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1. — Birleşmiş Milletler emrine Ko

re'ye gidecek olan Türk silâhlı kuvvet
leri mensuplarına kanunlarımızda yazılı 
harb hali hükümlerinden hangilerinin uy
gulanacağı hakkında Bakanlar Kurulunca 
ittihaz edilen karar suretinin sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi.(3/113) 54:55 

2. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka- * 
nununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasının 
yorumlanmasına dair olan önergesinin Ge
çici Komisyondan sonra Bütçe Komisyonun
da görüşülmesi hakkında Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi (3/114) 55 

3. -T- Çanakkale Milletvekili Ömer 
Marfıh, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 

Sayfa 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair olan Ka
nun teklfinin geri verilmesi hakkında öner
gesi (4/81) 55:56 

4. — Görüşülen işler 56 
1. — Birleşmiş Milletler emrine veril

mek üzere askerî birlikler halinde yabancı 
ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının 
aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve 
birliğin sair masrafları hakkında Kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/76) 56:70/70:86 

5. — önergeler 86 
1. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-

can'ın, Kore'de Birleşmiş Milletler safla
rında kanları ile yeni bir Türk vatanı ve 
istiklâli kuran aziz şehitlerimiz için bir 
dakika ihtiram sükûtu yapılmasına dair 
Önergesi (4/84) 86 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Birleşmiş Milletler Orduları saflarında Ko~ 

re'de savaşan kahramanlarımıza Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yürekten minnet ve şükran 
duygularının bir kere daha duyrulmasma dair 
olan önerge, kabul olundu. 

Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu ve 
Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 99 ncu maddesinin yorumlanmasına dair 
olan önergesi ile 

istanbul Milletvekilleri Mükerrem Soral ve 
Hüsnü Yaman'in, Türk Ceza Kanununun 481 nci 
maddesinde yazılı (aynı mahkeme) sözünün yo
rumlanmasına dair olan önergesi, talepleri üze
rine geri verildi. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, il, ilce 
ve bucaklarla köylerimizin haritaları ve içme 
suları hakkındaki sorusunu, İçişleri Bakanı ce
vapladı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 'ıııın, 
Cumhurbaşkanlığı Köşkünde bulunan kimya lâ-
boratuvarı, kapalı manej, sığmak ile Kızılca
hamam 'daki Ornîan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı 
karşısında yaptırılan stadyum sahasına katılan 
arazi ve Millî sarayların teftişi neticesine; 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu 'ıran, 
Atatürk'ün vasiyeti, nakit, menkul ve gayri
menkul malları ile kendisine verilen kıymetli 
hediyelere; 

istanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'm, 
ecnebi ilâç müstahzarlarının memleketimizdeki 
satış fiyatlarına; 

Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'm, 
memleketin sağlık durumunu ve teşkilâtını dü
zenlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne; 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe 'nin, zirai 
kalkınma, ziraat motorlu vasıtalarında kullanı
lan akaryakıt fiyatları, yol işleri, memleketin 
iktisadi durumu ve Ordu'da yetişen patates 
mahsulüne; 

Siird Milletvekili Baki Erden'in, pasaport
suz ve kaçak olarak memleketimizi terkeden va
tandaşların geri dönmeleri hakkında ne düşü
nüldüğüne dair olan sözlü soru önergelerinin gö
rüşülmeleri ilgili bakanlar Ot anımda hazır bu
lunmadıklarından 6 . X I I . 1950 Çarşamba Birle
şimine bırakıldı. 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 
Sümerbank fabrikalarında imal olunan pamuklu 
mensucat ve iplik ile bâzı cins sacların satış 
şekli ve fiyatları hakkındaki sorusu, soru sahibi 
hazır- bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm, 
Urfa Milletvekili Hasan Oral'a ait olup Diyar
bakır 'da ele geçen silâhlar hakkındaki sorusu, 
Başbakan veya Yardımcısı hazır bulunmadığın
dan gelecek Birleşime bırakıldı. 

Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, mer
keze çağrılması dolay isiyle iki aydır boş bıra
kılan Ordu Valiliği hakkındaki sorusunu, içiş
leri Bakam; 

Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu'nun, Bele
diye Gelirleri Kanununun 19 ncu maddesinin 
(B) fıkrasındaki Liman işgal Resmine dair olan 
sorucunu da, Ulaştırma Bakanı cevapladılar. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım Önen'in, Do
ğu ve Güney - Doğu bölgelerimizde bulunan ilce 
adedine ve bunlardan kaçının şose ve köprülerle 
il merkezlerine bağlanmış oldağuna dair olan 
sorusu, ilgili bakan Oturumda hazır bulunmadı
ğından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, son 
sayıma göre Doğu ve Güney - Doğu bölgelerin
de mecburi tahsile tâbi kaç çocuk bulunduğuna 
ve bu bölgelerdeki ilkokul sayısına dair olan 
sorusunu, Millî Eğitim Bakanı cevapladı. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen 'in, Cum
huriyetin ilânından 1949 senesi nihayetine ka
dar memurların ikametleri için Hükümet, ma-
Hallî idareler ve belediyeler tarafından ne kadar 
mesken yaptırıldığına ve bunlarla demirbaş eş
yalarına sarf olunan paralara, tahsilat ve vergi 
nispetlerine ve bu binalardan kaçının kimlerin 
ikametlerine tahsis olunduğuna dair olan soru
suna Maliye Bakanı bir ay sonra cevap verece
ğini bildirdi. 

Daniştayda açık bulunan altı üyelik seçimle
rinde yeter sayı alamıyan üç üyelik için üçüncü 
defa oy toplandı. 

Yedek subaylık görevini yaparken duçar ol
duğu felç hastalığının Amerika'da tedavisini is-
tiyen Niyazi Koral'm dilekçesine dair olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu; 

Kars Milletvekillerinin seçim tutanakları 
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hakkındaki Tutanakları İnceleme Komisyonu 
raporu ve seçim tutanakları kabul edildi. 

Oturuma ara verildi. 

İkinci Oturum 
Daniştayda açık bulunan üyeliklere Hamdi 

Tanç, Emin Ahmet Kat ve Arif Yazar'm seçil
dikleri bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'm, 
yerli tıbbi müstahzarlara karşı emniyet ve rağ
beti artırmak maksadiyle bir kontrol lâboratuyarı 
kurulması hakkındaki sözlü soru önergesi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/115) 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar 'm, Fevkalâ
de Hallerde Haksız olarak Mal İktisap edenler 
hakkındaki 4237 sayılı Kanunun şümulüne giren 
Devlet memurlarının yeniden mal beyanına tâbi 
tutulup tutulmıyaeağma ve normal gelirleri üs
tünde bir hayat yaşıyan kimseler hakkında 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekilleri Himmet Ölçmen 

ve Muammer Obuz ile Niğde Milletvekili Halil 
Nuri Yurdakul'un, Hürriyet Madalyası hak
kında Kanun teklifi (2/72) (Millî Savunma 
Komisyonuna); 

2. — Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'm, Maaş 
' Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 
olan 5585 sayılı Kanunun geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
(2/73) (Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
3. — Antalya eski Milletvekili Niyazi Ak

su'nun, Dilekçe Komisyonunun 9 . I I . 1949 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1751 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/11) (Gün
deme) ; 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/52) 

6 . X I I . 1950 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Milletvekili Kayseri Milletvekili 

S. Yırcah ' î. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
Mi Önal 

Hükümetin ne düşündüğüne dair olan sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/116) 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Maca
ristan'dan satmalman buğday, Diyarbakır'dan 
mubayaa olunan yağ ve İstanbul balıkçı
larına ağ ipliği için açılan kredi hakkındaki 
sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/117) 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Hâ
kimler Kanununun değiştirilip değiştirilmiyece-
ğine dair olan sözlü soru Önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/118) 

(Gündeme) ; 
5. — Kars eski Milletvekili Akif Eyidöğan 

ve Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII . 1947 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 466 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergeleri ve 
Dilekçe, Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (4/18, 39) (Gündeme); 

6. — Muğla ̂ Milletvekili Nuri özsan'm, Di
lekçe Komisyonunun 13 . V . 1949 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 2271 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Komisyonu raporu (4/28) (Gündeme); 

7. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü Ça
kır 'm, Dilekçe Komisyonunun 30 . V . 1949 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2332 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/31) (Gün
deme) ; 

8. — Urfa eski Milletvekili Atalay Akan'm, 
Dilekçe Komisyonunun 20 . VI . 1948 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1214 sayılı Kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/41) (Gündeme). 

