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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
89 sayılı Kalınırla görev ve yetkileri tayin 

olunan özel Soruşturma Kurulunun raporuna 
dair İktisat Komisyonu - Başkanlığının kararı 
üzerinde! görüşüldü. 

Başkan Divani Kâtibi 
Tunçkanat Haydar Karavelioğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Çelebi ffmamuüah 

» • M 

B İ E Î N C I O T U E U M 
Açılma saati : 14,45 

BAŞKAN — Özgür Selâhattin 

KÂTİPLER : Çelebi Emanuilah, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum. 
Tezkereler var, okuyoruz efendim, 
(Bir idam mahkûmunun dosyasının tekrar 

tetkiki hakkında Devlet Başkanı adına IVıhr: 
(H'dilek'in tezkeresi okundu.) 

2, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İdam cezasına mahkûm Yakup Kök-
şen hakkındaki dosyanın, vâki tashih kararı ta
lebinin tetkiki için, geriverilmesine dair Başba
kanlık ve Adalet Bakanlığı tezkereleri 

T. O. 
Başbakanlık 

Zat ve Kâğıtişleri 
Umum Müdürlüğü 

H. No. 5/4-4562 
Ek : 1 23 . 12 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 
14 . 12 . 1960 tarihli ve 5/4-4360 sayılı tez

kereye ektir : 
îdam cezasına mahkûm Yakup 0 öksen hak

kındaki mahkûmiyet dosyasının, vâki tashihi 
karar talebi sebebiyle tetkik edilmek üzere, ia
desi hakkında Adalet Bakanlığından, alman 
20 . 12 . 1960 taıiihli ve 46632 sayılı .tezkere- sureti 
bağlı olarak sunulmuştur; 

Yukarda tarih ve numarası yazılı tezkere ile 
takdim edilmiş olan adı geçene ait, mahkûmiyet 
dosyasının, tetkik edilmek üzere iadesine müsa
adelerini arz ederim. 

Devlet Başkanı ve Başbakaı 
adına 

Fahri Özdiiek 

•Özel : 46632 
Ankara, 20 Aralık 1960 

Özü : idam'cezasına mahkûm 
Yakup G-ökşen hakkındaki 
dosyanın gönderilmesine dair. 

Yüksek .Başbakanlığa 
• İdam cezasına mahkûm Yakup O öksen hak

kında olup, Anayasanın 20 ncı maddesi hükmü-
Ü'1 tevfikan muktazasnıın ifasına delâlet buyu-
vılması irin 30 . 11. . '1960 tarih ve 41106 sayılı 
yazımızla takdim kılınan mahkûmiyet dosyası
nı!), vâki tashihi karar sebebıVle tetkik edilmek. 
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üzere iadesi C. Başsavcılığının 13 . 12 . 1960 
tarih ve 3310 sayılı yazılariyle talebedilmekle, 
dosyanın tetkiki mütaakıp derhal takdim kı
lınmak üzere iadesine müsaade Duyurulmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
imza 

Âmil Artııs 

BAŞKAN —-- Konuşmak istiyen arkadaşımız 
var mı efendim? 

YÜRÜ AKÜLER MUZAFFER — Efendim, 
mevzu acık. Tetkik edilmiş. Yenibaştan ince
lenmesi için tashihi karar talebi ile geri gönde
rilmesi istenmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, tashihi karar talebi 
için dosyanın geri gönderilmesini oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Özgür SelâhaUin'in, Türk tiüâhtı'Kuv
vetleri îç Hizmet kanun teklifi ve Güvenlik Ko
misyonu raporu (2/160) (1) 

Şimdi; 5 imzalı bir takrirle, Ordu îçhiznıet 
Kanununun 34 ncü maddesinde, bar, meyhane, 
umumhane ve mümasili yerlere subay ve astsu
baylar üniforma ile giremezler şeklindeki hü
küm için bir tadil teklifi var. İmzalar : Kara-
velioğlu, Kuytak, Ersü, Çelebi, öagüncş. 

Bu tadil teklifi hakkında müzakere açıyo
ruz. 

Söz istiyen.' 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, teklife imza ko

yan 5 .arkadaştan birisi olarak, şu maksatla 
bu teklife imza koymuş bulunuyorum. 

Malûm olduğu üzere; îçhiznıet Kanununun 
ilgili maddesinde aynen bu husus var idi. Şim
di, buna lüzum yok deniyor. Binaenaleyh, bu
radan çıkarılmış bulunuyor dendi. Fakat Îç
hiznıet Kanunu yeniden çıkmaktadır. Her aske
rî şahıs, bu kanunu ve dolayısiyle bu maddei 
mahsusu okuyacaklardır. Halbuki Askerî Ce
za Kanunu, bu şahıslar tarafından uzunboylu 
incelenmez ve hattâ çoğu zaman okunmaz. îç-
hizmet Kanununda menedici bir hüküm göre
meyince her halde bu yasak kalkmıştır düşün
cesiyle barlara, meyhanelere ve umumhanelere 

(1) 172 S. Samlı basmayazı 58 nci Birleşim 
Zaptın a eklenmiştir. 
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girebileceklerdir. Böylece bu devrede, bu dev
renin havasında istenilmiyen nahoş hâdiseler 
cereyan edebilir. Ben bu hükmün, bu kanunun 
34 ncü maddesinde yer almasını muvafık bulu
yor ve bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen arka
daş var mı? Yok. Olmadığına göre temsilci ar
kadaşlardan izahatta bulunacak olan lütfen 
bulunsun.. 

MUAMMER BURAL — Efendim, Askerî Ce
za Kanununda bulunan bu hükmün burada ikin
ci defa yer alması, bir tekrardan ibaret olacak
tır. Şunu da belirteyim ki, Askerî Ceza Kanu
nu ile îçhiznıet Kanununun askerî şahıslar ta
rafından bilinmesi keyfiyeti aynı derecede 

, ehemmiyetlidir. İler ikisi de askerî şahıslar ta
rafından bilinmesi gereken bir kanundur. Bir 
ayırma yapmak her halde doğru olmıyacaktır. 
Bu itibarla, tekrarın fuzuli olduğu kanaatinde
yim . 

BAŞKAN — Efendim, tadil teklifi aleyhinde 
söz istiyen var mı? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, tenev
vür ettikten sonra aleyhte konuşmak zorunluğu 
hâsıl oluyor. 

Mademki Askeri Ceza Kanununda yer alınış, 
burada bu hükmün tekrarına neden lüzum var
dır? 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim. Askerî 
Ceza Kanunundaki hükümlerden bâzıları bura
da da yer almış bulunuyor. Meselâ, toplu şikâ
yet. Binaenaleyh bu da girebilir buraya. Eğer 
Îçhiznıet Kanunu tedvin edilirken; Askerî Ce
za Kanununa girmiş olan hükümler buraya gir
mesin denseydi ve böyle yapılmış olsaydı, bu da 
girmezdi. Diğer bâzı hükümler girdiğine. g:'6re 
bu da girmelidir efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
0 ATAKLI MUCİP — Ben bu maddenin bu

raya girmesi lehindeyim. Her ne kadar bu hü
küm Askerî Ceza Kanununda bulunmakta ise de 
bu îçhizmet Kanunu her askeri şahıs tarafın
dan okunan bir kanun olduğu için burada tek
rar edilmesinde hiçbir mahzur yoktur, bilâkis 
faydalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
teklifi var, reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. Buyurun Vehbi Bey. 

— 3 — 
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ERSÜ VEHBÎ — Efendim, 34 neü maddede 

askerî üniforma ile bar, meyhane ve umumha
ne gibi yerlere girilemiyeceğine dair bir kayıt 
yoktur. Bu hüküm eski îçhizmet Kanununda 
var idi. Ben, 34 neü maddeye bu kaydın konul
masını teklif ediyorum. 

MUSTAFA GÖKBEN — Efendim, bu kaydı 
34 neü maddenin (e) fıkrasından sonra da koy
mak mümkündür; (a) fıkrasındaki «her asker 
üniformasının şeref ve haysiyetini korumaya 
mecburdur» ibaresinden sonra da teklif edilen 
kısmın da aynen bunun sonuna eklenmesi müm
kündür. Veya ayrı bir fıkra olarak konabilir. 
Tensibeddlirse 34 neü maddenin (A) fıkrasının 
sonuna ilâve edebiliriz. 

BAŞKAN — Şimdi, evvelâ maddede bu t a 
dilâtın yapılmasını reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tadilâtın yapılması 
ka/bul edilmiştir. 

Birinci teklif bu tadilin (a) fıkrası sonuna 
eklenmesi, diğeri de maddeye ayrı bir fıkra ola
rak ilavesidir. 

a) fıkrasına eklenmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... a fıkrasının 
sonuna eklenmesi kabul edilmiştir. Diğer tekli
fin ovlanmasma mahal kalmamıştır. 

Maddeyi oyunuza arz edeceğim. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu maddenin (e) fıkrası 
için bir tadil teklifimiz daha vardır. Evvelce 
de arz etmiştik, (e) fıkrasında subay ve askerî 
memurların hizmet dışında da silâh taşımaları 
kabul edildiği halde bu hak astsubaylara tanın
mamıştır. Bir teklif yapıyoruz, arkadaşlar ka
bul ederlerse bunlara da aynı hakkın verilme
sini rica ediyoruz. 

ÇELEBÎ EMANULLAH — Resmî üniforma 
ile meyhanelere giremiyeeeklerini kabul ettik. 
Bu meyhane tâbirine içki satan lokantalar da 
girer mi girmez mi? 

BAŞKAN — Efendim, beş imzalı ve 34 neü 
maddenin (c) fıkrasında, askerî memurlardan 
sonra, astsubay kelimesinin eklenmesi hakkın
daki değişiklik teklifi üzerinde müzakere açıyo
ruz efendim. 

Söz istiyeni. 
KUYTAK FİKRET — Efendim, astsubayla

rın sivil elbise ile tabanca taşıyabilmeleri için, 
şahsi tabanca satmalmaları gerekecektir. Bu 
hükmü buraya koymakla, yani taşıyabilir de-
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mekle, bunlara şahsi tabanca satmalmak hakkı 
verilmiş oluyor. Bu bir. 

îkinei olarak : Astsubaylarımızın, bugünkü 
yetişme tarzı karşısında; sivil elbise ile sağda 
solda tabanca taşıyacak kadar olgunlaştığını 
tahmin etmiyorum. Bu bakımdan, bunun lehinde 
değilim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta temsilci
lerin görüşü, karan nedir acaba? 

GEN. KUR. TEMSÎLCÎSÎ GALÎP ECEVÎT 
— Efendim, Genelkurmay Temsilcisi olarak, 
arz edeyim ki; bu hususta gerekli müzakereler 
yaptık ve kuvvet kumandanlıklarının temsilci
leriyle müzakerede bulundum. Malûmuâliniz, 
tabanca bir askerin teçhizatıdır. Her askerî şah
sın, durumunu her yerde ve her zaman koruya
bilmesi bakımından subaylara vermiş olduğumuz 
bu salâhiyeti mümkün olduğu kadar astsubay
lara ela vermek uygun olur. Bu hususu bâzı ka
yıtlarla veya talimatlarla düzenlemek mümkün
dür, Hattâ şu şekilde bir ifadede de bulunul
muştur : 

«Her subay ve askerî memur ve astsubaylar, 
resmî ve sivil elbise ile bulundukları zaman tes
cilli şahsi tabancalarını - mirî tabanca hariç -
dışardan görülmiyecek şekilde taşıyabilecekler
dir. Kendilerine sorulduğu vakit bu tabancanın 
şahsına aidolduğuna dair vesika ibrazına mec
burdur.» t 

Bunlardan maksat, depodan mirî tabancayı 
alıp sağda solda dolaşmamasını teminden ibarettir. 
Eğer tabancası tescilli ve zatî ise kendisini ko
ruyabilir. Devlete büyük bir yardımda da bu
lunabilir. Tensip buyurulursa bunu Erkânı Har-
biyenin görüşü olarak ifade etmek isterim. 

