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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

1939 malî yılı muvazenesine dahil bazı daire büt
çelerinde değişiklik yapılmasına, 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1937 ve 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1936 malî yıllan 
hesabı katğilerine dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Nakil vasıtaları hakkındaki kanun lâyihasının 
birinci müzakeresi yapıldıktan sonra pazartesi günü 
tolpalanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Niğde . Gazanteb 

Cavid Oral Bekir Kaleli 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1 — Şose ve köprüler kanununun 9 ncu madde

sinde yazılı muafiyetler meyanmdaki (Silâh altın

daki ordu ve jandarma efradı) tâbirinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/251) (Nafia, Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine). 

KÂTD3LER 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (îsparta) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1939 

malî yılı bütçesinde münakale yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(3/24) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmiştir. 

1939 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Divanı muhase
bat bütçesinin 41 nci maaş faslmm birinci (me
murlar maaşı) maddesinden 3 120 lira tenzil edi
lerek 42 nci (1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi) faslma 
nakledilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler. . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

[1] 123 sayılı basmayazı zabtın sonundadtr. 

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Açık reyle tasvibinize arzediyorum. 
2 — Tokad mebusu Nâzım Poroyun, Arzu

hal encümeninin 6 - XII - 1939 tarih ve 10 nu
maralı haftalık karar cedvelindeki 463 numa
ralı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası (4/11) 
[1] 

BAŞKAN — Mazbata okunacaktır. 
(125 sayılı mazbata okundu) 

NÂZIM POROY (Tokad) — Arkadaşlar; 
huzurunuzda tekrar müzakeresini taleb etti
ğim mesele bir vatandaşın hukukuna olduğu 
kadar Meclisin yüksek salâhiyetine de taallûk 
ettiği için bir kaç dakikanızı israf edeceksem 
beni mazur görmenizi rica ederim. Hâdise ne

dir? Memduh Geleson namında bir binbaşı var. Bu 
zat mücadelei millivenin başlangıcında Kuzgun
cukta itfaiye bölük kumandanı imiş. îstan-
bulun işgali sırasında kuvvayi milliyeye silâh 
kaçırdığı için İstanbul işgal kuvvetleri tarafın
dan hapse atılmış. Sonra muhakemesinin gayri 

[1] 125 sayılı basmayazı zabtın sonundadtr. 
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mevkuf olarak icrasına karar verilmiş, bu tah
liyeden istifade ederek ismail Fazıl paşanın 
Kuzguncuktaki konağında sakladığı otuz ka
dar silâhı alarak otuz askerle birlikte firar et
miş ve mayıs 1936 sonlarında Anadoluya geçmiş 
ve 1 haziran 1936 dan sonra Ankarada muha
fız kumandanlığı yapmış, bundan sonra da ceb-
heye gönderilmiş, inönü muharebelerine işti
rak etmiş, sonra Sakarya meydan muharebe
sinde ve Eskişehirde yapılan taarruzlarda sol 
memesi üzerinden ve sol kolundan yaralanmış, 
uzun aylar Cebeci hastanesinde, daha sonra 
Kayseri hastanesinde yatmış ve kurtulmuş. 
Eyüeştikten sonra tekrar harbe gitmiş, Bolva-
dinde ikinci ordu karargâh kumandanı olmuş 
ve harbin sonuna kadar orada kalmıştır. 39 se
nesinde terfiini, olmadığı takdirde tekaüdlü-
ğünü istemiş, 1900 kuruş aslî maaşla tekaüd 
edilmiş. Bilâhare Şeyh Said isyanına iştirakin
den dolayı maaşına 15 kuruş zammedilmiş, bu 
zat elyevm 3 ncü sınıf muamele memuru olarak 
Millî Müdafaada çalışmaktadır. Bu zat şimdi 
400 numaralı kanuna tevfikan taltifini istiyor. 
400 numaralı kanun nedir? 

24 kânunusani 1340 tarihli olan bu kanunun 
birinci maddesi der ki: (15 mayıs 1336 tarihin
den itibaren cidali milliye iştirak edib muhte
lif millî cebhelerde veya dahilî isyanların itfasın
da bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık göster
dikleri o zamanki millî cebhe veya mıntaka veya 
fırka kumandanlarından veyahud o zamanki 
heyatı milliye ve hükümeti mahalliyelerden ya
pılacak tahkikatla sabit olacak olan, berrî, bah
rî, jandarma, muvazzaf, mütekaid, ihtiyat ümera 
ve zabitandan cidali millî nihayetine kadar fev
kalâdeden terfi etmemiş olanlar bir defaya mah
sus olmak üzere hizmetlerinin derecesine göre 
takdirname ile veya bir derece terfi suretile 
taltif edilirler. ) 

Memur Geleson bu maddeye istinaden Müda-
faai Milliye vekâletine müracaat etmiş. Müda-
faai Milliye vekâleti arzusunu, talebini isaf et
memiş. Sebeb : Müdafaai Milliye zat işlerinin 
ve tedkik heyetinin iddiası, 400 numaralı kanun
dan istifade için; 15 mayıs 1335 tarihinden iti
baren cidali milliye iştirak edib muhtelif millî 
cebhelerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yararlık göstermek 
ve amirlerince inha edilmek lâzımdır. Müdafaai 
Milliye zat işlerinin ve tedkik heyetinin iddiası 
budur. Dilekçe sahibi haziran 1336 da Anado
luya iltihak ettiğine göre bu kanundan istifade
sine imkân yoktur, yani Memduh Geleson ma
yıs sonlarına doğru Anadoluya geldiği ve bir 
müddet Ankara kumandanlığında kaldıktan son
ra cidali milliyeye iştirak etmek için ta 15 ma
yıs 1936 tarihinden itibaren işe başlamamış di
ye Müdafaai Milliye bunun talebini isaf etme
miştir. Birinci sebeb budur. Diğer bir sebeb 

de kumandanlarından ve âmirlerinden dosyasın
da böyle bir inha yokmuş. İkinci sebeb de bu
dur. Halbuki biraz evvel okumuş olduğum mad-
dei kanuniyede mutlaka 15 mayıs 1335 tarihin
de cidali milliye iştirak etmek mecburiyetine 
dair bir kayid yoktur. 15 mayıs 1335 tarihin
den itibar edersek bu arkadaş bir sene sonra 
gelmiş ve vazifesini şimdi daha tafsilen arzede-
ceğim şekilde, gayet fedakârane bir şekilde ifa 
etmiştir. Müracaati biraz geçtir. Bu, bir kaba
hat olabilir. Fakat hakkını aramak için bir mu
ayyen müddeti kanuniye yoktur. Müracaati za
manında dosyasında inhası mevcud olmadığı 
için kendisi fedakârlığının ve hizmetinin tahki
katla isbatına gayret etmiş ve mücadelei milliye 
esnasında mühim vazifelerde bulunan bir çok 
muhterem kumandanlarımızdan vesikalar getir
miştir. Bu vesikalardan bir iki tanesini okuma
ma müsaade buyurmanızı rica ederim. 

Halen harb dairesi reisi olub o zaman ordu 
şubesi müdürü bulunan Gl. Hayrullah « Mem-
duhu Ankaradan cebheye, ben gönderdim » di
yor. 

Tekaüd dairesi; Memduhun talebi üzerine, 
keyfiyeti Harb tarihi encümeninden soruyor, 
bu encümen başkanı Albay Yalçın, şu cevabı ve
riyor. « 3 ncü alayın her 3 taburu ikinci İnönü 
muharebesinde Üç şehidler tepesi namı diğeri 
Gündüzbey tepesi - Kanlısırt hattında 27, 29 ve 
31 mart 1337 tarihlerinde pek kahramanca mu
harebeler yapmış ve çok zayiat verdiği halde 
mevzilerini terketmemiş, ordu ve yurd için pek 
büyük faydalar teğmin etmiş olduğundan Garb 
cebhesi kumandanı, Gl. İsmetin; bölük kuman
danlarından birine hediye ettiği kısrağı ikinci 
taburun - yani bu Memduhun kumanda ettiği ta
burun - 5 nci bölük kumandanı llhamiye veril
miştir. » 

Askerî Temyiz mahkemesi azasından, cidali 
millide Eskişehirde 3 ncü alaya kumanda eden 
Gl. Salih, « Gündüzbeyde taarruza geçmiş, Eski
şehirde düşmanın faik kuvvetlerine karşı vazi
fesini fedakârane yaparken sol kolundan ve sol 
memesi üzerinden yaralanmıştır. » diyor. 

Bendeniz, bu dosyayı tedkik ederken, dosya
nın kuru ve ruhsuz satırları içinden böyle bir 
şehamet ve kahramanlık destanını bulacağımı 
tabiî bilmiyordum. Bunları okurken çok müte-
heyyiç oldum. Bu Memduhun kumanda ettiği 
taburun fedakârlığı o kadar nazarı dikkati cel-
betmiş ki, Millî Şefimiz İsmet İnönü atını bu ta
burdan sağ kalan bir bölük kumandanına hedi
ye etmiştir ve at yegâne sağ kalan beşinci bö
lük kumandanı llhamiye verilmiştir. Bu Uta-
mi de kim bilir nerededir. Bu vesile ile şehidleri-
mizi ve muhterem zabitlerimizi rahmetle ve hür
metle yadederim. Bu tahkikata rağmen Millî 
müdafaa yine eski kararında ısrar etmiş. Yani 
inha yoktur, ve Memduh bu cidali milliye 15 
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maysı tarihinde başlamamıştır demiştir. Onun 
üzerine Memduh Meclisi Milliye müracaat et
miş ve Arzuhal encümeninde mevcud şahidlere 
iki kıymettar şehadet daha inzimam etmiştir. 
Bunlardan biris General Muhittin, diğeri de 
Nafia vekilimiz General Ali Fuad Cebesoyun şe-
hadetleridir. Bu şehadetlere istinaden Memdu-
hun terfi hakkı olduğuna encümen karar ver
miş ve bu karar Heyeti Celilenizce tasvib olu
narak kesbi katiyet etmiştir. Binaenaleyh Mem-
duhun binbaşılıktan yarbaylığa terfii icab et
miştir. Tabiî Memduh Gelesonun bu müracaatı 
vaktile mevcud olan fahrî bir zabitlik almak 
için değildi. Aile sahibidir. Çocukları vardır. 
Şüphesiz maaş farkından istifade ederek vazi
fesinde bu kadar fedakârlıkla hareket eden 
bir adamın bir parça da mükâfat görmesi mak
sadına mübteni idi7 Halbuki Millî müdafaa en
cümeni kendisine bu maaş farkmı vermemekte 
dahi ısrar etmiştir. Niçin? 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Millî müdafaa 
encümeninin böyle bir şeyden haberi yok. Vekâ
let olmasın. 

NÂZIM POROY ( Devamla ) — Evet, Millî 
müdafaa vekâleti. Millî müdafaa vekâleti diyor 
ki biz Memduhu muamele memuru yaptık. Mua
mele memurluğundan bir mikdar para almakta
dır ve böyle tekaüd edilmiş her hangi bir za
bitin muamele memuru yapılması halinde tekaüd 
maaşmın verilmesi lâzım gelmiyeceğini bize Di
vanı muhasebat bildirmiştir. Bunun üzerine 
Memduh diyor ki, filhakika beni müteakiden mu
amele memuru olarak kullanmaktasınız. Amma 
arada bir maaş farkı var. - Şimdi bu tafsilâta gi-
rişmiyeceğim, ileride vaziyet tavazzuh ede
cektir. - îşte ben bu maaş farkını istiyorum di
yor. Halbuki verilmesi kabul edilen bu farkı 
Millî müdafaa vekâleti vermemekte ısrar edi
yor. Bunun üzerine bu sırada 3410 numaralı ka
nunla tesis olunan Temyizi askeriye müracaat 
ediniz diyorlar: o da Temyizi askeriye 22 kâ
nunuevvel 1938 senesinde müracaat ediyor. Tem
yizi askerinin dosyasında! okuduğum bir karar 
var, ve asıl işin ruhuna gelmekteyiz. 

Müdafaai Milliye vekâleti Memduhun haklı 
olduğunu o kadar kabul ediyor ki, esas iti-
barile bu davaya karşı verdiği cevabda, biz 
Maliye vekâletinden ve Divanı muhasebattan 
böyle direktif alıyoruz, binaenaleyh bu da
vada müddeialeyhe yani müddeiye muhatab ola
mayız, diyor. Temyizi askerî, hayır muhatab 
olan sizsiniz, binaenaleyh müddeialeyh sıfa
tında pekâlâ bulunabilirsiniz, diyor. Ayrıca 
Memduha da diyor ki : Senin hakkında karar 
veren en yüksek bir makam vardır, o da Bü
yük Millet Meclisidir, onun vermiş olduğu ka
rara ben dokunamam, o kararın neticei huku-
kiyesini Büyük Millet Meclisi tayin etmesi lâ
zımdır. Meclis bu işe vazıyed etmiştir, kara

rı vermiştir, ondan dolayı bu kararın bütün 
avakibini tesbit etmek, tayin etmek Büyük 
Millet Meclisine aiddir. Memduh onun üzeri
ne buraya tekrar geliyor ve huzuru âlinize ar-
zettiğim, burada tekrar müzakeresini istedi
ğim mesele de budur. Arzuhal encümeni arka
daşlarımız işi tedkik ediyorlar ve 20 teşrini
sani 39 tarihinde ikinci bir karar veriyorlar, 
bendenizin itiraz ettiğim karar. 

Bu kararda diyorlar ki : Mahkemei temyizi 
askeriyi tesis eden 3410 numaralı kanundan 
evvel biz bu işe baktık. Fakat artık bu gün. 
bakamayız. Yani salâhiyetimiz yoktur, bak
sak amme nizamına muhalif olur. Kanunun 
birinci muvakkat maddesi bizim bakmamamızı 
âmirdir. Bundan başka Askerî temyiz mah
kemesi kasaî salâhiyeti haizdir. Bu mahkeme
nin kararlarını ref ve tadil etmek için encü
menin salâhiyeti yoktur. Şimdi bu iki nokta 
üzerinde durmak lâzımgsliyor. Bu noktalar
da, Arzuhal encümeni arkadaşlarımızla tama
men noktai nazar ihtilâfımız vardır. 

Mahkemei temyizi askeriyi tesis eden ka
nunun muvakkat birinci maddesi şudur : 
«Büyük Millet Meclisinde ve Şûrayi devlette 
ve Zat işleri son tedkik mercii encümeninde 
tedkik halinde bulumıb da karara bağlanma
mış olan iddiaların dosyaları bu kanunun me
riyete girdiği tarihte askerî temyiz mahkeme
sine devrolunur.» 

Bu iş böyle değildir. Yani bu iş, kanun 
çıktığı zaman Büyük Millet Meclisinde değil
di, Büyük Millet Meclisi kararını vermişti. 
Şûrayi devlette ve Zat işleri son tedkik mer
cii encümeninde dahi tedkik edilmemekte idi. 
Bu, tamamen ibarei kanuniyenin haricinde ka
lan bir vaziyettir. Yani, Büyük Millet Mec
lisi Arzuhal encümeni bir karar vermiş; o karar 
heyeti aliyenizin tasdikma iktiran etmiş, katiyet 
kesbetmiş, bitmiş. Fakat o kararın tatbikatında 
bir müşkülât çıkmıştır. Şûrayi askerî satırlar ara
sında pek âlâ görülen bir edayi hürmetkârane ile 
ben Büyük Millet Meclisinin vazıyed ettiği bir 
işe karışamam. Büyük MilletMeclisi bir karar 
vermiştir; onun netayici hukukiyesini Büyük 
Millet Meclisinin tayin ve tesbit etmesi lâzım
dır, diyor. İtirazım üzerine encümenin kaleme 
almış olduğu ikinci mazbatayı da okudum. Bu 
mazbatanın birçok yerlerinde encümenin salâ
hiyetinden bahsolunmaktadır. Bendenizce bu 
tabir hatalıdır. Salâhiyet encümenin değildir. 
Encümen sizin bir organmızdır, salâhiyet Bü
yük Millet Meclisinindir. Sonra, encümen diyor 
ki; biz böyle karar verdik, Şûrayi askeriye böyle 
karar verdi; bir ihtilâfı selbî hâsıl oldu. Arka
daşlar, encümenle Şûrayi askerî arasında tekrar 
ediyorum salâhiyet ensümenin değil, Meclisin
dir, yani Meclis ile Şûrayi askerî arasında selbî 
bir ihtilâf kabili tasavvur mudur, hukukan böyle 
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bir şey tasavvur olunabilir mi? İhtilâfı selbî, 
Büyük Millet Meclisi ile Şûrayi askeri arasında 
olamaz, ihtilâf ancak aralarında teadül olan 
iki heyet arasında vaki olan bir hâdisedir. Bü
yük Millet Meclisi ki kararı kanundur, böyle bir 
Meclisle Şûrayi temyizi askerî arasında zaten 
selbî bir ihtilâfın tasavvurur akla bile getirile
mez. Böyle bir şey mutasavver değildir. Fakat 
netice ne oluyor? Bu karara Heyeti aliyede 
itiraz edilmemiş olsa ki, teklifimize iltihak ede
ceğinizi ümid ve bilhassa istirham ederim, Arzu
hal encümeninin bu kararı kabul edilirse B. M. 
Meclisinin kapılan bu gibilere kapanmış olaca
ğı gibi Şûrayi temyizi askerinin dahi kapısı ka
panacaktır. Her vatandaşa olduğu gibi bu ka
dar fedakârane hizmet eden bu vatandaşa da 
hak aramak için bir kapı göstermek lâzımdır. 
Maaş ve mikdar farkından hakkı var demek is
temiyorum. Bu zate yani Memduh Gelesona mü
racaat edeceği bir kapı açmak lâzımdır. Teşki
lâtı esasiyemize nazaran B. M. Meclisi bütün va
tandaşların en son müracaat edeceği bir mercii 
adalettir. O itibarla istirham ederim, Arzuhal 
encümeni meseleyi tekrar tedkik etsin. İddia 
ettikleri gibi bu karar her hangi bir mahkeme 
kararma muhalif dahi olmayacaktır. Çünkü Şû
rayi askerinin kararı inşaî veya ihbarî bir hak 
tazammun eden bir karar değildir. Karar şun
dan ibarettir : B. M. Meclisinin bakmış olduğu 
bir işe ben bir daha bakamam, vazıyed edemem. 
Eaşka müracaat mercii dahi yoktur, Binaenaleyh 
keyfiyetin tekrar Arzuhal encümenine tevdii 
ile ittihaz edilmiş olan kararın tavzihini ve icab 
ederse gerek Adliye encümeninden, gerek Ma
liye encümeninden ve gerekse Müdafaai Milliye 
encümeninden, yani mutahassıs encümenlerden 
mütaiealar alınarak işin esasına girilmesini ve 
hakikaten Memduhun hakkı varsa hakkın var
dır, daha şu mikdar parayı alman l^zımgelir ve 
eğer hakkı yoksa hakkın yoktur, ahkâmı kanu
niye bu merkezdedir denilmesini istirham ede
rim. Çünkü bendeniz dosyaların hapsini tedkik 
ettim. Bu maaş farkı meselesi dosyada vazih 
değildir. Fakat Millî Müdafaa vekâletinin esas 
itibarile Memduha hak vermesi, sonra ŞIrayi 
temyizi askerinin yine ilâmında Memduha, her 
ne kadar haklı görünüyorsan da bu mesele B. 
M. Meclisine aiddir demesi pek âlâ gösteriyor ki, 
Memduhun hakkı vardır. Ben teferruata girmi
yorum. Diğer kanunları da okudum. Divanı 
muhasebatla Maliye askerî kanunların gösterdi
ğine göre demişlerdir. Burada hiç bir zaman 
her hangi bir maddei kanuniye sarahaten zikre-
dilib, öne atılmamıştır. Ben bu kanunlarda, 
Memduha hak verdirmeyecek hiç bir şey görme
dim. Teşkilâtı esasiye kanunu mucibince vatan
daşların son merci olarak müracaat edecekleri 
yer Büyük Millet Meclisidir. Bu itibarla bir 
takrir takdim ediyorum, keyfiyetin tekrar encü

mene iadesiîe. oradan eski kararın tavzihi şek
linde karar ittihazını istirham ederim. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or
du) — Efendim; Nâzım Poroy arkadaşımızın 
zati hâdiseye taallûk etmeyen sözleri üzerine 
maruzatta bulunacak değilim. Yalnız millî inkı-
lâbda hizmeti mesbuk olan bir arkadaşın hizme
ti Büyük Millet Meclisince takdir edilmiş ve 
kendisi 400 sayılı kanunla bir derece terfi sure-
tile taltif edilmiş olduğu için gerek Memduh Ge-
lesonu ve gerek bu şekilde memlekete hizmet 
etmiş olan arkadaşları hürmetle yadederim. 

Asıl hâdiseye taallûk eden encümen kararı-
nr ve cereyan eden muamelâtı hulasaten arze-
deceğim. 

Bu arkadaş, 1938 yılında; millî mücadeledeki 
hizmetinden bahisle 400 sayılı kanuna tevfikan 
bir derece terfiini, Millet Meclisinden istemiştir. 
Bu taleb hakkında cereyan eden muamlâtı taf
sil etmemekle beraber Millî müdafaa vekâleti
nin bu husustaki menfi cevabma ve Millî mü
dafaa encümeninin yine menfi kararma rağmen 
Arzuhal nencümeni bu arkadaşın talebi daire
sinde bir derece terfiine karar vermiştir. Taleb-
de doğrudan doğruya kendisi «Millî hizmetim
den dolayı bir derece terfi ettirilmekliğimi iste
rim» demiş, Arzuhal encümeni de bu şekilde bir 
derece terfiine karar vermiştir. Memdum Gele-
son, bu kararla Millî müdafaa vekâletine mü
racaat etmiş, oradan da terfiini yaptırmakla be
raber binbaşılık rütbesi ile yarbaylık rütbesi 
arasındaki farkları da tahsil etmiştir. Yalnız al
mış olduğu karar, bir derece terfiine mütedair 
olmasına rağmen Millî müdafaa vekâleti o ka
rarın netayici hukukiyesini dahi tatbik sureti 
ile kendisine iki rütbe arasındaki tekaüd maaş 
farkını da tesviye eylemiştir. 

Memduh Geleson tekaüd edildikten bir müd
det sonra askerî muamelât memurluğu ile tavzif 
edilmiştir. Askerlikteki bir usule göre müteka-
id olanlar rütbelerinin muadili muamelât me
murluklarına tayin olundukları zaman buna aid 
muvazzaf maaşı da alabilirler. İşte o zaman bin
başı maaşı ile mütekaid olan Memduh Geleson, 
binbaşılığın muadili olan 3 ncü smıf muamelât 
memyuru maaşı almakta idi. 

Bilâhare 400 saydı kanuna tevfikan terfi 
ettirilince binbaşılıkla yarbaylık arasındaki te-

, kaüd maaşları farklarını almış. Şimdi de üçüncü 
i smıf muamelât memurluğu ile ikinci smıf mu-
| melât memurluğu arasındaki maaş farklarını 
| isterim, demiştir. Efendim, bu iddia, nefsin-
j de haklı mıdır, değil midir mevzuuna encü

men asla yanaşmamıştır. Millî Müdafaa vekâ
leti iki sınıf muamelât memurluğu arasındaki 

i maaş farkının verilmemesi lüzumuna dair Di-
I vanı muhasebat Umumî heyetinin ittihaz etti

ği karara dayanarak bu talebi reddetmiştir. 
I İşte Memduh Geleson bundan müteessiren ve 
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hakkını muhafaza zımnında Askerî temyiz 
mahkemesine dava açmıştır ve iki smıf mua
melât memurluğu arasındaki farkların tahsili-
le beraber zarar ve ziyan ve ücreti vekâlet 
isterim, demiştir. Dava üzerine mahkemenin 
verdiği kararın haklı olub olmadığını 
racak değiliz. Mahkemenin kararında esas ka
rarı veren makamdan tavaih talebinde muhtar 
olmak üzere davanın reddine karar verilmiştir. 

Şimdi, hukukan ve usul noktasından bir 
kararın tavzihi bir mahiyeti mahsusa arzeder 
ve usule göre evvelâ bir istida ile tavzih ta-
leb edilir, hatta o istidanın bir sureti diğer 
tarafa tebliğ olunur. İki taraf bu suretle mü-
taleasmı serdettikten sonra mahkeme hâdise 
hakkında tavzihe lüzum olub olmadığına bir 
karar verir. Memduh, Temyizi askerinin, hak
kında vermiş olduğu karara aynen kani ola
rak Büyük Millet Meclisine müracaat etmiş 
değildir. O da bu karara kanaat etmiyerek 
Büyük Millet Meclisine vaki müracaatinde, 
3410 numaralı kanuna tevfikan davama yine 
Temyizi askeride bakılmasına karar verilmesi
ni isterim, demiştir. Askerî temyiz mahkeme
sinin verdiği karar üzerine Arzuhal encüme
ninin, dilek dairesinde de tavzih kararı ver
mesine imkân yoktur. 3410 numaralı kanun 
dairesinde davaya Askerî temyiz mahkemesi
nin bakması lüzumuna da karar verilemez. Zi
ra Memduh ikisinin arasındaki maaş farkları
nın tesviyesine karar veriniz, demiyor. Biz, 
hâdiseyi muhterem arkadaşımızın vaki itirazı 
üzerine daha etraflıca tedkik ettik ve tavzihi 
yalnız lügat manasına almadık, hukukî mana
sında da tedkik ettik. Bir heyeti mahkeme, 
kararında davacıya; filân heyete git, oradan 
bir tavzih kararı al, diyebilir mi? Mevzuatı 
hukukiyemiz arasmda böyle bir şey yoktur. 
Tavzih karan, müphemiyeti izale etmek için 
ayni kararı veren mahkemeden istenir. O 
mahkeme yoktur. Büyük Millet Meclisinin Ar
zuhal encümeni mahkeme değildir amma 3410 
sayılı kanunun neşrinden evvel bu gibi işlere 
adeta mahkeme gibi bakıyordu ve kararları 
ilâm gibi idi. İlâm gibi olduğu içindir ki tat
bik edilmiştir. Binaenaleyh 3410 sayılı kanun
la salâhiyeti kazaiyesi merfu olan Arzuhal en
cümeni - tabiri mazur görünüz - salâhiyeti ka
zaiyesi merfu olan Arzuhal encümeni bir hâdi
sede velevki tavzih mahiyetinde ise vazıyed 
etmesine imkân var mı idi? (Yok sesleri). 
Yoktu. Bunu ancak bir kanunu mahsusla te-
kabbül eden Askerî temyiz mahkemesi yapa
bilir. Öyle farzedilecek ki, bizim, terfi hak
kında vermiş olduğumuz karar müphemdir, 
bunun tavzihi Askerî temyize aiddir. Amma 
karar asla müphem değildir. Çünkü o terfi ka
rarında dileğin sahibi, beni bir derece terfi 
ettirin, demiş. Arzuhal encümeni de onu bir 
derece terfi ettirmiştir. 

! Tamamen dilek dairesinde karar vermiş ol-
\ duğundan ipham ve tavzihi mucib bir nokta 
i yoktur. Bir ipham var ve bunun tavzihi lâzım 
I geliyorsa bu tavzihi yapmak için müraca

at edilecek kanunî merci hiç şüphesiz Askerî 
! temyiz mahkemesidir. Halbuki, Askerî temyiz 

mahkemesi verdiği kararla, bu iş mucibi tavzih
tir, B. M. Meclisine gidin diye bir karar vermiş
tir. Bu noktayi arzettikten sonra, Arzuhal en
cümeni vaki olan bir talebi tedkikle mükellef 
olduğuna göre ve Memduhun dilek kâğıdında 
da, benim davama 3410 numaralı kanuna tevfi
kan salahiyetli Askerî temyiz mahkemesinde 
bakılması lüzumuna karar verin iddiası karşı
sında, bizim bu şekilde bir karar vermemize im
kân yoktur. Muhtelif sebebler dolayısile evvelki 
kararımızın ref ve tadilini mucib bir sebeb görü
lemediği için bu günkü mazbata ile huzurunuza 
çıkmış bulunuyoruz. İşin takdir ve halli bizim 
encümenin değil, Yüksek Heyetindir. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Efendim, Mem
duh Cvelesonun hidematı hakkında vaki olan ma
ruzatım üzerine cevab istemedim. Bu hususatı 
Heyeti Âliyenin nazarı dikkatini celbetmek için 
arzettim; zannediyorum ki fena da yapmadım. 
Memduh Gelesonun aldığı tekaüd maaşlarına 
gelince; ben esasen meselenin bıı kısmma girmiş 
değilim. Evet muamele memuru oluncaya kadar 
bir mikdar tekaüd maaşı almıştır, fakat zabita-
nın muamele memurluğuna tavzifen tayini rüt
belerin derecelerine göre imiş. Bu diyor ki; hu
kukan falan tarihten itibaren mademki kayma
kam addediliyorum; aradaki farkı maaşımı ve
riniz. Hakkı değil midir? Arzuhal encümeni ter-
fiine karar vermiş, pekâlâ. Bundan sonra Mali
yenin ve Divanı muhasebatın işarma istinaden 
Şûrayi askeriye müracaat etmiş.. Şûrayi askerî 
de, Büyük Millet Meclisinin baktığı bir işe ben 
vazıyed edemem, neticei hukukiyenin de Büyük 
Millet Meclisi tarafından söylenmesi lâzımdır 
diye hürmetkârane bir karar vermiş. İşin mahi
yeti budur. Tavzih tabirini kullandım. Bu belki 

, usulü hukukiyedeki tavzihe tetabuk etmez. Fa-
ı kat mademki böyle bir hâdise filen vardır; bir 
j vatandaşın hakkı münselib olacaktır. Şu 

tarihten itibaren yarbay olması lâzım ge
lir, bunun netayici hukukiyesi bazı ka
nunî avarızdan dolayı tekeümmül edeme
miştir. Şüphesiz demin de arzettiğim gibi bu 
fahrî kaymakam olarak çalışmak istemiyor, 
elbette bunun mükâfatı maddisini görmek için 
istiyor. O halde böyle bir adama her mahkeme 
kapalı olduğu zaman müracaat mercii neresidir? 
Bittabi Büyük Millet Meclisidir, buraya gelir. 
Memduhtan fazla malûmatı hukukiye bekliye-
meyiz. İşime Şûrayi askerî baksın demiş, Bü
yük Millet Meclisi, Memduh istidasını böyle 
yazdı diye o şekildeki müracaatle mukayyed 
midir? Ortada haksızlık varsa ve tashihi icab 
eder bir muamelei kanuniye görüyorsa o hak-
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sızlığı tashih etmek vazifei kanuniyemiz değil 
midir? Memduh ikinci istidasında Şûrayi tem
yizi askeriye emrediniz benim işimi görsün de
miş, böyle dedi diye hayır böyle bir şey yapa
mayız demek, Büyük Millet Meclisi için kâfi 
midir? İstirham ediyorum, madem ki bir vazi
yeti hukukiye tahakkuk etmiştir, teşkilâtı e&a-
siyemiz netice olarak vatandaşlarımıza bu hakkı 
tanımıştır, bu şikâyet hakkını nazarı dikkate 
alarak Memduhun işi hakkında burada evet 
veya hayır diye bir karar vermek vaziyetinde-
yiz. Tabiidir ki o kararı burada biz, yani Büyük 
Millet Meclisinin Heyeti umumiyesinde verecek 
değiliz, kendilerinden rica ediyorum, Arzuhal 
encümeni meseleyi tekrar tedkik etsin? Mem
duhun belki fazla maaş almağa hakkı yoktur. 
Fakat müsbet, menfî ona bir makamın, arkadaş 
şu, şu, şu sebeblerden dolayı ve esbabı kanuniye 
dolayısüe sen bu parayı alırsın veya alamazsın 
demesi lâzımdır. Eğer Arzuhal encümeninin 
mütaleasını kabul ederseniz, Memduha bu söz 
söylenemiyecektir. 

