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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1939 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası kabul edildi. 

Memduh Geleson'a aid Arzuhal encümeni maz
batası üzerinde müzakere cereyan ettkten sonra 
mazbata encümene iade olundu. 

Yarbay Memed Salâhattin Sagunun maaşına dair 
mazbata kabul edildi. 

Orman umum müdürlüğü ve Orta orman mektebi 
teşkilât ve muallimleri hakkındaki kanun ile , 

Orman koruma teşkilât kanununda, 
Posta, telgraf ve telefon idaresi vazifelerine aid 

kanunda, 
Sıhhat ve çtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve 

memurin kanununda, 
Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 

kanunda, 
Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât ka-

Lâyihalar 
1 — Ankarada inşa edilecek ecnebi Devletler se

farethaneleri ve konsolosluk binaları için ecnebi 
memleketlerden getirilmiş ve getirilecek olan her 
türlü inşa malzemesinin gümrük resminden muafiyeti 
ve bunlara aid binaların mütekabiliyet şartile bazı 
harç ve resimlerden istisnası hakkında kanun lâyihası 
(1/403) (Hariciye, Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlü
ğü teşkiline ve vazifelerine dair kanun lâyihası 
(1/404)* (Dahiliye, îktısad, Nafia ve Bütçe encümen
lerine) 

3 — Su mahsulleri kanunu lâyihası (1/405) (Na
fia, îktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/406) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
5 — Çerkeşin Ören köyünden BekiroğuIIarmdan 

İbrahimoğlu Mustafa özdemirin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/252) 
(Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
6 — Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ihraç edi

lecek mallar ve halen gümrüklerimizde bulunan Al
man mallarının kâffesinin memleketimize idhal olun
ması hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve îktısad 
encümenleri mazbataları (1/317) (Ruznameye) 

7 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te
adülüne dair 3856 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 
cedvelin Maarif vekâletine aid kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve 

nununda değişiklikler yapılmasına, 
Askerî ceza kanununun iki maddesinin değiş tiril-

mesine, 
Askerî muhakeme usulü kanununun br maddesinin 

tadiline, 
Bulgaristana beş milyon kiloluk munzam bir odun 

kömürü kontenjanı verilmesine mütedair olarak teati 
edilen notaların tasdiki akkmdaki kanun lâyihaları 
kabul edildi. 

Devlet konservatuvarı hakkındaki kanunun heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakere kâfi görüldükten son
ra maddelere geçildi ve çarşamba günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan V. Kâtib Kâtib 
Dr. M. Germen Bursa İsparta 

Dr. S. Konuk K. Ünal 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/378) (Ruznameye) 
8 — Fevkalâde vaziyet dolayisile bazı vergi ve 

resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin .mükelle
fiyet mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası ve 
tktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/338) (Ruznameye) 

9 — Türkiye - İsveç ticaret ve kliring anlaşma-
larile merbutlarının bir ay müddetle temdidi hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye ve Îktısad encümenleri 
mazbataları (1/325) (Ruznameye) 

10 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına zeyil 
olarak imza edilmiş olan protokolün tasdikına dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Îktısad encümenleri 
mazbataları (1/349) (Ruznameye) 

11 — Türkiye - — İtalya ticaret anlaşmasına bağlı 
2 sayılı listede tadilât icrası için teati olunan nota
ların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve tktısad encümenleri mazbataları (1/228) (Ruz
nameye) 

12 — Türkiye - Lettonya ticaret anlaşmasına 
bağlı A ve B kontenjan listelerinin iptali ile yeniden 
tanzim olunan listelerin bunların yerine kaim olması 
için teati notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Îktısad encümenleri mazbataları 
(1/222) (Ruznameye) 

13 — Türkiye - Romanya arasında akdedilen ti
caret ve tediye anlaşmalarının tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve tktısad encümenleri maz
bataları (1/277) (Ruznameye) 

14 — 3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihashı ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/393) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B I R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Şemseddin Günaltay 
KATÎBLER : Kemal Ünal (İsparta), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
Bş. Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) — Ar

kadaşlar, bu günkü evrakı varidenin 2 numara
sında, Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdür
lüğü teşkili hakkında bir lâyihai kanuniyeyi 
huzuru âlinize takdim ettik. Dahiliye, İktısad, 
Nafia ve Bütçe encümenlerine havale edilmiştir. 
Tensib buyurulursa Bütçe müzakeresinden evvel 

BAŞKAN — Ruznameye geçiyoruz. 
1 — Örfî idare kanunu lâyihası ve Millî Mü

dafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/67) [1] 

Örfî idare kanunu 

BİRİNCİ BAB 
Örfî idare 

Birinci kısım 
Umumî hükümler 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
86 ncı maddesine tevfikan verilmiş olan umumî 
veya mevziî örfî idare kararı Dahiliye vekâleti 
tarafından münasib vasıtalarla ilân olunur. 

Örfî idarenin hudud veya müddeti üzerinde 
yapılacak değişiklikler de ayni suretle ilân 
edilir. 

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

MADDE 2 — Örfî idare altına alman yer
lerde umumî emniyet ve asayişe taallûk eden 
ve İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tesbit 
olunan zabıta salâhiyet ve vazifeleri askerî ma
kamlara intikal eder. Bu makamlar kendilerine 
intikal eden salâhiyet ve vazifelere müteallik 
kararları ve emirleri mahallî zabıtası marifetile 
icra ettirir. 

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

[1] Birinci müzakeresi 47 nci inikad zabtın
dadır. 

çıkması için muvafıksa muvakkat bir encümen 
tarafından bunun tedkikini heyeti celilenizden 
rica ediyorum. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Havale edilen encümenlerden 
beşer zat alınmak şartile Muvakkat bir encümen 
teşkili teklif ediliyor. Teklifi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

İkinci kısım 
| Örfî. idarenin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 3 — Örfî idare altına alman yer
lerde, askerî idare aşağıda yazılı fevkalâde ted
birleri ittihaz ve tatbika salahiyetlidir. 

I - Görülecek lüzum üzerine meskenleri ve 
her türlü cemiyet, kulüb gibi teşekküllere aid 
binaları ve bunların müştemilâtını ve iş mahal
leri ile sair kapalı yerleri ve mekteb, telgraf 

; ve sair mersuleleri şahısların üzerlerini gece 
i ve gündüz aramak ve bunlarda sübut vasıtaları 

olan veyahud müsadereye tâbi bulunan eşyayı 
zabıt ve radyo, telefon ve telsiz gibi bilcümle 
muhabere vasıtalarını kontrol ve icabında tatil 
ve menetmek; 

II - Memleketin inzibat ve emniyetini ihlâl 
etmek suçlarile sabıkalı olanları ve emniyeti 
umumiye nezareti altında bulunanları ve örfî 
idare altına alman yerlerde muayyen bir ika
metgâhı olmayanları ve şüpheli olan sair kimse
leri örfî idare mmtakasmdan çıkarmak; 

III - Türk ceza kanununun 189 ncü madde
sinde yazılı olan silâhlarla alet ve cephanele
rin ve dinamit, boğucu gaz bomba ve buna mü
masil alâtı muhribe ve mevaddı infilâkiye ve 
müştaile ve bunların ihzar ve imaline yarayan 
edevat ve vesaitin teslimi için emirler vermek 
ve bunları arayıb toplamak; 

IV - Gazete, kitab ve sair matbuaların tab ve 
I neşrini veya hariçten idhalini menetmek ve 

matbaaları kapatmak ve matbuat ve telgraf ve 
I mektub üzerine sansör koymak; 
I V - Kapalı ve açık yerlerde her türlü toplan-
| tıları menetmek ve cemiyetlerin faaliyetlerini 
| durdurmak; 

VI - Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 111 — 
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sinema, bar ve emsali umuma açık yerleri ka
patmak veya bunların açılma ve kapanma za
manım tayin ve tahdid etmek; 

VII - Örfî idare mmtakasma girib çıkmak 
isteyenler hakkında takyidat ve tahdidat koy
mak; 

VIII - Geceleri dolaşmayı takyid veya menet
mek; 

IX - icra Vekilleri Heyeti tarafından ittihaz 
ve tebliğ edilen emirleri ve ilân edilen sair ted
birleri takib ve icra etmek. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bu maddenin 3 n-
cü fıkrasında: «Türk ceza kanununun 189 ncu 
maddesinde yapılı olan silâhlar ...» denilmekte
dir. Binaenaleyh, hatıra olarak ilk Büyük Millet 
Meclisi azalarına verilen silâh da dahildir. Fa
kat istisnası lâzımgelir. Zapta geçmesi için söy
lüyorum. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Zaten onun 
hakkında kanunu mahsus vardır. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Encümen 
izah ederse kâfidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka.bul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
Teşhüât 

MADDE 4 — Örfi idare altına alınan yer
lerde bu kanun hükümlerini tatbik etmek üzere 
hazarda Genel kurmay başkanı ve seferde Baş
komutanlık tarafından en az kolordu komtan-
lığı yapmış bir komutan, örfî idare komutanı 
olmak üzere seçilerek Millî Müdafaa vekâletince 
tayin muamelesi yapılır. Bu komutanın refaka
tine lüzumu kadar subay ve askerî adlî hâkim 
ve memur verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Madeyi kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Örfî idare mahkemeleri aşağı
da yazılı şekilde teşekkül eder : 

I —• Örfî idare komutanlığı refakatinde as
kerî muhakeme usulü kanununun 31 nci ve 35 
nci madedelrine tevfikan lüzumu kadar askerî 
mahkeme teşkil olunur. Bu mahkemeler 
toplandıkları mahallin ismini taşırlar. 

II - Örfî idare mahkemelerinin asıl ve yedek 
askerî ve askerî adlî hâkimleri zabıt kâtib-
leri ve diğer memur ve müstahdemleri Millî 
Müdafaa vekili tarafından intihab ve tayin olu
nur. Askerî adlî hâkimler bunlardan bilfiil hâ
kimlik etmiş olanlar arasmda,n seçilir. 

III - Müstacel ve zarurî hallerde örfî idare 
mahkemeleri teessüs edinceye kadar ma,hallî hâ
kim ve Cumhuriyet müddeiumumileri askerî ad
lî hâkimin vazifesini görürler. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 

yoktur. Madeyi kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım 
Örfî idare mahkemelerinin vazifeleri 

MADDE 6 — Örfî idare altma alman yerler
de aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiililere işti
rak edenler örfî idare komutanı tarafından ta-
leb edildiği takdirde sıfat ve memuriyetleri 
ne olursa olsun örfî idare mahkemelerinde mu
hakeme olunurlar: 

I - Türk ceza kanununun ikinci kitabının bi
rinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıl
larında yazılı Devletin şahsiyetine karşı cürüm
ler. 

II - Türk ceza kanununun ikinci kitabının 
beşinci babrnın birinci faslında yazılı suç işle
meğe tahrik fiillerile ikinci fasılda yazılı cü
rüm ikaı için cemiyet teşkil etmek suçları; 

III - Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
altıncı babınm ikinci faslında yazılı Devlete aid 
mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hak
kındaki suçlar; 

IV - Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
7 nci babında yazılı ammenin selâmeti aleyhin
deki suçlar; 

V - Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
10 ncu babının ikinci faslında yazılı yağma, 
yol kesme, adam kaldırma suçları; 

VI - Türk Ceza kanununun 179, 180, 188, 
234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256, 
257, 258, 260, 264, 316, 317 nci maddelerinde 
yazılı suçlar; 

VII - Askerî Ceza kanununun 75, 93, 94, 95, 
96 nci rnaddelerile 148 nci maddenin ikinci fık
rasında ve 160 nci maddesinde yazılı suçlar. 

ABDÜRRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar; bu kanunun birinci 
müzakeresinde bu altmcı madde hakkında hayli 
münakaşalar cereyan etti. Lâyihanın son encü
meni olan Adliye encümeni ekseriyeti bu ka
nunda baş tarafında okuduğumuz sıfat kelime
sinin çok şümullü bir mana ifade edeceği ve 
hatta yanlış tatbikat dolayısile bazan Meclis 
azasmı dahi içine alabilmesi ihtimalini düşünü
lerek bu sıfat kelimesi kaldırılmıştır. Esasen bu 
sıfat kelimesi kaldırırken cümlenin başında bu
lunan «Örfi idare altına alman yerlerde aşağı
daki fiilleri işliyenler ve bu fiillere iştirak eden
ler...» demekle zaten bu cürümleri işleyenlerin 
kâffesi bu maddenin dairei şümulüne dahil ol
duğunu ifade ettiler. 

Aşağıdaki memurlara aid olan kısım münha
sıran hususî mahkemelere tâbi olan memur sini 
fmın dahi ayni şekilde, idarei örfiye mahkeme
lerinde muhakeme edilmelerini icabettiren bir 
madde olarak ifade buyurdular. Dahiliye en
cümeni ise bu sıfat kelimesinin lâzım olduğunu, 
bu sıfat kelimesi kalkınca bu madde münhasıran 
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memurlar için mevzu bir madde olarak kalaca
ğını ifade buyurdular. Bunun kalmasını iste
diler. 

Muhterem arkadaşlar; her iki tarafta noktai 
nazarında haklı idi. Onun da dediği; öbirinin de 
dediği doğru idi. Ancak esas hedef birdi. Ka
nunun metni aynı maksadla bu cürmü işleyen
ler kim olursa olsun bu takibata maruz kala
caklardır. Bunlardan memur olanlarında sıfatı 
memuriyetlerine bakılmaksızın aynı şeraite tâbi 
olacaktır. İki encümenin de noktai nazarında 
ittifak olmakla beraber yalnız tarzı ifadede şu 
veya bu şekilde tahrir tarzı bir münakaşa mev
zuu teşkil etti. 

Arkadaşlar, bir kanunun metninde Meclis 
azasının muhtelif noktai nazar serdetmeleri ga
yet tabiidir. Nihayet Meclisin ekseriyetle vere
ceği karar kanun mahiyetini iktisab eder. Her
kesin buna itaat etmesi lâzımgelir. 

Fakat bir kanunun şu veya bu şekilde anla
şılmasına meydan vermemek için herhalde ka
nunu yazarken bunu nazarı dikkate almak ve 
böyle münakaşaya meydan vermemek lâzımdır. 
Nasıl ki, Heyete gelen bu kanunun şu veya bu 
şekilde tefsiri yapılmışsa, bunu tatbik edecek ze
vat arasında da şu veya bu şekilde ihtilâfı ef
kârda bulunarak kanunun maksadı hilâfma ha
reket etmek ihtimali de vardır. Bu itibarla her
kesin noktai nazarını telif eden ve her hangi bir 
sui tefehhüme meydan vermiyen bir formül ka
leme aldık. Bir çok arkadaşlarımız da bu esası 
kabul ettiler. Bu formül okunacaktır; kabulünü 
rica ederim. 

Yüksek Beisliğe 
115 sayılı örfi idare kanun lâyihasının altın

cı maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini teklif 
ederiz: 

MADDE 6 — Örfî idare altına alman yer
lerde aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiillere 
iştirak edenler örfî idare komutanı tarafından 
taleb edildiği takdirde örfî idare mahkemele
rinde muhakeme olunurlar. Bunlardan memur 
olanlar hakkında da memuriyetleri ne olursa ol
sun ayni suretle muamele olunur. 

Sivas Çorum 
Abdürrahman Naci Demirağ îsmet Eker 

İzmir Manisa Bolu 
Benal Anman K. Karaosman Lûtfi Gören 
Eskişehir Trabzon Bingöl 

İzzet Arukan Mitat Aydın Feridun Fikri 
Trabzon Bursa 

Faik Ahmed Barutçu Dr. Sadi Konuk 
Yozgad Tokad 

Celâl Arat Tevfik Temelli 
Malatya Afyon 

Mahmud Nedim Zapçı Hamza Erkan 
Afyon 

Şehime Yunus Bir imza okunamadı. 

Denizli Kastamonu 
Emin Aslan Tokad Abidin Binkaya 

Kütahya Edirne 
Sadri Ertem Dr. Fatma Memik 

(Güzel, bravo sesleri). 
ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim; 6 ncı maddenin mevzuu 
iki esasa temas etmektedir. Birisi örfi idare 
mahkemelerinde hangi suçların rüyet edilece
ğini tesbit eder ki, bu 6 fıkra halinde yazılmış
tır. Bu hususta tereddüdü mucib olacak hiç bir 
cihet yoktur. İkinci kısmı, örfî idare mahkeme
lerinin hangi eşhası muhakeme edecekleri hak-
hakkındadır ki, ne encümenler arasında bu esas 
hakkında, ne de Yüksek Heyetinizde beyan edi
len ifadelere nazaran hiç bir tereddüd yoktur. 
Yani istisnaî bir muhakeme usulüne tâbi eşhasın 
dahi örfî mahkemelerde muhakeme edilmeleri 
ve bunlardan ancak teşkilâtı esasiye kanunumu
zun bir hak bahşettiği teşriî masuniyeti haiz 
zeva.t istisna edilmesi hepimizce kabul edilmi» 
bir esastır. O esas hakkında hiç bir tereddü
dümüz yoktur. Şimdi ifade şekli kalıyor. İlk 
şeklinde (Bu fiilleri işliyenler ve bu fiillere iş
tirak edenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa 
olsun...) denilmişti. Bu (Sıfat) kelimesi şümullü 
bir manada anlaşılabilir ve masuniyeti teşriiye-
ye müteallik hükümleri de tadil eder bir vaziyet 
nâdis olabilir. Bu bakımdan aııcümende bunu 
kaldıralım denildi ve sıfat kelimesi kalktı. (Sı
fat) kelimesi kalkınca (Bu fiilleri işliy enler me
muriyetleri ne olursa olsun...) şekli kaldı. Yani 
madde memurlara mahsus bir madde halini aldı, 
ki kanunun ilk müzakeresinde bu mahzur varid 
görülerek eski şekline rücu edildi. Şimdi Abdür
rahman Naci arkadaşımızın her iki şekilde her 
iki taraf haklı idi. Maksad mahzurları izale et
mektir dediler. Eğer kendilerinin teklif buyur
dukları şekil mahzurları izale etmiş ve mak
sadı ifade etmiş olsa idi hiç şüphesiz Adliye en
cümeni buna iltihak eder ve kendilerine müte
şekkir kalırdı. Bendeniz bunun maksadı nasıl 
ifade etmediğini ve kaçınılması icab eden mah
zurları müsaadenizle arzedeceğim. 

Şimdi birinci fıkrayı aynen ibka ediyorlar, 
yani (Sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun... 
cümlesini kaldırıb, (Bu fiilleri işliyenler örfî 

idare mahkemelerinde muhakeme olunurlar, bun
lardan memur olanların memuriyetleri ne olur
sa olsun örfî idare mahkemelerine tabidir) di
yorlar. Bu madde yalnız memurlara müteallik 
istisnaî kaydın kaldırılmasına matuf olsa idi 
bundan daha iyi bir formül bulunamazdı. Ma-
damki siz bu madde ile memurları istisna etmek 
istiyorsunuz biz bunu teğmin ettik denilebilirdi. 
Fakat yalnız bu memurlara aid istisnayi kaldır
mak istemiyoruz, halbuki bu fıkra ile bunu ya
pıyoruz. Bu doğru değildir çünki bu madde yal
nız memurlara aid değildir. Diğer istisnai usu-
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lü muhakemeye tâbi olan eşhasa da aiddir. Ez
cümle hâkimler ve askerlere de aiddir. Yalnız 
bunların istisnaları vardır. Meselâ amiral, gene
ral olursa istisna edilecektir. Demekki bir defa 
bu formül eksiktir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Onlar me
mur değil mi?. 

ADLÎYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Memurun bir umumî mahiyette mâ
nası vardır, bir de ceza kanunu tatbikatı bakı
mından mânası vardır. Memurların tâbi olduğu 
usulü muhakeme ve askerlerin tâbi olduğu usu- j 
lü muhakeme başkadır. Bunlar da tâbi olduk- j 
lan mahkemelerde muhakeme edileceklerdir. Bu j 
bakımdan bir defa eksik ve mahzurludur. Bu | 
formülü tereddüdlerimizi izale etmek için kabul | 
edecek olursak işte o zaman mebuslar da buraya ! 
girebilirler. Ceza kanununun 279 ncu maddesi j 
şudur, ikinci fıkrasını aynen okuyorum: «De- j 
vamlı veya muvakkat, ücretsiz veya ücretli, ih- i 
tiyarî veya mecburî olarak teşriî, idarî veya adlî | 
bir amme vazifesi gören diğer kimseler memur j 
sayılır.» demek ki, Ceza kanununun tatbiki mev- j 
zuubahsolan hususlarda kendilerine Ceza kanu- l 

nunun hükümleri tatbik edilecektir. Bir mebus j 
dahi bu bakımdan memur sayılmaktadır. Farzı j 
muhal bir rüşvet verilmesi ile takibat yapılsa Ce- j 
za kanununun o maddeleri tatbik edilcektir. Bu i 
itibarla memur kelimesi bu şekilde kalırsa 279 j 
ncu maddenin arzetmiş olduğu mahzuru belir- | 
miş olur. Şu halde yegâne çare; maksad nedir?. | 
Masuniyeti teşriiyeye aid hükümlerin mahfuz tu- j 
tulması değil mi?. Bir fıkra ile bu yapılır. Yal
nız bunda da bir mahzur var oda vazii kanun 
muvafık görseydi bu kanun tadil edilebilirdi. 
neticesi çıkar. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşahane) — 
Edilebilirdi. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Olamaz, Çünkü ahkâmı esasiyeden-
dir. Teşkilâtı esasiyenin tadili için teşkilâtı esa-
siyede derpiş edilen usuller vardır. Sülüsan me
selesi ve saire.... 

Meseleyi arzetmiş oluyorum. Tabu Yüksek 
Heyetiniz ne emir buyurursa maksad hep birdir, 
en iyi netice elde edilir. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Şinasi arkadaşımızın hâkimleri, memur ad
detmemeleri benim aklıma sığmadı. Hâkim ni
çin memur olmasın. Memurdur, hususî hüküm
lere tâbidir. Asker vaziyetine gelince... Zaten 
memur denince Devletten maaş alan herkes 
memur olabilir. 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Askerler 
o vaziyette değildir. j 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMlAĞ (Sivas) j 
— Böyle bir ihtimal varsa; memurun yanma j 
« meslek ve memuriyetleri » diye bir ka.yid ilâ- j 
ve edilebilir. Elverir ki, evvelki müphemiyet or- j 
tadan kalkmış olsun. i 

SALÂH YARGI (Kocaeli) - - Takririn naza
rı dikkate almıb Adliye encümenine gitmesi en 
muvafık şekildir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Mü
saade buyurulur mu? 

BAŞKAN —• Daha evvel söz almış arkadaş
lar var. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ben 
takririmi izah edeceğim okunsun da. 

FERİDUN FİKRÎ (Bignöl) — Adliye encü
meninin ekseriyeti bu meselede mahzur gör
müştür, Yani sıfat tabirinde bir mahzur göre
rek kabul etmemiştir. Çünkü gerçi teşkilâtı esa
siye, mebusların masuniyeti teşriiyesini müem
men kılmaktadır. Fakat böyle icabında ta.tbik 
edilecek bir kanunda her hangi bir vaziyette 
böyle iltibasa mahal verecek - sıfat ne olursa 
olsun - tabiri doğrudan doğruya bilhassa bu 
esas noktasından sıfatı teşriiyeyi istihdaf ede
cek bilhassa böyle idarei örfiye gibi 
bir kanunda teşkilâtı esasiyenin 88 ncı 
maddesi gibi arzı vücud etmesini encümen mah
zurlu görmüştür. Bu itibarla 6 reye karşı 7 rey
le bu sıfat kelimesini tayyetmiştir. Ancak bunun 
mahzurlu olduğuna dair verilen takrire gelince, 
bu takrir kanaatimizce mahzurları izale etmek
tedir. Yani Dahiliye encümeninin mütaleasm 
daki endişeyi izale etmektedir. Yani bu 
kanun yalnız memurlar hakkında değil, 
bu fili işleyenler hakkında birinci fıkrasile, 
ikinci fıkrasile, de memurin kanununun 
mahfuziyetini teğmin etmektir. Binaen
aleyh, arkadaşlarımızın teklifleri gibi « mes
lek kelimesinin » ilâvesine hiç lüzum ol
maksızın şekli hazırile kabulü muvafıktır. Bu; 
her türlü endişeyi izale edecek mahiyettedir. 
Bendeniz dahi o takrire vazı imza ettim, 
ve encümen ekseriyetinde olan arkadaşlarımız 
fikirlerinde ve noktai nazarlarında tamamile İs
rar etmekte ve onun kabulünü muvafık ve mah
zuru izale eder mahiyette görmektedir. 