MUSTAFA GÖKBEN — Efendim, astsubay
ların taşımamalarını, komisyon müzakerelerinde 
ileri sürdükleri mütalâaya uyarak, kabul etmiş 
bulunuyoruz. Biz evvelce şöyle düşünmüştük. 
Emniyete müracaat ederek tabanca taşımak 
müsaade ve ruhsatını alan insanlar vardır. Bun
lar nevema kendi şahısdarmı korumak için bu 
ruhsatı elde etmektedirler. O halde bir astsu
bay da, mirî tabanca olmamak şartiyle, şahsi 
tabancasını emniyete tescil ettirir ve beraberin
de taşıyabilir, demiştik. Fakat arkadaşlar Sayın 
Fikret Kuytak gibi bir mütalâa ile bunun doğru 
olmıyaeağmı ileri sürdüler. Biz de maddeden 
astsubayı çıkardık. 
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KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Bir subay an

cak 20 yaşında subay olmaktadır. Ve geçirdiği 
tedris kademeleri dolayısiyle de mütekâmil ve 
fikrî bir olgunluğa ulaşmıştır. Bir astsubay ise 
17 hattâ 16 yaşında astsubay olmaktadır. Yetiş
tiği muhit ve fikrî tekâmülü subay kadar kifa
yetli değildir. Şu elimize aldığımız mektuplar, 
son 4-5 gündür aldığımız mektuplar bile, bunun 
bir işareti, bir alâmetidir. Deniyor k i ; 16 ya
şında okulunu bitirmiş, tam mânasiyle bir deli
kanlıya, senin tabancan var, istediğin efeliği ya
parsın, resmî elbise ile gidemezsin olmaz, ama 
kaçak bir tabanca takar gidersin. Bir nevi teş
vik oluyor bu. Adetâ; umumhaneye, bara, mey
haneye ve buna benzer yerlere gider, orada is
tediğin kabadayılığı yaparsın demek gibi olu
yor. 

Başçavuş, sivil elbise ile tabanca takar, bu
ralara gider denirse buna hiçbir itirazım yok. Bu 
kimse 25 yaşma gelmiş durumdadır. Fakat, bir 
astsubay yetiştirmek, olgunlaştırmak için neler 
yapıldığı malûmdur. 

Bu teklifle, aynı zamanda ruhsatsız tabanca 
alışverişini teşvik etmiş oluyoruz efendim. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, ben de 
astsubayların tabanca taşımasının aleyhindeyim. 
Çünkü bilhassa Bandırma ve Diyarbakır gibi 
ufak yerlerde astsubaylarımızın çıkarmış olduk
ları nahoş vakalar malûmunuzdur. Bunun için 
ben de Karavelioğlu arkadaşımızın dediği gibi, 
başçavuşa belki verilebileceği, fakat henüz 18-20 
yaşındaki bir astsubaya verilemiyeceği kanaa
tindeyim. Çavuştan üstçavuşa kadar 3, başçavu
şa kadar da 3, neticede 6 sene gibi bir zaman 
geçiyor ki, bu da 24 yaş eder. Bu yaşa gelmiş 
olan kimse epeyce olgunlaşmış demektir. Bu se
beple ben, eğer bunlara bu yetki verilecekse 
başçavuştan itibaren verilmesini teklif etmek
teyim. 

YILDIZ AHMET — Efendim, ben de bir ta
dille bu hükmün Içhizmet Kanununda yer alma
sının lehindeyim. Bu tadil de ya 25 yaşın esas 
alınması A êya başçavuştan itibaren bu yetkinin 
tanınması şeklindedir. Eğer böyle bir kayıt koy-
mıvacak olursak 18-20 yaşındaki bir astsubay 
silâhını olgun olarak kullanamaz. Netice ola
rak ben, kesin olarak «silâh taşıyamazlar» hük
münün konulmasına taraftar değilim. Bu yetki 
kendilerine verilsin, fakat yukarda söylediğim 
şartlar altında verilsin. 
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BAŞKAN — Mucip Bey. 
ATAKLI MUCİP — Efendim, arkadaşlar 

yanlış bir yolda mütalâa serd ediyorlar. Bunlar, 
biz tabanca versek de vermesek de taşıyacaklar
dır. Taşımak, istedikten sonra mâni olamayız. 
Biz veririz, suç işlerse kanun yakasına yapışır. 
Erinden komutanına kadar silâh kullanan bu 
insanları silâh kullanmaktan mahrum etmek pek 
mantıkî olmıyacak bir mevzudur. Zaten bir kim
se 18 yaşında astsubay olur, 16 yaşında değil. 18 
yaşından sonra da bunlar tabanca kullanabilir
ler. Verilen tabancayı uygun maksat için kullan
mazsa kanunun yakasına yapışacağı aşikârdır. 
Arkadaşlar doğrudan doğruya astsubayların bu
raya ilâvesini kabul etmezlerse üstçavuştan iti
baren tescilli şahsi malları olan tabancaları res
mî ve sivil elbiseleriyle birlikte kullanmalarını 
arz ve teklif ederim. 

KUYTAK FİKRET — Arkadaşımız şimdi 
böyle söylüyor ama bir iki gün evvel kendisi de 
bunun aleyhinde rey vermişlerdi. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, o zaman man
tığım zayıftı. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, 18-20 yaşın 
verdiği cevvaliyet, atılganlık göz önünde tutu
lursa, silâh taşıma izini vermek suretiyle, bu 
çocukları suç işlemeye teşvik etmemek gerek. 

Müsaade buyurursanız, başçavuş dâhil, daha 
yukarısı için kabul edelim efendim. 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, bendeniz aleyh
te konuşacağım. 

Birinci olarak, iktisadi bakımdan, zatî ta
banca alınması yoluna gidilirse; Hazinece bir ta
sarruf sağlanmış olacaktır. 

Tabanca ile teçhiz edilir kaydı kaldırılırsa 
bunlar hakkında, bu takdirde; tabanca zatî teç
hizat meyanına girecek ve bundan Millî Savun
ma, az da olsa, bir masraftan kurtulmuş olacak
tır. 

ikinci olarak; her hangi bir hâdise karşısın
da, bu arada bugün bilhassa devrimlerin korun
ması babında, asker olmaları dolayısiyle buna 
müdahale etmek kendisinin vazifesi olabilir. 
Nitekim 34 ncü maddede «disipline mugayir 
gördüğü her hususta müdahaleye emir vermeye 
her üst salahiyetlidir» şeklinde bir hüküm de 
mevcuttur. Eğer onu silâhtan tamamen tecrit 
edersek nasıl yapacaktır bu işi ? Yapmadığı tak
dirde kanun onu mesul tutmaktadır. Halbuki 
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elinde silâh olmadığı için yapamamıştır... Bu 
doğru mudur? Bu itibarla ben, bunlara silâh 
taşımak yetkisinin verilmesine taraftarım. Fa
kat bûnıı bütün astsubaylara değil de, astsubay 
üstçavuştan itibaren vermek yerinde olduğu için 
bu şekilde bir teklif ileri sürüyorum. 

ATAKLI MUCİP — Arkadaşlarım biraz ev
vel burada Diyarbakır'dan bahsettiler. Hakika
ten burası geri bir bölgedir. Subay ve astsubay
lar zaman zaman orada bâzı kimselerin, mürteci 
unsurların tecavüzüne mâruz kalmaktadırlar. 
Bu gibi yerlerde bunların silâhlarının bulunma
sı zaruridir. Zaten bu yetki verilmese bile onlar 
yine kullanacaklardır. Biz bu kanunla onlara bu 
imkânı vermemekle kanunsuz tabanca kullanma 
imkânlarını vermiş ve onları bu yola teşvik et
miş oluyoruz. 

KARAVELÎOĞLII KÂMÎL — Efendim, bi
zim vazifemiz suça teşvik değildir. Bilâkis suç
tan korumaktır. Astsubayları mümkün olduğu 
kndar küçük yaşta silâhtan tecridetmek lâzım
dır. Benim halisane düşüncem budur, bana man
tıki gelen budur. Mümkün olduğu kadar büyük 
yaşta olanlara, yani 22 veya daha yüksek 24-25 
yaşında olanlara bu hakkı tanıyalım. Aksi hal
de vallahi de billahi de bunları suç işlemeye teş
vik etmiş olacağız. (Yemine lüzum yok sesleri) 

ÇELEBÎ EMANULLAK — Kifayet teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız kâfi miktar 
konuştular. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi evvelâ astsubayların tabanca taşıyıp 
taşımamaları hususunu oyunuza arz edeceğim. 
Kabul edildiği takdirde hangi yaş veya rütbeden 
itibaren taşımaları doğru olur onu leylerinizle 
halledeceğiz. 

Maddenin (c) fıkrasına subay ve askerî me
murlardan sonra astsubayların ilâvesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Astsubaylar kabul edildiğine göre hangi rüt
beden itibaren kullanacakları hususunu oyunuza 
arz ediyorum. 

Şimdi, üstçavuş dâhil, daha yukarı kimselere 
tabanca verilmesi hususunu kabul edenler... Ka
bul edilmedi. (Kabul edildi sesleri) Efendim, 
yeniden oyları sayalım. 

Üstçavuş dâhil, daha yukarı kimselere ta
banca verilmesini kabul edenler... 7. Kabul edil
miştir efendim. 
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KÜÇÜK SAMÎ — Efendim, müsaadenizle, 

buraya zatî tabanca kelimesini koyalım. 
BAŞKAN — Efendim, yani üstçavuşlar dâ

hil zatî tabancalarını kullanabilecekleri şeklin
de oluyor. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, yi
ne genç kimselere tabanca verilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Şimdi, (C) Umumi vazifeler 
(Genel görevler). 

O) UMUMİ VAZİFELER 
MADDE 35. — Silâhlı Kuvvetlerin vazifesi; 

Türk yurdunu ve Anayaisa ile tâyin edilmiş olan 
Türkiye Oumlhuriyetini kollamak ve korumak
tır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Hâkim Bin
başı Ahmet Beyin bâzı fikirleri olduğu kendisi 
tarafından ifade edilmişti. Acalba Güvenlik Ko
misyonu, Ahmet Bey burada olmadığına göre, 
bir şey söyliyecek durumda mıdır? (Komisyon 
üyeleri bilgileri olmadığını ifade ettiler.) 

YURDAKÜLER MUZAFFER — Bu mad
deyi şimdi bırakalım. Bilâhara müzakere ede
lim. 

TUNOKANAT HAYDAR — Devam edelim. 
KARAVELİOĞ-LU KÂMÎL — Maddeye de

vam edelim. 
KÜÇÜK SAMİ — İhtilâlin hareket nokta

sını teşkil eden eski Dahilî Hizmet Kanununun 
34-ncü maddesini okuyacağım. Madde aynen 
şöyledir : «Ordunun vazifesi; Türk yurdunu ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle tâyin edilmiş olan 
Türk Oumlhuriyetini kollamak ve korumaktır.» 

Görülüyor ki : Madde 35 nci maddenin aynı
dır. Bizim 1 sayılı Anayasamızın esasını da bu 
teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, bir tadil teklifi gel
miştir, onu oylarınıza arz etmek mecburiyetin
deyim. 