Bir vatandaş mercisiz kalmış olacaktır ve 
Devlet benim hakkımı tanımadı diyecektir. Bu, 
doğru değildir, Büyük Millet Meclisi bunu yap
mamalıdır. Maruzatım bundan ibarettir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
encümen namına vaziyeti izah eden arkadaşımız 
dedi ki, bu arkadaş Temyizi askeriye gider. 
Amma Temyizi askerî de diyor ki, Meclis karar 
vermiştir, bu karar üzerinde Millî Müdafaa ile, 
Maliyenin ihtilâfı noktasını ben hanlledemem, 
ihtilâf noktasını yine Büyük Millet Meclisinin 
ilk kararı veren encümeni halletsin. 

Arkadaşımız temas etmediler, asıl ihtilâf 
noktası şudur: Biliyorsunuz asker memurla, 
sivil memur arasında bir fark vardır. Asker 
memur maaşını rütbesine göre alır. Arzuhal en
cümeni bu arkadaşın 400 numaralı kanun muci
bince bir derece terfiini kabul ettiği karar 
ânından itibaren, kanunen emsalinin terfii 
tarihinde kaymakam sayılır. (Esasen sayıldı 
sesleri) Bulunduğu vazifelerde kaymakamla 
binbaşı rütbesi arasındaki farkı maaşı alması 
lâzım gelir. Maliyenin verdiği bir karar vardır. 
ki, sivil bir memur bulunduğu yerdeki kadro
nun maaşını alır. Halbuki meselâ bir binbaşı 
bölük kumandanlığı yapar, yüzbaşı değil, bin
başı maaşı alması lâzımdır. Zannederim bu nok
tayı Millî Müdafaa encümenimiz tavzih etse 
eyi olacak. Bu nokta hakikaten Maliye ile 
Müdafaai Milliye vekâletlerimiz arasında daimî 
bir ihtilâf noktasıdır. Onun için ihtisas encü
meni olan Millî Müdafaa encümenimiz ihtisas 
noktasından beyanı fikir etmeli, onun üzerine 
Arzuhal encümeni bu karar üzerinde tavzih ka
rarı vermelidir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Bir defa, Tokad 
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i mebusu Nâzım Poroy arkadaşımızın, dahilî 
i nizamname mucibince, mazbatasını istediği me

selenin leh ve aleyhinde mutlaka bir talebi ol-
| ması lâzımgelir. Halbuki bir talebde bulunub; 

filân zat talebinde haklı mıdır, değil midir diye 
iddia etmiyor Badehu müzakere edilmek üzere, 
bir vatandaşın bu gibi ahvalde mercisiz kalma
sından husule gelen vaziyeti hukukiyeyi hal için 

I bu işin ihtisas encümenlerine havalesini istiyor. 
i tşin mahiyeti, vatandaşlardan birisinin işine ta-
I allûk eden keyfiyetin müsbet veya menfi bir şe-
I kilde halline varmak yolundadır M, bir prensi-
I bin hallini teklif etmek yoluna doğru gidiyor. 
| Bence prensibler mevcud ahkâma göre ya bir 
! kanunla veya tefsir talebile hallolunabilir. Nâ-
i zım Poroy arkadaşımız da bilirler ki bu gibi iş-
| lerde bize, ancak mevzuatta noksanlık varsa ilâ-
! ve etmek vazifesi düşer. Kanun veya mevzuat 
! müsaid değilse tefsir de vazıı kanununun salâhi-
i yeti dahilindedir. 
| Eğer mevzuat mevcud ise ilmî mahiyette, 
j bunları içtihadî bir şekilde hallü fasletmek 
İ hâkimlere aiddir. Binaenaleyh bence ortada 

ne Millî Müdafaa encümeninde, ne de Adliye 
encümeninde ve ne de diğer encümende halli 

ı lâzımgelen bir hâdisei hukukiye yoktur. Yani 
; hadis olmuş ve vatandaş hukukuna müessir ol

muş bir mesele yoktur. Bu, doğrudan doğru
ya bir mebusu kendiliğinden teşebbüs alması
nı iktiza eyleyen bir keyfiyettir ki encümen
lere havale edilmesine lüzum yoktur. 

İkincisi, esas meseleye gelince; bir defa, 
Arzuhal encümeni mazbata muharriri arkada
şımızın anlatmış olduğuna göre, her iddiayı, 
iddia edenin davası hududu dahilinde halley-
lemek asıldır. Bu zat tarafından vaki «ben 
kendimde şöyle farzettiğim hak için Temyizi 
askeriye müracaat ettim, fakat Temyizi aske
rî böyle karar verdi, binaenaleyh verdiği bu 
karar hilâfına karar versin diye sizden karar 
istiyorum» şeklinde müracaat bence hiçte ye
rinde olmayan bir müracaattir ve bunu mev-
zubahs ederek bizim karar vermemiz tamamen 

i kanuna muhaliftir. Diğer noktaya gelince; 
i Büyük Millet Meclisi şimdiye kadar zaruretin 
j ihdas ettiği bir ihtiyaç halinde bu gibi dava-
I lan âdeta kazaî mahiyette hallediyordu; artık 
j bu gibi mesailin mercii rüyeti falan yerdir, 
j dedikten ve hatta eldeki bütün dosyaları dahi 
| verdikten sonra, bunlara taallûk eden mesele-
| lere heyeti mecmuasile doğrudan doğruya mü-
j dahale etmek kanunen artık gayrikabildir. 
I Ahmedin tekaüd maaşı, yüzbaşının terfii, tah-
I vil maaşı diye artık meşgul olamayız. Onun 

ayrıca bir mercii vardır, ikincisi; Temyizi 
i askerinin böyle bir içtihadına dahi müdahale 
| edemeyiz. Hâkimlerin, vaziyeti şu veya bu şe

kilde telâkki etmeleri, hata dahi olsa, mafevk 
bir merci ile tashih imkânı bulamadıkça ona 
itaattan maada borcumuz yoktur. Peki, akla 
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gelir ki bu vatandaş mercisiz mi kalsın? Bir 
defa Nâzım Tokad arkadaşımızdan sorarım; 
kanun noksanlığından dolayı mercisiz kalan 
meseleler var. Meselâ, Şûrayi devlete müra
caat etmiş, vazifem değil demiş, Adliyeye 
müracaat etmiş, vazifem değil, demiş. Adliye 
vekâletinin Adliye encümeninde bu şekilde 
izahattan mütevellid raporları vardır ki üze
rinde halâ tedkikat yapılmaktadır. İki mües
sesenin selbî mahiyette reddettiği davalar se
nelerden beri durmaktadır. Bunların durmuş 
olması bizi harekete getirib bir karar alın
masına mı sevkediyor, yoksa işi, Hükümet 
tarafından, mebuslar tarafından kanunî mec
rasında halledilsin diye mi bekliyor? Elbet
te bir kanım gelsin diye, iş, kanunî mecradan 
halledilsin diye bekliyoruz. Yani bu gibi iti
razları vazıı kanunun dediği şekilde halletmek 
en doğru yoldur. Şu dakikada o kanunu oku
muş değilim. Fakat ben Divanı temyizi as
keride aza olsaydım derdim ki; ben, Meclisin 
ifa etmekte olduğu vazifesini şu kararila tav
zih şeklinde değil, şu veya bu şekilde onu alıb 
kendime göre mana vererek mütalea derıne-
yan ederdim. Bu şekilde bir mütalea dernıe-
yan etmekle mesul tutulamıyacağını gibi o da 
demedi diye, mesul ve muahaze edilemez. Şu 
takdirde bizim burada vereceğimiz kararla, 
ki eğer Arzuhal encümeninin kararını kabul 
şeklinde tecelli ederse, yani gerek o davacının 
müracaati noktasından, gerek meselenin ma
hiyeti noktasından Meclisin meşgul olacağı bir 
keyfiyet tekarrür ederse, ben, affinize mağ-
ruren söyliyeceğim ve hafızama müracaat ede
rek zannederim o kanundaki hükümlerden bi
risinden istifade ederek bu işi nihayet Büyük 
Millet Meclisi kararile dahi kendi zehabları-
nra. yanlış olduğu noktasında olduğunu anla
makla halletmeğe imkân vardır. Fakat kanun 
okuyarak, metin okuyarak hulâsa her hangi 
ııoktai nazardan bakılırsa bakılsın mahiyeti 
i'dbarile, talebi itibarile Arzuhal encümeninin 
bu hususta vermiş olduğu karar gayet kanuni
dir ve bizi kanunun bütün icablarma tevfiki 
hareket eder göstermektedir, kabulünü ve Kâ
zım Poroy arkadaşımızın, diğer encümenlere ha-
valesile müzakeresinin bizi bir karara sevke-
demiyeceğini de mukaddemen söylemeği vazife 
sayarım. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Refik İnce ar
kadaşımın mütaleaları her zamanki gibi kıy
metli. Fakat bilmem ki çok meselelerde ga
yet geniş ve liberal düşünen bu arkadaşımız 
bu Memduh Geleson işinde, müstedinin kâğı
dına, yani Büyük Millet Meclisine verdiği is
tidasına, benim şu işimi tekrar görün, diye 
yazmadığı için itiraz etmesinin sebebi nedir, 
bunu anlıyamadım. Meclisi Âli bir mahkeme 
midir? Böyle bir iddiada bulunan yoktur. Ev
velâ bu işi tedkik etmiştir, bir karara rap-

1 tetmiştir, fakat bu karar neticelerinin mevkii 
I husule gelmediğini sonra başka bir vesile ile 
I görmüştür ve benim kanaatimce, Arzuhal en-
i cümeni doğru olmayan ikinci kararını tasvibi-
| nize arzetmiştir. Eğer bu karar tasvibinize ikti-
| ran ederse hiçbir netice hâsıl olmayacağını ar-
i zcttiın. Bir vatandaşın kendisince mefruz ve 
; belki de muhakkak olan bir hakkı tanınmamış 
i olacak. 
İ Refik İnce arkadaşımız diyorlar ki, makke-
| melerimizin selbî kararlarından vatandaşlarımı-
| zm ne derece müteessir ve muztarib olduklarını 
İ acaba Hâsım Poroy biliyor mu? Nâzım pek âlâ 
I bilir. Nâzım da bu memleketin velâdıdır. Fa-
| kat mümkün olduğu kadar bu teellümlerin önü-
\ ne geçmek te mebusun oldukça vazifesidir Batıl 
j makisün aleyh olamaz. Eğer selbî kararlardan 

dolayı bir çok vatandaşlarımız müteessir, muz-
| tarib oluyorlarsa bu teellüm üzerinde durmak 

biraz da bizim kanunlarımızın hatasıdır. Onu da 
; tashih etmek lâzımdır. Onu vatandaşın hakkını 

teğmin edebilecek şekilde bir karara rabtetmez-
sek zannederim pek doğru bir karar ittihaz et
miş olmayız. Kanaatim budur. 

ARZUHAL E. M.M. HAMDİ ŞARLAN (Or
du) — Bahsedilen 3410 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesi tashih kararından bahistir, 16 ncı mad
desi de tavzihten bahseder. Bu usulü muhake
me kaideleri, Devlet şûrası kanununda olduğu 
gibi bu kanımda da vardır. İlk kararımızla 
bildirdiğimiz veçhile mademki bu vatandaş as
kerî temyizin bu kararma kani değildir, bu ka
rarın tadil edilerek davasına askerî temyiz 
mahkemesinde bakılması hususunda, Meclise de
ğil, tashihi karar yolile yine Askerî temyiz mah
kemesine müracaat etmesi lâzımgelirdi. Şu nok-
tai nazarı mıısırraa. müdafaa etmek mecburi
yetindeyim ki, taleb olmayınca encümen asla bir 
karar vermek salâhiyetini haiz değildir. 

İSMET EKER (Çorum) — Mazbata muhar
ririnden bir sual soracağım. Arzuhal encüme
ninin bu kararı müstedinin tarzı talebine mak-
sıır olduğuna göre müstedinin Askerî temyiz 
mahkemesinin son ihtilâfı salâhiyet noktasından 
kabul etmediğinden dolayı Büyük Millet Mec-
isinin verdiği karara istinaden netayici hukuki
ye olarak siz halledeceksiniz diye müstedi gelse 
Arzuhal encümeni bu davaya bakar mı, bakmaz 
mı? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Evvelden avans 
almak yok. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Or
du) — Kararlarımızı tevsi etmek, tafsil etmek, 
ona daha bir takım mahiyetler vermek salâhi
yetimiz olmadığı gibi mevzuatı kanuniyemiz de 
böyle bir telâkkiye müsaid değildir. 

j SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Şu 
i noktanın açık olarak ifade edilmesi lâzımdır ve 
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soracağım suale verilecek cevabla esas mesele 
hakkında Heyeti celileniz tenevvür edecek ve 
ona göre kararını verecektir. Sualim şudur: 

Bu vatandaşı Büyük Millet Meclisine müra
caata mecbur kılan hâdise, kanunen müteşekkil 
bulunan Temyizi askerî mahkemesinin ittihaz 
etmiş bulunduğu tarardır. O karar, orada açı
lan davaya karşı, ben bu işe bakamam, esas ka
rarı ittihaz eden makamın bu davayı halletmesi 
lâzımgfcîir mahiyetindedir. Böyle midir? 

Ar. E. M. M. HAMDI ŞARLAN (Ordu) — 
Böyle değildir. Esas kararı veren merciden 
bir tavzih kararı almakta muhtarsın diyor. 

ÖRGE EVREN (Bitlis) — Hayır, eğer ma
nadan o çıkıyorsa af dilerim. Çıkmıyorsa zati 
âlinize dikkat tavsiye ederim. « Bu cihetin tayin 
ve tavzihi esas kararı veren mahkemeye aiddir ». 
Bundan « tavzih kararı almak için bu makama 
gidin » manası çıkmaa, sualin saikı da budur. 
Temyizi askerî mahkemesinden çıkmış olan ve 
bu vatandaşı Büyük Millet Meclisine müracaata 
mecbur kılan o karar için, Temyizi askerî mah
kemesinin tâbi olduğu kanunlara göre tashihi 
karar yolu bu vatandaş için mahfuz duru
yor mu? 

Ar. E. M. M. HAMDI ŞARLAN (Ordu) — 
Duruyor. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Lütfen 
onu söyleyin, Meclis o zaman tenevvür etmiş 
olur. 

Ar. E. M. M. HAMDI ŞARLAN (Ordu) — 
Süreyya bey arkadaşımız da bir hukukçu oldu
ğuna ve bir mahkeme kararının tavzihinden 
bahsedildiğine göre buradaki kasdin ne olduğu 
kendiliğinden anlaşılmış olur. Güya Arzuhal 
encümeni, ilk ittihaz ettiği kararda terfiden bah
sedince terfii zımnında maaşların ödenmesini 
ve iki memuriyet arasındaki maaş farkının ken
disine verilmesi icab edeceği anlatılmak isten
miştir. Halbuki encümen buna yanaşmıyor. Bir 
kere karar mucibi tavzih olmamakla beraber 
tavzih kararını ittihaza encümen salâhiyettar 
değildir. Çünkü 3410 numaralı kanuna göre en
cümenin kazaî salâhiyeti merfudur. Demin ar-
zettiğim, tashihi karar yoluna bu vatandaş mü
racaat edebilirdi. Karar tebliğ edilmemiş ise 
hakkı mahfuzdur. Aksi halde bu hakkı zayi 
olmuştur. Bittabi encümen bunları tedkik ede
mez. 

SÜREYYAR ÖRGEEVREN ( Bitlis ) — Bu 
cihetin tayin ve tavzihi esas kararı veren maka
ma aiddir, cümlesi Temyizi askerî mahkemesin
den çıkan hükmün mahiyetini bize mutlak ve 
kâfi derecede anlatmıyor. Binaenaleyh lütfetsin
ler buradaki ihtilâfa sebeb ve mesned olan, 
aleyhinde itiraz yapılan kararı okusunlar. Elbet
te bu karar dosyalarında vardır. Bu mesele üze
rinde çok çalışmışlar, etüd yapmışlardır. Bizi 
tenvir etsinler. Ondan sonra bu günkü mevcud, 

Devlet kanunlarına göre Büyük Millet Meclisine 
gelmesi lâzım mı, değil mi, bu suretle buradan 
karar almak keyfiyeti kendiliğinden tebarüz 
eder. 

ARZUHAL E. M. M. HAMDI ŞARLAN (Or
du) — Efendim; askerî temyiz mahkemesinin 
ittihaz ettiği hüküm fıkrası iki kelime ile şundan 
ibarettir: Hâdisenin esası hakkmda ittihaz olu
nan kararm tavzihi alâkadar mercilere aid bu
lunduğundan dolayı müstedinin Büyük Millet 
Meclisine müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi. 

işte biz de bu vaziyet üzerine hem tavzih 
noktasından işi tedkik ettik, hem salâhiyet nok
tasından. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Arka
daşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı 
kanunla teessüs etmiş; gerek vatandaşlar, ge
rek vatandaşla Devlet müesseseleri, Devlet 
mefhumu arasında vâki her türlü ihtilâf atı hal 
ve fasledici ayni kaza salâhiyeti âliyesini hatta 
mukaddesesini kullanmak salâhiyetini iktisab 
etmiş resmî ve millî bir müessesenin buradan 
ne tenkidini ne de muamelât ve mukarreratın-
daki isabet veya ademi isabetinden dolayı tahli
lini yapmağa ne nezaket, ne vicdanım ne de va
zifemin umumî sima ve mahiyeti müsaid değil
dir, kanaatindeyim. Bu kast ve tahassüs içinde, 
gerek Devlet müesseselerinin çalışma tarzların
da, gerek kanunların tatbikatında gerek ahvali 
umumiyesinde, tek cümle ile bunları tedkik, 
kontrol ve tenkid eylemek salâhiyeti ve vazifesi 
ile mesul Büyük Millet Meclisinin bir ferdi ol
duğumu da unutmıyarak deminki maruzatımın 
umumî çerçevesi içerisinde bir noktayı tekrar 
arzediyorum. Bunun onlar için de, Devlet için 
de faydalı olacağına inandığımdan dolayı buna 
işaret etmeğe ihtiyaç hissediyorum. O nokta şu
dur: 

Vatandaş bir mahkemeye gidiyor. Mahkeme 
askerî olsun, mülkî olsun, adlî olsun, mahiyeti 
itibarile ittihaz edeceği kararların ika edeceği 
tesir, haiz olacağı ehemmiyet ve meriyet kuv
veti itibarile fark yoktur. Bu hâdiseden mül
hemim. Fakat ne bu hâdise ile alâkadar olan 
vatandaş ve ne de hükmü vermiş olan mahke
meyi ve ne de mahkeme ile o vatandaş arasında 
vukua gelmiş olan son hâdiseyi kasdetmiyo-
rum. Amma ondan mülhemim. Burada din-
liyen arkadaşlarım gibi bütün Türk ef
kârı umumiyesi ve bütün Türk hâkim
leri de dinlesin ve bilsinler ki bir vatandaş 
kanunun kendisini mecbur ettiği mahkemeye gi
derse o mahkeme tatbikma memur olduğu hü
kümlerden tegafül ederek - farazi olarak söy
lüyorum - yanlış bir hüküm verirse ve o da şöy
le olursa yani Memduh Beyin davasında olduğu 
gibi olursa, ben bu işe bakmam amma o vatan
daş, farzedelim ki Maliye memuru dur, hâdise 
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Memduh Beyin hâdisesinde olduğu gibi kanu
nen hakkı mükteseb olan bir maaş farkını da
vadan ibarettir. Bağlı bulunduğu Maliye veya 
Nafia veya Adliye vekâleti hayır diyor, vatan
daşa, kendisi için mükteseb bir hak telâkki et
tiği farkı maaşı vermemekte İsrar ediyor. Bu 
vaziyette vatandaş ne yapar? Mağduriyetini 
mucib olan şu muamelei resmiyeden dolayı bağlı 
ve mensubu bulunduğu vekâlet aleyhine Şûrayi 
devlete müracaat eder. Şimdi Şûrayi devlet 
haklıdır, haksızdır diye müsbet veya menfî bir 
karar vermez veya selbî bir karar da almaz da, 
- mülhem olduğumuz ve bir zamandanberi üze
rinde konuştuğumuz hâdise bu evsaf ve mahi
yeti arzediyor - Büyük Millet Meclisine gitmek 
lâzımgelir diye bir karar alırsa, yani tasav
vura müstenid bir karar ittihaz ederse vatan
daş da sırf Devletin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kanunla tesis ettiği hükümlere, oto
rite ile itaata mecbur kıldığı bir müessesei 
kazaiyeden verilmiş olan bir hükümdür diye 
o karara hürmet ve inkiyad ederek yüksek hu
zurunuza gelirse bu vaziyette vazifeniz, vazi
femiz çok ağırdır arkadaşlar. Türkiyede, Dev
let idarei umumiyesinde bu hâdise yüzünden en 
Çok dikkat gözümüzü ve mesul memurlarımızın, 
hâkimlerimizin bu noktada en çok teyakkuz 
gösterecekleri ve itina gösterecekleri çok mü
him ve emsal olan bir mahiyeti hukukiye kar
şısında ben bu noktada ısrar etmek üzere kür
süye geldim. 

Bundan sonra burada benim zihniyetime, 
tezimin bambaşka olan izahına göre işin esasma 
yaptığım mülâhazatı burada bitirdikten sonra 
Memduh vatandaşın işi üzerine geçeceğim. 

Arkadaşlar; mutlaka tasavvurî bir mahiyet
te arzettiğim, Memduh Bey binbaşı iken kayma
kam oluyor, yani yeni tabirle yarbay oluyor, 
binbaşılıkla kaymakamlık arasındaki maaş far
kının bu gün istihdam edilmekte olduğu yerde 
kendisine verilmesi meselei hukukiyesi meyda
na çıkıyor. Bu davayı adliye mahkemeleri gö
remiyor, çünkü vatandaşla Devlet arasındadır. 
Şûrayı Devlet görüyor. Fakat vatandaş asker 
olduğu için Devlet şûrası mahiyetinde olan As
kerî temyiz mahkemei kazaiyesine gidiyor. 
Oradan aldığı karar meydandadır. Mazbata 
muharririne sordum, Mahkemei temyizi askerî
den çıkmış bu karardan sonra onun tâbi olduğu, 
yüksek huzurunuzda sıkılarak, sıkılarak demi-
yeceğim, ben bilmiyorum o kanunun tâbi olduğu 
usul kanunlarını. Evet ben de hukukçuyum. Hu
kukçu da olsam onu okumağa lüzum görme
dim. Esasen uzun yıllardanheri de onunla mü-
tevaggil değilim. Bu karar aleyhine itiraz edile
bilecek ve o kararı tasdik veya nakzedebilecek 
salâhiyeti haiz bir müessese mevcud değil midir, 
mevcud ise neresidir? Benim mahiyetini arzetti
ğim ve bütün Devlet memurlarının ve vatandaş

ların bilmesinde, anlamasında fayda olduğunu 
zannettiğim, ehemmiyeti pek büyük olduğunu 
izah ettiğim hâdiseyi ortaya koyduktan sonra 
bize bu noktayı izah ederlerse, Heyeti umumiye 
kararını almakta tam isabet olacağına hiç şüp
hem yoktur. Suallerimden bu neticeyi almadı
ğımdan dolayı müteessirim 

ARZUHAL E. M. M. HAMDI ŞARLAN (Or
du) — Bir tayini merci mevzuu üzerinde maru
zatta bulunmak mecburiyetinde olduğumu zan
netmiyorum. Filhakika Arzuhal encümeni işi 
görürken Divanı muhasebatla Şûrayi devlet ara
sında bazı ihtilâfatm tahaddüs ettiğini görü
yor ve bu ihtilâftan dolayı vatandaşların hangi 
kanunî mercie gideceklerini . bilmediklerinden 
dolayı B. M. Meclisine geliyorlar. Bunu biz gö
rüyoruz. Fakat bu hâdise sebebile bu gibi me
saili şimdi Yüksek Heyetinize arzetmğs bilmem 
lüzum var mı? 

Bu doğrudan doğruya tayini merci mevzuu
dur. Vatandaşlar ortaya çıkan ihtilâfı selbî hâ
diselerinde bir kısmı merci bulub işlerini hallet-
tirebiliyor, bir kısmı merci bulamryorlar ve iş
lerini hallettiremiyorlarsa bu mahrumiyetten 
mütevellid mesuliyet yalnız bu bizim encümeni
mizin değildir, heyeti umumiyenindir. 

SALÂH YAit&I( Kocaeli) — Tashihi karar 
:SaV?Myet olduğunu da söyleyiver. 

AEİÎ. E. M. M. HAMDİ ŞARLAN (Devam
la) — Arzettim. Memduhun Büyük Millet Mec
lisine vermiş olduğu arzuhalde 3410 sayılı ka
nunun sarih hükümleri dairesinde davasının As
kerî temyiz mahkemesinde bakılması lüzumuna 
karar verilmesi istenmiştir. Ayni arzuhali es
babı mucibe serdetmek suretile 14 ncü maddeye 

tevfikan tashihi karar yolile Askerî mahkemeye 
vermesi icab ederdi. Vatandaşın böyle müra
caat etmemesi bize aid kusur değildir. Herkes 
lıendi kusurundan mesul olur. Arzuhal encü
meni kendisine müracaat etmeden iş yapmak 
vaziyetinde değildir. Biz ayni zamanda prensib 
kanunlarını muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. 
Arzuhal encümeni Büyük Millet Meclisi nam ve 
hesabına vatandaşların dileklerini tedkik eder
ken herkesin istediğini bol keseden vermeğe sa-
lâhiyettar değildir ve herkesin arzusunu yerine 
getiremez. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Arka
daşlar, Arzuhal encümenimiz diğer encümenlere 
nazaran Devletin idarei umumiyesinde hâkim 
olan bütün hukuk kanunlarını bilmek ihtiyaç 
ve vaziyetinde bulunan ve çok ağır bilgi, vüsat 
ve derinliği çok mühim olmasını zaruret halinde 
kılan bu encümenimizin bir türlü içinden kurtu
lamadığı bir derd vardır. O da bu kürsüde açık 
ve sarih konuşmamak derdi. Kanaatimi arze-
diyüorum ve bu kanaatin bende yaşayışı, encü
mende bulunan arkadaşlarımıza birer birer, tek 
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tek, heyeti umumiyesine, encümenin yüksek 
şahsiyeti maneviyesine karşı sonsuz sevgi ve 
hürmetlerimi ihlâl edecek mahiyette değildir. İl
mî noktai nazarımı açıkça söylüyorum. Arkada
şım buraya çıktı, iki üç sual sordum, yok. Uzun 
sözlerle başınızı ağırtmak istemedim. Kısa sual
lere tâbi tuttum, muvaffak olamadım. Belki ha
ta benim, anlatamadım, zannediyorum ki ben ha
ta ettim, belki açık konuşamadım. Bize demeli
ler ki,çok yorulduk, anlıyamadık. Heyeti umu-
miyeyi bu kadar uğraşmağa maruz bıraktık. En
cümen diyor ki, bu bir mahkemedir, salâhiyet
le baktı, hikmeti teessüsü budur, vatandaş git
miş, böyle karar çıkmış. B. M. Meclisi kanuna 
mutabakat ve ademi mutabakati hal ve fasledici 
üstün bir mahkeme vaziyetinde değildir, onun 
için verilen kararın bünyei hukukiyesini tahlilü 
teşrihe girişmedik, lüzum görmedik, söylediği
miz söz, vardığımız kanaat budur, bu vatandaş 
için, şu karardan dolayı hatalı addettik, kanun 
yolile gideceği yere gitmesi lâzımdır. O yolda bi
zim düşündüğümüzü her vatandaşın düşünece
ğine göre falan kanunun şu maddesine göre - o 
maddeyi bize okuyacaklardı - şu maddesine göre 
ayni mahkemeye arzuhal verib tashihi karar is
tesin deselerdi, ben kendilerine derhal, evet der
dim... Şahsî kanaatimi arzediyorum, hâdise böy
le halledilemez. B. M. Meclisinin bu hususta ka
rar vermesine ne lüzum var, ne de imkânü ce
vaz 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
bu vatandaş eğer vekâletin bir cevabı üzerine 
encümene gelmiş olsa idi belki niçin tashihi ka
rar istemediği yolunda bir iddia mevzubahs olur
du. O, mahkemenin kararı üzerine geliyor. Mah
kemenin kararı üzerine tashihi karar istemesi
ne gelince, mahkeme bir defa, salâhiyetim hari
cindedir, B. M. Meclisine gitmen lâzımdır, demiş. 
İkinci bir tashih istese bu karar üzerine yine ala
cağı cevab aynidir. Onun için şimdi biz bu ar
kadaşı mahkemeye gönderirken Heyeti umumi-
yemiz kararile buna mahkemenin bakması lâ
zımdır şeklinde bir kararla gönderelim. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Onu dersek 
berbad olur, mahkemeyi kapamak lâzım. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendeniz bu 
işin Adliye encümeninde hal ve müzakere edil
mesini çok lâzımlı görüyorum. Çünkü, encümen 
mazbata muharriri arkadaşımızın dediği gibi şe
kil itibarile yapılan taleb pek uygun değildir. 
Yani pek uygun bir taleb karşısında değiliz. 
meselâ bizden istenilen şudur : Verilen karar; 
Büyük Millet Meclisine müracaati muhtevi olan 
bu kararı yani bakılmamak kararını refeden ve 
mahkeme tarafından bakılmasını teğmin eden 
şekilde bir karardır. Bu itibarla yapılacak şey, 
Mazbata muharriri arkadaşımızın dediği gibi 
redden ibarettir. Sıkı sıkı işi mütalea edince 
varılacak netice budur. Amma bir kere ben de 

Süreyya arkadaşımızın sözlerini tekrar edeyim. 
Mahkeme kararını takyid etmek istemem. Fakat 
ne de olsa mahkemenin kararı şu şekildedir: 
« Maaş farklarını istemekte müstedi haklı gö
rülmüş ve fakat bu cihetin tayin ve tavzihi, 
için müstedinin Büyük Millet Meclisine müraca
atta muhtariyetine karar verilmiştir » Yani 
şimdi biz bunu reddedecek olursak mercii muha
keme « ben buna bakamam, makam Meclistir, o 
baksın » diyor. 