BAŞKAN — İkinci bir takrir var okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Madde sonuna şu fıkranın ilâvesini teklif 

ederiz. 
«Teşriî masuniyete aid Teşkilâtı esasiye ka

nunu hükümleri mahfuzdur.» 
Gümüşhane Rize 

H. Fehmi Ataç Kemalettin Kamu 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşhane) — 

Arkadaşlar idarei örfiye kanunu mesnedini Teş
kilâtı esasiye kanunundan alarak ve ondan kuv
vet alarak onun teğmin etmiş olduğu bazı hak
ları teyid eden örfî ve istisnaî bir kanundur. 
İdarei örfiye kanununda mebusların masuniyeti 
teşriiyeleri usul ve merasime tâbi ahkâmı ami-
redendir, binaenaleyh, o zaten mahfuzdur, de-
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niliyor. Eh, eşhasm hüriyet hakları, tâbi oldu
ğu mahkemeden başka bir mahkemeye sevkedil-
memesi, mülkiyet masuniyeti ve diğer bir çok 
haklar var ki Teşkilâtı esasiye kanununda bun
lar da ahkâmı âmireden ve hususiyeden olmak
la beraber o kanundan kuvvet alarak bu ka
nunla onlar takyid ediliyor. Onlar nasıl takyid 
ediliyorsa buraya sarih bir ifade koymazsak ma
suniyeti teşriiye de takyid edilmiş olacak
tır. Maziyi de arkadaşlarımız pek ala biliyor. 
Binaenaleyh, buraya sarih hüküm koymaktan 

niçin çekimliyor. Adliye encümeni arkadaşlarımız 
diyor ki, biz zaten Meclisin malûmatı olmadan 
mebusların divanı harbi örfilere gitmesine dair 
en ufak bir hüküm dahi koymadık. Dahiliye en
cümeni de bunu söyliyor, Hükümetin fikri de 
budur. Binaenaleyh, buraya sarih bir fıkra koy
maktan niçin kaçınılıyor?. Amma ifade şöyle 
olmuş, böyle olmuş. İfadeyi formüle edecek olan 
da yine Adliye encümenidir. Takrirlerle 
beraber Adliye encümenine veririz, maddeyi ya
par getirir. Bendenizce Teşkilâtı esasiyenin tah-
ti emniyetinde olan bir çok haklan bu kanun 
takyid eder de yalnız masuniyeti teşriiyeyi tak
yid etmez, işte bunu benim aklım almadı. 

REFİK İNCE (Manisa) — İkinci müzake
rede takrir üzerine müzakere açılırda takrir 
vermeksizin herkes söyliyebilir mi?. 

BAŞKAN — Takriri veren söyler, Encümen 
cevabını verir. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Dahilî nizam
nameye göre ikinci müzakerede ancak tadil 
teklifleri üzerine müzakere cereyan eder. Bina
enaleyh, tadil teklifi üzerine herkes söz söyli
yebilir. 

DAHİLÎYE En. NAMINA GALİB PEKEL 
(Tokad) — Muhterem arkadaşlar; bu maddede 
Adliye encümeninden gelen metinde sıfat keli
mesi yoktu. Bu Heyeti Oelileye verilen bir tak
rir üzerine kabul buyuruldu. Onun üzerine 
konmuştur. Sebebi sıfat kelimesi konmadığı tak
dirde bu maddenin yalnız memurlara inhisar et
mesi endişesi idi. 

Hakikaten sıfat kelimesi konmadığı takdirde 
bu madde sadece memurlara inhisar ederdi, 
Halbu ki, bu maddenin yazılışı, sebebi umumî 
idi. Bu maddede yazılan cürümleri kim işlerse 
işlesin, memur işlesin, halktan biri işle
sin. Bunlar mutlaka idarei örfiyenin tesiri 
r.Hında kalacaklardır. Bunu ifadei etmek 
için konmuştu. Sıfat ilâve edilmesi ile o 
mahzur ortadan kalkmıştır. Abdürrahman Naci 
arkadaşımız, başka şekilde bir takrir veriyor. 
Memurlara inhisar etmediğini anlatmak için, 
maddenin yalnız şeklini değiştiriyor. Evvelki 
tadilin sahibi bendeniz olduğum için bu noktai 
nazardan buraya çıkarak, Abdürrahman Naci 
arkadaşımızın verdiği takriri kabul etmekte 
de hiç bir mahzur görmediğimi söylemek iste

dim. Bu suretle de maddenin mânasında umu
miyeti teğmin etmiş oluruz. Fakat bunu tekrar 
edeceğim: Niçin sıfatı kaldırmak istemişlerdi? 
bir endişeden dolayı değil mi? Bu endişe de bu 
kelimenin içine mebusların da dahil olması en
dişesi değil mi? 

Arkadaşlar verilen takrir kabul edildiği za
man ayni mahzur aynen bakidir. Ayni mahzur 
bence geçen sefer kabul ettiğimiz maddenin 
metninde ne ise, arkadaşın söylediği teklifte 
yazılı şekilde de aynidir: Bence esasen böyle bir 
mahzur varid değildir. Ben de bu maddenin 
mebuslara şümulü olmayacağı kanaati hâkim
dir. Esasen masuniyeti teşriiye Teşkilâtı esasiye
nin zım#nı altına alınmıştır. O madde kendine 
mahsus şekilde tadil edimelidir ki, ortadan kalk
sın. Hasan Fehmi arkadaşımızın verdiği takrir 
gibi bir fıkra ile burada masuniyet hükümleri
nin baki olduğunu tasrih etsek ne olur? Ben 
bunda bir mahzur görüyorum. Asıl bunun 
için buraya çıkmış bulunyorum. Kanunlarda 
ancak başka kanunların kaldırılan hükümleri 
yazılır. Baki kalan hükümlerin baki kaldığını 
zikretmeğe imkân olamaz. Bu çıkmaz bir yol
dur. 

Sonra arkadaşlar, bu kadar münakaşadan 
sonra teşriî masuniyetin olduğu gibi kaldığı 
tebarüz etti; buraya çıkan bütün hatibler bu 
maddenin masuniyete dokunmadığını söylediler. 
Mesele bu kadar tavazzuh ettikten sonra artık 
masuniyet yoktur diye bir iddiada bulunmağa 
kim cesaret edebilir, (Bu lâflar zabıtta kalır, 
onu kim okur sesleri). Bence bu maddeyi oldu
ğu gibi kabul edelim, bu kadar münakaşa olduk
tan sonra hepimizin endişe ile üzerinde durdu
ğumuz masuniyeti teşriiyenin ortadan kalkma
dığını kimse hatırına getiremez; şayed getiren
ler olursa memlekette kanun hâkim değil de
mektir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sizden evvel söz alanlar var. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendeniz usul 

hakkında söz istiyorum. Usul hakkındaki söz 
müreccahtır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Efendim, nok

tai nazarıma itiraz etmek istediğini anladı
ğım muhterem Refik İnce arkadaşıma fırsatı 
kelâm vermek için nizamnamei dahilinin bir 
maddesini okuyacağını. Nizamnamei dahilimizin 
107 nci maddesinde (İkinci müzakerede lâyiha 
ve tekliflerin heyeti umumiyesi hakkında müza
kere cereyan etmez. Bu müzakerelerde ancak 
tadil teklifleri üzerinde müzakere cereyan 
eder) Şu halde ikinci müzakerede yalnız tadil 
tekliflerini imza edenler, değil bu hususta mü
zakere küşad edilir. Binaenaleyh, Refik İnce 
arkadaşımıza fırsatı kelâm bahşediyorum. 
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NÂZIM POROY (Tokad) — Feridun Fikri 

arkadaşımız yalnız Refik İnceye fırsatı kelâm 
vermediler, amma bendeniz de bu lûtüflerinden 
istifade edeceğim . Geçen sefer kanunun müza
keresinde bu meseleyi ben halledilmiş şekilde 
gördüm. Çünkü Heyeti ümumiyenin kararma 
iktiran etti. Sıfat, kelimesinden masuniyeti 
teşriiye için endişenin varid olmıyacağı geçen 
müzakerede anlaşılmıştı. Encümen mazbata 
muharriri arkadaşımızın gayet güzel ifade et
tikleri gibi Galib Pekel arkadaşımız da izah et
tiler. Masuniyeti teşriiye mahfuz tutulmuştur. 
Bu noktai nazardan söyleyecek sözüm yoktur. 
Maruzatım daha ziyade Hasan Fehmi beyefen
dinin verdikleri takrire dairdir. 

Arkadaşlar; teşkilatı esasiye kanunu ümmül-
kavanindir, yani kanunların anasıdır. Bilirsiniz 
ki, kanunların arasında bir hiyerarşi vardır. 
Evvelâ Teşkilâtı esasiye kanunları gelir, ondan 
sonra diğer kanunlar. Hatta nizamname ve tali
matları da buna sokabiliriz. Fakat bunların 
başında gelen, Teşkilâtı esasiye kanunudur. Ma
suniyet meselesi Teşkilâtı esasiye kanununda 
dahildir. Hatta ikinci derecede addedilen bir 
kanunla ana kanunumuzun falan hükmü yol
suzdur demek, o kanuna karşı hürmetsizlik ol
maz mı? (DoOTU sesleri) Buna imkân yoktur, 
ben hukukan bu fikre muhalif bir hükmü asla-
kabul edemem. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kadaşlar; affmızı rica ederim; tekrar kürsüye 
gelmeme Nâzım bey elendi arkadaşımın mütalea-
ları saik oldu. Bendeniz zannediyorum ki, bu 
kanun baştan nihayete kadar Teşkilâtı esasiye 
kanununun hükümlerini takyid eden bir kanun
dur. Amma Teşkilâtı esasiye kanunu müsaade 
etmiştir ki böyle bir kanun yapılsın. Daha ev
vel ben bu noktaya işaret ettim. Dedim ki, Teş
kilâtı esasiye kanununun tahtı emniyete almış 
olduğu bilcümle haklar, menfaatlar bu kanunla 
takyid ediliyor. Fakat bu kanun açıktan umumî 
bir kanun değildir, yine kuvvetini teşkilâtı esa-
siyeden alarak hali harbde veya muayyen olan 
şeraitin zuhurunda tatbik olunacak istisnaî ve 
o zamana maksur olarak Teşkilâtı esasiye hü
kümlerini yani Teşkilâtı esasiyenin halka ve 
memurlara ve bütün muhite bahşetmiş olduğu 
hakları takyid eden bir kanundur. Eğer bu 
mantıki teselsül ettirirsek yani yalnız mebusla
ra aid olan kısmını tatbik etmiyecekler, diğer
lerini tatbik edecekler ve böyle bir fıkra kor-
sak, o zaman Teşkilâtı esasiye kanununa mu
halif bir kanun çıkabilir zihniyetini veririz. 
Evet bu kanun, Teşkilâtı esasiye kanununun 
teğrnin etmiş olduğu hakları, menfaatları takyid 
eden bir kanundur. Fakat ne çare ki Teşkilâtı 
esasiye kanunu emrediyor ki; tehlikeli zaman
larda böyle bir kanun yapınız, diyor. Mebuslar 
için tatbik edilmez. O halde, çünki Teşkilâtı 

esasiye kanunu onu tahtı emniyete aldı. Teşki
lâtı esasiye kanununun tahtı emniyete aldığı 
diğer bilcümle hak ve hükümler de tatbik edil
mesin. Bu, kanunun mahalli tatbiki yok de
mektir. 

Sonra Dahiliye encümeni namına söz söyli-
yen arkadaşım; bu, her kanuna konacak mı, de
diler. Hayır, Teşkilâtı esasiyenin teğmin etmiş 
olduğu hak ve menfaatler ve masuniyetler gene 
Teşkilâtı esasiyeye dayanarak takyid edilir. Şim
di yalnız bu kanun mevzubahis olduğu için bu ka
nuna koymak lâzımdır. Binaenaleyh ben iki ta
rafı telif için dedim ki, bundan şu, şu mahzur 
çıkar. Açıkça hükümler koyalım. Müsadenizle 
bu hükümlerin azıcık da tatbikatından bahse
deyim, filî vaziyetten bahseyedim. Bu hüküm
ler bundan evvelki prensiblerimizde esasen ay
nen mevcuddu. Fakat harbi umumide mesuniyet 
meselesi mevzubahis olmadı, idarei örfiye ka
rarnamesi ahkâmı, olduğu gibi, kayıdsız ve şart
sız ayanına da mebusanma da tatbik edildi, is
tiklâl muharebesi zamanında yine idarei örfiye 
icabetti, fakat o zaman B. M. M. ; bana sorun, 
vereyim dedi. Lâzım olanları istediler, o da 
verdi, mesul olanı da oldu, beraet edeni de. 
Bizim yakın mazimizde her iki şekilde tatbikat 
vardır. Harbi umumiye aid olan vaziyet de, o 
zamanki teğminat bu gün mevzubahis ettiğimiz 
maddeden daha eksik değildi. Fakat idarei ör
fiye, salâhiyetim var dedi ve tatbik etti. Hâdi-
satm daha fftela tafsiline girmiyorum. 

Zabıtlardan bahsedildi, idarei örfiye mem
leketin muhtelif yerlerinde hududları üzerinde 
şarkında, garbında, şimalinde ve cenubunda 
muhtelif yerlerinde iş görecektir, bizim zabıt
larla mı meşgul olacak? Bizim zabıtlardaki mu-
talealarımızİa mı karar verecek? 

İfade şekli nasıl olsun? Bendenizce maddeyi 
encümene iade edelim. Adliye encümeni tedkik 
ederek şeklini tesbit etsin. Hiç kimse demiyor 
ki; hayır bizim için masuniyet kabul etmiyelim, 
bunu deselerdi pek alâ ben de kabul ederdim. 
Hayır tatbik edelim amma bu ifade kâfi mi? 
Edelim dedikten sonra bu ifade kâfi değildir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Feridun Fikri Bey 
arkadaşımız 107 nci maddeyi okudular. Halbi-
ki, bu madde birinci müzakereye aiddir. Birinci 
müzakeredeki tadilnamelere taallûk eder. 117 

nci maddesinde ise birinci müzakere bittikten son
ra verilen tadilnameler encümene verilir ve en
cümen tedkik ve mazbatasını tanzim eder. İkinci 
müzakere sırasında söz takrir sahibinindir. 
Takrir sahibi maksadını izah eder. Encümen 
buna cevab verir. Ve takrir Heyeti Umumiyece 
encümene verilebilir. Encümen isterse derhal 
kabul eder. Vaziyet budur. (Reye sesleri). 

BAŞKAN — Takriri okutub yüksek reyinize 
arzediyorum. 

(Gümüşhane mebusu Hasan Fehmi Ataç ve 
arkadaşlarının takriri tekrar okundu). 
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BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar... Alma

yanlar... Maddeyi takrirle birlikte encümene 
veriyorum, 

Abdürrahman Naci Demirağın takririni reye 
koymağa ihtiyaç var mıdır?. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Buna lüzum 
yok, bendeniz de imza sahibiyim, vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Takriri geri mi alıyorsunuz?. 
ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 

Müsaade buyurun mademki Adliye encümenine 
gidiyor, orada halledilir. 

BAŞKAN — Burada müzakeresi yapılmıştır, 
encümen ıttila kesbetti. Binaenaleyh... 

REFİK İNCE (Manisa) — Nasıl olur, takrir 
sahibi vazgeçmiyor ki. 

BAŞKAN — Abdürrahman Naci arkadaşı
mız encümende nazarı itibare alınsm diyor. En
cümen burada hazırdır. Ittıla kesbetti. 

MADDE 7 — Örfî idare altına alman yer
lerde askerî idare tarafından ittihaz edilen 
tedbirlere karşı hareket edenler ve emirlere 
itaatsizlik gösterenler ve hüviyetine dair hila
fı hakikat beyanatta bulunanlar hakkmda Türk 
Ceza kanununun 526 ve 528 nci maddelerinde 
yazılı cezalar üç misli arttırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 8 — Örfî idare ilânını icab ettiren 
ahvale taallûk eden fiilleri örfî idarenin ilânın
dan evvel işlemiş olanlarla örfî idare mahke
mesinin vaziyed ettiği her hangi bir suçla irti
batı olub bu mmtaka haricinde işlenen suçlar 
da birleştirilmek suretile örfî idare mahkemele
rinde görülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım 
Usule aid hükümler 

MADDE 9 — Örfî idare altına alman ma
hallerde teşkil olunan askerî mahkemelerde as
kerî muhakeme usulü kanununun 250 : 256 ncı 
madde hükümleri hariç olmak üzere seferberli
ğe aid hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea yok
tur. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı suçlar
dan dolayı generaller ve amirallerle umumî 
müfettişler, valiler ve kaymakamlar, hâkimler 
ve müddeiumumiler aleyhinde takibat yapıla
bilmesi için her birinin mensub olduğu idareye 
göre Millî Müdafaa veya Dahiliye ve Adliye ve
kilinin iznini almak şarttır. 

BAŞKAN —T Madde hakkında tadilname yok

tur. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BAB 
Harb halinde harekât mıntakalarında tatbik 

edilecek takyidler 
MADDE 11 — Harb halinde örfî idare ilân 

edilmemiş olsa dahi bu kanunun masuniyet ve 
hürriyetlerin takyid ve talikma aid üçüncü 
maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci 
ve altıncı bendlerinde yazılı tedbirleri harekât 
mıntakalarında almağa başkumandanlık salâhi-
yettar olduğu gibi harb hareketlerinin ve askerî 
faaliyetlerin ve mahallî asayişin emniyet ve hi
mayesi için harekât mmtakalarmda bulunma
ları caiz görülmeyen kimseleri bu mmtakalar-
dan çıkarmağa, harekât mmtakalarma girmeği, 
çıkmayı menetmeğe ve bu mmtakalara münaka
lât vasıtalarının girib çıkmasmı tahdid etmeğe 
salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataçm tadil tek
lifi vardır, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Örfî idare kanun lâyihasının 11 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde tadilini teklif eyleriz. 
Madde 11 — Harb halinde örfî idare ilân 

edilmiş olsa dahi İcra Vekilleri Heyeti kararile 
bu kanunun masuniyet ve hürriyetlerin takyid 
ve talikma aid üçüncü maddesinin, birinci, ü-
çüncü, dördüncü, beşinci ve altmcı bendlerinde 
yazılı tedbirleri harekât mmtakalarmda almağa 
başkumandanlık salahiyetlidir. Harekât mmta
kalarmda mülkî idarenin memleket emniyetini 
muhafaza ve takrir için haiz olduğu salâhiyet
ler İcra Vekilleri kararile kısmen veya tama
men askerî idareye intikal eder. 

Gümüşhane 
H. Fehmi Ataç 

BAŞKAN — Takririnizi izah edecekmisiniz? 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Mü

saade ederseniz izah edeyim. Arkadaşlar; bu 
maddede Adliye encümeni, Dahiliye encümeni 
ve Millî Müdafaa encümenlerinin Heyeti Vekile 
kararile tatbik edilecek kısma aid olan fıkrayı 
maddenin kendisi tavzih etmiş ve tadadî olarak 
gösterdiği için bunu derce lüzum görmediğini 
anlıyorum. Çünkü her iki encümenin fıkrasında 
da «İcra Vekilleri Heyeti kararile» cümlesi 
mevcuddur. 

Harb halinde idarei örfiye ilân edilmese dahi 
deniliyor. Harb halinde idarei örfiye ilân edil
memiş olması akla gelmez. Yalnız şöyle bir hal 
olabilir, memleketin herhangi bir hududunda 
harb olur da bütün memlekete şamil bir idarei 
örf iyeye İcra Vekilleri Heyeti lüzum görmez. 
Nihayet bu vaziyet olabilir. Fakat lüzum gör
mediği yerlerde de yüksek kumanda heyeti ida-
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rei örfiyenin aid olan salâhiyetlerini istimal 
eder. Hülâsa bu maddeden bu anlaşılıyor. Fa
kat hangi salâhiyetleri istimal edeceğini Adliye 
encümeni burada tadad etmiştir. Güzel, isabetli 
olmuştur. Yalnız burada eski kanunlarda da-
rülharekât kelimesi vardı. Bu kelime arapça bir 
terkib olmasın diye; harekât mmtakaları şek
linde ifade edilmiştir. 

Bendenizce mâna itibarile değişmiş bir şey 
yoktur. Şimdi ilk bakışta akla geliyor ki hare
kât mmtakaları, muharebenin cereyan ettiği 
sahalar, yahud onun 10, 20, 50 kilo metre derin
liğinde olan yerlerdir. Halbuki böyle değilmiş,, 
Harbi umumide, gerek İstiklâl harbinde bütün 
Türkiye de darülharekât tanınmıştır. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Hayır, ha
yır... 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Mü
saade buyurun, bütün Türkiye tamamen darül
harekât diye tanınmıştır. Hatta o kadar tanın
mıştır ki terfi kanunları, kıdem zamları diğer 
rekizisyon, yani tekâlifi harbiye, tekâlifi milliye, 
mebanii muvakkatenin işgali hakkındaki kanun
larda aynen, darülharekât tabirleri vardır. O 
zaman darülharekâtın ne olduğuna dair vekâ
letlerle Millî Müdafaa vekâleti arasında cereyan 
eden muhabere neticesinde; madem ki sefer
berlik umumidir; bütün Türkiye darülharekât-
tır şeklinde halledilmiştir. Dosyalar mevcud-
dur. Onun içindir ki kidem zammı, terfiler me
banii muvakkatenin işgali, tazminat vesaire v« 
vesaire .. O zaman harb bir cebheye maksur idi. 
Tayyare faaliyeti nihayet nıahdud bir sahada 
cereyan ederdi. Halbuki bu gün artık harb 
mmtakası diye bir noktanın tefrikine, zannedi
yorum ki bu günkü şeraite göre imkân yoktur. 
O zaman ki Türkiye darülharekât olmuştur; 
bu gün ki evleviyetle darülharekât olacaktır. 
Bundan kaçınmağa imkân yoktur. O halde tat
bik olunacak. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Onlar teknik 
işlerdir, bunları talimatnameler tesbit etmiştir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Be
nim bunu izahtan maksadım, darülharekât mın-
takasını burada tarif edelim mânasına da değil
dir. Harekât mıntakalarının tahdid mâna
sına da değildir. Yalnız bu harekât 
mmtakaları bu günkü şekil ve şeraite 
göre mazinin tatbikatı neticesi olmak 
üzere ekseriya, seferberlik umumî olduğu 
dir. Yalnız bu harekât mmtakaları bu günkü 
şekil ve şeraite göre mazinin tatbikatı neticesi 
takdirde, bütün memleket sarih bir şekil alıyor 
ve bütün terfiler, kıdem zamları ve diğer şey
ler bu esasa göre yürütülmüştür. Bunları oldu
ğu gibi kabul ediyor, bir kelime değiştirmiyo
rum. Yalnız Yüksek Meclise karşı mesul bir 
Hükümet vardır. Hükümet bütün memlekete 
şamil bir idarei örfiye ilânına lüzum görmez de 

bir kısmında tatbikma lüzum gördüğü zaman 
yüksek kumanda heyeti bu maddeye istinaden 

idarei örfiyeyi bütün memlekete teşmil etmek 
salâhiyetini haizdir. Bu neticeye vasıl olmak 
için bu izahatı arzettim. Bana itiraz eden arka
daşlarımın tabii maddenin altında imzaları 
mevcuddur. Fazla bir şey istemiyorum. Salâhi
yeti İcra Vekilleri Heyetine veriyorlar, ben de 
o noktai nazarı müdafaa ediyorum. Okusunlar 
metinleri. Şimdi kısmî idarei örfiye ilân edil
diği takdirde memleketin diğer aksamına sarî 
bir takım salâhiyetler vardır. Bunlar da kala
caktır. Harbin icabatı ve zaruretleri dolayisile 
bunların da hiç birisine dokunmıyacağız. Yal
nız iki encümenin de lüzum gördüğü bu fıkra
nın, yani (İcra Vekilleri Heyetinin kararı) 
nın buraya bağlanmasını istiyorum, başka bir 
şey istemiyorum. Çünkü müsaadenizle kısa bir 
şey daha arzedeceğim. İstiklâl harbinde idarei 
örfiye mahdud noktalara hasredildi. Fakat bu
na yakın bir hüküm vardı, merkez kumadanlığı 
Samsun ahalisini şehirbend yaptı. Hükümet, 
bu; bilâ lüzumdur, kaldır bunu dedi. Kuman
dan hayır, kanunun bana verdiği salâhiyeti tat
bik ediyorum cevabını verdi ve o zaman bu 
yüzden Hükümetle kumandan arasında ihtilâf 
çıktı. Kumandan Meclis kararile tatbikatını geri 
almağa mecbur oldu Hükûmetde kumandan 
hakkında takibatı kanuniye yapmağa mecbur 
oldu. 