YURDAKULER MUZAFFER — Ben tekli
fimi geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — O halde devam ediyoruz. 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bence burada, iki 

kelimenin yerlerinin değiştirilmesi lâzımdır. O 
da şudur : Koruma ve kullanma denmiştir. Mü
zakeresini yaptığımız madde tari'hî bir madde
dir. Anayasamıza girmiştir; onun için îçhiz-
met Kanunundaki aynı kelimelerin ve aynı ifa
delerin girmesini rica ediyorum. 
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OI^ELKLRMAY TEMSİLCİSİ MUŞTA 

FA G-Ö'KBEN — Teşkilâtı Esasiye kelimesi ye
line Anayasa dedik, diğer kısımları aynen aldık. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bu tarihî bir 
maddedir, aynen girmesi lâzımdır. Bendeniz te
menni ederim ki, ordumuz bir daha bu maddeyi 
kullanmak lüzumunu hissetmesin, Allah bir da
ha bu milleti bu duruma, düşürmesin. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, özgüneş ar
kadaşımızın tekliflerine aynen iştirak ediyo
rum. Eğer ordunun bu müdahalesi olmasaydı, 
nereye gidecektik, demokrasimiz ne olacaktı. 
bu bellidir. Binaenaleyh, bu maddenin aynen 
kalbul edilmesini rica ediyorum. Ordunun bita
raf olması, bekçilik vazifesinde devam etmesi 
1 azimdir. 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MÜMES
SİLİ P. BİNBAŞI GALİP ECEVÎT - - Buraya 
bir istiklâl kelimesinin konmasının uygun ola-. 
cağını düşünüyorum, «Anayasa ile tâyin e-lil-
miş olan Türkiye Cumhuriyetini kollama 1; ve 
korumak,» Bu vazifesinin yanında bir de yur
dun istiklâlini.korumak vardır. Demokrasi an
layışı içerisinde milletin hürriyet içerisinde ya
şaması için Silâhlı Kuvvetlere büyük hizmet 
düşüyor. Bu bakımdan istiklâl kelimesinin ko
nulmasını yerinde mütalâa, ediyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben de Özgüneş 
Beyin dediği gibi, eski İçtüzüğün bu maddesi
nin aynen kabul edilmesine taraftarım. İstiklâl 
kelimesinin mânası zaten maddenin içerisinde
dir. Ayrıca buraya konulmasında fayda yoktur. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenle:-... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tadil tek
liflerine geçiyoruz. İstiklâl kelimesinin ilâvesi 
teklif ediliyor. 

Bu teklif aleyhinde söz Mekmet Özgüneşin-
dir. 

ÖZGÜNES MEHMET — Bu maddenin ta
rihî kıymeti vardır. 

İstiklâl meselesine gelince; maıhkûm bir mil
letin tarihte cumhuriyetle idare edildiği hiç gö
rülmemiştir. Ayrıca bu Anayasa ile ele teminat 
altına alınmış bulunmaktadır. Maddenin aynen 
kalması taraftarıyım. 

BAŞKAN — Bu tadil teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmemiştir. 

(35 nci madde tekrar okundu.) 
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ATAKLI MUCİP — Türk yurdundan sonra: 

İç ve dış tehlikelere karşı tâbirinin konmasını 
teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, kifa
yeti müzakere kabul edilmişti. Tekliflerin reye 
konması ondan sonra da maddenin oylanması 
lâzımdı, bu yapılmamıştır. 

KUYTAK FİKRET — Kifayeti müzakere 
konuşmalara, aittir. Ondan sonra teklif yapıla
bilir, çünkü İçtüzük sarihtir. 

BAŞKAN — İçtüzüğe uygun tadil teklifle
riniz varsa onları lütfedin. 

KÜÇÜK SAMİ — Tadil teklifi yapıldı, on
dan sonra oylama yapıldı. 

BAŞKAN — Endişeyi mucip bir hal olurca 
İçtüzük ahkâmına riayet edilerek tashihi yoluna 
gidilebilir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Türkiye Cumh:; 
riyetini iç. ve dış tehlikelere karşı kollamak ve 
korumak kelimelerini eklersek her halde iyi bit* iş 
yapmış oluruz. Çünkü, bu vazifeyi Silâhlı Kuv
vetlere veriyoruz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — İç ve dış teh
likelerden kasıt nedir! Buna ordu ne zaman mü
dahale edecektir? Bunun tâyini gayet hassas 
bir mevzudur. 27 Mayıs ve 13 Kasım hareket
leri gayet sakin geçti, muvaffak oklu. Mad
denin bu şekliyle kabul edilmesi, icabında 
müdahale inrkânım orduya bağışlamış olur. 
Aksi halde nııuıasibohnaz. 

TCNÇKANAT HAYDAK — Usul hakkın
da söz istiyorum. Kifayeti müzakere takriri 
verildi. Artık teklifler hakkında konuşma ol
maz. Rem başkanın fazla mütalâa serdettiği-
ııi görüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşların tatmin 
edilmesi lâzım. Onun için söz veriyorum. Ben 
de sırf bu yüzden fazla görülen bir şekilde mü-
iaiaa serdediyorum. 

ATAKLI MUCİP — Sarih olmalıdır. Bir 
h'ai vukuunda ordu müdahale ettiği zaman, 
çeşitli şekilde tefsire uğramamalıdır. Buna ma
hal bırakılmamalıdır. 27 Mayıs Devrimini yap
tığımız zaman, bir tefsir yapılmadı, -ordu 
hareketi bir vecibenin yerine getirilmesi olarak 
anlaşıldı, öyle telâkki edildi. 

YURDAKULER MUZAFFER — İç ve dış 
tehlikeler bellidir. Anayasa ile tâyin edilmiş 
olan müesseselerin ne zaman tehlikeye gireceği 
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belirtilmiştir. Demokrasi de Anayasa ile düzen
lenmiş olduğuna göre hepsi bunun içine girer. 
Dış tehlike belli 'bir şeydir. Anayasanın ihlâ
li de malûmdur. Şu halde, malûmu ilâma j 
lüzum yoktur. Maddenin olduğu gibi kabul 
edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

KUYTAK FİKRET — Burada Türkiye 
Oum'huriyetini kollamak ve korumak deyince, 
bunun içi de dışı da dâhil olmak üzere gayet 
şümullüdür. Tasrih etmeye ayrıca lüzum yok
tur. Şu tarihi maddenin aynen kabulünü tek
lif ederim. 

BAŞKAN — Tadil teklifi ha'kkında temsil
ci arkadaşlarımın bir fikri var mı?... Buyurun. 

HAVA KUVVETLERİ TEMSİLCİSİ MU
AMMER VURAL — Maddenin aynen kalması
nı teklif ediyoruz. Cumhuriyetin ve yurdun, 
içten olsun, dıştan olsun, bir tehlikeye (mâ
ruz 'kaldığı zaman bu tehlikenin ordu tarafın
dan bertaraf edilmesine cevaz veren bir hü
kümdür. Ayrıca tarihî olduğu üzerinde arka
daşların fikirleri de söylenmiştir, ihtilâlin 
meşuriyetini de tamamen ifade etmektedir. Kal
ması bizce de uygundur. 

BAŞKAN — Kifayet teklif edilmiştir, rey- . 
lerinize .arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaıbul edilmiştir. 

Tadil teklifi vardır, onu da reylerinize arz 
edeceğim. Arkadaşımız Türkiye Cumhuriyeti
ni iç ve dış tehlikelere karşı kollamak ve ko
rumak kelimelerinin ilâvesini istiyorlar. Ka
bul «deliler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi olduğu ıgibi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Silâhlı Kuvvetler, harto sa
natını öğrenmek ve öğretmekle vazifelidir. Bu 
vazifenin ifası için lâzımgelen tesisler ve teş
killer 'kurulur ve tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbuJ 
edilmiştir. 

MADDE 37. — Silâhlı Kuvvetlere katılan 
her asker andiçer and sureti aşağıdadır : 

«Hazarda, seferde, karada, denizde ve ha
vada her zaman ve 'her yerde milletime ve Cum
huriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve 
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kanunlara ve nizamlara ve âmirlerime itaat ede
ceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağı
nın şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, 
cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve haya
tımı feda eyliyeceğime namusum üzerine and-
içerim.» 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bu maddede geçen 
muhabbet kelimesinin sevgi kelimesiyle değiş
tirilmesini rica ediyorum. Çünkü sevgi keli
mesini koymak daha uygun olur. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, bu madde 
tarihî bir maddedir. Onun için müsaade eder
seniz değiştirmiyelim. Bu teklifimle şunu ay
rıca rica edeceğim; müsaade ederseniz gele
cek maddelerden tarihî olanlarını da münakaşa 
etmeden kabul edelim. 

KÜÇÜK SAMİ — Hazar kelimesinin 'barış 
olarak değiştirilmesini, ikinci olarak özgüneş 
arkadaşımızın teklifide nazarı itibara alınarak 
barışta ve savaşta yerine, karada, denizde ve 
havada ve her yerde diye tashih edilmesini 
rica ediyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, ye
minin en büyük hususiyeti, o ahengin insan his
siyatı üzerinde bıraktığı tesirdir. 

«Hazarda, seferde» derken bir ahenk vardır, 
unutulmaz bir ton bırakır, insanın kulağında. 
Ben metnin değiştirilmesinde bir sebep görmüyo
rum. 

KÜÇÜK SAMI — Kulağa hoş gelme mesele
si. Arkadaşımız alıştığı için hazarda, seferdeyi 
sevebilir. Fakat ilerde «barışta, savaşta» kelimele
rine de alışılacaktır. 

ATAKLI MUCİP — Biz genç nesil için bu 
kanunin hazırlıyoruz. Yeni nesil öz Türkçe keli
meleri benimsemektedir. Alışılınca görülecektir 
ki, savaşta, barışta kelimeleri de kuvvetle çıka
caktır. İkinci olarak, ben de Mehmet özgüneş'in 
buyurduğu gibi, muhabbet kelimesinin, sevgi ile 
değiştirilmesini uygun görüyorum. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Bir bakıma Zeynep 
kelimesi de ahenksiz görünür. Gel bir de sen onu 
aşıkma sor. Muhabbeti genç nesil yadırgar, ama 
sevgi kelimesini iyi bilir. Bence sevgi kelimesi da
lla ahenklidir, manalıdır. Sonra, hazarda, sefer
de kelimelerinin yerinde de; barışta, savaşta den
mesi daha doğru olur, kanaatindeyim. 

EMANULLAH ÇELEBİ — Arkadaşlarım, sa
vaşta, barışta kelimesi üzerinde durdular. Savaşta. 

8 — 
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kelimesi, seferde kelimesinin mânasını kap
sar mı, kapsamaz mı? Önce bunu tâyin etmek lâ
zım. Savaşta kelimesi muharebeyi karşılar mı? 
Eğer muharebeyi savaş kelimesi kapsıyorsa buna 
bir diyeceğim yoktur. Fakat zannetmiyorum. 

KÜÇÜK SAMI — Ordunun iki hali vardır. 
Barış ve savaş. Bunun mutavassıt üçüncü bir şek
li yoktur. Her şeyi kapsıyor bu. 

ERSÜ VEHBÎ — iç, Hizmet Kanununun açık 
Türkçe ile yazılması şayanı tercihtir. And bah
sinde iki üç terim üzerinde duruluyor. Ve bir 
akademik münakaşa yolu açılacağa da benziyor. 
Halbuki diğer satırlarda görüyorum, hâdise demi
şiz olay dememişiz. Bunun gibi daha birçok şey
ler de var. Akademik münakaşalara yol açacak 
ve tarihî bir terim olan and üzerinde tadile git
mek istiyoruz. Bunda da endişelerimiz olduğu gö
rülüyor. Bunun için maddenin olduğu gibi kal
masını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Kifayet teklifi vardır, reyleri
nize arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi tadil tekliflerini sırasiyle reylerinize 
arz edeceğim, «muhabbetle» kelimesi yerine «sev
gi ile» yazılmasını özgüneş Mehmet arkadaşımız 
teklif etmektedirler. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci teklif; barışta, savaşta, karada, deniz 
ve havada şeklindedir. Metinde ise hazerde ve se
ferde deniyor. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

O halde 37 nci maddeyi olduğu gibi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde olduğu gibi kabul edilmiştir. 

