleyin efendim. 
HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Bahçe su

lamak ve odun kırdırmak gibi hususları ise bir 
evin dış hizmetleri addetmeye imkân yoktur. 
Keza çocuk taşımak da hem bu bakımdan yaşa
nılan muhit ve şartlara göre evin dış hizmetle
rinden madut değildir, hem de askerlik şerefini 
muhil addedilebilir. Esasen böyle hurda bir te
ferruatı kanun maddesinde saymaya imkân bu
lunmadığı içindir ki 8 nci maddede mümkün 
mertebe hangi hususların nizamnamede, tüzük
te yer alacağını tasrih etmek suretiyle bunların 
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| bir tüzükte daha sarih ve daha katı çizgilerle 

çizilmesi mecburiyetini kanun hükmü Hüküme-
| te tahmil etmiş bulunmaktadır. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Bir noktayı sormuştum cevap vermediler. 

REİS — Daha söz istiyen arkadaşlar var, 
l sualler bilâhara sorulup cevabı alnacaktır. Ma

mafih evvelce sorduğunuza göre buyurun. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 

Subayın efradı ailesinden birisi ile çarşıya gidip 
beş adım arkadan, elinde sepet veya zembille 
Mehmetçik dolaştırılacak mıdır? 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Gayet tabiî, 
büyük bir şehirde yaşaaulıyorsa ve meselâ pazar
dan günlük öteberi alıp evine götürmek mev-
zuubahis ise emir erinin evin »hanımmm peşinde 
dolaştırılması caiz değildir. Fakat yaşanılan 
muhitte toptan almak zaruri ise, meselâ yarım 

| çuval buğday, bir çuval patates alınması lâzım-
geliyorsa, hamal ve saire gibi bir yardımcı da 
yoksa o vakit emir eri gidecektir. (Gürültüler, 
olmadı sesleri). 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Meh
metçiğe haımallık yaptırıyorsunuz, bu olmadı, 
bunu zabıttan çıkarın rica ediyorum. 

HALÛK ŞAMAN (Komisyon Sözcüsü) — 
Sakin konuşalım. Bu şekilde meseleler halledil
mez. Elbetteki yardımcı vazifesi görecektir. 
Kadmrn erkeği yanında olsa o taşıyacaktır, ol
madığı için (Gürültüler, olamaz sesleri). Emir 
eri taşıyacaktır. 

REİS — Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Ar

kadaşlar emir erlerinin talimü terbiyesinden ge
ri kalacağına dair Ahmet Başıbüyük arkadaşımız 
endişe ettiler. İş böyle değildir. Ordu İç Hiz
met Kanununa göre emir erleri üç ay müddetli
dir. Ondan sonra değiştirilirler. Bunun için 
emir erleri talimü terbiyeden geri kalmaz. Bun
dan başka kıta komutanları emir erlerini haf
tada iki defa talimü terbiyeye davet eder. Bu ba-

I kımdan da bu iş geri kalmaz. Bu mesele bittikten 
«onra geriye kalıyor emir erlerinin subayların husu
si hizmetlerini görmesini tasrih etmek... Hangi iş
lerde hususi hizmetleri göreceğini tasrih etmek 
lâzımgeliyor. Biz kanunda dedik ki, dış hizmet
lerde kullanılır. Dış hizmetlerde kullanılır dedik» 
ten sonra bunu tasrih etmiye lüzum görmem. 

I Onu, memlekette müdafaa kuvvetini talim ve 
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terbiye ile memur olan ve icabında bu kuvvetle 
memleketi müdafaa edecek olan Başkumandan 
bir talimatname ile halleder. 

Ordu içinde subayla neferin durumu baba 
ile oğul gibidir. Muhabbetle kaimdir, bunu ze-
delemewekulâzımdır. 
•* REİS — Jtfillî Savunma Vekili. 

MİLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SBYPÎ KURT-
BWL (Ankara) — Sayın arkadaşlar, hizmetle
rin tasnif ve tadat edilmesi sırasında tedvin edi
lecek kanunun ruhu dâhilinde hareket edile
cekti!. 
. Erin sırtına çuval yüklemesi bugün de mem

nudur. Böyle bir şey mevzuubahis olamaz. (Bra
vo sesleri) Hizmetler bu kanunun ruhu ve Yük
sek Meclisin kabul ettiği espri dâhilinde tâyin 
edilecektir. Binaenaleyh arkadaşlarıma talimat
namenin endişeye mahal kalmıyacak şekilde tan
zim edileceğini arzederim. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Sual soracağım. 

REİS — Sonra. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Her zaman Bakanı, sual sormak üzere kürsüye 
çıkaramayız, çıkmışken soralım. 

İç hizmetleri talimatnamesi emir eri subayın 
evinin eşiğinden içeri giremez demektedir. Bunu 
hâlen tatbik ediyor, musunuz, sorarım size? 

MİLLİ SAVUNMA VEKİLİ SEYFİ KURT-
BEK (Ankara) — Efendim, İç Hizmetleri Tali
matnamesi bugün dahi tâdil edilmek üzere el
dedir. Gerek İç Hizmetleri Talimatnamesi ve ge
rek bu kanun çıktıktan sonra yapılacak olan ta
limatname Yüksek Meclisin arzuları dâhilinde 
yapılacaktır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Sual 
soracağım. 

REİS — Müsaade buyurun Ahmet Bey, esa
sen sizin sözünüz var, sıranız gelince sorarsınız. 
Şayet böyle hareket edersek işin içinden çıka
mayız. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, ben de 
komisyona dâhil olan arkadaşlarınızdan birisi
yim. Subay ailesi efradı ile birlikte emir erinin 
çarşı ve pazar yerlerinde elinde sepet olduğu 
halde alınacak şeyleri sepete doldurup eve götür
mesi suretiyle hizmet yapmasını komisyonda bu
lunan arkadaşların ekseriyeti kabul etmemiştir. 
8 nci maddeye göre yapılacak olan talimatname-
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I de emir erinin hangi işleri yapıp, hangilerini yap-

mıyacağı etraflıca tesbit edilecektir. Bu bakım
dan bu hususun zabıtlara geçmesinde fayda gör
düğüm için söz almış bulunuyorum. 

REİS — Buyurun Ahmet Bey. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Sözcü teyit etsin. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 

(Bursa) — Teyit ediyorum, arkadaşıma iştirak 
ediyorum. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bakana 
sual soracaktım, tekrarlamak imkânı olmadığı 
için şimdi buradan söyliyeceğim. Demin arzet-
tim, mezkût bırakıldı. Kanaatimca sükûtla geçiş
tirilecek bir mesele değildir. 

Ankara Orduevi başta olmak üzere Türki
ye'nin orduevlerinde danslı toplantılar, düğün
ler ve buna. benzer vaziyetlerde askerler hizmet 
etmekte ve içki dağıtmaktadırlar. Otel kısımla-

I rında hizmet edenler de vardır. Birçok yerlerde, 
t subay evlerine dağıtılmakta olan tabldotların ye

meğini pişiren kömür umumi muvazeneden veril-
I mektedir. Bunlarda da birçok erler çalışmakta-
I dırlar. Bunların kanunu, nizamı yotur. Keyfe 
I tâbidir. Hususi hizmetlere de taallûk eden bu 
I kanun görüşülürken bu noktalar halledilmelidir. 
I Eğer çalışması lazımsa çalışsın, çalışmıyacaksa 
I bunlara nihayet verelim. Bu bir. 
I İkincisi; biz niçin teferruata gidiyoruz?. • 
I Hususi hizmetlerden ne kasdedildiğini komis-
I yon sözcüsü söylesin diye niye ısrar ediyoruz?. 
I Zabta geçmesini niçin istiyoruz?. Çünkü bundan 

sonra 9 ncu madde geliyor. O madde; ikinci 
I maddede tâyin ve tasrih olunan memnu fiilleri 
I ika ve irtikâp eden kimselere 3 ay hapis cezası 
I verilir, diyor. Arkadaşımız bâzı noktaları tas-
I rih etti : Erler tonlarca odun kırmryacak, kö-
I mür kırmıyacak, şunu yapmıyacak bunu yap-
I mıyacak.. Subay bunları' yaptırırsa iş mahke

meye intikal edecek ve yaptıran derhal ceza gö-
I recek. Hâkim mutmaindir, Meclis zabıtlarına 
I geçmiştir, bu bakımdan bu nokta üzerinde has-
I sasiyetle durmak lüzumunu hissetmekteyiz. Ar-
I kadaşlanmız maalesef esbabı mucibe lâyihalar 
I bizi tatmin edecek en küçük bir kayıt koyma

mışlardır. Esbabı mucibe lâyihasının bu^a ta-
I allûk eden fıkrasını okuyorum, muhal ve hattâ 
I tatbiki kabil olmıyan şeylerden bahsediyorlar -
I (Su ve tanzifat işleri belediyelerce halledilmiş 
I yerlerde bulunan emir erlerine hiçbir zaman su 

59 — 



B : 24 7.] 
taşıtıİamıyacağı gibi, tanzifat işleri de gördürü-
lemez) diye esbabı mucibe yazmışlardır. Şu es
babı mucibenin bir mânası var mıdır?. Bunların 
emir erinin vazifesi dışında olduğunu zikret-
menin belki bir sebebi vardır, ancak bu gibi 
muhale yakın işler gördürülemez denilmek iste
niyor. Meselâ Ankara'da su mutfakta akmak
tadır, tanzifat işi de belediyelerce temin edil
mektedir. Bunların ev hizmetleri dışında telâkki 
edilmiyeceği bedihidir. Bunu yazmaya bilmem 
lüzum var mıdır?. Ankara'da evinizde su ak
maktadır, her sabah süprüntünüzü almak üzere 
tanzifat arabaları gelmektedir. Raporun esbabı 
mucibesi o kadar elâstiki, o kadar mevzuun hu
dutlarını genişletmeye müsaittir ki; hususi hiz
met deyince akla gelebilecek her şey hususi hiz
mete girecek mahiyettedir. Komisyon sözcüsü 
bu hassasiyetimize kısmen cevap verdiler. Ne 
yapalım; onunla da iktifa edeceğiz. 

MEHMET ŞEVKÎ YAZMAN (Elâzığ) — 
Bu işte hassasiyet gösteren iki arkadaşımız be-
tahsis önümüze mütemadiyen dünden, bugünden 
misaller seriyorlar. Bugünkü şeklinden biz de mus
taribiz. Ben mütaaddit komisyonlarda bulundum. 
Gerek Millî Savunma, gerek beriki komisyonda 
olsun, bunlara çareler aradık. Bugünkü kanunla, 
arkadaşımızın sinirine dokunan, hepimizi inci
ten durumun ıslahına imkân yoktur. îşte bu ka
nun böyle devam ettiği müddetçe böyle gidecek
tir. Bunu önlemek için çareler aradık. 

Günkü bugün, gerek verildikleri yer itibariyle, 
gerek vazifelerinin devamı itibariyle hiçbir tah-
*dit yoktur. Onu eskiden beri arzetmek istiyorum 
ve eldeki kanunda bütün bu maddelere eevap 
verilmeye çalışılmıştır. Demin bir arkadaşın işa
ret ettiği gibi, bütün bunları tadadi surette be
lirtmeye zaten imkân yoktur. Bunun için bu ka
nun bir ara ve bugünkü şeraite en müsait şekilde 
formüle edilmiş şekilleri havidir. Bunları, eskiyi 
nazarı itibara alarak, eski kötü misalleri öne sü
rerek kötülemek doğru değildir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

REÎS — Rifat özdeş. 
RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar; gayet esaslı olan bu meselede Ahmet 
Başıbüyük arkadaşımızın sarfetmiş olduğu bir 
cümle dolayısiyle söz almak mecburiyetinde kal
dım. Burada emir erliği vazifesini yapan vatan
daşlarımızın askerlik vazifesiyle kabili telif ol-
mıyan hizmetlerinden ve ordu evlerinden bahis 
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I buyurdular. Ordu evleri beynelmilel olarak bû-
I tün orduların umumi hizmeti meyanmda müta-
I lâa edilir, hususi hizmet değildir. O kadar umu

mi mütalâa edilir ki, gerek garnizon ve gerek 
gemilerde ve hattâ bâzı memleketlerde kanunen 
kendisine emir eri tahsis edilmiş olan komutan- • 
larm evlerinde hizmet edecek emir erleri için 
hususi garson kursları açılır. Murtelif devlet
lerle yaptığımız yakın temaslarda öğrendiğimiz 
bu neticeyi siz arkadaşlarıma izah etmek mecbu
riyetini duydum ve bunun için söz aldım. Mâru
zâtım bu kadardır. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur, madde ile 
ilgili önerge vardır, okuyoruz. 

Y. Başkanlığa 
ikinci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. 
Çorum Milletvekili 

H. Ortakcıoğlu 
«Hususi hizmetten maksat subayın bulundu

ğu yer ile evi arasındaki günlük işleri kaydedil
miştir.» 

I REİS — Ahmet Bey, teşrif ederek sualinizi 
I sormanızı rica etmiştim. 
I AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Millî Sa

vunma Vekilinden soracağım. 
RElS — Buyurun Millî Savunma Vekili.. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Demin 

arzetmiştim, ben saat gece üçte Orduevine uğra
dım, orada bir asker vardı. Her türlü hizmetimi 
ifa etti, meşrubata kadar getirdi. Bu gibi yerler
de bundan sonra da çalışacaklar mıdır? Evet ve
ya hayır şeklinde ifade etsinler, biz de bilelim. 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKİLÎ SEYFÎ KÜRT-
BEK (Ankara) — Orduevlerindeki hizmetin 
hususi hizmetle hiçbir alâkası yoktur. 

REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu, bir şey sora
cak mısınız?.. 

HÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
îzzet Akçal'm sözlerine komisyon sözcüsü işti
rak ettiği yolunda eevap versin ve zapta geçsin. 

REÎS — îzzet Akçal'm sözleri zapta geçmiş
tir. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Komisyonun iştirak edip etmediğini teyit etsin
ler. 

KOMÎSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Bursa) — Rize Mebusu îzzet Akçal Beyin be
yanını komisyon adına teyit ediyoruz. 
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REİS — Madde ile ilgili önergeyi tekrar 

okutuyorum. 
(Çorum Mebusu Hüseyin Ortakeıoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu). 
REÎS — Bu önergeyi reyinize arzediyorum: 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Reddedilmiştir. 
îkinci maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Emir erleri aşağıdaki fıkrala
ra göre tertiplenir : 

a) Kışla, konak, ordugâh, askerî bina ve 
müesseselerde veya gemilerde ikamet eden su
baylardan asteğmenden binbaşıya kadar üç su
baya bir, binbaşı ve daha yukarı rütbedeki su
baylardan her birine bir, (müfrez bir birliğe ve
ya bir gemiye komuta eden subayın rütbesi bin
başıdan küçük de olsa müstakillen bir emir eri 
verilir). 

b) Kanunen bakmaya mecbur olduğu ailesi 
efradiyle birlikte ikamet eden subaylardan her 
birine bir; 

e) Ailesi efradından birinin tevsik edilecek 
hastalığı, çocuklarının tahsil vaziyeti, kıtaların 
başka yere nakli, memnu mmtaka ve müstah
kem mevkilerde ikamet memnuiyeti, gemilerde, 
hudut ve gümrük muhafaza karakollarında va
zife görme, şehir kasaba ve köylerin lüzumun
da tahliye veya seyrekleştirilmesi hakkındaki 
4656 sayılı Kanun hükümleri, vazife dolayısiyle 
yabancı memleketlere gitme sebepleriyle kanu
nen bakmaya mecbur olduğu ailesi efradından 
ayrı ikamet zaruretinde kalan subayların aile
leri nezdinde vazife görmek üzere istekleri üze
rine bir emir eri verilir. 

ç) Yukardaki fıkrada yazılı sebepler dışın
da kanunen bakmaya mecbur olduğu ailesi ef
radiyle birlikte veya (a) fıkrasında gösterilen 
mahallerde ikamet etmiyen subaylara emir eri 
verilmez. Bu gibilere şehir ve kasaba dışında 
ikamete mecbur kaldıkları veya hastalık gibi 
mücbir hallerde geçici olarak mensup bulunduk
ları birlik komutanının yazılı emriyle emir eri 
verilebilir. 

d) (c) fıkrası hükmünden faydalanan su
baylara (a) fıkrasına göre başkaca emir eri ve-
î'ilmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiven?.. 
Ahmet Başıbüyük, buyurun. 
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| AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efen

dim, tekrar tekrar huzurunuza geliyorum, özür 
dilerim, ne yapalım her maddede konuşmak zo
runda kalıyorum. Fazla uzatmıyacağım, esasa 

l geçeceğim. 
Üçüncü maddedeki, sıhhat raporu üzerin

de durmak istiyorum: Bizde, sıhhat raporu 
meselesinin nasıl olduğu, sıhhat raporunun na
sıl alındığı herkesçe malûm. Suiistimali önle
mek için... (Gürültüler, «olmadı» sesleri, «oooo» 
sesleri). 

RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Be birader, 
sen de her yerde suiistimalden bahsedersin, 
âmirleri beyenmezsin, şunu beyenmezsin, bunu 
beyenmezsin. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Ben 
söylüyorum arkadaşlar, bunun tatbikatta mi
salleri mevcuttur. Halen de az değildir, art
mıştır, suiistimaller vardır. 

Mâruzâtım şudur : Bu suiistimalleri önle
mek için (heyeti sıhhiyece mazereti tevsik edil
mek) şeklinde fıkranın değiştirilmesi için bir 
önerge takdim ediyorum. Heyeti sıhhiye rapo
runu şart koşuyorum. Bu iş tek imzalı raporla 
olamaz, önergem buna mütedairdir. 

Emir erlerinin suiistimali şekillerinden biri
si de şudur: Subayların uzun müddet oturduk
ları memleketlerde birçok ahbap ve dostları, 
tanıdıkları mevcuttur. Bilhassa hemşehrileri
ne tabiî olarak meyilleri vardır. Bu kimseler 
tanıdıkları ahbap ve zenginleri emir eri almak 
suretiyle aşağı, yukarı fiilen bir terhise tâbi tu
tulmaktadır. Şimdiye kadar bu gibi kimseler 
emir eri olur olmaz memleketine gidiyor. (Gü
rültüler). Orada ticaretle meşgul oluyor, terzi 
olarak çalışıyor. Şoförlük yapıyor, şunu yapı
yor, bunu yapıyor, her şeyle meşgul oluyor. Şu 
anda buna seksen tane misal gösterebilirim, ce
bimde notum vardır. Bu, öteden beri devam 
etmekte olan mühim bir kangrendir. Bunu ber- % 

I taraf etmek için bir önerge takdim ediyorum. 
I Bunda subayın, nüfusunun kayıtlı bulunduğu 

veya üç seneden fazla oturduğu yerden emir 
eri verilemez, diyorum. 

Bu mesele küçümsenmemelidir. Bâzı subay-
j 1ar zenginleri emir eri alıyor, onu mütemadiyen 
| istismar ediyor, ticaretine ortak oluyor, memle-
I ketinde bulunduğu müddetçe para alıyor, bar-
! larda eğleniyorlar ilâh... Onun için bu mesele-
I ye ehemmiyet vermek zorundayız. 
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Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Bravo ses

leri) . 
REÎS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, söz almaktan maksadım, Ahrtet Ba-
şıbüyük arkadaşımın raporlar üzerinde yapmış 
olduğu küçük bir temasa gösterilen reaksiyon
dur. 

Bu reaksiyon hakikaten vicdanı âmmeyi mü
teessir edecek kadar derin ve hazindir. Arkada
şım, bütün doktorların kül halinde vermiş ol
dukları raporları kasdederek, sıhhatsizliğini 
ifade etmek istemediler. Fakat bu rapor işi o 
kadar suiistimale uğratılmıştır ki, geçenlerde 
bir Bakan arkadaşım, ismini söylemiyeceğim, 
aldığı raporla izinli bulunduğu söylenen me
murun, karşımıza gelmiş işini takip ettiğini söy
lediler. Bütün adalet cihazını, bütün Devlet mü-
essesatmı ve beşer hizmetini topyekûn tezelzü
le uğratan bu rapor işini ele almamız zaruridir. 
Aksi takdirde gösterilen reaksiyona ne lüzum 
var? 