NECMEDDİN SAHÎR (Bingöl) — Diyemez... 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Demiş ... 
YUSUF BAŞKAYA (Denizli) — Diyememe-

si lâzımgelir. 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Demiş, efen

dim demiş (Gülüşmeler). 
Binaenaleyh, şimdi biz de bakamayız dersek; 

orada zaten bir imtina vaziyeti hâsıl olmuş, biz 
de bakamayız deyince ikinci bir imtina vaziye
ti hâsıl olacaktır. 

YUSUF BAŞKAYA (Denizli) — Mahkeme 
itaata mecburdur. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — 15 günlük 
müddet var. 

FERİDUN FİKRÎ (Devmal) — Bendenizce; 
madam ki bu mesele gelmiştir, Süreyyanın ye
rinden sorduğu şekilde ki hangi makamdır? 
diyor. Makam sarih. Arkadaşımız ilâmı tama
men okumadı. Mahkeme demek istemiştir ki, 
« bu terfi işine Meclis karar vermiştir, bu işe, 
ben bakamam, bu işin de mercii hallü faslı yi
ne Meclistir. Şimdi Süreyya arkadaşımın de
min dediği gibi hakikaten ender bir vaziyet 
karşısında kaldık. Bu mercii kazaî, Meclisi 
mercii kazaî vaziyetine getirerek ona atıf ya
pıyor. İnsanı şaşırtacak kadar karışık bir va
ziyet. Bunun için bendenizce bu işi müsaade 
buyurursanız şöyle halledelim: Nâzım Poroy 
arkadaşımız teklifinde çok haklıdır. Esasen 
esasa dair bir taleb de dermeyan etmiyor. Re
fik Şevket arkadaşımız diyorlar ki; bu şekilde 
talebde bulunmak yerinde değildir. Nizamna-
mei dahilinin 57 nci maddesi, tedkik için işi 
ruznameye koydurmak talebinde bulunmak sa
lâhiyetini mebusa veriyor. Yoksa bu haklıdır, 
değildir diye bir noktai nazar talebinde bulu
namaz. Binaenaleyh bendenizce Nâzım Poro-
yun takririni şu şekilde kabul ederek, yani 
Adliye encümenine veya diğer bir encümene işi 
verelim, ilâm okunsun veyahud herhangi bir 
ender tecelli eden bu vaziyet için bir çıkar kapı 
araştırılsın ve şimdi bidayeten tedkik ettiği
miz bu işi bilâhare ikinci defa istinafen tedkik 
edelim. Bunda hikmet ve isabet vardır kanaa
tindeyim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Meseleyi kitabla 
halletmek lâzım geldi. (Oku oku sesleri). Bu 
mesele hakkında kanunun 14 ncü maddesini 
okumak ve muhterem heyetinize arzetmek mu-
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vafık olacağı kanaatindeyim. (Hangi kanunun 
sesleri) 3410 numaralı kanunun. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Ka
nunun ismi nedir? 

REFİK İNCE (Manisa) — Askerî zat işle
rine taallûk eden 3410 numaralı kanun 14 ncü 
maddeyi okuyorum: 

«Askerî Temyiz mahkemesinden bu kanun 
mucibince verilen kararlar hakkında, aşağıda 
yazılı sebeblere istinaden bir defaya mahsus 
olmak üzere kararın tefhimi veya ilâmın tebliği 
tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın tas
hihi istenilebilir. 

A - Kararın zatına müessir iddia ve itiraz
ların kararda meskût geçilmiş olması; 

B - Bir ilâmda biri birine aykırı kararlar 
bulunması; 

C - Kararın usul ve kanuna muhalif olması». 
Şimdi Mahkemei temyizi askerinin vermiş 

olduğu bu kararı bize müracaat ederken kanunî 
bulmuyor, ayni mütaleayı, gayri kanunî buldu
ğu noktaları, 15 gün içerisinde ayni mahkemeye 
dermeyan etmek hak ve salâhiyetini haizdi. 
Fakat bu, kanunun kendisine vermiş olduğu bu 
müracaat müddetini geçirerek bir defa Temyiz 
Mahkemesine, vermiş olduğunuz kararın isabet
sizliği vardır diyerek müracaat eder. Müddet 
geçtikten sonra bir şikâyet mevzuu olmayan 
bu davada bize müracaat ederse öyle bir yol 
açmış oluruz ki bütün kanunî müddetini geçir
miş olan vatandaşlar Meclise müracaat eder. 
Bundan Büyük Millet Meclisini kurtarmak lâ
zımdır. Kanun hakkı muhafaza etmiştir, bina
enaleyh Nâzım Poroy arkadaşımızın dahi endi
şesine asla mahal yoktur. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Arkadaşlar; 
mesele tamamile tavazzuh etti. Bendeniz Sürey
ya Örgeevren arkadaşımızın vâki olan bazı be
yanatına karşı bir iki kelime arzetmek isterim. 

Şimdi bu 3410 numaralı kanunun muvakkat 
birinci maddesi der ki: «Büyük Millet Mecli
sinden ve Şûrayi Devletten. Büyük Millet 
Meclisinde ve Şürayi devlette, demin de ar-
zetmiştim ve Zat işleri son tedkik encüme
ninde tedkik halinde bulunub da karara bağ
lanmamış olan iddia dosyaları bu kanun me
riyete girdiği tarihte Askerî temyiz mahkeme
sine devrolunur. Muvakkat birinci madde bu
dur. Şimdi teessürle beyan ederim ki, fıkrai 
hükmiyeyi almamışım., Mahkemei temyizi as
kerî bu maddeye istinadan bu işde, Memduh 
Gelesonun davasmm o tarihte ne Büyük Mil
let Meclisinde, ne Şûrayi devlette, ne de Zat 
işleri tedkik encümeninde olmadığını nazarı 
dikkate alarak ve bundan bir sene evvel Bü
yük Millet Meclisinde bu babda verilmiş bir 
karar olduğunu göz önünde tutarak demiştir 
ki, Büyük Millet Meclisinin bu kararı mey
danda durdukça ben bu işe müdahale edemem, 

Büyük Millet Meclisi kararını vermiştir. Bu 
itibarla ben de tekrar ederek diyorum ki : 
Şûrayi temyizi askerinin kararında isabet var
dır. Hiffetle karar verilmiş değildir. Bu mah
keme isabetle ve Büyük Millet Meclisinin salâ
hiyetini müdafaa ederek kararını vermiştir. 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Mü

zakere gayrikâfi olmak ve öyle görünmek lâ
zımdır ve zaruridir. Bu kanaatin mucib sebeb-
lerini kısaca arzetmezden evvel bu kanaatin 
bende tahassülüne sebebiyet veren ve fakat 
zati meseleyi, hukuku umumiyeyi fevkalâde ve 
bihakkın tenvir etmiş olan Refik înce arkada
şıma teşekkür ederim. Okudukları kanunun 
maddesi gözümüzün önündedir. Hâdisenin ya-
nıbaşında veyahud... 

BAŞKAN — Mütalea dermeyan ediyorsu
nuz. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Hayır mütalea dermeyan etmiyorum. Bu ar-
zettiğim şey vaki müzakerenin kâfi olmadığı
nı gösterecektir. (Gülüşmeler). Eğer zatî ma
ruzatımın kâfi esbabı mucibe olmadığı Maka
mı Riyaseti alâkadar ederse bunun takdiri 
Heyeti muhteremenindir. Başka türlü konuşa
mıyorum, konuşmağa muktedir olduğum ka
dar konuşuyorum. 

BAŞKAN — Meseleye dair konuşunuz. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 

Meseleyi konuşmuyorum. Evet arkadaşlar, mü
zakere gayrikâfidir. Çünkü o kanun okunduk
tan sonra yepyeni bir mesele ortaya çıkmış
tır. O hüküm şudur : Esas kararı almış olan 
Meclistir, diye Feridun Fikri arkadaşımızın 
tavzih ettikleri gibi, Şûrayi askerî tekrar Bü
yük Millet Meclisine git, işine ben bakamam, 
diyor. Mahkemeden çıkmış hükümlerin aley
hine buraya gelinsmez kanaatini daha evvel 
arzetmiştim. Amma kanunî bir yol var mıdır, 
yok mudur diye bu mevzua devam ederken 
Temyiz mahkemesine gitmek hakkı mahfuz
dur, dendi. Ona müteallik maddeyi okudu; 
müddeti 15 gündür. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Tashihi karar 
için... 

SÜREYYA ÖRGEEVREN ( Devamla ) — 
Evet, 15 gün çoktan geçmiştir. Efendim, sen 
şimdi kanunun tenkidini, tarafeynin, yahud 
müddeinin avukatlığını mı yapıyorsun? Hayır. 
Ne kanunun tenkidini, ne de müddeinin vukat-
lığını yapıyorum, ben müzakerenin ademi kifa-
yesi hakkın ia ki esbabı arzediyorunı, kifayeti 
müzakere aleyhinde söylüyorum. Çünkü arka
daşlar 15 gün geçmişse, ki geçmiştir, vatandaş 
alacağı bu kararla gittiği zaman mahkemenin 
açrk kapıları kapanmış oluyor. Ne yapalım efen
dim diyeceksiniz. Mahkeme hataları yüzünden 
bazı haklar zayi olur, bu, dünyanın her tarafın-
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da böyledir. Fakat burada en mühim mesele, 
müzakerenin ademi kifayetini icab ettiren nok 
ta, nüvesi, lübbüllübbü, şekli hukukisi ile E. 
M. Meclisi bu işe bakar. Bu vatandaş da bu 
hükme uyarak gelmiş. Acaba 15 günlük müddet 
müruru zamanrn katı mıdır, değil midir gibi bir 
şey ortaya çıkar ki, B. M. Meclisi bu hususta da
hi vazifesi olan vazıı kanun meselelerini ve tef
siri kanun meselelerini kendi huzurunda can
landıran bir mesele karşısında bulunuyor de
mektir. Bu itibarla müzakere kâfi değildir, bu 
hususta ve bu hususun zati davaya taallûk eden 
noktalarında daha konuşulması icab eden cihet
ler vardır. Zannederim ki son maruzatımla Ri
yaset makamı bendenizi mazur görürler. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, teklifin reye konulmasını 

rica ederim. 
Yozgad mebusu 
Ahmed Sungur 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Diğer takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Memduh Gelesonun talebi hakkındaki Arzu
hal encümeninin 9 mayıs 1938 tarihinde ittihaz 
eylediği kararı tavzih ve bunun istilzam eylediği 
netayici hukukiyeyi beyan etmesi için mazbata
nın mezkûr encümene iadesini teklif ederim. 

Tokad mebusu 
Nâzım Poroy 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 
Almıyanlar... Takrir kabul edildi. 

Reyini istimal etmemiş zevat varsa lütfen 
reylerini versinler. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

S — Yarbay Memed Sulâhaddin Sagun hak
kında Askerî teniyiz mahkemesince verilen ka
rarın 3410 sayılı kanun muhavecesinde salâhi
yet noktasından tedkiki ile muhakemenijı ileride 
ittihaz edeceği emsali kararlara esas olmak üzere 
keyfiyetin bir kararla tesbiti hakkındaki Divanı 
muhasebat encümeni mazbatasına dair Adliye, 
Millî Müdafa ve Divanı muhasebat encümenleri 
mazbataları (5/17) [1] 

(Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
okundu) 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 124 sayılı basmayazı zabtın sonundadrı. 

4 — Orman umum müdürlüğü teşkilât kadro
larına müteallik kanun lâyihası ve Ziraat ve, Büt
çe encümenleri mazbataları (1/265) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Orman umum müdürlüğü teşkilât kanunile orta 
orman mektebi teşkili ve muallimleri hakkındaki 
kanun ile orman koruma teşkilât kanununda ba

zı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 3204 sayılı Orman umum mü

dürlüğü teşkilât kanununun 5 nci maddesine 
bağlı cedvelde gösterilen teşkilât kadrolarile 
orta orman mektebi teşkili ve muallimleri hak-
kındaki 2538 sayılı kanunun 3 ncü maddesi
ne bağlı cedvelde gösterilen teşkilât kadroları 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cedvelde yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Orman umum müdürlüğü, orta 
orman mektebi ve Orman genel komutanlığı
nın ; derece, unvan, aded ve ücretleri bu kanuna 
bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilen daimî üc
retli hizmetlere aid kadroları alâkalı bulunduk
ları 3204, 3158 ve 2537 sayılı teşkilât kanunla
rına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A) Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cedveldeki memuriyetlerden 
1939 malî yılı sonuna kadar mevkuf tutulacak
lar (3) sayılı cedvelde gösterilmiş ve bu ced-
vel 1939 yılı Orman umum müdürlüğü bütçe
sine bağlı (L) işaretli cedvel yerine konulmuş
tur. 

B) İkinci maddede yazılı ücretli memuriyet
lerden Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesine bağlı (D) işaretli cedvele dahil 
bulunanlar bu cedvelden çıkarılmıştır. 

C) Bu kanunla dereceleri indirilen ücretli 
memurlardan; 1 eylül 1939 tarihinde müstah
dem olub da 3656 sayılı kanun ahkâmına göre 
yapılan intibak neticesinde ücretleri ve dere
celeri tesbit edilmiş olanlara mezkûr kanun 
hükmüne göre verilmekte olan ücret mikdarı 
terfilerine kadar mükteseb hak teşkil eder. 

D) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Orman 
umum müdürlüğü maaşlı memurları hakkında 

[1] Birinci müzakeresi 48 nci inikad zabtın-
dadır. 
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da 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden itibaren tat
bik olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü teşkilât kadrolarına müteallik kamun lâyi
hası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/266) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât ve va
zifelerine aid kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — 2822 sayılı posta, telgraf ve 

telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid kanu
nun 25 nci maddesine bağlı (1) sayılı cedvelde 
gösterilen teşkilât kadroları bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cedvelde yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürligünün; derece, unvan, aded ve ücretleri 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilen 
daimî ücretli hizmetlere aid kadroları 2822 sayı
lı kanuna eklenmiş ve bu kadroların ihtisas mev
kileri bağlı (3) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
A) 'Jv. kanuna bağlı (1) sayılı cedveldeki 

memuriyetlerden 1939 malî yılı sonuna kadar 
mevku tutulacaklar bağlı (4) sayılı cedvelde 
gösteril mistir. Bu cedvel, mezkûr umumî mü
dürlüğün 1939 malî yılı bütçe kanununa bağlı 
(L) işaretli cedvel yerine konulmuştur. 

B) Bu kanuna bağlı (2) sayılı cedvelde ya
zılı ücretli memuriyetlerden posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe-

[1] Birinci müzakeresi 48 nci inikad zabtın-
dadır. 

sine bağlı (D) işaretli cedvele dahil bulunan
lar bu cedvelden çıkarılmıştır. 

C) 3624 sayılı kanunun 7 nci maddesi mu
cibince istanbul ve İzmir telefonları kısmında 
maaşlı memuriyetlere icra Vekilleri Heyeti ka-
rarile ücretle tayin edilmiş olanlardan 3656 sa
yılı kanunun meriyete girdiği tarihte iş başında 
bulunanlarla İstanbul telefonunda müstahdem 
180 lira ücretli bir ve 150 lira ücretli 2 müfettiş 
ile İzmir telefonunda 130 lira ücretli bir abo-
neman şefinin istihdamına ve ayni vazifede bu
lundukları müddetçe şahıslarına münhasır kal
mak şartile halen almakta oldukları ücretin te
diyesine devam olunur. 

D) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Posta, 
telgraf ve telefon umumî idaresi maaşlı memur
ları hakkında da 1 ikinci teşrin 1939 tarihin
den itibaren tatbik olunur. 

E) Bu kanunla dereceleri indirilen ücretli 
memurlardan; 1 eylül 1939 tarihinde müstah 
dem olup ta 3656 sayılı kanun ahkâmına göre 
yapılan intibak neticesinde ücretli ve derece
leri tesbit edilmiş olanlara mezkûr kanun hük
müne göre verilmekte olan ücret mikdarı terfi-
lerine kadar mükteseb hak teşkil eder. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
6' — Üıhlıal ve içtimaî muavenet vekâleti teş

kilât ve memurin kamın una bağlı 3 sayılı ced-
relin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
tiilihat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encümen
leri muzbat al arı (1/255) \1\ 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurin kanununda değişiklik yapılma

sına dair kanun 
MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün; 3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanunu
nun 41 nci maddesine bağlı (3) sayılı cedvelde 

[İJ Birinci müzakeresi 48 nci inikad zabtın-
dadır. 
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gösterilen teşkilât kadroları bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cedvelde yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiş ve bu müdüriyetin derece, unvan, aded 
ve ücretleri bu kanuna bağlı (2) sayılı cedvelde 
gösterilen daimî ücretli hizmetlere aid kadrola
rı da 3017 sayılı kanuna eklenmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 14 nisan 1930 tarih ve 1587 
sayılı kanunun maaş ve teadüle aid hükümle-
rile 4 mayıs 1938 tarih ve 3380 sayılı kanuna 
bağlı cedvelin umum müdürlüğe aid kısmı kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında verilmiş 
tadilnameyi okutuyorum . 

Yüksek Reisliğe 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 

ve memurini kanununda değişiklik yapılmasına 
dair lâyihanın 2 nci maddesinin şu şekilde tadi
lini teklif ederim. 

Mardin 
Edib Ergin 

MADDE 2 — 1587 numaralı kanunun 1, 2, 4, 
ve 6 ncı maddeleri ile 3380 numaralı kanuna bağ
lı cedvelin umum müdürlüğe aid kısmı kaldırıl
mıştır. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. M. 
M. Dr. VASIF SOMYÜEEK (Giresun) — Bu 
tadilname; kaldırılması icabeden madde numa
ralarının tavzihi itibarile encümenimizce de şa
yanı kabuldür. 

BAŞKAN — Encümence de kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh, teklifi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi buna göre reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE — A) Birinci mad
deye bağlı (2) sayılı cedvelde yazılı ücretli me
muriyetlerden Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesine bağlı (D) 
işaretli cedvele dahil bulunanlar bu cedvelden 
çıkarılmıştır. 

B) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü hudud ve 
sahiller sıhhat umum müdürlüğü maaşlı memur
ları hakkında da 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden 
itibaren tatbik olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic-
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raya Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
killeri memurdur. 

BAŞKAN —- Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

7 — Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı 
hakkındaki 3161 sayılı kanuna ek 1/161, Vakıf
lar umum müdürlüğü ücretli daimî memurları 
hakkında 1/257 ve Vakıflar umum müdürlüğü 
teşkilât kadrolarına müteallik 1/267 sayılı kanun 
lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında
ki kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 3461 sayılı Vakıflar umum 
müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki kanunun dör
düncü maddesine bağlı cedvelde gösterilen teş
kilât kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı ced
velde yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Vakıflar umum müdürlüğü
nün ; derece, unvan, aded ve ücretleri bu kanu
na bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilen daimî 
ücretli hizmetlere aid kadroları 3461 sayılı ka
nuna eklenmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
A) Bu kanuna bağlı (1) sayılı cedveldeki 

memuriyetlerden 1939 malî yılı sonuna kadar 
mevkuf tutulacaklar bağlı (3) sayılı cedvelde 
gösterilmiş ve bu cedvel 1939 malî yılı Vakıf
lar umum müdürlüğü bütçesine (L) işaretli ced 
vel olarak eklenmiştir. 

B) İkinci maddede yazılı ücretli memuriyet
lerden Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cedvele dahil 
bulunanlar bu cedvelden çıkarılmıştır. 

C) Merkez ve vilâyetler daimî müstahdemle
rinin ücretlerile muvakkat tazminatlarının far
kı Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
masraf bütçesinin üçüncü faslının birinci da
imî müstahdemler ücreti maddesi tasarrufatm-
dan tesviye olunur. 

D) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Vakıflar 
umum müdürlüğü maaşlı memurları hakkında 

[1] Birinci müzakeresi -18 nci inikeıd zaptın-
dadır. 
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da 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden itibaren tat
bik olunur, 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
nıiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

8- - Devli t .hdvş'j/o'Jan umum müdürlüğü 
teşkilât kadrolarına müteallik 1/261 ve Derlet 
Havayolları ıımum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin ta
diline dair 1/347 sayılı kanun lâyihaları ve Nafıa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, maddeleri 
okutuyorum. 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilât 
kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 3424 sayılı Devlet havayolla
rı umum müdürlüğü teşkilât kanununun 2 nci 
maddesine bağlı cedvelde gösterilen teşkilât 
kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı cedvelde 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş ve umum 
müdürlüğün, derece, unvan, aded ve ücretleri 
bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilen daimî hiz
metlere aid kadroları mezkûr kanuna eklenmiş 
ve bu cedveldeki ihtisas mevkileri (3) sayılı ced
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğünün hava gemilerinde müstahdem pi
lot, makinist, telsizci ve saire gibi mürettebatı 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair 3658 sayılı kanunun 19 ncu mad
desindeki müteferrik müstahdemler meyanın-
da sayılır. Bunlar hakkında da Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umumî idaresi memur
ları tekaüd sandığı kanunu hükümleri tatbik 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

! 1] Birinci müzakeresi 48 nci inikad zabtında-
ehr, 

86 

MUVAKKAT MADDE — A) Bu kanuna 
bağlı (2) sayılı cedvelde yazılı ücretli memu
riyetlerden Devlet havayolları umum müdürlü
ğü 1939 malî yılı bütçesine bağlı (C) işaretli 
cedvele dahil bulunanlar bu cedvelden çıkarıl
mıştır. 

B) Bu kanunla dereceleri indirilen ücretli 
memurlardan; 1 eylül 1939 tarihinde müstah
dem olub da 3656 sayılı kanun ahkâmına gö
re yapılan intibak neticesinde ücretleri ve de
receleri tesbit edilmiş olanlara mezkûr kanun 
hükmüne göre verilmekte olan ücret mikdarı 
terfilerine kadar mükteseb hak teşkil eder. 

O) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Devlet 
havayolları umum müdürlüğünün maaşlı me
murları hakkmda da 1 ikinci teşrin 1939 tarihin
den itibaren tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

9 — Askerî ceza kanununun 47 ve 148 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/334) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Askerî ceza kanununun 47 nci ve 148 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 1632 sayılı askerî ceza kanu
nunun 37İ9 sayılı kanunla tadil edilen iki mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilerek numa
raları hizalarında gösterilen maddeler yerine 
ikame olunmuştur: 

Cezaların tecili 
Madde 47 — Türk ceza kanununun birinci 

kitabının müstakil faslında yazılı olan 
cezaların tecili hakkındaki kaideler aşağıdaki 
hükümler nazara alınmak şartile askerî şahıslar 
hakkında, da tatbik olunur. 

A) Askerî mahkemelerden askerî ceza ka
nununun üçüncü babının üçüncü ve dördüncü 
fasıllarile 84 ncü maddesi hariç olmak üzere 

[1] Birinci müzakeresi 48 nci inikad zabtın-
dadır. 
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beşinci ve 130 ncu maddesi hariç olmak üzere 
sekizinci fasıllarında yazılı suçlardan dolayı 
verilen cezalar tecil edilemez. Ancak fiili iş
lediği zaman 18 yaşını doldurmamış çocuklarla 
hüküm zamanında 70 yaşma girmiş olanların 
mahkum oldukları bir seneden az hapis cezaları 
tecil olunabilir. 

B) Türk ceza kanunu mucibince bir kaba
hat fiilinden dolayı mahkûm olan ve cezası te
cil edilen kimse bir sene içinde; ve yine mez
kûr kanuna tevfikan hapis cezasile mahkûm 
olan ve cezası tecil edilen bir kimse beş sene 
içinde; askerî bir suçtan dolayı hapis veya da
ha ağır bir cezaya mahkûm olur ve bu askerî 
cürüm Türk ceza kanunu mucibince cezayi mu-
cib fiillerden bulunmazsa, ikinci mahkûmiyet 
evvelki cezanın teciline mâni olmaz. 

C) Evvelki mahkûmiyet askerî bir suç için 
verilmiş bir ceza olur ve bu askerî suç Türk 
ceza kanunu mucibince cezayi mucib bir fiil bu
lunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk ceza kanu
nu mucibince verilecek cezanın teciline birinci 
fiil mâni olamaz. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Siyasî maksadlarla toplananlar, siyasî fırka
lara girenler, siyasî makale yazan ve nutuk 
söyleyenler ve Türk ceza kanununun 141, 142 
nci maddelerinde yazılı suçları ordu içinde 
veya ordu mensubları arasında işleyenler, 

MADDE 148 — A) Siyasî maksadla topla
nanlar, siyasî fırkalara girenler, siyasî nümayiş 
ve içtimalara ve intihabata iştirak edenler ve
ya her ne suretle olursa olsun bu maksadla şi
fahî telkinatta bulunanlar ve siyasî makale ya
zanlar ve bu yolda nutuk söyleyenler beş se
neye kadar hapsolunur. 

B) Türk ceza kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde yazılı olan cürümleri ordu için
de veya ordu mensubları ve askerî fabrika ve 
müesseselerdeki mütahsdemler veya işçiler ara
sında işleyenlerin cezaları yarıdan aşağı olma
mak üzere arttırılır. 

Bu cürümler seferberlik zamanında işlenirse 
ceza, iki misli olarak hükmolunur. 

Eğer bu cürümlerin işlenmesi neticesi olarak 
askerî hizmetlere zarar gelmiş olursa ceza on 
beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapistir. 
Bu zarar ehemmiyetli olursa, fiil daha ağır 
bir cürüm teşkil etmediği takdirde, müebbet 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Bir noktanın 
tavzihini rica edeceğim. 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 
FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Bir yerde 

tereddüd vardır, tavzihin maslahata faydası 
olacaktır. Tadil değildir, Maksad encümenden 
bir noktanın tavzihini teğmindir. 

BAŞKAN — O halde bir mübhemiyet gö
rüyorsanız kanunun heyeti umumiyesini reye 
koymazdan evvel bu teklifi yaparsınız. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Peki öyle ya
palım. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

FERİDUN FÎKRİ (Bingöl) — Bu 148 nci 
madde, « siyasî maksadla toplananlar, siyasî 
fırkalara girenler, siyasî nümayiş ve iç
timalara ve intihabata iştirak edenler 
veya her ne suretle olursa olsun bu maksad
la şifahî telkinatta bulunanlar ve siyasî makale 
yazanlar ve bu yolda nutuk söyleyenler ...» de
niyor. 

Bunlar ayrı ayrı olmak itibarile (veya) ile 
müterafik olması iktiza eder. Encümen mazba
ta muharriri bunların ayrı olduğunu tavzih ede
cek olurlarsa maksadı teğmin eder. Bu cihetin 
tavzih ve tenvirini rica ediyorum. 

Ad. E. M .M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zonguldak) 
— Feridun Fikri arkadaşımızın izah ettikleri gi
bi bu fiillerin her biri ayrı ayrıdır, birbirile ir
tibat* yoktur (veya) ile tefrikini teklif etmiş
tir. Fakat maddelerin diğer bir çok yerlerinde 
bu tertib takib edilmiştir. Burada ayırmak, 
onlara raptetmek gibi bir mâna çıkarabilir. Bu 
bakımdan encümen bunu ittifakla muvafık gör
müştür. Buyurdukları gibi bu fillerin her biri 
ayrı ayrı birer cürüm teşkil etmektedir. Bu 
fiillerin hepsinin işlenmesi icabetmez. Tatbikat
ta da bu yolda cereyan etmektedir. 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kanun kabul edilmiştir. • 

10 — Askerî muhakeme usulü kanununun 
3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun lâyi
hası ve Millî müdafaa ve Adliye encümenleri maz
bataları (i/335) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü mad
desinin tadili hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1631 sayılı askerî muhakeme 
usulü kanununun 3720 sayılı kanunla değişti-

[1] Birinci müzakeresi 48 nci inikad zabfan-
dadtr. 

- 8 7 -



î : 50 13-5-1940 C : 1 
rilen 3 ncü maddesi aşağıda gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştir: 

Askerî mahkemelerde muhakeme olunacak 
diğer şahıslar. 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı suçları işleyen
ler askerî şahıslardan olmasalar bile askerî 
mahkemelere verilirler. 

A) Askerî ceza kanununun 63, 64, 81, 93, 94, 
95, 100, 101, 102. 124, 125 ve 127 nci maddelerile 
148 nci maddesinin (B) fıkrasında yazılı suçlar; 

B) Umumî mahkemeler bulunmayan harb 
mmtakalarında işlenen bütün suçlar; 

C) Askerî ceza kanununun 155,157, 158, 159, 
160 ve 161 nci maddelerinde yazılı suçlar (as
kerî ceza kanununa tâbi oldukları müddetçe); 

D) Seferberlikte askerî ceza kanununun 75, 
78, 80 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11 — Bulgaristana 5 000 000 tonluk mun
zam bir odun kömürü kontenjanı verilmesine 
mütedair teati olunan notaların tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümen
leri mazbataları (1/217) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. 

Bulgaristana 5 000 000 kiloluk munzam bir odun 
kömürü kontenjanı verilmesine mütedair olarak 
Bulgar sefaretile teati olunan notaların tasdiki 

hakkında kanun 
MADDE 1 — 27 mayıs 1935 tarihli Türkiye-

Bulgaristan ticaret anlaşmasına bağlı IV sayılı 
liste ile Bulgaristana verilmiş olan 15 000 000 
kiloluk odun kömürü kontenjanına ilâveten da
ha 5 000 000 kiloluk munzam bir kontenjan ita
sını mutazammm olarak Hariciye vekâletile 
Bulgaristan sefareti arasında 24 haziran 1939 
tarihinde teati edilen notalar imzaları tarihin
den meri olmak üzere kabul ve tasdik olun
muştur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

fi] Birinci müzakeresi 48 nci inikad zabtın-
dadtr, 

MADDE 2 — Bu kanım neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

1939 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanuna (296) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
(296) reyle kabul edilmiştir. 