ÇELEBİ EMANÜLLAH — Efendim, önce 
tadil teklifleri oya konur, kabul edilmezse mad
de olduğu gibi kabul edilmiş sayılır, ayrıca mad
deyi oya koymaya lüzum kalmaz. 

BAŞKAN — Belki arkadaşlardan müstenkif 
bulunan veya maddeyi başka türlü değiştirmek 
istiyen bulunur diye reylerinize tekrar arz ettim. 

MADDE 38. — Sancak, Silâhlı Kuvvetlerin 
şeref timsalidir. Sancağın muhafazası Silâhlı 
Kuvvetlerin mukaddes vazifesidir. 

Sancak, hiçbir sebep ve bahane ile terk edile
mez. Her alaya (Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 
muadili birliklere) talimatnamesine tevfikan bir 
sancak verilir. 
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ATAKLI MUCİP — Maddede her alaydan 

sonra Deniz ve Hava Kuvvetleri muadili birlik
ler denmiş. Alayın muadili birliktir. Fakat Hava 
Kuvvetlerinde birlik yoktur, bunun muadilinin 
bulunmadı lâzımdır. Bu bakımdan Deniz ve Ha
va Kuvvetlerinden hangi kuvvetlerin sancak ala
cağı belirtilmelidir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Kısa söyliyeceğim. 
«tevfikan» kelimesinin yerine, «göre» desek olmaz 
mı, daha güzel olmaz mı? 

iKARAVELlOĞLIJ KÂMÎL — Efendim, 
Ataklı Albayımın teklifi nedir? Alaya karşılık, 
Deniz ve Hava Kuvvetlerinin muadil birlikleri 
nelerdir? 

ATAKLI MUClP — Hava Kuvvetlerinde öl
çü gruptur. Alaydan daha büyük bir birliktir. 
Üssün sancağı vardır. Alaya muadil değildir. Üs 
alayın muadili değildir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Efendim, burada 
sancak verilecek birliklerin tadadedilmesi zaru
reti vardır. Kara Kuvvetlerinde alay sancak ve
rilecek bir birim birliktir. Buna mukabil Hava 
Kuvvetlerinde, Deniz Kuvvetlerinde alaya mua
dil birlik belli değildir. Sancağın bu kuvvetler
de hangi birliğe verileceği tadadedilmelidir. 

ERSÜ VEHBİ — Bugün alay da değişmiş, 
muharebe birliği, grupu olmuştur, ileride teşki
lâta nasıl bir veçhe verilecek, belli değildir. Onun 
için, buradaki gibi kalmasında bir mahzur yok
tur. Olduğu gibi kalmalıdır. 

ÇELEBİ EMANÜLLAH — Hava Kuvvetle
rinde uçuş grupları namı altında aşağı - yukarı 
gruplardır. Konya'da bu mevcuttur. Meselâ Kon
ya'da bundan mevcuttur. Gerçi kendisi Balrkesir'-
e bağlıdır, ama alay da'ha büyük bir birliktir. Bu
nun için muadili deyince binbaşımın dediği gibi 
tadadedilmesi lâzımdır. 

ERKÂNI HARBİYE REİSLİĞİ TEMSİL
CİSİ MUSTAFA GÖKBEN — Bu hususta Er
kânı Harbiyeye birçok yazılar geliyor. Bilhassa 
muharebe grupları teşekkül ettikten sonra hangi 
alaya ve birliğe sancak verileceği bir mesele olu
yor. Elimizdeki Sancak Talimatnamesi İç Hizmet 
Kanununa uygundur. Biz 10 Ağustosta bir Da
hilî Hizmet Kanunu teklif etmiştik. Ve orada o 
maddeyi şöyle tefsir etmiştik: «ıSancak hiçbir 
suretle ve bahane ile terk edilemez. Her alaya, 
muharebe grupuna( Hava ve Denizde muadili 
birliklere) talimatnamesine tevfikan bir sancak 
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verilir.» Elimizde dürüst bir Sancak Talimatna
mesi yok'tııf. 1926 senesinde gelişigüzel bir tali
matname hazırlanmıştır. 1937 senesinde tatbika
tı da yapılmış, muayyen alaylara verilmiştir. 
Bundan sonra lâğvedilmiş alaylar vardır. Bu 
alayların sancakları yeni teşkil edilen, alaylara 
verilmek durumunda kalınmıştır. Onun için mu
harebe birliğine sahip bir birliğe sancak vere
lim, çünkü yalnız başına muharebe edecektir. 
Taburlar tarihe karışmış vaziyettedir. Alayı şü
mullü mânada mütalâa edersek, (bütün birlikle
rin sancak almasını sağlamış oluruz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Her metin 
ayrı ayrı huzurunuza geldiğine göre, her metin 
hakkında konuşmak lâzımdır. Güvenlik Komisyo
nu ve İnceleme ve Araştırma Kurulunun görüşü
nü de bilmemiz lâzımdır. Gelen heyetten bir ki
şi maddenin sözcülüğünü yapmalı ve mesele de 
bitmelidir. 

BAŞKAN — Bu. görüşü, usule ait teklifi ar
kadaşların oyuna sunacağım. Tasvibedilir.se, da
ha fazla bilgiye ısahibolahilmek için, oylarını ye
rinde kullanabilmeleri için isterseniz kuvvetler 
sözcülerine söz verelim. Yahut hepsini temsilen 
kanunun Sözcüsü konuşsun. Belki itiraz ettikleri 
noktalar olur, muhalefet şerhleri mevcuttur. 

MÜMESSİL ALBAY MUSTAFA GÖKBEN 
—• Sancak verilmesi mevzuunda kuvvetler ve Ge
nel Kurmay Başkanlığı sözcülerinin mütalâaları
nı inceledik. Neticede alay ve alaya muadil bir
likler 'dedik. Alaya muadil niçin dedik? Alay bir 
'birimdir. Bugünkü sancakların üzerinde faraza 
43 neü Süvari Alayı, 66 ncı Piyade Alayı diye 
yazılıdır. 

iGrup kelimesi üç, dört yıldır bizim ordumu
za girmiştir. Alay tarihî bir kelimedir. Osmanlı 
Ordusundan beri alay kelimesi muhafaza edil
miştir. Bu kelime hiçbir zaman kaybolmaz. 

Hava Kuvvetlerinde, Deniz Kuvvetlerinde, 
Uçuş Grupu, Üs Kumandanlığı vardır. Bugün üs
sün muadili alaydır. Kara Kuvvetlerinde de 
alay teriminin kapsadığı mânanın üstünde kuv
vet olabilir. Alayı takibeden birlik hangisi ise, 
ona verilmesi lâzımdır. Üs alay olarak kabul 
edilmiştir. Muadilini böyle kabul etmişler. Bina
enaleyh muadil değişmiş ise, tugay ve tümen se
viyesine çıkarılmışsa, sanca;k üs'den alınarak ala
yın muadili ne ise ona verilmek lâzımıdır. Kanun
da değil, talimatnamede bunların düzenlenmesi 
lâzımdır. 
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TUNÇKANAT HAYDAR - Denizde hangi-

inine veriliyor1? 
DENİZ KUVVETLERİ TTCMSlCİSİ S AHİR 

SAVAŞ ADA — Filotilla olarak nazara -alınır. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Alay çok eski 

•bir tâbirdir. Kökünün Timur'a kadar gittiği söy
lenir. Bu bakımdan alay tâbirinin kaybolmaması 
ve vesika olarak muhafazası lâzımdır. Fakat di
ğer kuvvetlerde, hava, deniz kuvvetlerinde ise 
her alay muadilleri yeri uygun görülecek, bu hu-
sıı# talim at] a rında belirtilecek, birliklerine bildi
rilecektir. Kendi özel talimatına göre tesbit edi
lir demek dalın, uygun olmaz mı? 

BAŞKAN--- Bu tekli Finizi yazılı olarak ve
rir misiniz'? 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bence madde 
elâistikiyeti havidir. «Talimatına göre verilir» de
nince denizciler hangisini münasip görürlerse 
ona, verirler, hava kuvveti e rinde de aynı mua
mele yapılır.'Bu kanun ilerde değişmesi ieab-
ederse, terimin değiştirilmesi lâzım gelecektir. 
Onun için metnin aynen kahnasuıı tdklif ediyo
rum. 

BRSÜ VEHBİ -— b)Fendim, bu madde üze
rinde yirmi dakikadan beri konuşuyoruz. Bu hu
sus talimatla tahdidedilmiştir. Bu madde ile bir 
yenilik, de getirmiş değiliz. Zaman kaybetmek 
doğru değildi]-, bendeniz kifayet teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Kifayet teklif' edilmektedir. 
Reylerinize arz ediyorum. Kahubedenler... İlmi
yeni er.... Kabul edilmiştir. 

ATAKLI MUOÎP — Efendim, ben kifayeti 
müzakere aleyhinde konuşacağım. Bütün arka
daşlar her şeyi acele ile bitirmek istiyorlar. Yeni 
bir kanun hasırlıyoruz, eski usulden içtinabot-
meliyiz. Bu, silâhlı kuvvetlerin iç hizmetlerine 
taallûk eden bir kanundur. Eskisi Kara Kuvvet
leri için yazılmış ve ondan sonra diğer kuvvet
lerde alaya, muadil birliğe talimatına tevfikan 
verilir, diye tasrih edilmiştir. Buna göre hare
ket, edilir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Alay bir bi
rim birliktir. Buraya ana bir birlik olduğu için 
geçmiştir. Havada ve denizde muadili birliğe,, 
talimatnamesine göre verilir, demek kâfidir. 
Sonra arkadaşlarımız bunu hazırlamıştır. On
lar da fikirlerini söylemelidir, aksi halde hazır
lıklarının, emeklerinin mânası kalmaz. Onları 
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dinlersek daha kısa zamanda, daha verimli bir 
müzakere yapmış oluruz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir usulsüzlük yap
tığımın farkındayım. Kifayet verilince, bir kişi 
lehinde, bir kişi de aleyhinde konuşması lâzımdı. 
Kifayet kabul edildikten sonra söz alındı, ko
nuşuldu, onun için, kifayeti ikinci defa reyle
rinize arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Şimdi tadil tekliflerini 
bekliyoruz efendim. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Müzakerelerin 
ışığı altında tanzim ettiğim, teklifimi şöylece 
arz ediyorum : 

«Kara, deniz ve hava kuvvetlerinde tali
matnamesine göre bir sancak verilir.» 

BAŞKAN — Gürsoytrak'm teklifi ise şöyle
dir : 

«Her alaya, filotillaya ve hava üssüne tali
matnamesine uygun olarak bir sancak verilir.» 

Üçüncü bir teklif de var; 
38 nci maddedeki «muadili» kelimesi yerine 

«benzeri» teklif edilmektedir. 
Dördüncü bir teklifte ise : «Tevfikan» yeri

lir «göre» teklif edilmektedir. 
Şimdi Haydar Tunçkanat'm teklifi üzerin

de lehte ve aleyhte birer kişiye söz vereceğim. 
Buyurun. Aleyhte, Sami Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, müsaade eder

seniz aleyhte konuşacağım. Arkadaşlarımız tali
mattan bahsettiler, bu merasimin yapılışına ait
tir. Burada kime sancak vermemiz lâzımgeldi-
ğiııi belirtmemiz lâzımdır. Hava Kuvvetlerinde 
tümen, alay, tabur teşkilâtı vardı, bugün bun
lara üs diyorlar. Üs Türkiye'de tatbik edil
mektedir. Dünyanın başka yerlerinde bambaş
kadır. Alay tarihî bir kelimedir. Deniz Kuv
vetlerinde de aynı idi, tümen ve alaylar vardı, 
bunları değiştirdik, filo ve filotilla, dedik. Alay 
kelimesi eskiden gelme bir kelimedir, bundan 
sonra da devam edecektir. İlerde Kara Kuvvet
leri lâğvedilirse ortada bir şey kalmaz. Onun 
için benzeri birlik dersek daha uygun olur. 
Batı memleketlerinde üs ile kuvvet ayrılmıştır. 
Bizde ise ikisi birleştirilmiştir. Maddenin ol
duğu gibi kalmasını, yalnız «muadili» yerine 
«benzeri» kelimesinin konması daha uygun olur 
kanaatindeyim. 