Emir eri mevzuunda arkadaşımın vermiş ol
duğu takrirlerin desteklenmesini rica edeceğim. 
Bu ortaya atılan hususlar birer birer sıralanır
ken umumi efkârda yanlış aksetmesi endişesiyle 
heyeti âliyeniz reaksiyon gösteriyor ki, elbette 
haklıdır. Fakat bu sözlerin reaksiyonu karşısın
da bütün milletin huzurunda yapılmış olan 
açıkça ve hiç çekinilmeden irtikâp edilen suç
lar için reaksiyon gösterilmiyor. Hakikaten 
emir erliğini istiyenlerin sayısı çoğalmıştır. Bun
lar bir ticarethane sahibi ise, subay ve ailesi
ne yalvarıyor, rica ediyor, onun merhametini 
celbediyor, gidip ticarethanesinde çalışıyor. Bu
gün emir eri olup da şoförlük yapan bakkallık
ta, şu veya bu meslekte çalışanların sayısı çok
tur, bunları tesbit etmek mümkündür. 

Bu kürsüden her birimiz her hakikati olduğu 
,gibi aksettirmeye mecbur olarak gelmiş, yeminli, 
namuslu kalmaya ahdetmiş insanlarız. Şu veya 
bu mülâhazaların tesiri altında kalmamanızı bil
hassa istirham ederim. 

REÎS — Rifat özdeş, buyurun. 
RÎFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, her hangi bir branşta vâki olmuş 
yolsuzluklar varsa, bunu o branşın heyeti umu-
miyesine teşmil etmek doğru değildir. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — öyle bir şey 
yok, tasrih ettik. 
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I RÎFAT ÖZDEŞ (Devamla) —- Raporlar yan

lıştır diye umumi ifadede bulunulmasını doğru 
bulmam. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Tavzih ettik, 
yok. 

RIFAT ÖZDEŞ (Devamla) — Yoksa, ben 
sözümü geri alıyorum. Bu tavzihinize teşekkür 
ederim. Yalnız Ahmet Başıbüyük arkadaşımın 
verdiği önergeden-, emirber alma hususunda bir
takım kombinezonlar olduğu, bu kombinezon
larla istifadeler temin edildiği kanaatini edin
dim. Eğer mevcut nizam ve kayıtlara rağmen 
subaylar içinde aykırı harekette bulunanlar var
sa, Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın en yakın 
mesai arkadaşı olan Millî Savunma Bakanına 
bu vaziyeti bildirmesi ve bunun teyidi yoluna gi
derek, bunu yapanların tecziyesini talep etmesi 

1 lâzımdır. 
Keza arkadaşlar, bir subay bir yerde 3 sene 

oturdu diye oralı bir emir eri alamaz, diyorlar. 
Bir müddeiumumi bir hademe alırken, sen fi
lân yerde şu kadar zaman oturdun, buralı bir 
hademe alamazsın, diye bir takyit koyuyor mu
yuz? Bu, subaylara karşı bir itimatsızlık hava
sı yaratmaktan başka bir hedef gütmüyor kana
atindeyim. Bundan dolayı tessüflerimi beyan 
ederim. 

ÎZZET AKÇAL (Rize).— C fıkrasının terti
binde komisyonda uzun uzadıya münakaşalar 
oldu. Fakat biz Ahmet Başıbüyük arkadaşımı
zın-tebarüz ettirdiği veçhile bir doktor raporu
nun mutlaka lâzım olacağı kanaatinde değiliz. 
Bir heyeti ihtiyariye ilmühaberi veya bir köy 
ilmühaberi gibi bu kanunu tatbik edecek olan 
makamın kabul edebileceği her hangi bir vesi
kayı nazarı itibara almak suretiyle fıkrayı for
müle etmiş bulunmaktayız. Neferi alır, ailesi nez-
dinde bırakır, nefer gider kendi işinde çalışır. 
Bunun için 9 ncu maddede müeyyide koymuş bu
lunmaktayız. Kendi işinde çalıştığı takdirde 
bu müeyyide tatbik edilecektir, endişemiz yok
tur. Böyle vakıalar vardır. Arkadaşım da bu 
hususlara ait vesikalar vermiş; ait olduğu veki
le verirlerse takibat yaparlar. Biz münferit 
hâdiseler üzerinde durmadık. Dokuzuncu mad
denin maksadı temine kâfi geldiği kanaatinde
yim. Müeyyide maddesi mütalâa edildiği tak
dirde bunun anlaşılacağı kanaatindeyim. 

REÎS — Hüseyin Ortakçıoğhı, buyurun. 
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HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim, bu kanunun üçüncü maddesinin (c) 
fıkrasına lüzum olmadığı kanaatindeyim. Sebep
lerini arzetmek için söz aldım. 

Malûmu âliniz 1 nci madde diyor ki: «Kıta 
komutanlarına emir eri verilir. Hizmetlerinin 
mahiyeti kıta komutanları gibi olanlara da 
emir eri verilir.» C fıkrasında aynen: 

(Ailesi efradından birinin tevsik edilecek 
hastalığı, çocuklarının tahsil vaziyeti, kıtaların 
başka yere nakli, memnu mmtaka ve müstah
kem mevkilerde ikamet memnuiyeti, gemilerde, 
hudut ve gümrük muhafaza karakollarında va
zife görme, şehir kasaba ve köylerin lüzumun
da tahliye veya seyrekleştirilmesi hakkındaki 
4656 sayılı Kanun hükümleri, vazife dolayısiyle 
yabancı memleketlere gitme sebeplerivle kanu
nen bakmaya mecbur olduğu ailesi efradından 
ayrı ikamet zaruretinde kalan subayların aile
leri nezdinde vazife görmek üzere istekleri üze
rine bir emir eri verilir.) Denilmektedir. Bu 
madde büvük bir istisnayı içerisine almış bulu
nuyor. Farzediniz, Erzurum'daki bir kıtada ko
mutan olan bir subayın ailesi İstanbul'dadır, 
coduklarmdan bir tanesi İstanbul'da Teknik 
Üniversiteye devam ediyor. Şimdi Erzurum'da 
bulunan subay, kıtası şehrin içinde veya dışın
da olduğu halde sırf çocuğunu Teknik Üniver
siteye devam ettiriyor diye kıta kumandanma 
veya evlâdına, hizmet ettirmek üzere zavallı 
Mehmetçiği kıtasından alacaksınız, oğlunun 
bilmem ne mektebinde okuduğu yere göndere
ceksiniz. 

İkincisi; çocukların tahsil vaziyetini bilirsi
niz memleketimizin her tarafında birdir. Birçok 
memurlarımız vardır ki, aynı vaziyettedir. On
lara ne veriyoruz ki, buradaki istisnai vaziyeti 
bahşetmiş oluyorsunuz. Hakkâri'de, Beytüşşebap'
ta hâkimlik yapan bir memurun liseye devam ede
cek olan çocuğu için bir şey düşünmediniz de 
Erzurum'da bir kıta kumandanının yüksek tah
sile devam eden çocuğu için yüksek tahsile de
vam ediyor diye, Devletin bütün vasıtaları em
rinde bulunmaktadır. Böyle bir yere emir erinin 
gönderilmesi sebep ve hikmeti anlaşılamaz. Bu 
sadece lüzumu olmıyan bir istisnani hüküm ma
hiyetindedir. 

Sonra; aile kelimesi büyük baba ve büyük 
anaları ve bunların sulbünden gelenleri de için .̂ 
alır. Bu kadar genişü bir camiaya, hasta olmaları 
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I halinde, emir eri vermek vaziyeti hâsıl olacaktır. 

Meselâ Kars'taki bir subayın bilmem neredeki. 
I halası hastalanırsa buna bir emir eri gönderil

mesi hakikaten akıl ve mantığın alacağı bir şey 
değildir. Hele bugünkü zihniyetle asla kabili te
lif değildir. 

İkinci nokta; kıtalar başka yere nakledildik
leri zaman emir eri verilmesi meselesidir. Arka
daşlarım; esasen kıtalar nakledilirse onun emir 
eri vardır. Ayrıra emir eri verilir demeye ne lü
zum var? Ben burada, müsaadenizle söylüyorum 
ki, komisyon bu maddeleri tanzim ederken bir 
ayarlamayı, maddeler içindeki tenasübü düşün
memiştir. 

Üçüncüsü; müstahkem mevkilerde ikamet 
I memnuiyeti. Zaten, demedik ki, efradı ailesini 

yanma getirmek imkânından mahrum olursa ken
dine emir eri verilmez. Zaten müstahkem mev-

I kide oturan subaya emir eri verilmesini birinci 
I ve ikinci madde ile kabul etmiş bulunuyoruz. 
I Burada istisnai olarak zikretmeye neden lüzum 
I görülüyor? 

Gemilerdeki subaylara emir eri verilir. Bir 
I arkadaşımız gemilerdeki hizmeti kıta hizmeti ola

rak gösterdiler. Gemilerdeki subaylara da ta-
biatiyle emir eri verilecektir. Bunu da tekrar et
menin mânası yoktur. 

Sonra deniyor ki, (Şehir ve kasaba ve köyle
rin lüzumunda tahliye ve seyrekleştirilmesi hak
kındaki şu kadar sayılı kanun hükümlerinin 
tatbik edildiği bölgelerde emir eri verilir.) Ar
kadaşlar; eğer böyle bir şey yapılırsa bunu 
milletçe karşılıyacağız. Peki subaya emir eri 

I verdiğimiz kimsenin efradı ailesinden birinin 
I seyrekleştirilmesi veya nakli icabederse kim 

yardım edecektir? Onun efradı ailesini kim 
kaldıracaktır? Devlet kanun vâzıı olarak han
gi tedbir alınmıştır ki bunu düşünmek lüzum 

I ve ihtiyacını hissediyorsunuz? 
Vazife dolayısiyle yabancı memleketlere git

me sebepleriyle emir eri verilmesine gelince : 
Eğer yabancı memlekete giden kimse kıta ko
mutanı ise «lbette kendisine emir eri verilecek
tir. Kıta komutanı değilse, Millî Savunmanın 
her hangi bir şubesine ait işleri tetkik etmek 
üzere Amerika'ya gitmişse, yabancı memleket
te bulunuyor diye, (C) fıkrasına istinaden ken
disine emir eri verirsek bununla • prensibi bal
talamış oluruz. Avrupa'ya gidecek bir subay 

I elbette ki medeni .bir insandır, efradı ailesini 
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Devletin asayiş kuvvetlerinin himayesinin bol I 
olduğu istanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eski
şehir gibi bir yere bırakıp gidecektir. Bunu 
teklif edilen şekilde kabul etmek acaba yukar
da kabul ettiğimiz maddenin mâna ve maksa
dına uygun düşer mi? Elbette düşmez. 

Biz yalnız, kıta komutanlarına emir eri ve
riyoruz. Ayrıca kendisi Kars'a verilmiş ise I 
istediği takdirde Edirne'deki efradı ailesinin 
yanma Kars'tan bir askeri trene veya otobü
se koyarak gönderecektir. Bunun mahzurunu 
geçen celsede Ahmet Başıbüyük arkadaşım. 
izah ettiler. Bu biraz da orduda Mehmet'çik-
lere verdiğimiz maddi imkânlarla ölçülmesi lâ-
zımgelen bir meseledir. Elbette Erzurum'da. 
kıtasında kazana dâhil olan bu Mehmet'çiğin 
yemeğini sefertası ile Edirne'ye gönderemezsi
niz. O halde çiğ olarak bedelini vereceksiniz. 
Tayın bedeli, hatırladığıma göre, 30 lirayı aş
mamaktadır. 30 lira ile, eğer orada askerî gar
nizon, birlik yoksa, ve yahut subayın evi mü
sait değilse, birlikte ve evde kalamıyacağma 
göre bir de ikamet için yer tutmak mecburiye
tindedir. 

Sonra, meselâ hizmet göreceği yer Bakır
köy'de ise, ve teknik üniversitede okuyan ço
cuğunu getirip götürmek ile mükellef olduğu
nu kabul ederseniz, o zaman 30 lirayı yemeği
ne mi sarfetsin, tramvaya, otobüse mi versin? 
Bu meseleyi halletmeden bir hüküm vaz 'etme
nin neye dayandığını anlıyamıyorum, anladı
ğım zaman da hayretler içindeyim. 

Onun için Yüksek Heyetinizden rica ede
rim ; bu metin kanun için bir eksik değildir, 
(C) fıkrasının kaldırılması için bir takrir ve
riyorum, kabul edilmesini bilhassa rica ederim. I 

BEİS — Ahmet Başıbüyük, buyurun. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çoram) — Muh

terem arkadaşlar; ordu mevzuu konuşulurken 
çok hassasiyet gösterdiğimi Yüksek Heyetiniz 
görmektedir, ö'eçen oturumda, Meclis zabıt
larını şahit göstermiştim. Böylece, kıymetli su
baylarımız hakkındaki düşüncelerim malûmu- I 
nuzdur. Ne âaman ortaya subay ve suiistimal 
mevzuu çıkar, hararetlenir ve Meclisin tema- J 
yülü düşüncenize uygun olarak tecelli ederse | 
asker bir arkadaş çıkar, işi başka bir mecraya j 
döker ve subaylarımızı, orduyu incitecek yer- | 
siz sözler söyleniyor diye feryada başlar ve böy
lece mevzuu başka yola çevirmeye gayret eder. I 
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Maalesef bendeniz bu hususta talihsiz bir ar
kadaşınızım. 

Arkadaşlar; biz, her vakit, subaylara, karşı 
hürmetimizi ifade etmekteyiz. Yalnız bîr mil
letvekili olarak, milletin vebalini ateşten bir 
gömlek gibi sırtımıza geçirdik, buraya gel
dik, mühim bir davanın müdafaasını -omuzla
rımıza aldık. Konuştuğumuzun her müsteni-
datı olarak tomar tomar vesika, imzalı mek
tup, fotoğraf ve saireler mevcuttur. Her zaman 
bunları icabında göstermek imkânı dahi mev
cuttur. 

Bir arkadaşımız, yine eski şeyleri karıştır
mak suretiyle bugün hiçbir suiistimal yokmuş 
gibi işi mugalataya getiriyor, subaylara, isna-
datta bulunduğumu söylüyor. Ben hiçbir za
man esasa dayanmadan, gözümle görmeden ve
ya itimat ettiğim kimselerden işitmeden, Mec
lis kürsüsünden subaylar hakkında bir şey söy
lemedim. 

Şimdi, burada bir milletvekili olarak bir ta
ahhüde giriyorum, milletin kusurunda bu. ta
ahhüdü yerine getireceğimi ilân ediyorum. Bir
çok yüksek rütheld subayların, halen Belulu 
aşçı, İstanbullu orta hizmetçisi, dışarda ayrı bir 
er ve hattâ çalgıcıyı evine hizmet için aldıkla
rını göstereiEiezsem milletvekilliğinden istifa 
edeceğim. (Bravo sesleri, alkışlar). Yalnız, şu 
şartla : Gösteremezsem ben milletvekilliğinden 
istifa edeceğim, gösterirsem bunun aksini iddia 
eden arkadaşlar buradan çekilecektir. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Bu iddiaya 
kim giriyor beyim î 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Bursa) — Sayım Hüseyin Ortafceıeğlu' arkada
şımın üe/üncü madîdenin (€?) fikras»- üaerimiAki 
itiraflarını cevaplandırmak içitı brazM-nısıiFza çık
mış bulunuyorum.. 

Evvelâ şu (C) fıkrasımıı mahiyeti Bakamda 
inarûmat arzetmek isterim. 

Maddenin matlamda deniliyor ki; emir 
erleri aşağıdaki tertiplere göre verffeeektirv Bu 
tertip ve tevziî gösteren müta-akıp frlrralardan 
A fıkrası prensip olarak kışlalarda r e sairede 
rütbelere göre ne tarzda emir eri'verileceği- gös
terilmiştir. B fıkrasında ise; kanunen Kakmaya 
mecbur olduğu ailesi efradiyle birlikte oturan 
subaylardan her birine bir emir eri verileceği 
prensibini vaz 'etmiştir. 
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.Şimdi Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşımla bir 

noktada "birleşjyoruz. 3 u V fıkrası bir istisna 
fikrasıdır. "Bu istisnaları kanun metninde zik
retmek suretiyle tahdit etmiştir. Şöyle ki; ka
nunen "bakmaya mecbur olduğu ailesiyle oturan, 
subaya emir eri veriyor. Fakat ailesi efradiyle 
birlikte oturnrryan, tfturmak imkânı bulama
yan subaya *kı C fılmraadaki hal *re şartların 
mevcudiyeti takdirinde emir eri verebiliyoruz. 
C fıkrasındaki istisnai aiahi^'etteki-şartlarİE emir 
eri alabilen ısaba^rlar aynoa kendi şahısları içiıı 
emir eri alamıyarter. D 'fıkrası bunu temin edi-
}SQT. 

» §^d i buradaki istisnai vaziyetleri birer bi
rer tahlil edelim : Ailesinden birisi tevsik edil
miş İMi' <h*fctalik doley wiyk beraber oturamıyor 
ve otmraaya «aklaı bükmüyor, tedaviye muh-
fe$ür, .i«»a amir eri veriyoruz. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Doktor mudur emir eri ki, veriyorsunuz? 

.-KOJflîSîTON .SÖZGÎTSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Devamla) —- Çocuklarının tahsil vaziyeti do-
layjsiyle .mektep bulunmayan, .hattâ ilk mekte
bi bulmamaya» yarlerde ve mektepten 5 -10 -
20 kilametre tuzakta bir yerde oturaeaktır. B im
laca .emir .eri veriyoruz. (Aksi olursa sesleri) 
Tabiaişyle jcualara yerm^yûraız. Böyle bir mecbu
riyet ve*hir .mükellef iyet olmazsa, .kanunen bak
maya mecbur *ıldu^ ailesi efradmdan uzak olan 
subaya emir eri vermek bahis mevzuu değildir. 
Arkadaşım" burada birtakım misaller zikretti
ler. Halası JSr^urum'da olursa halasının nezdine 
gönderir, dediler. 

-Kanunun maddesi dikkatle tetkik edilecek 
öluısa Ruhların varit olmadığı görülür, çünkü 
,maddede kanunen bakmaaya mecbur olduğu ai
lesi efradı denilmektedir, diğer aüe efradı mev-
zuubahis değildir. 

Yine arkadaşım .bâzı erlerin kıtalarından 
uzaklara gönderileceklerini, bunların yemeleri, 
içmeleri, yatmaları, kalkmaları bakımından müş
külâta uğrıyacaklarını söylediler. Buna cevaben 
aşağıdaki sekizinci maddeyi okumak isterim : 

«MADDE 8. — Emir .erlerinin en az bir yıl
lık askerlik hizmeti yapmış ve eğitimde muvaf-
. fak. olmuş ̂ erlerden .seçilmesi, hamların mütaakıp 
eğitim -safhalarını.da imkân dairesinde takip 
edebilmeleri, emir ve seyis erlerinin ordunun-
silâhlı mevcudunu israf etmiyecek şekilde âza
mi tasarruf zihniyetiyle tertiplenmesi, evlerde I 
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l vazife görecek emir erlerinin vazifelerinin hi

tamında derhal birlik veya müesseselerine ia
desi hususları ile umumiyetle emir ve seyis er
lerinin bu kanun esasları dairesinde görecekleri 

I vazifenin mahiyet, derece ve şümıilü Mîllî Sa
vunma, İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlık
larınca müştereken tanzim edilecek bir tüzükle 
tesbit ve tâyin olunur.». 

Bu itibarla bu nizamnameyi yapacak olan 
makam, yani mesul vekâlet elbette ki, subayın 
bulunduğu yerden gayrı bir mahalde vazife gö
recek emir erlerini mahallindeki kıtalardan ter
tip edeceklerdir. Erzurum'dan Edirne'ye emir 
eri gönderilmemesini temin edecektir. Ve bun-

I ların yemeleri, içmeleri, yatmaları, kalkmaları 
hakkında iktiza eden hükümleri koymak mec
buriyetindedir. 