Arkadaşlar, böyle vaziyetlere düşmemek için 
mesul bir Hükümet vardır, (İcra Vekilleri He
yeti kararı) m buraya kojınak zaruridir, lâ
zımdır. Memlekette mesul bir heyet vardır, 
tatbiki tamamen ciheti askeriyeye aiddir. Mak
sadım Millî Müdafaa, Dahiliye encümenleri maz
batalarında. mevcud olan (İcra Vekilleri Heyeti 
kararı) kaydının bu maddeye dercini istemekten 
ibarettir. Bu; işlerimizin daima daha muntazam, 
daha emin bir vaziyette işlemesini ve Hükümete 
ledelhace isabetli yaptın veya isabetsiz yaptın 
diyecek bir vaziyette çıkmağı teğmin edecektir. 
Bunda azamî faide vardır. Binaenaleyh bende
nizin verdiğim takrir Dahiliye ve Millî Müda
faa encümenlerinin noktai nazarlarını müdafaa 
etmekten ibarettir. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. R. Gl. KİAZIM SE-
VÜKTEKİN (Diyarbakır) — Maruzatımızı ar-
zedelim, Tabiî vereceğiniz karar hepimizin ita
at edeceğimiz bir karar, en isabetli bir karar 
olacaktır. 

Bu madde de gerek Dahiliye ve gerek Adliye 
encümenlerinde çok uzun müzakerelere sebebi
yet verdi. Nihayet teşkilâtı esasiye kanununun 
86 ncı maddesinin son fıkrası üzerine bu madde 
tanzim olunub yüksek heyetinize arzolunmuş ve 
birinci müzakeresi yapılarak kabul edilmişti. 
Bu. keyfiyet, her hangi bir harb halinde baş
kumandan muzaffariyetin teğminine engel olan 
her şeyi ortadan kaldırmağa salahiyetlidir. Bu 
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da ancak harekât mmtakasmda yapılabilir. Ha
rekât mıntakası ise harbeden orduların bulun
duğu mahal ile muharebe edilen sahadan iba-
retir. Buradaki tedabir ve icraat ancak silâh 
kuvvetile halli fasledilebilir. Yani ordu taarruz 
«<a<.ır Iloı-i, gij.ejr7 x-i.oa.-t ecler geriye çelsilir bu su
retle daima harekât mıntakası değişir. Binaen
aleyh, burada yapılacak şey kumandanın bile
ceği iştir. Diyorlar ki, bütün memleket hare
kât sahası olmuştur. Evet harbi umumide böy
le oldu, çünkü dört, beş cebhede harbediyor-
duk. Elbette bu suretle bütün memleket harb 
mıntakası olabilir. Beyefendi bizim encümen
dedir, tecrübelerinden ve kuvvetli hafızaların
dan istifade için, ara sıra teşriflerini rica edi
yorduk. Gelib bulunuyorlar. Bu sefer unutmu
şuz, zühul olmuş şimdi buradan söylüyorlar 
(Gülüşmeler). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
(Gülüşmeler). Arkadaşlar; bir arkadaşınızın her 
hangi bir lâyihanın müzakeresinde encümende 
bulunmaması bir kabahat ise kabul ediyorum. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
İsteğfurullah; kabahat değildir. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Devamla) — 
Kendileri ensümen namına beyanı mutalea etti
ler. Bendeniz de şu noktayı rica edeceğim. 
Madem ki lüzum yoktu, Encümenin metnine ni
ye koydunuz? 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Okuyunuz. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Devamla) — 
Evet, ben okudum; Zati âliniz lütfen okuyunuz. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Başkumandanlığa vermek lâzımdır. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Devamla) — 
Arkadaşlar, işi olduğu gibi mütalea etmeliyiz. 
Harbte kumandan her salâhiyeti haizdir. Bu
na bir şey dediğim yok. îdarei örfiye her şeye 
şamildir. Madde diyor ki, « îdarei örfiye ilân 
edilmese dahi .. » mânası. Harb mıntakasmm 
haricinde Hükümetçe idarei örfiye ilânına lü
zum görülmeyen mahallerde demektir.. Çok is
tirham ederim. Bunun başka mânası var mı 
dır? (Doğru sesleri) Oralarda bu işler cereyan 
etmesin demiyorum. Orada da bu hükümlerin 
cereyan etmesi için Hükümet mesuliyet almak, 
karar vermeli, diyorum. Başkumandanlığın veya 
kumandanların salâhiyetini tahdid edecek hiç 
bir kelime söylemedim. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Haricindeki mmtaka denince başka türlü anla
şılır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — 
Binaenaleyh, bu günkü vaziyete göre bütün 
memleket harekât mıntakası olabilir. 

NECMEDDÎN SAHÎR (Bingöl) — Olabilir, 
olabilir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Ola
bilir dedim ve vaziyet te budur. Onun için bu 

maddeyi mütalea ederken düşündüğümüz nok
ta şudur. Bu günkü şeraite göre bütün memle
ketin her tarafı hareket mıntakası olabilir. 
Hükümetin falan ve falan yerde idarei örfiye 
ilânına lüzum görmediği yerlerde de bu madde 
işleyecektir. Bu madde işlerken Hükümet ka
rar versin ve mesuliyeti üzerine alsın. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASİ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Efendim muhterem arkadaşı
mız Hasan Fehmi iki encümende kabul edilmiş 
olan metnin Adliye encümenince değiştirilerek 
başka bir şekle konulmuş olduğunu ve kendile
rinin evvelki encümenlerdeki metne prensib 
itibarile taraftar olduklarını beyan buyurdular. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Prensib itibarile sizin tadadınızı kabul ediyo
rum. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (De
vamla) — Adliye encümeni tadadı kabul et
mekle beraber her iki encümenin yüksek icra 
Vekilleri Heyetine taallûk eden fıkrasının ib-
kasınm sebeblerini izah etti. Hasan Fehmi bey 
bu izahatlarında bilhassa harb mıntakalarınm 
geniş bir manada anlaşıldığını ve eski tatbika
tın da böyle cereyan ettiğini bunun da bazı mah
zurlar tevlid edebileceğini dermeyan buyurdu
lar. Ve ayrıca bütün memlekete şamil bir örfî 
idare ilânı icab ederse bunu Hükümet yapsın 
ve hükümleri de orada tatbik edilsin dediler. 
Birinci nokta tatbikata müteallik noktadır ki 
bundan evvelki maddede kendileri tebarüz et
tirmişlerdi. Demişlerdi ki sıfat ve memuriyet
lere müteallik maddede aynı hüküm mevcud ol
duğu halde yanlış tatbik edildi, biz harbi umu
mide mebusların idarei örfiye mahkemelerine 
sevk edildiklerini gördük. Eski idarei örfiye 
kararnamesinde sarahaten şu madde vardır. 
«îdarei örfiye ilânını müstelzim ahvalden do
layı maznun olanlar her ne rütbede olursa ol
sun irade . .. istihsal olunmaksızın tahtı muha
kemeye alınırlar. Ancak ayan ve mebusanm 
takib ve tevkif ve ittiham ve muhakemeleri şe
raiti hakkında Kanunu esaside muayyen ahkâ
ma halel gelmiyecektir.» Yani kanunda bu sara
hat mevcud olduğu halde buna aykırı yanlış 
bir tatbikat yapılmışsa buraya sarahaten mebus
lar bu kanun hükümlerinden hariçtir, dediği
miz halde; idarei örfiye kanununa bu kaydi 
dahi koysak tatbikatta aynı mahzur doğabile
cektir. (nasıl olur sesleri). Bunu arzetmekteki 
maksadım aynı esbabı mucibe ile kendilerine 
cevab vermektir. Yani eski kanunda sarahat ol
duğu halde demek ki böyle bir yanlış tatbikat 
olmuştur. 

Sonra bir noktaya daha temas buyurdular. 
Dediler ki; Teşkilâtı esasiye kanunu.... 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — 
Hangi maddeyi müzakere ediyoruz. 11 nci mad-
dayi mi yoksa altıncı maddeyi mi? Encümen
den gelsin o vakit benim de söyliyeceklerim var. 
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BAŞKAN — Cevab veriyorlar. 
ŞÎNASI DEVRİN (Devamla) — Şimdi bu 

iki encümende tesbit edilmiş olan şekli kabul 
etmiş olsaydık işte o zaman Teşkilâtı esasiye-
ye mugayir bir vaziyet hâsıl olmuş olacaktı. 
Halbuki Hükümetle mutabık olarak tesbit et
miş olduğumuz metin de bu şekli almıştır. Ve 
Teşkilâtı esasiyeye bu bakımdan olan muhalefet 
kalmamıştır. 

Şimdi o fıkrayı okuyayım. Millî Müdafaa ve Da
hiliye encümenlerinin. «Harekât mmtakalarrnda 
sivil idarenin memleket emniyetini muhafaza 
ve takrir etmek için haiz olduğu icra Vekille
rince hudud ve şümulü tayin ve tahdid edilecek 
bütün salâhiyetler...» bu metne göre örfî idare 
mmtakalarmda hangi masuniyetlerin takyid 
ve tadil edileceğini kanun değil, îcra Vekilleri 
Heyeti tesbit ediyor. Burada mıntakayı tesbit et
miyor, Teşkilâtı esasiye kanunu takyid edile
ceklerin bir kanunla tesbit edilmesini emrettiği 
bu şeydir. Bu fıkayı kabul ettiğimiz takdirde, 
kanunla değil, İcra Vekilleri Heyeti kararile 
olacaktır. Biz bunu muvafık bulmadık. Hükü
met de bu noktai nazarımıza iştirak ederek bu 
fıkranın çıkarılmasını lüzumlu görmüştür. Ka
nun lâyihasile bunlarm tadad ve tesbit olun
ması şarttır. Bir de harekât mmtakalarınm tes-
biti hususunda bazı tereddüdleri olduğunu söy
lediler. Muhterem Millî Müdafaa vekilinin şim
di bendenize vermiş oldukları bir teklif vardır 
ki, buna Encümenimiz de iştirak ediyor, bütün 
harekât mıntakaları icra Vekilleri Heyetince 
tesbit edilsin. Fakat oralarda yapılacak takyi-
dat kanunla tesbit edilsin, Encümenimiz de bu
na iltihak etmektedir. Bu itibarla diğer encü
menlerin maddelerinin kabulü muvafık olmaya
caktır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşhane) — 
Bendenize teşekkür etmek düşer, tabiî maksad 
hâsıl oldu, Meclisi âli son formülle tadili kabul 
edince maksad hâsıl oldu. 

MİLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) — Mevzuubahs olan, harekât mmta-
kasmı kimin tayin ve tesbit edeceğidir. Şu hal
de bunu maddede şu şekilde bendeniz arzede-
yim. «Harb halinde örfî idare ilân edilmemiş 
olsa dahi bu kanunun masuniyet ve hürriyetle
rin takyid ve talikine aid üçüncü maddesinin bi
rinci,. üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bend-
lerinde yazılı tedbirleri daha evvelden icra Ve
killeri Heyetince tesbit edilecek harekât mm
takalarmda almağa başkumandanlık salâhiyet-
tar...» Binaenaleyh, maddenin bu suretle tadiline 
müsaadelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Encümence tadil edilen madde 
bir daha okunacaktır : 

MADDE 11 — Harb halinde örfî idare ilân 
edilmemiş olsa dahi bu kanunun masuniyet ve 
hürriyetlerin takyid ve talikine aid üçüncü 

maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, oeşinci 
ve altıncı bendlerinde yazılı tedbirleri daha ev
velden icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
harekât mmtakalarmda almağa başkumandan
lık salâhiyettar olduğu gibi harb hareketlerinin 
ve askerî faaliyetlerin ve mahallî asayişin em
niyet ve himayesi için harekât mmtakalarmda 
bulunmaları caiz görülmiyen kimseleri bu mm-
takalardan çıkarmağa, harekât mıntakalarına 
girmeği, çıkmayı menetmeğe ve bu mmtakalara 
münakalât vasıtalarının girib çıkmasını tahdid 
etmeye salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi ilâve edilen fıkra ile 
beraber maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Harb halinde, tesbit edilmiş 
olan harekât mıntakalarında, altıncı maddenin 
birinci bendinde yazılı fiilleri işleyenler ve bu 
fiillere iştirak edenler âmiri adlî tarafmdan ta-
leb edildiği takdirde askerî mahkemelerde mu
hakeme olunurlar. 

Bu hallerde dahi 10 ncu madde hükümleri 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Son maddeler 
MADDE 13 — Aşağıda yazılı kanunlarla 

bunlara müteallik hükümler mülgadır : 
I) 20 eylül 1293 tarihli idarei örfiye karar-

namesile bunun 20 haziran 1320 tarihli kanunu 
muvakkat şeklindeki zeyilleri, 

II) 18 eylül 1335 tarihli idarei örfiye karar-
namesile buna müzeyyel 24 teşrinisani 1335 ta
rihli kararname, 

III) Divanı harbi örfilere muhavvel ceraimin 
heyeti tahkikiye bulunmayan yerlerde sureti 

tahkiki hakkındaki 10 ağustos 1331 tarihli kanu
nu muvakkat, 

IV) idarei örfiye mıntakalarında müteşekkil 
divanı harbler tarafmdan verilecek idam karar
larının sureti icrasına dair 31 mart 1341 tarih 
ve 595 numaralı kanun, 

V) Divanı harbi örfî hükümlerinin kabili 
temyiz olmadığına dair 29 nisan 1333 tarihli 
muvakkat kanun, 

VI) Örfî idare cari olan mahallerde her ne
vi kütübü resail ve evrak ile matbuatı mevkute 
ve gayrimevkuteye mütedair 5 şubat 1335 ta
rihli kararname, 

VII) Vakti seferde icraatı Hükümete karşı 
gelenler için ciheti askeriyece ittihaz olunacak 
tedabire müteallik 14 mayıs 1331 tarihli kanunu 
muvakkat. 

Ad. E. M. M. ŞlNASl DEVRİN (Zonguldak) 
— Fıkrada bir tertib hatası olmuştur. 

BAŞKAN — «20 haziran 1325 tarihli zeyli» 
olacak. 

Bu madde hakkındaki takriri okutuyorum: 
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Yüksek Reisliğe 

13 ncü maddenin 1, 2 işaretli fıkralarının 
aşağıda yazıldığı gibi tashihini arzeylerim: 

Diyarbakır 
Kiazım Sevüktekin 

I) 20 eylül 1293 tarihli idarei örfiye karar-
namesile bunun 20 haziran 1325 tarihli zeyli, 

II) 18 eylül 1335 tarihli idarei örfiye karar-
namesile buna müzeyyel 24 teşrinisani 1335 ta
rihli kararname 

BAŞKAN — Encümen bu tadil teklifini mu
vafık buluyor, binaenaleyh maddeyi tadil tek
lifi ile birlikte reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Encümene giden 6 ncı madde geldikten son
ra son iki maddesini reye koyarak kanunun mü
zakeresini bitirmiş olacağız. 

Diğer lâyihaya geçiyoruz. 
2 — Resmî devair ve müessesat ile Devlete 

aid idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye 
hadim müesseselerde bulundurulacak vesaiH nak
liye hakkındaki 1,296 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/108) fi] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir, madde
leri okutuyorum. 

Nakil vasıtaları hakkında kanun 
MADDE 1 — Cumhur Reisliği emrine tah

sis edilecek otomobiller bu kanunda yazılı ka-
yidlere tâbi olmayıp ihtiyaca göre tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Emirlerine binek otomobili 
tahsis edilecek zevat ile bu otomobillerin mik-
dar, asgarî miad ve azamî satın alma bedelleri 
bağlı (1) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Makam hizmetlerine tahsis 
edilen binek otomobillerinin, tahsis edildikleri 
makamlarla mikdar, asgarî miad ve azamî satın 
alma bedelleri bağlı (2) sayılı cedvelde göste
rilmiştir-. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cedveller dışında askerî kıtaatı ve garni
zonları ve sair müesseseleri teftiş hizmetinde 
kullanılmak üzere Millî Müdafaa vekâleti em
rinde beş binek otomobili bulundurulabilir. 

Bu maddeye göre alınacak otomobillerin aza-

[1] Birinci müzakeresi -19 ucu inikad zabtın-
dadır. 

mî satın alma bedelleri 2 500 lira ve en az kul
lanma haddi beş senedir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Başvekâlet emrinde, ecnebi mi
safirlere tahsis edilmek ve tamir ve işletme mas-
raflarile şoför ücretleri Başvekâet Bütçesine ko
nulmak üzere dört otomobil bulundurulabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cedvellerde tasrih edilen zat ve makam
larla 4 ve 5 nci maddelerde yazılı otomobiller
den gayri Devletin bütün daire teşekkül ve mü-
esseselerile hususî idareler, belediyeler sermayesi 
Devlet tarafından verilen veya sermayesinin 
en as yarısına Devletin iştiraki bulunan hükmî 
şahsiyetler, kurumlar ve menfaat teğmin ettiği 
müesseseler, fabrikalar bankalar ve umumî men-
featlere hadim cemiyetler ve hayır cemiyetlerin
de zat veya makama mahsus binek otomobili 
ve diğer binek vasıtaları kullanılması memnu
dur. 

Şu kadar ki, Emniyet işlerinde kullanılması 
zarurî olan binek otomobilleri yukariki fıkra 
hükmünden müstesna olub lüzum ve ihtiyaca, gö
re adedleri bütçe kanunlarında tesbit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 Devletin ve bu kanunda ya
zılı teşekküllerin devamlı hizmetlerinin başarı-
labilmesi için kamyon, kamyonet, otobüs, moto
siklet, deniz vasıtaları ve motorsuz diğer vası
talar kullanılabilir. 

Bu hizmetlerin ifası evvelemirde taahhüd su
retile teğmin olunur. Anca,k, taahhüd suretile 
ifasına imkân olmadığı veya ifası daha pahalıya 
mal olacağı anlaşıldığı takdirde birinci fıkrada 
yazılı vasıtalar satın alınabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Yukariki maddede yazılı vası
taların numarası, nevi, markası, motor numara
sı, tahsis edildiği hizmetin mahiyeti, miadı, 
mubayaa bedeli ve tarihi tasrih edilmek suretile 
Her yıl bütçesine bağlı nakil vasıtaları cedvelin-
de müfredatlı olarak gösterilir. 

Bütçeleri Büyük Millet Meclisinin tasdikm-
dan geçmiyen altıncı maddedeki bilcümle teşek
küllerin 7 nci maddeye göre kullanabilecekleri 
nakil vasıtaları bağlı veya alâkalı bulundukları 
vekâletlerin cedvellerinde ayrıca gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Büyük Millet Meclisi emrine 
tahsis edilenlerden gayri 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci 
maddelerdeki motorlu vasıtaların satın alma 
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bedelleri Maliye vekâleti bütçesinde açılacak 
bir fasılda ayrı ayrı olarak ve tamir ve işletme 
tahsisatı da her daire bütçesinde açılacak fa
sıllarda gösterilir. Diğer masraf tertiblerinden 
bu hizmetler için sarfiyat yapılamaz. 

Şoför ücretleri bütçenin müteferrik müstah
demler tahsisatından teğmin edilir. 

BAŞKAN — Bütçe encümeni bu maddeye bir 
fıkra ilâve etmiştir, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Nakil vasıtaları hakkındaki kanun lâyihası

nın 9 ncu maddesinin sonuna aşağıda yazılı fık
ranın ilâvesi Bütçe encümeni namma arz ve 
teklif olunur. 

Mazbata muharriri 
Salâh Yargı 

«Umumî muvazeneye dahil olmayan daire ve 
müesseselerin satın alacakları nakil vasıtaları 
bedelleri kendi bütçelerinde gösterilir.» 

BAŞKAN — Maddeyi encümenin teklif etti
ği fıkra ile reyinize arzediyorum: Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Millî Müdafaa, Maliye, Na-
fia, îktısad, Münakalât ve Ziraat vekâletleri 
tarafından seçilecek mutahassıs birer zatten 
mürekkeb ve Maliye vekilinin veya vekilin ten-
sibile vekâlet müsteşar veya umum müdürlerin
den birinin reisliği altında teşekkül edecek 
bir komisyon marifetile satın alınacak bütün 
nakil vasıtalarının, tipleri, nevileri dördü geç
memek üzere, tesbit olunur. 

Bu vasıtalar Maliye vekâleti tarafından 
meri hükümler dairesinde satın alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci madde
lerdeki vasıtalardan miadlarmı doldurub da 
kullanılamıyacak bir hale geldikleri sabit olan 
motorlu nakil vasıtaları alâkalı dairelerce Ma
liye vekâletine noksansız ve oldukları gibi tes
lim edilir. Maliye vekâleti bunları meri hüküm
ler dairesinde satar. 

Kadro ve bütçeleri Büyük Millet Meclisin
den geçmeyen 6 ncı maddedeki bütün müessese 
ve teşekküllerin motorlu nakil vasıtaları birin
ci fıkradaki hallerin tahakkukunda aid olduğu 
dairelerce arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu 
hükümlerine tevfikan satılır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı oto
mobillerin kullanılmıyacak halde oldukları 
makine işlerinden anlar ihtisas sahibi en az iki 
zat tarafından verilecek raporlarla tesbit olu
nur. 

Bu raporların Maliye vekâletince tasvibi 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunda yazılı her türlü 
motorlu nakil vasıtalarının belediye veya bele
diye makamına kaim olan dairelerle liman ida
relerine kaydedilmeleri mecburidir. 

Bu vasıtalara İcra Vekilleri Heyetinin tasvi-
bile tesbit edilecek şekil, renk ve alâmeti taşı
yan bir plâka konulur. Bu plâkalar ikinci, üçün
cü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci madde
ler hükümlerine göre kullanılacak vasıtalar için 
biri birinden ayrı olacaktır.. 

Belediyeler bu kanunda tesbit edilen vasıta
lar haricinde hiç bir makam ve şahıs için ayni 
şekil ve renkte resmî plâka ve numara veremez
ler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerde 
yazılı motorlu nakil vasıtaları tahsis olundukları 
makam ve işler haricinde kullanılamayacakları 
gibi bunlardan başkaları da hiç bir suretle isti
fade edemezler ve hizmete tahsis olundukları vi
lâyetler hududundan ve iş sahalarından dışarı 
çıkarılamazlar. 

Ancak zarurî ihtiyaç halinde alâkalı vekilin 
müsaadesile bu vasıtalar vilâyetler hududundan 
ve iş sahalarından dışarı çıkarılabilir. 

Merasim ve resmî davetlerde makamı işgal 
eden zatin refakatinde ailesi de bulunabilir. 
Makama aid hizmetler için maiyetteki memurlar 
da makamı işgal eden zatin refakatinde veya 
müsaadesile yalnız olarak bu vasıtalara binebi
lirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Elçiliklere mahsus otomobil
lerin, şoför ücretleri hariç olmak üzere, işlet
me masrafları kendilerine aiddir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanunun 3, 4, 5, 6 ve 7 
nci maddelerinde yazılı otomobil ve motorlu 
nakil vasıtalarını her ne sebeble olursa olsun 
tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsî hu
suslarda kullananlar veya Devlet hizmetinde 
kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir 
makama tahsis olunmadığı halde hakikati tağ
yirle bu vasıtalardan istifade eden ve ettiren
ler, bunların seyir ve seferine müsaade edenler 
ve kanun hilâfına numara ve plâka verenler ve 
istimale elverişli olduğu halde miadını doldur
duğu bahanesile tecdid eden ve ettirenler ve 
bu hususlar için masraf tahakkuk evrakmı ha
zırlayan veya tasdik veya bunlara aid ita emir
lerini vize edenler vazifeyi suiistimal etmiş ad
dolunarak haklarında kanunî takibatta bulu
nulmakla beraber bu yüzden tahakkuk eden 
masraf ve zararlar da kendilerine teselsülen 
ve üç kat olarak tazmin ettirilir. Tekerrürü 
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halinde cezaya müteallik umumî hükümlerin 
tatbikmdan başka tazmin ettirilecek masraf ve 
zararlar altı kat olarak istifa olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Umumî veya kısmî seferber
lik yahud manevra icrası halinde, askerî daire 
ve müesseseler bu kanun hükümlerinden müs
tesna olarak kendilerine aid mevzu usullere 
göre nakil vasıtası kullanabilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVTKKAT MADDE — A) Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten evvel satın alınmış 
olub da bu kanun hükümlerine göre kullanıla
cak olan binek otomobillerinin asgarî miadları 
bu kanunun tesbit ettiği müddetlere tâbidir. 