ATAKLI MUCİP — Alay terimi tarihîdir, 
diyecekler. Bunu biliyorum. Alaya muadil de
niz ve hava birliklerine denirse doğru olmaz. 
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Alaya mukabil havada gruplar vardır. Onun 
için Haydar Tunçkanat'm teklifi en uygunu
dur. Hava Kuvvetlerinde, alaya muadil birlik 
yoktur, benzeri de yoktur. 

BAŞKAN — Müzakerelerin selâmeti ve kısa 
bir zamanda neticelenmesi için, tekliflerin bir 
aleyhinde, bir de lehinde söz verelim. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ar
kadaşımız da söyledi; sancak talimatı diye bir 
şey yoktur. Sancak Talimatnamesi yapılır, han
gi birliklere sancak verileceği, Suphi Gürsoy
trak'm dediği gibi, belirtilir, tadadedilir. Ka
ra, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin hangi birlik
lerine sancak verileceği belirtilir. Onun için, 
burada zikredilmesi yerinde olur. Mesele böy
lece halledilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Haydar Beyin tadil teklifini 
kabul edenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci tadil teklifi; her alaya, filotillaya \o 
hava üssüne talimatnamesine uygun olarak bîr 
sancak verilir. 

Bunun lehinde ve aleyhinde birer kişiye söz 
vereceğim. 

Buyurun. 
KÜÇÜK SAMİ — Acaba Hava Harb Okulu 

üs müdür, sancağı var mıdır? (Doğru sesleri) 
Biz boş yere. vakit kaybediyoruz. Benzeri der
sek olur biter. 

BAŞKAN" — 38 nci maddeyi muadili yerine 
benzeri ve tevfikan yerine göre olmak üzere 
tadiliyle oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — 37 nci maddede bir re
daksiyon yapalım; and içerden sonra nokta koy
mak ve ondan sonra büyük harfle başlamak lâ
zımdır. Küçükle başlanmış. Bunu düzeltelim. 

BAŞKAN — Evet, düzeltilsin. 

MADDE 39. — Silâhlı Kuvvetlerde askerî 
eğitim ile beraber moral ve ahlâkın yürütülme
sine ve millî duyguların kuvvetlendiril meşin e 
bilhassa itina olunur. 

Cumhuriyete sadakat, vatanını sevmek, iyi 
ahlâklı olmak, üste itaat, hizmetin yapılmasın
da sebat ve gayret, cesaret ve atılganlık, ica
bında hayatını hiçe ısaymak, bütün silâh arka
daşları ile iyi geçinmek, birbirlerine yârdım, 
intizam severlik, yapılması men edilen şeylerden 
kaçınmak, sıhhatini korumak, sır saklamak her 
askerin esas vazifesidir. 
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KARAVELİOĞLU KÂMlL — Efendim, te

amüle göre tasarı daha evvelce teknisiyen arka
daşlar tarafından hazırlanmıştır. Madde okun
duktan sonra üzerinde yapılmış değişiklik var
sa, niçin yapılmış olduğu hakkında bu arkadaş
lardan birisi bize aydınlatıcı malûmat arz eder
lerse daha iyi olur. 

ERKÂNI HARBİYE TEMSİLCİSİ MUSTA
FA GÖKBEN — Bu madde aynen iç Hizmetler 
Kanunundan alınmıştır. Yani 36 ncı maddeyi 
aynen aldık. Yalnız bir kelime değişikliği yap
tık ve ahlâk ve maneviyat yerine moral kelime
sini koymak suretiyle daha şümullü bir madde 
haline getirdik. 

ERSÜ VEHBt — Yeni terim olarak ' moral 
kelimesinin kullanılması yerinde olabilir. Yalnız 
bu moral kelimesi kökleşmiş bir kelime değil
dir. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Moral kelimesi ma
neviyat kelimesi mânasını ifade etmez. Kuman-
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danın dört hedefi vardır, disiplin, kitle ruhu, 
moral ve verimdir. Bu ilk hedeflerden yalnız 
bir tanesini, birlik ruhunu kapsıyabilir. Moral 
tâbirinin içine maneviyatı da sıkıştırmak iste
mişler. Maneviyat ve ahlâkın üstün tutulması 
ordu için çok önemlidir. Bunu sadece moralle 
ifade edemeyiz. Moral, bu mânayı çok daralt
mıştı!*. Eski metindeki maddenin aynen bıra
kılmasını teklif ediyorum. Dört büyük hedefin 
belirtilmesi lâzım, hiç olmazsa moral yerine bir
lik ruhu şeklinde buraya yazılması uygun olur. 

BAŞKAN — Anlaşılıyor ki, eski şekli tek
lif ediliyor. Onun için, eski şeklini bir kere 
okuyalım : 

(Eski iç Hizmet Kanunundan ;bu teklifin 39 
neu maddeye tekabül edeni okundu.) 

BAŞKAN 
rum. 

Oturuma on dakika ara veriyo-

Kapanma saati : 16,05 

Î K Î N O I OTURUM 
Açılma saati : 16,25 

BAŞKAN — Gürsoytrak Suphi * 
KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — 39 neu maddenin müzakeresine 
devam ediyoruz. Madde tekrar okunacaktır. 

(39 neu madde tekrar okundu.) ; 
ÖZGÜR SELÂHATTlN — Bu maddede bir 

tadil teklifi vardı : «Moral» kelimesi yerine, 
«maneviyat» kelimesinin konması teklif edili
yordu. 

BAŞKAN — Bu tadil teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Sayın Başkan, «Yürütül
mesine» kelimesi, «yükseltilmesine» şeklinde 
olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim, «Yürütülmesi
ne» kelimesi, «yükseltilmesine» şeklinde ola
caktır. 

Bu tadil ve redaksiyon şekliyle 39 neu mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Askerin bakımı, sağlığı, ye
dirilmesi, giydirilmesi, barındırılması ve mora
linin yüksek tutulması dikkat ve itina ile sağ
lanacak en mühim vazifelerdendir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 41. — Erbaş ve erlere askerliğe ait 
bilgilerden başka okuyup yazmak, yurt ve ha
yata ait 'genel kültür bilgileri de öğretilir. 

BAŞKAN — Fark var mı, sözcüler? 
MUSTAFA GÖKBEN — Bir fark var. Ge-
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nel kültür eskiden yoktu. Şimdi genel kültür 
ilâve ettik. 

BAŞKAN — Bunu koymayı neden hissetti
niz? 

MUSTAFA GÖKBEN — Yurt ve hayata ait 
genel kültür bizim askerî kitaplarımızda var
dır. Ziraatçilik, hayvancılık gibi birçok mev
zular vardır ki, bunlar eğitim içerisine girmiş
tir. Biz bunları genel kültür tâbiri altında top
ladık. 

YURDAKULER MUZAFFER — Muhteme
len genel kültür deyince geniş bilgi verilecek
tir. Bu fıkraya yurt kelimesinden evvel şu hu
susun eklenmesini teklif ediyorum. Bizim ida
remiz, Cumhuriyet, yurt ve hayata ait genel 
kültür öğretilir. 

BAŞKAN — Kifayet takriri verilmiştir. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Muzaffer Beyin buyurdu
ğu Cumhuriyet kelimesi yurttaşlık namı altın
da öğretilir. 

BAŞKAN — Burada yurt diyor. 
ERSÜ VEHBÎ — Yurt ve hayata ait genel 

kültür diyor. 
ATAKLI MUCÎP — Genel kültür; bunları 

kapsar, ilâve etmeye lüzum yoktur. Cumhu
riyetten bahseder, idareden bahseder, seçim
den bahseder. Birini zikredersek diğerini de 
tâdadetmek lüzumu hâsıl olacaktır. 

BAŞKAN — îki aleyhinde bir lehinde ko
nuşuldu. 

Ben, başkan olarak değil, şahsım adına, 
konuşmak istiyorum. Ben, konmasına taraf
tarım. Şimdiye kadar mevzuu bahis edilmemiş
tir. BJhassa; idari teşkilât bakımından bil
gi verilmesinde fayda vardır. Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Her asker vazife ve hizmet 
icabı kullanmak veya muhafaza etmek için ken
disine tevdi edilen her çeşit Devlet malının ba
kım, korunma vo muhafazasından sorumludur. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Türk Silâhlı Kuvvetleri her 
türlü siyasi mülâhaza ve düşüncelerin dışında ve 
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üstündedir. Bundan ötürü Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının siyasi parti veya derneklere gir
meleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebet
te bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, top
lantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk 
ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasak
tır. 

Silâhlı Kuvvetler mensupları, siyasi olmıyan 
cemiyetlerde spor kulüplerinin faal olmıyan âza-
lıklarma girebilirler. Bu halde durumlarını en 
kısa zamanda Millî Savunma Bakanlığına bildir
meye mecburdurlar. 

Millî Savunma Bakanlığı, Silâhlı Kuvvet
ler mensuplarının girebilecekleri cemiyet ve ku
lüplerin isimlerini Silâhlı Kuvvetler teşkilâtına 
yayınlar. 

Silâhlı Kuvvetler mensuplarının kendi kıta, 
karargâh ve kurumları içinde amatör askerî" 
spor kulüpleri kurmaları ve bu kulüplerde faali
yette bulunmaları caizdir. 

Bu kulüplerin kurulmaları, faaliyet ve mu
rakabeleri Millî Savunma Bakanlığınca hazırla
nacak hususi talimat hükümlerine göre olur. 

BAŞKAN — Madde oldukça uzun olduğu 
için fıkra fıkra okuyup öyle oyunuza arz ede
ceğim. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci fıkra tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Farklı bir şey var mı eskisine 

nazaran?... 
MUSTAFA GÖKBEN — Burada, siyasi ce

miyetlere giriş meselesi vardır. Silâhlı Kuvvet
lerin mensupları; siyasi olmıyan cemiyetlerin, 
spor kulüplerinin faal olmıyan âzalıklarına gire
bilirler. Bu takdirde en k:sa bir zamanda Mil
lî Savunma Bakanlığına bildirmeye mecburdur
lar. 

BAŞKAN — Şimdi 1 nci fıkrayı konuşuyo
ruz efendim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, es
ki metinde burada bir de «tesir» kelimesi var
dı. Bunun da ilâve edilmesi lâzımdır. Türk 
Silâhlı Kuvvetleri her türlü tesirlerin dışında
dır. Yani siyasetçiler tarafından tesir edilemez 
orduya, «tesir» kelimesinin buraya ilâvesini uy
gun buluyorum. 

YILDIZ AHMET — Efendim, mülâhaza 
ve düşünce aynı şeydir. Onun için buradaki 
«mülâhaza ve» kelimesinin kalkması uygun olur. 

İkincisi, Karavelioğlu'nun dediği de doğru
dur. 
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Bir de, 3 ncü satırın sonunda «toplantı iş

leri» yerine, •«toplantı ve faaliyetlerine» de
mek lâzım. 