12 ----- Devlet konservalnvan hakkında kavun 
lâı/ilıası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/374) r.l'l 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Evvelce 1934 senesinde 2541 numaralı kanunla 
Ankarada millî musiki ve temsil akademisi ku
rulmuştu. Bu kanunun filârmonik orkestraya 
aid. kısımları bilâhare esaslı surette değiştiril
miş ve simdi de Devlet konservatuvarı kurul
mak itibarile bu kanunun baştan aşağı lâğvi dü
şünülerek harekete geçilmiştir. Gerek eski aka
demi kanununda, gerek şimdi müzakere etmekte 
olduğumuz Devlet konservatuvarı kanununda, 
gerek esbabı mucibe ve metinlerinde nazarı dik
kati calib bariz farklardan en büyüğü akademi 
kanununun birinci maddesinde ve A paragrafın
da yazılı izahatın bu kanunda bulunmamasıdır. 
Arzettiğim akademi kanununun birinci madde
sinde ve A paragrafında yeni kanuna nazaran 
su farklar vardır : Memlekette ilmî esaslar da
hilinde millî musikiyi islemek ve yükseltmek ve 
yaymak. Bu kanunda bu kay di görmüyoruz. 
Esaslı farklardan biri bu. ikincisi, gerek daha 
evvelki musiki hakkındaki kanunlar, gerek aka
demi. kanununda musiki kelimesini kullandığı

mız halde burada müzik kelimesini kullanıyoruz. 
Bunlar istisna edilirse her iki kanunda esas ol-
TYsnk lidere hic bir aykırılık, hi.c bir ayrılık yok
tur. Y?.ni kanunun en bariz vasfı eski kanun
daki millî musiki tabirini ortadan kaldırıb millî 
musikiye hic bir yer vermemesin dedir. Hatta 
millî musikinin nazariyat ve tarihi dahi bu yeni 
"Devlet, konservatuvarı kanununda yer bulmuş 
defnidir. Türklerde halk arasında halk sarkışı 
ol orak istanbul konservatuvarmm söylediğine 
göre 15 bin, Ankara akademisinin söylediğine 
nazaran 20 bin halk şarkısına malikiz. Dün-
va.da bu kadar zengin, bu kadar çok yasayan 
halk şarkısına sahib olan milletler az bulunur. 

[1] 126 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Eğer Türklerin musikisi yalnız halk şarkıların
dan ibaret olsa idi ve eğer münevverler bunu 
alıb işlemiş ve bir sanat musikisi haline koyma
mış olsalardı hakikaten bu musikinin biraz da 
kurunu vustaî biraz da tekniksiz olduğu hak
kında kanaatler yürütülebilirdi. Fakat 15-20 
bin halk şarkısının karşısında işlenmiş sanat 
musikisi diyebileceğimiz lâakal bunun iki misli 
40 - 50 bin şarkı vardır ki, gerek halk şarkıları 
ve gerekse işlenmiş sanat musikisi olarak 60-70 
bin musiki eserine malik olan Türk milleti bü
tün bu servetile derin bir musiki kültürüne ma
lik demektir. Böyle mühim bir musiki kültü
rüne malik olan bir millet için kendi vasıfla
rından tecerrüd edib başka bir milletin kültürü
ne imtisal etmesi sözle olsa bile filen imkânsız
dır. Türk musikisinin yalnız kendi halkı ve 
münevverleri arasında böyle derin ve umumî 
bir teveccüh kazanmakla değil, hatta Türk olma
yan ırkdaşlarımız ve komşularımız üzerinde de 

büyük bir temessül kabiliyet ve kudreti vardır. Bi
zim bir kaç asırdanberi vatandaşımız olduğu hal
de henüz lisanımızı öğrenmeyen bir takım unsur
larımız vardır ki, bunlar ancak musiki sayesinde 
kültürümüze temessül edebilmişlerdir. Cumar
tesi günleri Musevi sinagonlarına giderseniz ora
da Türk musiki üstadlarmm eserlerinin İbranî 
güftelerine uydurulduğunu görürsünüz. Her han
gi bir sinagonda Itrinin, Sadullah Ağanın, Dilha-
yat kalfanın, ve sayabildiğiniz kadar sayınız, 
bütün Türk bestekârlarının eserleri İbranî di
linde okunur. Yine musevi vatandaşlarımız Türk 
musikisine bu kadar temessül ettikten sonra 
hatta kendi aralarında bizim musiki tarihimizde 
hiç de ihmal edilmiyecek olan büyük üstadlar 
yetiştirmişlerdir. 

Tanburî İsak bu cümledendir. 
SALÂH YARGI (Koraeli) — Karakaşı unut

tun mu? 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) 

— Ermeniler de böyledir. Türkiyede bulunan 
ermeni vatandaşlarımız, hatta Türkiyede bulu-
nub da harice çıkmış vatandaşlarımız, musiki 
olarak ancak Türk musikisini söylerler. Ermeni
ler de Türk musikisine o kadar temessül etmiş
lerdir ki aralarında üstadlar da çıkmış. Kezalik 
bunların arasında bir Çuhaciyan çıkmış, operet 
yapmış. Bunların arasından Saim Dilemre ho
camızın pek sevdiği Tatyos vardır ki o da henüz 
hatırımızdan çıkmamıştır. Yalnız hududlarımız-
dakiler değil, komşularımızın eserlerinde de 
Türk musikisinin tesiri vardır. 

Bunlarda yalnız Türk nağmesi değil, Türk 
motifleri göreceksiniz. Romen musikisini din
leyiniz, orada yalnız Türk nağmesini değil Memo 
şarkısının romencesini pekâlâ dinlersiniz ve 
tıpkı bizde olduğu gibi. Sonra 3 - 5 sene evvel 
Bulgar artistleri Bulgar musikisini dünyaya 
tanıtmak için seyahat ederlerken çaldıkları şey I 

bundan 50 sene evvel operetimizde motif ola
rak kullanılan mükemmel bir Türk sarkışıdır. 
Mısırlılar fasla başlarken mutlaka bizim fasıl 
sonlarında çaldığımız saz semailerle başlarlar ki 
mutlak surette bir Türk eseridir. Bizim de bu 
hususta hariçten müteessir olduğumuz dava. 
olunabilir. Denilir ki, klâsik musiki arabm ve 
farsın tesiri altmda yapılmıştır ve bunun mi
sallerini de sayabilirler. Fakat asırlarca yanya-
na yaşamış olub da kültür mübadelesi yapma
mış oian milletler var mıdır? Yanyana olan 
milletler Çin şeddinin arkasında dahi olsa mut
lak surette birbirlerinden müteessir olurlar. 
Binaenaleyh Türk musikisi arabm ve farsın 
tesiri altında kalmış olabilir. Fakat muhak
kak olan bir şey varsa o da Türk bir almışsa 
3 vermiştir. Rast makamını, pesendide ile 
sazkâr ve rehavi karşılamıştır. Hüzzamı almış
sa segahla mukabele etmiştir. Yani haricin te
siri vardır. Hicaz makamı almışsa buna da 
şehnaz ve rahatülervah ile cevab vermiştir. Ya
ni hariçten tesir vardır. Fakat harice olan te
sirimiz bize karşı olan tesirin iki, üç misli bü
yüktür. Türklerin yaptıkları bu büyük musi
ki içerisinde meselâ hüseynî makamının Bay-
karalı Hüseyine aid Türk eseri olduğunu bil
meyen kim vardır? Ferahnakin Suyollu Şaki-
re aid olduğunu bilmeyen kim vardır? Musi
kimiz bu kadar geniş olduğu gibi her hissi, 
her heyecanı terennüme muktedirdir. Din, 
harb, kahramanlık, aşk, hicran, neşeye dair 
her türlü eserler bu musikiden ilham almışlar 
ve bunları terennüm etmişlerdir. Bu kadar 
zengin olan Türk musikisini bertaraf ederek 
onun üzerine bütün Avrupa musikisi ikame 
edilemez. Biz Garbden Garb musikisinin tek
nik ve riyaziyesini alabiliriz. Fakat bu riyazi
ye ve teknik ancak kendi musikimizi ıslah için 
bir âlet olacaklardır. Fakat Avrupadan hiç 
bir vakit nağme alamayız. Türk musikicileri 
bazı tecrübeler yapmışlardır. Fakat hiç bir 
resmî teşekkül çıkıb da bunları elinden alıb 
ileriye doğru, istikbale doğru gidememiştir. 
Muhterem Bursa mebusus Muhittin Baha Pars 
burada olsaydı büyük biraderinin otuz sene 
evvel ortaya attığı bir tezi, çıkardığı eserleri 
misal göstererek Türk musikisi için nasıl ça
lışmış olduğunu izah etmelerini isterdim. Türk 
nağmesi kullanarak, garb tekniği ile türk 
nağmesi kullanarak ortaya çıkan Memed Ba
hanın arkasından bir Ali Rifat yetişmiş ve bu 
gün şark ve garb musikilerini çok iyi anlıyan-
lar tarafından da takdir edilen Hüseyin Sa
dettin diye bir vatandaşımız türk şuuruna, 
türk tezine, türk zevkine güzel örnekler vü-
cude getirmiştir. Yine Türk bestekârlarının 
Türk musikisinde bir hareket yapmakta ken
dilerinden tasavvur ettikleri bir trio veyahud 
bir kuarted yapmak için çalışmaları, maale
sef bunların elinden kimse tutmamış ve bunlar 
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meyus olub kalmışlardır. 

İşlenmiş sanat musikimize bizim kültürü
müzü iyi anlamamış olanlar, Enderun musikisi, 
dediler ve bu tâbir ile Tür musikisine karşı 
büyük bir istikrah duydular. Bu, senelerce 
üzerinde işlenmiş musikiyi bertaraf edelim de 
bunun yerine şimdiye kadar hiç alışamadığımız 
g'arb musikisi ikame edilecek olursa, istikbal 
çocukları, bu günkü musikiye, enderun musiki
si diyenleri yaman bir surette tenkid edecek
lerdir. Hepiniz gibi ben de Halk fırkasının 
bayrağı altında bulunan bir uzvuyum. Halk 
fırkasının ve onun ileriye fırlattığı sivri oklar
dan birisi de, hepinizin iftihar ettiğimiz pren
siplerden birisi de milliyetçiliğe işaret eder. 
Böyle Kültür esasına istinad etmeyen milliyetçi
lik şuursuz milliyetçiliktir. 

Kanunda kompozisyona, yani bestelemeğe 
yer verildiği görülmektedir. Besteleme bilirsi
niz ki, yalnız musikî işi değildir, bu işi yapan 
ayni zamanda Türk edebiyatını, Türk lisanını 
bilmesi lâzımdır. Türk lisanını Türk 
edebiyatını bilmeden Türk şiirini tahlil 
edemeyen bir adamın ne kadar büyük mu
sikişinas olursa olsun, Türk ruhuna munis gele
cek bir beste yapmasına imkân yoktur. Beste 
dersi alacak talebe mutlaka lise mezunu, dersi 
verecek muallimin de üniversite mezunu derece
sinde edebiyata vukufu olması şarttır. Bu vu
kufu göstermezlerse hariçten vaki ilhamlarla ya
pılacak yeni bestelerimiz istikbalde hiç ruhu
muza munis gelmeyecek, dejenere, adi, bayağı 
bir musiki çıkaracaktır. 4541 numaralı kanun
da ve bu kanunda opera başta bulunmaktadır. 
Opera şüphesiz ki, bir millet musikisinin en ba
riz vasfını tutar, en yüksek mevkiini işgal eder. 
Fakat operaya girmezden evvel hangi kademe
lerden ilerileyeceğini mutlaka işaret etmiş bu
lunmalıdır. Biz şimdiye kadar gerek Ankara 
musiki muallim mektebinde, gerek millî musiki 
ve temsil akademisinde millî karakteri görmü
yoruz. ! Yapılan eserlerde halk musikisi adı ve
rilen eserleri güya armoni yaparak Avrupakâ-
ri terennüm etmek yolunu tutmuştur. Halbuki, 
Avrupanın tanıdığı ve çok hürmet ettiği, mü-
nekkid diye tanıdığı Şarler ismindeki İsviçreli
nin bizim gazetelerimizde intişar eden bir yazı
sına göre (ahenk ve poli foni bakımından - poli 
foni çok ses demektir - Türk mosikisile Avrupa-
nmkini mezcetmek imkânsızdır. Biz hâlâ akın
tıya kürek çekiyoruz, Bir müessese ki orada 
Türk musikisinin tarihi ve nazariyatı okunmaz, 
bir müessese ki, orada Türklerin asırlardanberi 
üzerinde çalıştığı musikinin ana hatları dahi 
olsun bir malûmat vermezse o müessese opera 
değil bir marş bile yapamaz. Operaya bu kadar 
ehemimyet verilirken muhterem arkadaşlarımla 
ufak bir hasbihalde bulunacağım: Ben Avrupa-
da bir kaç opera gördüm. Meselâ; Milânonun 
Iskala operasını, Viyana ve Paris operalarını 

gördüm. Fakat hiç bir vakit radyomu açtığım 
vakit falan yerdeki operayı dinlemek hevesine 
kapılmadım, ve radyosu olan arkadaşlardan 
işittiğime göre radyosunun düğmesini çevirdik
leri vakit bir opera çıkarsa bunu dinlemek 
lüzumunu hiç hissetmemişlerdir. Bilâkis 
sesi boğmak için hemen radyonun düğ
mesini süratle çevirmişlerdir. Ben kendi 
hesabıma her sene davetnamesini aldığım filâr
monik orkestra konserine nadiren icabet ettim. 
Benim gibi arkadaşların da oranın devamcısı ol
madığını çok iyi biliyorum. Bunları düşündük
ten ve esbabı mucibedeki (sanatkârlarımızın 
akademik tarzda yetiştirilmesi) tabirini okuduk
tan sonra bunları karşılaştırınca yapılacak ve 
yapılan işler ve akademik tarzda yetiştirme ta
biri bana bir şey ilham etmedi. Bu ne demek? 
Evvelâ anlıyamadım, fakat muhakemememi de-
rinleştirince bu kelime mecazî manada kullanıl
mış olacak dedim. İphama mahal kalmamak 
üzere mecazî manasında söyliyeyim, (gayritabiî 
ve sunî). Bütün bu sözlerimle Devlet konserva-
tuvarmm açılmaması hakkında bir fikir yürüte
cek değilim. Buna katği olarak ihtiyaç vardır. 
Fakat burada Türk kültürüne en başlı yer ve
rilmek şartile.. Eğer Devlet konservatuvarı açı
lırken hiç olmazsa bunun başında eski akademi 
kanununun başında gördüğüm millî musikiyi iş
lemek ve yaymak kayidlerini göre idim bunun
la müteselli olacaktım. Fakat bu kadar bile te
selli verecek bir söz yoktur. Netice olarak 
tek bir cümle daha söyliyeceğim, Türk musikisi
nin nazariyat ve tarihinin dahi yer almadığı bu 
müessesenin Türk musikisi kültürüne hizmet 
edeceğine ve memlekette musiki terbiyesinin ar
zu edildiği şekilde ıslah edileceğine emniyetim 
yoktur. 

Arkadaşlar; istedikleri şekilde, ciddî olarak 
münakaşaya hazır bulunuyorum. Fakat sizden 
rica ediyorum, bana verilecek cevablardan son
ra tatmin edilmezsem tekrar söz almama müsa
ade buyurunuz. 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
(Bir doktor daha sesleri). Evet, doktorlar açık 
söylerler. 

Efendim kıymetli memleket adamı, ayni de
recede kıymetli ilim, fikir ve kafa adamı Maa
rif vekilimiz Hasan Âli Yücel pek kısa bir za
manda bize iki kıymetli bahar hediyesi vermiş 
oldular. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — işitmiyoruz. 
Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Devamla) — 

Kıymetli memleket adamı, ayni derecede kıy
metli ilim, fikir ve kafa adamı değerli Maarif ve
kili arkadaşımız Hasan Âli Yücel bize 15 - 20 
günlük bir fasıla ile iki kıymetli bahar hediyesi 
vermiş oldu. Bunun birincisi, hepinizin takdir ve 
memnuniyetle kabul ettiği köy enstitüleri ka
nunu idi. Şimdi büsbütün başka bir mevzuda 
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yeni bir kanun getiriyorlar. Bu, tamamen ayrı I 
bir meseledir. Bunu da ayni şükran ve derin 
memnuniyet hissile telâkki etmekteyim. Bu, ifa
de ediyor ki, bu kıymetli ilim adamı yalnız 
memleketin medeniyet sahasında yetiştirilmesi 
lâzım gelen unsurlarını yetiştirmekle kalmıyor, 
ayni zamanda yüksek medeniyet tezahürlerile ı 
uğraşıyor. Bunun neticesi olarak bu gün huzu
runuza konservatuvar ve tiyatro kanunu gel
miş bulunuyor. Bunun için bendeniz temiz his
lerle kendisine teşekkür etmeği bir borç bilirim. 
Tiyatronun ve musikinin ehemmiyetini huzuru
nuzda izaha lüzum görmüyorum. Hepiniz; şüp
hesiz benim kadar, bunun lüzum ve ehemmiye
tini biliyorsunuz. 

Easen musikide, bilhassa mütekâmil musi
kide, bendenizin telâkkimce, yüksek bir mede
niyetin tezahürlerinden biri olduğu için mem
leketimizin buna tamamen bigâne olması müm-
kün değildir. Bilâkis her ilim ve medeniyet 
sahasında olduğu gibi Türk milleti de muhtelif 
zamanlarda, muhtelif devirlerde musiki denilen 
sanat şubesinde, medeniyetin bu şubesinde de 
en yüksek merhalelere varmış bulunuyor. Bir 
halk musikisi bir de enderun ve divan musikisi 
diye bunu ikiye tefrik etmenin doğru olub ol
madığını tedkik etmek ihtisasımın haricindedir. 
Yalnız muhnakkak olan, bu işle mütevaggil | 
olanların, erbabının rivayetine nazaran, her i 
iki şekilde de, her iki tezahürde de Türk mil
letinin gayet büyük eserleri vardır ve bunu da 
tabiî telâkki etmek lâzımdır. Çünkü güzel san
atların, yükesk sanatların bu şubesi de mütekâ
mil bir medeniyetin yetiştirdiği cemaatlerde 
tezahür eder. 

Uzun medeniyetten bu güne kadar geldiği, 
daha sonra pek uzun süren bir medeniyetin 
mümessilliğini vilâdî olarak ruhunda esaslı un- I 
surları ile birlikte taşıyan Türk milletinde el- | 
bette güzel sanatların muhtelif şubelerine karşı | 
büyük bir temayül bulunması gayet tebiî telâk- 1 
ki edilmek lâzım gelir. Hakikaten de böyle ol
muştur. I 

Arzettiğim gibi yine bu işlerle mütevaggil j 
zevatın ifadelerine inanmak lâzım gelirse, ge- I 
rek enderun muikisi dediğimiz divan edebiyatı j 
musikisinde, gerek halk edebiyatı musikisinde j 
bunlarında numunelerini Türk milleti vermiş ! 
bulunuyor. Tiyatro filhakika bizde daha yeni i 
bir eser gibi gözüküyor. Fakat erbabının ted- j 
kikine bakılırsa tiyatronun belli belirsiz eserle- | 
rini yakın ve uzak tarihimizin muhtelif devir- i 
lerinde tamamen mütebellir şekilde görmek ka- | 
bil değildir. Aşağı yukarı 70 - 80 senelik bir ; 
mazisi bulunan tiyatro sanatımız ilk günlerden ; 
itibaren gayet büyük rağbet görmüştür. Son i 
zamanlarda Romanın Avrupa edebiyatında ye- ! 
ni teessüs ettiği zamandan beri Türk milletinin I 
aktörleri, sanatkârları, romanla hemzaman ola- I 
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rak, bir tiyatro hayatına başlamışlardır. Meseîâ 
Türk teceddüd edebiyatında Şinasi ilk tiyatro 
eserini yazmıştır. Fakat bu tiyatro edebiyatının 
70 - 80 senelik bir mazisi olmaması lâzımdır. Da
ha derin daha yüksek mazilerde de tiyatro eser
leri vardır. Bendeniz bunun sebebini, tiyatro 
sanatına Türklerin intisabile beraber vâsıl ol
dukları yüksek merhaledeki kabiliyetlerini delil 
olarak göstermek istiyorum. Ayni zamanda Ana-
doluda folklor tedkikatı yapan zevatın kıymetli 
mahsullerine bakmak lâzımgelirse Anadolunun 
muhtelif mmtakalarında, Şarkî Anadoluda, Ce
nubî Anadoluda, Orta Anadolu mmtakalarında 
bazı küçük kaza merkezlerinde, hatta köylerde 
muhtelif tiyatro eserlerinin primitif, ibtidaî de 
olsa vestijlerine, bakiyelerine tesadüf etmek 
mümkün oluyor. Esasen tiyatro sanatına, pek 
yabancı olmayan bu milletin, mazide müstakil 
büyük bir medeniyet kuran bu milletin tiyatro 
sahasında da, bundan sonra dahi büyük isti-
dadlar göstereceğine şübhe etmemek lâzımgelir. 
Yalnız meşrutiyetten sonra daha büyük bir hız 
alan sahne tiyatrosu sanati bu günkü kadar 
adam akılıı bir disiplin alıtma alınmış değildi. 
Şimdiye kadar sanatkârlar hüdayi nabit, kendi
liğinden yetişmekte idi. Muhterem arkadaşlar, 
kıymetli bir ilim ve memleket adamı olan Hasan 
Âlinin himmetile ilk defa sahne sanatkârı yetiş
tirmek cihetine gidildi. Sahne sanatkârı deni
lince, maatteessüf ekseriyet ve hatta en münev
ver tabakalar arasında dahi « oyuncu » telâk
kisi izhar ediliyordu. Bu telâkkiyi bu günden 
sonra değiştirmek lâzımgelir. Hasan Âli, ifade 
etmek istiyor ki, « oyuncu » denilen nesne yok
tur. Tiyatro sanatkârı vardır. Tiyatro sanat
kârı da her hangi bir şubei ilmin mühtesibi gi
bi faziletli ve şayanı ihtiram bir adamdır. Ha
kikaten bu telâkkiyi bize vermek lâzımdır. Ti
yatro sevenlerin hepsi tiyatro sanatkârı olmak 
için çekilen istirabı pek âlâ takdir ederler. İşte 
bu istirabı en müessir şekilde ifade eden Hasan 
Âli Yücele bilhassa teşekkür etmek lâzımdır. 
Muhtelif halk tabakalarının tiyatroya olan hür
met ve rağbeti umduğumuzdan fazla tecelli edi
yor. Hakikaten bundan beş sene evvel Temsil 
akademisi de Musiki akademisi teşkil edildiği 
zaman, içlerinde bendeniz de olduğum halde, bir 
çok kimseler Tiyatro mektebine, bilhassa Temsil 
akademisine kız, kadın unsur bulmak hususun
da müşkülât çekileceğini zannetmişti. Fakat 
muhterem arkadaşlar, şayanı şükrandır ki bu
nun tamamen aksi çıkmıştır. Hem de o kadar 
aksi çışkmıştır ki memleketin muhtelif mmta-
kalarmdan, memur çocuklarından değil, memle
ketin halk tabakasından olan ailelerin kız ve 
erkek çocukları mektebe müracaat etmişlerdir 
ve o kadar talib zuhur etmiştirki bunları sıkı 
bir imtihana dahi tâbi tutmak lâzımgelmiştir. 
îşte huzuru âlinize gelen kanun, bu işi daha zi-
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yade zabtu rabt altına almak, bu gün bize se
vinçle mahsullerini idrak ettiğimiz Ttyatro ve 
temsil akademisinden çıkacak olan gençlerimi
zin istikbalini teğmin etmek noktasından ga
ranti edecek gayet esaslı bir kanun mahiyetin
dedir. Bendenizin tam vaktinde takdirden ev
vel söyliyecek bir tek sözüm var, aleyhinde bu
lunacak değilim. Mazur görünüz, memleketimiz
de bilhassa tiyatro sanatkârı gayet nazlı bir 
mahlûktur. Bizde daha emsali yoktur, bol bol ye
tişmiş bir şube değildir. Tiyatro sanatkrâmın 
her sanatkârdan ziyade her zaman daimî bir 
reglman halinde bulunması lâzımgelen bir mah
lûk telâkki edilmesi icab ediyor. 

Onlar nazlı bir çiçeğe benzer. Teklif edi
len kanun lâyihasında, bu sene tahsillerini bi
tirip, tatbikat sahasına intikal edecek temsil 
kolu sanatkârlarına staj devrelerinde 85 lira 
gibi küçük bir para verileceğinden bahsedil
mektedir. Bendeniz, arkadaşımızın bu kadar 
basit ve mütevazi bir teklifle gelmesini kendi 
hesabıma iyi karşılamadım. Bendeniz isterdim 
ki bu yeni yetişmeğe başlayan nazlı çiçeğin, 
sernebatmm daha fazla itina görmesi lâzımdı. 
Hiç olmazsa hayatın sefil ıstırablarile karşı 
karşıya gelmeyecek açık, çıplak, soğukto oda-
sız hale düşmeyecek kadar müreffeh olması 
icab ederdi. Ümid ediyorum ki daha başka 
senelerde bunlar hakkında tedbirler alınacak
tır. 

Musiki bahsine temas, salâhiyetim haricin
dedir. Zannediyorum İd musiki bahsinde Kon-
servatuvar, temsil bahsinde de Tiyatro akade
misi Türk musikisini, Türk tiyatrosunu doğu
racağını beklemek biraz fazla iddia olur ve 
Maarif vekilinin Tiyatro akademisini tesis et
mekle oradan Türk tiyatrosunun doğacağını 
veyahud Türk musikisini tesis etmek yolunda 
bir düşüncede ve iddiada bulunulacağını zan-
etmiyorum. Böyle, gerek Temsil akademisi, 
gerekse doğrudan doğruya Musiki akademisi 
ancak execution, icraî sanat yapan bir mües
sesedir; bendeniz böyle biliyorum. Hiç şüphe
siz ki Türk musikisi büyük bir ıstırab, anar
şi ve şuriş içindedir. Fakat bu gün başlamış 
dava değildir. Tanzimat edebiyatı başladığı 
zaman yani, divan edebiyatı bırakıldığı zaman 
garbden muhtelif nevi edebiyat memlekete 
girdiği zaman bu şuriş başlamıştır. Mektebler, 
üniversiteler, temsil akademileri mutlaka sa
natkâr yetiştirmez. Mutlaka bu akademilerin 
musiki dahisi yetiştireceği iddia edilemez. Bu 
noktadan Maarif vekilinin buna muhatab ola
cağını zannetmiyorum. Sanatkâr kendi havayı 
muhitinde kendi yetişen bir mahluktur. Tabia-
tile biz bu gün bu şurişten muztarib bulunan
lardanız. Zannediyorum ekserimiz böyleyiz. 
Kendi musikimizi kaybediyoruz. Küçük yaş
tan beri bu musikile büyüdük. Tıpkı sevgili
sini kaybetmiş bir adam gibi müteessir olurum, 

fakat hajrat durmaz, yürümektedir. Bize bir 
cemaat musikisi lâzımdır. O cemaat musikisi
ni Konservatuvar icad edecek değildir. Bunu 
biz buluncaya kadar bazı memleketlerin bul
dukları cemaat musikisini bize öğretecek ve 
buna bizi alıştıracak olan konservatuvardır. 

BAŞKAN — Rey vermeyenler varsa reyle
rini versinler. Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Arkadaşlar; 1934 senesinde 2541 numaralı 
ve 25 haziran tarihli bir kanun çıkmıştı. Bu 
kanunun adı Dr. Osman Şevki arkadaşımızın 
dediği gibidir. Bu kanunda, kurulacak mü
essesenin teşkilâtına dair maddeler vardır. Bu
rada Müzik öğretmen okulu, filârmonik orkes
tra ve temsil şubesinin teşkil tarzı zikredilmiş
tir. Temsile aid olan kısım 18 nci maddede üç 
satırla ifade edilmekle iktifa olunmuştur. Ara
dan iki sene geçtikten sonra Maarif vekilliği bu 
arzettiğim numaralı ve tarihli kanunun, tesisini 
kendisine emrettiği Müzik öğretmen okulunu 
ve filârmonik orkestrayı kurmuş ve işletmeğe 
başlamış.. Fakat evvelâ filârmonik orkestranın, 
daha tafsilâtlı ve daha iyi şekilde idare edici 
bir kanuna lüzum hâsıl olmuş, 1936 haziranının 
12 sinde de 3045 numaralı kanun çıkmıştır. 
Bu gün yüksek huzurunuza getirdiğimiz kon

servatuvar kanunu, bu 2541 numaralı kanunun 
18 nci maddesinde kısaca zikredilmiş ve dört se-
nedenberi kurulup mevcud teşkilâtını organize 
etmek ve ilerisi için daha iyi çalışabilecek bir 
müessese kurmağı teğmin için getirilmiştir. Biz 
Devlet konservatuvarmı iki faaliyet esasına gö
re tensik etmek istiyoruz. Bu takdim ettiğimiz 
kanun bunu gösteriyor. Biri müzik, diğeri tem-

I sil. Müzik kısmmda düşündüğümüz beynelmilel 
İ teknik ve kıymette bizim ruhumuz ve tahassür-
j lerimizi ifade eden sanatkârları hazırlamak, di-
! geri orkestrada musiki aletlerini çalabilecek, 
i arasmdan ileride virtiyöz, büyük sanatkârlar 
I yetişmesini teğmin edecek orkestra kısmıdır. 
i Tek tek üzerinde çalışılıp yetiştirilmesi iktiza 
; eden piyano, org ve harb gibi, bundan sonra 
| yaylı sazlar; keman, viyola ve viyolonsel gibi, 

Sonra da nefesli ve vurma sazlar, bir de tegan-
ni. Bu altı şubede musiki mesaisini tertib etmek, 
tanzim etmek ve bu arzettiğimiz işleri yapıcı 
memleket gençlerini yetiştirmek istiyoruz. 

Temsil kısmında bir taraftan musiki diğer 
taraftan temsil kudretini gösterecek opera; söy-
leyici, ve oynayıcı, sahneye koyucu gençler ye
tiştirmek istiyoruz. 