B) Bu kanuna göre kullanılacak vesait ha
ricinde kalacak olan bütün otomobil ve mo
torlu vasıtalar yedek ve bütün teferruatile aid 
oldukları vekâlet ve daireler tarafından bütün 
vasıflarını ve varsa eksiklerini tafsilli olarak 
gösterir şekilde tanzim edilecek bir makbuz 
mukabilinde derhal Maliye vekâletine teslim 
olunur. 

Şu kadar ki; 7 nci maddede yazılı daimî 
hizmetlerin başarılması için binek otomobille
rinden gayri vasıta kullanmağa salahiyetli olan 
ve binek otomobillerini diğer vasıtalarla tebdi
le mecbur bulunan daireler bu kanunun meri
yete girdiği tarihte ellerinde bulundurdukları 
binek otomobillerini, yenilenmesi lâzımgelen 
zamana kadar, 12 nci maddede zikredilen plâk
ları taşımak şarti.le kullanmakta devam ederler. 

BAŞKAN — Bu maddeye fıkra ilâvesi hak
kında Bütçe encümeninin bir teklifi vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Nakil vasıtaları hakkındaki kanun lâyihası

nın muvakkat maddesine aşağıda yazılı fıkra
nın ilâvesini Bütçe encümeni namına arz ve 
teklif olunur. 

Mazbata muharriri 
Salâh Yargı 

C) Umumî muvazeneye dahil olmayan daire 
ve müesseselerin ellerinde bulunub bu kanuna 
göre kullanamayacakları nakil vasıtalarını der
hal satmağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Muvakkat maddeyi encüme
nin teklif ettiği C fıkrasile beraber yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul, edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum.. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 — Devlet konservatuvan hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/374) 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakere bitmiş ve maddelere geçilmesi karar
laştırılmıştı. Maddelere geçiyoruz. 

Devlet konservatuvan hakkında kanun 
MADDE 1 — Ankarada Maarif vekilliğine 

bağlı bir Devlet konservatuvan kurulmuştur. 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 

sözüme başlamazdan evvel şunu ifade etmek is
terim ki, bu kanun, lâzımdır, bu müessesenin 
kurulması lâzımdır. Yalnız müessese kurulur
ken noksan kuruluyor. Bütün ifade etmek is
tediğimiz, bu noksanı ikmaldir. Yanlış anlaşıl
masın. Ne irticala alâkamız vardır, ne de su
nunla bununla. 

Arkadaşlar, bütün dünya milletleri gözümü
zün önünden, bilhassa şu son senelerde adeta si
nema şeridi gibi, gelib geçiyor. Arkadaşlar mil
lî bünyesi zaif olan milletlerin böyle bir ağaç 
yaprağı gibi ne kadar çabuk, ufak bir ruzkârm 
önünde düştüğü ve yıkıldığı her gün tarihin 
sayfalarına geçmektedir. 

Arkadaşlar, Türk milleti gibi bir millet ken
di milliyeti üzerinde müessir olacak musikisini 
yaparken kendisinin musikisini inkâr edercesi
ne bir kanunu bu Meclisten çıkarsa inkılâbcı 
Meclis, bu nokta üzerinde, vazifesini ihmal et
miş olur. 

Arkadaşlar; sayın Maarif vekilimiz heyeti 
umumiye müzakeresinde; hiç bir vakit sizin 
hislerinizden ayrılmadım; ayni hislerle müte
hassis olarak lâyihayı Meclise getirdim, buyur
dular. Arkadaşlar, Maarif vekili bulunan Ha
san Âli arkadaşımızdan esasen böyle bir şey 
beklemeyiz. Ondan her vakit için millî kültü
rün, millî hislerin takviyesini bekleriz. Esasen 
vazifesi de odur. Yalnız bu işte nasılsa çok es-
kidenberi devam eden bir vaziyet var. Bu va
ziyet üzerinde çok durmamız lâzımdır. 

Arkadaşlar; ta Abdülhamid zamanında, zan
nederim, bir ispanyol musikişinası getirilmiştir. 

MADDE 17 — 21 - V - 1928 tarih ve 1296 
.sayılı, 12 - VI - 1930 tarih ve 1716 sayılı, 26 -
11-1931 tarih ve 1753 sayılı, 19 - VII - 1931 

^arih vte 1845 sayılı, 6 - I - 1937 tarih ve 3088 
sarılı ve 11 - VI - 1937 tarih ve 3235 sayılı ka
nunlar kaldırılmıştır. 
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Bu adam garb musikisinin başına geçmiş seneler
ce çalışmış hattâ kendisine paşalık verilmiş. 
Ondan sonra bir İtalyan gelmiş çalışmış; 
ondan sonra biliyorsunuz, musiki heyeti Anka-
raya geldikten onras Zeki Bey namında bir ar
kadaş bu işin basma geldi. 

Maalesef bu arkadaşlar, gerek iki ecnebi ve 
gerek Zeki Bey arkadaşımız çalışırken, sayin 
Maarif vekilimizin izah buyurdukları şekilde, 
bu işi hiç bir vakit tebarüz ettirmediler ve öyle 
çalışmamışlardır. Alafranga musikiyi telkin 
ederken, mütemadiyen Türk musikisi aley
hinde telkinatta bulunmuşlardır. Arkadaşlar, 
şimdi sayin Maarif vekili arkadaşımız beyan 
buyurdular ki biz bu lâyiha ile medenî olmak 
istiyoruz, başka bir şey değil. Arkadaşlar, ec
nebi bir tekniği motamo almak demek medenî 
olmak demek midir? Sonra bir nokta üzerinde 
duracağız. Hatta medenî olmak olsa dahi millî 
olmadığı için; inkılâpçılık noktasından bunun 
üzerinde durmamız lâzımdır. 

Arkadaşlar, Garb musikisini, Garb musikisi 
ilmini teknik itibarile kuracağımız müessese
lerde tedkik edeceğiz. Fakat; yapacağımız 
Türk musikisidir amma kanunun hedefi bu de
ğildir. Garb musikisi hedef olarak, gaye olarak 
giriyor. Garb musikisi çok ileri olabilir. Arka
daşlar, hiç kimesnin onun ileri olduğunda şüp
hesi yoktur. Bunu söylemek güneşi inkâr et
mektir. Fakat; Garblılar için bir musikidir 
amma musiki olmak itibarile Türk için, ne ka
dar ileri olursa olsun, Türk ona benim değildir 
der. Bir İngiliz darbı meseli hatırıma geldi. 
Çok yüksek adam fakat İngiliz değil maalesef. 
Çok yüksek müzik olabilir. Fakat bizim aradı
ğımız, musikinin Türk olmasıdır, oradaki mu
siki Türk olmıyacaktır. Bu günkü vaziyet 50 
sene sonra yine devam edecektir. Bu gün rad
yolar alafranga çaldığı zaman kapatıyoruz. 
Çünkü beni terennüm etmiyor. Çünkü 40 sene 
evvelki, o İspanyol havası yine yabancımız ola
rak kalıyor. Bu güne gelinceye kadar muasır 
musikiyi yapacağız diye çalışıyoruz. Fakat 
gelen ustadlar yalnız Garb musikisini öğretmiş
lerdir. Ona çalışırken Türkçeyi öğretmemişler-
dir. Türkçe o teknikle nasıl çalınır, onu da öğ
retmemişler. Onun için arkadaşlar bu gün 
memlekette asıl sayın vekilimizin korktuğu iki
lik devam ediyor. Mütemadiyen benim müziğim 
ne zaman çalacaktır diye halktan ve memleket
ten şikâyet işitiyoruz. Bu itibarla lâyihayi ik
mal etmemiz lâzımdır. 

Lâyihayı ikmal etmek için Türk musikisi
ni bu günkü inkılâbımız ve prensiblerimiz olan 
halkçılık, milliyetçilik esasları üzerinde, in-
kılâbcılık esasları üzerinde çalışarak ikmal et
memiz için kendi dilimizi terennüm eden mu
siki üzerinde çalışmamız lâzımdır. Kendi dili
mizi terennüm eden musiki kendi musikimiz-

dir. Bunu, ileri teknikle meydana çıkarmak 
lâzımdır. Bunun üzerinde, arkadaşlar, sayın 
arkadaşımız, Vekil arkadaşımız buyurdular ki; 
bunda endişeye mahal yoktur, bu okunacaktır. 
Arkadaşlar, okunmakla okumak arasında fark 
var. Bunu tebarüz ettirmemiz lâzımgelir. Ta
rih okunur. Amma musiki denilen şey o ilmi öğ
retecek derecede okutulmazsa anlaşılmaz. On
dan, okuyub anlamadığı bir şeyi garb tekniğile 
bize vermesini istersek, onun kudreti dahilin
de olmıyan bir şeyi kendisinden istemiş oluruz. 
Okusun ki bizim sesleri muasır musiki ile na
sıl ifade edeceğini bilsin. Okumadıktan sonra. 
Arkadaşlar, musiki bahsinde bazı arkadaşları
mız, eh canım, bu gün bilmem şu saz veya şu 
fasıl, bu da çalınır mı, derler. Bu gibi müna
kaşanın gerçi yeri burası değildir. Fakat sö
züme başlarken arzettiğim gibi, benim olan 
musikinin üzerinde işlemek için bu gün o mu
sikiyi, çalınan alât iyi değilse onu ıslah için 
onun üzerinde işlemek lâzımdır. Vaktile ih
mal etmişiz, bu gün yine ihmal ediyoruz, ya
rın da ihmal edersek bu musiki ne suretle te
essüs eder, ne suretle kurulur? Vaktile Abi-
din Özmen arkadaşımızın Maarif vekilliği sıra
sında yaptığı bir tebliğ var. Bu tebliğde, mü
essese müdürlüğüne yapılan bu tebliğde, ki ta
rihi 6 - XI -1934 tür, teşkilâtınızda alaturka 
adı ile anılan enderun musikisile katğiyen alâ-
kalanmıyacaksınız, diyor. 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Maarif vekiline bir kanun lâyihasile bir 
müessesede şu ilmi okutacasm, diye salâhiyet 
verilmiş, o, teşkilâtına bu suretle tamim ya
pıyor. Bundan böyle alaturka adı ile anılan 
enderun denilen musiki ile katğiyen alâkalan-
mryacaksmız. Halbuki o vakitki kanunda ala
turka musiki ile alâkalanmak yazılmış idi. 
Bu gün bu kanunda tamamen garb tekniği 
okunacaktır, deniyor, şu halde ötekinin hiç 
okunmasına imkân görülmüyor. Okunmadan 
bizim musikimizi de okuyan yapsm iddiasında 
bulunulursa bu, teklifi mala yutak olur. Ar
kadaşlar, buradakiler yalnız kenservatuvarda 
çalışacaklar, muayyen adette değil, çünkü 
esbabı mucibede kültür ve halk terbiyesinden 
bahsediliyor, o kültür ve halk terbiyesine mü
essir olan musikiyi yapacak müesseseden baş
ka bir şeyimiz yoktur. Başka müessesemiz, ens
titümüz, akademimiz yoktur. Bu da yalnız garb 
esası üzerinde tedrisat yapacaksa, o vakit halk 
terbiyesi ve kültür nasıl olur? Arkadaşlar, 
Heyeti celilenizin dikkatini bilhassa esbabı 
mucibedeki bu fıkra üzerine çekmek isterim. 
Terbiye ve kültürle alâkalı bir iş yalnız mü-
cerred olarak adapte edilebilir mi? Terbiye 
ve kültürle alâkalı bir işin yalnız başına 
adapte edileceğine ben kani değilim. Arkadaş :; 
lar, o vakit yalnız garb tekniği ile yapılacak 
musiki belki medenî olur. Sayın arkadaşımın 
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da ancak harekât mmtakasmda yapılabilir. Ha
rekât mmtakası ise harbeden orduların bulun
duğu mahal ile muharebe edilen sahadan iba-
retir. Buradaki tedabir ve icraat ancak silâh 
kuvvetile halli fasledilebilir. Yani ordu taarruz 
eder ileri, gider, ricat eder geriye çekilir bu su
retle daima harekât mıntakası değişir. Binaen
aleyh, burada yapılacak şey kumandanın bile
ceği iştir. Diyorlar ki, bütün memleket hare
kât sahası olmuştur. Evet harbi umumide böy
le oldu, çünkü dört, beş cebhede harbediyor-
duk. Elbette bu suretle bütün memleket harb 
mıntakası olabilir. Beyefendi bizim encümen
dedir, tecrübelerinden ve kuvvetli hafızaların
dan istifade için, ara sıra teşriflerini rica edi
yorduk. Gelib bulunuyorlar. Bu sefer unutmu
şuz, zühul olmuş şimdi buradan söylüyorlar 
(Gülüşmeler). 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — 
(Gülüşmeler). Arkadaşlar; bir arkadaşınızın her 
hangi bir lâyihanın müzakeresinde encümende 
bulunmaması bir kabahat ise kabul ediyorum. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
îsteğfurullah; kabahat değildir. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Devamla) — 
Kendileri ensümen namına beyanı mutalea etti
ler. Bendeniz de şu noktayı rica edeceğim. 
Madem ki lüzum yoktu, Encümenin metnine ni
ye koydunuz? 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Okuyunuz. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Devamla) — 
Evet, ben okudum; Zati âliniz lütfen okuyunuz. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Başkumandanlığa vermek lâzımdır. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Devamla) — 
Arkadaşlar, işi olduğu gibi mütalea etmeliyiz. 
Harbte kumandan her salâhiyeti haizdir. Bu
na bir şey dediğim yok. îdarei örfiye her şeye 
şamildir. Madde diyor ki, « îdarei örfiye ilân 
edilmese dahi .. » mânası. Harb mıntakasının 
haricinde Hükümetçe idarei örfiye ilânına lü
zum görülmeyen mahallerde demektir.. Çok is
tirham ederim* Bunun başka mânası var mı 
dır? (Doğru sesleri) Oralarda bu işler cereyan 
etmesin demiyorum. Orada da bu hükümlerin 
cereyan etmesi için Hükümet mesuliyet almalı, 
karar vermeli, diyorum. Başkumandanlığın veya 
kumandanların salâhiyetini tahdid edecek hiç 
bir kelime söylemedim. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Haricindeki mmtaka denince başka türlü anla
şılır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — 
Binaenaleyh, bu günkü vaziyete göre bütün 
memleket harekât mmtakası olabilir. 

NECMEDDÎN SAHÎR (Bingöl) — Olabilir, 
olabilir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Ola
bilir dedim ve vaziyet te budur. Onun için bu 

maddeyi mütalea ederken düşündüğümüz nok
ta şudur. Bu günkü şeraite göre bütün memle
ketin her tarafı hareket mmtakası olabilir. 
Hükümetin falan ve falan yerde idarei örfiye 
ilânına lüzum görmediği yerlerde de bu madde 
işleyecektir. Bu madde işlerken Hükümet ka
rar versin ve mesuliyeti üzerine alsın. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASİ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Efendim muhterem arkadaşı
mız Hasan Fehmi iki encümende kabul edilmiş 
olan metnin Adliye encümenince değiştirilerek 
başka bir şekle konulmuş olduğunu ve kendile
rinin evvelki encümenlerdeki metne prensib 
itibarile taraftar olduklarını beyan buyurdular. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Prensib itibarile sizin tadadınızı kabul ediyo
rum. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (De
vamla) — Adliye encümeni tadadı kabul et
mekle beraber her iki encümenin yüksek icra 
Vekilleri Heyetine taallûk eden fıkrasının ib-
kasmm sebeblerini izah etti. Hasan Fehmi bey 
bu izahatlarında bilhassa harb mıntakalarınm 
geniş bir manada anlaşıldığını ve eski tatbika
tın da böyle cereyan ettiğini bunun da bazı mah
zurlar tevlid edebileceğini dermeyan buyurdu
lar. Ve ayrıca bütün memlekete şamil bir örfî 
idare ilânı icab ederse bunu Hükümet yapsın 
ve hükümleri de orada tatbik edilsin dediler. 
Birinci nokta tatbikata müteallik noktadır ki 
bundan evvelki maddede kendileri tebarüz et
tirmişlerdi. Demişlerdi ki sıfat ve memuriyet
lere müteallik maddede aynı hüküm mevcud ol
duğu halde yanlış tatbik edildi, biz harbi umu
mide mebusların idarei örfiye mahkemelerine 
sevk edildiklerini gördük. Eski idarei örfiye 
kararnamesinde sarahaten şu madde vardır. 
«îdarei örfiye ilânını müstelzim ahvalden do
layı maznun olanlar her ne rütbede olursa ol
sun irade . .. istihsal olunmaksızın tahtı muha
kemeye alınırlar. Ancak ayan ve mebusanm 
takib ve tevkif ve ittiham ve muhakemeleri şe
raiti hakkında Kanunu esaside muayyen ahkâ
ma halel gelmiyecektir.» Yani kanunda bu sara
hat mevcud olduğu halde buna aykırı yanlış 
bir tatbikat yapılmışsa buraya sarahaten mebus
lar bu kanun hükümlerinden hariçtir, dediği
miz halde; idarei örfiye kanununa bu kaydi 
dahi koysak tatbikatta aynı mahzur doğabile
cektir. (nasıl olur sesleri). Bunu arzetmekteki 
maksadım aynı esbabı mucibe ile kendilerine 
cevab vermektir. Yani eski kanunda sarahat ol
duğu halde demek ki böyle bir yanlış tatbikat 
olmuştur. 

Sonra bir noktaya daha temas buyurdular. 
Dediler ki; Teşkilâtı esasiye kanunu.... 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — 
Hangi maddeyi müzakere ediyoruz. 11 nci mad-
dayi mi yoksa altıncı maddeyi mi? Encümen
den gelsin o vakit benim de söyliyeceklerim var. 
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BAŞKAN — Cevab veriyorlar. 
ŞÎNASI DEVRİN (Devamla) — Şimdi bu 

iki encümende tesbit edilmiş olan şekli kabul 
etmiş olsaydık işte o zaman Teşkilâtı esasiye-
ye mugayir bir vaziyet hâsıl olmuş olacaktı. 
Halbuki Hükümetle mutabık olarak tesbit et
miş olduğumuz metin de bu şekli almıştır. Ve 
Teşkilâtı esasiyeye bu bakımdan olan muhalefet 
kalmamıştır. 

Şimdi o fıkrayı okuyayım. Millî Müdafaa ve Da
hiliye encümenlerinin. «Harekât mmtakalarmda 
sivil idarenin memleket emniyetini muhafaza 
ve takrir etmek için haiz olduğu tcra Vekille
rince hudud ve şümulü tayin ve tahdid edilecek 
bütün salâhiyetler...» bu metne göre örfî idare 
mmtakalarında hangi masuniyetlerin takyid 
ve tadil edileceğini kanun değil, İcra Vekilleri 
Heyeti tesbit ediyor. Burada mmtakayı tesbit et
miyor, Teşkilâtı esasiye kanunu takyid edile
ceklerin bir kanunla tesbit edilmesini emrettiği 
bu şeydir. Bu fıkayı kabul ettiğimiz takdirde, 
kanunla değil, İcra Vekilleri Heyeti kararile 
olacaktır. Biz bunu muvafık bulmadık. Hükü
met de bu noktai nazarımıza iştirak ederek bu 
fıkranın çıkarılmasını lüzumlu görmüştür. Ka
nun lâyihasile bunlarm tadad ve tesbit olun
ması şarttır. Bir de harekât mmtakalarmm tes-
biti hususunda bazı tereddüdleri olduğunu söy
lediler. Muhterem Millî Müdafaa vekilinin şim
di bendenize vermiş oldukları bir teklif vardır 
ki, buna Encümenimiz de iştirak ediyor, bütün 
harekât mıntakaları îcra Vekilleri Heyetince 
tesbit edilsin. Fakat oralarda yapılacak takyi-
dat kanunla tesbit edilsin, Encümenimiz de bu
na iltihak etmektedir. Bu itibarla diğer encü
menlerin maddelerinin kabulü muvafık olmaya
caktır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşhane) — 
Bendenize teşekkür etmek düşer, tabiî maksad 
hâsıl oldu, Meclisi âli son formülle tadili kabul 
edince maksad hâsıl oldu. 

MİLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) — Mevzuubahs olan, harekât mmta-
kasını kimin tayin ve tesbit edeceğidir. Şu hal
de bunu maddede şu şekilde bendeniz arzede-
yim. «Harb halinde örfî idare ilân edilmemiş 
olsa dahi bu kanunun masuniyet ve hürriyetle
rin takyid ve talikine aid üçüncü maddesinin bi
rinci,. üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bend-
lerinde yazılı tedbirleri daha evvelden îcra Ve
killeri Heyetince tesbit edilecek harekât mm
takalarında almağa başkumandanlık salâhiyet-
tar...» Binaenaleyh, maddenin bu suretle tadiline 
müsaadelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Encümence tadil edilen madde 
bir daha okunacaktır : 

MADDE 11 — Harb halinde örfî idare ilân 
edilmemiş olsa dahi bu kanunun masuniyet ve 
hürriyetlerin takyid ve talikine aid üçüncü 

maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci 
ve altıncı bendlerinde yazılı tedbirleri daha ev
velden îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
harekât mmtakalarmda almağa başkumandan
lık salâhiyettar olduğu gibi harb hareketlerinin 
ve askerî faaliyetlerin ve mahallî asayişin em
niyet ve himayesi için harekât mmtakalarmda 
bulunmaları caiz görülmiyen kimseleri bu mm-
takalardan çıkarmağa, harekât mıntakalarına 
girmeği, çıkmayı menetmeğe ve bu mmtakalara 
münakalât vasıtalarının girib çıkmasını tahdid 
etmeye salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi ilâve edilen fıkra ile 
beraber maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Harb halinde, tesbit edilmiş 
olan harekât mmtakalarında, altıncı maddenin 
birinci bendinde yazılı fiilleri işleyenler ve bu 
fiillere iştirak edenler âmiri adlî tarafından ta-
leb edildiği takdirde askerî mahkemelerde mu
hakeme olunurlar. 

Bu hallerde dahi 10 ncu madde hükümleri 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Son maddeler 
MADDE 13 — Aşağıda yazılı kanunlarla 

bunlara müteallik hükümler mülgadır : 
I) 20 eylül 1293 tarihli idarei örfiye karar-

namesile bunun 20 haziran 1320 tarihli kanunu 
muvakkat şeklindeki zeyilleri, 

II) 18 eylül 1335 tarihli idarei örfiye karar-
namesile buna müzeyyel 24 teşrinisani 1335 ta
rihli kararname, 

III) Divanı harbi örfilere muhavvel ceraimin 
heyeti tahkikiye bulunmayan yerlerde sureti 

tahkiki hakkındaki 10 ağustos 1331 tarihli kanu
nu muvakkat, 

IV) îdarei örfiye mıntakalannda müteşekkil 
divanı harbler tarafmdan verilecek idam karar
larının sureti icrasına dair 31 mart 1341 tarih 
ve 595 numaralı kanun, 

V) Divanı harbi örfî hükümlerinin kabili 
temyiz olmadığına dair 29 nisan 1333 tarihli 
muvakkat kanun, 

VI) Örfî idare cari olan mahallerde her ne
vi kütübü resail ve evrak ile matbuatı mevkute 
ve gayrimevkuteye mütedair 5 şubat 1335 ta
rihli kararname, 

VII) Vakti seferde icraatı Hükümete karşı 
gelenler için ciheti askeriyece ittihaz olunacak 
tedabire müteallik 14 mayıs 1331 tarihli kanunu 
muvakkat. 

Ad. E. M. M. ŞÎNASI DEVRlN (Zonguldak) 
— Fıkrada bir tertib hatası olmuştur. 