ERSÜ VEHBİ — «ve toplantılarına» dersek 
Ahmet Beyin endişesi bertaraf edilmiş olur. 

BAŞKAN — 11 nci fıkrayı bu tadili ve redak
siyon şekliyle bir defa daha okuyoruz : «Türk 
Silâhlı Kuvvetleri her türlü siyasi düşünce ve 
tesirlerin dışında ve üstündedir. Bundan ötürü 
Silâhlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti ve 
derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyet
leri ile münasebette bulunmaları, her türlü si
yasi gösteri ve toplantılarına karışmaları ve bu 
maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yaz
maları yasaktır.» 

Fıkrayı bu redaksiyon ve tadili şekliyle oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci fıkra tekrar okundu.) 
,. HÂKÎM Bnb. MUAMMER VURAL — Efen

dim, bu. fıkradaki, şahsın doğrudan doğru
ya Millî Savunma Bakanlığına müracaatla bil
dirme şeklini uygun bulmuyoruz. En yakın âmir 
şeklinde düzeltmek daha uygun olmuştur. 

MUSTAFA GÖKBEN — Askerî müracaat
ların nasıl yapıldığı malûmdur. Bunlar ilerdeki 
maddelerde gelecektir. Askerî bir şahıs mutla
ka en yakın âmirinden başlamak suretiyle mü
racaatını yapar. Biz, buraya sokulmasını uygun 
bulmadık. Doğrudan doğruya Millî Savunma 
Bakanlığına bildirir, dedik. 

MUAMMER VURAL — En yakın âmirine 
bildirir, kelimesini koymak lâzımdır. 

ERSÜ VEHBÎ — Cemiyet yerine teşekkül 
kelimesinin konmasını teklif ediyorum. 

Bnb. GALİP EOEVİT — Efendim, bu mad
de ile devamlı olarak bendeniz meşgul olduğum 
için arz ediyorum; bize birçok müracaatlar olu
yor. Bilhassa siyasi olmıyan bir cemiyete gir
mek hazarda Genel Kurmay Başkanının, seferde 
Başkumandanın müsaadesiyle olabilir, kaydı 
vardır. Bu talimatnamenin bu maddesinden isti
fade ederek muhtelif cemiyetlere girmeyi arka
daşlar arzu ediyorlar. Bu cemiyetlerin ne şekil
de faaliyet gösterdikleri, gerek emniyet makam
ları ve gerekse Genelkurmay ve Millî Savunma 
tarafından kontrolü gayrimümkün olmasından, 
bizler bunların bu cemiyetlere girmesini uygun 
karşılamıyoruz. Yalnız, girecekler; cemiyetin 
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tüzüğünü, faaliyet derecelerini, Millî Savunma 
Bakanlığına bildirecekler, Millî Savunma Ba
kanlığı hangi cemiyetlere girebileceklerini, 
menfaatleri bakımından faydalı olup olmadığını 
tesbit ettikten sonra bunlara bir tamimle bildi
recek, bu tamimi yaptıktan sonra, tekrar Millî 
Müdafaanın müsaadesini almak sureti ile bir 
nevi kontnola tâbi tutmak istemiştir, madde 
bunları. Her hangi bir kulübe, kültür derneğine 
giren ferdi kontrol etmek için müracaat etme 
Usulünü kabul etmiş, umumi menfaatlere uygun 
cemiyetlere girmelerini temin için konmuştur. 
Zira bunların bu cemiyetlere girmeleri daha 
uygun olacaktır. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Sözcü arkadaşımız, 
siyasi teşekküllere ordu mensuplarının girmesi 
ile, mason cemiyetine, kökü dışarda olan bir 
müesseseye girmelerinde bir zarar görmezler 
mi? 

GALİP ECEVİT — Bu cemiyetlerin ordu 
tarafından tesbit edilmesi gerekmekte olduğu 
gibi, girmeleri de yine müsaadeye bağlı olması 
gerekiyor. 

ATAKLI MUCİP — Sözcü arkadaşımızın 
mütalâaları doğrudur. Benim şöyle bir tekli
fim olacak; «Silâhlı Kuvvetlerin men'subolduk-
lai'i Millî Müdafaa Bakanlığı tarafından ten-
silbedilen» ibaresini korsak, bu suretle tadad-
edilir, girecekleri cemiyetler. O zaman girmesi 
mümkün olacaktır ve tüzük ve saire'sini gön
dermeye mahal kalmıyacaktır, başkaca bir mu
ameleye de lüzum olmayacaktır. Millî Müdafaa 
Bakanlığınca tesbit edilir, şu şu cemiyetlere 
girebilirler, denir, müracaatlarını yapanlara 
buna göre cevap verilir. 

Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Efendim, Al
bay Ataklımın buyurduğu, aşağıdaki fıkrada 
belirtilmiştir. Biz, bu hususta Emniyet Genel 
Müdürlüğünden malûmat aldık. «Bugün, Ka
narya Sevenler Derneği bile, mevzuu ile hiç 
alâkası olmadığı halde politika ile uğraşır.» de
diler. Onun için biz, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
mensuplarının, girebilecekleri derneklerin isim
lerinin Millî Savunma Bakanlığınca bir tamimle 
ya yınlanmasmı istedik. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, ben, bu fık
ranın çıkmasını istiyorum. «Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından tesfoit edilen cemiyetlere gi
rer» dedik mi bir cümle ile maksat ifade e'dil-
miş oluyor. 
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BAŞKAN — Teklifinizi yazılı olarak verin, 

oya koyalım. 
Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Efendim, aynı 

cünıle içinde şöyle bir redaksiyonla bunu hal
ledebiliriz : «Silâhlı Kuvvetler mensupları Millî 
Savunma Bakanlığınca, yayınlanan siyasi olmı-
yan cemiyetlerle spor kulüplerinin faal olnıı-
yan âzalıklarma girerler.» 

KÜÇÜK SAMI — Efendim, Millî Savunma 
Bakanlığına bununla bâzı külfetler yüklemiş 
oluyoruz. Yarın bir teşkilât teşekkül ederse, 
no olacak? Yeniler her gün yaymlıyaeak mı? 
Ayrı olarak yeni teşekkül kurulursa derhal 
Millî Savunma Bakanlığına İçişleri bildirmeye 
mecburdur.- Millî Savunma Bakanlığı her gün 
İçişleri Bakanlığı ile temas edecektir. Bu kır
tasiyecilikten başka bir şeye yaramaz. Bugün 
için hepsini bildirir. Bundan sonra kurulacak
lar için bu fıkra tahdidi kalır. 

BAŞKAN — Spor kulüplerinde er olarak 
bulunan üyeler vardır. Bunlar faal üyeler mi
dir, değil midir? 

MUSTAFA GÖKBEN — Efendim, bun
lar eğitim faaliyetlerine dâhildir ve kuman
danlığın kendi salâhiyetleri dahilindedir. As
kere giderken bir kulübün faal üyesidir. Ku
mandanlık müsaade ederse kulübünde oynıya-
bilirler. Halen müsaade edilmektedir. 

BAŞKAN —• Buna göre kumandan müsaa
de eder mi? 

MUSTAFA GÖKBEN — Efendim, bu mad
de doğrudan doğruya Millî Savunma kuvvet
leri mensupları içindir 

BAŞKAN —• Efendim, er olarak askere alın
dı. Kulübü müracaat etti. Kumandan buna mü
saade edebilir mi? 

MUSTAFA GÖKBEN — Bakanlığa "yapı
lan müracaatlarda müsaade edildiğini görüyo
ruz- Halen bu yapılıyor. Fakat kanunsuzdur. 

BAŞKAN —• Kanunsuz oluyor da onun 
için huzurunuza getirdik. Buna bir veçhe ver
memiz lâzımdır 

YILDIZ AHMET — Burada faal üye deyin
ce top oynıyan değil, idare heyetinde vazifeleri 
olanlardır. Gidip orada oturur, cemiyetin ida
resinde reis, murakıp gibi faal vazifeleri de-
ruhde edemez. Biriç kulübüne giden bir kimse 
faal bir üye sıfatiyle oraya gelmiyor, bunun 
oraya gelişi yüzde yüz bu mânada alınamaz. 
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MUSTAFA GÖKBEN — Faal üyeden kas

elimiz; orada vazife almasıdır. Gelir, oturur, 
hiçbir faaliyeti yoktur, fakat orada âzadır, 
aidat öder, bu takdirde siyasi olmıyan cemi
yetlere girebilir. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen?... 
GALİP ECEVİT — Burada; subay ve ast

subaylar kalsa, diğerlerini çıkarsak iyi ola
caktır. Zira, erler; her hangi bir cemiyete gir
mek için müracaatlarda bulunacaklardır. Bu
nun için subay ve astsubaylar demek suretiy
le biraz daha tahdidi cihete gitmek icabediyor-

BAŞKAN — Ne diyorsunuz?. 
MUSTAFA GÖKBEN — Orada da -konuş

tuk. Bugün lise mezunları er olarak orduya 
alınmaktadır. Lise mezunları; kültürlerini al
mış, kulüplerde faal olarak çalışmakta, üye 
olarak bulunmakta, idarelerinde de vazife al
maktadırlar. Bunların alâkalarını kesmek müm
kün. olamaz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, ben, 
subay ve astsubaydan gayrisinin, kulüplere âza 
olmasına, faal âza olmasına taraftar değilim. 
Zira, kulüplere âza olan oyuncular, devamlı 
surette askerliklerini aksatmaktadırlar. 

BAŞKAN — Yalnız, biraz evvelki konuş
mamızda, bu oyuncuların faal üye olmadıkları 
ifade edildi. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, as
kerde bulunan oyuncuların, kanunsuz olarak 
kulüplerinde oynamaları devam edip gitmek
tedir. Bu meseleye bir son verilsin. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bu maddenin 
eski şekli daha iyi. Ondstajjjir derneğe girmeden 
evvel haber verip izin istihsal etmek lâzımdı-
Bunda ise girdikten sonra bilgi verilmesi derpiş 
edilmiş. Eski maddenin kalmasını teklif edi
yorum. 

BAŞKAN —• Eski maddeyi okuyalım bir 
kere. 

. MUSTAFA GÖKBEN — Bununla ilgili 
eski İç Hizmet Kanununun fıkrasını okuya
yım. 

«Siyasi olmıyan cemiyetlerin faal olmıyan 
âzalıklarma dahi girmek mezuniyet ve müsaa
deye bağlıdır.» 

BAŞKAN — Niçin böyle değiştirdiniz? 
MUSTAFA GÖKBEN — Efendim, bir in

kişaf olsun diye yaptık. Sivil hayatla intıbala 
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sağlamak için, görgü ve bilginin artırılması 
bakımından sivillerle orduyu birleştirmek ileri 
sürüldü Bu hususta siyasi havanın dışında ol
mak şartiyle ce.niyetlerin faaliyetlerimle bi
zim de yeni yeni inkişaflar ve bilgiler verme
min ileri sürüldü. Şimdiye kadar olan hâdise
lerde ordu ile sivil teşkilât birbirinden haber
dar olmadıkları, birbirini tanımadıkları, ikisi 
arasında bir anlaşma yapılmadığından, siyasi 
olmıyan cemiyetlere girmeye müsaade alan 
arkadaşların girmelerinin faydalı olacağını 
mütalâa ettik. Bu bakımdan İçişleri ve Millî 
Savunma Bakanlığı devamlı surette konuş
mak, irtibat yapmak suretiyle tehlikeli olmı
yan, zararlı olmıyan cemiyetlere subay ve ast
subayların girmelerini uygun bulduk. 

BAŞKAN —• Şimdi arkadaşlar, bu fıkrada 
tadil teklifleri vardır. Bir tanesi Vehbi Beyin 
teklifidir. Eski îçjhizmet Kanununun 41 nci 
maddesinde olduğu şekilde teklif ediyor. Oyu
nuza arz ediyorum. Kaıbul edenler... Kabul edil-
memişftiir. 

