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iltihak edemeyenler, §*& veya bu sebeple kıta
larına katılamayanlar firar sayılmış, dolayısıyle ömürlerinin son günlerinde, kendilerine bağ
lanan maaşlar ellerinden alınmıştır.
Buna da birşey demiyor, sesimizi çıkarmıyo
ruz; buna da kanun hâkimiyeti mevzuubahistir
diyoruz. Bir diyeceğimiz yok. Ancak, olan olmuş
olduğuna göre, hiç olmazsa bu hakların geriye
alındığı tarihe kadar ödenen toptan paraların ve
ayıkların, mutlak surette, ömürlerini sefalet için
de geçiren bu gazilere bağışlanması gerektiği
inancı içindeyim. Bu bakımdan Hükümetin dik
katini bu konuya çekiyorum.
En kısa zamanda bir maddelik bir kanunla,
kendilerine gazi maaşı bağlanıp da, şu veya bu
sebeple bu hakları elinden alınan gazi arkadaşla
rımıza ödenen paraların affının çıkarıldığı tes
pit ve tescil edilmelidir. Bu konuyu Başvekil
Sayın Melen'e de intikal ettirmişimdir; Maliye
Bakanlığı veya Başvekâlet bunu bir formüle
bağlamalıdır.
Konu bu kadar basit, fakat basit olmasına
rağmen âcildir. Yetkililerden bu meseleye eğil
melerini bilhassa istirham edeceğim.
Sayın Başkan, gerçi verdiğim yazıda yok,
bir de askerlik şubelerine kısaca temas etmek
istiyorum.
Askerlik şubelerinin büyük bir kısmı kapan
mıştır. Yine parlamenter arkadaşlarım, gittik
leri seçim çevrelerinde askerlik şubeleri kapa
nan kazalardaki sıkıntıyı ve ıztırabı görmüşler
dir. Köylü vatandaş kilometrelerce yoldan as
kerlik şubesine dert anlatmak için gitmektedir.
Kendi seçim, çehremden size bir misal vermek
istiyorum. Alan köyü ile Merzifon arası 85 ki
lometredir. Vatandaş 85 kilometrelik yoldan as
kerlik şubesine gelmektedir. Bu büyük bir ıs
tıraptır.
Geçen konuşmamda bugünün Başvekili Sayın
Melen bana «Bu/A. P. iktadarı zamanında plan
landı.» dediler. Yanlıştan geri dönmek iktidar
lara daima şeref kazandırır. Yanlış bir tatbika
ta girilmiştir; hesaplar yanlış yapılmış olabilir.
Bugünün değerli Millî Müdafaa Vekilinden bu
konuya önemle eğilmelerini bilhassa istirham
ediyorum.
Hizmeti vatandaşın ayağına götürmek zorun
dayız. Halkın emrinde ve hizmetinde olan Hükü
metler halkın meselelerine mutlak surette eğil-
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mok zorundadırlar. Köylü vatandaşı ne hakla
bu sıkıntıya soktuğumuzu burada sormak iste
rim.
Konuyu burada tespit ve zabıtlara tescil et
mekte fayda mülâhaza ettim. Takdir Hüküme
tin ve yetkililerindir.
Yücs Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı,
buyurunuz efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN (G. Senatosu, Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Salih
Aygün'ün biraz evvel vaki beyanlarına cevapla
rımı arz etmek istiyorum.
Birinci konu şeref aylıkları konusudur. Bu
konuda kısaca bilgi vererek suallerine cevap ve
receğim.
Bu konu 1968 yılında çıkan 1005 sayılı Ka
nunla ortaya çıkmış bir konudur. Bundan evvel
1920,1926, 1927 yıllarında çıkan kanunlarla ken
dilerine istiklâl Madalyası verilmesi gereken,
istiklâl Savaşında gerek cephede, gerek muahharen çıkan kanunlarea cephe gerilerinde, hattâ
demiryolu ve PTT hizmetlerinde hizmet etmiş
olan ve İstiklâl Madalyası almaya hak kazanmış
kimselere maaş tahsisi hakkında çıkan kanun
üzerine bu muameleler yeniden canlanmıştır.
1005 sayılı Kanunun neşredildiği 1968 yılın
dan sonra madalya isteği ile müracaat edenlerin
sayısı 162 712'dir. Bunlardan 151 000'inin mu
ameleleri icra edilmiştir. Muameleleri icra edilen
bu 151 000 kişiden 46 000 kişinin madalya vesi
kaları kendilerine verilmiş, 46 819 kişinin mü
racaatları kanuna uuygun olmadığı için redde
dilmiş, 5 659 kişinin, evvelce madalya verildi
ği halde, madalyaya müstahak olmadıkları son
radan anlaşıldığından muameleleri iptal edilmiş
tir. 1 511 tanesi muamelelerinin yanlışlığı dolayısıyle iptal edilmiş, 392 tanesi Damştayda
içtihadı birleştirme kararını beklemektedir.
Bu suretle, arz ettiğim rakamların içinde mü.
kerrer müracaat olarak da 51 608 müracaat var
dır. Bunların da işlemleri yürütülmektedir.
162 717'den 151 000'i çıkardığımız takdirde ge
riye kalan 11 400 küsur müracaat vardır, bun
ların da dosyaları tekemmül etmiştir, sırasıyle
incelenmekte devam ediyor. Bunların biran ev
vel intic edilerek maaşa esas olmak üzere, İstik
lâl Madalyasına müstahak olup olmadıkları ta-