Sonra tiyatro şubesinde kız ve erkek sanat
kârlarımızı yetiştireceğiz. Hattâ balelerde ve di
ğer temsillerde baletleri de yetiştirmeği düşün
dük ve o şubeyi de kanuna koyduk. Bu gün eli
mizde mevcud olan ve işletmekte olduğumuz, 4 
senelik müessesenin bazı şubelerinde talebemiz 
vardır. 
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Operada, tiyatroda ve müzikteki talebenin 

kadrosu 170 dir. 
Temsil kısmından bu sene 9 mezun veriyo

ruz. Kanunda sarih surette zikredilği gibi bu me
zunlar, müstakbel Devlet tiyatrosunun ilk ve 
kıymetli unsurlarıdır. Bunları bir senelik bir 
staja tâbi tutuyoruz ve bunu muvaffakiyetle 
bitirenler Devlet tiyatrosunun yüksek tahsil 
görmüş bir ve mevcud mevzuatı kanuniye ile 
tayin edilmiş unsurları olarak faaliyete başla
yacaklardır. Dr. Ali Süha Delilbaşı arkadaşı
mızın bu çıkacak gençlerin alacakları ücretler 
hakkındaki mütaleatmı hem bunlar, hem de 
bütün diğer Devlet işine girecekler için şayanı 
temenni bir mevzu bulurum. Fakat bunlar 
Devlet memuru sıfatile işe bağlıyacaklar ve ça
lışacaklardır. Şimdi 30 lira maaşın mukabili 
olan 85 lira ücret verilecektir ve kendileri de 
bununla geçinmeğe kendilerini alıştıracak haleti 
ruhiyede, mesleklerini seven ve para düşkünü 
olmayan gençlerdir. Bu para ile geçinebilecek
lerdir. Arkadaşım müsterih olsun. 

Bu yetiştireceğimiz ve bir sene sonra Devlet 
tiyatrosunun tabiî uzuvları olarak tayin edece
ğimiz gençleri müstakil bir sahneye sahib kıl
mak için 6 aydanberi çalışmaktayız. Bu her 
şeyden evvel bir mekân, bir bina meselesidir ve 
bunun modern, güzel bir binası, müştemilâtı ile 
beraber 3 - 3,5 milyon liralık bir iştir. Bu 3, 3,5 
milyon lirayı bulamadık diye verdiğimiz karar
dan ve yetiştireceğimiz gençleri daha eyi yetiş
tirmek imkânından kendimizi mahrum etmek 
istemek. Her türlü vasıtadan istifade etmek ve 
3,5 milyon lira ile olacak bu işi onun pek cüzî 
bir kısmı ile yapmak yolunu aradık ve bunu 
bulduk. Evkaf umum müdürlüğü ile anlaşarak 
evkaf apartımanmın altındaki salonu, konferans 
salonunu ve onun sahnesini bir tatbikat sahnesi 

ve salonu haline getirmek için teşebbüsata girmiş 
bulunuyoruz. Zannediyorum ki eylül ayının 
sonlarında bu salonu elde etmiş bulunacağız. 

Bu gençler orada, bir kısım arkadaşların 
teşrif edib gördükleri ve lütfen memnuiyetlerini 
izhar edib takdirlerine lâyik şekilde, çalışmak 
imkânını bulacaklardır. Şu halde bu kanun bir 
taraftan Devlet konservatuvarmı tesis etmeği 
istihdaf ettiği gibi yetiştirilecek gençlerin ile
ride nasıl iş göreceklerini, nasıl tayin edilecek
lerini ve talebesinin nasıl alınacağını da göste
riyor. Diğer taraftan bunların muvakkat tatbi
kat sahnesinde, yapılacak büyük opera binasına 
intizaren, nasıl çalışacaklarını göstermiş ve teğ-
min etmiş bulunuyor. 

Kanunun manası ve ruhu budur. Şimdi 2541 nu
maralı kanunda zikredilmiş olan millî tabirini 
ve akademi kelimelerini niçin kullanmadık da 
konservatuvar dedik, onu izah edeyim : 

Biz bir şeyin millî olmasını mutlaka bu sıfa

tın üstüne yazılmasile anlamıyoruz. Güzel sanat
lar adakemimiz var. Elbetteki orada yapılan re
simlerin ve ressamların bizim ruhumuza intibak 
eden, bizim renklerimizi, bizim hayatımızı, bi
zim ışıklarımızı ifade etmiş olmasını tabiî isti
yoruz. Mutlaka bunu istediğimizi göstermek 
için «Güzel sanatlar Millî ekademisi» mi demek 
lâzımdır? İstanbul üniversitesi bir millî müesse
sedir. Bunun tevsikma mı ihtiyaç vardır? İstan
bul millî üniversitesi mi demek lâzımdır? Biz 
tezkiyeye ve tekide her müessesemizin ve her 
işimizin (millî) olması bakımından ihtiyacı ol-

' madiği kanaatindeyiz. O zaman her müessese-
; nin başına niçin bir millî kelimesi getirmiyelim? 
i Binaenaleyh konservatuvar beynelmilel bir isim-
| dir. Nitekim otomobil böyledir, telefon böyle-
• dir, enstitü böyledir. 

Millî telefon, millî otomobil nasıl demiyorsak 
i öylece konservatuvar da öyle demiyoruz. Bunu 
İ tevsike da ihtiyaç görmüyoruz. Bizce bunun 
| tekid tezkiyesine de ihtiyaç yoktur. Binaena-
| leyh oradaki millî tabirini burada tekrar etme-
| dik, diye gayri millî bir iş yaptığımız zehabına 
i düşmek bize bühtan olur. Böyle düşünmemiz 
| kabil olmadığını bütün arkadaşlarım gayet iyi 
i bilirler. 

Musiki anlayışımıza gelince; biz ilimde ve 
| sanatta daima en ileri tekniği ve en müterakki 
| olan metodu kendimize mesned almışızdır. Or

du yaptığımız zaman biz en ileriyi kabul etmi
şizdir. Biz, şu veya bu sebeble geri kaldığımız 
zaman da en ileri orduların tekniğini almışızdır. 
Sanat da, ilim de bunun istisnasını teşkil etmez. 

i Bu demek değildirki, bizim olan sanat eserlerin-
! den teğafül etmekteyiz, onları küçük görmek-
! teyiz, onlara alâkasız durmaktayız, bu demek 

değildir ... Biz konservatuvarda her sene o işle 
meşgul olan arkadaşları memleketin dört bu
cağına gönderiyor., oradan halk türkülerini top-
layor, buraya gelen saz şairlerini dinliyor ve 
onların plâklarını alıyoruz. Arzu eden arkadaş
larım teşrif edib konservatuvarda bunları din-
liyebilirler. Bunların diskleri toplanmış, dosya
ları yapılmıştır, her zaman dinlenilebilir. Sonra 
bizim büyük müzik sanatkârlarımızdan asla gafil 
bulunmuyoruz. İtrî, Dede efendi, Zaharya, ar
kadaşımın buyurduğu İshak efendiyi biliyoruz, 
bunlardan gafil bulunmuyoruz. Amma bunları 

i bilişimiz, edebiyatımızda Bakiyi bilişimiz, Fu-
| zuliyi bilişimiz. Şeyh Galibi bilişimiz gibidir. 
I Bu gün okullarımızda Bakiden haber veriyoruz, 

Fuzuliden haber veriyoruz; Şeyh Galibten ha
ber veriyoruz; fakat hangi çocuğumuza Fuzulî 
gibi yaz, Baki gibi yaz, Şeyh Galib gibi yaz di
yoruz? Böyle dersek gülünç oluruz. Bu gün îtrî 
gibi söyle, Şeyh Galib gibi yaz demeğe imkân 
yoktur. Bunları bilecek, halk musikisini bile
cek, fakat bu günün medenî dünyanın kullan
dığı usulleri kullanarak, medenî dünyanın kul
landığı aletleri kullanarak Türk ruhunu, bizim 
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ruhumuzu, bizim daüssılamızı, bizim ıstırabla-
rımızı, bizim zevklerimizi ve iştiyaklarımızı 
söyliyecek sanatkâr istiyoruz. Bu gün hicazdan 
marş, nihvendden senfoni, hüseynî faslından 
bir opera bestelenebilir mi? Bizim müzik anla
yışımız, bütün sahalarda olduğu gibi asla ma
zimizden tegafül etmeksizin bu günkü medeni
yetin en ileri ve mütekâmil vesaitini alarak ken
di ruhumuzu terennüm etmektir. Devlet konser-
vatuvarınm da yapacağı şey budur. Sonra bizde 
asla bir inhisar zihniyeti yoktur. Devlet kon-
servatuvarmda böyle olacaktır. Fakat dısarda 
çifte telli çalmasınlar diye karar verecek zihni
yette insanlar değiliz. Ne isterlerse yapsınlar. 
istiyen radyosunu çevirdiği zaman opera dinle
mek istiyen onu dinler, istiyen Mısırı açıp ça
lınmakta olan herhangi bir peşrevi ve saz sema
isini dinler. Hiç kimseye mutlaka bunu dinle
yin demiyoruz. Yalnız arkadaşımın buyurduğu 
gibi bizim konserva tu vardaki orkestrada be
nim pek âlâ aranızda çehrelerini sık sık gördü
ğüm arkadaşlarım bulunmakta ve dinlemekte
dir. Bir çoğunuz işiniz var, teşrif edemiyor
sunuz. Biz istirham ediyoruz ve davetname gön
deriyoruz. Gelenler vardır. Nitekim Millî 
Şefimiz, Reisi Cumhur olduktan sonra dahi 
lütfen teşrif eder ve orkestramızı dinlerler. 

Orada verilmiş olan konserlerin hiç kimse ta
rafından revaç görmediği zannü zehabına düş
mek yanlış olur. Bir gün teşrif buyurulursa gö
rürler ki, gelenlerin beşte biri giriyor, beşte dör
dü yer olmadığı için geri dönüyor. Revaç gör
müyor, böyle bir şey yoktur. 

Bendeniz, bu kürsüde ve huzurunuzda bu 
mevzularda akademik münakaşalara girmekten 
âcizim. Onun için akademik münakaşalar kabul 
edecek vaziyette değilim. Çünkü bu ilme vâkıf 
değilim. Yalnız arzettiğim fikirlerle onlara esas 
olan kanaatlerin neticesine göre bendenize öyle 
geliyor ki, akıntıya kürek çekmiyoruz. Çünkü 
yaptığımız bir eser vardır ve bu yaptığımız eser 
gerek memleketin içerisinde bu işi anlıyanların, 
gerek memleket dışmdan gelib de yaptıklarımızı 
görenlerin, (iyidir) takdirini almaktadır. Bina
enaleyh doğru bir yol tuttuğumuza kanaatim 
vardır, buna eminim ve operaya hangi basamak
tan çıkmakta olduğumuzu gayet iyi hissediyo
rum. Yapılan işlerle alâkadar olan arkadaşlar da 
hangi basamakta olduğumuzu ve nereye doğru 
yükselmekte bulunduğumuzu takdir buyururlar. 

Bendenizin gerek kanun, gerek arkadaşları
mın burada serdettikleri mütalealar hakkında 
söyliyeceklerim bundan ibarettir. Başka bir em
redeceğiniz cihet varsa bildiğim kadar maruzat
ta bulunurum. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Arka
daşlar, bu kanun lâyihasının müzakeresi esna
sında benim kürsüye gelmekliğime intizar eden 
ve buna ihtimal veren arkadaşlarımın çok bu-

j lunmadığmı, ben de takdir ederim. Ancak hu-
I zurunuza, Devlet konservatuvarı için yapılan 
| bu kanun lâyihası, yani kurulması arzu edilen 
î ve her halde kurulması lüzumuna benim de işti-
I rak ettiğim ve faydalı olacağına inandığım bu 

müessesenin kurulub kurulmamasma ve kuru-
; hırsa nasıl kurulması icab edeceğine dair söz 
; söylemek için huzurunuza gelmedim. Kurula-
! cak bu müessesenin neler yapacağını anlamak 
| ve bu kürsüden onu salahiyetli ve mesul lisan-
İ lardan öğrenmek, milleti daha ziyade tatmin 
! eder bir iş olduğu için bunu istirham etmek için 
i söyledim. Sayın Maarif vekilimiz sözlerile be-
; nim gördüğüm bu ihtiyacı kısmen tatmin bu-
! yurdular. Amma benim duyduğum ihtiyaca gö-
j re ben bu sözlerle tamamen tatmin edilmiş de-
| ğilim, Onun için bir iki noktayı rica edeceğim, 
| lütfen o cihetleri de tenvir buyururlarsa çok 
| müteşekkir ve mütehassis oluruz. 
! Soracağım; aydınlatılmasını ve genişletilme-
: sini istirham edeceğim noktaları arzetmezden 
: evvel bu kanun lâyihasının istihdaf ettiği gaye-
i yi yani kurulacak müesseseden beklediğimiz fay-
I daların ne olduğunu izah sırasında zannediyo

rum ki, serdedilen mütaleat içerisinde memleket 
halkını, halk olarak ve memleketteki milliyet 
duygularını ve buna alâkalı olan bir iki nokta 
hakkında ki ehemmiyetli noktalardır, kısaca 
işaret edeceğim. 

Arkadaşlar, musiki ilmi ve fenni hakkında
ki salahiyetli Türk ve gayri Türk âlimlerin, tek
nisyenlerin sözlerinden, kitablarmdan okuyub 

! işitib öğrendiğimize göre anlıyoruz ki, musiki de 
; hakikaten ehemmiyetli, resim gibi, edebiyat gi-
| bi yüksek sanatlar içerisinde bir milletin ruhi-
: yatı ile terbiyesile, tahassüsü ile çok alâkadar 

olan ve her halde ondan müteessir bulunan ve 
; onları müteessir kıla,n bir yüksek ilim ve fendir. 
| Binaenaleyh, musikî ve tiyatro dediğimiz za-
| man ilk önce göz Önünde halkın bulundurula-
j cağı bir mevzu karşısındayız demektir. Millet 
! ve milliyet esasları ve onun ruhu ile bu yapaca

ğımız işin manevî sıkı ve samimî olarak bir 
i alâkası ve bu alâkanın müessese ve onun yapa-
j cağı hizmet, vereceği netice ve randımanın 

mahiyet ve eşkali üzerinde elbette büyük rolü 
i olacaktır. Bu hakikatları düşünüb kabul et

mez isek zaten böyle bir müesseseye lüzumu olma-
! dığı neticesine varmak lâzımdır. Bu düşünce-
| lerle, ve bu gayeler üzerinde müessir olsun diye 
j bu ihtiyaç karşısında müessese kurulmaktadır. 
! Böyle olunca her halde kurulacak bu konserva-

tuvar müessesesinin Türk halkının halkçılık hüvi
yetini, varlığını millî hususu tahassüsünü elbet
te hesaba katacağız. Milleti tesir altına alacak 
bir şeyde bizzat onu; milleti esas tutmak 
ilmin, fennin icabıdır. Yoksa meselâ askerlik 

fenni, mühendislik fenni bizde iyi olmakla bera-
I ber dünyada daha iyi deha ileri, aclha emniyet 
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verici daha mütekâmil olarak bu fenni, bu ilmi ile
riye götürmüş millet varsa mühendislikte milli
yetçilik sevdasile hayır onu alamayız demiyorum 
böyle bir şey varidi hatır olmaz. Doktorluğun, 
mühendisliğin, askerliğin milliyeti yoktur, Fa
kat resmin, musikinin, edebiyatın mukakkak ki 
milliyeti vardır. Milliyeti yoksa, hiç değilse bu 
günkü dünya var. Meydanda işte; bir şark musi
kisi vardır, bir garb musikisi vardır. Bunlar 
nasıl birleşir. Şarkta yaşayan milletler var, 
Garbta yaşayan milletler var. Bunların 
tarihleri başka, hisleri başka, duygusu 
başka, itiyadı başkadır, içtimaî yaşayışları baş
ka, renkleri başkadır. Binaenaleyh, doktorlukta 
böyledir, askerlikte şöyledir diye resimde, mu
siki de ve edebiyatta da en ileri bir milletin mu
sikisini edebiyatını almak ben, ne biz Cumhuri
yet Halk partisinin mebusları ve onun bayrağı 
altmda bulunan bütün vatandaşlar bundan nef
simizi menetmişizdir, miliyetçiliğimiz buna 

mânidir, ve herkes buna inkiyad edecektir. 
Zarurî olan bu hükümden kimsenin kurtulama
yacağı hesaba katılarak bu kanun lâyihasının 
hazırlandığını çok kıymetli ve hürmet ettiğim 
Marif vekilimizin lisanından bu kürsüden işit
miş bulunuyoruz. 

Yani bu kanun yapılırken bütün bu dediğim 
felsefî, millî, ilmî, esaslara riayet zihniyetnin 
bunu hazırlıyanlara hâkim olduğu halde yapıl
mış olduğu anlaşılıyor ve başka türlüsünü za
ten bekliyemeyiz. Biz böyle isek bizimle bera
ber bizden farksız olan salâhiyet ve mesuliyeti 
taşıyan arkadaşlar da başka türlü düşünemez
ler. Bundan evvel bu kaydi onları uyandırmak 
düşüncesile ve tenkid etmek için söylemediğimi 
tesbit etmiş olayım. Ancak bir noktaya taallûk 
eden izahdır ki bende bu imtihanı yaratmıştır 
o da şudur; bu kanun lâyihasının son muvakkat 
maddelerinin birisile feshedilen bundan evvel 
yapılmış bilmem kaç numaralı, musiki muallim 
mektebini orkestrayı yaşatan galiba 2541 nu
maralı kanun. O kanunun birinci maddesinde 
kanunun sebeb ve hikmeti tesisi, tesis madde
sinde şöyle yazılıdır: 

«Maarif vekâletine bağlı olmak üzere Anka-
rada bir millî musiki ve temsil ekademisi ku
rulmuştur.» ben; ekademi şu tabir demektir, 
konservatuvar şu demektir, onun yerine şu mu 
olsun, bu mu olsun buna girmiyorum. Şunu da 
itiraf ediyorum ki ne Enderun musikisini, düm-
tek usulünü bilirim, ne de şu peşrevi, şu besteyi, 
şu faslı. Bunların hiç birisini anlamam. Anla
mam amma bunların hangisi güzel, denirse be
nim ruhuma en eyi tesir yapan hangisi ise o 
güzeldir. Benim zevkim şahsımladır; ilimle, 
musiki bilgimle değildir. Görüyoruz arkadaş
lar, burada ehemmiyetli olan nokta Ankarada 
bir millî musiki ve temsil akademisi kurula
caktır. Eski kanun millî kaydını tasrih etmiş

tir. Hasan Âli Yücel arkadaşım, «millî» kaydı
nın konulmuş olmasına rağmen, yeni tesis edile
cek olan yeni konservatuvarı daha geniş ve 
daha mütekâmil bir şekilde ihdas edeceğiz, millî 
tabirini kullanmaktan ihtiraz etmemiz, milliyet 
esaslarından ve milliyet esasına ehemmiyet ver
mediğimizden, riayet etmediğimizden dolayı de
ğildir, dediler. Söylediklerinden zımnen bu 
çıkar, bunu anladım. Böyle «millî» etiketini 
her yere yapıştırmağa lüzum görmüyoruz. Mi
sal olarak da, Istanbuldaki Üniversite millî bir 
müessesedir, fakat millî Üniversite demiyoruz. 
Üniversitenin millî olmadığını kabul ediyorum. 
Üniversiteler içerisinde sırf milliyet esasına 
müstenid, milliyet çemberi içerisinde bulunan 
ilim tedris edilen kısımlar vardır. Amma hey
eti umumiyesile millî değildir, meselâ Fransada 
îngilterede, Türkiyede Üniversitelerin millî ak
samı vardır. Milliyeti tevlid ederler. O za
man millî tanılır. Bunu kasdediyorlarsa ta
biidir. Fakat mahiyet itibarile askerlikte, 
tıbda, milliyet aranmaz. Hisse, ruha, tahassü
se taallûk eden sanatlara gelince her halde mil
liyet anlaşılır. Kendileri çok veciz, çok güzel, 
alıcı, sürükleyici tabirler ve cümlelerle resim 
hakkında söylediler. îstanbulda ressamlar var
dır. Resim akademisi ve saire vardır. Bunlar 
millidir. Muhakkak ki bu Türk ressamlarının 
yaptıkları resimler, bizim arzu ve ihtiyaçları
mızı tatmin edecek bir şekildedir ve renk ve 
ışıkları millî zevki okşıyacak mahiyettedir; ren
gin de milliyeti olmaz. Fakat her halde Türk 
hissiyatını okşamıya mecburdur. Onun içindir 
ki, millî demeğe lüzum yoktur buyurdular. Gö
rülüyor ki, arkadaşlar, nasıl ki güzel sanatlar 
içinde resim milliyetten gayri kabili tefrik ise, 
edebiyat ve musiki de aynidir, bunların hepsi 
ruha ve hisse taallûk eder. Sözlerim arasında 
akademiden bahsettim; musikiden anlamam de
diğim halde bu mevzua temas ettiğimden dolayı 
kendime ihtar yapacağım. Bu noktai nazardan 
konuşmalarda ve fikirlerde hissiyata yaptığı te
sirin, mananın anlaşılmasına yardımı olur diye 
çok hulâsa olarak bunu arzettikten sonra asıl 
soracağım şeye geliyorum. Konservatuvar ku
ruluyor, kurulmasından beklenen hizmeti teğ-
min edici mahiyette karşımıza geldiği gün çok 
memnun olacağımı, şimdiden muvaffakiyetleri
ni dilediğimi ve çok şükran borcu içerisinde bu
lunduğumu söyliyerek şu müessesenin kuruluş 
tarzının izahına aid bir iki noktayı soracağım. 

Devlet konservatuvarı iki kısma ayrılır. A, 
müzik kısmı, B, temsil kısmı, demek iki şey var
dır; müzik, temsil. Müzik kısmında neler ya
pılacağını yani tesis maddesidir, kasdı, arzuyu 
gösteren maddedir. Kompozisyon beste işleri 
bu bestekârlıkların sahası, hududu nedir? Bizim 
alafranga dediğimiz ve bir arkadaşın söylediği 
gibi ekseriya ve çok şükür Türk köylerine dahi 
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gitmiş olan radyoların onları çalarken ekseriya 
düğmelerini kapadığımız şeylere mi münhasır
dır. Yoksa daha geniş sahada millî müzik de
diğimiz zaman kafamızda hepsini kaynaşmış bir 
halde tutarak onu mu yapacağız? Kompozisyo
nun hududu, rengi ve mahiyeti nedir? Orkesra 
idaresi, eh. Piyano, güzel. Piyano ile musiki 
namına ne yapılabilirse, orekstra ile ne yapı
labilirse tabiî onlar yapılacaktır. Fakat org? 
Orgu ben bilmiyorum. Benim bildiğim org 
galiba mezhebi, dinî bir çalgıdır, kiliselerde 
çalınır. Bir çok arkadaşlarıma sordum, bun
lardan birisi, sinemalarda da çalındığını söy
ledi. Bu ne derece ehemmiyetlidir ve nasıl 
bir çalgıdır, bunu memleket bilmez. Ben bile 
memleketin aşağı yukarı tahsili âli görmüş 
bir adamıyım, ben bilmiyorum. Tenvir eder
lerse faydalı olur. 

Harb, çok geniş tetebbülü, bilgili bir ar
kadaşımın bana öğrettiğine göre, bazı kör, sa
ğır, topal, ekseriya rum, ermeni, yani gayri-
türk vatandaşların teseül vasıtası olarak kul
lanmağı itiyad edindikleri, bizim kanunun di
kine tutulan şeklinde bir şeymiş. Öyle midir, 
değil midir, bilmiyorum. Org hakkındaki ma
lûmatımı söylerken malûmatımın noksan vazi
yetini izah ettim zannederim. Fakat obiri hak
kında kasdım yoktur ve olmasın, olsun demi
yorum. Tenvir buyursunlar, niçin lüzum gö
rüyorlar? Bu memlekette yeni bir şey yapı
yoruz, yahud yapılacak Konservatuvarın içeri
sinde bu olmazsa eksiklik mi olur, millete ne 
faydası olacaktır? 

Yaylı sazlar : Tabiî buraya keman da giri
yor, kemence de giriyor. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Kemence girmiyor. Keman ve viyolonu izah 
ettiler. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Yaylı saz tabiî mutlaktır, tambur da yaylı saz 
sayılır. Şu halde bu da izah edilsin, ne gibi 
sazlar girebilir? Şimdi, bu yaylı sazlar içine 
keman, kemence girmiyorsa, kemanların da
ha büyüğü var, acaba onlar da giriyor mu, 
girmiyor mu? Bunlar da izah edilsin. Teknik 
mahiyeti var, herkes bunları kolaylıkla anlı-
yamaz ve anlamadığımız bir kanunu, daire
sini çizmemiş olarak tatbik sahasına verirsek 
kontrol işleri güçleşir ve istikbalde çok muğ
lâk vaziyetler ihdas edebilir. Nefesli çalgılar
da kaval da var mı? Bu da girecek gibi geli
yor amma burada ifade edilmemiştir. Klar
net, saksafön girdiği gibi onun da girmesi lâ
zımdır. Sonra, zurna girmeli mi, girmemeli mi? 
Burada hüküm yoktur. İzah isterim. 

Sonra, vurma sazlar; davul vurma saz mı
dır? Dümbelek, ud, cümbüş dedikleri vurma 
sazlardan mıdır? Bunlar da tebellür ederse 
kurulacak müessesenin yapacağı hizmet evvel
ce de arzettiğim gibi, memleket ihtiyacatı mu-
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sikisi ile ruhî musiki ihtiyacatma derecei teta
bukunu gösterecektir. Bunlar meçhul olunca 
tatbik ölçümüz de eksik olur, takdirimizde 
isabetsizlik olur. Opera, tiyatro, balet kısım
ları hakkında hiç bir söyliyeceğim yoktur. 
istirhamım da bundan ibarettir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaş
lar, tarihi kadar eski bir medeniyeti olan 
Türk milletinin elbette dünya milletleri ara
sında tarihteki millî mevkiine yaraşır bir dili 
ve bir de musikisi vardır. Arkadaşlar, ken
dimize aid olanı, işlenmemiş diyerek, hakir 
görmeğe alışırsak çok fena bir yola gider. Ede
biyatımız, arkadaşlar, Acem istilâsına, Arab 
istilâsına uğramazdan evvel elbette sırf bir 
Türk edebiyatı idi. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konka) — 
Doğru. 

RASİH KAPLAN (Devamla) — Fakat 
Acem siyasilerinin siyasî olarak gelib saray
lara sokuldukları, Arablarm saraylarda mü
him mevkiler tuttukları zamanlardan sonra 
bunlar dilimizin üzerinde çok tahribat yapmış
lardır. Arkadaşlar, mütemadi telkinlerle bizi 
dilimizin aleyhine sevketmişlerdir. Arkadaş
lar, onun için biz bu gün Millî Devleti kur
duktan ve Türk Cumhuriyetini ilân ettikten 
sonra her sahadaki yanlış yolları ve hareket
leri ıslah ederken, ikinci bir yanlışlığa doğru 
da adımlarımızı atmaktayız. Arkadaşlar, dün 
Acem siyasilerinin ve Ârab siyasilerinin mağ
duru olan Türk edebiyatı ve Türk musikisi bu 
gün de frenk nmkallidliğine kurban gidecek 
gibi görünüyor. 

Arkadaşlar, bu tabiri ağır görmeyin, biraz 
dikkat edin bir millet ki kendi edebiyatını kendi 
yapmazsa, kendi musikisini kendi yapmazsa 
ve kendi nağmelerini terennüm etmezse o musi
ki kütleyi arkasından sürükliyemez, kütlenin 
hissiyatına tercüman olamaz. Arkadaşlar, bu 
sözümün saiki çok kıymetli arkadaşımız Maarif 
vekilimizin nasılsa zannederim istemiyerek sar-
fettiği bir sözdür. Biz bu musikiyi yapacağız. 
Nasıl ki her sahada ilmi nerede bulursak alıyo
ruz. Vaktile askerlik ilmi bizde idi. Fakat in
hitata uğradı. Maamafih bu gün daha ileri bir 
şekilde başkalarından alıyoruz. Musikide de 
öyle yapacağız. Daha müterakki tekniği alaca
ğız. Doğru arkadaş, müterakki ilim alınır, fa
kat his alınmaz. Musiki histir, ilim değildir. 
Arkadaşlar, Türk dilini tedkik eden bütün ilim 
erbabı diyorlar ki, Türk dili köstek kabul etmi-
yen bir dildir. Bunu şöyle izah edeceğim. Şim
diden garb musikisi tekniğini Türkün nağmesi
ne tatbik edin o vakit görürsünüz kelimenin ya
rım sesi veya çeyrek sesi düşüverir, köstekle
nir. İşte onun için garb musikisi tekniğile ya
pılırsa bizim dilin Türkçeden başka bir dil ko
nuşuyormuş gibi bir şekil alır. O teknikle gü-
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zel Türkçemiz Türkçeden başka dille konuşan 
bir insan dili gibi çıkıyor. Onun için garb tek-
niğile, garb musikisini her kes yapar, ona hiç 
kimsenin bir diyeceği yoktur. Fakat bizim mu
sikiyi çalarken bizim musiki üzerinde çalışmak 
zarureti vardır. Bizim musiki üzerinde çalışmak 
veya bizim musikiyi dinlemek ihtiyacı üzerinde, 
sayın Maarif vekilimiz Mısırı açarlar dinlerler 
veya isterlerse kendileri çifte telli çalarlar, de
diler. Fakat istediğimiz bu musikiyi dışarıdan, 
başka yerden, radyodan niçin dinleyelim; biz, 
heyeti umumiye, hepimiz bunu istiyoruz. İste
diğimiz bu musikiden niçin ayrılalım da arzu 
edersek çifte telli çalalım. 