Şimdi Ataklı Mucip'in teklifi vardır. İkinci 
ve üçüncü fıkra birleşiyor, bunu oyunuza arz 
ediyorum. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Tadil; Mustafa 
Albayın okuduğu şeMlde mi? 

MUSTAFA GÖKBEN — Silâhlı kuvvetler 
mensuplarının siyasi olmıyan cemiyetlerin, spor 
kulüplerinin faal olmıyan âzalıklarma girebilir
ler, bu halde durumlarını en kısa zamanda Millî 
Savunma Bakanlığına bildirmeye mecburdur. 
Buraya; girenler demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu şekilde oyunuza arz ediyo-
ınım. Kabul edenler.t^Kaibul edilmiştir. 

Şimdi üçüncü fıkrayı altlıyoruz, dördüncü 
fıkrayı okuyoruz. 

(Dördüncü fıkra tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Fıkra hakkında söz istiyen?... 

Kaıbul edenler... Kaibul edilmiştir. 
(Fıkra 5 tekrar okundu.) 
KÜÇÜK SAMİ — Askere gelen kimse Gala

tasaray'da üye olamıyacaktır. Ve belki kendi kıta 
ve kurumlarında amatör spor kulüplerine girme
leri deyince, kapattık. 

BAŞKAN — Son fıkrayı kaibul edenler... Ka
ıbul edilmiştir. 

MADDE 44. — Askerler her zaman ve her 
yerde biribirleririi selamlamaya mecburdurlar. Bu
nun tatbik tarzı talimatnamede gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka'bul edenler.. 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Şimdi, beş imzalı bir takrir geldi, onu okuyo
ruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Kanununun 1'55 nci maddesinde «ba

rış ve savaş» tâJbirleri «{hazar ve sefer (hanb olabi
lir) » deyimleri yerine kullanılmıştır. 

Çıkacak kanunlar Anayasalara uyacağından 
«Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu» nun 
37 nci maddesinde geçen «hazarda ve seferde» 
deyimlerinin «foarışta ve savaşta» deyimleri ile 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Küçük Sami Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız Muzaffer Yurdakuler 

Haydar Tunçkanat Vehlbi Ersü 

ATAKLI MUlGİP — Efendim, buradaki tâ
birlerin Anayasaya uygun olması lâzımdır. Onun 
için «Hazer», «Sefer» kelimeleri yerine, Türkçe
leri olan, «ıbarış» ve «savaş» kel'imelerinin kulla
nılmasını teklif ediyoruz. Savaş kelimesi sefer ve 
ilıarib halini de içine alan daha geniş bir kelime
dir. Bu Arapça kelimeleri buradan atarak, hem 
Anayasaya uygun hareket etmiş oluruz. Hem de 
Atatürk'ün rulhunu şadetmiş oluruz. 

iKARAVELİOĞLU KÂMİL — Hazerde, se
ferde, kelimeleri Türkçenin dışında mütalâa edi
lemez. Halk diline girmiş öz Türkçe kelimelerdir 
bunlar. Aynen kalmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Millî Savunma sözlüğünde bu 
tâbirler nasıl tefsir edilmiştir? v 

Ha. Brib. MUAMMER BURAL — Askerî Ce
za Kanunundaki tatbikatta sefer hanb 'halidir. 
Sefer kelimesi hem barışı hem de (hazar halim ih
tiva eder bir.durumda olduğu için yine eski şekli 
ile kelimelerin kalmasını daha uygun mütalâa et
tik. 

BAŞKAN — Sami Bey. 
KÜÇÜK SAMİ — 'Efendim, Anayasa çıkacak. 

Bu Anayasanın bütün kelimelerinin öz türkçe ol
masını istiyoruz. Çünkü 1 numaralı Kanunda ibü-
tün kelimeleri değiştirdik. Teşkilâtı Esasiye Ana
yasa oldu. Vekâletlerin ismi Bakanlıklar oldu. 
Bunu <bu yönden de düşünmemiz icaheder. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu memle
ket efkârı umumiyeSinde Ihazar kelimesinin tutun-
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B ; 61 2&. 
madığına kaaniilm. Fakat sefer kelimesini herkes 
benimsemiş ve çok yaygındır, öz türkçe olarak 
dilimize geçmiş gibidir. Bu bakımdan hazar keli-
ımesinin yerine Ibarış konabilir. Fakat sefer keli
mesi aynen kalmalıdır. 

BAŞKAN — 'Kifayeti müzakere takriri veril' 
iniştir. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etoıiıyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tadil teklifini oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kalbul edilmiştir. 

«37 nei madedeki; «•hazerde ve seferde» terim
leri yerine; «barışta ve savaşta» kelimeleri kulla
nılacaktır.» 

D) GARNİZON KUMANDANLIĞI 
MADDE 45. — Garnizon; içinde ve civann-

da yerleşmiş kıta, karargâh veya askerî kurum bu
lunan meskûn yerlere denir. 

Garnizonların hudutları, talimatnamede belir
tilecek esaslar dâhilinde tesbit olunur. 

BAŞKAN — (Madde -hakkında mz istiyenî... 
GALİP EOEVlT — Genelkurmay Başkanlı

ğını iken bir nokta vardır. «Garnizon; içinde ve 
civarında yerleşmiş kıta, karargâh, ve askerî ku
rum bulunan meskûn yerlere denir» tâbiri çok ge
niş mânadadır. Bu balkımdan ıbunu hudutlandır-
oaıak icabediyor. Meselâ îzmir Karargâh Kuman
danlığı deyince; 30 - 40 kilometrelik bir sahayı 
içine almaktadır. Hava, Deniz ve Jandarma bir
likleri de bulunmaktadır bu sahada. Bu hal ihti
lâflara sefoetoolmaktadır. «içinde ve civarında, ci
var kelimesi katî olarak bilinmediği için, ihtilâf
lar olmaktadır. Bu bakımdan kilometre olarak 
bu şeyi hudutlandırmak iyi olacaktır. 

Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Efendim, bu 
hususta çok düşündük. Ne merkezî yeri bulunur 
ne de hudutlaridırılabilir. Alaydır, tümendir, or
dudur ona göre ve bölgesine göre hudutları de
ğişecektir. Havacıların ıdurftmıu da mühimdir. 
Meselâ Birlik Etimesgut'tadır. Fakat uçuşa çıktı
ğı zaman Akdeniz'i, Karadeniz'i görür. Havacının 
garnizonu neresindir? Onun için garnizonların 
hudutları bir talimatla tesbit edilecek. 

BAŞKAN — Talimatı kim hazırlıyaeak? 
Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Genel Kur

may Başkanlığı. 
BAŞKAN — Bütün Türkiye 'dekiler için mi? 
Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Ordu Kuman

danlıklarımla da bu hususta yetki: verilecek. 
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BAŞKAN — Şahsım adına konuşuyorum. Ma

hallin en yüksek kumandanlığına o bölgedeki gar
nizon hudutlarını tâyin ve tesbit etmek yetkisi 
verilir. Bunu yapmaya mecburdur. Fakat tatbi
katta bunun yapıldığım görmedim, hiçbir yerde. 
Bunu nasıl temin edeceksiniz? 

Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Efendim, bir 
misalle arz edeyim Erzurum Ordu Kumandanı 
aynı zamanda garnizon kumandanıdır. Bu ku
mandan salâhiyetlerini kendinden sonra gelen bir 
kumandana devredebilir: Birliklerin konuş yer
leri tesbit edilir ve bu birliklerin emniyet hudut 
bölgelerinin nereye kadar olduğu bildirilir. Gar
nizon kumandanının veya ordu kumandanının 
salâhiyetlerini devredeceği şahis kolordu veya tü
men kumandanıdır. Garnizonu kilometre ile tes
bit etmeye imkân yoktur. 

BAŞKAN — Acaba her üs kumandanı alt 
kademenin garnizon hudutlarını tesbit eder, de
mek suretiyle şüpheli durumdan kurtarmak müm
kün olmaz mı/? 

Alb, MUSTAFA GÖKBEN — Garnizonların 
hudutları, talimatnamede belirtilecek esaslar dâ
hilinde tesbit olunur, dediğimize göre haİırlana-
cak talimatname ile heıj garnizonun hududu tes
bit ;edilecektir. 

BAŞKAN — Bu talimatnameyi kim neşrede
cektir? 

Alb. MUSTAFA GÖKBEN —Millî ' Savun
ma Bakanlığı. 

BAŞKAN — Bir kayıt koymaya lüzum yok 
mudur? 

Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Talimatname.. 
deyince bunu çıkarmaya ancak Bakanlık salahi
yetlidir. 

BAŞKAN ^ - Sami Bey. 
KÜÇÜK SAMÎ — Burada bir redaksiyon ha-. 

tası vardır. Karargâh veya askerî kurlum bulu
nan meskûn! tâbiri vatfdır;. Askerî kurumun yerleş-
nan meskûn tâbiri vardır. Askerî kurumum yer. 
leşmiş bulunduğu, yer denebilir. Meskûn tâbiri 
yerine; doğrudan doğruya şehre civar olan şu 
köye kadar, denebilir. Ancak silâhlı kuvvetlerin 
îçhizmet Kanununa müsteniden çıkan îçhiz-
met Talimatnamesinde bu hususta bâzı hüküm
ler kabul edilmiş olabilir. 

BAŞKAN — Niye itiraz ediyorsunuz? 
KÜÇÜK SAMÎ — Meskûn tâbiri vardır, bu

rada. 
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BAŞKAN — Metni kabul ediyorsunuz... Metni 

kabu edenjler... Kabul edilmiştir-
KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Karargâh 

içinde ve civaıbnSda yerleşmiş askerî kıta bulu
nan meskun yerlere, buraya karargâh, askerî 
kurum ilâve edijlmiştir. 

MADDE 46. — Garnizonlarda garnizon ku
mandanlığı görevi, garnizonda mevcut kıta, ka
rargâh ve kurumların kumandan ve âmirlerinin 
rütbe kıdem ve sınaflard göz önüne alınarak 
aşağıdaki esaslar dâhilinde teslbit olunur. 

a) Tümen ve daha büyük (deniz ve havada 
muadili) kıtalar ile askerî kurumların bir arada 
bulundukları büyük garnizonlarda en büyük 
kıta kumandanı garnizon kumandanıdır. 

b) Tümenden daha küçük kıtalarla askerî 
kurumlanın bir arjada bulunduklara garnizonlar
da rütbe ve kıdemce büyük olan kumandan ve
ya âmir, bunların rütbe ve kıdemleri eşit ise kıta 
kumandanı garnizon kumandanıdır. 

c) Jandarma teşkillerinin yalnız seyyar 
jandarma bildiklerine, Silâhlı Kuvvetler emrin
de hudut kıtalarına (jandaıtaa tugay,- alay, 
grup gibi kıtaları) ve okul gibi toplu bulunan ku
rumlarına garnizon hizmet ve kumandanlıkları 
verilebilir. Vilâyet ve kaza jandarma birlik ve 
karakol kumandanlarına garnizon kumandan
lığı görevi verilmez. 

BAŞKAN • — Maddeyi • fıkra fıkra okuya
cağım. 