S o r u' 1 a t 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BİRÎNÖİ ÖTÜftUM 
Açılma saati : 15, 07 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : Firuzan Tekil (İstanbul), Muzaffer Önal (Tokad) 

« • » 

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1.—• Birleşmiş Milletler emrine Kore'ye gide
cek olun Türk silâhlı kuvvetleri mensuplarına 
kanunlarımızda yazılı harb hali hükümlerinlen 
hangilerinin uygulanacağı hakkında Bakanlar 
Kurullarınca ittihaz edilen karar suretinin su-
ftud/uğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/113) 

76/1692 l . X I I . 1950 
6.4179 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler emrine Kore'ye gidecek 

ilan Türk silâhlı kuvvetleri mensuplarına ka
nunlarımızda yazılı harb hali hükümlerinden 
hangilerinin uygulanacağı hakkında Bakanlar 
Kurulunca ittihaz edilen kararın suretinin, 1211 
sayılı Kanunun 4790 sayılı Kanunla değiştiri
len 3 ncü maddesi hükmüne dayanılarak, ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

3/11940 
Karar sureti 

Birleşmiş Milletler emrine Kore'ye gidecek 
olan Türk silâhlı kuvvetleri mensuplarına ka
nunlarımızda yazılı harb hali" hükümlerinden 
aşağıda yazılı olanların uygulanması; Millî 
Savunma Bakanlığının 10 . VIII . 1950 tarihli 
ve 209974 sayılı yazısı üzerine, 1211 sayılı Ka
nunun 4790 sayılı Kanunla değiştirilen 3 neü 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 20 . IX . 
1950 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

A) AskerL Ceza Kanununda yazılı harb 
hükümleri, 

B) Türk Ceza Kanununda yazılı harb hali, 
harb zamanı ve harb esnasında tâbiri ile yazılı 
ceza hükümleri, 

C) Askerî Yargılama Usulü Kanununda 
yazılı seferde tatbik edilecek usuli hükümler, 

D) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin B 
fıkrası ile geçici 83 cü maddesi gereğince subay, 
askerî memur ve gedikli^ erbaşların emeklilik 
ve istifa muamelelerinin 20 . IX . 1950 tari
hinden itibaren geri bırakılması ve 36 ncı mad
desinin A fıkrası ile 64. maddesi ve 69 ncu 
maddesinin (D) fıkrası ve 4273 sayılı Subaylar 
Heyetine. Mahsus Terfi Kânununun 10, 11 ve 
13 ncü maddeleri hükümlerinin, Türk silâhlı 
kuvvetler birliğinin Birleşmiş Milletler emrine 
giriş tarihinden itibaren tatbikına başlanılması, 

E) Subayların ailelerine 203 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi gereğince birer emir eri ve
rilmesi, 

F) 1776 sayılı Kanuna göre kuvvetli er 
tayını verilmesi, 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı, istiyorsu

nuz? 
AVNİ DOĞAN (Devamla) — Usul hakkında 

ve bir iki sualle tenevvür etmek istiyorum, bu 
mevzuda. * . 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, Riyasetin yüksek heyetinize arzettiği 
bu tezkere Seferberlik Kanununu tadil eden Ka
nunun 2 nci maddesi mucibince-arzedilmiş bulu
nuyor. Müsaade buyurursanız o maddeyi aynen 
okuyayım : 

(Seferberlik, olağanüstü hallerde seferberlik 
ilân edilmeksizin harb ilân edildiği veya muha-
semata fiilen başlandığı takdirde kanunlarda ya
zılı sefer ye seferberliğe ait hükümlerle yine ka-
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B : 15 6.1 
nuiılarda harb hali, hârb zamanı, harb esnası gi
bi hallerde kullanılacağı yazılı hükümlerden han
gilerinin nerelerde veya ne suretle kullanılacağı 
ve bunlardan ne suretle vazgeçileceği Bakanlar 
Kurulu kararı ile belirtilir ve ilân olunur, bu ka
rar B. M. Meclisine arzolunur.) 

Şimdi okuduğum madde Hükümetimize bu 
kararı almak salâhiyetini vermiştir. Ayni kanun 
bâzı vecibeler de tahmil etmiştir. Bu kararın ilâ
nını ve B. M. Meclisine arzını da ayni madde ile 
verdiği salâhiyetin yanında vecibe olarak zik
retmiştir. 

Hükümetten şu ricada bulunmak istiyorum : 
Bu maddeye göre neşrolunan bu kararname 