BAŞKAN — «20 haziran 1325 tarihli zeyli» 
olacak. 

Bu madde hakkındaki takriri okutuyorum: 
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ifadesile, milletimin musikisi belki medeni 
olur, fakat inkılâbcılık ve milliyetçilik göze
tilmemiş olur. Onun için bendeniz Heyeti ce-
lilenizden rica ediyorum; lâyihayı Maarif en
cümenimiz bu noktaları tekrar tedkik etmek 
üzere alsın. Bu bizim esaslı işimizdir. Bunun 
üzerinde çok esaslı işleyelim. Bu müesseseyi 
kurmak için sarfettikleri emekten dolayı Maa
rif vekilimize teşekkür ederiz. Yalnız bu nok
tanın ikmali için müsaade edin, encümene ve
relim, bu kanunu ittifakla çıkaralım. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Efendim, 
bendeniz münakaşanın aldığı şekil ve bazı his
ler üzerinde yaptığı tesirler üzerine söz al
mak cüretinde bulundum. (İşitmiyoruz sesleri). 

Münakaşanın geçen celsede ve bu şimdiki 
başlangıcında almış olduğu hissî şekiller üzerinde 
söz almak cüretini gösterdiğim için Beni affet
menizi rica ederim. Maruzatım her hangi bir 
ihtisası tatmin edecek bir şekilde olmıyacaktır, 
yalnız Heyeti Oelilenin, Parti programındaki 
şu iki nokta üzerinde nazarı dikkatini celbede-
ceğim. Yapılan konservatuvar kanunu Parti 
programında şu maddelere uygun olarak tesbit 
edilmiştir. Parti Mebusu bulunan Heyeti Celile, 
Hükümetin bu maddelere uyarak tavzif ettiği 
mutahassıs ellere bıraktığı bu işi aynen kabul 
eder. ümidindeyim. 

Parti programı, Madde 44 — Güzel sanatlara, 
bilhassa musikiye inkilâbımızm yüksek tecelli-
sile mütenasib bir surette ehemmiyet verilecek
tir. 

Madde 45 — Millî opera ve tiyatro mü
him işlerimiz arasındadır. 

Şu halde icra vazifesile tavzif ettiğimiz He
yeti Vekilenin, Heyeti Celileye bunu programı
na dahil ederek getirmiş ve Parti programımıza 
da arzettiğim gibi bu hüküm konulmuştur. Bi
naenaleyh, Hükümet bu programın icrasma gir
miştir. Yolunda serbest bırakılırsa hayırlı ve 
isabetli hareket edilmiş olacaktır. Bunu arzet-
mek isterim. 

BAŞKAN — Nevzad ayas. 
NEVZAD AYAS (Bursa) — Sözüm ikinci 

maddeye taallûk ediyor. 
KÂZIM NAMİ DURU (Manisa) Arka

daşlar ; görüyorum ki, bu meselede akla ve ak
lı selime istinad etmekten ziyade hisse istinad 
ediliyor. 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Heyeti 
Umumiye müzakeresi mi, birinci madde müza
keresi mi?. 

KÂZIM NAMİ DURU (Devamla) — Birinci 
madde müzakeresi. İstirham ederim şayed usule 
mugayir bir şey söylüyorsam keseyim. Çünkü 
ben asabî bir adamım, sonra sözümü bırakırım. 

Bendan daha evvel söz söyleyen muhterem 
Rasih Kaplanın söylediklerine bakılırsa, buraya 
gelen kanun yalnız alafırangayı istihdaf edi
yor, alafıranga müzik terbiyesi verecektir, bina

enaleyh, musiki terbiyesinde milletimiz heder 
olacaktır. Maatteessüf geçen gün burada söyle
diğim sözlerden sonra da koridorda aynı şekil
de bana sözler söylediler. Dediler M, Maarif 
vekâletinin getirmiş olduğu kanundan gaye 
memlekette alafıranga musikiyi tesis etmektir. 

Halbuki kanunda ne alafrangalık ne alatur
kalık vardır, doğrudan doğruya teknik ve 
usul işinden bahsediyor. Bize program getirmi
yor, şu okunacaktır, bu okunacaktır diye bir 
şey getirmiyor. 

Arkadaşlar; alafırangalığı müdafaa etmekle 
beni itham etmek bana ağır gelir. Hayatımm 
hemen 30 bu kadar senesini Türkçülük cereya
nını takib etmekle geçirdim. Elimden geldiği 
kadar Türkçülük üzerine bir çok yazılar yazdım. 
Binaenaleyh, bende alafrangalıktan bir zerre 
yoktur. Kozmopolit olmadım ve 3İmryacağım. 
Ben alafırangalığı değil, ilmi, fenni, tekniği mü
dafaa etmek istiyorum. 

Bize gelen program da ilim, fen ve teknik 
üzerinedir. Konservatuvarda Türk musikisi 
esasları üzerine bir musiki gösterilebilir mi?. 
Ders olarak bir şeyin gösterilebilmesi için onun 
ders mahiyetini haiz olacak esasları ihtiva et
mesi lâzımdır. İlmi simya, bu gün gösterilemez, 
çünkü ilmi simyanın metodları aklın haricin
dedir. Bu gün ancak yeni metodlarla tedris edi
lebilecek dersler okutulabilir. Bizim alaturka 
dediğimiz musikinin tekniği tarih içinde yaşı-
yan bir tekniktir. Bu gün mevcud olan bir tek
nik değildir. Bu gün bizde teknik ancak Garb 
tekniğidir. Güzel sanatlar akademisinde eski 
teknikle resim ve heykel yapılmıyor. Yapılan 
resimler ve heykeller bu günün tekniği iledir. 
Bu günün aletleriledir, eski aletlerle değil. 

Biliriz ki Türkler vaktile çok güzel resimler 
yaparlardı. Din menettiği halde bile yine insan 
resimleri ve minyatürler yapılmıştır. Topkapı 
sarayını gezmişseniz oradaki müzede bunu gör-
müşsünüzdür. Bu resimlere avdet ediniz ve on
lara göre resim yapınız. Bunlar millî resimdir, 
diyemeyiz. Hiç kimse bunu söyliyemez. Halbuki 
resim ile musiki arasında hiç bir fark yoktur. 
Oda güzel sanattır. İkisi de millî heyecanı ifa
de etmektedir. Niçin bu müziği seviyoruz? Ben 
alaturka çaldığı zaman mütehassis oluyorum; 
çünkü çocukluğumdanberi yaşadığım münevver 
muhitte bu musikiyi dinledim ve onunla isti
nas ettim. Eğer bu müzik içinde yaşamamış ol
sa idim tabiî hiç bir şey anlamıyacaktım. Bu 
müzik Fransızların plenşan dedikleri ve bütün 
klişelerde kullandıkları şeydir. Gerek Orto
doks kiliselerinde gerek havralarda ve gerek ka-

tolik kiliselerinde kantikleri söylemek için kulla
nılan müzik bizim müziğin aynidir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Daha geçen gün bunları bizden aldıklarını söy
ledin. 
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KÂZIM NÂMÎ DURU (Devamla) — Mü

saade buyurun. Şaşırmayayım, sırasile söyleye
yim, sinirli bir adamam. Müteessir olur inerim. 

Geçen gün bir Fransızla konuşuyordum. Ba
na dedi ki; sizin musikiniz bizim kiliselerdeki 
plenşan musikisinin ayni olduğu için bir defa 
dinlemek hoşuma gidiyor. Fakat bir Türk mü
ziği konserinde sonuna kadar duramam. Çünkü 
yekahenk oluyor. Ayni şarkılar tevali ediyor 
ve müteeesir oluyoruz, kaçıyoruz dedi. Neden? 
Çünkü onu kendilerinin kilise musikilerine ben
zetiyorlar. Ondan dolayı monoton görüyorlar ve 
bundan zevk almıyorlar. Millî musiki denilen 
şey münteşir olmalı. Münteşir ne demek? Mün
teşir demek, yani bir musiki havası çalındığı 
vakit bütün cemaat ona iştirak eder. Harbi 
umumide, hatırlıyorum, Halid Ziya üstad Ber
ime gitmişti. Bir gazeteye Berlin mektubları 
yazıyordu ve o mektubların birinde diyordu ki 
Berlinin filânca meydanında idi. O meydan ve 
o meydana açılan caddeler dolu idi, yüz bin
lerce halk vardı. Derken ortadan bir şarkı yük
seldi. Yavaş yavaş o yüzbinlerce halk buna iş
tirak etti. Bana bir Türk musikisi gösteriniz ki 
bu şarkıyı herkes bilsin ve bilenler aynı insi
camla söylesin. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Onu öğre
teceğiz, onun için çalışıyoruz. 

KÂZIM NAMÎ DURU (Devamla) — Arka
daşlar, bir hanendeden bir şarkı dinlersiniz. 
Aynı şarkıyı başka bir hanendeden dinlersiniz. 
Biri şu, obiri de filânca üstaddan öğrenmiştir. 
îkisi birleştikleri vakit seslerini tevhid edemez
ler. Musiki bu mudur? Musiki münteşir olmadık
ça millî olamaz. Millî olabilmesi için halkın 
vicdanına hulul etmeli ve bütün halk onunla 
kendi elemlerini ve sürurlarını söyliyebilmeli-
dir. Arkadaşlar; müsaade buyurunuz, millî millî 
deyib geçiyoruz. Fakat milliyi şöyle açık mana-
sile tavzih etmek lâzım gelirse ne diyebiliriz? 
Millî içtimaî vicdanın teessüsüne taallûk eden 
şeylere derler. 

Ben Türküm, Türk camiasmdanım, benim 
bir içtimaî vicdanım vardır ki Türk vicdanıdır, 
onu teheyyüç ettiren bir şey varsa, millidir. 
Onun için şekiller millî olamaz. Şekiller millî 
olsaydı fes millî olurdu ve onu atarak yerine 
Avrupanm şapkasını almazdık. Bu şekilde 
milliyet yoktur. (Alkışlar). On kişi bir ağızdan 
hey, hey demekle musiki millî olamaz (Alkışlar). 

Avrupada musiki nasıl zuhur etti ve nasıl 
terakki etti? Bunu tedkik edecek olursanız 
göreceksiniz ki bütün musikiler folklor müzi
ğinden, halk müziğinden çıkmıştır. Halk 
musikisi olmasaydı hiç bir millette millî 
musiki teessüs edemezdi. Vaktile burada 
Rus sefiri olan Karahan; bir akşam mü-
samerede bana; Kâzım Nami, Rus musikisi 
denilen musiki Türk musikisidir. Rusların ken
disine mahsus bir musikisi yoktu. Ancak 

kendileri Türk folklorinden aldıkları musikiyi 
işlediler ve bir rus musikisi yarattılar, dedi. 

Arkadaşlar pek iyi hatırlarım. Bize musikî 
dinletsin diye Hamdullah Subhi tarafından İs
tanbul Türk ocağına Komitas Vartabet ismin
de bir papaz getirilmişti. Komitas Vartabet Kü
tahyalı bir ermeni idi. Sonradan papaslığa he
ves etti, papazlık öğrenmek istedi, îtalyada Ve-
nedikte Mehtaris manastırına gitti. Bu manas
tır. ermeni milliyetini kuran ve onu yaşatan 
bir müessesedir. Komitas Vartabet orada papaz
lık musikisini öğrendikten sonra, Parise gitti. 
Pariste piyano ve kompozisyondan birinci mü
kâfatı aldı, memlekete döndü, Tekmil Anado-
luyu dolaşıb, garb ve şarkı gezdikten ve Türk 
melodilerini dinledikten sonra bu melodiler üzeri
ne yeni bir musiki vücude getirdi. Ayni zamanda 
Acmiyazinde diğer bir arkadaşı ile birleşti, 
bu iki musikişinas ermeni musikisi diye Avrupa
da bile yadedilen ve dinlenilen bir musiki vücu
de getirdiler. Bendeniz bunun şahidiyim. Kulak
larımız dinledi ve Pariste eserlerini bastırdılar, 
dört cildlik mecmua bu kompozisyonlari ihtiva-
eder. 

Bir millet kendi musikisinin kendi vicdanını 
müteessir edebilmesi, heyecanlandırabilmesi için 
evvel emirde asrı musiki tekniğini bilmelidir. 
Müzik tekniğini bildikten sonra yapılacak iş 
folklor müziğini tedkiktir. Demin de arzettim; 
Avrupada da müzik folklor müziğinin tedkik ve 
işlenmesile başlamıştır. Biz de bunu yapacağız. 
Konservatuvarda müzik yaratmıyacağız, müzis
yen yetiştireceğiz. Müziği yapacak, yaratacak 
müzisyendir. Tekniği, metodu orada öğrenecek, 
ahengi orada anlıyacak. O ahenk ile kendi mil
lî vicdanının tahassüsatmı ifadeye çalışacak
tır. Ondan başka müzik olmaz. Öteki müzik... 
ondan bana ne bahsediyorsunuz? Eğer lazımsa 
camide müezzinler, imam, hatib, vaizlar isterse 
söylesin (camide müzik olmaz sesleri). Nerede 
isterlerse söylesinler. Fakat bu müzik bu güne 
kadar heyecanımızı ifade etmemiştir ve etmi-
yecektir. İşte arkadaşlar bendenizin uzun uzun 
söylemekten sarfı nazar ederek hulâsatan ar-
zetmek istediğim budur. Eğer Türk müziği o 
dediğim ise benim müziğim değildir. Benim 
millî müziğim beni heyecana getiren müziktir, 
bende tahassüs uyandıran, bana heyecan veren, 
Türkü oynatan, yerinden kaldıran, coşturan mü
ziktir. 

Arkadaşlar, harb zamanında askeri yürü
yüşe sevketmek için önüne koyduğumuz ban
do yalelli çalmaz, marş çalar. Osmanpaşa 
marşını, Sivastopol marşını, îzmir marşmı ça
lar. Fakat hiç bir zaman cananım, mananım 
diye bir şey çalmaz. Benim istediğim musiki 
tam Türk musikisidir. O da ancak iç heyeca-
nile ve yeni teknikle yaratılabilir. Maarif ve
kilinin buraya sevkettiği kanun ancak bunu 
hazırlayabilecektir. Klâsik bir hale gelmemiş, 
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usul ve tekniği taayyün etmemiş bir musikiyi 
öğretmekte mana yoktur. Nasıl ki Divan ede
biyatı, Üniversitede metin şerhi suretinde, 
tarih edebiyatı suretinde gösteriliyor. Fakat 
çocuklara deniliyor ki, sakın bu edebiyata git
meyiniz, bu ölmüş bir edebiyattır, tarihimiz-
de devrini geçirmiş olan bu edebiyata dönme
yiniz. Nasıl bu böyle deniyorsa enderun mu
sikisi denilen musiki de ayni şekilde devrini 
geçirmiş bir musikidir, tarihte gömülüdür, 
onu hortlatmayalım. (Bravo sesleri, alkışlar). 
(Müzakere kâfi sesleri). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Ar
kadaşlar, maarif işlerinin müzakeresinde Mec
lise kahraman vaziyetinde görünen Kâzım Na-
mi Bey arkadaşım, bu kanun lâyihasının bi
rinci maddesinin müzakeresi vesilesile, He
yeti umumiye müzakeresi sırasında serdedilen 
muhtelif efkâr ve mütalealarm, şahsen ve pek 
isabetli olarak anladığım ve gördüğüm, yara
tılmak istenilen bir havanın ya tesiri altında 
kalmış veyahud zaten o tesiri kendi kendine al
mış olacaktır. Çünkü ilmî gibi görünen ve bütün 
Mecliste bu vadide söz söyleyen arkadaşlara 
milletini seven, milliyetini seven ve onu maa
lesef Kâzım Nami gibi değil, Kâzım Nami ken
di noktai nazarmı nasıl haklı zannediyorsa, 
söz söyleyen diğer arkadaşları da öyle telâkki 
etmelidirler. Halbuki diğer söz söyleyenleri 
adetâ geriye bakan, irticaa sapan insanlar gi
bi gösteriyorlar. Kendilerine akla, şuura isti-
nad eden mütalea serdetmelerini şahsen tavsi
ye ederim. 

Arkadaşlar; şu hakikati belirtmeğe mecbu
rum, ihtilâli yaratan bu Meclistir, inkılâbı 
yaratan bu meclistir. Büyük Türk ihtilâli ve 
büyük Türk inkılâbı Meclis demektir. Meclis 
demek, ihtilâl ve inkılâb demektir. Büyük 
Türk ihtilâli demek, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi demektir. Kâzım Nami arkadaşımızla 
beraber bütün dünya iyi bilmelidir ki, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi hariminde inkılâb 
ruhuna münafat teşkil edecek bir zihniyeti ka
fasında tutan değil, hayalinde yaşatan insanın 
kafasmı ezmek lâzımgelir. (Ne demek sesleri). 
Ne demek olduğunu anlıyamadmızsa tekrar ede
yim, Heyeti umumiye müzakeresi esnasında 
konuşulan sözlerin, serdedilen bütün fikir ve 
mütalealarm samimi olduğunda şüphe yoktu. 
Millî kültür, milliyet sevdası, milliyet kaygu-
su taşıyan ve bunu taşıdığında zerre kadar iş-
tibaha; vaziyeti, eşkâli, elfazı, etvarı katği-
yen müsaid olmayan arkadaşlar tarafından 
söylenen sözler etrafında namüsaid bir hava 
yaratmak teşebbüsünde maalesef bulunduğunu 
işitiyorum. 

Büyük Millet Meclisinde, evvelâ nefsime, 
sonra bütün beşeriyete bağırıyorum ki, böyle 
bir şey yoktur. Olmaz ve olamaz. (Nereden çı
karıyorsun sesleri). 

Arkadaşlar; düşündüğümü ve istediğimi 
kısaca söyliyeceğim. 

Bu kanunla teessüs edecek olan Devlet 
konservatuvarının istihdaf ettiği gaye nedir?. 
Maalesef arkadaşlar, tesis maddesi olan birin
ci maddenin ifadesi bunu vazıh olarak bana 
bildirmiyor. Belki gösteriyor da ben anlamı
yorum. Anlamamak bir kabahat değildir. 
Anlatmamak ta bir kabahat olmaz, bir eksiklik 
olur ve ikmal edilir. Onun için kanunlar Büyük 
Millet Meclisine gelir. Onun için sualler sor
dum. Sorduğum sualler arasında şu alâtı mu
sikiye klişeden alınmıştır, orkestrada da vardır 
bunlar lüzumsuzdur demedim. Konservatuvar 
faydasızdır demedim. Fakat Kâzım Nâmi bey 
arkadaşımız, müdafaa eden arkadaşları adeta 
öyle bir vaziyete sokmak istediler ve dediler ki, 
millî musiki demek, beni oynatan, beni heyecana 
getiren musikidir. Sorarım sana dünya ve tarih 
muvacehesinde, Türk milletinin muvacehesinde 
sorarım: seni bir zeybek havası mı oynatıyor, 
bir köroğlu havası mı heyecanlandırıyor, yoksa 
herhangi bir opera parçası mı? Elini vicdanına 
koy da söyle. Amma bu o demek değildir ki, 
alafırangayı güzel bir sanat eseri olarak telâkki 
etmiyorum. Bu demek değildir ki, köroğlunda 
kalalım ve yalelli çalalım. Türk milleti elbette ki 
beynelmilel müziği, teknik mahiyeti ve kıymeti 
ile, bu gün onu makbul, memduh tutan insanlar
dan çok sevecek, onlardan çok iyi öğrenecek 
ve onlardan çok büyük zevkle anlıyacaktır ve 
bu günü getirebilmek için Konservatuvarın te
sis edilmesi lâzımdır. Bu kanaatimi bu kadar açık 
söyledikten sonra bir noktayı ilâve etmek isterim, 
iş yalnız bununla kalacaksa belki ben de bu 
Konservatuvarın tesisinin muarızı kalacağım. 
Neden? Eğer, Konservatuvarın yapacağı iş yal
nız bundan ibaret ise, garb musikisini, ileri tek
nikteki bu misikiyi Türkiyede 5, 10, 100, 500 
adama öğretmekten ibaretse lüzum yok. Biz 
Türkiyeden Avrupaya bazı ilimleri öğrenmek 
için bir çok talebe gönderiyoruz; bunda da ben
deniz bu yolu tutalım diyaceğim. Bu da bir fi
kirdir. Anlamıyorum, neden suallerimize cevab 
vermiyorlar ve neden gayri vazıh olan madde
nin açık manası kastedilmiyor da onun etrafın
da istidlali, isnadkârî bir çok fikirler söyleniyor. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 

— Hangi sualleri sormuşlar ve hangi sualleri
ne cevab verilmemiş, hangi kısımlar vazıh de
ğildir? 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) Devam
la) — Zabıtları okuyoruz, sorduğum sualler 
zabıtlarda mevcuddur. Şu maddenin ifade et
mek istediği manayı hakikiyi ve Konservatu-
varla ne yapmak istiyorlar, bunu sordum. Maa
rif encümeni mazbata muharriri arkadaşımız 
- zannediyorum ki buradadırlar - bana sordu
ğunuz şeyler hakkında malûmat aldık, eğer 
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müzakere esnasında sorarsanız size artık cevab 
verebiliriz, dediler. 

Ben bundan anladım ki, o gün hazır değiller
miş. Bugün hazırlarsa lütfen cevab versinler. 
Fakat ben şimdi o cevabı istemiyorum. (Gülüm
semeler) Çünki artık onun zamanı geçmiştir. 
Artık birinci madde ile tesisi taleb edilen Kon-
servatuvarm Türk milletine ne yapacağı anla
şılmıştır. Bilhassa Kâzım Nami arkadaşımızın 
izahmdan sonra. Meğer ki, Hükümet ona cevab 
vererek tekzib etsin. (Öyle, öyle sesleri) Eğer 
öyle ise bu olsun, olması lâzımdır. Belki geç kal
mışız, çabuk olsun ve çok mükemmel olsun. An
cak bu olurken yalnız böyle kalırsa, Rasih Kap
lan arkadaşımızın dedikleri gibi, eksik olacaktır. 
Bu beynelmilel musikinin Türkiyede beş, on, 
elli, yüz adama öğretilmesinden ibarettir. Tür-
kiyenin bir de millî musikisi olmak lâzımdır. 
Yani Kâzım Nami arkadaşımızın dedikleri gibi, 

ki, bu hususta çok ilmî malûmatları vardır, kendi
lerine itimad ederim, Dediler ki, Ruslar millî 
musikilerini söyle yapmışlardır. Bunlar her
halde yalel çalmıyorlar. Amma nasıl yapmışlar
dır. Folklor musikisini etüd etmişler, ileri tekni
ği haiz olan Avrupa musikisini de iyi bildikleri 
için tutmuşlar bir millî musiki yapmışlar. 
Garbm kup kuru musikisi için, tek bacaklı adam 
gibi, bu konservatuvarı yapmakta bir fayda 
olmayacaktır. Bunun yanında Türk folklor mu
sikisini iyi etüd etmek pek lâzımdır. Bunun 
içinde mi olur?, nasıl olur?, bilmiyorum, bunun 
mutahassısı değilim, Hükümetten yalnız bu arzu
yu, bu teklifi istiyerek. yapıyorum. Nitekim 
2541 numaralı kanunun birinci maddesinin (A) 

^fkrasmda, memlekette ilmî esaslar dahilinde 
millî musikiyi işlemek, yükseltmek ve yaymak gi
bi kanunî bir vazife kabul edilmiştir. Bu kanun 
bugün meridir. Müzakere ettiğimiz kanun lâ
yihası iktisabı meriyet ederse o zaman mefsuh 
olacaktır. Dün kabul ettiğimiz ve elan merî 
olan bu kanunda düşünülen bu ihtiyaç millî de-
ğilmi idi?. Hangi sebeble hangi felsefe veya ru
hiyat nazariyesi bu kanunu tedvine saik olmuş 
ta ondan dolayı dünkü nazariyeleri iptal etmek 
gibi yep yeni bir hâdise karşısında kalıyoruz?. 
Biz bunun cahili de, Kâzım Nami alimi mi olu
yor?. Bu, lâyihai kanuniye ile hükmü ortadan 
kalkacak olan eski fıkranın yerine o ihtiyacı 
millîyi karşılayacak bir teklifle gelebileceğini 
Hükümet bu kürsüden bize bahsetsin. 

MAARİF V. H. Âli Yücel (İzmir) — Bir 
saat söyledim. 