Bir noktayı daha tetvdh edeceğim. Emir er-
[ leri evde yatmak mecburiyetinde değildir. Ahar 

şehirlerde dâbi garnizonlarda, kışlalarda yatar
lar. 

BALâHADJaÎN ADÖi (Aafeara) — Em
eri almıya haufeka jolan fakat belçâr ve ailesi ol-
nuyam bir zabite bn fıkralardan hangdsine g®re 
tfftrir eri verilecektir'?. 

KOMfSTGN SÖZCÜSÜ HALÖK 'ŞAMAM 
(Bursa) — Efendim îki ihtimal*>vaı€ır. Bu !be-
kâr subay kışla, ordugah gibi yerlerde ikamet 
ediyorsa <o taküirâe A fıkrası gereğince ve TÜt-
besi»e göre emir eri alacaktır. Tâbut da ayrı 
bir yerde ikamet etmektedir. 

Biz emir erini evin bir yardımcısı, sûbaym 
vazifesinin mahiyeti itibariyle ğfaenrryecegi ev 
hizmetlerinde ona yardımcı bir unsur teîSKfü et
tiğimize göre, böyle bîr subay emir eri alaımya-
câktır. Yalnız bekar olup da kanunen bakmaya 
mecbur olduğu aile efradı île birRkte îkameteâen, 
subaylar emir eri alacaktır. 

REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu söz mü istiyor
sunuz?. 

Sual sormak istiyen arkadaşlar jsıralarmı 
tesbit ettirsinler, 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Üçüncü madde ile askerî müesseselerin garni
zon, kışla, Tsonalc gibi yerlerde çalışmak üzere 
nasıl emir eri verilecektir?. "Bunu hükme-bağla
mış bulunuyoruz. (A) fıkrasına itiraz etmedim, 
bir diyeceğim yoktur. Yalnız C fıkrasının kaldı
rılmasını istedim. Binaenaleyh bu bakımdan 
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kendisine verilecek cevap yoktur, kendisinin de 
bana vereceği cevap olmasa gerektir. 

Şimdi; (aile efradından birisinin tevsik edi
lecek hastalığı) diye kanunda yer almış bulu
nuyor.' Sözcü diyor k i : Bunu yapılacak talimat
name ile tâyin ve tahdit etmek imkânını bulu
ruz. Kanun içinde, «kanun hükmü olarak : Aile
si efradından birisi hastalanırsa emir eri gön
derileceği...» yer aldıktan sonra «bunu talimat
name ile tâyin ve tahdit ederiz» demek hukuk 
düşüncesine pek uygun düşmez ama arkadaşımız 
ve komisyon nasıl oluyor da bunu telif ediyor 
anlamıyorum. 

Saniyen, tahsil vaziyeti, diyor. Söyledim, 
tahsil vaziyeti, Emir Eri Kanuniyle gözetilme-
melidir. Eğer çocuğu bulunduğu yerden uzak 
olan bir yerde okuyan subaya yardım edilmek 
isteniyorsa onu Maarif Bakanlığı mevzuatı içe
risinde düşünmek lâzım gelir. Yoksa bunun kül
fetini sıkıntısını emir erinin, zavallı mehmetçi-
ğin üzerine yüklemeye hakkımız olamıyacaktır. 
Bendenizce tahsil vaziyetini Maarif Vekâletine 
bırakmamız lâzımdır. Eğer leylî mekteplere ala
caksak o zaman bir hüküm koruz. Şehir dışında 
oturan vatandaşların çocukları leylî meccani 
olarak okuyabilirler. Demin de arzettim; Bakır
köy'ünde anasından, babasından ve dedesinden 
kalan bir evi vardır ve orada oturmaktadır, Ro-
bert kollej'de okuyan çocuğu için emir eri sa
bahleyin erkence kalksın, karda, yağmurda, fır
tınada çocukunu oraya götürsün ve akşam üzeri 
de Bakırköy'üne geri getirsin. Bu insafsızlık
tır, bunun insafsızlık olduğu açıktadır. 

Sonra talimatname meselesinden bahsede
yim; «talimatnameye Erzurum'daki bir askerin 
Edirne gibi uzak bir yere gönderilmesi için bir 
kayıt koyamayız» diyorlar. Talimatnamede tâyin 
edilecektir. Erzurum'daki adamı Erzincan'a gön
dereceklerdir.. 

ÖMER MART (Çanakkale) — Kanuni salâ
hiyetidir. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Hukuk Devletinde böyle mütalâa serdedilemez. 
Söylenmesi dahi caiz değildir. 

Kendileri müstahkem mevkilerin ikametgâh 
memnuiyeti mevzuunda cevap vermediler. Ge
mileri, karayolları ve müstahkem mevkilerin 
lüzumsuz olduğunu zımnen kabul etmişlerdir. 
Bizim verdiğimiz önerge kabul edilirse bu mâ
na çıkar. Çünkü komisyon buna cevap vermedi. 
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I Bunu lütfen teyit etsinler. Bu madde karışıklı

ğa sebebiyet verecektir. Kanunda her subaya 
emir eri verilir dedikten sonra bu istisnalara 
lüzum yoktur. İstisnalardan kurtulalım arka
daşlar. 

REİS — Ömer Bey, sual mi, söz mü? 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Söz. 
REİS — Buyurun. 

I ÖMER BİLEN (Ankara) — Bu mevzu haki
katen hayli uzadı, gitti. Üzerinde uzunca boylu 
münakaşalar yapıldı. Bir defa bu müessese ka
bul edildikten, emir erlerinin evle iltisakı temin 
edildikten sonra, bu emir erlerine hangi vazife
ler yaptırılacak, hangi vazifeler yaptırılmıya-
caktır diye üzerinde uzun boylu münakaşayı ben 
şahsan yersiz görüyorum, öyle emir erleri var
dır ki, evdeki işi bitirince, «hanımefendi daha 
yapılacak iş var mı?» diye yapılacak iş arar. 
(Gülüşmeler). 

REİS — Efendim madde hakkında konuşun. 
ÖMER BİLEN (Devamla) — Şimdi efendim, 

bu hususta, bu müessese kabul edildikten sonra, 
bunların yapacağı işleri, vazifeleri tesbit etmek 
kimsenin elinden gelmez. O, onu idare eden su
bayın hamiyetine kalmıştır, o, emir erinin izzeti
nefsine kalmıştır. Yoksa o subay o emir erine ne 
şekilde su getirtir, ne şekilde iş gördürür, o su
bayın hamiyetine kalmıştır. Ben öyle erler gö
rüyorum ki, beni de emir eri alsınlar diye müra
caat ediyor. 

REİS — Ömer Bey, bu maddenin sırası geç
miştir. Görüşülen madde üzerinde konuşunuz. 

ÖMER BİLEN (Devamla) — Onun için bu
nun üzerinde durmaya lüzum yoktur. Maddesi 
kabul edilmiştir. Emir eri şu işi yapacak, bu işi 
yapmayacak, bunu talimatnameye bırakalım, as-
kerin ve subayın hamiyetine bırakalım. Madem
ki şimdiye kadar idare edilmiş ve mademki bu 
müessesenin yaşaması icabediyor, bunun üzerin
de fazla durmakta bir fayda olmad:ğı kanaatin
deyim. Onun için bu işi tatlıya bağlamak lâ
zımdı?. 

REİS — Salâhaddin Âdil'in komisyondan bir 
suali vardır. Buyurun lütfen. 

I GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Bir noktayı evvelâ tavzih 
etmeme müsaadenizi rica ederim. 

Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşımız; memnu 
m:ntaka ve müstahkem mevkilerde sivillerin ik&r 
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ineti memnuiyeti, gemilerde, gümrük ve kara
kollarda vazife görme hallerinde ailesi efradının 
bulunduğu mevkide, nezdinde ikamet ettirmesi 
mümkün olmıyan subaya emir eri verilmemesi 
.lüzumunda komisyon da mutabıktır, buyurdular. 
Asla beyle bir mutabakatta değiliz. Bilâkis ta
mamen vazifelerinin mahiyetinden mümbais bir 
zaruret olarak aileleri efradından ayrı oturmak 
»mecburiyetinde kalan bu gibi subaylara emir eri 
vermenin en çok zaruri olduğuna kaniiz. 

Bir de dçanin Salâhaddin Âdil Paşanın sualinin' 
cevabı nokssan kaldı. Kendilerinin temas buyur
dukları suale (Ç) fıkrasını aynen okumakla ce
vap vereceğim. Ç - (Yukardaki fıkrada yazılı 
sebepler dışında kanunen bakmaya mecbur oldu
ğu ailesi efradiyle birlikte veya (a) fıkrasında 
gösterilen mahallerde ikamet etmiyen subay
lara emir eri verilmez.) Dedikten sonra (bu 
gibilere şehir ve kasaba dışında ikamete mecbur 
kaldıkları veya hastalık gibi mücbir hallerde ge
çici olarak mensup bulundukları birlik komuta
nının yazılı emriyle emir eri verilebilir.) den
mektedir. Zannederim ki, bunlarla Paşanın sual
lerini cevaplamış bulunuyorum. 

SALÂHADDÎN ÂDİL (Ankara) —' Efendim 
bir misalle arzedeyim: Ben ne hastayım, ne de 
kıtamın bulunduğu şehrin dışmdayım. Bekâr bir 
adamım, rütbem ne olursa olsun teğmen veya 
General... İsterse Erkânı Harbiyei Umumiye Re
isiyim, bana emir eri verilmiyecek midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞA
MAN (Bursa) — Hayır efendim. (Ç) fıkrası 
hükmü katidir. 

KEMAL BALTA (Rize) — Şimdi ecnebi 
memleketlere gidenleri ailelerine hizmet eri ve
rilir diye bu maddede sarahat var. Kore'ye 
gidenlerin ailesine de hizmet eri verecek misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Evet. 

KEMAL BALTA (Rize) — Şehirlerde ika
met edenler?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Bir şehir, kasaba tefirkı 
yapmayı komisyounmuz mümkün ve uygun gör
memiştir. 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — İkinci ve 
üçüncü madde ile (Ç) fıkrası arasında bir tezat 
var, tenvir ederlerse minnettar olurum. ( . . şart
lara göre münhasıran dış işlerde askerlik şeref 
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ve haysiyet. . , ) diye yazılıdir. Askerlik şerel 
ve haysiyeti, o zatın evde bulunmasiyle meşrut 
değil midir? 

! GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
I (Bursa) — Hayır, bilâkis, zabitin bulunmaması 

evin birçok dış hizmetlerinin hiç bir zaman gö-
I rülememesi halinde tecelli edebilir. Bir misal t > 
1 ile tavzih edeyim, gece vakti, hastalanmış olan 
. bir subayın ailesi için ddktor celbi lâzrmgelse, 

emir eri gidip doktoru çağıracaktır., 
SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) .-*,. Görüyoruz, 

bir emir eri çarşıdan soğan alıyor, bumu pence
reden veriyor, bunun bir iç hizmet veya bir dış 

| hizmet olduğunu tefrik etmek güç oluyor. 
HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Bu ımevzuu-

bahis oldu, bir taraftan dış hizmetin hududu
nu tahdit ederken diğer'taraf tan askerlik hay
siyet ve şerefiyle de tahdit etmek suretiyle bu 
mahzurları önlemeye çalıştık. 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) —Tefrik etmek 
çok güç, sarahate ihtiyaç vardır. 

REİS — Cemal Eyüboğlu, 
CEMAL REŞİT EYÜPOĞLU (Trabzon) — 

Efendim, sualimi bir misalle arbedeyim -.An
kara'da oturan subayın çocukları İstanbul'da 
veyahut başika bir yerde tahsilde ise, ailesi efra
dı orada ikamet ediyor diye kendisine ve ai
lesine ayrıca emir eri verilecek mi? 

GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 
(Devamla) — Hayır, bir emir eri verilecektir. 
Aşağıdaiki (B) fıkrasını mütalâa buyurursanız 
yalnız bir emir eri alacağını göreceksiniz. 

REİS — Madde ile ilgili takrirler vardır. 
okuyoruz : 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddeye (Heyeti sıhhiye 

raporiyle hastalığı anlaşılan) ibaresinin ekleı> 
meşini arz ve teklif ederim. 

Çorum Mebusu 
A. Başıbüyük 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddeye aşağıaki fıkra

nın eklenmesinin oya konulması arzolunur. 
« Subayın nüfusta kayıtlı olduğu veya üç se

neden fazla oturduğu vilâyetin nüfusunda ka
yıtlı bulunan askerlerden emir eri verilemez ». 

' Çorum Mebusu 
I A. Bâşibüyük 
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Vüksek Başkanlığa 

^ HCÜ te««y®aiû <G) fıkrasının feaidınteasi
ni arz ve teklif ederiz. 

Çorum Mebusu Jtaguldak Mebusu 
H. Ortakçıoğlu F. Açıksöz 

REÎS — Üçüncü maddeye, (heyeti sıhhiye 
raporu ile hastafafı anlaşılan) ibatesinin eklen
mesi tMiî edilmektedir. 

.HÜSÖYİK ORTAKCIO&LU (Çorum) -
En aykırısı benim teklif imdir, (€) fıto?asiMfi 
tealdm'htıagını isti^îtım, «vvela önu reye koyun. 

»EtS — Bsğtfttdur. Üçüniöü maddenin (G) 
f dCratî ıaı Araldiî^teıası lıakkaidaki Hüseyin Ör-
takcıoğiü ve ^onguidak Mebusu Fehmi Açık
göz'ün önergelerini reyinize &r£ediyorum : (C) 
fıkrasının kaldirıâmasüıı istiyen önerenin dik
kate altn««ksını kabul * edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞIAJ -(Çorum) — 
Beis Bey, direniyorum, eller iyi sayılmadı, tak
ririmiz kabul edildi. Sayılsın, rica ederim. 

REtS — Sayılmıştır efendim. i 
Görüşülmekte «lan maddeye bir fıkranın ek- | 

karnesi hakfkifitda, Ahmet Başıbüyük arkadaşı-
nuzüı bir önergesi vardır. (Subayın nüfusa ka- i 
yadı olduğu veya üç seneden fazla oturduğu vi- j 
I%etin nüfusunda kayıtlı bulunan askerlerden 
emir eri verilmez.) mıeaiindedir. Bu önergenin ı 
dikkate almıp alınmamasını oyunuza arzedece-
ğim. Aaiınmasmı kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Reddedilmiştir. 

Maddcsyi oyunuza arzediyorum. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Heye-

ti sıhhiye raporu hakkındaki takririm var. 
REÎS — Ahmet Başıbüyük'ün görüşülmek

te olan maddeye «Heyeti srhhiye raporiyle has
talığı antetten» feayâsnin SîâvesM töklif eden 
takrtti vartîır. Bunun dikkate .aîmrp alınmama- \ 
sı hususunu oyunuza arzedeceğkn. Tahririn-dik- j 
kate âhnmtsniı'ka^ul edenler... Etmiyenler... Red-
dedilmiştif. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden- | 
ler... 

İZZET AKÇAL (Rize) — Bir dakika, ko- | 
misyon adına -söz istiyorum. I 

REİS -—Oylama esnasında söz verilmez.Ama I 
komisyon adına -istedikleri için söz veriyorum. | 

ÎZZET AKÇAb (Rize) — Efendim, nizam
namede biz noktayı aydınlatmak için söz al- | 

. 19İ3 O : 1 
I dun. Salâhaddin Âdil Paşanın bir suali tama

men cevapiandmlmamıştır. 
«Bekâr subaylara emir eri verilecek mkveril-

nıiyeeek mi?» Diye bir sual tevcih buyurdular. 
Şe&ir ve kasaba dışında ikamete mecbur kaldık
ları veya hasta oldukları takdirde bunlara da 
verilebilecektir; maddede hüküm vardır. Ne şe
kilde verileceği nizamnamede tesbit edilecektir. 

REtS— Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

•MADDE 4. — Birinci derecede harb veya 
va'zife malulü olan subay ve askerî m^jmavtem 
müracaatları halinde gerekli yardanı yapaMîe-

[ eek kabiliyette silâhsız hizmetlilerden birer 
emir eri verilir. 

REÎS — Maddeyi kabuT edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Seferde birlikleri garnizonla
rı terkeden veya birlikleri yerindp kalmakla 
beraber ailelerinin garnizon dışında ikametleri 
.zarureti hâsıl olan subay ve. askerî memurlar
dan bir veya bir kaçının ailesine gerekli yar
dımı .yapmak üzere mahallin garnizon veya 
bölge komutanlıklarına vâki olacak yazılı mü
racaatları üzerine yapılacak tahkikat sonunda 
himaye ve yardım edecek başka kimseleri bu
lunmadığı anlaşıldığı takdirde silâhsız hizmet
lilerden bir er verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... 
HÜSEYÎN ORTAKCIOfîLU (Çorum) — 

Söz istiyorum. 
REÎS — Oylama sırasında söz veremem. 
HÜSEYÎN ÖRTAKCIÖĞLU (Devamla) — 

Nasıl olur? «O halde maddeyi oyunuza sunuyo
rum.» Deyiniz de, bizde o sırada söz alalım, doğ
rudan doğruya reye koymayınız. 

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

MADDE 6. — Kurs, tatbikat ve manevra
larda toplu olarak bulunan subay ve «askerî 
memurların kışla, karargâh, gemi ve müessese
lerdeki hizmet ve ihtiyaçları, bu kanun .gere
ğince kendilerine emir eri verijmese dahi, ko
mutan veya amirlerince tertip edilecek müna
sip ekiplerle temin olunur. 

Bu kanun gereğince emir eri verilmiyen su
bay ve askerî memurların kurs, tatbikat ve ma-
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rievralara iştirakleri halinde müracaatları üze
rine bu kurs» tatbikat ve manevranın devamı 
müddetince üeüncü maddenin (c) fıkrası hük
mü tatbik edilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kadrolarında binek gösteri
lenlerle özel kanunu gereğince, atı Devlet tara-
fmdam iaşe edilen subaylara b k seyis eri veri
lir. 

REÎS — Maddeyi kabal edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MAB39E 8. — Enrir erlerinin en az bir yıl
lık askerlik hizmeti yapmış ve eğitimde muvaf
fak olmuş erlerden seçilmesi, bunların mütaakıp s 
eğitim safhalarını da imkân dairesinde takip» 
edebilmeleri, emir ve seyis erlerinin ordunun 
süânlı mevcudunu israf etmiyecek şekilde âza
mi tasarruf zihniyetiyle tertiplenmesi, evlerde j 
vazife gerecek-emir erlerinin vazifelerinin hi
tamında derhal birHk veya müesseselerine ia
desi hususlar? ile umumiyetle emir ve seyis er--
lerinin bu kanun esasları dairesinde görecekleri; 
vazifenin mraMyert, derece ve şümulü Millî Sa
vunma, îeişferi ve Gümrük ve Tekel bakanlık-
larmca müştereken tanzim edilecek bir tüzük
le tesbit ve tâyin otonur. 

REÎS — Madde hakkında Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞîBÜ'FÜK (Çorum) — Efendim 

8 nei madde emir erlerinin vazifeterinin mahi
yet ve şümulünü tesbit, salâhiyetini bâzı idari 
makamlara vermiş bulunmaktadır. Gönül arzu 
ederdi ki, bu maddede muayyen kıstaslar- bu
lunsun. Bu kıstaslar maddeye eklenmediği tak
dirde kanunun salâhiyet verdiği idari makam
la r beîM de Meclisin istemediği şekilde bâzı 
esasları tesbit edebileceklerdir. Bu itibarla 
bendeniz bu maddenin vuzuhunu temin ve tat
bikatta birçok hataları önlemek bakımından 
dSrf önerge hazniadım. Bunların mahiyetlerini 
Kısaca arzetmeıne müsaadenizi rica ederim : 

Arkadaşlar, emir erlerinin ne kadar müd
detle çalıştırılacağı gün bakımından tasrih edil
memiştir. Evvelce burada bu mevzu konuşul ur-
ken esM MîMî Savnnma Bakanı emir erlerinin 
öpeye. kadar çalıştırılması halinde maslahat] n 
tedvir edfieMieeegmi ve buna muvafakat ettik
lerini beyan etmişlerdi. Ben d e eski Millî Savun
ma Bakamnm tutanakta mevcut olan beyanlar 
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I pıns istinat etmek suretiyie e n ^ erkrriniu öğle

ye kadar calıştınhaamm, û#ed»n scmra diğer 
arkadaslariyle birlikte talim ve terW|y«y« tâoi 
tutulmak suretiyle eğitim makzmrlasTnı ortadan 
kaldırmayı teklif ecüyoraa». Bu birincisi.. 