Bizim musikimiz öyle bir şekil alsın ki bi
zim dilimizi ve hissiyatımızı terennüm etsin. 
Bizim musikimiz çalındığı vakit Alman, Fran
sız, Romen musikisi çalınıyor zannetmiyelim. 
Bizim musikimiz çalındığını hissedelim. Bizim 
musikimiz, bizim nağmeleri ifade etsin. Bunun 
üezine işlensin. Amma şimdi iddia olunduğu 
gibi garb musikisi bugün bu dereceyi bulmuş
tur, ancak onu taklidle yapacağız dersek, ar
kadaşlar o vakit bizim musikimiz tamamen ih
mal edilir ele almmıyacak, ihmal edilmiş olan 
bir şey ölür, söner gider. O vakit ayrı bir mu
siki, tamamen başka bir musiki çıkacak. O va
kit bir halk musikisi başka, bir de garb tekni
ği üzerine konmuş ayrıca yüksek cemiyete ve 
cemaata aid bir musiki mi yapacağız? Böyle 
bir şey hiç birimizin hatırından geçmez. Onun 
için tarihi kadar medeniyeti de eski ve şerefli 
olan Türk milletinin dili de, musikisi de vardır. 
Bu dil üzerinde ve bu musiki üzerinde bu in-
kilâb devirlerinde hakikaten yolumuzu bula
cağız. Sayın vekilimizin kanunu getirmesinde 
çok hakkı vardır ve çok yerindedir. Ancak ha
kikî yola sokmağa Meclisle beraber sayın ve
kilimiz de el birliği ile çalışırlarsa, bir çok iş

lerde muvaffak olduğumuz gibi, bunda da daha 
çabuk muvaffak olacağız. Ama yalnız garb mı -
sikisinde çalışacağız, öbirlerini okutamayız, ça
lamayız diye ısrar ederlerse o vakit bir musiki 
çıkacaktır ama benim olmaz. Onun için benim 
musikimi çıkarmak için, benim dilim, benim 
musikim üzerinde çalışmak zarureti vardır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Arkadaşlar, sözü yanlış anlaşılan bir hatib 
kendisini çok bahtsız sayar. Ben iki defa bu 
bahtsızlığa uğruyorum. Çok müteessir oluyo
rum. Ben hiç bir zaman millî konservatuvar 
tabiri kullanılsın; millî kelimesi konsun dava
sında bulunmadım. Ben isimden hiç bahsetme
dim. Bilâkis Devlet konservatuvannm teşkili 
lâzımdır dedim. Bunun muhtevası içerisinde 
millî musikiye mutlaka ayrı bir yer verilmesi 
davasında bulundum. Muhterem Maarif ve
kili verdiği cevabda, bilhassa benim ruhumu ok
şayan bir tabir sarfettiler, beynelmilel teknikte 
ye kıymette bizim ruhumuzu okşıyan eserler 
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yetiştiren sanatkârlar yetiştireceğiz» dediler. Ar
kadaşlar, benim ifade etmek istediğim ve üze
rinde durduğum nokta budur. Keşke Maarif 
vekili bu cümleden sonra sarfettiği diğer cüm
lelerle münakız olub da evvelce söylediği bu 
cümlenin tesirini benden silmiş olmasaydı... Sen-
sas isminde büyük bir musiki üstadı (Türk mu
sikisi başka bir srnaattrır) demiş. Bunu Türk 
musikisini takdir edici bir lisanla söylemiş. Ben 
Türk musikisinin Sansesin söylediği gibi başka 
bir smaat olmasını asla istemem. Türk musiki
sini de dünyada medenî milletlerin musikisi gibi 
her yeni tahassüsü, yeni heyecanları ifade ede
cek kudrette olmasmı, yeni şekilde şiirler beste-
liyecek tarzda olmasmı isterim. Fakat arkadaş
lar, musikinin beynelmilel olduğuna asla inanmı
yorum. Musikide beynelmilel olan bir teknik 
vardır, bir riyaziye vardır. Onu alacağız, bu mu
hakkak. Fakat musikide beynelmileliyet vardır 
diye ortaya bir süslü lâf atanlar bu beynelmilel 
musiki içerisinde meselâ İtalyan rengi diye hu
susî ve ayrı bir şekil ve karakterin mevcud ol
duğunu inkâr mı edeceklerdir? Yine bu cüm
leden olmak üzere başlı basma ayrı karak
terde bir Rus ve bir Alman musikisi vardır. 
Erbabı her hangi bir eser çalındığı zaman 
bunları anlarlar. Bedbaht o millettir ki kendi 
musikisi yoktur. 

NECİB ALİ KÜÇÜKA (Denizli) — Rus, Al
man musikisi de ayni teknik içerisindedir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşımın söyledikleri esası ben de 
söylemişim. Zaten ben bunu ifade etmek is
tiyorum. Zannederim arkadaşım dikkat etme
mişler veya ben iyi ifade edememişim. 

NECİB ALİ KÜÇÜKA (Denizli) — Maarif 
vekili başka türlüsünü iddia edemez. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) 
— Muhterem Maarif vekili buyurdular ki, 
mazinin büyük adamlarından bahsediyoruz. 
Bakiden bahsediyoruz, dediler, Nabiden bahse
diyoruz, Itrîden bahsediyoruz dediler. Bahset
mek neye yarar? Bahsetmek eğer kâfi bir şeyse 
muhterem arkadaşımız, şairimiz Yahya Kema
lin son yazdığı şiirler Itriyi bize her zaman
dan iyi tanıtmış değil midir? Yalnız bu kadarı 
kâfi değildir. Acaba bu bahsedilen Itrînin ne-
vakârmı icra edecek kimseler bulacakmıyız? 
Ben şehnazdan senfoni yapılsın demedim, ben 
hicazdan marş yapılsın demedim. Ben bir mar
şın, bir makamın arkasından sürüklenmek da
vasında değilim. Fakat majörün, minörün mah-
dud çerçevesine sığmak istiyen bir adam da 
değilim. Avrupada majörün, minörün dar çer
çevesi içinden sıyrılmak için, bu çemberi pat
latmak için namütenahi uğraşılmaktadır. On
ların patlatmak istediği çemberin içine ben 
kendiliğimden giremem. 

Plâklarımızdan bahsettiler. Gerek Ankara-
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da gerek îstanbulda toplanıb da hifzedilmekte 
bulunan plâkların hepsini biliyorum. Şüphesiz 
halk musikisine verilen ehemmiyet itibarile 
folklorumuzu erbabına tedkik ettirmek için 
bunlar güzel vesikalardır. Fakat arkadaşlar 
Türk misikisi, demin de arzettiğim gibi, hiç bir 
vakit yalnız halk şarkılarından ibaret değildir. 
Bu milletin işlenmiş sanat musikiside vardır. 
Bu sanat musikisi başlıca elemandır. 

KÂZIM NAMI DURU (Manisa) — Arka
daşlar; musiki behsi benim ihtisasıma dahil 
olmadığı için kürsüye çıkıb da söz söylemek 
istemiyordum. Fakat söylenen sözler beni de 
söz söylemeğe şevketti. Çünki ihtisası olan da 
olmıyan da söyledi. (Gülüşmeler). 

İlim, fen, teknik beynelmileldir. Güzel sa
natlar millidir ve artık Fransızların Verite dö 
lepari dedikleri bir hakikattir. Bunu herkes 
bilir. Fakat ben size bu konservatuvarı edebi
yat fakültesile ve güzel sanatlar akademisile 
mukayese edeceğim. Edebiyat fakültesi ede
biyat mı yapar, edebiyatçı mı yetiştirir? 
Edebiyat fakültesi, edebiyat yapmaz, millî ede
biyatla uğraşmaz, edebiyatın kavaidini, zevabı-
tmı, edebî tarihi, muhtelif milletlerde edebiya
tın nasıl teşekkül etmiş olduğunu öğretir. Ora
dan çıkan genç eğer kendisinde millî duygu ve 
millî heyecan varsa.... 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) — Millî 
kültür nerede öğretilir? Edebiyat fakültesinde 
verilmez mi? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — O telkin edil
mezse.. 

KÂZIM NAMÎ DURU (Devamla) — Müsaa
de buyurun. 

Millî edebiyat efrad tarafından yapılır, sa
natı adam yapar. Duyan yapar, duymıyan hiç 
bir şey yapmaz. 

Güzel sanatlar akademisini ele alınız. Güzel 
sanatlar akademisinde Türk sanatı öğretilmez. 
Türk sanatı diye bir şey öğretilmez. Muhtelif 
sanat şubeleri öğretilir, öğrenenlerin içinde 
Türk ruhunu duymuş; Türklüğünü heyecanla 
hissetmiş bir ressam çıkar, bir Türk levhası ya
par. Bir heykeltraş bir Türk heykeli yapar, bir 
bilmem ne bir bilmem ne yapar? 

Bunun gibi musiki müessesesi de musiki tek
niğini, tarihini öğretir. Türk musikisinin usul
lerini ve tarihin de bütün dünya musiki usul ve 
tarihleri ile beraber hepsini öğretir. Fakat mu
siki yapmaz. Musiki yaratmaz. Musiki heye
canın bir neşidesidir. Bunu adamlar yapar, in
sanlar yapar, duyan, kalbi heyecanla çarpan 
insanlar yapar. Vekâletten bunu istiyemeyiz. 
Istiyemezsiniz.. Vekâletten yalnız tekniğini, yo
lunu istiyebilirsiniz. Sizin vereceğiniz vesaitle, 
programda Türk musikisinin tetebbuu vardır. 
Türk üstadlarmm eserlerini dinletiyor mu, bun
daki zevki gençlere anlatıyor mu? Bunun yapıl

ması beklenir. Fakat hocalar Türk musikisi ya
pacak diye icbar edilemez. Musiki ancak içinde 
bir aşk ve heyecanı millî duyan ferd tarafın
dan yapılır. Bunun burada yeri yoktur. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Sizin bahset
tiğiniz dâhi o ayrı bir şey... 

KÂZIM NAMİ DURU (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz, ben nasıl sizi dinledimse ve mü
dahale etmedimse siz de beni öyle dinleyin. Son
ra çıkar söylersiniz. 

Arkadaşlar, edebiyatımızı bir misal olarak 
ele alacağım. Bizim bu günkü edebiyatımız di
van edebiyatı değildir. Tanzimat edebiyatını 
da bir tarafa bıraktık. Bu gün yeni bir edebi
yatın sahibi miyiz? Bunu kime soracaksınız? 
Ne istiyoruz? Yeni bir edebiyat yaratmak, 
Avrupai kıymette, bütün dünyaca tanınan bir 
edebiyat yapmak istiyorsak, diğer dillere de ter
cüme edilecek bir edebiyat yapmak istiyorsak 
çocuklarımıza kültür, irfan verecek, onları ma
lûmat sahibi yapacağız. Dünya edebiyatlarından 
tercüme yapacaklar. Diğer memleketler edebi
yatı tekniğile eserler yapmağa muvaffak olur
larsa olurlar. Yoksa darülfünunda sen Türk 
edebiyatı yapacaksın, güzel akademide Türk gü
zel sanatlarını yapacaksın, konservatuvarda sen 
Türk musikisini yapacaksın diye bir talebde bu-
lunamayız. Bunun haricinde Hükümet de, sizler 
de bir şey yapamaz. Böyle bir şey istemek tek
lifi malâyani olur. 

Dr. SAÎM ÂLÎ DİLEMRE (Rize) — (Alkış
lar) Halk terbiyesine tesir yapacak sanat adam
larının bir inzibat içine alınması. Böyle bir şey 
var mazbatada. Buradan daha canlı bir şey yok. 
« Halk bilgisine tesir yapacak sanat adamları
nın umumî seviye ve meslekî bilgi bakımından 
bir inzibat içinde yetişmiş olmaları ». Süreyya 
bey arkadaşımızın, Rasih Kaplan beyin söyle
dikleri, sonra Osman bey şey dedi, (Gülmeler) 
çeşni dedi, çeşni. Kâzım Nami bey de dile be-
zetti. Musiki elbette dildir, şübhe yok. Dil za
ten musikiden başlamıştır. Yani her kes de
mek istedi ki, millî aksan, ha millî aksan (Gülme
ler). Konservatuvara İtalyanları, Almanları dol
durduk, aksan gitti; millî aksan uçtu (Gülme
ler). Korkumuz buradadır. Zorla kanun çık
maz bu Meclisten. Burası Türk Meclisidir. 
Şimdi hissettiğimi hulâsa edeyim. Zaten ben çok 
söyliyemem. Bizim eski musikimiz yok mu? Biz 
onun maariften tasfiyesini istiyoruz. Yani bunu 
fennileştirmek ve bunu ihmal etmemek. Bu sö
zümden millî musikiye fennî ve riyazi bir kıymet 
vermek ve hiç şübhe yok Necib Alinin dediği 
gibi teknik mukayesesi yapmalı. Teknik top-
yekûn olmaz. Çünkü herkes söyledi ya, burada 
musiki bakteriyoloji değildir (Gülüşmeler). Tek
nik amma, sanayii nefisenin boyaları dağıtmak, 
hani evvelâ yavaş yavaş sürülür, fonlar dağıtı-
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lir, açıktan koyuya doğru gidilir. Sulu boya da 
başka, yağlı boya da ayrıdır. 

Şimdi Necib Ali bey dedi ki, Necib Ali beye 
söylüyorum (Biz de dinliyoruz sesleri). Bunun 
affektifitesi vardır, yani hissî ciheti vardır. Me
selâ ben bir adama dur derim, sonra duuur da 
derim. Musikide bunun hissî ciheti çok. Sonra 
Fransız da başka, Türk de başkadır. Süreyya 
uey; sazları tadad etmek lâzımdır dedi. Fakat.. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Kanun
da tadadını istemedim, kürsüden izahını iste
dim. Zabıtlarda vardır. 

Dr. SAÎM ÂLÎ DÎLEMRE (Devamla) — 
Kürsüden izahat müeyyide olamaz ki, sonradan 
ne yapacaklarını bilmezsiniz ki... 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Zabta 
geçer... 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — San
tur yok mu? Kim diyor ki piyanodan fakirdir, 
sekiz oktavı vardır, mandalları vesairesile mü
kemmel bir şeydir. Rapsodi yok mu? hani Un-
garişe rapsodi. Santurla çal da bak. Hülâsa 
edeyim, galiba, bu bu kadar hisse bağlı bir şey
dir, bu müzakere bitmiyecek. Yalnız Devlet 
konservatuvarını, o Çeklerin ştagni konservato 
dedikleri konservatuvarı mutlaka yapmalıyız. 
Necib Alinin dediği gibi bütün teferruatını 
tepsinin üzerine koymalı. Fakat onun yanında 
Türk musiki mektebi de. îkisini de Maarif ve
kâletine yükliyeceğiz. Çok para vereceğiz. 
Amma bu sene veremeyiz, gelecek sene veririz, 
muharebeden sonra vereceğiz. îkisini de burada 
yapmayalım. Bunun hocaları çok hassastır. 
Esasen sanatkârlar hassas olurlar. Biribirinden 
uzak yerde yapmak lâzımdır? Türk konserva
tuvarı îstanbulda olsun, Necib Alinin dediği 
beynelmilel konservatuvar da burada olsun. Yal
nız bu iki teşkilât yapılsın. Türk konservatuva-
rmm yapacağı eserin muhakkak Türkçe olaca
ğını ne biliyorsunuz? Bir gün bir de bakacak
sınız Muhlis Sabahattin gibi çalışacak. Tabia
tında ne kadar varsa o kadar yapacak. Ancak 
bize ısınacak kadar Avrupalılaşmak. Geçenlerde 
Rasih arkadaşımız burada söylemişti, biz da
ha çok Tuna halkına benziyoruz. Peştedeki 
halka benzemiyoruz. İspanyolların Andolozi 
havalarını çalanlara benzemiyoruz. Her ne ise. 
Ne var ne yok ise hepsi tezgâha konmalı, mu
sikiyi mukayeseli yapmalı, şayed mukayeseli 
yapmazsanız Meclis karar vermez, bak görecek
siniz (Gülümsemeler) Yarın da görüşürüz, o 
bir gün de ... Benim söylediğim tarz daha pra
tiktir, bunun tehlikesi nedir? Musiki bakımın
dan biz Avrupalı olmak için ne kabilse olur. 
Fakat zorla olmaz, inzibat altına almak olamaz. 
Hasan Âli beyin dediği gibi kanun, dışarıda 
musiki komitelerinin teşekkülüne mâni değildir. 
Hususî konservatuvarlar açılabilir. Kanun buna 
mâni değildir. Vardır. Bu olabilir, fakat bizim 

istediğimiz bu değildir. Üç beş kişi bir araya 
gelir, yine bir Darülelhan açar, her isteyen ora
ya gidebilir. Amma biz ne istiyoruz? Türk mu
sikisini, Maarif vekili bey; bunu da sizin yap
manızı istiyoruz. 

Bunun için para vermek icab ediyorsa ve
relim ve Türk musikisi için de bir branş açıp 
hakikî metodu paralelizm, beraber yürütelim. 
Hislerimize daha tevafuk edemiyor. Bakteri
yolojide ediyor. Çünkü mikrob nasıl boyanır 
filân... Fakat musikiye gelince herkes ayağa 
kalkıyor. Binaenaleyh ister istemez iki türlü 
olacaktır. Bu fikirde olmayan arkadaşlar var
sa uzatmasınlar, söylesinler. Zannediyorum ki 
ekseriyet böyle düşünüyor. Lâyiha tekrar en
cümene gitsin, yegâne engel nihayet para me
selesinden ibaret kalıyor. Onun da çaresine ba
karız. Alaturka musiki de sahneye girecek. 
Onun da operetleri vardır ve başlamıştır. 15 
senedir başlamış sayılabilir. Köroğlu şarkısı 
mükemmel bir ahenk oluyor. Fakat fukara
lıktan yapamıyorlar. Çuhacıyanm Leblebici 
Horhor operetinde alafranga motiflerle ala
turka bir araya gelmiştir. Fakat sen tutar da 
Almanları başa koyarsan, Dr. Protoryüs diye, 
onların ağzı bize uymuyor, hatta o kadar uy
muyor ki arkadaşlar, dinleyin, hepinizin evin
de radyo var, ayni alafranga parçaları Necib 
Aşkm çaldığı zaman daha lezzetle dinliyorum, 
Protoryüs söylediği zaman hoşuma gitmiyor. 
Necib Aşkm söylediği zaman galiba yanlışla
rı benim hoşuma gidiyor. (Gülüşmeler, alkış
lar). Yanlış değil onlar, bana uyan bir ta
kım şeylerdir. 

MAARİF En. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN 
GÖVSA (İstanbul) — Efendim, bendeniz bu 
lâyihanın müzakeresi esnasında Maarif encü
meninin düşündüklerini arzedeceğim. 

Lâyihanın maksadı, Devlet konservatuvarı-
nm ihtiva ettiği iki şubede yetişecek sanat
kârların memleket ve milllî terbiye üzerinde 
daha faydalı insanlar halinde olmasını teğmin 
etmektir. Malûmu âliniz şimdiye kadar ge
rek musikişinaslarımız, gerek sanat artistleri
miz tesadüflerle yetişiyordu. Bundan dört se
ne kadar evvel kurulmuş olan ve şimdi şekli 
mütekâmili ile huzurunuza çıkan Devlet kon
servatuvarı artık bu işin tesadüfe bırakılma
sını tecviz etmiyor. Filhakika halk muvacehe
sinde musiki yapan adamlar, gerek şarkı söy
lemek, gerek saz çalmak suretile, musiki ya
pan adamlar ve sahnelerde her hangi bir şe
kilde aktörlük yapanlar, terbiyei umumiyeye 
belki muallimler kadar müessirdirler. Bu iti
barla halk terbiyesine, mektebden sonra olan 
terbiyeye, bir dereceye kadar çocuklar üze
rindeki terbiyeye bu sanatların tekâmülü fev
kalâde müessirdir. Maarif encümenimiz mese
leyi bu noktadan ehemmiyetli telâkki etmiştir. 
Bendeniz musiki ile hiç alâkadar olmadığım 
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için mesleğe müntesib bir silâhiyet adamı srfa-
tile değil, yalnız Maarif encümeninin bir maz
bata muharriri sıfatile, talimü terbiye haya
tının naçiz bir ferdi olmak sıfatile huzurunuza 
çıktım. Bu mevzua arkadaşlarımın bu kadar 
ehemmiyet vermeleri elbette yerindedir. Kendi
lerini teğmin ederim ki, Maarif vekilinin söyle
diği gibi, bu ihtiyacı encümenimiz de duymuş
tur. Fakat hakikaten musiki millî olacaktır diye 
ayrı bir damga vurmağa lüzum görmemiştir. 
Bendenizce bunun sebeblerinden birisi, vekilin 
bahsettiği gibi, böyle bir etikete esasen lüzum 
olmayışı, bu bir; ikincisi, şayed millî musiki 
bahsi ayrı kelime ve tabir olarak konulacak olur
sa belki; tekke musikisi, enderun musikisi, sazla
rın muhtelif nevileri, dümtek ve saire gibi dizini 
vurarak musiki bestesi yapmak usullerinin oku
tulup okutulmıyacağmı mevzubahs olacağı nok
tasının hatıra gelmesindendir. Maksad, seviyeli 
adam yetiştirmektir. Gerek mesleğinde gerek 
umumî malûmatında bilgili adam yetiştir
mektir. 

Fakat nefîs sanatların muhtelif şubelerinde 
milliyet ve beynelmilellik hassası da az çok fark
lıdır. Bunu da nazarı dikkate almak lâzımdır. 
Meselâ söz sanatları; şiir, edebiyat hattâ aktör
lük daha fazla millidir. Çünkü ancak bir millete 
hitab eder. Bir şair şiirini başka milletlere işitti-
remez. Tercüme edilince şiir kalmaz. Fakat, bazı 
sanatlar mevzuu itibarile millî olmakla beraber 
beynelmileliyet payı da bulunan sanatlardır. Mu
siki de onlardandır. Çünkü herkes bir musiki 
parçasının samii olur. Resim, heykeltraşî, mi
marî de onlardandır. Onlar da musiki gibi mil
lî olacaktır. Fakat lisanları bütün insaniyete 
hitab edebilir. Ondan dolayı Rus musikisi, 
İtalyan musikisi, İspanyol musikisi motifleri 
itibarile, kendilerini vücude getiren elhan ve 
negemat itibarile millî olmakla beraber teknik 
bakımından beynelmilel olduğu için bütün mil
letlere hitab ediyor. Çin musikisi ve bizim en
derun musikimiz bütün milletlere hitab ede
miyor, arkasından sürükleyemiyor. Tanburî 
Cemil ecnebiler tarafından anlaşılamaz bir ha
le geliyor. Maksadlardan birisi de Türk 
musikisini beynelmilel âleme hitab edebilecek 
bir hale yükseltmektir. Bundan dolayıdır ki ar
kadaşlarımız pek haklı olarak heyecanlandılar. 
Müessesenin bu şekilde tessüsü kendiliğinden 
hâsıl olacaktır. Nasıl olur ki yüksek seviyeli 
zir sanatkâr muhitinden müteessir olmasın ve 
oradan duyduklarını terennüm etmesin, buna 
imkân var mı? O takdirde müessese vazifesini 
yapmamış demektir. 

îşte bu kanun lâyihasile bendeniz onlarm 
heyecanlarını çok takdir etmekle beraber bura
da bir mesele olarak mevzubahs edilmesini varid 
görmüyorum. Bundan dolayı teklif edilen kanu
nun aynen kabulünü Heyeti Celilenizden rica j 
ederim. 

BAŞKAN — Söz Maarif vekilinindir. 
MAARİF V. HASAN ÂLt YÜCEL (izmir) 

— Bu kanun vesilesile hakikaten ve şahsan de 
hürmet ettiğim bir hissin ifadesi için buraya 
söz alıb gelen arkadaşlarımın tehalük göster
diklerini görmek, bana büyük bir haz veriyor. 
Biz duygumuza ve ruhumuza taallûk eden da
valarda kendimizin olmak ve kendimizin olanı 
söylemek için, demek oluyor ki büyük bir işti

yak duymaktayız, işte bu iştiyakladır ki bu ar
kadaşınız mesul bir Hükümet adamı sıfatile 
bu kanun lâyihasını hazırlamış ve onu huzu
runuza takdim etmiştir. Bunun aksine imkân 
var mıdır? Ben sizce malûm bir insanım. Yaz
dığım yazılarla, muhtelif yerlerde yaptığım ko
nuşmalarla sizce ve memleket efkârı umumi-
yesince fikir ve kanaatleri tanınmış bir ada
mım. Benim fikirlerim meçhul değildir, yazılı
dır, mazbuttur. Ben yalnız sanat gibi hissî olan 
beşer bilgisi aksamında değil, ilim gibi beynel
milel olan marifet şubelerinde bile bir milliyet 
davasının mevzubahs olduğunu iddia ve müna
kaşa etmişim. Onun için böyle bir dava mevzu
bahs olduğunda buraya çıkan arkadaşlar bu 
hissi takviye ederek konuştukları vakit, bilsin
ler ki bundan en çok haz duyacak benim. Yal
nız mesele, bu millî duygumuzu nasıl ifade ede
lim; sualine verilecek cevabdır. Şimdiye kadar 
yapılmış tecrübelerden istifade edib en doğru 
yolu nasıl bulalım? Mesele buradadır. Yoksa 
davanın, arkadaşlarımın da burada hassasiyet
le söyledikleri kısmında hiç bir ihtilâfımız yok
tur. Bizim düşündüğümüz yol bu: Biz diyoruz 
ki garb musikisi, şark musikisi alaturka, ala
franga musiki, böyle bir taksim, böyle bir tas
nif yapmak doğru değildir. Bunun formülü 
budur. Nitekim dünya edebiyatının şarkta ve
rilmiş şaheserleri, garbda verilmiş şaheserleri 
diye bir tasnif yapmağa ihtiyaç yoktur. Edebî 
şaheser sanat kıymeti, fikir kıymeti bakımın
dan bütün insanların malı olacak hale gelmiş 
eserdir. Diğer sanatlar da böyledir. 

Burada ibrahim Alâeddin arkadaşımızın izah 
ettiği gibi biz medenî ve müterakki dünyanın 
kullandığı medenî metodları kullanıyoruz. Bun
dan 100 sene evvel benim büyük babam böyle mi 
giyinirdi? Hattâ bundan yirmi sene evvel benim 
babam benim gibi giyinib dışarıda gezmezdi? 
Biz münasebette bulunduğumuz ve icabmda me
denî eserlerini müdafaa etmeyi vazife bildiğimiz 
ileri insan camiasının kıymetlerini kabul etmiş 
bulunuyoruz. Bunu asla Türklüğümüzden ayrı
lıyoruz manasına almamalıdır. Türk olmağa 
medenî olmak mâni olabilir mi? Böyle düşünmi-
yeceğiz? Biz Türküz; yalnız musikimiz değil, 
her şeyimiz millidir. Çünkü millî ve tepeden tır
nağa kadar bu cemiyetin insanı, bu tarihin in
sanı ve millî istikbalin insanıyız. Amma bunu 
ifade etmeğe ut kifayet etmezse utu bir tarafa 
bırakırız, ork lâzım gelirse onu alacağız. O ki-
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lisenin değil, medeniyetin âleti olmuştur. I 
Yahud arkadaşımızın buyurduğu gibi bilmem 
santur şu kadar oktavmış, piyanonun yerini tu
tarsa onu alacağız. Santura bir düşmanlığımız 
yoktur. Santur ifade etmiyorsa o zaman orku 
alacağız. Yani bizim santura, tanbura, yahud 
orka ne hususî bir dostluğumuz ve ne de ruhî bir 
düşmanlığımız vardır. Bizim davamız duygu
muzu en iyi ifade edecek vasıtayı almaktır. Şi
mendiferi biz icad etmedik diye onu almamazlık 
etmiyorsak, kendi duygumuzu ifade etmek için 
her hangi bir vasıtaya müracaat etmekten de çe
kinmiyoruz. Rasıh Kaplan arkadaşım ayni fik
ri söylerlerken bir yanlışlıkla söylediğimi ifade 
buyurdular. Müzik histir, şüphe yok; edebiyat 
da histir şüphe yok. Amma biz burada hiç hisle 
alâkası yokmuş gibi görünen kanunları müzake
re ederken de coşuyor, heyecanlanıyoruz; en çok 
heyecanlanan da arkadaşımdır. O his ve heyecan 
bizden gayrilerin yaptıkları vasıtalarla kabili 
ifade ise hiç mahzur görmeden o vasıtayı kulla
nabiliriz. Hiç şüphesiz duygu duygudur. Hissi
mizi mütekâmil vasıtalarla ifade etmek imkânı 
varsa neden bundan istifade etmiyelim? 

Şimdi Dr. Saim Ali arkadaşımın teklifine 
geliyorum; diyorlar ki; bir konservatuvar ya
palım, bu Türk musikisini tedkik etsin. Bir de 
garb musikisi yapacak bir konservatuvar kura
lım. Biz buna asla ihtiyaç görmüyoruz. Çünkü 
Devlet konservatuvarı diye yapmağı düşünüp 
kanun lâyihasını yüksek huzurunuza takdim et
tiğimiz müesseseyi gayri Türk bellemiyoruz. Son
ra buyurdukları ve bozarak tekrar ettikleri 
isimler.... Bunlar muvakkat şeylerdir. Mal bi
zimdir, biz kendi evlâdlarımızı yetiştirmek 
istiyoruz. O isimler bu davaya delil olmaz. 
Bu gün var, yarın yoktur. Biz varız Kaldıki, 
beste yabıcı adam, sanatkâr yetiştirmek için, 
deminki beyanatımda da arzettiğim gibi peşrev 
nedir, halk musikisi nedir? Beş sesli mi, üç ses
li mi. Bunları elbette bilmelidir. Öğretmiyece-
ğiz demiyoruz. Bilesiniz ki, bunlar esaslı ola
rak hallolunmuş bir davada değildir. Bakteri
yoloji ve mineralojiye benzemez. Bakteriyo
loji ve müşabihlerini olduğu gibi zahmetsizce al-
yoruz, öğreniyoruz. Amma sanat öyle değil
dir. Onu kendimiz yapmak ıztırarmdayız, onun 
için müşkülâta maruz sanat hazır lop bir şey de
ğildir ki, Avrupadan bizim için yapılmış mad
deler halinde onları kendimize nakledelim. Fi
zikte, matematikte bunu yapıyoruz, amma mu
sikide yapamayız. Nitekim edebiyatta da yapa
mıyoruz. 

Devlet imkânları hazırlayan bir uzviyettir. 
Kâzım Nami arkadaşımın dediği gibi, Devlet 
sanatkâr ihtira edemez. Böyle bir kudreti yok
tur. Maarif vekili dediğiniz adam işte bende-
nizim. (Gülüşmeler). Ben müzik sanatkârı, ben 
büyük romancı, ben büyük ressam. Bunları ben 
icad ve ihtira edebilir miyim. Bunu ne eslâfım | 

edebildi, ne ahlâfım edebilir. Bunu millet, bu
nu halk, bunu büyük kütle yaratacaktır ve iman 
iledir ki, halkın içerisine bu kudretin tohumu
nu atmak için çalışıb çabalıyoruz. Dava budur. 
(Doğru sesleri). 