SÜREYYA ÖRGE EVREN (Bitlis) — Mü
saade buyurun. Bu noktada beni kısmen müte
selli eden bir tek cümle vardır, oda şudur, çok 
kıymetli arkadaşım Hasan Âli Yücel dediler ki; 
Türk müziği etütlerini yapacağız. 

Arkadaşlar, bu da tesis maddesi kadar insa
nın içindeki bu kadar heyecanla samimiyetle 
derin bir iman rengü ifadesile karışık olan ar

zusunu tatmin edecek bir ibare değildir. Onun 
için sorduk, etüt nasıl yapılır? Konservatuvar 
ders verib musikişinas yetiştirecek, güzel am
ma etüt yapmak demek boyuna okumak, ara
mak, toplamaktır, bu da güzel. Fakat onları 
yapacak kudrette insan yaratacak bir müessese 
yok. Konservatuvar bunu yapmıyacaktır, anla
dığımız budur. Bize desinler, evet efendim, onu 
da yapacak, o vakit bir fıkra üâvesile bu belki 
kabili tatmin olur. Bunu anlamakta ve yahud 
anlayamamakta mazur olduğumuz sununla bel
lidir ki büyük romancıyı büyük edibi, büyük 
şairi ben yapamam diyorlar; tabii. Biz bir ferdin 
veya Devletin teşkilâtı umumiyesi içinde bir 
vekâletten, böyle bütün büyük millet camiası
nın yaratacağı kendisini de içine alacağı, şeyi 
bekleyecek saf derunlardan değiliz. 

Amma içtimaî heyetin millî kabiliyet ve is
tidadını Devlet teşkilâtı tenmiye ve tahrik eder. 
Eğer bu tahrik ve tenmiyeye mazhar olmıyan 
bir millet, bir musiki dahisi, bir edib dahi yetiş-
tirmiyorsa mazur görülür, yetiştiriyorsa daha 
çok mazur görülür. Bunların kolaylıklara maz
har olarak yetiştirilmesi için Devlet teşkilâtı
nın bu hususu teshil etmesi lâzımdır. Böyle 
olduğu içindir ki, konservatuvar yapıyoruz. 
Millet yetiştirecekse, konservatuvarm yapacağı 
gayeyi millet yapar diyelim, çıkalım. Bundan 
dolayı tam tenevvür etmemiş bulunuyoruz, de
diğimiz gayeye münhasır bir sahada dahi bu 
müessesenin vücudu teessüsüne kail olmıyacak 
adam yoktur., memleketin musiki sahasında 
muhtaç olduğu inkilâb ve terakkiyi teğmine 
kâfi değildir. Bu şekilde eksik kalmış olur. 
Gerek bundan evvel Heyeti umumiye müzake
resinde, gerek birinci tesis maddesinin müza
keresi sırasında konuşulanlardan da anlaşıldı
ğına göre, bu kanun lâyihasının encümene gön
derilerek orada mühim teknisyenler muvacehe
sinde ve bu işte kendisini yakından alâkadar 
addeden ve mutahassıs olan arkadaşların yanı-
başmda müzakere edilib Meclise gelmesi, haki
katte hepimizin ehemmiyetli bir ihtiyacı millî 
olduğuna kani olduğumuz bu kanun lâyihası
nın daha iyi çıkmasına hadim olacaktır. Onun 
için bir takrir veriyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) 
— Konservatuvar kanunu münasebetile tekrar 
tekrar söz aldığımdan dolayı affınızı rica ede
rim. Bilhassa Kâzım Nami arkadaşımızın, bu
rada yüksek huzurunuzda demin söylediği nu
tuktan sonra çok müteessir ve müteheyyic bu
lunuyorum. Ben esasen böyle dünyanın ateşe 
yandığı bir zamanda sizin yüksek huızurunuzu 
işgal ederek çok sevdiğim Maarif vekilile karşı 
karşıya bir musiki mübahesesi ettiğimden dola
yı müteessirim. Fakat yaptığım nihayet mem
leketin kültürüne aid bir mesele olduğundan bu 
düşünce beni teşvik ediyor. Evvelâ Kâzım Na
mi beyin, kendisile beraber düşünmiyenleri geri 
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fikirli addetmesine karşı ne diyeyim, teessüf 
ederim desem kâfidir. 

Sadi arkadaşım burada parti nizamna
mesinin iki maddesini hatırlattılar. Ben de aynı 
maddelere istinad edeceğim. Ben de bilhassa 
Partinin umdelerinden milliyet umdesine dair 
söylyeceğim: 

Sanatda da milliyet vardır. Bunu evelki gün 
münakaşa ettiğimiz vakit muhterem Maarif 
vekilimiz bize Güzel sanatlar millî akademisi 
mi diyeceğiz, konservatuvar beynelmilel bir 
isimdir, millî konservatuvar mı diyeceğiz. 
Otomobile, telefona; millî telefon, millî oto
mobil demiyoruz, dediler. Ben kendisine 
hatırlatayım; Paris konservatuvarmın adı; 
Konservatuvar nasyonel dö lâParis'dir. Keza 
Güzel sanatlar akademisi de «Akademi nasyo
nal de bozar dır. Macarlar ve italyanlar da 
millî kelimesini kullanıyorlar. Yalnız Almanlar 
Hohşule diyorlar. Binaenaleyh biz de Türkiye 
millî konservatuvarı demiş olsaydık bundan ne 
kaybederdik. Gene benim söylediğim sözlere 
karşı hüseyniden opera mı yapacağız, hicazdan 
marş mıyapacağız, dediler. Keşke hüseynî ka-
rekterinde operamızı yapan olsa. İnanınız ki 
bütün dünya ona minnettar olacaktır. Yapılan 
marşların ifadesi, bizde makam adı ile söylenir. 
Biz böyle ifade ediyoruz, daha geniş bir ifade 
kullanıyoruz. Evet, söyledikleri gibi hicazdan 
da mars olur. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (izmir) 
— Yalnız numunesini göremiyoruz. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Çoktur. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (izmir) 
— Hicazdan mars numunesi yoktur. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Çoktur, arzederim. 

Dediler ki; biz, konservatuvarda şu istika
mette yürüyeceğiz. Dışarda Türk musikisi arzu 
ettiği gibi yürüyebilir. Evet dünyada böyle te
şekküller vardır. Viyole damur, viyole dögam-
ba, klâvisen denen eski çalgılar, bu günkü mo
dern aletlerin yerinde vaktile mevcud olan eski 
çalgılar bu gün çalınmaktadır. Kusse kardeşle
rin, dünyada kendilerine büyük ihtiram mev
kii teğminine muvaffakiyetleri, eski musiki 
aletleri ile olmuştur. Fakat arkadaşlar biz bu 

hususda cemiyete istinad edemeyiz. Bizde şim
diye kadar bir çok sebebler musikimizi bütün 
teşkilâtını bertaraf etmiş ve onu yalnız meyha
ne musikisi haline koymuştur. 

Fakat, yine Madam Lankovuska, yetiştirdi
ği talebe ile bu sayede iştihar etmiştir. Es
kilerden bahsedilirken denildi ki, (Bunlar bel
letilecek, halk musikisi belletilecektir. Fakat 
bunun için millî musikimizin usullerini Türk 
ruhunu bizim davamızı, zevkimizi, iştiyakımızı 
söyleyecek sanatkârlar istiyoruz). Arkadaşlar, 
en can alacak noktadayız. Biz ondan başka 

türlü söylemedik. Kendileri musikide geniş ma
lûmatı olmadığını söylediler. Ben bu dava
nın ana hatlarını bilir bir adam sıfatile söy
lüyorum. Maamafih kendileri edebiyat saha
sını çok iyi bilirler. Oradan misal göstereyim. 
Türk edebiyatında ilk inkılâbı yapan Şinasi-
dir. Şinasi şarkı, muhakkak ki çok iyi biliyor
du. Fakat garbden de ufacık bir malûmatı olma
saydı şüphesiz o inkılâbı yapamazdı. Sonra, bi
zim vatan şairimiz Büyük Edib Namık Kemal 
yalnız Türkiyeyi değil garbı da biraz bilmemiş 
olsaydı kabil değil bize öyle müheyyiç hitab-
larda bulunamazdı. Tevfik Fikret Avrupayı 
da, kendi memleketini tanıdığı kadar tanıma
mış olsaydı emin olunuz ki ismi şimdi yaşamaz
dı ve eğer bu gün ortada Tevfik Fikret Beyin 
sayılan ve sevilen bir lisanı mevcudsa bu, onun 
şarkı ve garbı iyi bilmesinden ileri gelmiştir. 
Bir misal daha söyliyeceğim. Kendi memleke
tini gayet iyi bildiği gibi garbı da gayet iyi 
bilen ve bu gün aramızda bulunan Yahya Ke
mal eğer bu iki malûmatı ayni zamanda nef
sinde cemetmemiş bulunsaydı bu gün her mıs
raı bir avuç inci değerinde olan edebiyat eser
lerini bize veremezdi. Biz bunu istiyoruz arka
daşlar. Konservatuvar kurulacaktır, kurulma
lıdır, lâzımdır. Konservatuvarda yapılacak ted
ris en modern konservatuvarlardaki tedris de
recesinde olmalıdır. Bizim istediğimiz, Türk 
musikisinin yaheyleri, yaleylleri değildir. Bu
nu evvelâ Kâzım Nami Beyin nazarında tecel
li ettirmek isterim. Hiç bir zaman Konserva
tuarda Peruz Hanımın kantosunun ve daha bil
mem nelerin çalınmasını istemiyoruz. Biz Türk 
musikisinin, halk ve sanat musikisinin naza
riyat ve mukayeseli tarihini okutmak istiyo
ruz. Benim arzum sarih olarak budur, tstan-
bulda Güzel sanatlar akademimiz vardır. Re
sim yapar, heykel yapar. Bunları tamamen Av-
rupadan aldık. Burada ayni zamanda Türk tez
hibi de yapılır. Güzel sanatlar akademisini 
orada tezhib ve sadef işleri koymakla nasıl baş
tan çıkaramadıksa Konservatuvara da Türk 
musikisinin nazariyatını koymakla yeni teşkil 
edeceğimiz operanın ruhunu katğiyen bozmı-
yacaktık. Size muhtelif büyük üstadların, 
garb üstadlarının Türk musikisi üzerinde işti
rak ettiği bir cümleyi hatırlatacağım : «Türk 
musikisi kendi vasıflarile yeni musikisi için 
en büyük bir servet kaynağıdır». Bunu söyle
yenler; Ojen Borel, Roğbot Lahmet, Hindemit 
ve nihayet Çek musikişinası Aloiz Haba'dır. 

Arkadaşlar; şimdiye kadar söylediğim söz
leri tekrar etmeğe lüzum görmüyorum. Bu
rada geri zihniyetleri düşünmüyoruz. Sarih 
olarak bir kere daha tekrar edeyim; biz Kon
servatuvarda Türk musikisinin mukayeseli ta
rihini ve nazariyatını okutmak istiyoruz. Baş
ka bir şey istemiyoruz. Eğer bunu okutursa
nız ileride yetişecek olan talebe Türk musiki-
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sinin hiç olmazsa ana hatlarını kavrıyabilir. 
Konservatuvardan çıkacak bir talebe en zor Av
rupa eserlerini çalar, fakat benim bir şarkımı 
kolayca çalamazsa bu çok acı olur arkadaşlar. 
Onun için encümen bunu geri alsın, bunun ru
huna ufak bir madde ilâvesile tadil ederek 
tekrar getirsin, senelerden beri hâsıl olan de
dikoduları, senelerden beri memlekette hâsıl 
olan manasız ikiliği ortadan kaldırsın. 

Alafranga mı, alaturka mı, hayır ikisi de 
değil. Medenî Türk musikisi. Alman musikisi gi
bi beynelmilel musiki, Rus musikisi gibi bey
nelmilel misiki, İtalyan musikisi gibi beynelmi
lel musiki. Böyle ifade ediyorum, Beynelmilel 
musiki içinde ona aykırı olmıyan Türk musikisi 
böyle istiyorum. Bunu yapmak medenî vazife
mizdir, evet medenî ve millî vazifemiz. Bir 
millet millî hayatla medenî hayatı telif etmezse 
o geri bir millet olur. Geri kalmamak için 
garb tekniği lâzım. Fakat millî renk ve çeşni
nin unutulmaması sartile. Arkadaşlar. 

NECÎB ALI KÜÇÜKA (Denizli) — Biz de 
öyle istiyoruz. 

REŞAD NURİ GÜNTEKİN (Çanakkale) 
— Meclis iki celseden beri canlı bir sanat ve 
estetik meselesini konuşmağa başladı. Hemen 
söylemeliyim ki bunu fevkalâde bir salâhiyetle 
ve vukufla konuşuyor. 

Bu meselede ikilik ve asabiyet havası için
deyiz. Arkadaşlar arasında katği anlaşmazlıklar, 
görüş farkları var gibi görünüyor. Fakat ilerde 
bizim zabıtlarımız okunduğu zaman esas fikir
lerimizde hiç bir ayrılık olmadığı kendiliğinden 
meydana çıkacaktır. 

Bir kere millî musikimizi kendi ruhumu
zun sesini kaybetmekten korkan arkadaşların 
endişelerini fevkalâde haklı buluyorum. Bu 
arkadaşların bugün aldığımız yepyeni musi
kide maziden intikal etmiş güzel sesleri artık 
bulamamaktan, onda tabirimi mazur görün tilki 
sesi gibi yabancı bir ahenkle karışmaktan 
korkmalarına hak veririm. Bunda ben de ken-
dilerile müttefikim. 

Ancak şu noktayı arzetmek mecburiyetinde
yim ki: insanlar medenî hayatlarında idare ve 
poletika hayatlarında müstakil yaşayabiliyorlar. 
Fakat kültür, sanat, ilim hayatlarında bu istik
lâl tam surette kabil olmuyor; aşağı yukarı 
hiç bir millet tarafından bu şimdiye kadar ta
hakkuk ettirilmiş değildir. Yani zamanca, me
kânca birbirine yakın insanlar arasında bir nevi 
federasyon, bir fikir ve sanat federasyonu vardı. 

Biz bir zamanlar arap, acem kültürü daire
sinde idik. Bunun için tabiatile bu dairenin 
ideolojisini, sanatmı, kanunlarını ve bunlarm 
tabiî olarak taşıyıb getirdikleri hissiyatı al
mıştık, sanat tekniklerini almıştık. Edebiyatla 
müzik iki kardeş sanat oldukları için birinden 
bahsetmekle tabiî ötekinden de bahsetmiş sayı
lırız. 

! Bu teknik aruz vezni, kaside, gazel vesaire 
İ nevi gibi şeylerdi. Sonra zamanlar değişti ve 

biz başka bir kültür dairesine, garb kültürü 
dairesine girdik, Bir kaç günden beri bir frenk-
leşme tabiri var. Ben bu tabire pek taraftar de-

! ğilim. Bunun yerine garplaşmak tabirini daha 
I uygun görüyorum. Biz burada söylenmesine lü-
| zum bile olmayan esbabdan dolayı artık ken-
\ dimizi garplaşmış bir millet addettik ve haki

katen de öyleyiz. 
Bu cereyan çoktan başlamıştır. Garplıların 

bir çok müesseselerle beraber güzel sanat tekni
ğimde olduğu gibi kabul ettik. Bunun böyle 
olması zarurî idi. Teşkil ettiğimiz konservatuvar 
ki bir nevi enstitü mahiyetindedir; orada üni
versitedeki edebiyat şubesi gibi yalnız kaide ve 
nazariyeden bahsedilmez aynı zamanda bir 
muayyen tekniğe göre pratik mümareseler, 
temrinler yapılır, sanatin tatbikatı ile meşgul 

i olunur. 
j Maarif vekilinin de çok güzel izah ettiği gi-
! bi bu müessesede ancak tek teknik dahilinde 

tedrisat yaparsak bir netice alabiliriz. Tekniğin 
tek olması şarttır. İkinci bir tekniğe göre de 
tedrisat yapmak, alaturka musiki göstermek bu 

[ işin kaidesine uygun değildir. Edebiyat ve mu
sikimizde millî duyguların payı nedir, ne ola
caktır? Bunu kısaca arzedeyim. Sanat eserle-

; rinde bir enternasyonal daha doğrusu beşerî kısım 
bir de millî kısım vardır. Şu halde her musiki 
ve edebiyat eserini elimize aldığımız zaman 
bunda bir beynelmilel kıymet, ve onun yanın
da bir de millî kıymet aramak zaruretindeyiz. 

Kurduğumuz müessesede talebemiz eski ses
lerden mahrum kalarak yetiştirilirse aşikârdır ki, 
bundan necib ve asîl bir musiki çıkamaz. Eski 
şaheserlerin hatıralarının onların kafalarında 
ve ruhlarında yer etmiş olması şarttır. Acaba 
bu seslerden beklediğimiz terbiyeyi neyle teğ-
min edeceğiz. Cevabı açık. Memleketimizde 
eski musikî yasak edilmemiştir. Eski musikimi
zi her kes eskisinden çok daha iyi olarak dinli- ( 
yor; sonra konserler yapılıyor, plâklar neşredi
liyor. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Amma ne kadar fena şekilde, 

REŞAD NURİ GÜLTEKİN Hiç te fena 
şekilde değil. Eskisine nisbetle daha ihtimamlı 

; olarak. 
Bu bahsettiğim müziğin tesirine talebemiz dai-

| ma maruzdur. Nitekim edebiyatımızda da ayni 
I şeyi yapıyoruz. Fuzuliyi Bakiyi çocuklarımıza 

tattırmazsak; tedrisatımızda bunlara bir yer 
ayrılmayacak olursa aşikârdır ki, ilerde doğacak 
sanat eserlerimiz sathî ve dejenere bir edebiyat 
olarak kalır. Müstakbel edebiyatımızın derinli
ği bu tahteşşuur tesirlerin zenginliğine tâbidir. 

Müzik için de ayni şeyi söyleyeceğim. Yetiş
tireceğimiz talebenin zengin bir ruha malik ol
masını istiyoruz. Kendilerine eski eserlerden 
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numuneler göstermeği, onlardaki tesirin içle
rine işlemesi esbabını teğmin etmeyi ihmal etme
yeceğiz. Fakat onları bir ders halinde progra
ma koymak teklif edilirse buna, yani ikinci 
bir tekniğe göre ekzersizler yaptırmağa hakkı
mız yoktur. Bu hem kendi esas inkilâb prensi
bimize, hem ayni zamanda sanat prensibine ay
kırı olur. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — İlim memnu 
olur mu! 

REŞAD NURÎ GÜNTEKİN — Muhakkakki 
memnudur. Eğer bir başka ilme ve tekniğe zıd 
olursa. Bu günkü edebiyatı okuturken meselâ 
aruz vezninde mümareseler yaptırmağa kalkar
sam elbette Devletçe menedilirim. Talebe Fu-
zuliyi, Galibi anlasın, tatsın, duysun. Biz de 
duyduk. Bizden evvelkiler de duydu. Bunlar 
bizim tarihimizden intikal etmiş ruhî seslerdir. 
Nesiller arasında aksede ede bu güne kadar gel
meleri de gösteriyor ki bunlar asil ve müessir 
seslerdir. Rasih Kaplan arkadaşımızın hassasi
yetini çok doğru buluyorum. Ancak istedikleri 
şey Devletin kabul ettiği teknik dışındadır. 
Bu gün Devlet nasıl aruz şairi yetiştirmeğe 
niçin tavassut edemezse müzikte de eski tekniğe 
göre adam yetiştirmeğe onun için tavassut ede
mez. 

Maarif vekâletinin elindeki dilsiz kadrosunu 
ve şamasını canlandırdığım zaman gözümün 
önüne bütün manasile modern bir müessese ge
liyor. Böyle bir şamanın içerisinde ayrı bir 
teknikle gösterilen ayrı bir sanat de bulunmuş 
olsaydı zannederimki bu tamamiyet, bu birlik, 
bu medenî manzara kalmayacaktı. Maruzatım 
bundan ibarettinr (Alkışlar.) 

CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Süreyya Örgeevren arkadaşımız bu kanunun 
müzakeresi sırasında bir noktaya temas ettiği 
için sözüme onun ilhamile şu suretle başlıyaca-
ğım. Nasıl ki Türkiye Devletinin şekli Cumhu
riyettir, bunun üzerinde hiç bir suretle bu 
Devletin hayatı müddetince konuşulamaz ve 
bunu Türk milletinin vicdanı yasak etmişse. 
Bunun gibi bütün milletin ruhuna sinmiş ve bü
tün milletçe benimsenmiş olan C. H. P. sinin 
prensiblerine itaat ve uygunlukla çalışmak vic
danî duygu ve mecburiyetinde isek, bu inkilâ-
bm başından beri inkilâbcı olan bu Meclisde 
elbette ki daima inkilâbçılıkla muttasıftır ve 
öyle kalacaktır. Burada bunun dışında hiç kim
se düşünemez ve düşünmesi yasaktır. Binaen
aleyh bu mevzuda konuşulurken bu kanunun 
lehinde veya aleyhinde fikirler mütezat olarak 
tecelli etmekle buraya doğru bir fikir hasıl 
etmek caiz değildir böyle bir şey yoktur. Bu
nun yeri de olamaz. Tekrar buraya işaret ede
rek mevzuuma geçiyorum. Arkadaşlar^ Partimi
zin programı talimü terbiyede (terbiye her türlü 
hurafeden ve yabancı fikirlerden uzak üstün 
millî ve modern olmalıdır) diyor. Yani Parti 

j bir defa millî talimü terbiyede (bunun içinde 
! Güzel sanatlar da dahildir) hurafeyi itiyor. 
| sonra millî vasfı kaybeden yabancılığı itiyor. 
| Ve bu iki tesirden azade modern bir talimü ter-
| biye istiyor. Bunu programının asıl maddele-
| rine koyuyor ve buna uyarak büyük Kurulta-
: yımızın verdiği salâhiyetle Parti genel başkan-
! lık divanının tasdiki ile tatbik mevkiine konan 
> ve gene büyük Kurultayın verdiği vazife ile 
i bunun tatbikini vazife halinde eda ettirmekte 

olan Genel başkanlık divanı Halk evleri tali
matnamesinin şu maddesinde şöyle diyor: 
«Halk evleri müzik çalışma ve müsamerelerin-
de arsıulusal modern musiki ile halk türküle
rimizi esas tutacaktır, (güzel sesleri). Halk ev
leri bu gün garb teknikini çalabilecek esas mu
siki aletleri ile bu vazifeyi yapar.» Madde bu 
suretle devam eder. İşte bu gün Maarif vekâ
letimizin bir çok mutahassıslarla görüşerek hu
zurunuza getirdiği kanun, bu iki esas prensibin 
icabının tahakkuku için bizden salâhiyet al
maktadır. (Bravo sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, yalnız şunu evvelâ arze-
deyim ki benim maruzatım bu mevzu üzerinde 
konuşan arkadaşların, bazılarının düşüncelerinin 
tersine ve diğerlerinin fikirlerine uygun gelebilir. 
Maksadım kimseye tariz değildir. Hepimizin 
aradığı, doğru yolu bulmaktır. (Doğru doğru 
sesleri). Şimdi evvelâ kanunun istihdaf ettiği 
şeyi söyliyelim. Kanun diyor ki bu, partinin ve 

i buna dayanarak Partinin kültür müesseseleri 
olan halkevlerinde tatbike başlanmış olan bu 
işleri resmileştireceğim, umumileştireceğim ve 
bunun için de bir konservatuvar kuracağım di-

I yor. Konservatuvar tabirinin içinde şu vardır, 
! nasıl ki, üniversite sade talim eden, okutan bir 

müessese değil, aynızamanda şubelerine göre 
ilim yapmakla mükellef bir müessese ise kon-

İ servatuar tabirinin, ifadesinin içinde de ayni 
; şey vardır. Bu sahada hem öğretir, hem de ilim 
\ yapar, esas yapar. Konservatuvar tabirinin za-
| tında bu mana vardır, vazifesi budur, 

İkincisi; konservatuvar kanunu Türkiye B. 
Millet Meclisinin kanunu ve bu kanun Türkiye-

| nin merkezi olan Ankarada bir konservatuvar 
| yapıyor. Buradan çıkacak adam, buradan çıka-
i cak eser dünyanın hangi tarafında kendini, gös-
! terirse bu eser Türk konservatuvarmın eseridir. 
| Amma bunun yanında bir de millî koyalım koy-
| mayalım, bu dava değildir. Bunlar bunun içinde 
\ vardır, tamdır iştibaha bendenizce lüzum yok-
| tur. Türk musikisi, Türk musikisi aman dokan-
| mryalım, kopar. Türk musikisi nedir ve Türk 
| musikisi deyince neyi anlıyoruz, hangimiz bunu 

tam olarak tarif edebiliriz?. Bugün hepimize he-
j yecan veren, surur veren, halk türkülerimiz var-
ı dır. Memleketin muhtelif yerlerinde, saz şair-
| lerinin yaptığı, köylülerin vucude getirdiği 

eserlerle seslendirilmiş halk türküleri vardır. 
I Bunun yirmisini bir araya getirelim, şehirleri-
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mizde bunlarla ardı ardma 3 gece konser vere
lim. Daha birinci gece bunlardan üç tanesi çalm 
dimi, hep bu mu denecek ve şehirli sıkılıb çe
kilir gider. Sevmez, benimsiyememiştir. Ama 
bir de sizin bildiğiniz hüseyini, nihavend, bayatı 
faslında, aralarında bir kaçda halk türküleri olur
sa elbette hoşa gider. Gelin bir de bir saz heyetini 
memlekette asıl hakikî köylüye götürelim. Bi
rinciyi dinlerler, ikincisinde oda sıkılır. Yine 
dağılır. O halde müşterek millî duygu ve vicdanı 
ve musikide aranan duygu birliğini husule ge
tiren Türk musikisi hangisidir?. Yoktur. Birin
cisi bu, ikincisi arkadaşlar bu musikiyi bu mu
siki ile ıslah edelim diyorlar güzel (Olamaz 
sesleri). Hangi ölçü ile bizim müşterek Türk 
müziği var diye farzedelim. Halk müziğinin 
vezni mevzunu yoktur. O maşerî vicdanının tah
rik ettiği bir takım kahramanlık, felâket duy
gusu ve saire ile kopar ve yapılır, amma bunu, 
müzik tekniğine tatbik ettiğiniz zaman geniş 
ölçülerden ve teknikten bir şeye dayanmaz. Ala
lım fasıl musikisini; bunun da aslı, nihayet- af
federsiniz, hep oraya doğru girdik. Sanki mes-
lektenmişiz gibi teferruattan bahsediyoruz. Bu
nun nihayet umumî bilgilerimizle içinden çıka
cağımız - dayandığı esas, kaide ve tekniği nedir?. 
Dümtektir. Yani şu iki elin darbeleridir, ve bu 
darbelerin iki, üç dört, beş neise bunun bir kaç 
şekil içinde tekrarıdır. (Alkışlar). Alaturka mu
sikide nota çok sonradır. 