îkinci meseleı subaylara, emir eri veriyoruz. 
Fakat enrir erleri nasıl yiyipdçıcekti*!. İaşeleri 
ne suretle temin edilecektir?. Tfimnndfr sarahat 
yoktur. Bugünkü tatbikata rıza- ve muvafaka
tiniz varsa olduğu gibi kalmasına, raavaf ık de
ğ i l ^ buna bir veçhe ven»t«izt rica esterini. 

I Bunun zarureti meydandadır arkadaşlar. 
I tk i türlü emir eri vardır : Birisi kasma dâ-
I hildir; diğeri iaşe bedeli alır. 
I Kazana dâhil oloiklar hakkuaâa bir misal ve-
I reyim. Erin suJaayı Bahçelr Evlerde oturmakta -
I dır, kıtası âankışla 'dadır. Bu erin sabaym em-
I ne gelip gitmesi masraf, zamam ve külfet raese-
I leşidir. Bu gibi halîe#de emir eifteri lıişbir. su-
I retle yemeğe gidememektedirlesr. Bundafi başka 
I emir erlerine sıkı sıkı tenbih edilmektedilr: Sn-
I bay sabahleyin 7 de kahvaltısını yapacaktır. 

6,5 ta evde hazır fcHitımaeaksiü d*nidiyor. Bu 
I vaziyet karşısında, sahan çarhasmfc içmeden, ge-
I len emir erleri ekseriyeti teşkil- etmektedir. SÇL-
I bay evlerinde emir erlerine, yemek verilmemek

te olduğu Millî Sa.vunm& Komisyonunuü hazır-
I lamış olduğu raporda sarih alarak yazılmıgtıf. 

Millî Savunma Komisyonunun eski raporunda 
şöyle denilmektedir: Her ne kadar arkadaşlar
dan bâzıları emir erlerinin vkaldırılaı?ak yerine 
para verilmesini teklif etmişlerse de hu teklif 
kabul edildiği, yani para.verildiği takdirde su* 
bayın bütçesi müzayakaya mâruz kalacaktır. 
Zira ayrıca bir de hizmetçinin yemeği suhayiû 
kazanma dâhil olacaktır. 

Çok tecrübeli general arkadaşların tanzim 
ettikleri ve Meclis zabıtlarında meveut olan şu 
beyanlarına, görüşlerine göre. d e emir erleri su
bay evlerinde yemek yememektedirler. Şu halde 
sabahın çok erken saatlerinde soba yakmak, 
kahvaltı hazırlamak için gelen, sabah çorbası 
içmiyen, öğle üzeri yemek yüzü görmiyen, ak
sanı ise ne zaman gideceği belli olinıyan emir 
erlerinin sıhhati ne olacaktır? Buna bir veçhe 
vermek mecburiyetindeyiz-. Bir arkadaşımız ge-

j een celsede «bu bahisleri ortaya koyarak subay-
j lan kasten teşhir ediyorsun» dedi. Hskikotîarı 

bütün çıplaklığı ile görüşmek medbtariystinde-
ı yiz. Realite böyledir. Beifci erleri» çok az bir 

8fr — 
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•kısmı yemek yemektedir. Faka t oldukla mühim 
bir yekûn tutan emir, erlerinin kursaklarına sı
cak yemek girmiyor. Mevzuu halletmek mecbu
riyetindeyiz. Buunla alâkalı olarak bir teklif 
hazırladım, takdim ediyorum: Emir erlerine ia
şe bedeli verilmez, sabah akşam yemeklerini 
arkadaşlariyle birlikte yiyeeek şekilde hizmetle
ri tertiplenir. Kışla, hizmet ettiği subayın evine 
üç kilometreden uzak ise subayın evine, öğle ye
meği vermesini esas olarak kabul ediyorum. 

Arkadaşlar Önergem kabul edilmediği takdirde, 
mühim bir yekûna baliğ olan, emir erlerini aç 
ve kuru ekmekle hayatlarını geçirmelerine rıza 
göstermiş olacaksınız. İkinci önergem, bu. 

8 nei maddede konuşulması ve bu maddeye 
dercedilmesi icabeden bir mesele de, emir er-

*• lerinin kanuni tatillerden istifadesi meselesi
dir. Bugün hiçbir emir eri ne pazar, ne cu
martesi, günlerden, ne millî ve ne de dinî ta
tillerden istifade edememektedir. Bunlar da ça
lışıyor ve yoruluyorlar. Bunların da dinlenme
ye ihtiyaçları vardır. Bunların haftalık ve millî. 
ve dinî bayram tatillerinden istifade etmeleri 

, lâzımdır. Bunlara riayet eden, emir erlerine 
izin veren, bayramlarda hattâ sofralarına emir 
erlerini .almak suretiyle bayramı tesit eden su
baylarımız vardır. Fakat buna riayet etmiyen-
ler de ekseriyettedir. Bunlar devamlı olarak 
haftanın her saatinde çalışmaktadırlar. Bma-
eanleyh bunların bu haklarının tanınması ve çı
karılacak nizamnameye veya bu kanuna hü
kümler ilâvesine zaruret vardır. 

Bu hususta takdim ettiğim önerge şöyledir: 
Emir erleri de diğer askerlik hizmeti gören 
arkadaşları gibi kanunî tatillerden istifade 
ederler. Ancak, hizmet ettikleri subayın nö
bet zamanına tesadüf ederse vazifelerine de
vam ederler. Onu takip eden günden itibaren 
bu haklarını kullanırlar. 

Arkadaşlar; ben huzurunuzu fazla işgal et-
. mek istemiyorum. Diğer hususlardan vazgeç

tim. . önergemi Riyaset Makamına takdim edi
yorum. Kabul veya ademi kabul Yüksek Heye
tinize aittir. 

REİS — Millî Savunma Vekili. 
MIÎLLÎ SAVUNMA VEKtLÎ SEYFÎ KURT-

* BEK (Ankara) — Sayın arkadaşlar; emir er
lerinin yemek meselesi, bütün ordu mensupla
rının yemek meselesi içinde halledilmiştir. Ka.-
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I rargâhmda yemek yemiyen emir erlerine mu

ayyen bir ücret verilir. 
tzin hakkına gelince, emir erleri de, diğer 

erler gibi bu izin haklarından istifade ederler. 
Hizmetleri ne olursa olsun, bayramlarda ve res
mî' tatil günlerinde kendilerine izin verilir. 

HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Çiğden verildiği takdirde bunlara ne miktar 

I ücret verilecektir? 
MİLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SEYFÎ KURT-

BEK (Devamla) — Bir erin iaşesi için mahallî 
rayiçlree göre ne miktar tesbit edilmişse o para 
verilir. 

HÜSEYİN ORTAKCİOĞLU (Çorum) — Bu
güne kadar kaç para veriliyordu? , 

MtLLÎ SAVUNMA VEKÎLl SEYFÎ KURT-
BEK (Devamla) — Bilmiyorum. Her garnizonda 
bu miktar değişir. 

HÜSEYİN ORTAKOIOĞLU (Çorum) — Çiğ-
I den verildiği takdirde bu para gidip gelmesine ve 

karnını doyurmasına kâfi geliyor mu?, Meselâ 
kıtası Etimesgut'tadır, subayı Cebeci'de veyahut 
da Keçiören'de oturuyor, trenle gidip gelecektir, 
çiğ iaşe bedeli olarak halen 31 lira ödendiğine 

I göre bunun 15 lirasını nakliye ücreti olarak ve
rirse geri kalan 15 lira ile nasıl karnını doyura-

I çaktır 
MİLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SEYFÎ KURT-

I BEK (Devamla) — Hiçbir emir erine kendi ke-
I sesinden nakil ücreti ödetilmez. 

HÜSEYÎN ORTAKOIOĞLU (Çorum) — 
Trenle gidip geldiğine göre bu parayı kim ödüyor? 

I Ya kendisi verecektir, yahut da Etimesgut'tan 
Cebeci'ye kadar yayan gidip gelecektir. Bu tak-

I dirde ise sabahtan akşama kadar yürümesi ica-
I beder. 

MİLLÎ SAVUNMA VEKlLİ SEYFÎ KURT-
BEK (Devamla) —• Hiçbir emir erine hizmet do-

I layısiyle nakliye ücreti ödettirilmez, ödettirilirse 
I usul haricidir. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
(Konya) — Ordu Dahilî Hizmet Kanununda 
bayram ve tatiller için sarih hükümler vardır. 
Bu, emir erlerine de şâmil midir? 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SEYFÎ KURT-
I BEK (Ankara) — Bayram ve sair tatiller hak

kındaki hükümler subay ve erlere şâmildir. Buna 
ait Ordu Talimatnamesinde hükümler vardır. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
I (Konya) — Ordu Dahilî Hizmet Talimatname-

— 70 -
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sinde buna ait sarih hüküm vardır, fakat ben te-
ferruatiyle bilmiyorum. Tatillerin bütün emir 
erlerine şâmil olup olmadığını öğrenmek istiyo
rum. 

MÎLLÎ SAVUNMA VEKÎLÎ SEYFl KURT-
BEK (Devamla) — Tatil günlerine ait izinler 
bütün subay ve erlere şâmildir. Ancak bütün 
bu izinlerin tanzimi mahallî komutanlara aittir. 
O gün kışla içinde bulunmasına rağmen hizmeti ' 
varsa izinli çıkamaz, ona da hafta arasında izin 
verilir. Bütün orduya bayram diye tatil verile
cek değildir. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka
daşlar, ordu içinde 45 sene hizmetim vardır. De
min Ahmet Başıbüyük arkadaşım emir erinin aç 
kaldığını, bu sebpele zayıfladıklarından bahset-
mak istediler. Halbuki, doktor olmak sıfatiyle, 
45 senelik hizmetim dolayısiyle emir erlerinin 
diğerlerinden daha besili olduklarını gördüm. 
(Gülüşmeler) 

REİS — Millî Savunma Vekili, sual var, 
kürsüye buyurun. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Çiğden 
alanların bir sene evvelki istihkakları 31 lira 
idi. Bahçelievlerde lokanta yoktur, birçok yer
lerde lokanta yoktur. Bu 31 lira ile sabah, ak
şam ve öğle yemeklerini yiyebilir mi, karnını 
doyurabilir mi?... Bakan olarak siz kıtasında 
mı yemek yemelerini tercih edersiniz, yoksa bu 
para ile karnını doyurması hususunda bir tertip 
mi düşünürsünüz?... j 

MİLLİ SAVUNMA VEKİLİ SEYFl KURT-
BEK (Ankara) — Kıtalarda yemek yemesini 
tercih ederiz. Er her hangi bir suretle tatmin 
edilmiyorsa şikâyet eder, vazıyet halledilir. 

REİS — Takrirleri okuyoruz efendim. 

Başkanlığa 
Konuşulmakta olan maddeye aşağıdaki fık

ranın ilâvesinin oya konmasını arzederim. 
«Emir erleri de diğer silâh arkadaşları gibi 

kanuni tatillerden istafade ederler. Ancak hiz
met ettiği subayın nöbet tutma gibi bir maze
retine rastlıyan tatillerde emir erleri vazifele
rine devam ederlerse de anı takip eden günden ı 
itibaren bu haklarını kullanırlar.» 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Vazgeç- ] 
tim efendim, Bakan kabul etti. i 
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Başkanlığa 

Görüşülmekte olan maddeye aşağıdaki fık
ranın ilâvesinin oya konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

«Eratın yemek ve istirahat zamanlarından 
tam faydalanacak surette emir erlerinin hizmet
lerinin tanzimi zaruridir.» 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddeye aşağıdaki fıkra

nın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
«Emir erlerine iaşe bedeli verilmez. Hizmet 

zamanları sabah ve akşam yemeklerini arkadaş
ları ile birlikte yiyecek surette tertiplenir. 

Hizmet ettiği subayın evi ile kışla arası 3 ki
lometreden uzak bulunduğu takdirde subayın 
emir erine öğle yemeği vermesi mecburidir.» 

9 Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan maddeye aşağıdaki fıkra

nın eklenmesinin oya konulmasını arzederim. 
«Emir erleri ancak öğleye kadar hususi hiz

metlerde çalıştırılabilirler, öğleden sonra as
kerî vazifesine dönmesi şarttır.» 

Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük 

REİS — Efendim, Başıbüyük arkadaşımızın, 
hizmetin tanzimi hakkındaki önergesinin dikkate 
alınıp alınmamasını oyunuza arzedeceğim. Bu 
önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

İaşe verilmemesi ve bâzı ahvalde subayın 
emir erine yemek vermesi hakkındaki... 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Tama
mını okuyun efendim. 

REİS — Divan bir kere okudu, tekrar oku
mak mecburiyetinde değiliz. 

Yemek vermesi hakkındaki önergnin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmişti?. 

Emir erlerinin öğleye kadar çalışmaları hak
kındaki önergesinin dikkate^ alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... . Reddedilmiştir. Efen
dim. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 9 — I - Bu kanuna göre emir ve

ya seyis eri almaya hakkı olmıyanlara veya her 
hangi bir kimseye emir veya seyis eri verenlerle 
her kim olursa alsun memuriyet nüfuzunu sui
istimal ederek veya sair suretlerle emir ve seyis 
eri alanlara üç aydan bir seneye kadar hapis 
cezası verilir. 

II - Hizmet eri almak hakkını haiz olanlar
dan; hizmet erini evin iç hizmetlerinde veya her 
kim olursa olsun başkasının hizmetinde çalış
tıran veya bu şekilde çalışmasına göz yuman
larla hizmet erinin hizmet erliği vazifesi dışında 
kendi sanat, meslek veya şahsi işlerinde çalış-
masna müsaade veya müsamaha edenlere iki 
aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

III - Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hal
ler dışında kanuna aykırı hareket edenler kısa 
hapis ile cezalandırılır. 

IV - Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı suç
ları işliyenler askerî kazaya tâbi*olmıyan şahıs
lar ise haklarında umumi mahkemelerce bu ka
nun hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurun Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (izmir) — Muhterem arka

daşlar; takdir buyurursunuz ki görüşülmekte 
olan bu 9 ncu madde bu kanun üzerinde bugüne 
kadar yapılmakta olan münakaşaların esasını teş
kil edecek müeyyide ve ceza hükümlerini ihtiva 
etmektediî. 

Maddenin ikinci fıkrası, emir erlerini evin 
iç hizmetlerinde veya başkasının hizmetinde kul
lananlara, hizmet erini vazifesi dışında, kendi
sinin meslek, sanat veya şahsi işlrinde çalışma
sına müsaade edenlere iki aydan altı aya kadar 
hapis cezası tâyin etmektedir. • 

Muhterem arkadaşlar, kabul buyurduğunuz 
ikinci madde emir erlerinin evin ancak dış hiz
metlerinde, fakat askerlik şeref ve haysiyetine 
uygun şekilde yardımcı vazifesi görmesi esası 
kabul edilmiştir. Emir erlerini askerlik şeref 
ve haysiyeti dışında istihdam edenler için bir 
müeyyide mevcut değildir. Ancak; üçüncü 
fıkrada deniyor 'ki, « birinci ve ikinci fıkralar
da yazılı haller dışında kanuna aykırı hareket 
edenler kısa hapis ile cezalandırılır ». Malûmu 
âliniz bu cezalar askerî şahıslara tatbik edilir 
ve oda veya göz hapsinden ibaret basit bir ce
zadır. Şimdi bu hükümleri bu şekilde kabul et-
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I tiğimiz takdirde, faraza emir erini evin dışın

da çocuk bezini yıkatmak, -kadın çamaşırı yı
katmak gibi bir işte istihdam edenlere üçüncü 
fıkraya göre kısa hapis cezası vermek mümkün 
olabilecektir. Başka müeyyide mevcut değildir. 
Fakat bunu yaptıran subay değil de evin hani
mi olursa, bir müeyyide elimizde mevcut değil
dir. Dördüncü fıkrada da deniyor ki: « Bilin
ci ve ikinci fıkralarda yazılı suçlan işliyenler 

j askerî kazaya tâbi olmıyan şahıslar ise hakların
da umumi mahkemelerce bu kanunun hükümleri 
tatbik olunur». 

Bu, maksadı temin etmemektedir, bu itibar
la şu teklifte bulunuyorum : 

İkinci fıkrada emir eri kelimesinden sonra 
« ikinci maddedeki maksat dışında veya» keli
melerinin ilâvesi ve üçüncü fıkranın büsbütün 
'kaldırılması lâzımdır. Yani emir erini askerî 
şeref ve haysiyet dışında istihdam edenlere 2 ay 
dan altı aya kadar hapis cezası verilmesi icabe-
der. 

Dördüncü fıkramın da « bu maddede yazılı 
suçları işliyenler asken kazaya tâbi olmıyan şa
hıslar ise haklarında umumi mahkemelerce bu 
kanun hükümleri tatbik olunur » şeklinde tadili
ni rica ediyorum. 

Maddeyi bu şekilde tedvin ettiğimiz takdir 
de bu kanunla elde etmek istediğimiz gaye ta
hakkuk etmiş olur kanaatindeyim, 'kabulünü ri
ca ederim. 

REİS — Ahmet Başibüyük. 
AHMET BAŞİBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, ceza hükümlerini ihtiva eden 
birçok kanunlar vardır. Bu kanunlarda suç un
surları birer birer sayıldıktan sonra, bunlara 
muhalif olarak hareket eden her kesin orada 
gösterilen cezaya çarptırılacağı tasrih edilmiş
tir. Yani bunun hukukçular dili ile ifadesi suç
larda umumiyet ve camiliye t kaidesi mevcut
tur. Ceza hükümlü bir kanun bir suçu kabul 
ettiği zaman bu suçu işliyenler sivil olursa ce
za görmez, asker olursa ceza görür, diye şim
diye. kadar Meclisten çıkmış bir kanun yoktur. 

Huzurunuzda görüşülmekte olan lâyihanın 
9 ncu maddesi hukuk kaidelerini tamamen 
altüst eden bir hükmü ihtiva etmektedir. Hü
küm şudur : (Hizmet eri almak hakkını haiz 
olanlardan, - ki bu ancak subaydır - hizmet 
erini evinin iç hizmetlerinde veya her kim olur-

I sa olsun başkasının hizmetindfe çalıştıran ve-
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ya bu şekilde çalışmasına göz yumanlarla, 
hizmet erinin hizmet erliği vazifesi dışında ken
di sanat, meslek veya şahsi işlerinde çalışma
sına mübsaade veya müsamaha edenlere iki ay
dan 6 aya kadar hapis cezası verilir) diyor. 
Subayın efr'adı ailesinden her hangi biri, «ki 
bu hüküm subayın nafakası ile mükellef olan 
kimseleri tamamen içine alır» subayın saat 6,5 
da dairesine gidip akşam geç vakit dönmesine 
kadar, dilediğini ere yaptıracak ve bütün hü-
kjimleri ihlâl edecek, fakat ceza görmiyecek-
tir. Çünkü müeyyide yoktur. Şimdi komisyon 
sözcüsü arkadaşım buraya çıkıp diyecektir ki; 
subayın efradı ailesi çama*şır, bulaşık yıkatmış, 
eri içeri almış, süfli hizmetlerin hepsini gör
dürmüş ise subay buna göz yummuştur, bina
enaleyh subaya ceza verilebilir... Bu mütalâa 
yersizdir, her kes şahsi fiilinden mesuldür. 
Cezanın umumi prensiplerinden biri de cezanın 
şahsi olmasıdır. Emir erini süfli hizmetlerde 
kullana^ subayın efradı ailesinden her hangi 
bir kimseyi tecziye etmeye imkân yoktur. Su
bay da cezalandırılmayınca emir eri müessese
si için şu ana kadar sarf etmiş olduğumuz me
sai tamamiyle heder olup gidecektir. Hepimi
zin bildiği gibi milletin şikâyeti subaydan, su
bayın emir erini suiistimal ettiğinden değil
dir. Subay sabahleyin evinden ayrılmakta ak
şamleyin yorgun argın yuvasına dönmektedir. 
Emir erine vazife tahmil eden, suiistimali yap
tıran ev halkıdır. Subayın evine hâkim olup 
olmadığı meselesi kesin olarak söylenemez. 
(Gülüşmeler, alkışlar). 