Onun için tanzimatın düştüğü hataya biz as
la düşmeyeceğiz. Türk konservatvuarı, garb 
konservatuvarı, bizde böyle ikilik olamaz. 
Bizde her şey birdir ve ancak o zaman milli
dir. Çift, millî olamaz. Bilesiniz, biz böyle 
düşünüyoruz. Arkadaşım endişe etmesin. Da
ha bu konservatuvar kanunu hazırlanmadan, 
yüksek huzurunuza sevkedilecek şekli alma
dan ben bu işle meşgul olan arkadaşlardan 
rica ettim, onları tavzif ettim. Peşrev nedir, 
kaç türlüsü vardır, konserler verdirip çaldrr-
tacağım. Arzettiğim gibi halk musikisini din
leteceğim. Amma bütün bunları ileri memle
ketlerin sanat tarihlerinde geçirmiş oldukları 
tecrübelerin dışında yapamıyacağım. Meselâ, 
Çeklerin eski bir halk musikisi vardı. İsmi
ni söylediler, hatrrlıyamryorum, Konservatu-
varlarmı yaptıktan sonra Garb musikisini alı
yorlar ve musiki erbabını o yolda yetiştiriyor
lar. Çeklerin kendi hissiyatını, Çek olduğu
nu belli ettirecek surette ifade edecek adam
lar böyle yetişiyor. Ruslar böyle yetiştirmişler, 
başka milletler de böyle yapmışlardır. Bu tec
rübeler önümüzde durup dururken bunun üze
rinde ve bizim tarihimizdeki bazı tecrübelere 
benzer şekilde ikilik yapmağı istemiyoruz. 

Bütün dava budur. Dört kelime ile tekrar 
edeyim : Biz milliyiz. Türk olarak, resimde 
ışığımızı, musikide sesimizi, edebiyatta duy
gumuzu ve fikrimizi söylemek istiyoruz ve yap
tığımız müesseselerde bunun tohumunu atıyo
ruz. Sanatkâr yaratmak bizim elimizde değildir. 
Millî vicdan, millî kudret ve halkımız bunu 
yapacaktır. Ona da yüzde yüz iman ediyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz almış arkadaşlar 
vardır, fakat bir de kifayeti müzakere takriri 
vardır. 

Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Takriri 
okutup reye koymak mecburiyetindeyim. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 

teklif ederim. 
Konya 

Naim Hazim Onat 
(Hayır, hayır sesleri). 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ara yerde reye konmuş kanunların rey ne

ticesini arzediyorum: 
Bulgaristana beş milyon kiloluk munzam 
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î : 50 13-5-1940 C : 1 
bir odun kömürü kontenjanı verilmesine mü
tedair olarak Bulgar sefaretile teati olunan 
notaların tasdiki hakkmdaki kanuna (273) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır, msab 
mevcuddur. Kanun (273) reyle kabul edil
miştir. 

Kenservatuvar lâyihasının maddelerinin 
müzakeresine devam etmek arzu olunuyorsa 
devam edelim. (Gelecek celseye sesleri). 

O halde çarşamba günü saat 15 de toplan
mak üzere celseye nihayet verilmiştir. 

Kapanma saati : 19,20 

1939 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Thsan Tav 
Amasya 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demire) 
Fevzi Dalda 1 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

reylerin neticesi : 
(Kanun 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 296 

Kabul edenler : 296 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 130 
Munhaller : 3 

/ Kabul 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 

edenler ] 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekîn 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 

kabul edilmiştir ) 

Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sovüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çijiltepe 
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Sabit Sağıroğlu 
Erzincan 

Abdülhak Fıra>t 
Aziz Şamili îlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Kocat 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Oiresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

t : 50 13-5 
İsparta 

Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Ünsaîl 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz
in en 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Eana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakta 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Güvsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğüz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

1940 C : 1 
Kırklareli 

Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü A km 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
tbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 

Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 

İrfan Ferid Alpaya 
Muğla 

Hüsnü Kitabcı ,s 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşit Fıra't 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
tbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işçen 
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Tevfik Tannan 
Siîrd 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 

Ankara 
Aka Gündüz '* 
Falih Rıfkı Atay 
ismet tnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 
Şakir Kınaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Serem etli 
îsmail Hakkı üznnçarşılı 
Memed Emir 
Muzaffer Aikpmar 

Bilecik 
Salih Bozok (Hasta) 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 

t : 50 13-
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzmı Poroy 

[Reye iştira 
Dr. Zihni Ülger» 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Ba<ha Pars 
Refet Cam tez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us (M.) 
Mazhar Müfid Kansu 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Saffet Ankan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

1940 C : 1 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgeu 
Şeref Uluğ 

z etmeyenler] 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
İzzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esakl Bozkurd 
Rahmi Köken 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
İbrahim Eteni Bozkurt 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Sadettin Epikmen 
Kars 

Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kem alettin Olpak 
(Hasta) 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Riza Türel 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (Hasta) 
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Muhlis Erkmen (V.) 
Malatya 

Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kânı Karaosman 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 
Rıza' Erten 

Muğla 
Cemal Karamugla 
Or. Gl. Izzddin Çalışlar 
(M.) 

î : 50 13-5 1940 C : 1 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr, Rasim Ferid Talay 
(Hasta) 
Hazım Tepeyran 

Rize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
I Hilmi Uran 

» « I I — I I 

îsmail Safa özler 
(Hasta) 

Siird 
Hulki Aydın (Hasta) 

Sinob 
Cevdet Kerim îneedayı 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
(Hasta) 

»*»ı I I , 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka . 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Sami Işbay 
Van 

tbrahim Arvas 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
Hasa»n Karabacak 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 

Bulgaristana 5 000 000 kiloluk munzam bir odun kömürü kontenjanı verilmesine mütedair olarak 
Bulgar esfaretile teati olunan notaların tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç. Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

A» 1 adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 273 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 153 
Munhaller 3 

/ Kakül edenler ] 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

— 1 < 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

)5 — 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dümen 



Memftl Sanit 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukarııç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Günteün 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çarıkın 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atrf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet SünJritay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkrran 
Fuad Balkan 

î : 50 13 5-
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçafe 

Eskişehir 
tzzet Arukan 

OazianUb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Sahi» 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasrf Som-
yarek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Oümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Teeirli 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin tnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 

1940 C : 1 
Mükerrem Ünsa^ 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Faikihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevf ik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Reçsid özsoy 
Sadettin Serim 
Sa'lih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fua"d Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
tzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaisı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman KoptaJgel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
trfan Ferid Alpaya 
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Muğla 

Hüsnü Kitaba 
Muş 

Şükrü Ataman 
Niğde 

Cavid Ora» 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Nadm Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan ^ 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 1J 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçın 

Ankara 
Aka Gündüz •"?:" 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Memed Emir 

Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefîk özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mira'ğ 

Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atang 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Salih Bozuk (Hasta) 

Bitlis 
Tevfik Temelli , ^ 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çaımbel 

Bursa 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez (Rs.V.) 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalem 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us (Mazur) 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Faral Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Eraincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Ankan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Salise Abanozoğlti 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitalt Yenel 

ürfa 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırn Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
İbraiıim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık (M.) 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
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Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Raihmi Köken 
Sadettin Bpikmeıı 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
îlazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpnk 
(Hasta) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 

t : 50 13-5-
Ali Rıza Türel 
Gl .A.F. Ocbesoy (V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik tnce 

Maraş 
Hasa'n Reşid Tankud 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemenctoğlu 
Muhittin Birgen 
Rıza! Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Oı\ Gl. Izzoddin Çalışlar 
(M.) 

1940 C : 1 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğhı 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(Hasta) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 

Zühtü Durukan 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
ismail Safa özler 
(Maşta) 

Siird 
Halil Hıılki Aydın 
(flaşta.) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yrısuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (Hasla) 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülküm en 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Saırü Işbay 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 

..>» *>&< 

T. li. M. M, Matbaası 



S. Sayısı: 123 
İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1939 malî yılı bütçesinde 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
encümeni mazbatası (2/24) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
19 -IV-1940 

Yüksek Reisliğe 

1939 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 42 nci tekaüd ikramiyesi faslmda tahsisat mevcud 
olmadığından tedavide iken ölen Başmurakıb Resmi özkulun istihkakı olan tekaüd ikramiyesinin 
kanunî varislerine verilmesi için (3 120) liranın 41 nci faslın 1 nci memurlar maaşı tertibinden ten
zil edilerek 42 nci fasla zammı için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

îdare Âmiri 
H. Bayrak 

îdare Âmiri 
/ . Ferid Alpaya 

îdare Âmiri 

Sütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 72 

Esas No. 2/24 

8 - V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

1939 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinde 
münakale yapılması hakkında îdare Heyetinin 
19 nisan 1940 tarih ve 674/21892 sayılı kanun 
teklifi Divanı muhasebat reisi Seyfi Uran ha
zır olduğu halde okundu ve görüşüldü. 

Alman izaha göre 1683 sayılı kanunun 58 n-
ci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikrami
yesi tertibinde mevcud tahsisatın bitmiş olma
sından bir ölüm dolayisile bir memurun aile
sine verilmesi lâzımgelen 3120 liralık ikrami
yenin memurlar maaşı tertibinden nakil sure-
tile teğmininden ibaret olduğu anlaşılmış ve 
teklif edilen lâyiha encümenimizce şekle aid 
bir değişiklik yapılmak suretile olduğu gibi 
&abul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine ar-

zedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 

F. Öymen 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

R. V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bursa 
A. N. Ayaş 

İsparta 
R. tlnlü 

Malatya 
M. Öker 
Muğla 

H. Kitabçı 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Trabzon 
Sim Bay 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh yargı-

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
S. Serim 
Mardin 
R. Erten 
Sivas 

Remzi Çiner 
Urfa 

Sami îşbay 
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İDARE HEYETİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Divanı muha
sebat bütçesinin 41 nci maaş faslmm 1 nci me
murlar maaşı maddesinden (3 120) lira tenzil 
edilerek 42 nci (1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi) 
faslına ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTÎRtŞl 

1939 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Divanı muhase
bat bütçesinin 41 nci maaş faslmm birinci (me
murlar maaşı) maddesinden 3 120 lira tenzil edi
lerek 42 nci (1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi) faslına 
nakledilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

( S. Say sı : 128 ) 



S. Sayısı: 124 
Yarbay Mehmed Salâhattin Sagun hakkında Askerî temyiz 
mahkemesince verilen kararın 3410 sayılı kanun muvacehe
sinde salâhiyet noktasından tetkiki ile mahkemenin ileride 
ittihaz edeceği emsali kararlara esas olmak üzere keyfi
yetin bir kararla tesbiti hakkındaki Divanı muhasbat encü

meni mazbatasına dair Adliye, Millî müdafaa ve Divanı 
muhasebat encümenleri mazbatasları (5/17) 

Divanı muhasebate encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Di. M. Encümeni ' 29 - XII - 1939 

Esas No. 5/17 ' ••• •) ~" ' 
Karar N o . 16 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebatın tedkik ve müzakere için 
Encümenimize havale buyurulan haziran - ağus
tos 1939 aylarına aid üç aylık raporunun ikinci 
fıkrası hakkında Encümenimizce ittihaz olu
nan karar mezkûr raporun heyeti umumiyesi 
hakkındaki kararlarımız meyanmda arzedilecek 
ise de mezkûr fıkrada bahsedilen Askerî temyiz 
mahkemesi kararının 3410 numaralı kanun mu
vacehesinde salâhiyet noktasından tedkiki ile 
mahkemenin ileride ittihaz edeceği emsali ka
rarlara esas olmak üzere keyfiyetin bir kararla 
tesbiti için Adliye ve Millî Müdafaa encümenle-

2 — Talebine binaen 10 ağustos 1934 tari
hinde tekaüdü tasdiki âliye iktiran edib maaşı 
müddeti hizmetine göre hesablanmıs olan Kay
makam Mehmed Salâhattin Sagunun derece 
ile tadil edilen maaşına dair Millî Müdafaa 
vekâleti Mütekaidin şubesiden gönderilen ev
rak münasebetile askerî tahsis şubesinden ya
zılan müzekkere Divanı muhasebatın Üçüncü 
dairesinde okunarak icabı konuşuldukta ; 

rine havalesine müsaade buyurulması arzolunur. 
Raporun bu hususa dair fıkrası sureti ilişik 

olarak sunulmuştur. 
Di. M. E. R. Na. M. M. 'Kâtib 

Çanakkale Çanakkale Kastamonu 
R. Bulaytrlt R. Bulayırlı II. Dicle 

Afyon K. Balıkesir Bolu 
Cemal Akçm H. Şeremetli Cemil Özçağlar 

Bolu Burdur Kastamonu 
E. Yerlikaya M. Sanlı Nuri Tamaç 

Sivas 
M. Gürleyük 

HAZİRAN: AĞUSTOS 1939 AYLARINA AİD 
Di. MUHASEBAT RAPORUNUN 2 NCİ 

FIKRASI 

1939 AYLARINA AİD 
RAPORUNUN 2 NCİ 
RASI 

Büyük harbde Çanakkalede başından yara
lanma neticesi malûl kaldığından dolayı derece 
ile maaş tahsisi için müracatta bulunan mu
maileyhin Çanakkalede yaralanmasını müteakib 
tedavi edildiği Tıb fakültesi hastanesinden ve
rilen raporda «Yüzbaşı Salâhattin Efendi na-
hiyei cidariyei yüsrada cerhai nariye neticesi 
bomba ile yaralanarak Tıb fakültemize 11 ha
ziran 1331 tarihinde duhul ederek 894, iltihabı 



sahayai musaliparazi arızasından dolayı ser
semlik gelmiş olmakla yedi hafta tebdili hava 
ile 20 ağustos 1331 tarihinde taburcu edilmiş
tir» diye muharrer bulunmuş olub yaralandığı 
tarihte yüzbaşı rütbesinde iken muhtelif tarih
lerde terfi ederek yarbay (Kaymakam) rütbe
sinde bulunduğu sırada talebine binaen teka
üdü icra kılman mumaileyhin tekaüdünün tas-
dika iktiran eylediği 10 ağustos 1934 den sonra 
Haydarpaşa hastahanesinde yapılan muayene
sine aid 14 teşrinievvel 1934 tarihli raporun 
asabi cihaz ve ruhî ahval sütununda «Halen 
muayenesinde maddî olarak hafif bir dizareti, 
harekâtı mütevaliyenin 1/3 nisbetinde noksan
lığı ile sabit olan solda hafif hemiparasie ve 
cildî akselerin canlılığı tesbit edilmiştir, denil
mekte ve mahrek cihaz sütununda» sol nahiyei 
cidariyede kudamdan halfe müteveccih ve 
cüzî azmi inhifaz ile müterafik beş santimetre
lik bir cerha nedbesi olduğu «yazılı bulunmak
ta olub bundan sonra Gülhane hastanesinde 
yapılan muayenesine aid 2 mart 1935 tarihli 
raporda «Muayenesinde yüzde hafif bir paraji 
sol kol ve sol bacakta da pek hafif bir harekâtı 

zaif görülmüştür. Maamafih fizyolojik vazifeleri 
yoracak derecede mühim birer arıza mahiyetin
de değildirler. Sol nahiyei cidariyedeki cerha-
nm işbu asabî arızayı tekvin ettiğini kabul et
mek müşküldür. Yapılan 353 sayılı ansefaloğ-
rafide kemik uberhasma dimağın iştirak etme
diği anlaşılamıştır. 

Hastanın ruhî melekelerinden teessüriyet sa
hasında bir fazlalık görülmekte olub bu dere
cesine bütün kıhf yaralarında tesadüf olun
maktadır. Mumaileyhin asabî ve ruhî hali 
hazır vaziyeti 1122 sayılı kanunun 4 ncü mad
desine tevafuk etmemektedir, denilib bu ra
pordan sonra da Gümüşsüyü hastanesinde yapı
lan muayeneye aid 6 kânunusani 1936 tarihli ra
porda « harekât sol taraf ulvî ve süflide sağa na
zaran yarı derecede noksan solda disdiyadöko-
kinezi mevcud mirf ak ve simhak solda canlı ritf a 
ve asil solda müşted, batın cildi ve kremasterler 
tabiî babinski solda lâkayiddir. Yürüyüş istinad-
sız kabildir. Solda mevcud olan felç arazı şahsın 
harekâtını yarı derecede sektedar etmektedir, ve 
yine Gümüşsüyü hastanesinden yazılan 20 mart 
1936 tarihli zeyli raporda « solda mevcud olan 
paraji kol ve bacağın umumî harekâtını bozması 
ve parajiden mütevellide tenüs fazlalığı dahi bu 

hareketleri güçleştirmesi dolayısile sağ tarafa 
nisbetle yukarıda zikredilen harekâtın yarı dere
cede noksanlaşmış ve binnetice o tarafın fizyo
lojik vazifesini yarı derecede sektedar etmiştir » 
denilmiş ve bunu müteakib 23 teşrinievvel 1936 
tarihinde Ankara askerî hastanesinde yapılan mu
ayenesine aid raporun asabî cihaz sütununda «sol 
taraftaki gayri tam yarım felç harekâtı mühim 
derecede sektedar etmektedir» denilmiş ve mah
rek cihaz sütununda ise « başındaki yaranın sol 
taraftaki felçle alâkası olmadığı » gösterilmiş ol
masına binaen maluliyet vaziyeti 1122 numa
ralı kanuna uygun görülmemesinden talebi Millî 
Müdafaa vekâleti Sıhhat işleri dairesince redde
dilmiş iken 3410 numaralı kanunla teşekkül eden 
Askerî temyiz mahkemesine vaki müracaati üze
rine mezkûr mahkemeden verilen 31 mart 1939 
tarihli kararla 1122 numaralı kanun hükümleri 
dairesinde terfih zammının verilmesi kabul edil
miş ise de Çanakkale harbinde aldığı yaranın 
tesirile yirmi sene sonra bu günkü hastalığın ta-
hassülüne imkânı fennî görülemediğinden vekâ
letin tashihi karar talebine karşı davacının tıbbi 
adlî müessesesinde muayenesine karar verilerek 
buraca yapılan muayene neticesini muhtevi ra
porda : 

1- Filhakika merakizi asabiye etrafa nisbetle 
çapraz olmak hasebile sol cihetteki bir felci di
mağda sağda bir âfeti icab ettirir ve baş yarası

nın solda oluşu bu esası ilmiye mübayin görü
lürse de baş yaralarının ve hele mermi yarala
rının netice ve tesirlerinin gayet mübayin ve mü-
tehalif oldukları pek çok görülür olduğu ve 
kafa tası dışında deri üzerindeki mermi yaraş» 
nın sol cihette olması ile bu travmanın sağ nısıf 
kürrei dimağı zedeleyemiyeceği iddiası fennen ka
bul edilemez, başa isabet eden bir mermi yarası 
haricen sol tarafta olduğu halde dimağın sağ nı
sıf kürresinde âfet tekvin ederek solda bir « he-
miplegie » tekvin edebilmesi mümkün ve çok de
fa meşhuddur. 

2 - Bu felç hâdisesinin yaralanmadan yirmi 
sene sonra vukua gelmesi fennen varid görüle
mez ve bunun yirmi sene sonra tahaddüs etmiş 
ve yara ile hiç alâkası bulunmamış bir damar 
hastalığına bağlı olması ihtimali hakikaten daha 
doğru görülür. 

3 - Fakat defi dava sadedinde ileri sürülen bu 
iddia fennen makul ve makbul olabilmek için 

( S. Sayısı : 124 ) 
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«Hemipleginin» yirmi sene sonra hadis olması
nın sabit olması lâzımdır. 

4 - davacının yaralanması akabinde 
yatırılarak tedavi altına alındığı ve parazi arıza
sının o tarihde mevcud olduğu anlaşılıyor. Bun
dan sonraki muhtelif muayenelerde de ârızai asa
biyesinin her raporda zikredilmiş bulunuşuna ve 
hele 27 ağustos 1934 de tekaüd edilmiş olduğu 
halde 2 eylül 1934 de maluliyeti sabit oluşuna 
göre hini tekaüdünde de maluliyetinin mevcudi
yeti şüphe götürmez denilmesine istinaden vekâ
letin tashihi karar talebinin de reddine 29 mayıs 
1939 tarihinde karar verildiği cihetle artık vekâ
letçe yapılacak bir iş kalmadığından bizzarur te
kaüd maaşının tahsis edildiği 1 eylül 1939 dan 
itibaren dördüncü dereceden maluliyet farkile 
terfih zammına aid muamelenin ifasile evrakın 
Divana tevdi edildiği görülmüştür. Hiç bir maka
mın tasdikma ihtiyaç hâsıl etmiyen mahkeme 
kararının imali zarurî olduğuna göre mumailey
hin maluliyet maaşı ile terfih zammının kaydı 
ihtiyatla tescili zarurî ise de askerlerin zat işle-, 
rine teallûk eden davalarının tedkik ve muhake
me usulü hakkındaki 30 mayıs 1938 tarih ve 3410 
numaralı kanunun hangi davaların Askerî tem
yiz mahkemesinde görüleceğini bildiren 3 ncü 
maddesinin (C) fıkrasında «iktidarsızlık ve as
kerî şeref ve meslekî ahlâka uymayan fiillerden 
dolayı tekaüde sevk hakkında salahiyetli üstlerin 
sicillerde yazılı mülâhaza ve kanaatleri üzerine 
ittihaz olunan kararların ve tatbik olunan mua
melelerin ancak şekil, salâhiyet: esas cihetlerin
den biri ile mevzuat hükümlerine aykırı olmasın
dan ' dolayı iptali için menfaatleri haleldar 
olanlar» denilmiş olmasından tekaüde sevk 
sebebile eshabı tarafından açılacak davanın 
işbu hale münhasır olmak üzere bu mah
kemece tedkikı lâzım gelib bunun haricindeki 

tahsise müteallik itirazların mezkûr mahke
mece rüyeti ieabetmiyeceği • anlaşılmakta ve 
aksi hal tahsis muamelelerinde Divanca ve 
Meclisi Âlice yapılacak bir ırlruVabe vaziyetini 
bırakmamakta olmakla zabit ;_i ve askerî memurla
rın maluliyet vaziyetlerinin ne suretle tesbit edi
leceğine dair 1683 sayılı kanunun 27 nci madde
sinde «vücudlarmdaki arıza sebebile kıta vazife
sini ifaya muktedir olmıyan zabitlere kabiliyeti 
bedeniye nizamnamesi mucibince .vazife görmi-
yeeek olan askerî memurlara ve vazife ifasına 
mâni ve tedavisi imkânsız hastalıklara duçar olan 
mülkî memurlara malûl denir. Maluliyet için en 
az üç hekimden mürekkeb bir sıhhiye heyeti ta
rafından rapor verilmek lâzımdır. İhtisasa teallûk 
eden hallerde mutahassısm bulunması ve zabit
ler ile askerî memurlara müteallik hallerde bun
lardan en az ikisinin askerî hekim olması şarttır. 
Zabitler ve askerî memurların raporları Millî Mü
dafaa vekâleti sıhhiye dairesinin ve mülkî me
murların raporları Sıhhiye ve içtimaî muavenet 
vekâletinin tasdiki ile katğî olur.» denilmekte 
olub bu maddeye nazaran zabitan ve askerî me
murların askerî heyeti sıhhiyece muayenesi ve 
verilecek raporların Millî Müdafaa vekâleti sıhhi
ye dairesince tasdiki icabedib mumaileyhin ise 
müteaddid hastaneler tarafından yapılan muaye
nesi neticesinde maluliyeti 1122 No. lı kanuna 
mutabakatı tasdik edilmemiş olduğu halde tama
men katğiyete istinad etmiyen Adliye vekâleti 
Adlî tıb işleri meclisinden verilen raporla malu
liyet vaziyeti Askerî mahkemece kabul edilmiş 
olması yukarıda arzolunan 27 nci maddeye uygun 
bulunmamasından dolayı keyfiyetin Meclisi Âliye 
yazılması münasib olacağı tezekkür olunmuş ve 
tahsis muamelesi bir mahkeme kararma müstenid 
olmakla Dîvanca tescil muamelesi ifa kılınmak 
suretile mahkeme kararı infaz edilmiştir. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 17 -IV -1940 

Esas No. 5/17 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Haziran, temmuz ve ağustos 1939 aylarına 
aid üç aylık raporun Divanı muhasebat encü
meni tarafından tedkik ve müzakeresi sırasın
da mezkûr raporun ikinci fıkrasında bahse 
mevzu olan Askerî temyiz mahkemesi kararının 
3410 sayılı kanun muvacehesinde salâhiyet nok
tasından tedkiki Divanı muhasebat encümeni 
tarafından taleb edilmesi üzerine buna taallûk 
eden dosya muhteviyatı tedkik ve müzakere 
olundu. 

Divanı muhasebat raporunun ikinci fıkra
sında adı geçen Yarbay Mehmed Salâhattin 
Sagunun Askerî temyiz mahkemesine müraca
atı üezrine tedkikat safhaları raporda tafsilen 
izah edilen muamelelerin ifa ve ikmalini müte-
akib mumaileyh tarafından iddia edilen malu
liyet vaziyeti Askerî mahkemece de kabul edile
rek tahsis muamelesinin o yolda yapılması 
hakkında karar verildiği evrak münderecatm-
dan anlaşılmıştır. Gerçi Divanı muhasebat, ra
porun ikinci fıkrasına temas eden mütaleasm-
da: «Hiç bir makamın tasdikma ihtiyaç hâsıl 
etmiyen mahkeme kararının imali zarurî oldu
ğuna göre yarbay Memed Salâhaddin Sağu
nun maluliyet maaşı ile terfih zamanının kaydı 
ihtiyatla tescili zarurî olduğu ancak askerlerin 
zat işlerine taallûk eden davalarının tedkik 
ve muhaekeme usulü hakkındaki 30 mayıs 1938 
tarih ve 3410 numaralı kanunun hangi davala
rın Askerî temyiz mahkemesinde görüleceğini 
bildiren üçüncü maddenin (C) fıkrasında «İk
tidarsızlık ve askerî şeref ve meslekî ahlâka 
uymayan fiilelrden dolayı salahiyetli üstlerin 
sicillerinde yazılı mülâhaza ve kanaatleri üze
rine ittihaz olunan kararların ve tatbik olunan 
muamelelerin ancak şekil, salâhiyet, esas cihet
lerinden birile mevzuat hükümlerine aykırı ol
masından dolayı ibtal edilebileceği» yazılı ol
duğuna göre tekaüde sevk sebebile eshabı ta
rafından açılacak davanın işbu hale münhasır 

olmak üzere bu mahkemece tedkiki lazmgelıb 
bunun haricindeki tahsise dair itirazların mez
kûr mahkemece rüyeti icab etmiyeeeği beyan 
edilmiş ise de ayni raporda tebarüz ettirildiği 
veçhile tahsis muamelesi bir mahkeme karama 
istinad etmekte ve bu itibarla tescil muamelesi
nin ifası zarurî görülmektedir. 

Bu vaziyet karşısında Askerî temyiz mah
kemesinden sadır olan kararın, 3410 sayılı ka
nun hükümlerine uyub uymadığı bakımından 
her hangi bir tedkike tâbi tutulması varılacak 
netice ne olursa olsun Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 54 ncü maddesi muvacehesinde bir hü
küm ifade edemiyeceği ve bu itibarla kaziyei 
muhkeme haline gelmiş olan kararın icrasın
dan başka bir tedbire tevessül edilemiyeceği 
bedihidir. Bundan böyle yapılacak tedkiklere 
gelince bu hususata her hangi bir tedbirin tek
lif veya ittihazı ancak tefsir veya yeni bir hü
küm vaz ve tesisile kabil olabileceğine göre 
mezkûr karar hakkında ayrıca bir mütalea der-
meyanına mahal olmadığına ittifakla karar ve
rilmiştir. 

Millî Müdafaa encümenine havale ve tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğin tasvibine 
arzolunur. 

Ad. En. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 

İV. Aksoy 
Bursa 

A. Akgüç 
Hatay 

H. Selçuk 
Mardin 

H. Menemencioğlu 
Sinob 

C. Atay 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
0. N. Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Rize 

Kâ. 
Konya 

G. Gültekin 
Bingöl 
F. Fikri 

Gazianteb 
Ö. A. Aksoy 

Kayseri 
R. Özsoy 
Rize 

Dr. S. A. Dilemre F. Sirmen 
Tokad 

S. Atanç 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

( S. Sayısı : 124 ) 



Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
Müliî Mü. Encümeni 

Esas No. 5/17 
Karar No. 21 

Yüksek 

Divanı muhasebatın haziran, temmuz ve 
ağustos 1939 aylarına aid üç aylık raporun 
Divanı muhasebat encümeni tarafından tedki-
kinde, mezkûr raporun ikinci fıkrasında yazılı 
olan Askerî temyiz mahkemesi kararının salâ
hiyet noktasından tedkiki için encümenimize 
havale edilen Divanı muhasebat ve Adliye en
cümenleri mazbataları Divanı muhasebat reisi 
ve Mahkemei temyiz müddeiumumisi hazır ol
dukları halde encümenimizde okundu ve görü
şüldü : 

Divanı muhasebatın üç aylık raporunun ikinci 
fıkrasında ismi geçen yarbay Memed Salâhaddin 
Sagun hakkındaki muamelenin mahkeme kara-
rile icabı ifa edilmiş ve kararı da kesbi ktiyet 
etmiş olduğundan bu hususta encümenimizce 
bir mütalea dermeyanı Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 54 ncü maddesinin ikinci fıkrasına mu
halif olduğuna göre mevcud kanunların tefsiri 
veya tadili lâzım geliyorsa o cihetin ayrıca 

Divanı muhasebat 

V. B. M. M. 
Divanı Mu. Encümeni 

Esas No. 5/17 
Karar No. 36 

Yüksek 

Haziran - ağustos 1939 aylarına aid Divanı 
muhasebat raporunun encümence tedkiki sıra
sında mezkûr raporun ikinci fıkrasında tafsil 
ve izah edildiği veçhile talebine binaen 10 
ağustos 1934 tarihinde tekaüdü tasdiki âliye 
iktiran edib maaşı dahi müddet hizmetine göre 
hesab edilmiş olan yarbay Memed Salâhaddin 
Sagunun maaşının derece ile tadili hakkında 
Askerî temyiz mahkemesinden sadır olan ka
rarın 3410 numaralı kanun muvacehesinde sa
lâhiyet noktasından tedkikile mahkemenin ile-

| ; >. 3 - V - 19İİ)'... 