VELET ÎZBUDAK (Yozgad) — Rica ederim. 
CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 

Küçültmek için söylimiyorum, kendimi böyle 
bir tarizden ve hafif meşreplikten tenzih ede
rim. (Devam sesleri). Zaman ilerledikçe Avru-
paya bakmışız, notayı almışız. Notamız işte bu 
esastaki nağmelerin ivicacmı, dalgasını ihtiva 
edecek kadardır. Bunun üzerinde ne söylerse
niz kardeşim söyleyin bu, budur. Saatlerce iti
raz edip söz söyleyiniz bu, budur. Türk musi
kisine bu ölçü ile vicdanlarınızın duygusunu, 
emellerini verecek kaide, esas koyamazsın. 
Dobl desimetre ile bir defada bir metrelik ku
maşı ölçebilir misin? Bu da aynen riyazi bir 
iştir. O halde ne yapacağız? Türkün asırlar 
dolduran kahramanlığının, medeniyetinin, coş
kunluğunun musiki sahasında, musiki dilile 
emellerini tecelli ettirip bu hususta da dünya
ya anlatmak için elinde geniş mezrolu âlet ola
cak. Bu da garb tekniğidir, evvelâ bunu ala
cağım^ bunu almadan yapamam, çünkü olmaz. 
Evvelâ bunu alacağım, konservatuvar açacağım. 
bu yoldan yüzlerle, binlerle Türk sanatkârı ye
tiştireceğim, bu Türk sanatkârı bir kere bu
nu öğretecek, elinde her türlü vasıta ile ken
dini mücehhez kılacak, ondan sonra dönecek 
millî sedasma, millî vicdanına, millî tarihine. 
Oradan topladığı menabii ile bu ölçü içinde 
garb tekniğine dayanan bir ilim içinde haki
kî Türk musikisini yapacak, yaratacak, mey

dana koyacak. (Bravo sesleri, alkışlar). Hepi
mizin bütün milletle birlikte vaktinde şuurla 
koyduğumuz bu esasa bu gün daha kaideli şe
kilde geçiyor, daha kanunî ve iyi bir surette 
tatbik yoluna geçiyoruz. Buna bu gün başlar
sak 10 sene sonra olur mu? Olmaz. Buna bel
ki yarım asır sonra tam vasıl olmuş olacağız. 

Şevki Uludağ arkadaşımız bir çok büyük 
adamların ismini bildirdi. Onlara sorun, bun
lar ancak başladıklarından yarım asır, 75 se
ne sonra bu neticeyi iktitaf etmişlerdir. Am
ma ne olacaktır? Bu gün başladığımız işle ile
ri gidilecektir. Nitelrim şimdi beş, altı gencimiz 
var. Bunlar, Türk Konservatuvarı olmadığı 
zamanlar kendilerinin arzularile Avrupaya git
mişler, orada mükemmelen okumuşlar, memle
ketlerine dönmüşler. Bunlar hiç bir zaman Bet-
hovenin 4 ncü senfonisine uygun bir şey ya
palım dememişler ve bir kaç Türk eseri yapmış
lar. Bu gün Çiftetelli, Karagöz gibi ve Zey
bek, Erzurum havalarımızı bir araya getirib 
millî oyunlarımızdan mürekkeb eserler yapmış
lardır. Bunlar bu gün Avrupa konserlerinde 
çalışmakta ve takdirle dinlenmektedir. 

Bu gün, Rus musikisi, diğer milletlerin mu
sikileri hepsi umumî vasıflarile birbirine uy
gundur. Fakat yine Rus radyosunu açtığınız 
zaman Rustur, dersin, Macar radyosunu açtı
ğın zaman Macar, dersin. Hepsi ayni teknik 
işidir. Millî vicdan, hiç bir zaman bir kaide 
ile kaybolmaz. Biz de burada adam yetiştire
ceğiz, millî sadalarla hakikî ve zengin musiki
yi bulacağız, milletin elinde inkılâbını yapmış 
hakikî musikiyi bulacağız. Bu, bununla olacak
tır. Şimdi bir yere daha geleyim, bunun ta
rihini o kadar bilmiyorum, Uludağ belki bi
lir, bu fasıl musikisi Türk müdür, değil mi
dir? Buraya girince buna da gelmek lâzım, 
affedersiniz, bir irtica ve saire vaziyeti yok, 
biz Türkler asırlarca fese de alışmış olduğu
muz için bazıları bunu atarken millî şeyi atıp 
ta gâvur şeyini giyer miyiz, diye söylendi. Am
ma biraz derine girince baktık ki fes te bizim 
değil imiş. Tabiî, müstevli imişiz, dünyayı 
dolaşmışız, Devletler, medeniyetler kurmuşuz 
nerede zevkimize ne gitmişse almışız. Niteldm 
bendeniz şunu itiraf edeyim ki, vazife olarak 
bunu arzederken; ben kendim belki içinde 
fazla kalmadığım için olacak, bir konserde 
6 ncıyı dinlediğim zaman bana artık ağır ge
liyor. Faslı daha çok istiyorum ve seviyorum, 
amma biz kendimizin adamları değiliz. (Bra
vo sesleri). Biz bu millet için, istikbalin, ta
rihin ve âtinin adamlarıyız. (Alkışlar). Bu gi
bi, ne bileyim, biz neler yapmadık. Hepsini 
de iyi fikirler ve maksadlarla yaptık ve hep
si üzerinde de bu gün olduğu gibi samimî ola
rak konuştuk ve münakaşa ettik. Yıktığımız 
şeyler asırlarca itiyadımız olan şeylerdi, içi
mizde sızı duyanlar oldu, teferruatına girmi-
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yeyim. Hepsi malûm Parti programımızın ve 
Büyük Kurultayımızın verdiği salâhiyete da
yanarak Parti Genel başkanlığı divanının ya
pıp tatbik sahasında esasen bulundurduğu bir 
şeyi kanunlaştırıb resmileştirmekten ibarettir. 
Yeni bir adım değildir. Bendenizce tasvibi âli
nize iktiran ederse, müzakere kâfidir, madde
lere geçelim, maddeler üzerinde icab ederse, 
düğümlü yerler varsa konuşulur. Bu, hakika
ten memleketin istikbaline, kültürüne musiki 
sahasında, bu kanunu müzakereye koymakla 
bir hizmet daha yapmış oluruz. (Alkışlar). 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (izmir) 
— Arkadaşlarım, bundan evvelki celsede ka
nunun heyeti umumiyesini kabul buyurdunuz. 
Şimdi müzakere mevzuu olan birinci maddesidir. 
Arkadaşlarımın vaki itirazları bu maddede Dev
let konservatuvan maddesine taallûk eden 
noktaya hatta küçük bir işaret dahi yoktur. 
Arzu edilen veya tenkid olunan nokta sadece 
bu müessese içerisinde okutulacak derslere ve 
tatbik edilecek programlara aiddir. Aşağıdaki 
maddede müzik ve temsil olmak üzere iki şube 
mevzubahisdir. Bunların birincisi beş kısımdır. 
ikincisi ise iki kısımdır. Hiç bir arkadaşım 
birinci beş değil de altı olsun veya üç olsun, bu 
iki kısım bir olsun veya beş olsun diye bir söz 
söylendiğini bendeniz duymadım. Burada mev
zubahis olan şey sadece program ve tedrisat 
meselesidir ki biz onu kanuna koymadık. Şimdi 

konuşulan birinci maddede vaki itirazlar içeri
sinde, bu maddeye taallûk eden hiç bir itiraz 
yoktur. Yalnız temenni vardır. Diyorlar ki bizim 
halk musikimiz ve enderun musikisi denilen bil-
diğimife musiki tedrisat mevzuu olsun. Geçen 
gün yüksek heyetnize uzun uzadıya maruzatta 
bulunmuştum. Orada Maarif vekâletinizin ve 
onun mensub olduğu Hükümetin ve emirlerini 
yapmakla mükellef olduğumuz Partinin ve 
programının fikirlerine tercüman olmağa çalış
tım. Aynı zamanda sorulmuş suallere yine 
kudretim nisbetinde cevab vermeğe çalış
tım. Binaenaleyh fikirlerimiz malûmdur, sorul
muş suallerde malûmdur. Bunlara cevab veril
miştir. Havadan haberim yoktu. Hava sizin ha
vanız, . sizin temsil ettiğiniz milletin havasıdır. 
Ben başka hava bilmem ve tanımam. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Onun için geçen gün de söle-
diğim gibi mevzubahis olan musikinin materye-
lini, maddesini esasen bu gün toplamaktayız. 
Geçen gün de istirham ettiğim gibi arzu buyu
ran arkadaşlar Cebecideki konservatuvara teşrif 
ederler, bizim halk musikisi hakkında topladığı
mız plak koliksiyonunu görürler ve oradaki 
alete koyub çaldırır ve dinleyebilirler. Bu sene 
de bu toplamağa devam edeceğiz. 

Diğer taraf dan biz musiki tarihimizde, mu
siki tarihimizin tedkik edilmiş olan, aksamını 
okutacağız. Çünki bu zannettiğiniz gibi henüz 
bir ilim halinde değildir. Varsa kitabı, söyle

sinler, ben de okuyayım, mektebde de okutayım. 
Bu daha tedkik mevzuudur. Geçen gün tedkik 
edilecek dedim. Çünki kâfi derecede tedkik 
edilmemiştir. Üstadlannı ben de çok iyi tanırım, 
çocukluğumdanberi tanırım. Rauf Yekta beyi, 
Ali Rifat beyi tanırım. Hatta Yekta beyin kü-
tüpanesini satın almak istedim. Kendisi ölürken 
vasiyet ettiği için vermediler. Biz kendi malı
mızın her noktasile, her şubesile tepemizden 
tırnağımıza kadar alâkalıyız. Onun için progra
mını yaptığımız takdirde tedrisatın içine ne ka
darı tedvir edilmişse o kadarını okutacağız. 
Bunu Maarif vekili sıfatile sarahatla soyuyo
rum. Binaenaleyh istenilen şey budur. Bu iste
nilen şeyi bu kadarı ile bu manada, bu ruhta 
yapacağımıza söz veriyorum. 

Birinci madde şekle taallûk ediyor, onun için 
lütfen kabulünü yüksek heyetten rica ederim. 
(Kâfi kâfi sesleri). 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Bir 
sual soracağım; Maarif vekili muhterem arka
daşımız bu programı bu şekilde tatbik etmekle 
çocukları her hangi bir Fransız genci gibi ye
tişeceğine mi, yoksa bir Türk genci gibi yetişe
ceğine mi kanidir? Ben Cevdet Kerim arkadaşı
mızın fikrinde değilim, talebenin büyük Av
rupa musikişinaslarının bitmez tükenmez birer 
hazinei nağamat buldukları yüksek eserlerimi
zi hissedecek Türk hassasiyeti ile yetişmesini 
istiyorum, çocukluğundan beri millî musikiyi 

anlamayan bir gencin bu mektebi bitirdikten sonra 
bir Fransız, bir ingiliz, bir Alman musikişinasın
dan farkı olacak mıdır, olmayacak mıdır? Yani 
bu program bir Türk gencini bir Türk genci 
olarak, millî musikimizin ruhunu anlayarak ye
tiştirebilecek midir. Teknik itibarile değil, fakat 
ruh itibarile. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (izmir) 
— Ben bu suale bir sualle cevab vereceğim. Türk 
Cumhuriyetinin Maarif vekili, sizin itimadınıza 
lâyik olan bir arkadaşınız bu suale hayır diye 
cevab verebilir mi? 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Siz 
vermeyeceksiniz, program cevab verecek. 

MAARİF V. HASAN ÂLt YÜCEL (izmir) 
— Bütün terbiye müesseselerinde ingiliz yetiş
tirmiyor »Fransız yetiştirmiyor, Alman yetiştir
miyoruz (Bravo sesleri ve şiddetli alkışlar). Bu
nu bilmek lâzımdır (Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkındaki 
takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, maddenin reye konmasını 

teklif ederim. 
Yozgad 

Ziya Arkant 
| BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka-
i bul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil-
1 mistir. 
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Başka takrirler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bu kanun lâyihasının gerek heyeti umumiye-

sinin ve gerek şimdi cereyan eden birinci mad
desinin müzakeresi esnasında serdedilen muh
telif efkâr ve mütalealardan lâyihanın encümene 
verilerek daha geniş ve esaslı bir tedkika tâbi 
faideli ve lâzım olduğu anlaşılmıştır. 

Onun için kanun lâyihasının encümene iade
sini arz ve teklif ederim 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeblerle lâyiha noksan

dır. ikmali için tedkik edilmek üzere lâyihanın 
Maarif encümenine iadesini teklif eylerim. 

Antalya 
Rasih Kaplan 

BAŞKAN — Ayni mealde olan iki takrirden 
sonuncusunu reye koyuyorum : Takriri nazarı 
dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı dik
kate alınmamıştır. 

Diğer takrir de ayni mealde olduğu için onu 
reye koymayacağım. Şimdi maddeyi reye arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet konservatuvarı iki kıs
ma ayrılır: 

A) Müzik kısmı, 
B) Temsil kısmı, 
Müzik kısmı şu şubeleri ihtiva eder: 
1 - Kompozinsyon, 
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. 
Dr. OSMAN ŞEVKt ULUDAĞ (Konya) — 

Encümenden bir sual soracağım. Burada musiki 
kısmının şubelerini saydıktan sonra 6 ncı mad
deye kadar, yani kompozisyon, orkestra, piyano, 
org, harb, yaylı sazlar, nefesli ve vurma sazlar 
gibi 6 madde saydıktan sonra 7 nci madde ola
rak demin de izah ettiğim veçhile bir kelime 
ilâvesine lüzum görüyorlar mı, görmüyorlar mı? 

SUNGUR (Yozgad) — Red, ne söyleseniz 
red. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Devamla) — 
Ne söylesem red mi? Kelimeyi henüz söyleme
dim. Söylemeden reddediyorsunuz, ne düşünce 

bu? Ilmcümenden rica ediyorum, Türk musiki
sinin nazariyatını mukayeseli tarihini öğretsin
ler, bmu teklif ediyorum. 

M THÎDDlN BAHA PARS (Bursa) — 
Efendim, konservatuvarm ve bu maddenin aley
hinde söyliyecek değilim. Bir yanlışlığı tashih 
edeceğim ve düşülmesi muhtemel bir yanlışlığın 
da örane geçmeğe çalışacağım. Herhalde tek
niğin lüzumunu burada ona taraftar olan arka
daşlar kadar takdir ederim. Musiki içinde 
büyüdüm, çok dinledim. Deminki sualimi bu 
vesile ile izah etmiş oluyorum. Ben biliyorum ki 
konservatuvar, notaları bilen notayı karşısına 
aldığı zaman herhangi bir musiki parçasını 
bir avrupalı gibi çalan kudretli gençler yetiştire
cektir. Fakat benim söylemek istediğim şu idi: 
Pransada herhangi bir konservatuvara gönder
diğimiz genç orada fransız, ingiliz, alman ço-
cu.klarile aynı parçayı aynı ruhla - Türk ruhile 
değil - aynı ruhla çalar.. Ben istiyorum ki, belki 
Maarif vekili ve arkadaşları da bunu düşün
müşlerdir, yahud düşüneceklerdir, buradan çı
kan çocuk aynı kudrette avrupalı çocuktan farklı 
olsun. Yani bizim büvük eserlerimizin tesirleri 
ruhunda bulunsun. Dümtekten bahsetmiyorum, 
o da iki üç şekilden ibaret değildir, ya onun 64 
lisi de vardır. Arkadaşlar, bugün buradaki bü
tün münakaşaların sebebi nedir, biliyor musu
nuz?. Beğenmediğimiz o eski bestelerin muaz
zam, dahî bestekârları gibi bugün bir tek kişi
nin maatteessüf memleketimizde yaşamamasıdır. 
Eğer onlardan birisi burada olsa idi burada söz 
söyliyen arkadaşların bir baba şefkatile ve 
bir kudretli mutahassıs sıfatile kulağından tu
tar, çocuğum bu iş böyle olur der ve eserlerini 
çıkarır Maarif vekiline de bize de gösterirdi. 
Maatteessüf böyle bir adamımız yoktur. Onun 
için acaba konservatuvar yapsak mı bu işde mu
vaffak oluruz, şu şekilde hareket etsek mi mu
vafık olur diye çabalayıb durmaktayız. 

Arkadaşlar; bir kanarya kuşunun nağmesi se
vilir, bir bülbülün nağmesi de sevilir, alafıran- r 
gada sevilir, alaturkada sevilir, Bu gün bizim 
memleketimizde bazıları için alaturkayı sevmek 
bir cürüm mahiyetine gelmiştir. (Asla böyle bir 
şey yok sesleri). Rica ederim, bunun sürçü lisan 
olduğunu kabul ediniz. Biraz gerilik, telâkki 
ediliyor. Alafırangayı severim diyenlerden kaç 

tanesi Vagneri, Şöpeni anlar o da ayrı bir şeydir. 
Fakat bu bize aid değildir. Bir Fransız âlimi
nin sözü hatırıma geliyor, ne tuhaf insanlar, bu 
müslimanlar diyor, içlerinden tesadüfen bir 
Muhittini Arabî çıkıyor, gâvur diyorlar, içlerin
den tesadüfen çıkmış büyük adamları da kendi
lerinden addetmiyorlar. Bu ecnebiye hak ver
mek ister gibi biz de Dedeefendi gibi, Itrî gibi 
dünyanm emsaline az rast geldiği adamların 

| yaptığı şeyleri bizden saymıyoruz. 
J MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (izmir) — 

öyle bir telakkimiz yok, bunu söylemedim. 
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dediniz, bizden değildir, diye isim mi istiyorsu
nuz?. Cevdet Kerim Bey söyledi. 

CEVDET KERİM INCEDAYI (Sinob) — 
Böyle bir şey konuşmadım, böyle demedim. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Devamla) — El
deki kanunu tamami ile kabul ediyorum elbette 
teknik lâzımdır. Demincek Maarif vekili biraz 
yanlış anladılar, hitabet kudreti gösterdiler, di
ğer mekteblerimizde, İngiliz, Fransız yetiştir
miyoruz burada da yetiştirmeyiz dediler. Bu di
ğer mekteblere benzemez, Diğer mektebler ilim 
işlerile meşgudlurlar. Bu mekteb biraz da his 
mektebidir. Onun için istiyorum ki, bu mek-
tebden yetişecek gocuklar müzik cihetinden 
dahi Türk hisleri ile mütehassis olsun. Bugün 
bazı züppelerin bazı şeylerimizle eğlendikleri 
gibi musikimizle eğlenmesinler garb tekniğini 
alsınlar, fakat Türk ruhunu da anlasınlar. Ricam 
budur. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) — 
Doğrudur. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar takdir buyurursunuz ki bir mesele, 
isabetli surette vazedilince yarı yarıya halledil
miş olur. Çok meşkûr bir alâka ile, musikimizin 
milliliği mevzuu '^zerinde Büyük Meclis, heye
canla, kudretle bütün tezahüratını yaptı. Şimdi 
biraz evvel muhterem Maarif vekilimizin beya
natları sırasında ileriye sürdükleri program 
mevzuu; musikimizin, konservatuvarda millî mu
sikinin mevkii meselesini halle yarayacak bir 
unsur mahiyetindedir. Bendeniz esasen her tah
sil derecesinde okunacak derslerin adlarının bir 
kanun mevzuu olduğunu kabul ediyorum. Muh
terem Maarif vekilimizle ayrıca bu mevzu etra
fında görüştük ve esas itibarile mutabıkız. Ben, 
bunu ileriye sürmekle bu lâyihada konser
vatuvarda okutulacak derslerin birer birer 
isimlerini zikredelim demek istemiyorum. Bu, 
yalnız bu müessesede değil başka tahsil derece
lerinde, mekteblerde de halledilmesi lâpi:n olan 
bir zaman meselesidir, bu açıkları kapatmak 
lâzımdır. Bendenizin ricam şudur: Mesel3yi ta
mamen tenvir etmiş olmak ve millî diye ifade 
olunan musikinin konservatuvardaki mevkiini 
sarahaten ifade etmiş olmak için bu gün kon
servatuvarda hangi dersler okutuluyor, mevcud 
müessesenin devamı demek olan yeni müassese-
nin programlarında tadilât yapılacak mıdır? 
Musiki tarihinden bahsediliyor. Musiki tarihin
de müdevven olan kısımlar şimdiye kadar, ne
lerdir? Bunlar hakkında biraz daha izahat lütuf 
buyururlarsa takib edilecek derslerin az çok, 
programı ve hedefi üzerinde, bu madde üzerinde 
zannediyorum ki daha iyi tenevvür etmiş oluruz 
ve madde daha iyi kavranılmış olur. Bendeni
zin ricam budur. 

ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Ben Osman 
Şevki Uludağ arkadaşımızın takririne taraf dar | 
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i olmadığımı arzedeceğim. Buraya Şark musiki 

nazariyatı da tedris edilir diye bir fıkra koy
mak demek, Şark musiki tekniğini Garb musiki-
sile beraber yaşatmak demektir. Bunu yapmak, 
istediğimi? şeyi akim birakacak kadar tehlikeli 
bir şey olur. Bu bizim aşağı yukarı tanzimât 
haleti ruhiyesinin fikren bir tezahürü olacaktır. 
zannediyorum. O vakit, 1274 tarihli ceza kanu
nun başında mesaili cezaiyede ahkâmı seriye 
hâkim olacaktır diye bir hüküm vardı. Bu, iki 
tarzın, iki şeyin yan yana yürüyeceğini izhar 
etmek arzusundan doğmuştur. 

Bu takrire göre şimdi Şark musikisi naza
riyatı tedris edilir demek, Şark tekniğile bera
ber musiki tedrisatında kullanılır demektir. 