öyle subaylar bilirim ki, emir erinin içerde 
küçük bir iş görmesine dahi razı değildir. O 
gittikten sonra ailesi her şeyi yaptırıyor. Neti
ce olarak kabul ettiğimiz prensiplere muhalifi 
olarak emir erlerini süfli hizmetlerde istihdam 
eden sivil eşhasa bir müeyyide koymadığımız 
takdirde kanun ikinci defa ölmüş olarak bum
dan çıkacaktır. Komisyon sözcüsü arkadaşımı
zın şimdi söylediği gibi, subayın ev halkından 
hiçbirinin arkasından emir eri elinde sepetle 
dolaşamayacaktır deniliyor ama. Dolaşırsa ne 
olacaktır?. Hiçbir şey yoktur. Birçok subaylar 
buna sureti katiyede muhaliftir. Fakat sözlerini 
dinletememektedirler. Dinletmiş olsalar bile te
sadüfen aile efradından birisi bu işi yapmışsa 
gel bakayım subay, sen kanuna muhalif hare
ket etmişsin, 3 ay hapis, meslekten tard. Suba-
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1 yın evinde, kanunun tesbit ettiği hudutlar hari

cinde emir erlerine hizmetler yaptırılırsa subay 
bundan mesuldür diye bir hüküm kabul eder ve 
bu metne geçerse suiistimal durdurulabilir. Fa
kat bu da hukuka mugayir olur. Hukuki esas 
suçları kim işlemişse onun tecziye edilmesini 
âmirdir. Bâzı arkadaşlar, subay ailelerini mah
kemelere mi dökeceğiz diyorlar. Bunu hiç kim
se istemez. Ancak Meclisin koyduğu bu yasak
lara, milletin gösterdiği bu hassasiyete riayet 
etmiyen, şahidi ile, fotoğrafı ile, tesbit edilen bu 
suçlardan dolayı subay ailesi, her kim olursa 
olsun gider mahkemede hesabını verir, icabın
da tecziye edilir. Bu kanunda böyle yürür. Ak
si halde bu kanunun yürümesine imkân ve ih
timal düşünülemez. Gediği kapattığımız takdir
de kanun yürür. Açık kalırsa Hüvelbakisini de 
şimdi yazmış olursunuz. 

FERÎT KILIÇLAR (Muş) — O vakit siz de 
avucunuzu yalarsınız. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Biz bu
rada vazifemizi yapıyoruz. Kimin avucunu ya-
lıyacağını da millet sonunda tâyin eder. 

RElS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz ar

kadaşlarım; kanunun tümü üzerinde konuşur
ken yapmış olduğu bir tenkid dolayısiyle Ko
misyon Sözcüsü bu tenkid yerinin dokuzuncu 
madde olduğunu ifade etmiş ve o maddede ko
nuşmam gerektiğini ileri sürmüştü. 

Kanunun gerekçesi ve rapor, dokuzuncu mad
deyi de ihtiva ettiğine göre, orada yine söz alıp 
cevap vermek mümkündü. Fakat huzurunuzu 
birkaç kere işgal etmemek için ve dokuzuncu 
maddede konuşulması tasvibinize arzedilerek 
itirazla karşılanmadığı için, bu 9 ncu madde
de söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlarım; yapıldığı iddia edilen suiistimal
lerin, farzı muhal yüzde 80 bilmem şu kadar ol
duğu kabul edilişe dahi bunları önlemenin yolu 
bu cezalar değildir. Bunları önlemek için, ta
limatnamelerin ve kanunların iyi tatbik edilme
si de daima yeterli değildir. Kanunlarda sarih 
hükümler bulunmadığı ve önleyici tedbirler de 
tam olarak alınmadığı takdirde, istekler yerine 
getirilemez. Bu itibarla bu madde ile alâkalı bir 
husus üzerinde İsrarla duracağım : 

Subaya «eri evinden içeri almıyacaksm.» di
yoruz. «Falan sanatta çalıştırmıyacaksın» diyo-
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ruz. Evdekilere de «şu, şu işi göstermiyeceksifi» 
diyoruz. Fakat ere «şu işlçr senin için yasaktır» 
demiyoruz, kanunda sarih olarak menedilmiş iş-
ıeri yapmıyacaksm demiyoruz. Bu hususta hiç 
kimse, en ufak bir hüküm yürütülmesini teklif 
etmedi. Kanun eksik kalıyor. j 

Arkadaşlarım, bir erin kıtada, komutanın- I 
dan aldığı emri yerine getirirken onun hakkın
da bir mütalâa serdetmesine, bu emrin kanu
na aykırı olup olmadığını mevzubahis etmesi- | 
ne imkân bulunmadığını hatıra getireceksiniz. 
Bir eri ki, iyi niyet sahibidir, şayanı itimattır, 
ona, seni filân komutanın yanma emir eri ve
rirsem çalışır mısın çalışmaz mısın? Diye sora
cak kadar olgunluğu kabul ediyoruz; cevabına 
göre vazife vereceğiz demek oluyor. Verilen bir 
hizmet için kendisine sormayı kabul edince, 
onun kanunsuz bir işi yapmamasını istemek de, 
kendisine kıymet vermek olur. Bir iftira konu
su olacak bir meselede, bu, hattâ zaruridir. Ka
nunsuz emri yapma diyelim, diyorum. 

Kanunda aksak yerler kalmıştır. Bununla 
beraber, maddelerin çoğu kabul edilmiştir de. 
Hiç olmazsa ceza hükümleri konulurken, emir 
erine de vazife verelim. Kanuna aykırı, kanun
la menedilmiş bir iş teklif edilince «Aman ba
yan, veya hemşire veya ağabey» diye söyliyebilme-
sine imkân verilsin. Bu olmadığı takdirde 
iş yürümez. Er de kendiliğinden yasağa aykırı I 
iş yaparsa, onun mesuliyeti için de bir hüküm 
koyalım; bu lâzımdır kanaatindeyim. Sadece 
kanunda veya talimatnamede sarih olarak bu- I 
lunmıyan meselelerde, subayın mesuliyet olarak I 
takdirini kullanması mümkündür. Bir misal ve- j 
reyim: Subay, git şu adama hakaret et, bu ada- I 
mı döv, âmirlerine selâm verme derse emir eri I 
bunu yapmaya mecbur mudur? Bu emri yaptığı I 
zaman hiçbir şey emir erini cezadan kurtaramaz. 
Bu sebepten kanunsuz işi emir eri de yapama-
malıdır. Deminden beri arkadaşlarımızın komu
tanlara yükletmek istedikleri mükellefiyetleri 
ve ceza tehditlerini hesaba katıyorum da, son- I 
ra, (bu er evin kapısından içeri girdi, subay bir I 
sene hapis), (hanım su taşıttı, buyurun hafif I 
hapise bayan); denilmek endişesiyle hallerini I 
düşünüyorum. Bu suretle bundan sonra subay- I 
ların kolay kolay emir erlerinin evlerine yaklaş- I 
tırabileceklerini hiç tahmin etmiyorum. Kendile- I 
rinin evdeki hizmetlerini görebilmek için artık I 
hizmetçi temini zarureti hâsıl olacaktır. 30-40 1 
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I bin subaydan 10 bininin böyle hizmetçi teınini-
I ne kalkması takdirinde yabancı ideoloji hesabı

na çalışanlar bundan istifadeye kalkacaktır.. 
Birtakım hizmetçi kılığında insanların subayın 
mahremiyetine girmek için ne kadar ucuz bir 
ücretle hizmetçi olacağını ve bu hususta belki 
dampink yapılacağını hatırlarda tutmanın da' 
faydalı olacağını not etmeden geçemiyeceğim. 

Arkadaşlar raporun bu maddeyle ilgili kıs
mı konuşulurken ben de söz almıştım. O sırada 
ifade ederken bâzı noktaları hiçbir arkadaşın 
ismini söylemeden konuştum. Ve bu mevzudaki 
tenkidimi yaptım. Garip bir müdahaleye şahit 
olmuşunuz; bulunmadığım bir toplantıda benim 
söylediklerimi, huzurunuza getirdiğim birtakım 
fikirleri tamamen ayrı bir ifade ile ayrı hüküm
lere bağlıyarak yarım saate yakın bir şeyler 
konuşmuşlar. Ben, bu mevzuda kendi söyledik
lerimde musırrım, kendi söylediklerimde musır-
rım diyorum. Bakınız ben ikaz etmiştim; Millet 
Meclisinde, evvelce söylediğimi unutmasınlar ve 
komisyonlarda ben bâzı kimseleri o kadar açık 
ve geniş bir şekilde rencide edecek tarzda ko
nuşmamak lâzım diye söylemiştim, hattâ sade
ce rencide edecek değil, fazla kırıcı şeyler de 
konuşulmuş olduğunu arzetmiştim. O konuşu
lanlarla ilgili hattâ, tashih edilmiş zabıtları kıs
men gözden geçirdim, huzurunuzda tekrar ede
cek değilim. îstiyenler o sayfaları görebilir
ler. Bunlara encümenler tabiî dâhil değil. 

Zapta geçsin diye söyliyeyim: 12 nci cildin 
16 ncı sayfası, 13.8, 140, 141 nci sayfaları, 15 nci 
cildin, 30, 31, 32, 39 ncu sayfaları. 

15 nci cildin, 68 nci Birleşime ait, 53, 54, 58, 
61, 62, 64 ncü sayfalarını okumalarını rica ede
rim. Bunlarda sadece rencide edici kısımları 
değil, Millî Savunma Bakanını ve birçok mil
letvekili arkadaşların müdafaaya mecbur kalış-, 
larmı da okuyacaklardır. Bunları daha fazla 
tasrih etmeyi lüzumlu addetmiyorum. Hele 
kendisine isim zikredilerek sataşılmamış veya 
kendisine doğruca bir isnatta bulunulmamış bir 
arkadaşın, «sanki doktor Muhit Bey subayla
rın vekâletini haizmiş gibi» demesi; «fuzuli bir 

î müdahale» şeklinde bir dfade kullanmış olması 
' garip olmuştur. O sözleri söylemiş milletvekili 
arkadaşları başkaları ise, onların vekâletini 
yapması daha garip olmuştur. Bu arkadaşın 
bir milletvekilinin tabiatiyle bütün milletin, 

i yani namuskâr erlerin, namuskâr subayların 
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v# ttAmuskâr halkın da vekâletini (haiz olduğu
nu bilmemesine «idden hayret ederim. 

O arada zikredilmiş bir kelimeyi de her hal
de bir zühul olarak söylediMerine kaand bulu-
nuy^aift. • 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Bunların mad
de ile1 alâkası nedir? 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Bu 
madde (hakkında evvelce konuştuğum sırada ifa
de ettiğim şeylerin burada konuşulması, komis
yon tarafından ileri sürülmüş ve Meclis tasvip 
etmişti. 

HÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Er
keksen o fıkrayı da oku. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Erkek
lik orada oturduğun yerde uydurma şeylerle 
uğraşmakla olmaz. Orada % 80 i suiistimalle 
meluf subaylar demediniz mit Diğer söyledik
lerinizi de, komisyonda söylenilenleri de söyli-
yeyim ma? 

HÜSEYÎN OlfcTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Şöyle, söyle. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Sen 
dinlemekten sıkılmazsın ama, ben söylemekten 
sıkılırım. 

Arkadaşlar, ben burada isimden bahsetmi
yorum. 

REİS — Madde üzerinde konuşun efendim. 
küHÎT TÜMERKAN (Devamla) — Efen

dim, bir arkadaşımız bu madde hakkında ko
nuşurken, bu madde dolayısiyle sataşmıştır. O-
nun için bu maddede konuşacağım. 

Bir demagoji kelimesi var. Bunun üzerinde 
fazla durmıyacağım. 

REİS — Sataşma ahvalinde o celsede veya 
mütaakıp celsede söz alabilirdiniz. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Bulu-
namadığrmı arzettim efendim. Arkadaşımız o 
celsede konuşmuşlardı. 

Demagoji kelimesinin lügatte ne mânaya gel
diğini öğrenmelerini rica edeceğim. Bâzı bilin
meden kullanılan kelimeler; kullanılması bilin-
mdyen silâhların omuzu teptiği gibi, kendilerini 
teper. Sözlerimi burada bitiriyorum. 

REÎS — Hüseyin Ortâkçioğhi. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞİJU (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlarını; burada hepinizin hu-
zUTttRdâ'kbn'ûftük, gizli bir yerde konuşmuş de-
ğiîüfr l̂ e sö^led^e^epsin^ işittiniz: 
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REİS — Çok rica ederim, madde üzerhtebe 

konuşunuz, geçmiş işlerden bahsetmemek lûtfu^ 
nu siz gösteriniz. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Esasa geçiyorum. Bizi töhmet altmda b ü t a j 

durdular, üstü kapalı olarak bâzı kimseleri» şe
ref ve haysiyetine tecavüz ettilçr. Biz de mü
saade buyurun da bu töhmetin altında kalmıya* 
lım, iki kelime ile cevap verelim. Bunun veha-
meti tahmin ettiğinizden ağırdır. Muhalefet 
olarak mukaddes bir mefhumun şümulüne dâhil 
olan arkadaşlarımın mevzuun esası uzerin.de ko-

Ibeklerim. 
TÜMERKAN (Sinob) — Düzgün 

Konuşan-

nuşmalarını 
MUHİT 

konuşan arkjadaşlara hiç birşey demiyoruz. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) 

Oturdukları yerden sarf ettikleri sözlerle bizi is
tihdaf ettiklerini belirtiyorlar, bizim hakkımız
da o kelimeleri kullandıklarını ifade ediyorlar. 
Halbuki, bu kürsüden ifade etmiş ve « ben kim
seyi kasdetmedim » demişti. Şimdi de oturdu
ğu yerden «|sizi kasdettim » diyor. Bu kavli ile 
fiilinin . 

MUHİT JTÜMERKAN (Sinob) 
lan kasdettim. 

HÜSEYî]* ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Muhit Tümerkan arkadaşımdan da rica ediyo
rum, iki dakika beni dinlesinler, belki de netice 
kendilerinin ümit ettiklerinden daha iyi olur. 

Biz kimsenin haysiyet ve şerefine asla ne te
cavüz etmeyi aklımızdan geçirdik, ne de bura
da kullandığımız kelimeler bunu ifade eder. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Biz de bu
nu istiyoruz. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Vaktiyle muhterem başkanımAı konuşurken kul
landığı bir kelime vardı, tekerimin önüne taf* 
koymayın, derdi. Ben de rica ediyorum Tü
merkan arkadaşımdan, arabamın önüne taş koy
masınlar da yürütelim. 

REİS — Biz de esasen tâş konmamasını te
min etmeye çalışıyoruz efendim. Büyürün, siz 
devam edin. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Dedim ki, beyefendi bu sözlerle itham etmeyin. 
Söylediğimiz cümleyi Heyeti Umumiyenin huzu
runda okuyun, haksız bir hareket yapmışsIK ta--* 
mirine imkân buluruz, dedim. Biz bîrdSvâ? kg#' 
tirdiğimize kaniiz. BIT dâvayı müdafâ#içîn4thu^} 
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runuza çıktığımıza kaniiz, idealimizi ve dâva
mızı sizlere anlatmak ve arzetmek imkânını 
bulamadığımızdan dolayı son derece müte^ 
essir bulunmaktayız. Sayın Çorumlu, hemşe-
rilerim bize konuşmak imkânını verdikçe bu dâ
vanın esasını burada müdafaa edeceğim. 

Muhit Tümerkan arkadaşım, emir erleri mües
sesesinin yüzde seksen suiistimal edildiğini söyle
memiz üzerine bize şerefsizlikle tecavüz ettiler. 

Millî Savunma Bakanı, yahut vekil bir ra
kamla ortaya atılmalıydı. Kemal Balta arkadaşı
mız, o sözü söyliyen arkadaşımızın yerinde olsa 
idim bakana derdim ki: Ne kadar suiistimal edil
diğini istatistiki bir rakamla söyleyin. Bu iddia
mızda yüzde seksen, doksan, hattâ 300 de diye
biliriz. Yetkili Hükümet istatistiğe dayanarak 
gelmeli idi ve demeli idi ki; emir erleri % 1 sui
istimal edilmiştir. 

Yine bir general arkadaşımız komisyonda de
miştir ki, kolordu kumandanı bulunduğum esna
da birlikte 74 subayı emir erini kötü kullandı
ğından dolayı disiplin yoliyle cezalandırdım dedi. 
Yüz subaydan 74 subay cezalandırılmıştır, iki 
yüz tanede 74 subay cezalandırılmışa bir hayli 
suiistimale yol açıldığı düşünülebilir. Sizleri şa
hit gösteriyorum, sizler Türk Milletini temsil 
ediyorsunuz, onlara da hitap ediyorum. Demok
rat Parti Kongresi toplandığı zaman, ekseriyet 
partisini teşkil eden kongrenin azaları bu mües
sesenin kaldırılmasını ayakta ve alkışlarla kabul 
etmiş ve o suretle karar alınmıştı. Hangi arkadaş 
kalkıp da siz şu şekilde konuşuyorsunuz, yanlış 
konuşuyorsunuz diye ikaz etmiştir? Bu noktaya 
bu suretle işaret ettikten sonra maddeye geçiyo
rum. 

Komisyonu teşkil eden arkadaşlarımın şa
hıslarını çok muhterem tanırım, kendilerine 
son derecede hürmetim vardır. Fakat burada ] 
kanun hilesinin tam tipik bir misalini vermek
tedirler. Asırlardan beri ceza hukukunun ve 
insanlığın emniyetine diktiği nurdan bir sü
tun gibi yükselmiş olan adalet âbidesinin al- I 
tına bu madde ile âdeta bİT dinamit koymuş
lardır. Bu dinamiti nasıl koyduklarını izah 
edeceğim. Başıbüyük arkadaşımız dedi ki; hu
kukta esas, kim suç işlemişse, o suçtan dola
yı o mesuldür. Her fail kendi fiilinden mesul- | 
dür ve faile ceza verilir. Failden başkasına, 
akrabalarına ceza vermek bir ortaçağ usulü- 1 
dür, feodalite devri sistemidir. Maddeyi dik- i 
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I katle tetkik buyurursanız bu anlaşılır. Haki

katen maddeye dikkat edilmezse bu noktayı 
anlamaya imkân yoktur. Ben bu noktayı arka
daşlarımla münakaşa ettim ve hattâ bir hoca
ma da bu meseleyi danışmak lüzumunu hisset-

| tim. Arkadaşlar, bir kere 9 ncu madde, emir 
erlerini almak hakkını haiz olan veya her han
gi bir kimseye emir eri verme hakkını haiz 
olan... Bu hakları haiz olanlar kimlerdir, tabiî
dir ki subaylardır. Onun müeyyidesini teşkil 
eden fıkralar da subaylara ait olacaktır. Su
bayları cezalandırıyoruz. 