Reisliğe 

teklif edilmesi kabil olabileceğine encümeni
mizce de ittifakla karar verilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Millî Mü. En. Reisi M. M. Kâtib 
Diyarbakır Erzurum Konya 

K. Sevüktekin Ş. Koçak 
Bilecik Çankırı Çorum 

Salih Bozok Dr. A. Arkan E. S. Akgöl 
Erzurum Gümüşane îçel 

A. Akyürek Z. Zarbun M. Cemal Mersinli 
İstanbul Kayseri Malatya 

Dr. H. Şinasi Erel N. Toker O. Koptagel 
Muğla Samsun Samsun 

S. Güney R. Barkın A. F. Engin 
Seyhan Tekirdağ Urfa 

Şinasi Tekelioğlu R. Apak Ahmed Yazgan 
Yozgad 
G. Arat 

encümeni mazbatası 

?~ 8 - V - 1940 

Reisliğe 

ride ittihaz edeceği emsali kararlara esas ol
mak üzere keyfiyetin bir kararla tesbiti zım
nında müzeyyel mazbatamız Adliye ve Millî 
Müdafaa encümenlerine havale buyurulmuştu. 
Mezkûr encümenler tarafından tanzim olunub 
encümenimize havale buyurulmuş olan mazba
talarda dermeyan olunduğu üzere yarbay Me
med Salâhaddin Sağunun maaşının derece ile 

. tadili hakkında Askerî temyiz mahkemesinden 
sadır olan kararın kaziyei muhkeme halini ik-
tisab etmesinden dolayı infazı zarurî bulunmuş 
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olduğundan Divani muhasebatın bu noktadan 
tescil muamelesi muvafık görülmüştür. Keyfi
yet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arze-
dilmek üzere işbu mazbata Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Divanı Mu. E. Reisi M. M. Kâtib 

Namına Çanakkale Kastamonu 
R. Bulayulı R. Bulayırh H. Bide 

Afyon K. 
(Jemal Akçın 

Bolu 

Balıkesir 
1.1. ŞeremcUi 

Bolu 
Cemil Özçağlar E. Yerlikaya 

Burdur 
/ . N. Dilmen 

Maraş 
M. Erten 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 

Ordu 
A. t. TokgÖz 

Bitlis 
T. Temelli 

Burdur 
M. Sanlı 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Sivas 
M. Gürleyük 

»e~« 
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S. Sayısı: 
Tokad mebusu Nâzım Poroyun, Arzuhal encümeninin 
6 -XII 1939 tarih ve 10 numaralı haftalık karar cedvelindeki 
463 saytlf kararın Umumî heyette müzakeresine dair tak

riri ve Arzuhal encümeni mazbatası (4/11) 

5 -I - 1940 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 10 numaralı Haftalık karar cadvelinde münderiç 463 numaralı kararın, 
Dahilî nizamnamemizin 57 nci maddesi mucibince Heyeti Umumiyede müzakeresini taleb ederim. 

Tokad 
N. Poroy 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 

No. 4/11 
9-IV-1940 

Yüksek Reisliğe 

Memduh Geleson tarafından Büyük Millet 
Meclisi Yüksek Riyasetine takdim edilib Arzu
hal encümenine havale buyurulan 9-VI-1940 
tarih ve 576/603 numaralı arzuhalde : Millî 
mücadeledeki hizmetinden dolayı 400 sayılı 
kanuna tevfikan binbaşılıktan yarbaylığa terfi-
ine karar verildiğinden ve karar dairesinde 
terfi muamelesi yapılmış ise de iki rütbe ara
sındaki maaş farkının tesviye edilmediğinden 
ve Millî Müdafaa vekâleti aleyhine Askerî tem
yiz mahkemesinde açtığı davanın da kanuna 
muhalif olarak reddedildiğinden ve binaen
aleyh, 3410 sayılı kanuna tevfikan davasının 
vazifedar bu mahkemede bakılması lüzumuna 
Büyük Millet Meclisince bir karar verilme
sinden bahsedilmektedir. 

Dilek dairesinde karar ittihazına imkân 
olmadığına dair Encümenden ittihaz olunan 
463 sayı ve 20 - XI -1939 tarihli karara kanaat 
edemeyen Tokad mebusu Nâzım Poroyun ya
zılı itirazı üzerine Dahilî nizamnamenin 57 nci 
maddesine tevfikan işin yeniden tedkikine za
ruret hâsıl olmuştur. 

Hâdiseye aid eldeki vesaika ve yepılan mu
ameleye nazaran Memduh Gelesonun terfii 
hakkında Arzuhal encümeninde 6-V-1938 ta
rihinde ittihaz olunan kararda: Dileği veçhile 
emsali misillü bir derece terfii madelete uy
gun görülmüş olmakla muktezasının ifasının 
Millî Müdafaa vekâletine bildirilmesine karar 
verilmişti. 

Bu karar dairesinde terfi ettirilen ve iki 
rütbe arasmda tekaüd maaş farklarını alan 
ve fakat tekaüdlüğü zamanında tayin ve tav
zif edildiği muamele memurluklarına aid maaş 
farklarını talebine rağmen alamayan Memduh 
Gelesonun bu sebebden dolayı Askerî temyiz 
mahkemesinde açtığı davada: Askerî memur 
olarak mesbuk hizmetine aid maaşatı ile üçün
cü sınıfdan terfi ettiği ikinci sınıf muamele 
memurlukları arasındaki maaş farklarının da 
tazminat ve vekâlet ücretlerile birlikte Millî 
Müdafaa vekâletinden tahsilini istemiş ise de 
muhakeme neticesinde: Maaş farklarını istemek
te müstedi haklı görülmüş ve fakat bu cihetin 
tayin ve tavzihi ;* esas kararı veren makama 



aid bulunması itibarile davanın reddine ve müs-
tedinin Büyük Millet Meclisine müracaatta muh
tariyetine karar verilmiştir. 

İşte bu karar üzerine Memduh Geleson ta
rafından Büyük Millet Meclisine vaki olan son 
müracaatta: Yukarıda bahsedildiği üzere dava
sının 3410 sayılı kanuna tevfikan Askerî tem
yiz mahkemesinde bakılmasını istemiştir. 

İşin icabı düşünüldü: 
İlk müracaat istidasında 400 numaralı ka

nuna tevfikan mesbuk hizmetlerinden dolayı 
terfi ettirilmesini istiyen müstedi hakkında en
cümence de dilek dairesinde karar verilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâletince terfie aid mua
mele yapılmakla beraber iki rütbe arasındaki 
tekaüd maaş farkları da ödenmiş ve fakat, bazı 
kanunî mülâhazalara ve Divanı muhasebat umu
mî heyetinin kararma binaen Askerî muamelât 
memurluğuna aid maaş farkları ödenmemiştir. 

İlk müracaatta mevcud olmayan ve terfie 
aid kararın tatbiki sırasında çıkan bu ihtilâfın 
3410 sayılı kanuna tevfikan salahiyetli kaza 
mercii olan Askerî temyiz mahkemesinde bakı-
lıb halledilmesi icab ederken «bu cihetin tayin 
ve tavzihi esas kararı veren makama aiddir.» 
Kayid ve fıkrasile davayi selbî bir karara bağ
layan mezkûr mahkemenin kararı karşısında 
3410 sayılı kanun hükümlerine muhalif olarak 
icabî bir mahiyette hâdiseye Arzuhal encümeni
nin vazıyed etmesine imkân ve mesağ görüle
memiştir. 

Tarfit aid kararın tevsian ve tef siren muamelât 
memurluklarına aid maaşlara da raci olduğu
na dair her hangi bir muamelenin kanunen şekli 
mahsusa tâbi bir tavzih kararile halli derpiş edi-
lemiyeceği gibi bilfarz böyle bir tavzih kararı 
verilmek icab etse bile, bu kararın, salâhiyeti 
refedilmiş olan Arzuhal encümeninden değil sa
lahiyetli Askerî temyiz mahkemesinden veril
mesi iktiza eder. 

Maamafi müstedinin son müracaat istidasında: 
davasının 3410 sayılı kanuna tevfikan aslen sa
lahiyetli olan Askerî temyiz mahkemesinde ba
kılmasının teğmini için Encümende karar veril
mesini istemektedir. 

Prensib itibarile askerlerin zat işlerine aid 
hususata Encümende karar verilemiyeceği gibi 
Askerî temyiz mahkemesinin kararını ref ve 
tadil eder mahiyette hâdisenin yeniden o mah
kemede bakılması lüzumuna da Encümence ka
rar v«rilemiyeceğinden evvelki kararın değişti-
mesine lüzum olmadığının Yüksek Heyete arzına 
karar verildi. 
Arzuhal E. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun Ordu Samsun 
/. Sökmen II. Şarlan M. Ulaş 

Balıkesir Balıkesir Bolu 
F. Sözener II. Karan L. -Gören 
Çorum Gazianteb Niğde 

N. Kayaalp M. Şahin N. 'E rem 
Ordu Samsun 

Dr. V. Demir N. Fırat 

* . • * 
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S. Sayısı: 126 
Devlet konservatuvarı hakkında kanun lâyihası ve Maarif 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/374) 

T. C. 
Başvekâlet ' 25 - IV -1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1818 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet konservatuvarı hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
17-IV-1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

Memlekette müzik ve temsil (Tiyatro ve opera) kültürünün yükselmesi, sanat kabiliyetlerine 
inkişaf imkânı vermek ve yetişen sanatkârların yurdun her • tarafında çalışmalarını teğmin et
mekle mümkündür. ' Sanatkârlarımızın Akademik bir tarzda yetişebilmelerini ve sıkı bir disiplin 
altında semereli bir surette çalışabilmelerini teğmin maksadile, müzik ve temsil şubelerini havi 
bir «Devlet konservatuvarı» nın kurulması zarurî görülmüştür. 

Bu gaye ile kurulacak olan Devlet konservat varının muhtelif şubelerine, parasız yatılı olarak 
alınacak talebenin tahsillerini tamamladıktan sonra mecburî hizmetlerini «Devlet tiyatro ve opera» 
sı ile «Riyasetieümhur filârmonik orkestrası» nda; ve bu müesseselerin kadro ihtiyaçları teğmin 
edilince, memlekette sanat kültürünün yayılması için vilâyetlerde tedricen teşkil edilmeleri zarurî 
görülen orkestra, ve tiyatro ve bandolarda ifa etmeleri lâzımgelmektedir. Bu husus Dahiliye 
vekilliği ile Maarif vekilliği arasında iş birliği yapmakla mümkün olacaktır. Temsil kültürünün 
ilmî ve bediî esaslar dahilinde yayılmasını teğmin etmek üzere bağlı kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 30 - IV - 1940 

Esas No, 1/374 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Konservatuvarı hakkında Maarif ve- tedkik ve müzakere olundu. 
killiğinee hazırlanarak Başvekâletin 25 nisan Memleketin muhtelif mmtakalarında sahne 
1940 tarihli ve 6/1818 numaralı tezkeresile tev- ve müzik sanatkârı sıfatile halkin terbiyesine 
di edilib Maarif encümenine havale buyurulaıı tesir yapacak sanat adamlarının umumî seviye 
Devlet Konservatuvarı hakkındaki kanun lâyi- ve meslekî bilgi bakımlarından bir inzibat için-
hası Maarif vekili Hasan Âli Yücelin huzurile de yetişmiş olmaları ehemmiyetli bir ihtiyaçtır. 
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Hazırlanan proje bu maksadı hedef tutuyor. 

Devlet konservatuvarının muhtelif şubelerinde 
yetiştirilecek olan sanatkârlar, ilk önce Devlet 
tiyatrosu, Riyaseti cumhur filârmonik orkes
trası, belediye ve Halkevleri sahne ve orkestra
ları gibi resmî veyahud yarı resmî müesseselerin 
muhtaç olacakları unsurları hazırlayacaktır. 
Müessesenin yatılı ve parasız talebe dahi alması 
bu zarurete istinad ediyor. Muhtelif kısımlar
dan kendi hesablarına nehari olarak yetişecek 
olanlar da memleketteki sanat kültürünün ya
yılmasına ve yükselmesine hizmet edeceklerdir. 
Zamanımızda sahne ve musiki sanatkârlarının 
umumî halk terbiyesi üzerindeki mühim tesiri 
göz önünde bulundurulunca böyle bir müesse
senin kurulmasındaki isabet büsbütün tebarüz 
eder. Meseleyi bu noktalardan mütalea eden 
encümenimiz lâyihanın heyeti umumiyesini tak
dir ile karşılar, 

Encümenimizin teklif edilen maddelerden yal
nız üçü üzerinde yapmağa lüzum gördüğü tadil
ler lâyihanın esas hükümlerine taallûk etin ey i b 
ancak şekil ve tertibe aid bulunmaktadır. 

Bu tadillerle lâyihanın kabulüne ittifakla 
karar verildi ve havale mucibince Bütçe en
cümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 
Maarif En. Reisi M. M. • Katil) 

Manisa İstanbul İzmir 
7ı. Nafiz Edgüer î. Alâeddin Güvsa Ş. Yunus 

Ankara Antalya Çanakkale 
B. Baykan T. Örs Avni Yukurıuc 

Hakkâri içel istanbul 
/. 77. Aykurd E. înanknr Kânıi Akyiiz 
izmir Ordu Tokad 

Nazmi İlker S. Sırrı Tarcan II. A, Aiftnna 
Urfa 

Refet Ülfien 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 71 
Esas No. 1/374 

9 - V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Devlet konservatuvarı hakkında hazırlanan 
ve Başvekâletin 25 - IV - 1940 tarih ve 6/1818 
sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunulan kanun 
lâyihası Maarif encümeni mazbatasile birlikte 
Encümenimize tevdi edilmekle mezkûr lâyiha 
Maarif vekili Hasan Âli Yücel hazır olduğu halde 
tedkik ve müzakere olundu. 

içtimaî ihtiyacın en mühim icablarmdan sayı
lan müzik ve temsil kültürünün yükselmesi için 
halkın sanat kabiliyetlerinin inkişafına imkân 
yerecek sıkı bir disiblin altında akademik bir mü
essese kurulması lüzumunu gösteren mucib sebeb-
ler lâyihasile verilen şifahî izahlar Encümence 
pek musip ve yerinde görülmekle bu maksadın 
teğmini istihdaf edilen bir Devlet konservatuvarı 
tesisine mütedair bulunan kanun lâyihası esas 
itibarile kabule şayan görülmüş ve Maarif encü
meninin bazı değişikliklerle hazırladığı lâyiha 
metni üzerinde müzakere icra edilmiştir. 

Devlet konservatuvarmın kurulması iein muk-

tazi tahsisatla yatılı parasız olarak tahsil gören 
ve mecburî hizmet taahhüdünde bulunacak olan 

talebelerin mezun olduktan sonra tatbikat sahne
sinde staj gördükleri sırada kendilerine verilecek 
bursun 1940 malî yılı bütçesinde karşılığı teğmin 
edildiği anlaşılmıştır. 

Encümen, lâyihanın dördüncü ve beşinci mad
delerinin 12 ııci maddeden sonra yazılmasını, 
t azamimin ettiği hükümler itibarile muvafık gör
müş ve bu suretle dördüncü maddeden itibaren 
numaralarda değişiklik olmuştur. 

Maarif encümeninin hazırladığı lâyihanın ye
dinci maddesinde parasız yatılı ve paralı yatısız 
olarak alınacak talebe hakkında hususî bir tali
matname yapılacağı yazılı bulunmakta ise de her 
vekâletin kanunlar hakkında talimatname yap
mağa salahiyetli olduklarından kanun metinle
rinde böyle bir kayid bulunması doğru olamıyaca-
ğmdan talimatname yerine alınacak talebenin 
mikdar ve evsaf ile yatısız paralılardan alınacak 

( S. Sayısı : 126 ) 
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ücret haddi hakkında Maarif vekilliğince tesbit 
edilecek esaslar dairesinde muamele yapılması 
muvafık görülmüş ve madde bu suretle değişti
rilmiştir. 

Konservatuvarda muallimlerin okutmağa mec
bur oldukları ders saatleri tahdid edilmiş oldu
ğundan lüzumuna göre bu had dışında fazla ders 
verilecek muallimlerle hariçten tayin olunacak 
muallimlere verilecek ücretin katği olarak tesbiti 
yerine vekâlete bir takdir hakkı verilmesi muva
fık olacağı mülâhazasile bu kabîl muallimlere her 
ders saati için azamî üç Kra verilmesi suretinde 
14 ncü maddede bir değişiklik yapılmıştır. 

15 nci maddede kanunda zikredilmeyen idare 
ve tedris işlerinin de halin ieabına göre Maarif 
vekilliğince tesbit edilecek esaslara göre yürütül
mesi tensib edilmiş ve madde bu suretle yeniden 
yazılarak vekâletin talimatname hazırlayacağı 
kaydi çıkarılmıştır. 

Lâyihada muvakkat ikinci madde olarak yazı

lan ve 1940 malî yılı içinde (L) cedveline alına
cak maaşlar hakkındaki kayid, bu lâyiha kabul 
edildiği takdirde umumî bütçeden evvel kanuni-
yet iktisab edeceğinden muvazenei umumiye ka
nununda yer alacağı tabiî olmakla lâyihada buna 
dair bir hüküm konmasına mahal görülmemiştir. 

Lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
Kırklareli 

B. Denker 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
8. Serim 

Sivas 
R. Çiner 

Kastamonu 
T. Çoşkan 

Bursa 
N. Ayaş 
İsparta 

M. Unsal 
Mardin 

R. Erten 
Trabzon 
8. Bay 

Kocaeli 
S. Yargı 

Elâzığ 
F. Altay 
İsparta 
R. Ünlü 
Muğla 

/ / . Kitabçı 
Urfa 

8. îşbay 
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SÜKÜME^ÎN TEKLÎFÎ 

Devlet konservatuvarı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankarada Maarif vekilliğine 
bağlı bir Devlet konservatuvarı kurulmuştur. 

MADDE 2 — Devlet konservatuvarı iki kıs
ma ayrılır : 

a) Müzik kısmı, 
b) Temsil kısmı, 
Müzik kısmı şu şubeleri ihtiva eder : 
1 - Kompozisyon, 
2 - Orkestra idaresi, 
3 - Piyano, org, harb, 
4 - Yaylı sazlar, 
5 - Nefesli ve vurma sazlar, 
6 - Teganni (Opera muganniliği, koro mu-

ganniliği, konser muganniliği). 
Temsil kısmı şu şubelere ayrılır: 
1 - Opera, 
2 - Tiyatro, 
3 - Balet. 

MADDE 3 — Müzik ve temsil kısımlarında 
bulunan her şube birer mütehassıs şefle idare 
edilir. Her iki kısmın gayesi memlekette müzik, 
tiyatro, opera balet kültürlerini işlemek ve 
salahiyetli sanatkâr yetiştirmektir. 

MADDE 4 —Şube şefliğine tayin olunan 
muallimler Devlet konservatuvarından başka bir 
müessesede ilâve ders ve vazife alamazlar. 

MADDE 5 — Devlet konservatuvarının ma
aşlı veya ücretli meslek dersleri muallimleri Ma
arif vekilliğinin tahrirî müsaadesi olmadıkça ha
riçte resmî, yarı resmî, ve hususî müesseselerde 
her hangi bir vazifeyi deruhde edemezler. 

MADDE 6 — Devlet konservatuvarı, orta 
ve yüksek olmak üzere iki tahsil derecesini ih
tiva eder. 

MADDE 7 — Devlet könservatuvarmm bü
tün şubelerine her yıl ihtiyaç nisbetinde ve ha
zırlanacak hususî talimatnamesi mucibince im
tihanla parasız yatılı ve paralı yatısız talebe 

MAABÎF ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRİŞt 

Devlet konservatuvarı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 —- Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet konservatuvarı iki kıs
ma ayrılır ; 

A) Müzik kısmı, 
B) Temsil kısmı, 
Müzik kısmı şu şubeleri ihtiva eder : 
1 - Kompozisyon, 
2 - Orkestra idaresi, 
3 - Piyano, org, harb, 
4 - Yaylı sazlar, 
5 - Nefesli ve vurma sazları, ' 
6 - Teganni (Opera muganniliği, koro mu

ganniliği, konser muganniliği). 
Temsil kısmı şu şubelere ayrılır : 
1 - Opera, 
2 - Tiyatro, 
3 -Balet. 
Müzik ve temsil kısımlarında bulunan her 

şube birer mutahassıs şefle idare edilir. 

MADDE 3 — Her iki kısmın gayesi mem
lekette müzik, tiyatro ,opera ve balet kültürünü 
işletmek ve salahiyetli sanatkâr yetiştirmektir. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümetin teklif iaynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Devlet konservatuvan hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Maarif encümeninin teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Her iki kısmın gayesi memle
kette müzik, tiyatro, opera ve balet kültürünü 
işlemek ve salahiyetli sanatkâr yetiştirmektir. 

MADDE 4 — Hükümet teklifinin altındı 
maddesi aynen kabul 

MADDE 5 — Devlet konservatuvannın bü
tün şubelerine her yıl ihtiyaç nisbetinde ve Ma
arif vekâletinin tesbit edeceği esaslara göre 
imtihanla parasız yatılı ve paralı yatısız talebe 

s 
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alınır. Parasız yatılı talebeler hizmet mükelle
fiyetlerini, Maarif vekilliği tarafından kendi
lerine meslekleri dahilinde gösterilecek her han
gi bir vazifede tahsil müddetlerinin iki misli 
çalışmak suretile ifâ ederler. 

MADDE 8 — Devlet konservatuvarınm yatı
sız talebeleri Maarif ve Maliye vekilliklerince 
tesbit olunacak yıllık bir ders ücretini ödemeğe 
mecbur tutulurlar. 

MADDE 9 — Devlet konservatuvarınm ope
ra ve tiyatro şubelerinde okuyan talebe, tah
sillerini bitirdikten sonra müessesenin tatbikat 
sahnesinde bir sene staj yaparlar. 

Stajiyerlere her ay 85 lira ücret verilir ve bu 
ücretler ihtiyaca göre her yıl bütçesinin konser-
vatuvara tahsis edilen faslına konur. Stajiyer-
lerin yatılılık ile alâkaları kesilir. 

MADDE 10 — Devlet konservatuvarma 
bağlı bir Tiyatro ve Opera tatbikat sahnesi ku
rulacaktır. 

MADDE 11 — (Konservatuvar Tiyatro ve 
Opera şubelerinin rejisörleri ve orkestra şefleri 
bu tatbikat sahnesinde de çalışmakla mükellef
tirler. 

MADDE 12 — Devlet konservatuvarınm me
zunları arasından Devlet Tiyatro ve Operası 
ile Biyaseticümhur Filârmonik orkestrasına lü
zumu kadar sanatkâr alınır. Mezunların sayısı, 
yukarıda adı geçen müesseselerin kadro ihtiya
cını aştığı takdirde, Maarif vekilliğince açıla
cak müsabaka imtihanında muvaffak olanlarla 
noksan kadrolar ikmal edilir ve müsabakaya 
girmeyen, giremeyen veya girib te muvaffak 
olamayan parasız yatılı mezunlar mecburi hiz
metlerini gene ihtisasları dahilinde Maarif ve
killiğince tensib edilecek yerlerde ifa ederler. 

MADDE 13 — Devlet konservatuvarınm maaşlı 
memur ve muallimlerinin maaş, derece ve aded-
leri bağlı (1) numaralı cedvelde, Konservatu-

i Mİ ft 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 — Devlet konservatuvarma bağ
lı bir tiyatro ve opera tatbikat sahnesi kuru
lacaktır. 

MADDE 10 — Opera, tiyatro ve balet şu
belerinde okuyan talebe ayrıca bir sene mües
sesenin tatbikat sahnesinde tatbikat gördükten 
sonra tahsillerini bitirirler. 

Tatbikat talebesinin yatılılıkla alâkaları 
kesilir ve kendilerine burs olarak her ay (85) 
lira verilir. Bu burslar ihtiyaca göre her yıl 
bütçesinin konservatuvara tahsis edilen faslına 
konur. 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 —• Hükümetin teklif iaynen ka
bul edilmiştir. 
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alınır. Palasız yatılı talebeler hizmet mükellefi
yetlerini, Maarif vekilliği tarafından kendileri
ne meslekleri dahilinde gösterilecek herhangi 
bir vazifede tahsil müddetlerinin iki misli çalış
mak suretile ifa ederler. 

MADDE 6 — Hükümet teklifinin 8 nci mad
desi aynen 

MADDE 7 -
maddesi aynen 

Maarif encümeninin 9 ncu 

MADDE 8 -
maddesi aynen 

Maarif encümeninin 10 ncu 

MADDE 9 — Hükümet 
maddesi aynen 

teklifinin 11 nci 

MADDE 10 — Hükümet teklifinin 12 nci 
maddesi aynen 

MADDE 11 — Hükümet teklifinin 4 ncü 
maddesi aynen 
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var ve tatbikat sahnesi daimî ücretli memur, 
muallim ve müstahdemlerinin aded ve ücret 
mikdarları da bağlı (2) numaralı cedvelde gös
terilmiştir. Konservatuvar ve Tatbikat sahnesi 
müteferrik müstahdemlerine aid ücretler her 
yıl bütçesinin D cedveline konur. 

MADDE 14 — Devlet konservatuvarmın 
maaşlı muallimleri tayin kararnamelerinde zik
redilen vazifeyi haftada en çok 20, en az 16 
saat ders okutmakla ifa ederler. Haftada 20 
saatten yukarı ders vermeleri icab eden maaşlı 
muallimler ile kendilerine esas dersi haricinde 
ilâve ders verilen konservatuvar muallimlerine 
ve hariçten ders saati hesabile muallim olarak 
tayin edilenlere, okutacakları her ders saati için 
üç lira ücret verilir. Devlet konservatuvarı 
muallimlerinin okuttukları derslerin mecmuu, 
diğer kültür müesseselerinde okutacakları ders
ler de dahil olmak üzere, hiç bir vakit 28 saat
ten fazla olamaz. Başmuavinlik veya müdür 
muavinliği vazifesi de deruhde eden muallimler, 
başka bir mektebde ders alamazlar ve bunların 
Konservatuvarda verecekleri ders saatlerinin 
sayısı haftada 10 saati geçmez. 

MADDE 15 — Devlet konservatuvarmın bu 
kanunda zikredilmeyen idare ve tedris işleri, 
Maarif vekilliğince hazırlanacak (Konservatu
var talimatnamesi) ne göre yürütülür. 

Mf. E. 

MADDE 14 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 15 
bul edilmiştir. 

Hükümeti nteklifi aynen ka-
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MADDE 12 — Hükümet teklifinin 5 nci 
maddesi aynen 

MADDE 13 — Devlet konservatuvarı ma
aşlı memur ve muallimleri kadrosunun derece, 
unvan, aded ve maaşları bağlı (1) sayılı ced-
valde, Konservatuvarla Tatbikat sahnesi daimî 
ücretli kadrosuna dahil bulunanların derece, 
unvan, aded ve aylıkları bağlı (2) sayılı ced-
velde ve ücretlilere aid ihtisas mevkileri de (3) 
sayüı cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 14 — Devlet konservatuvarmın 
maaşlı muallimleri tayin kararnamelerinde zik
redilen vazifeyi haftada en çok 20, en az 16 
saat ders okutmakla ifa ederler. Haftada 20 sa
atten yukarı ders vermeleri icab eden maaşlı 
muallimlerle kendilerine esas dersi haricinde 
ilâve ders verilen Konservatuvar muallimlerine 
ve haliçten ders saati hesabile muallim olarak 
tayin edilenlere, okutacakları her ders saati 
için azamî üç liraya kadar ücret verilir. Dev
let konservatuvarı muallimlerinin okuttukları 
derslerin mecmuu, diğer kültür müesseselerin
de okutacakları dersler de dahil olmak üzere, 
hiç bir vakit 23 saatten fazla olamaz. Başmua-
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MUVAKKAT MADDE 1 — 2541 numaralı 
kanunun Musiki muallim mektebi ve temsil şu
besine taallûk eden ahkâmı kanunun meriyete 
girdiği tarihten itibaren kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 13 ncü maddeye 
bağlı 1 numaralı cedvelde derece ve sayıları 
gösterilen maaşlar 1940 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununun (L) cedveline alınmıştır. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinde meriyete girer. 

MADDE 17 — Bu kanunu tatbika tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

16-IV-1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Ankan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alatas R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 17 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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vinlik veya müdür muavinliği vazifesi de der-
uhde eden muallimler, başka bir mektebde ders 
alamazlar ve bunların Konservatuvarda vere
cekleri ders saatlerinin sayısı haftada on saati 
geçmez. 

MADDE 15 — Devlet konservatuvarmm bu 
kanunda zikredilmeyen idare ve tedris işleri, 
Maarif vekilliğince tesbit edilecek esaslar dahi-

j> linde yürütülür. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümet tekli
finin birinci muvakkat maddesi aynen 

MADDE 16 — Hükümet teklifinin 16 ncı 
maddesi aynen 

MADDE 17 — Hükümet teklifinin 17 nci 
maddesi aynen 

• * (S, Sayısı ; 126 ) 



Derece 

— 12 — 
Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cedveller 

[1] NUMARALI CEDVEL 

Memuriyetin nevi Sayı Maaş | Derece Memuriyetin nevi 

10 

10 

11 
12 
3 
4 

Dahiliye şefi 

Hesab memuru ve mu-
temed 
Katil) 
Allı t muhafızı 
Muallim 

» 

1 

1 
1 
1 
1 
2 

35 

35 
30 
25 

100 
90 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
13 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

2 
2 
6 
8 

10 
15 
4 
1 

Maaş 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
25 
20 

[2] NUMARALI CEDVEL 

Dr. 

10 
13 

8 
10 
10 
10 
10. 
15 
4 
6 
S 
8 

Memuriyetin nevi 

Baş yardirektör 
Yardirektör 
Mütercim 

» 
Katil) ve hesab memuru 
Kütüx)hane memuru 
Folklor arşiv şefi 

» » dosya memura 
Ansambl sınıfları şefi 
Konservıtuvar orkestrası sel'i 
Oda müziği sınıfları şefi 
Opera bölümü şefi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 

Aylık 
ücret 

100 
60 

140 
100 
100 
100 
100 
40 

300 
210 
140 
140 

Dr. 

6 
7 

7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
8 

Memuriyetin nevi 

Muallim 
» 

Tatbikat sahnesi 
Tatbikat sahnesi müdürü 
Piyes müdekkiki 
Teknik müdür 
Sahne ressamı 

» » muavini 
Suflör 
Işık ustası 
Dahiliye şefi 

Aded 

1 
1 

1 

Aylık 
ücret 

210 
170 

170 
170 
170 
170 
140 
120 
120 
140 

Dr. Memuriyetin nevi 

7 Tatbikat sahnesi müdürü 
7 Piyes müdekkiki 
7 Teknik müdür ' 

[3] NUMARALI CEDVEL 

Aylık 

1.70 
170 
170 

: 
Dr. 

i 7 

| 8 
i 9 
İ 9 

Memuriyeti n ne v i 

Sahne ressamı 
» » muavini 

Suflör 
Işık ustası 

Aded 
Aylık 
ücret 

170 
140 
120 
120 

*>&<* 

( S. Sayısı ; 120 ) 