(Bininci fıkra tekrar okundu.) 
Birinci fıkrayı kabul edenler... Kabul edil

miştir. 
( (a) fıkrası tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Söz istiyen?... 
KÜÇÜK SAMİ — Buradaki, «muadili» ke

limesi yerine}, «benzeri)» kelimesinin konması lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Bu • değişikliği oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Fıkrayı bu şekliyle oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenjler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(b) fıkrasını okuyoruz: 
( (b) fıkrası tekrar okundu.) 
KÜÇÜK SAMİ —• Buradaki «veya âmir» 

kelimesinin kaldırılmasını teklif ediyorum. Gar
nizon kumandanının kıtanın kumandanı olması 
lâzımdır. 
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TUNÇKANAT HAYDAft — Buradaki, 

«âmirj» tâbiri üzerinde durmak isterim: Meselâ; 
bizim, Kayseri'(de büyük bir müessesemiz var
dır, başında bir Tümgeneral bulunur. Kayseri'-
de Garnizon Kumandanı o mu olacaktır, yoksa 
kıta bulunduğu için bir tabuıl kumandanı anı 
olacaktır? Arkadaşlar, bu hususu açıklansınlar. 

YILDIZ AHMET — Kanaatimce eskiden ku
mandan ve âmir tâbiri ayrı olarak kullanılırsa bâ
zı yerlerde kumandan az anılmaktadır. Bu mem
lekette kumandan tâbiri çok kullanılmaz. Sırf 
kumandanlığın verdiği mâna garnizon kumanda
nı olmasıdır. Bence âmirin bir mahzuru yoktur, 

Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Efendim, bir 
garnizon dâhilinde bulunan her iki kumandanın da 
rütbeleri aynı ise, kıta kumandanıdır. Değilse 
bir anlaşmazlık yaratmamak bakımından bu gar
nizon üst rütbeli kumandanı bu garnizonun ku
mandanlığını yapar. 

BAŞKAN — Burada bir de Deniz ve Hava
da muadili var. Bunun konmasmdaki sebep ne
dir! 

Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Şimdi burada tü
menden daha küçük kıtalarla askerî kurumlar 
tâbiri var. Biz Hava Kuvvetlerinin de birer kıta 
olduğunu kabul ediyoruz. Bunlarda varsa, bu 
kıta kumandanlığı teriminin içine girer. 
- BAŞKAN — Böyle bir terime lüzum var mı
dır, Yok mudur? 

Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Biz koymadık. 
KÜÇÜK SAMİ — Tümenden daha küçük kı

talar, denmektedir. Tümen; kara ordusuna mün
hasırdır. Deniz ve Havayı ihtiva etmez. Yukarı
da, tümenden daha büyük (Denizde, Havada ben
zeri) deniyor, bu (Deniz ve Havada benzeri) tâ
biri burada olsun istiyorum. 

Mustafa Albay, kurumun ileride zararı ola
bilir, dedi. Bilmiyorum bu hususta ne düşünü
lür. Sonra, orada en yüksek rütbeli subay, yarın 
İller İdaresi Kanunu ile bir yardım talebinde 
bulunulursa, hastane başhekiminden bir yardım 
talebedilirse bu yardım talebini icra edebilecek 
mi? Haydar Albayın da dediği gibi bir fabrika
nın korunması için muhafız kıtası mevcuttur, 
içide ameleler çalışır, fabrikayı koruyan bu bir
liğin kumandanı garnizon kumandanlığı yapabi
lir mi? 

GALİP ECEVİT — Beraberliği sağlamak 
için iki, üç emir çıkardık, kanunun ruhuna bağ-
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lı olarak. Burada bilhassa küçük garnizonların 
işinde aksaklık veriyor. Askerlik şubelerinin bu
lunduğu yerlerde kıta kumandanının rütbesi teğ
men veya yüzbaşıdır, askerlik şubesinin başkanı 
yarbaydır, hattâ askerlik dairelerinde ise gene
ral bile vardır. Garnizonlara bakan kıta kuman
dal ı ismi kullanıldığı zaman daima yüzbaşı gar
nizon kumandam olarak askerlik dairesine. 

Bnb. ORHAN — İnzibati bakımdan emir ver
mek yetkisine sahiboluyor. Bu muhtelif şikâyet
lere sebep oluyor. Onun için biz, (b) f îkrasmı şu 
şekilde yapmıştık : 

(Karacı Bnb. okudu.) 
TUNÇKANAT HAYDAR — Ben Sami Be

yin sözlerine mukabele edecektim. Fakat arkada
şımız bu hususu gayet güzel izah etti. Arkadaşı
mızın okuduğu metin daha iyidir. Ben onun 
kabul edilmesini teklif ediyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Ben, evvelâ, «Deniz 
ve Havada» tâbirinin hepsine şâmil olması için 
(a) fıkrasının başına konmasını teklif edeceğim. 

İkincisi (a) fıkrası ile (b) fıkrası arasında 
(bir tenakuz vardır : 

(a ve b fıkralarını okudu.) 
Bir misal vereyim: Meselâ Sivas'ta Tümgene

ral rütbesinde bir Yurdiçi Kumandanı vardır. 
Tuğgeneral rütbesinde de bir Eğitim Kumandanı 
vardır. Bir hastanenin baştabibi o müessesenin 
âmiridir. Rütbesi büyüktür. Aynı yerde bir de 
topçu taburu vardır. Bu maddeye göre rütbesi 
büyük olan hastane baştabibi garnizon kumanda
nıdır. Kıta kumandanlarına rüçhaniyet vermek 
lâzımdır. Meselâ bir ordonat taburu vardır, ku
mandanı binbaşıdır. Orada bir de birlik vardır, 
kumandanı yüzbaşıdır. Bu kıta kumandanına bir 
rüçhaniyet vermek lâzımdır. 

BAŞKAN — Mucip Bey. 
ATAKLI MUCİP — Şimdi özel bir durum 

oluyor. Ayrı ayrı sınıfların başında bulunan ku
mandan ve âmirleri ele alalım. Hava eğitim 
kumandanlığı, bir de yurdiçi bölge kumandan
lığı var. Hava eğitini kumandanı albay, yurdiçi 
bölge kumandanı generaldir. Şimdi hangisi gar
nizon kumandanı olacaktır? 

Alb. MUSTAFA GÖKBEN — 46 ncı madde
nin kumandanlık vazifesini gösteren kısmında 
«Deniz ve Havada benzer» ini oraya koymak 
uygun olur. s 
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BAŞKAN — (O) fıkrasına şâmil olacaktır, 
Alb. MUSTAFA GÖKBEN — (C) fıkrası 

ayn efendim. 
BAŞKAN — a, b, e fıkraları için muteber 

olur. 
HÜSEYİN ŞAHİN — (e) fıkrasında Jan

darma Genel Komutanlığı için bir mâruzâtım 
olacak. Sırası gelmediği için arz etmiyorum. 

<(e) fıkrası jandarma kuvvetlerine aittir. Ay
rı bir hususiyet göstermiştir. Alâkası olmaması 
lâzımdır. , 

YILDIZ AHMET — Öyle olursa havacıların 
bunu beğenmemesi lâzımdır. Kere içinde olması 
«âmir ve kumandan» tâbirinin Kara Kuvvetleri
ne izafe edilen bir tâbir .mânasını ifade eder. 
Kere içinde olmaması lâzımdır. 

ÎBAŞKAN — O halde (b) fıkrasına da bir 
tane bundan koyarız. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben Genel Kur
mayın hazırladığı teklifi kabul ederek, madde
nin tümü üzerinde tadil teklifi olarak arz edi-

iyorum. 

MADDE 44. — Askerî garnizonlarda, garni
zon ve kıta kumandanlıkları ile müessese âmir
lerinin rütbe ve sınıfları nazarı itibara alına
rak tesbit edilir. 

A) Tümen dâhil, daha büyük kıta, deniz, ha
va ve jandarma muadili, benzeri ile yurtiçi as
kerî (okuma devam) 

B) Tümen hariç, daha küçük kıtaların yurt 
içi... 

C) Kıta kumandanı... 
D) 
BAŞKAN — Efendim, usul hakkın la bir 

fark hâsıl oldu, siz (b) fıkrası için arz edece
ğim dediniz, heyeti umumiyesini ileri sürdünüz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, heyeti 
umumiyesini okuduğum zaman bunun tecrübe
ye müstenit ve hali hazırda karşılaşılan müşkül
leri bertaraf edici bir tedbir olacağım müşahe
de ettim ve bunun için bir teklif olarak vaz'-
ettim. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, 1951 den 
itibaren büyük karargâhlarda çalıştım. Garni
zon komutanlığı eskiden beri büyük ihtilâflara 
mucibolmaktadır. Bu hizmetlerim sırasında bun
ları müşahade etmiş bulunuyorum. Binaenaleyh 
bu madde müzakere edilirken biraz daha geri
ye gidilerek arşivlerin heyeti umumiyesinin de 
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tetkiki ile bir karara varılması muvafık olacak
tır. Bu tetkikat yapıldıktan > sonra maddenin 
görüşülmesini teklif ederim. 

GALÎP ECEVİT — Efendim, bizim arşiv
lerimizde 1936 dan beri, Maraşal Çakmak zama
nından beri bulunan, garnizon konusunda, bir
çok dosya var. Bu, bilhassa küçük garnizon
larda devamlı olarak ihtilâfa yol açmış, mah
kemelere intikal etmiş bir mevzudur. Bu durum 
karşısında en son olarak 4 ay evvelgene böyle 
bir emir yazıldı Bu emir de bu maddeden mül
hemdir, yani bu emirdeki esas ile bu maddedeki 
esas biribirine uymaktadır. Biraz evvel bahset
miş olduğum hududu bu maksatla söylemiştim. 

BAŞKAN — Bu hususta sizin bir fikriniz 
var mı Mustafa Bey?... 

Alb. MUSTAFA GÖKMEN — Beraber eaJıştı^ 
tetkik ettik. Bunların hepsini burada tâdadet-
mek mümkün değildir. En son dokümanlara 
göre, bunu hazırlamış bulunuyoruz. Jandarma 
mevzuunu da okuduktan sonra bir kere daha 
bunu okuyalım. Göreceğiz ki, buradaki mânayı 
da içine almaktadır. Bununla beraber itiraf et
mek lâzımdır ki, bütün aksaklıkları giderecek 
bir hal tarzı bulmak mümkün değildir. Çünkü 
askerlikte kıdem esastır. Şube başkanı albay
dır, bölük komutam yüzbaşıdır. Emir alacak 
kimsenin, ilk emri alacağı yeri bilmesi lâzım. 
Bunları takibedecek personele ihtiyaç var. inzi
bat subayı tensibedilecek. Bu işi, kurum âmi
rine mi verelim, yoksa tabur, bölük kumandanı
na mı verelim meselesi var. Kurum âmirine 
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versek; elinde elemanları yok. Kıta kumanda
nına versek; rütbesi küçük, bu defa işin içine 
kıdem meselesi giriyor. 

Son çare, şekil olarak bu teklifle gelmiş bu
lunuyoruz, huzurunuza efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Efendin., ka

mın tasarısı ile gelen madde hakikaten daha 
muhtasardır. Fakat birçok yanlışlıklara, anlaş
mazlıklara sebebolacak durumdadır. Şu veya 
bu tefsir yüzünden, bâzı anlaşmazlıklara sebe
biyet vermemek için, metnin daha teferruatlı 
bir şekle sokulması bakımından Genel Kurmaya 
gönderilerek anlaşmazlıkların asgari hadde in
dirilmesi daha uygun olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir teklifte bu
lunmak istiyorum. 

İlgili arkadaşlar, bütün bu teklifleri ele al
sınlar ; yeni, son bir metin, bir teklif getirsin
ler efendim. Bunun için oturuma 15 dakika ara 
verilmesi hususunu oylarınıza sunacağım. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, bu maddenin ka
leme alınma şekli nasıldır. 

Alb. MUSTAFA GÖKBEN — Bütün arka
daşlar birlikte incelendi ve bu neticeye varıldı. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza koyuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar birlikte meseleyi inceleyip neti
ceyi 15 dakika sonra Umumi Heyete getirecek
lerdir. 

Celseyi 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 17,35 
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