Emir veya seyis eri almıya hakkı olmayan
lara veya her hangi bir kimseye emir veya se
yis eri verenler, her kim olursfa olsun, ceza
landırılacaklardır. Bundan subay mesul ola
caktır. Efradı ailesinden birisinin işlediği suç
tan dolayı subayın ceza görmesi hukuk pren
siplerine aykırıdır, bunu ifade ettim. Sonra, 
orada bir fıkra var; diyor ki, «memuriyet nü
fuzunu suiistimal ederek veya sair suretlerle 
emir ve seyis eri alanlara...» Bundan kasdedi-
len mâna valiler ve kaymakamlardan ibarettir. 
Vali ve kaymakamlar jandarma kumandanla
rının âmirleri durumunda oldukları için memu
riyet nüfuzunu suiistimal ederek jandarma 
emir eri kullanabilirler. Bunun dışında başka 
bir emir eri veremez. Bunun için koymuşlardır. 
Demin arkadaşımızın arzettiği gibi emirberi 
evinde çalışırken subay gitmiştir, esasen her 
zaman evinde oturmaz, evde bulunmadığı za
man zarfında ailesi efradından biri suiistimal 
etmişse bunu kanunun 9 ncu maddesinin han
gi fıkrasına istinaden cezalandıracağız? Bun
ları cezalandırmak imkânını göremediğim için 
diyorum ki, komisyon bu fikri maddenin içe
risinde elinden geldiği kadar kamufle etmeye 
çalışmıştır. Onun için diyorum ki; kanun 
hilesine baş vurmuştur. Yoksa bu hususta ce
za kaidesini hiçe saydık, demek cesaretini' gös
teremezler. Ancak böyle bir kamufle yoluna 
gitmişlerdir, diye ifade ettim. 

Şimdi Pertev Arat arkadaşımız da disiplin 
cezasından bahsettiler. Arkadaşlar, disiplin 
cezası takdire bağlı bir cezadır. Komutan is
terse verir, istemezse vermez, bu, komutanın tak
dirine bağlı bir iştir. Sonra disiplin cezasının 
ölçüsü'kıstası yoktur. Ben uzun müçldet askerî 
adlî hâkimlik yaptım, askerî adlî işlerde çalıştım. 
Disiplin cezasını 3 gün için âmiri verir, geçer, 
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gider. Temyizi yoktur, itirazı yoktur. Ortada As
kerî Ceza Kanunu vardır. Bir de burada yazıl
masında elbetteki mâna yoktur. Bu, fıkraların 
dış:nda kaldı diye disiplin yoluyla cezalandır
mak, çünkü Askerî Ceza Kanununa göre tecziye
ye imkân yoktur, yolundan istifade ederek açık 
kapı bırakmak istiyorlar. Bu disiplin cezası yo-
liyle bu kanunda büyük bir gedik ve açık kapı 
bulunacaktır; suiistimal edilecektir. (Gürültüler). 

Müsaade buyurun Şevki Beyefendi, zati âli
nizi bilirim, bundan pekâlâ anlarsınız. Buraya 
çıkıp konuşmaya, müdafaa etmeye de kaadirsi-
niz. Siz hem hukukçusunuz, hem askersiniz hem 
de her şeysiniz. Buraya gelir konuşursunuz. 

«... Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı haller 
dışında kanuna aykırı hareket edenler kısa hapis 
ile cezalandırılır.» Bu III ncü fıkra ile vali ve 
kaymakamdan başka cezalandıracağınız, umumi 
mahkemelere sevkedeceginiz kimse mevcut değil
dir. O da jandarma erini kullandığından dolayı 
veya çarşıdan aldığı bir sepet meyvayr veya seb
zeyi taşıttığından dolayı yakasından yapışacak-
s;nız. Yoksa her gün suiistimal edilen emir eri 
ile karşı karşıya bulunan subayın efradı ailesin
den birisini cezalandırmaya imkân yoktur. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımız ifade etti, bu 
kanunun huzurunuza gelmiş olmasının tek sebe
bi sivil kimseler ve askerler tarafından duyulan 
bir iğbirarın ifadesi' oluşudur. Buna Müsaade 
etmemenizi bilhassa rica ediyoruz. 

REÎS — Feridun Fikri düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Komisyon söyledi, konuşmıyacağım. 
REÎS — Muhit Tümerkan.. 
MUHtT TÜMERKAN -(Sinob) — Vazgeç-

tim. 
REÎS — Abdürrahman Fahri Ağaoğlu! 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar; müzakere mevzuu 
olan madde hakkında arkadaşımız Pertev Arat'-
m teklifine bir diyeceğim yoktur. Aynen kabul 
edilebilir, muvafık olabilir. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımız ile Hüseyin 
Ortakçı arkadaşımızın, Türk Ceza Kanununun 
kabul ettiği kaidelere taallûk eden sözleri ile bu 
maddenin bir alâkasını görmedim. Bu maddenin 
bu kaidelere muhalif tarafı yoktur. Kaideler 
nedir? 

Ceza hukukunda bir cümle ile ifade edilmek-
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tedir. «Kanunsuz cürüm ve ceza olamaz.» Bu 
kaide Ceza Kanunumuzun birinci ve ikinci mad
delerinde yer almıştır. 

Birinci madde : 
Kanunun sarahaten cezalandırmadığı fiil için 

kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezalar
dan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz. 

Kanunun cezalandırdığı fiiller cürüm vpya 
kabahattiı 

îkinci madde; işlendiği zamanın kanununa 
göre cürüm ve kabahat sayılmıyah fiilden dolayı 
kimseye ceza verilemez. İşlendikten sonra ya
pılan kanuna göre cürüm veya kabahat sayılmı-
yan bir fiilden dolayı da kimse '»ezalandırılamaz. 

Hulâsa, kanunda cürüm ve kabahat olmadığı 
takdirde ceza verilemez. 

Biz bir kanun yapıyoruz, cüi'üm kabul »diyo
ruz. Bunun mevcut hükümlere muhalif bir tara
fı yoktur. 

Gelelim işin nazari kısmına : Suçu Ahmet 
Efendi işledi, cezasını çekecek. Türk Ceza Kanu
nuna göre cürüm ve kabahat işliyenler cezaları
nı görürler. Bir de hususi ceza kanunları var
dır, Askerî Ceza Kanunu vardır, Kaçakçılık 
Kanunu ve daha çeşitli kanunlar vardır. Askerî 
Ceza Kanununda yazılı suçlar askeri suçlarda, 
sıfat ve vazifelerden doğan suçlardır. Burada 
emir erlerine ait bir kanun yapılmıştır. Askerî 
Ceza Kanununun tadili de gündemde dâhildir, 
bu madde kabul buyurulursa Askerî Ceza Ka
nunundaki bu maddede değiştirilecektir. Meselâ 
orduda itaatsizlik bir suçtur, ordudan kaçmak 
ve saire askerî suçlar meyanmdaöür. Biz subay
lara emir eri alma hakkını tanırken birtakım 
kayıtlar altına alıyoruz, bunları yaparsan mesul 
olursun diyoruz. Bunları belki her kes bile
mez, ama vazife icabı, alâkası dolayısiyle subay 
bu kanuna riayet etmek mecburiyetindedir. 

Bilerek aile efradından birisi bu cürmün ic
rasında subayın yardımcısı olabilir mi? Olabilir, 
filvaki o subay suçludur, o da yardımcı veya 
hem fiil olur. Meselâ; adam öldürmek suçtur. 
Kim öldürürse ceza görür yardım eden görmez 

i mi? Askerden kaçmak askerî bir suçtur. İtaat-
j sizlik askerî 'bir suçtur. Teşvik eden ceza gör-
1 m ez mi? Elbet görür. 
I Ben öyle zannediyorum ki, bu maddede ar-
I kadaşlarumızm söyledikleri mütalâalara mahal 
I yoktur. Tekrar ediyorum; Pertev Arat arka-
1 daşımızm teklifi muvafıktır, ona bir şey diye-
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cek değilim. Yani bu made ile menedilen fiilleri 
subayın ailesi efradından her hangi birisi bile
rek işlerse, bilmiyerek değil, evet bilerek işlerse 
elbette suçludur. Buna başka türlü mâna ver
meye lüzum oiimadığı kanaatindeyim. 

REİS '— Komisyon sözcüsü. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK ŞAMAN 

(Bursa) — Efendim; biraz evvel Hüseyin Or-
takcıoğlu'nun komisyonumuz hakkında reva 
gördüğü tecavüzkâr lisanı huzurunuzda protes
to etmekle söze başlamak isterim. Bu millet 
Meclisi Kürsüsü şimdiye kadar bir komisyonun 
bir milletvekili tarafından kanun hilekârlığı 
yapmıştır, şeklindeki bir ithamına sahne olmamış
tır. Binaenaleyh, Riyaset Makamından Komis
yonumuza böyle bir hakarette bulunan bir mil
letvekilinin gözünü geri aldırmasını rica ederim. ; 
Ondan sonra söze başlıyacağım. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Sözünü geri alsın 
ondan sonra konuşalım. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Görüşüm budur, kanaatimden fedakârlık ede
mem. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar, Ko

misyona dâhil olan bir üyeyim. Hiç bir zaıman 
şimdiye kadar olan mesaimde, 28 senelik 
devlet hizmetinde kanun hilekârlığı yapmadım. I 
Komisyonda çalışan arkadaşların her biri ayrı 
ayrı bu sözden dolayı müteessir ve müteellimdir. 

Arkadaşımın sureti mutlakada bu sözünü ge
ri alması lâzımdır. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Ben böyle görüyorum. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Hilekârlık yap
madık. 

REİS — Müsaade buyurun. 
Efendim, bu hususta zabıtları tetkik edece

ğiz. Konuşulanları teker teker hatırlamaya im
kân yoktur. Zapta bakacağız, icabını düşüne
ceğiz. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Ben Fah
ri Ağaoğlu arkadaşımın mütalâasına cevap ver
mek istiyorum. Ben hukuk hocası, kendisi de 
talebem olsaydı, mütalâasından dolayı billahi 
sıfır verir çaktırırdım. (Gülüşmeler, alkışlar) 

Arkadaşlar, Fahri Ağaoğlu arkadaşımız Ceza 
Kanununun birinci maddesini okudu. Evet bi-
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I rinci madde umumi bir mâna ifade etmektedir. 

Suçsuz ceza olamaz demektedir. Bunun kadar 
I tabiî bir şey yoktur. 9 ncü maddede birtakım 

unsurlar kabul etmiş ve suç unsurlarını ihtiva 
eden fiiller işlendiği zaman ceza tertip etmiştir. 

I Fakat bu cezayı umumileştirmemiştir. Bizim 
iddiamız budur. Ceza Kanununda 125 nei mad
deden itibaren suç unsurları birer birer göste
rilmiştir. Hırsızlık, dolandırıcılık, katil, sahte
kârlık şu bu.. Umumi Ceza Kanunundaki bu 
suçlardan başka kaçakçılık kanunları ve saire 
vardır. Bunlarda suç unsurları umumidir. Yok
sa (kaçakçılık suçunu işliyenler eğer erkekse 
onlara şu ceza verilir) diye umumi kaideyi ihlâl 
eden bir hüküm varsa göstersinler bana. Suç un
suru üzerinde durdukları madde aynen kabul 
edilirse yalnız subaylara ceza verilebilecektir. 
Efradı ailesi masun kalacaklardır. 

Suçlarda umumiyet ve şâmiliyet, şahsilik ka
idesinin ihlâl olunduğunu iddia ediyoruz. Kabul 
ettiğiniz tasarının ikinci maddesinden itibaren 
başlıyan ve memnu fiil olarak Meclisçe kabul 
edilmiş fiilleri ika ve irtikâp eden subayın ef
radı ailesi 9 ncu maddeye göre ceza görmez. 

Askere ağır işler gördürmek suçtur. Ama 
subayın efradı ailesi emir erini tepe tepe kulla
nırsa ceza yok.. Böyle bir kanunun dünyada em
sali yoktur. Medeni bir memleketten emsal gös
tersin. O vakit bunu kabul ederiz. Bu kanun 
Tfotantolarda bile yoktur arkadaşlar!. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Komisyona hakaret ediyorsun. 

REİS — Abdürrahman Fahri Ağaoğlu, bu
yurun. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (Kon
ya) — Arkadaşlar, muhterem arkadaşım beti
den çok genç olduğu için onun bana numara 
vermesi mevzuubanis olamaz. Ben kendisine ne 
numara verirdim? Bunu söyliyecek değilim. 
Demin de arzettim, suçlar iki kısımdır; birisi, 
umumu alâkadar eden suçlardır, her kes o su
çu işliyebilir. Bir de vazifeden doğma suçlar 
vardır. Bana katilden, hırsızlıktan ve saire-
den bahsettiler. Kendilerine Türk Ceza Kanu
nundan bir misal vereceğim. 202 nci madde, 
zimmet maddesidir, şöyle demektedir : «Kendi
sine tevdi olunan veya vazife dolayısiyle mu-

J hafazası altında bulunan para veya para hük-
I mündeki evrak ve senetleri ve sair malları 
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zimmetine geçiren veya mal edinen memur üç 
aydan üç seneye kadar hapsolunur.» 

Arkadaşlar, Temyizden mütaaddit hâdiseler 
geçmiş, takarrür etmiş bir içtihat vardır. Bu
rada (kendisine tevdi olunan memur) dan mak
sat, para kabzına salahiyetli olan memurdur. 
Meselâ bir kaymakama bir para verilmektedir. 
Bu para kaybolursa veya zimmetine geçerse, 
buna, zimmet suçu işledi, diyemeyiz. Bu olsa 
olsa emaneti suiistimaldir. 

Meselâ bir malmüdürü, para ile alâkalıdır, 
böyle iken zimmet suçu işliyemez, çünkü mal
müdürü paraya vazmlyed memurlardan değil
dir. Hizmet sebebi ile alâkalı olan suçlar ka
nunun hak ve vazife verdiği kimselere aittir. 
Onun dışında olan kimseler o suçun ikamda 
yardımcı iseler mesul olurlar. Lâyihanın 9 ncu 
maddesi de Ceza Kanununun iştirake ait hü
kümleriyle beraber bunu temin eder. Yani ce
zadan kurtulmuş olmazlar, bunlar. Bu kanu
nun muhatabı emir eri ile bilhassa onu çalış
tıracak olan teşkilâttır. O teşkilâta mensup 
olanlar, bu haktan istifade edecek olan subay
lardır, mükellefiyet onlara aittir. Fakat bir 
sivil de bununla iştirak ederse elbette mesul 
olur. Katil vakasında da böyledir. Bir kaatil 
ceza görür, ona yardım eden de ceza görür. 
O cezadan kurtulur mu? Bunun gibi zimmet, 
vazifeyi suiistimal, keyfî muamele ve sair suç
lar var ki siviller o suçu işliyemezler, ancak 
yardımcı olarak işlerler. Bu da onun aynıdır. 
(Bir ses : Aynı değildir). Aynıdır. 

REÎS — Buyurun Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCrOĞLU (Çorum) — Ar

kadaşlar; benim elimde bir kanun metni var. 
Bunu Karma Komisyon hazırlayıp getirmiş ve 
halen müzakere edilmektedir. Ben metin üze
rinde konuşuyorum ve metinden bahsediyo
rum, metinden anladığım, mânadan bahsediyo
rum. Sözüme başlarken dedim ki; komisyon 
âzası muhteremdir, hepsine son derece hürme
tim vardır. Ben, şahısları hakkında hiçbir şey 
söylemiyorum. Raporlarından bahsediyorum. 
Onların hazırlıyafak getirmiş oldukları madde
de ceza hukukunun en büyük kaidesi olan, (her
kes fiilinden mesuldür), kaidesini bu metinle 
ihlâl etmiş olmalarından dolayı kendilerine ta
rizde bulundum. Millet kürsüsünde, metin üze
rinde anladığımı ifade edemiyeoek duruma dü
şersem, ben milletvekilliğinden vaz geçerim 

. 1953 O : 1 
I arkadaşlar. Benim, hiçkimseye tarizde bulun-
I maya niyetim yoktur. Böyle bir şeyi de asla 
j düşünmüş değilim. Mücerret, metin üzerinde 

konuşuyorum. Pertev Arat arkadaşımın takri
rini destekliyorum, açık bırakılan suiistimal ka
pısı bu suretle kapanacaktır, diyorum. Komis
yon sözcüsü arkadaşımız çıkıyor, diyor ki, ha
karet etti. Kasıd olmadığına göre hakaret ol
maz. Ben kimseye böyle bir şey söylemiş deği
lim. Çok rica ederim, müsterih olsunlar. (Bra
vo sesleri). 

RElS — Zapta geçen (fakat burada kanun 
hilesinin tipik bir misali) diye söylediğiniz 
sözler komisyona raci değil midir? 

HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bu 
komisyona râci değildir. Bizim eski hukuku
muzda (hilei şer'iye;) diye bir tâbir mevcut
tur. Bu, hukukumuza yerleşmiş bir tâbirdi .Bu
nu neden arkadaşlarımız kendilerine hakaret 
telâkki ediyorlar, rica ederim. (Bravo sesleri, 
gülüşmeler). 

RElS — Arkadaşımız izah etti, sizlerin de 
tasvipkâr harekatınız meseleyi halletmiş ve me
sele kapanmıştır. 

Lütfen komisyon esas üzerinde izahat ver
sinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Efendim kanunun ceza mü
eyyidesi bahsinde, 9 ncu maddeyi, komisyonu
muz tam ,kâmil ve maksadı temine kâfi gör
mektedir. Burada cezanın şahsiliği prensibi üze
rinde konuşan arkadaşlarımıza cevap vermek 
isterim. 

Bu kanunda, eğer fiili ika edene ceza verilmi
yor gibi bir görünüş varsa, bu tamamen, zahirî 
bir vaziyettir. Haddi zatında emir erine kuman
da etmek, emir vermek kime aittir? Subaya ait
tir arkadaşlar. Subayın efradı ailesine ait değil
dir. Binaenaleyh, emir erini şu veya bu şekilde 
çalıştırmaktan mütevellit suçlar subaya terettüp 
eder. Yoksa subayın ailesi ile emir erinin ara
sındaki münasebatı hukukiye tamamen iki vatan
daş arasındaki münasebatı hukukiyenin aynıdır. 
Âmiriyet, memuriyet gibi bir vaziyet mevzuuba-
his değildir. Binaenaleyh, emir erlerinin suiisti
mali halinde subaya ceza verirken emir eri mü
essesesi ruhuna sadık kalarak cezanın şahsiliği 
prensibi üzerinde, tam üzerinde bulunduğumuza 

I kaniiz. Eeğer subayın ailesi tarafından emir 
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erine tahkir veya her hangi şekilde ceza müeyyi- I 
desini taşıyan bir fiil yapılmışsa, bu umumi hü
kümlere tâbidir. 

Şimdi cezanın şahsiliği üzerinde bu mütalâa
yı serdettikten sonra Pertev Arat arkadaşımızın 
tadil teklifi üzerinde görüşümüze geçiyorum. 

Emir erinin; askerlik şeref ve haysiyetine uy
gun bir şekilde çalıştırılmasının müeyyidesi ikin- ' 
ci fıkrada yer almamıştır. Bu fıkraya taallûk 
eden bir tadil teklifi vardır. Komisyonumuzun 
bu husustaki görüşü şudur: İkinci fıkra, en ağır 
ceza müeyyidesini vaz'eden bir fıkradır. Bu hük
mü bu fıkraya koymayı komisyonumuz, adaleti 
cezaiye fikri ile uygun bulmamaktadır. Şurasını 
derhal ilâve edeyim ki, kısa hapis cezaları, Arat 
arkadaşımızın dediği gibi, sadece üst makam ta
rafından verilen cezalar değildir. Askrîe Ceza 
Kanununun 18 nci maddesi gereğince bu madde
de tadat edilen cezalar, âmir tarafından verilir. 
Bunun haricinde kalan cezalar behemehal bir 
mahkeme tarafından verilmek lâzımgelir. İşbu 
kanunda derpiş edilen suçlar 18 nci maddede sa
yılan suçlardan olmadığına göre, üçüncü fıkrada 
derpiş edilen disiplin cezaları âmir tarafından 
değil, askerî mahkeme tarafından verilecektir. 
Bundan başka kısa hapis cezalarının da askerî 
şahısların sicilleri ve terfileri üzerinde ne derece 
müessir olduğunu söylemeye lüzum görmüyorum. 