Gayet heyecanlı arkadaşım Incedaymın dedi-
gibi, inkilâbcılık ya tam olur ya hiç olmaz. Bizim 
anladığımız inkilâbcılık tam inkilâbcılıktır. Biz 
kendimiz için değil yarın için çalışıyoruz. Onun 
için bu gün şahsî itiyadlarımız, şahsî zevkleri
miz ve taamüllerimiz haizi ehemmiyet değildir. 
Yarma büyük sanat eserleri hazırlamak imkân
larını verecek bir müessese kurmak istiyoruz. 
Bu müessese ancak bütün dünyanın kabul et
tiği esaslarla kurulabilir. Osman Şevki beye 
soruyorum; musikide melodinin ehemmiyeti ka
çıncı derecededir? 

Dr. ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — Musikide 
melodi esastır. 

ALİ RİZA TÜREL (Devamla) — Çok talî 
derecede olduğunu tahmin ediyorum. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Tahmin ile 
olmaz. 

ALÎ RÎZA TÜREL (Devamla) — Evvelce 
bir parça uğraştım. Sonra benim Garbda salâ-
hiyettar bir adamdan dinlediğim bu şey kula
ğımda iz bırakmıştır, Kafamla muhakeme ile 
şu neticeye vardım ki musikide melodi şaire ve
rilen mevzu gibidir. Hüsnü aşkı, affedersiniz 
edebiyata geçiyorum, Leylâ ile Mecnunu kaç 
kişi yazmıştır. Fakat en nihayet bir adam çık
mış bunu en mütekâmil bir şekilde yazmıştır. 

Sanatkâr kendi kudretini, dehasını verir. 
O; motiftir. Bir sanat eseri haline getirmekte, 
maddei asliyede melodi çok talî bir derecededir. 
Biz şahsî itiyadlarımızı mevzubahs etmeden, 
büyük Türkiyenin büyük hududların içerisin
de büyük musikimizin esaslarını kurmak isti
yoruz. Bu gün Garb tekniği esasları bütün dün
yada kabul edilmiş bulunuyor. Şark musikisi 
nedir, Şark musiki nazariyelerime göre yapılmış 

İspanyol, Rus musikisi hattâ Romen musikisi, 
hepsinde çift ses mevcuddur. Armonide vardır. 
Bunları almadan Şarkılı oyunlar bile yapama
yız. Opera, operaya büyük imkânlar hazırlayan 
bir kanun mevzubahstır. Opera kısmı diğer 
kompozitör balet kısmı ... 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
I Balet de musikiye dahil midir? 
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balet olmıyacağmı biliyorum. Onunla yürür Bi
naenaleyh ikinci derecede haizi ehemmiyet olan 
müfredat programlarının bu kanuna girmesini 
doğru bulmadım. Bu teknik iştir. Müfredat 
programına temenni mahiyetinde Şark musikisi 
tarihi pek ala konulabilir. Belki de okutulacak
tır. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (tzmir) 
— Okutacağız. 

ALÎ RİZA TÜREL (Devamla) — Kanuna 
Şark musikisi tarihi okunur diye politik Mec
liste bir kayid konmaz. Bu doğru olmaz. Bu; 
teknik bir iştir. Fakat şark nazariyatının oku
tulması mecburiyeti bizim yapabileceğimiz bir 
işi yamalı bir halde ve nakıs bir eser halinde 
ortaya çıkaracaktır. Söylediklerimin kabul 
edilmesi çok yerinde olur. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaş
lar, bütün arkadaşlar müttefik burada yetişe
cekler bizi terennüm edecek, musikişinas ola
cak, bizi temsillerile tatmin edecek Türk tem
silcileri olacak. Biz de bunu istiyoruz, yalnız 
bir farkla, arkadaşlarımız bu nokta üzerinde 
ısrarla, hayır, diyorlar. Yetişecekler Türk mu
sikisi yapacaklar. Arkadaşlar, bizim de istedi
ğimiz budur. Türk musikisini yapabilmek, 
Türk sesini okutmamızla kabildir, yani garb 
tekniği ile bizim musikiyi, bizim sesi o müzik
te ifade etmek için müşkülât çekeceğiz. Şim
diye kadar yapamayışımızın sebebi, kendi mu
sikimizi esaslı surette tedris ettirmemekliği-
mizdir. Garb tekniğini alıyoruz, yalnız ora
da kullanryoruz, bizim sesi ifade etmiyor. Kâ
zım Nami arkadaşım uzun müddet hocalık ta 
etti. Çocuklarımızı uzun müddet okuttu. Fa
kat söze başlarken, Türk musikisi yoktur, de
di, sonra Karahandan işitmiş ve Karahandan 
işittikten sonra, Türk musikisi vardır, dedi. De
mek ki bir Türk musikisi var mış ki, Ruslar 
dahi bütün dünyaca meşhur olan yüksek mu
sikilerine esas olarak Türk seslerinden almış
lar ve Türk halkiyatını toplayarak yapmışlar, 
Kâzım Nami arkadaşımızın hikâyesine göre. 
Ondan sonra Türk musikisi yine var oldu. Bir 
Ermeni vatandaş memleketi dolaşmış, Türk 
halkiyatını toplamış, onunla bir musiki yap
mış, bilmem hangi musiki enstitüsü onu tak
dir etmiş. Şu halde evvelce, Türk musikisi yok, 
demekle sonraki iddiası arasında biraz tena
kuz oldu. Sonra, mütemadiyen arkadaşlar di
yorlar ki, ne Galibdede, ne Fuzulî, ne Bakî 
ve ne Itrî, ne şu, ne bu. Arkadaşlar, bu gün 
edib olmak için ve Türk edebiyatını okumuş 
demek için Edebiyat fakültesinde Galibdede-
yi okumazsa, Bakiyi bilmezse, Itriyi bilmez
se Türk edebiyatını bilir mi? Türkün edebiya
tını bu günden mi başlatacağız? Türk ta
rihini bu günden mi başlatacağız? Arkadaşlar, 
kendi milletimize karşı bu kadar ihtiyatsız ke

limeler kullanmak cihetini Kâzım Nami arka
daşımdan hiç ümid etmezdim. Hususile uzun 
müddet hocalık etmiş bir arkadaştır, bu kadar 
ihtiyatsız kelimeleri kullanması. Hiç korkma
sın, burada bulunan arkadaşlardan hiç birisi 
irticaa gitmez. Böyle bir şey mevzubahs ola
maz. Kendini sıkı tutsun. Bu kanun münase-
betile böyle yersiz kelimeleri kullanmaktan saç
ma şey olmaz. 

NECMEDDÎN SAHÎR (Bingöl) — Yok öy
le bir şey. 

RASÎH KAPLAN (Devamla) — Böyle bir 
şey mevzubahs dahi olamaz. Arkadaşlar, bu 
sesleri okutmazsak çok uzun zaman bu- mües
seseden verim alamıyacağız. Onun için Osman 
Şevki arkadaşın teklifini kabul edelim. Bu ses
ler okunsun ki, intikali o vakit çabuk yapaca
ğız. 

CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Usul 
hakkında maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEMAL AKÇÎN (Afyon Karahisar) — Zan

nederim bir kaç defa kanunun maddelerine-
geçildiği halde Heyeti umumiye üzerinde söz 
söylüyoruz. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Bu madde
nin teferruatı sakkında söyledik. 

MAARİF E. M. M. ÎBRAHÎM ALÂETTÎN 
GÖVSA (İstanbul) — Efendim; Bu ikinci mad
denin mevzuu; yetişecek mutahassısları ihtisas 
sahasına ayırmaktan ibarettir. Arkadaşlar; 
vehleten tedrisatın bundan ibaret olduğu zan-
nma kapılıyorlar. Arkadaşlarımızın bir kısmının 
heyecanı bundan mütevelliddir. Zahib oldular-
ki, Müessese millî kültürü telkin etmeyen, mem
leketin tarihi musikisini öğretmiyor. Halbuki o 
derslerin yeri bu madde değildir. Zahib olduk
ları gibi değildir. Devlet konservatuvarmdaki 
bu günkü tedrisat dahi, arkadaşlarımızın İsrar 
ve arzu ettikleri tedrisatı yapmaktadır. 

Programda musikî nazariyatı ve bilhassa 
o meyanda Türk musikisinin mevcud nazariya

tının tedrisi de vardır. Tedris edilmektedir ve edil
mekte devam edecektir. Tarihî musiki de vardır. 
Türk tarihi musikisi, bu meyanda. bittabi en mü
him mevkii işgal eder. Bundan dolayıdir ki, 
Şevki Uludağ arkadaşımızın ayrıca ilâvesini ar
zu ettikleri bahsin buraya konmasına mahal 
yoktur. Çünkü yeri değildir. O, ders progra
mının muhteviyatını teşkil eder. Ayrıca, bir ih
tisas şubesi teşkil etmiyor. Bütün buradan ye
tişecek musikişinaslar hangi branşa aid olurlar
sa olsunlar ve branşları icab ettirmişse, yüksek 
derecede musiki mutahassısı olmağa müteveccih 
eserleri ve dersleri göreceklerdir. Nitekim bu 
mektebin orta dereceli olan kısmında; meslekî 
derslerle beraber Türkçe ve lisan tedrisatı da 
vardır. Yüksek kısmında da bu derslerle bera
ber edebiyatta vardır. Kompozitör için lâzım 
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olan kısmı, musikiye ayrılmış olan bir gencin 
muhtaç olduğu edebiyat burada vardır. 

Binaenaleyh mevzuu endişe olan bahis hiç 
varid değildir. O dersleri buraya ayrıca koy
mağa lüzum yoktur. Bu ihtiyaç hâsıldır. Bizim 
içtinab ettiğimiz ne idi?, alaturka denilen ayrı ve 
bu günkü fennî terakkiye göre geri olan noksan 
olan metodun da öğretilmesidir. Bunun için 
alaturka tedrisata lüzum görülmedi. Bunun ted
ris edilmemesi tedrisatın millî olmamasını icab 
ettirmez. Bundan 25 sene evvel İstanbul bele
diyesinin idaresi altmda bir darülelhan teşek
kül etti. Bendeniz o zaman Muallim mektebi 
müdürü idim. Bunu tesis eden ve ilk müdürü 
olan zatla çok samimî olduğum için bu safaha
tını çok iyi bilirim. Şimdi o müessese konser-
vatuvar oldu. eskiden iki kısmı vardı. Birisi 
alaturka kısmı, diğeri de alafıranga kısmı idi. 
Alaturka kısmı müzik alatmı tedris ediyor. Ud, 
santur ve saire. Ondan sonra bir de fasü kısmı 
vardı. Gina yaparlardı. Müessese bir istihale 
devri geçirdi ve konservatuvar oldu. Konsarva-
tuvar olunca bu kısma lüzum kalmadı. Ben o 
zaman orada yapılan münakaşaları kavgaları 
pek eyi bilirim. Ve hem de bu münakaşalar mes-
lekdaşlar arasmda geçiyordu. Şimdi isimleri ge
çen Ali Rifat Beyler ve saire orada çok kavga
lar, münakaşalar ettiler. Bir kısmında bende
niz de hazır bulundum. Bu münakaşalardan 
sonra teayyün etti ki, ilmi musikinin metodu 
birdir. Ayrılan melodilerdir. Ayrıca bir ala
turka musiki tedrisine lüzum yoktur, dediler, 
konservatuvardan bunu kaldırdılar. İstanbul 
konservatuvarı; belediye idaresinde olan bu kon
servatuvar 25 senelik bir tekâmülden sonra 
bu şekli aldı. Biz şimdi yine bu tecrübeyi 
mi yapacağız?. Tecrübeyi tekrar elbette lâzım 
bir şey değildi. Esasen İstanbul konservatuvarı 
alaturka kısım varken yaptığı, iştigal ettiği top-
lanıb fasıl ve ahenk yapmak ve bir takım genç
lere istedikleri aletle musiki öğretmekten iba
retti. Vaktaki konservatuvar haline geldi. O 
zaman alaturka musiki kaldırıldı. Fakat inti
bah hâsıl oldu. Memleket melodilerini topla
mak düşünüldü?. Bir takım gençler turnelere 
çıktılar. Anadoluyu gezdiler, yerli halk musi
kisini mahallinde iyi bilenlerin ağızmdan 
plâklara aldılar. Ve bunun için memleket, mem
leket gezerek musikide tanmmış olanları buldu
lar. Bu musiki şinaslar Itri gibi Dede efendi gibi 
sanat kiymetinde şüphe olmayan büyük musiki
şinasların eserlerini topladılar. Bunlar yarin 
yetişecek gençlere bir örnek olsun diye düşüne
rek plâklara aldriar. Bunun yapılması 25 senelik 
tecrübenin verdiği tekâmül eseridir. O tekâmül 
devresinden sonra hâsıl olan intibahtır. Yani hü
lâsa olarak arzedeyim ki, şimdiye kadar lâyi
hayı bombardıman eden sahra topu gibi sesile 
Rasih Kaplan arkadaşımız, kezalik mitralyöz 
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ateşine tutan Dr. Osman Şevki arkadaşımız müs
terih olabilirler. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bom bom atma. 

İBRAHİM ALÂADDlN GÖVSA (İstanbul) 
— Konservatuvar işi ele avuca sığan, formül ile 
ifade edilen bizim istediğimiz muayyen bir şey 
vardır. Maarif vekili arkadaşımız tamamile ifade 
ettiler. Şark musikisi edebiyatı okunacak mı, ta
rihi okunacak mı, bunu istiyoruz. Bugün tama
mile mutmain olabilirler. (Kafi, kâfi sesleri). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Kâfi değil. Zaten sinirli bir adamım, böyle coş-
durmağa hiç lüzum yoktur. Ben söyliyeyim de 
isterseniz siz dinlemeyin. Çok kiymetli arkada
şım Ali Riza Türel tıbkı Cevdet Kerim Incedayı 
gibi konuştu. Türk musikisinde nota yoktur de
diler. 260 seneden beri mevcud olan Türk notası 
vardır. Ebced hesabı üzerinedir. 

CEVDET KERÎM İNCEDAYI (Sinob) — 
Son yüz seneden sonra nota alındı. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Cevdet Kerim Bey arkadaşımız dümtek üzerin
de söylediler. Hiç orkestradan behsetmediler. 
Halbuki dümtek ile orkestra şefinin değneği 
arasında fark yoktur. Dümtek dizleri dövmek 
ise mayestronın değneği de kahve dövücüsünün 
hınk deyicisine benziyor. Tıpkı Ali Riza arka
daşımız da böyle konuştu. Nazariyata hiç lüzum 
yoktur dedi. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Maddedeyiz... 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Madde üzerinde konuşuyoruz. Riza Türel arka
daşımızda nazariyatın okutulmasını muzur 
buluyor. Arkadaşlar, biz burada kaçakçılık yap
mıyoruz. Türk musikisi nazariyatı konservatu-

var&a okunmakla Garb musikisi bundan müte-
i essir mi olacak? Esbabı mucibedeki (akademik 
| bir surette sanatkâr yetiştirmek) demek, kendi 

mensub olduğu milletin musikisini bilmemek de
mek midir? 

Yine buyurdular ki, musiki de melodi çok 
tâlidir. Arkadaşlar Türkler yalnız melodi yap
mışlar, melodilerinde armoni yoktur diye itham 
ederlerdi, melodiyi bir de ben tarif edeyim, 
ben insanım, üzerimdeki şu elbise olsa da insa
nım, olmasada. İşte melodi budur. Üzerimdeki 
giydiğim elbiseler de armonidir. Armoni süs
tür, melodi asıldır. Armoni melodiyi süsler. 

Binaenaleyh bunu böylece geçtikten sonra, 
buyurdukları gibi politik bir Mecliste yalnız 
böyle kararlar değil, hatta daha ilmî, daha esaslı 
kararlar da verilebilir. Mazbata muharriri ar
kadaşımız kendisinden beklediğimiz cevabı ver
diler. nazariyat ve tarihî okutacaklarını söylü
yorlar pek âlâ. Konservatuvar dedikten sonra 
bunun içinde keman, piyano muhakkak surette 
çalınacaktır. Bunlar mutlaka yapılacak şeyler-
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dır. Bunları sırasile şube halinde sayıyorda mu
kayeseli tarih demeyi niçin fazla görüyor. Bun
lar öyle hakikatlerdir ki bir konservatuvar mut
lak surette bunlarla uğraşır. Fakat mukayeseli 
tarih okutulmasına niçin lüzum görülmez. Mu
sikinin nazariyatını zaten okutacağız diyorlar. 
Fakat benim maksadım mukayeseli Türk musi
kisi tarihi dahi okutmaktır. Nihayet teklifim 
sarih olarak şudur: bu hususta bir çok arkadaş
larımın imza ettikleri takrir vardır. Fakat mü-
zakore dallanıb budaklanıb bir çok sözler söy
lendikten sonra bu takrir üzerinde tekrar ken-
dilerile görüşmek icabettiğinden bu takriri orta
ya çıkarmıyorum. Teklifi sarih olarak kendi 
namıma yapıyorum. Yedinci fıkra olarak bü
tün şeyler söylendikten sonra Türk musikisi 
nazariyatı ve mukayeseli musiki tarihi. Bunla
rın kabulünü rica ediyorum. Şimdiye kadar 
cereyan eden müzakere ve münakaşalardan bir 
çok anlaşamamazlıklar oldu. Nihayet ilmî bir 
mevzu üzerindeyiz. Maarif encümeninin bunun 
aleyhinde olacağını zannetmiyorum, Maarif veki
linin de aleyhte olacağını zannetmiyorum. Esasen 
kendileri söylediler. Söylenen bir şeyi burada 
ifade edelim, bundan ne çıkar? 

ALI RÎZA TÜREL (Konya) — Darülelhan 
çıkar. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
da takrir var. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, ikinci maddenin reye kon

masını teklif ederim. 
Bingöl 

Necmeddin Sahir 
Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) — Müs-

bet bir teklifim var. 
BAŞKAN — Veriniz. 
Kifayeti müzakere hakkındaki takriri reye 

koyuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dr. Osman Şevki Uludağın takriri vardır. 
Yüksek Reisliğe 

7 nci fıkra olarak «Türk musikisi nazariyatı 
ve mukayeseli tarihi» 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

KEMALETTÎN KAMU (Rize) — Buradaki 
sayılan 6 madde şubelerin adıdır, derslerin adı 
değildir. Binaenaleyh arkadaşımızın teklifi ka
bul edilirse bir de Şark musikisi nazariyatı şu
besi açılmış olur. Bu bakımdan teklifin reddini 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arzedi-
yorum. Nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 
alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim (Burs) mukabili nedir? Ben bilmiyo
rum, lütfen öğretirler mi? Bunun bildiğimi^, 
anladığımız bir kelime ile ifadesi mümkün de
ğil midir? 

BAŞKAN — Encümenden (Burs) kelimesi 
hakkında izahat istiyorlar. 

MAARİF V. HASAN ÂLt YÜCEL (îzmir) 
— Efendim, Maarif encümeni mazbata mu
harriri arkadaşım burada yok. Orada geçen 
müzakereyi müsaadenizle ben nakledeyim. 

Temsil şubesinde bulunan talebe, muayyen 
tahsil müddetini mektebde bitirdikten sonra, tat
bikat sahnesinde bir sene staj görecektir. Bun
ların üstünden talebelik sıfatını almak istemiyo
ruz. Onun için ücret desek memur olması lâzım
dır, halbuki memur değildir. Binaenaleyh 30 lira 
ücret mukabili 85 lira kendilerine aylık verece
ğiz. Buna kanunî zaruretten dolayı (Burs) de
dik. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Reis bey, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet konservatuvarı, orta 
ve yüksek olmak üzere iki tahsil derecesini ih
tiva eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Devlet konservatuvarının bü
tün şubelerine her yıl ihtiyaç nisbetinde ve Ma
arif vekâletinin tesbit edeceği esaslara göre 
imtihanla parasız yatılı ve paralı yatısız talebe 
alınır. Parasız yatılı talebeler hizmet mükellefi
yetlerini, Maarif vekilliği tarafından kendileri-

j ne meslekleri dahilinde gösterilecek her hangi r 
' bir vazifede tahsil müddetlerinin iki misli çalış

mak suretile ifa ederler. 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil- * 
mistir. 

MADDE 6 — Devlet konservatuvarının ya
tısız talebeleri Maarif ve Maliye vekilliklerince 
tesbit olunacak yıllık bir ders ücretini ödeme
ğe mecbur tutulurlar. 

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

MADDE 7 — Devlet konservatuvarma bağ
lı bir tiyatro ve opera tatbikat sahnesi kuru
lacaktır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8 — 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. 

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

MADDE 9 — Konservatuvar Tiyatro ve 
Opera şubelerinin rejisörleri ve orkestra şefleri 
bu tatbikat sahnesinde de çalışmakla mükellef
tirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Devlet konservatuvarmm me
zunları arasından Devlet Tiyatro ve Operası 
ile Riyaseticümhur Filârmonik orkestrasma lü
zumu kadar sanatkâr almır. Mezunların savısı, 
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 de muvaffak 
olamayan parasız yatılı mezunlar mecburî hiz
metlerini gene ihtisasları dahilinde Maarif ve-

Jrilliğince tensib edilecek yerlerde ifa ederler. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — Şube şefliğine tayin olunan 

muallimler Devlet konservatuvarmdan başka 
bir müessesede ilâve ders ve vazife alamazlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Devlet konservatuvarmm ma
aşlı veya ücretli meslek dersleri muallimleri 
Maarif vekilliğinin tahrirî müsaadesi olmadık
ça hariçte resmî, yan resmî ve hususî müesse
selerde her hangi bir vazifeyi deruhde edemez
ler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Devlet konservatuvan ma
aşlı memur ve muallimleri kadrosunun derece, 
unvan, aded ve maaşlan bağlı (1) sayılı ced-
velde, 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) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Bursa) — 
îki numaralı cedvelde (ensamble) diye bir şey 
geçiyor. Bunun türkçesi yok mudur, bu ne 
demektir? 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Bıı kelimeye (birlikte) diyebiliriz. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — (Birlik) ke
limesi (ansamblı) kelimesini ifade etmez. (Top
luluk) desek daha iyi olur. 

MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 
— Bu kelime üzerinde ısrarımız yoktur. Nasıl 
isterseniz olabilir. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bera
berlik desek olmaz mı? 

Mf. V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) — 
Nasıl isterseniz söyleriz, ısrar ettiğimiz nokta 
değildir. Cedvel şudur: 

Baş yardirektör, yardirektör, mütercim, kâ-
tib ve hesab memuru, kütüpane memuru, folk
lor arşiv şefi, ansabl sınıflar şefi, konservatuvar 
orkestra şefi, oda müziği sınıfları şefi, opera 
bölümü şefi.. 

Burada ansanbl şefi, muhtelif şubelerin bera
berce çalışma mesaisini idare edecek adam de
mektir. Bu beraber çalışmanın işine gelecek in
san. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Mad
deyi cedvellerle birlikte yüksek reyinize arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Devlet konservatuvarmm ma
aşlı muallimleri tayin kararnamelerinde zikredi
len vazifeyi haftada en çok 20, en az 16 saat 
ders okutmakla ifa ederler. Haftada 20 saat
ten yukarı ders vermeleri icabeden maaşlı mu
allimlerle kendilerine esas dersi haricinde ilâve 
ders verilen Konservatuvar muallimlerine ve 
hariçten ders saati hesabile muallim olarak 
tayin edilenlere, okutacakları her ders saati için 
azamî üç liraya kadar ücret verilir. Devlet 
konservatuvan muallimlerinin okuttukları ders
lerin mecmuu, diğer kültür müesseselerinde 
okutacakları dersler de dahil olmak üzere, 
hiç bir vakit 28 saatten fazla olamaz. Başmua-
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. 

BAŞKAN Madde hakkında mütalea yok
tur. 

Yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 2541 numaralı 
kanunun Musiki muallim mektebi ve temsil §u-

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

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reye arzedi-
yorum.Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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besine taallûk eden ahkâmı kanunun meriyete 
girdiği tarihten itibaren kaldırlmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Kanunun 
meriyete girdiği tarihten itibaren ibaresi fazla
dır. 

BAŞKAN — İkinci müzakeresinde tadilna-
me verirsiniz. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Kabul edildi 
mi?. 

BAŞKAN — Evet. 
MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta

rihinde meriyete girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 17 — Bu kanunu tatbika İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Müzakere edilecek başka madde kalmamış

tır. Cuma günü 15 te toplanmak üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

....... 

T. B. M. M. Matbaam 