Şimdi arkadaşlar, bu mâruzâtımı bitirdikten 
sonra bir endişe var. Deniliyor ki, şöyle yapılır, 
böyle yapılır, fakat subaya aksetmez. Biz burada 
subayı < cezalandıracak müeyyide koyuyoruz, el
bette subay efradı ailesini cezayı müştekim bir 
fiilin ikama müsaade etmiyecektir. Korkulan hu
sus, .bunlar yapılacak, fakat subaya aksetmiye-
cektir. Niçin aksetmesin, Ordu Dahilî Hizmet 
Kanununun 2 5 - 3 0 ncu maddeleri şikâyet hak
kını bütün askerî şahıslar için kabul etmiştir. 
Bunun haricinde, âmme hukukunun bir prensibi 
vardır. Bütün kanunlar idare edilenler traafni
dan bilinir farzolunur. Zaten bunun haricinde 
idarei umur etmeye imkân yoktur. 

Emir eri olacak vatandaşlar kendilerine ta- ] 
allûk eden kanunu bilir farzedilecekler ve bu 
kanıma aykırı fiilleri evvelâ kendi âmirleri 
olan subaylara aksettirecekler onlar nazarı iti- ı 
bara almazlarsa daha üst makama bildirmekle 
vazifeli bulunacaklardır. Bir suç dolayısiyle 
her hangi bir mağdur, şikâyette bulunmazsa 
pek çok • sıklar meydana çıkmaz. Suçu ve mü- | 
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eyyidesini bugün biz ilk defa olarak ortaya atı
yoruz. Bakalım emir eri müessesesinin suiisti
malini suç telâkki eden bir kanun muvacehesin
de bu suçlar gizli mi kalacaktır. Ben öyle zan
netmiyorum. Bu husustaki endişeler varit değil
dir. Ceza müeyyidesini gösteren maddeler kâ
fidir. Aynen kabulünü rica ediyorum. 

PERTEV ARAT (izmir) — Bir sual.. 
REİS — Buyurun 
PERTEV ARAT (îzmir) — Bir ere veya 

emir erine evin dışında kapı önünde çar' aşır yı-
kattırılmasmı askerlik haysiyet ve şerefiyle ka
bili telif buluyor musunur l 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Devamla) — Asla. Bunlar konuşuldu. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Evin haromı ve
ya subayın biraderi tarafından emir erine kapı 
önünde çamaşır yıkattırıldığı takdirde evin ha
nımına veya birader beye hangi cezayı tatbik 
edeceksiniz?. Bunun hakkında madde yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Devamla) — Emir eri, subayın hanı
mından, biraderinden emir almaya mecbur de
ğildir. Tekrar ediyorum, emir eri subayın bira
derinden emir almaya mecbur değildir. Suba
yın biraderi ile emir eri arasındaki münasebet 
her hangi iki vatandaşın arasındaki münasebet 
gibidir. 

Bunun dışında hareket edenler gayri kanuni 
bir fiil yapmış olur; umumi ahkâma tâbidir. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Sözcü ar
kadaşımız buyuruyorlar ki, emir erleri emri su
baydan alırlar. Halbuki kanunun üçüncü mad
desinin C fıkrasında, dışarıya giden bir subayın, 
ailesine emir eri verileceği yazılıdır. Binaen
aleyh subayın bu gaybubeti esnasında emir eri 
kimden emir alacaktır?. 

Bu müddet zarfında emir eri kanun hilâfı
na bir iş görmeye icbar edilirse ceza kime te
rettüp edecektir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Devamla) — Efendim bu vaziyette 
emir erinin subayın efradı ailesinden telâkki 
ettiği emir, subayın şahsına niyabetendir... 
(Yok, öyle şey olmaz sesleri, uğultular.) Bina
enaleyh göz yuman subay ceza görecektir. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Benim soraca
ğım suali Sayın Adato sordular. Yalnız şunu 
ilâve etmek istiyorum. Ev halkından her hangi 
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biri, emir erine her hangi bir hizmet vazifesi ve-
remiyeceğine göre, subay evden çıktıktan son
ra emir erinin evde kalması lüzumlu mudur? 
Eğer emir erinin evde kalması mutlaka bir hiz
met yapmasını istilzam ediyorsa bu hizmet ne
dir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Devamla) — Subay sabahleyin evin
den çıkarken emir erine, karım tarafından söy
lenecek şeyleri yapacaksın, diye emir verir. 

REİS — Fehmi Bey söz sıranıza sualin ta
kaddüm etmesine müsaade buyurur musunuz? 

PERTEV ARAT (îzmir) — Söz rica ettim. 
REÎS — Buyurun. 
PERTEV ARAT (Devamla) —, Arkadaşlar, 

bu kanunun müzakeresinde şu 9 ncu maddeye ge
linceye kadar söz almadım. 9 ncu maddenin 
müzakeresine başlarken büyük bir boşluk mev
cut olduğunu görerek konuştum. Bir takrir 
verdim. Şimdi huzurunuzda sözcü ile cereyan 
eden bir konuşmada, kanunda sivil eşhasın emir 
erlerini suiistimal ettikleri takdirde hiçbir mü
eyyide mevcut olmadığını bizzat Komisyon Söz
cüsünün ifadesinden öğrenmiş bulunuyorum. 
Komisyondan rica ediyorum, bunu bir izzetine
fis meselesi addetmesinler. Kanunun hazırla
nışında zühul etmiş olabilirler, bu takriri kabul 
etsinler beraberce oturalım biz de lâzımgelen 
izahatı verelim, burada akademik münakaşala
ra girişmiyelim, bu maddeyi yeniden hazırlıya-
lım. 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) —Efendim, 
bendeniz de konuşmak niyetinde değildim. Fa
kat komisyon sözcüsünün buradaki beyanları 
sebebiyle söz almak mecburiyeinde kaldım. Söz* 
cü, sarahaten emir erlerini süfli işlerde kulla
nılan sivillere ceza verilmiyecektir, deseydi ve 
bu tezi müdafaa etseydi elbette konuşmanın bir 
sebebi olabilirdi. Bir .yandan da diyorlar k i : 
Emir erleri bu türlü hizmetleri görmiyecektir. 
Erden içeri girmiyeceklerdir, bu türlü hizmet
leri gördüreulere sivil de olsa asker de olsa ceza 
verileektir. öbür taraftan sivillere nasıl ceza ve
rilir denince; niyabet usulünü ileri sürüyor. Ceza
da böyle bir usul yoktur. Başka şeylerde vardır, 
Ona göz yumduğu takdirde niyabet yoliyle ceza 
verilir deniyor. Bir subay sabahleyin çıkıyor, 
akşam eve döndüğü zaman evde olandan ne ha
beri olabilir? 

Sonra Abdürrahman Ağaoğlu arkadaşımız 
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I dedi ki, ceza verilecek, verilebilecek, fakat ka

nunda bir kayıt yoktur. Ceza Kanununa* göre 
suça iştirak edenler de cezalandırılırlar dedi. 
Ama, otrada bir suçlu olması lâzımdır. Suçlu 
yoksa iştirak mevzuubahis olamaz. Gündüzün 
evde bulunmıyan bir subaya gündüz kanuna ay
kırı hizmet yaptırıldığından dolayı nasıl ceza 
verebileceğiz? Vermiyeeeğiz. Verebilmek iğin işy 
tiraki mevzuubahis olması lâzımdır Komisyon, 
maddenin dördüncü fıkrası maksadı temin edi-
yor, bu maksatla dördüncü fıkra sevkedilmiştte 
diyor. Halbuki, birinci ve ikinci fıkralarda yazı
lı suçları işliyenler askerî kazaya tâbi obnıyan 
şahısların, yani sivil olanların umumi mahkeme
lere gidecekleri bu fıkrada yazılıdır. Binaena-
leyh 4 ncü fıkranın maksadı temin etmediği sa
rihtir. Bu bakımdan Pertev Arat arkadaşımızın 
dediği gibi, komisyon ısrar etmesin, maddeyi 
komisyona alıp tezekkür etsin ve kendilerinin de 
düşündüğü gibi, ev halkına da, süfli hizmette 
kullandıkları takdirde ceza verecek şekilde mad
deyi tashih etsin. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Arkadaşlar bu 
made ile subayın ailesine ceza verilmesi düşü-

I nülmemiştir. Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın dü
şündüğü gibi dahi düşünmedik. Maddeyi tedvin 
ederken, subay ailelerinin mahkemelerde sürün
mesine Heyeti Umumiyeniz rıza göstermiyeceği-
ne kaani bulunuyoruz. (Gürültüler, suç işlerler
se ne olacak, sesleri). 
. AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Suç iş
lemesine de razı değiliz. 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Ahmet Bey; 
ben sizi sabırla, tevekkülle dinledim. Dâvanın 
sizin dâvanız olduğunu bilmekteyiz.. 

HALİL ÎMRE (Sivas) — Ahmet Beye. ait 
bur dâva karşısında değiliz, Reis Bey. 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Biz subay ai
lelerinin mahkemelerde sürünmesine tahammül 
göstere çete olanlardan değiliz. 

REÎS — îzzet Bey; esas hakkmda konuşun. 
ÎZZET AKÇAL. (Devamla) — Esas hakkın

da konuşuyorum. B« takdirde ne yapacağız? 
işlenen bu suç subayın malûmatı, tahtında ya
pılıyorsa subay ceza görür. Ceza Kanununun 
umumi hükümlerimi, bu kürsüden söz almış olan 
hukukçu •arJsa4aşla*ı,mız gayet iyi bilmektedir. 
Amma Heyeti Celileniz ekseriyetle bu fiilleri -
yapan şahıslar subay ailesinin efradından biri 
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bulunduğu takdirde tecziye edilsin derse, Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımla mutabık kaldım. 
Maddeyi geri alıp yeni başkan ekseriyetin ar
zusuna uygun olarak tedvin edeceğiz. Yoksa 
sureti katiyede subay ailelerinin tecziyesini kas
tetmedik. (Alkışlar). 

RElS — îzzet Bey, Ahmet Başıbüyük'e, 
bu dâvanın sizin dâvanız olduğunu biliyoruz, 
dediniz. Bundan maksadınız nedir? Meclis He
yeti Umumiyesine gelmiş bir: tekliftir. Ahmet 
Başıbüyük kendi tezlerini müdafaa ettiği için 
mi böyle söylediniz, lütfen tavzih ediniz. 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Teklif ken
dileri tarafından geldiği ve bu tez kendi tezleri 
bulunduğu için böyle söyledim. 

HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çomm) — 
Bendeniz bir takrir vereceğim, onun mündere-
catmı kısaca arzedeyim. Bu mesele üzerine çok 
konuştuk, sizleri sıktık. Yalnız komisyonca, 
niyabeten ceza verilir dendi. Bendeniz demin 
dünyaya nur saçacak bir âbide dikiyoruz, onun 
mermer sütununun altına dinamit koyuyoruz 
dediğim işte bu noktadır. Onun için îzzet Ak-
çal arkadaşımız, biz subay ailelerini mahkeme
lerde süründürmek istemiyoruz, dediler, iyi ama 
ortada suç vardır, biz de suçu cezasız bırak
mak istemiyoruz. (Bravo sesleri). Suç oldukça 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in', 
Olimpiyatlara iştirak eden ekibimizin seçilişin
de yapılan, hatalar neticesinde uğranılan mağlû
biyetlerin müsebbiplerine ve yapılan masraflara 
dair sorusuna Millî Eğitim Vekili Tevfik İleri-' 
nin yazık cevabı (6/906) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakan

lığından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mâkmet öd*gr 

Olimpiyatlarda yapılan Dünya müsabakala-
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cezası da olacaktır. Onun için bir takrir veri
yorum, kabulünü rica ederim. 

REÎS — Efendim, komisyon gözcüsünün. 
îzzet Akça] arkadaşımızın mütalâası hakkındaki 
noktai nazarı nedirî 

| GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Efendim, bu hukuk ilmin
de kimseye hak tanımıyan arkadaşlara cevap 
olarak söyliyeyim ki, ben cezada niyabetten bah
setmedim. Müsaade ederlerse bendeniz o kadar bi
lirim. 

j Yalnız emir erine emir ve kumanda etmek 
salâhiyeti subaya niyabeten subayın ailesine ve
rilmiş olduğunu söyledim. Beyanım bundan iba
rettir, cezada niyabetten behsetmedim. Sözlerimi 

i rica ederim, tağşiş ve tağyir etmesinler. 
Bu meseleyi böylece belirttikten sonra, Mec-

j lisi Âliniz tasvip ederse cezai müeyyide koymak
ta olan 9 ncu madde nakâfi görülürse, komis-

j yon olarak bir kere daha tetkika amadeyiz (Al-
| kışlar). 

REÎS — Muhterem arkadaşlar; komisyonun 
beyanı üzerine, müzakere esnasında verilmiş olan 
önergeleri de tetkik etmek üzere bu maddeyi ko
misyona geri veriyoruz. 

Cuma günü saat 15 de toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,48 

rmda çok daha iyi derece almamız bilhassa gü
reş şubesinde daha parlak zaferler elde etmemiz 
mümkin iken, burada yapılan noksan tertip ha
taları ve önceden iyi hazırlanmama neticesi ola
rak iştirak ettiğimiz sporun her şubesinde büyük 
mağlûbiyetlerle geriye döndük. Dünya milletle
rine dost ve düşman devletlere de mahcup olduk. 
Millî Şeref ve haysiyetimiz rencide oldu. Bunun 
müsebbipleri kimlerdir? 

Yüzde yüz parlak derece alacak güreşçi ve 
diğer sporcularımız vardı. Bunlann iştirakinde 
niçin tekâsül gösterildi 

Bütün memleketin izzetinefsini rencide eden 
bu işte kim suçludur? Genel sekreterlik, federas-

6. — SORULAR VE'CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR 
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yonlar ve Genel Müdürlük gibi müesseseler de
rece derece bütün teşekküller çok mühim olan 
bu millî ödeve niçin gereken önemi vermemiş
lerdir? 

Sporda mutlak galibiyet şart değildir? Fakat 
alman bu neticeler de Türk milletine reva değil- ! 
dir. Olimpiyatlara ne kadar masraf yapAmıştır? j 
Ve kimler iştirak etmiştir? Yazılı olarak bildiri!- ı 
meşini rica ederim. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7.1.1953 
Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğü 
Dairesi : özel Kalem 

Sayı : 603/99 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
18. X n . 1952 tarih ve Genel Kâtiplik ifadeli 

6/906 - 4475/9898 sayılı yazı cevabıdır: 
Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in 1952 

Helsinki Olimpiyatlarına katılan ekibimiz ve alı
nan neticelerle ilgili yazılı sorusuna hazırlanan 
cevabın ilişikte sunulduğunu saygı ile arzede-
rim. # 

Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik îleri 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in 1952 
Helsinki Olimpiyatlarına katılan millî ekipleri
mizle ilgili yazılı sual takririne cevaptır: 

Olimpiyat kafilemizin büyük milletlerarası 
spor müsabakalarında memleketimizi en iyi şe
kilde temsil etmesi için, Yüksek Meclisçe ba
ğışlanan imkânlar içinde, hazırlanmasına âza
mi itina gösterilmiştir. Bu hazırlıklara takad
düm eden zamanlar içinde bütün spor kolları
nın memleket içi ve beynelmilel durumlarını 
gözden geçiren Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü Merkez Danışma Kurulu ile Türkiye Millî 
Olimpiyat Komitesi tarafından 1952 Helsinki 
Olimpiyatlarına güreş, futbol, basketbol ve at
letizm branşlarında iştirak edilmesine karar ve
rilmiş ve bu dört branşa iştirak edecek sporcu
ların seçiminde kendilerinin her bakımdan iyi 
bir temsil kabiliyetine sahip olmaları ve Bey
nelmilel Olimpiyat Statüsüne göre amatörlükle
ri üzerinde en ufak bir şüpheye mahal bırakmı-
yacak bir durumda buluşmalara* dikkat edil
mesi hususunda ilgili federasyonlara 'gerekli ta
limat verilmiştir. I 
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| Bu esaslara göre hazırlıklarını yapan fede-

rasyonlar, kadrolarında yer alması lâzımgelen 
sporcuların isimlerini ve amatörlüklerini tasdik 
eden formaliteleri havi vesikalarını doldurmak 
ve Millî Olimpiyat Komitesi Sekreterliği yolu 
ile Organizasyon Komitesine göndermek duru
munda kaldıkları zaman bâzı sporcuların ezcüm
le güreş kafilesinden Yaşar Doğu, Celâl Atik, 
Gazanfer Bilge ve Nasuh Akar'la atletizm kafi
lesinden üç adım atlayıcısı Ruhi Sarıalp'a 1948 
'Londra Olimpiyatlarında kazandıkları derece
ler dolayısiyle Sporcuları Koruma Derneği va-
sıtasiyle yapılan millî teberrularm, kendilerinin 
amatörlük vasıflarını ihlâl edip etmiyeceği hu
susunda federasyonlar ve Millî Olimpiyat Ko
mitesi Genel Sekreterimi arasında bir tereddüt 
ve ihtilâf hâsıl olmuştur. Bu tereddüdün iza
lesi sırasında diğer sporcuların isimlerini havi 
listelerinde bir gecikme tehlikesine mâruz kal
malarını önlemek üzere adı geçen beş sporcunun 
adları listeye konmamış ve her ihtimale karşı 
kendi yerlerini alacak sporcularla kafilenin di
ğer sporcularının isimleri muayyen vakti için
de. Komiteye bildirilmiştir. 

Daha sonra bir iç meselemiz halini alan bu 
sporcuların amatörlüklerini koruma mevzuun
da, zamanında teberrular yapılırken, eksik bı
rakılmış olan tedbirlerin tamamlanması ciheti
ne gidilmiş ve beş sporcunun amatörlükleri hu
susu, bütün Türk güreş ve atletizm kafilesinin 
durumunu tehlikeye sokacak her hangi bir iti
raza mahal bırakmıyacak bir garanti altına 
alındıktan sonra isimleri telle ayrı bir liste 
halinde organizasyon komitesine bildirilmiş ve 
sporcular da ikinci kafileye terfikan Helsinki'
ye gönderilmişlerdir, iki ayrı kafile halinde 
giden sporcu ve idarecilere suretleri ilişikte su
nulan yazılı talimat verilerek olimpiyatlara iş
tirakten beklediğimiz esas gayeler belirtilmiş 
ve Türk Milletine yaraşır bir grup örneği ver
meleri hususu kendilerinden istenmiştir.. 

Orada başta Kafile Başkanı İstanbul Mil
letvekili Füruzan Tekil olmak üzere bütün ka
file idarecilerinin sarfettikleri hudutsuz gay
rete rağmen isimleri vaktinde bildirilmemiş ol
ması sebebi ve aynr durumda olan diğer mil
letlerin yüzlerce sporcusuna bir istisnai mua
mele örneği vermemek endişesiyle'hareket eden 
organizasyon komitesi nezdinde bu sporcuları-
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rmzm müsabakalara katılmaları imkânları sağ
lanamamıştır. 

Bununla beraber kafilemize mensup bütün 
sporcuların da güçleri dahilindeki her türlü 
imkânları seferber ederek milletimize yakışır 
bir vekar ve ciddiyet içinde müsabakaların ge
rektirdiği her türlü şartlara tam bir uyarlıkla 
hareket ettiklerini, aldığım raporlarla da öğ
renmiş bulunuyorum. 

Aldıkları teknik neticeler, Helsinki Olimpi
yatlarına katılan milletlerin sporcu sayı ve ka
litesi muvacehesinde küçümsenecek neticeler 
değildir. Bilhassa memleket ölçüsünde bir akis 
yaratan serbest güreş müsabakaları sonuçları
na ait olup özeti ilişikte sunulan listelerde de 
görüldüğü üzere dereceler güreşte iddialı mil
letler arasında muvazeneli bir tarzda payla
şılmıştır. 

Esasen olimpik yarışmalarda ferdî sporlar
dan madut olan güreşte bütün takıma şâmil bir 
değerlendirme usulü cari olmadığı cihetle gü
reş takımımızın iyi bir derece alamadığı da 
bahis konusu olamaz. 

Diğer spor branşlarından futbolda müsaba
kalara yine Olimpiyat Statüsü gereğince sırf 
amatör bir takımla katılmak icabettiğinden 
Millî Takımın, birçok millî futbolcularımızın 
son profesyonellik talimatnamesinin tatbikm-
dan sonra mukaveleli oyuncu olmayı tercih et
meleri dolayısiyle, oldukça yeni elemanlardan 
seçilmesine zaruret hâsıl olmuştur. Yirmi dört 
milletin katıldığı müsabakalarda futbol takı
mımız çekilen kur 'a neticesinde maç yapma
dan müsabakaların ikinci turuna atlamış ve 
Kolanda Antilleri ile yaptığı maçı (2-1) ka-
zanmış ve çeyrek sona kalan sekiz takım ara
sına girmiştir. Bu turda yine kur 'a ile karşı- j 
lastiği Macarlara (7-1) yenilmiştir ki aynı Ma- ı 
car takımı futbolda üstat milletlerden isveç'i | 
(6-0), Yugoslavya'yı (2-0) yenerek olimpiyat ı 
şampiyonu olmuştur. 

Yirmi üç milletin katıldığı basketbol müsa
bakalarında takımımız girdiği ilk eleme maç
larında grupuna dâhil bulunan takımlardan 
Mısır'a (64-45), İtalyan'lara (49-37) sayı ile 
yenilerek tasfiyeye uğramıştır. Ancak son yıl
larda milletlerarası temas imkânlarına kavu
şan basketbol sporumuz için bu netice normal 
sayılabilir. Esasen kür 'a ile aralarına düştüğü 
gruptaki takımların hepsinin kuvvetli oluşu | 
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I ve ilk maçların tasfiye esasına göre oynanma

sı bu tabiî neticeyi sağlamıştır. 
Atletizme iştirakimiz daha ziyade olimpi

yat oyunlarının ananevi sporunu teşkil eden 
bu branşa sembolik dahi olsa katılmak ıztıra-
rından doğmuştur. Buna rağmen bu olimpiyat
larda ilk defa olarak uzun mesafe koşucuları
mız finalde koşmak bahtiyarlığına ulaşmışlar -
dır. Bundan başka bütün koşucularımızın al
dıkları dereceler geçen olimpiyatta alman de
recelerden çok daha iyidir. Bunu kendi ölçü
müzde bir terakki saymak mümkündür. 

Teknik sonuçlardan daha değerli olan cihet, 
olimpiyat kafilemizin -mazbut, disiplinli bir 
kafile olarak bulunduğu her yerde bıraktığı 
müspet intihadır. İdareci ve sporcuların mil
letimizi temsil hususunda yüklendikleri mesu
liyet şuuruna tamamen sahip olarak hareket 
etlikleri alınan raporlardan anlaşılmıştır. Bu 
hususu belirtmekten de ayrıca zevk duj^arım. 

Olimpiyat kafilesine katılan sporcu ve ida
recilerle, bu iş için yapılan masrafların tefer
ruatlı listeleri ilişikte sunulmuştur. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğü 

Olimpiyatlara Katılacak İdarecilere Talimat 
1. Olimpiyatlara katılacak olan Türk Spor-

cu Kafilesinin Başkanı İstanbul Milletvekili 
Füruzan Tekil'dir. 

2. Teknik hususlar hariç kafilenin sevk 
ve idaresinde bütün salâhiyet ve mesuliyet kafi
le başkanına aittir. 

3. Ekip başkanları kendi ekiplerinin her 
türlü teknik hususları ile ilgilenecekler, seya
hatin devamı müddetince sportmenlik ruhuna 
aykırı- hareketlerin .zuhuruna meydan verilme
mesi için gereken bütün tedbirleri alacaklardır. 

Buna rağmen sportmenlik ruhuna aykırı ve
ya Millî şeref ve haysiyeti muhil her hangi 
bir vaziyet hadis olduğu takdirde hiç vakit ge
çirmeden keyfiyeti yazı ile Kafile Başkanına 
bildireceklerdir. 

4. Türk kafilesi adına Kafile Başkanın
dan başka "hiçbir- kimse-'beyanatta bulunmıyacak-

ı tır. 
5. Müsabakaların ve teknik sonuçların ekip 
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başkanları tarafından tafsilâtlı olarak her gü 
ve muntazam olmak üzere müşahit Cemal Alp-
man 'a bildirilecektir. 

6. Helsinki'de katî lüzum ve zaruret ol
madıkça sporcu ve idarecilerden hiç kimse kamp 
dışında kalmıyacaktır. Bu lüzum ve zarureti 
Kafile Başkanı tâyin edecektir. 

îyi seyahatler ve başarılar dilerim. 
Millî Eğitim Bakanı 

T. îleri 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğü 

Olimpiyatlara Katılacak Sporculara Talimat 
1. Olimpiyatlara katılacak olan Türk Spor

cu Kafilesinin Başkanı İstanbul Milletvekili Fü-
ruzan Tekil'dir. 

2. Kafilenin sevk ve idaresinde bütün salâ
hiyet ve mesuliyet Kafile Başkanına aittir. 

3. Türk Olimpiyat Kafilesi İstanbul'dan 
11 ve 15 Temmuz 1952 de saat 7 de kalkacak 
iki hususi uçak ile hareket edecektir. 

Sporcuları uçak alanına götürecek olan oto
büsler Galatasaray'da Kervan Acentası önünden 
saat 5 te hareket edeceklerdir. \ 

Birinci uçak ile futbol ve basketbol ekibi, 
ikinci uçak ile güreş ve atletizm ekibi gidecek
tir. Tayyareler Roma'da bir saat Hamburg'da 
bir gece kalacaklardır. 

4. Helsinki'den 29 Temmuz ve 5 Ağustos 
günleri hareket edilecektir. İlk uçak ile müsa-

.1953 O : 1 
I bakaları bittiği takdirde (futbol ve basketbol) 

ekipleri, bunlardan birinin müsabakaları de
vam ettiğinde atletizm ekibi ve Kafile Başka
nının lüzum göstereceği diğer sporcu idareciler, 
ikinci tayyare ile geri kalan sporcu ve idareci
ler geleceklerdir. 

5. Kafile mensupları Millî şeref ve haysi
yeti her şeyin üstünde tutacaklar, müsabakalar
da ve sair zamanlarda sportmenlik ruhuna ay
kırı hareket etmiyeceklerdir. 

Teknik hususlara mütaallik müracaatlar 
alâkalı ekip başkanlarına yapılacaktır. 

6. Millî şeref ve haysiyeti ihlâl eden ve ka
file disiplinine uymayan sporcular ilk vasıta ile 
derhal yurda iade edileceklerdir. 

7. . Bâzı spor branşlarında birincilik için bü
yük bir ümidimiz olmamakla beraber sporcula
rımıza yarışmak ve dünya gençlerinin spor 
tekniklerini görme imkânlarını vermek maksa-
diyle katılmış bulunuyoruz. Olimpiyatlara ka
tılan Türk Sporcularının vazifeleri sadece bir 
yarışa katılmak olmayıp kendi branşında yapı
lan bütün yarışları dikkatle takip etmek ve 
memlekete daha bilgili olarak dönmektir. 

Bu itibarla sporcularımızın kendi müsaba
kaları bitmiş olsa dahi toplu gruplar halinde 
diğer milletlerin müsabakalarını antrenörle
rin nezareti altında takip edeceklerdir. 

Olimpiyatlarda Türk Sporcularını temsil et
mek şerefine mashar olmuş sizlere iyi seyahat
ler ve başarılar dilerim. 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 
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Helsinki Olimpiyatlarına iştirak eden idareciler 

Füruzan Tekil 
Mehmet Arkan 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Alpman 
Suat Erler 
Vehbi Emre 
Saip Toygarlı 
îzzet özgül 
Neriman Tekil 

(Kafile Başkanı) 
(Baş idareci) 
(Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri) 
(Genel Müdürlük müşahidi) 
(Olimpiyat Komitesi Genel Sekreter Muavini) 
(Beynelmilel Güreş Federasyonu İkinci Başkanı) 
(Kafile Doktoru) 
(Mutemet) 
(İstanbul Bölgesi Atletizm Ajanı) 
İstanbul Ajanının masrafı İstanbul Bölgeşince karşılanmıştır. 

Atletizm Ekibi 
Naili Moran 
Besim Aybara 
Ruhi Sarıalp 
Emin Boybak 
Kema] Horolu 
Ahmet Aytar 
Doğan Acarbay 
Ekrem Koçak 
Turhan Göker 
Halil Zıraman 
Cahit önel 
Erdal Barkay 
Osman Coşgül 
Avni Akgün 
Nuri Turan 
Akın Altıok 

Federasyon ve Ekip Başkanı 
Antrenör 
Sporcu 

Basketbol Ekibi 

Faik Gökay 
Turgut Atakol 
Muammer Pamuk 
Wand Zand 
Alpan Dinçel 
M. Ali Yalım 
Necat Diyarbakırlı 
Erdoğan Partnel 
Yılmaz Gündüz 
Sacit Seldüz 
Yüksel Alkan 
Turan Tezel 
Güney Ülmen 
Yalçın Granit 
Sadi Gülçelik 
Ali Uras 

Feredasyon ve Ekip Başkam 
İdareci ve hakem 
Masör 
Yabancı Antrenör 
Sporcu 

» 

> 
» 

» 
» 
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Futbol ekibi : 

Basri Onat 
Sandro Puppo 
Fevzi Büyükyıldırım 
Erdoğan Akın 
Rıdvan Polatlı 
Mustafa Ertan 
Basri Dirimlili 
Ercüment Güdel 
Macit Gürdal 
Nejdet Şentûrk 
Cahit Candan 
Yalçın Caka 
Tekin Bilge 
Muzaffer Togaç 
Kâmil Altan 
Alâattin Yolaç 
Sedat Cömert 
Vasıf Çetinel 

GÛreş ekibi : 

Sadullah Çiftçioğlu 
Esat Kazancı 
Alp Karabiber 
Necati Tokbudak 
Ali özdemir 
Haydar Zafer 
Cemil Sarıbacak 
Raif Akbulut 
trfan Atan 
Bayram Şit 
Hasan Bozbey 
M. Ali îslioğlu 
Ahmet Şenol 
Hasan Gemici 
Nasuh Akar 
Yaşar Doğu 
Fahrettin Akbaş 
îsmet Atlı 
Adil Atan 
Gazanfer Bilge 
Halil Kaya 
Kemal Demirsuren 
Tevfik Yüce 

Ekip Başkanı 
Yabancı antrenör 
Sporcu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
^ 
» 
» 
» 
» 
» 

Federasyon ve ekip başkanı 
idareci hakem 

» » 
Antrenör 
Güreşçi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
• » 

•* 
» 
» 
» 
>N 
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9 İdareciler , ıttJ.t -n 

16 Atletizim ek^>i 
16 Basketbol » 
18 Futbol » 
23 Güreş » 

82 Yekûn , r ^ , 

Helsinki Olimpiyatları dolaytsiyle yapılan masraf müfredatı 

Lira K. 

Kamp masrafları 
Malzeme masrafları 
Kıyafet 
Memleket içi yevmiye ve yolluklar i :,.v','.^,ft ^y,, 
Memleket dışı yevmiyeler 
İstanbul - Finlandiya gidiş - dönüş tayyare bilet bedeli 
Helsinki'de iaşe ve ibate 
Sporculara tazminat 
Hediye 
Müteferrik 

199 589 27 Yekûn 

1952 Helsinki Olimpiyatlarında Serbest Güreş müsabakalarına katılan milletlerle resmî dere
ce tasnifini gösterir list)e • ı»1̂ 1 *.„, .t^fT 

18 818 
7 678 
12 530 
3 070 
11 786 
113 000 
26 913 
2 880 
330 

2 581 

30 
77 
30 
11 
14 
00 
45 
51 
00 
69 

Tam takımla katılan milletler 
7 güreşçi ile » » 
6 » » » » 
5 » » » » 
4 » » » » 
3 •» » » » 

2 » » » » 
1 » » » » 

Türkiye, İran, İsveç, Almanya, Finlandiya, Rusya 
Belçika, Amerika Mısır. 
İngiltere, İtalya, Arjantin. 
Japonya, Fransa, Macaristan. 
Hindistan, Cenubi Afrika, Meksika, İsviçre, Kanada, Avustralya 
Venozeellâ, Guatamala. 
Çekoslovakya, Danimarka. 
Filipin, Kore, İrlanda, Norveç 

II III IV VI 

52 kiloda 
57 » 
62 » 
67 » 

73 » 

79 » 

87 » 
Ağır » 

Türkiye 
Japonya 
Türkiye 
İsveç 

Amerika 

Rusya 

İsveç 
Rusya 

Japonya 
Rusya 
İran 
Amerika 

İsveç 

İran 

Amerika 
İsveç 

Almanya 
rai' i-iö >/• 

Cenubi Afrika 
Türkiye _ . „ Macaristan 

İran Rusya 
Hindistan,. İsveç 
Amerika Hindistan Japonya "* ""Finlandiya 
İran Rusya Finlandiya ,t . Almanya - Ja-

tran Arjantin 

Macaristan Almanya 

Türkiye Rusya 
İngiltere Türkiye 

(Çekoslovakya -
Mısır - Japonya) 
Türkiye C. Afrika - Ar

jantin 
İran Cenubi Afrika 
Amerika Finlandiya 
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11952 Helsinki Olimpiyatlarrada Greko - Romen Güreş müsabakalarına katılan milletlerle resmî dere

ce tasnifini gösterir liste 

Almanya, Macaristan, Rusya, İsveç, İtalya, Finlâtfdiya.. 
Türkiye, Romanya. % 

Belçika, Mısır, Norveç. 
Fransa, Polonya. 
Çekoslovakya, Lübnan. 
Sar, Yugoslavya, Danimarka, Avusturya, Guatamala, Lüksemburg. 
Yunanistan. 
İngiltere, Arjantin. 

Tam takımla katılan milletler 
7 güreşçi ile » » 
6 » » » > 

» » » » 
» » » » 

n ra iv VI 

52 kiloda 
57 » 
62 » 
67 » 

73 » 

79 » 
.87 » 
Ağırda 

Rusya İtalya Finlandiya Almanya 
Macaristan Lübnan Rusya isveç 
Rusya Macaristan Mısır îtatya 
Rusya İsveç Çekoslovakya Macaristan 

Macaristan İsveç Lübnan Rusya 

İsveç Finlandiya Rusya Macaristan 
Finlandiya Rusya İsveç Macaristan 
Rusya Çekoslovakya Finlânyiya Almanya 

Mısır İsveç 
Norveç Almanya 
Avusturya, Türkiye 
(Romanya - Fin
landiya - İtalya) 
(Türkiye-İtal
ya • Romanya -
Fransa) 
Türkiye İtalya 
Türkiye Lübnan - İtalya 
Romanya Yunan - isveç 
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S. SAYISI : 57 
Ankara Milletvekili Cevdet Soydan ve Gazianteb Milletvekili Ali 
Ocak'ın, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin D ve E fıkralarının değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/370) 

14.IV . 1952 

T. B. VL Meclisi Yfksek Başkanlığına 

Ulusal Tatil Günlerine ait 2739 sayılı Kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanan 
teklifimizin ilgili komisyonlara havalesini saygılarımızla rica ederiz. 

Ankara Milletvekili Gazianteb Milletvekili 
. ' ; " * ' . Cevdet Soydan AK Ocak 

GEREKÇE 

2739 sayılı Ulusal Tatil Günlerine dair Kanunun ikinci maddesinin D ve E fıkraları dinî bay
ramlar hakkındadır. Bu bayramlardan Şeker Bayramı üç/ Kurban Bayramı dört gün devam eder. 
Bunların tatilleri de bayram günlerinin süresi kadardır. Halbuki resmî dairelerle mektep 
ve fabrika gibi iş yerlerinde bayram tatillerinden fiilen istifade edilmemektedir. 

Ezcümle bayramdan evvel ve bayram içinde yapılacak bâzı ziyaretlerle bayram münasebetiyle 
yapılacak alışverişlerin temini tatil içinde kabil olamamaktadır. Bilhassa bayramlar için yapıla
cak alışverişlere vakit bulunmaması yüzünden çarşı ve pazarlarda suni bir darlığın husule gel
mekte olduğu kabili inkâr değildir. Bu yüzden memur ve işçi gibi dar gelirlilerin uğradıkları 
zarar ise ekseri ahvalde telâfisi kabil olmamakta ve yahut da bu gibi ailelerin bütçe açıklarını ka
pamak hayli zamana vabeste bulunmaktadır. Bayram alışverişinin resmî iş saati haricinde yapıl
ması sebebi ile husule gelen iktisadi darlığa mahal bırakmamak ve aynı zamanda dinî ve ananevi 
vecibeleri tam yapabilmek için dinî bayramlar tatilinin bir gün uzatılmasında ^fayda mülâhasa 
edilmiştir. Ve bu mütalâadan hareket edildiği takdirde resmî takvime göre günü evvelce kestiri-
lemiyen bayram arifeleri resmî bir tatil gününe isabet ettiği takdirde istihdaf edilen maksat hâsıl 
olmıyacağından tatile arifeden evyelki günün öğle sonunun mebde sayılmasının muvafık olcağı-
m arzederiz. 

Ankara Milletvekili Gazianteb Milletvekili 
Cevdet Boydan AU Ocak 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ CEVDET SOY
DAN VE GAZİANTEB MİLLETVEKİLİ ALÎ 

OOAK'IN TEKLİFİ 

2739 sayılı Ulusal Tatil Günlerine ait KmunvM 
ikinci maddesinin D ve E fıkraUmmn tud&me 

dair kanun teklifi 

MADDE 1 - D — Şeker Bayramı dört gün 
E - Kurban Bayramı beş gündür. Bu tatiller 

arife g'unünden başlar. Şayet arife günü resmî 
bir tatil gününe rastlarsa bir gün evvelki öğle 
sonu tatil yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Bakanlar 
Kurulu memurdur. 
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Yüksek Başkanlığa 

Ankara Milletvekili Cevdet Soydan ve Gazi-
anteb Milletvekili Ali Oeak'm, Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki 2739 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin D ve E fıkralarının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Hükümet mü
messillerinin iştirakiyle komisyonumuzda görü
şüldü: 

Teklif sahipleri her ne kadar 2739 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin D ve E fıkralarının ta
dilini ve bu suretle dairelerle mektep ve fabrika 
gibi yerlerde çalışanların bayrama tesadüf eden 
tatil günlerinden fiilen istifade edemedikleri ve 
bayram için muktazi ihtiyaçlarını temine vakit 
bulamamaları dolayısiyle bayramlara takaddüm 
eden arife gününün de tatil olması maksadiyle 
Şeker Bayramı tatilinin 4 ve Kurban Bayramı
nın da 5 güne çıkarılmasını istemektedirler. 

274J9 sayılı Kanunda tatiller ancak millî ve 
dinî bayram günlerine hasredilmiştir. Kanunda, 
millî ve dinî bayramlar bir arada mütalâa edildi
ğinden dairelerle mektep ve fabrikalarda çalışan
ların bayram tatilinden tam istifade edemedik
leri ve ihtiyaçlarını temin eyliyemedikleri iddi
ası dinî bayramlar için tecviz edildiği takdirde 
millî bayramlar için de tecviz edilmesi lâzımdır. 

Bu halin ise esasen fazla bulunan ve azaltıl

ması şayanı arzu olan tatil günlerinin bir mik
tar daha çoğalmasını mucip olacağını, 2739 sa
yılı Kanunda gösterilen tatil günlerinin yeter 
miktarda bulunduğu mülâhazasiyle kanun tekli
finin reddino oy birliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince Kamutayın yüce tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Basjkanhğa sunulur. 
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