10 Ağustos tarihli tezkere ile Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sevkedil-
miştir. Karar 29 Eylülde verilmiştir, kararın 
neşri 4 Kasımdır, B. M. Meclisinin ıttılaına arzı 
ise bugün olmuştur. Aşağı yukarı bu tarihler 
arasındaki müddetler şöyledir : 10 Ağustostan 
29 Eylüle kadar 49 gün, 20 Eylûden 4 Kasıma 
kadar 36 gün. Aşağı yukarı Meclisin açıldığı gün
den bugüne kadar da 35 günlük bir zaman geç
miştir. Acaba Hükümet niçin Meclisin bu kanun 
maddesi ile kendisine verdiği bu salâhiyetin ve
cibesi olarak B; Mf Meclisine arz keyfiyetini bu 
kadar geciktirmiştir! Aynı zamanda karardan 
sonra neşrini ve neşrinden sonra B. M. Meclisinin 
ıttılaına arzının gecikmesinin hikmetini izah bu
yurmasını ve bizi tenvir etmesini bilhassa Hükü
metten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim bu bir soru müessese
sidir, Biz burada yalnız bu tezkereyi Meclisin 
ıttılaına arzla iktifa ediyoruz. Eğer arkadaşımız 
Avni Doğan'm bu hususta tereddütleri varsa, 
kendileri ister yazılı, ister, sözlü bir soru ile Hü
kümetten bunu sorarlar. Onlar da cevabını verir
ler. Şimdi gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

2, — Muğla Milletvekili Nuri özsan'ın, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasının yorumlanma
sına dair olan önergesinin Geçici Komisyondan 
sonra Bütçe Komisyonunda görüşülmesi hakkın
da Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/114) 

Yüksek Başkanlığa 
Muğla Milletvekili Nuri özsan'ın, Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 
sayılı kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkra-

. 1950 O : 1 
sının yorumlanmasına dair Önergesi Maliye Ko
misyonu raporu ile birlikte komisyonumuza ve
rilmekle önerge sahibi ile, Maliye Bakanlığının 
yetkili temsilcisi hazır oldukları halde incelen
di. 

Yıorumu istenen hükmün taallûk ettiği 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanunu evvelce Adalet, 
Bayındırlık, Bütçe, Ekonomi, İçişleri, Maliye, 
Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Ulaştırma Komisyonlarından seçi
len üçer üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülerek hazırlanmış bulunduğundan bu yo
rum isteğinin de İçtüzüğün 124 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince mevzuubahis Kanunu 
.hazırlamış bulunan Bakanlıklarla karşılıklı 
komisyonlardan üye alınarak teşkil edilecek 
geçici bir komisyonda görüşülmesi ve bundan 
sonra 126 ncı maddenin beşinci bendi gereğin
ce komisyonumuza verilmesi gerekmektedir. 

Komisyonumuzca İçtüzüğün bu sarih hüküm
lerine dayanılarak sözü edilen yorum isteği hak
kında da bu yolda muamele yapılmasına ve ge
reğinin ifası maksadiyle dosyanın Başkanlığa 
iadesine karar verilmiş olduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

E. Adakan 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Bakanlıklar karşılı
ğı komisyonlardan birer üye seçilerek geçici bir 
komisyon teşkili ve orada tetkiktan sonra Bütçe 
Komisyonundan geçip Yüksek Heyetinize gel
mesi hususunu reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu geçici komisyon: Adalet, Bayındırlık, Çalış
ma, Dışişleri, Ekonomi, Gümrük ve Tekel, İç
işleri, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Tar!m, Ticaret, Ulaş
tırma Komisyonlarından birer üye seçilerek 
teşekkül edecektir. 

3. — Çanakkale Milletvekili Ömer Mart'm, 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair olan Koy
nun teklifinin geri verilmesi hakkında önergesi 
(4/81) 
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Yüksek Ra-şkaaıliğâ Saygılarımla, 4 . XII . 1950 

4598 sayılı Kamunun 4 neü maddesinin değiş- Çanakkale İMilletvekili 
tirilmesi hakkındaki 2/21 sayılı teklifimin geri . * Ömer H. Mart 
verilmesini rica ederim. BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemin son maddesi hakkın
da öncelik ve ivedilik teklifi vardır. Diğer mad
delere geçilmeden ]bu maddenin müzakeresini 
yapacağız. 

1. — Birleşmiş Milletler emrine verilmek üze
re askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gön
derilecek ordu mensuplarının aylık ve ücretle
riyle çeşitli istihkakları ve birliğin sair masraf
ları hakkında Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/76) f i ] 

BAŞKAN — Tasarının Öncelikle görüşülme
sini kalbul edenler... Etmıiyenler... öncelikle gö
rüşülmesi kaJbul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kalbul edenler... Et-
nıiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(Okunsun sesleri) Bu gibi tasarıların okun
ması için, Yüksek Heyetinizin isteği lâzımdır. 
Yıoikısa mutlak okunması şart değildir. Arkadaş
lardan 'birkaçı okunsun dediği için oyunuza su
nuyorum. Okunmasını kaJbul edenler... Etraiyen-
ler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
Buyurun Türkoğlu. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlarım; Hükümetin Kore'ye askerî 
fbirlik göndermesi hakkındaki kararı, bir genso
ru mevzuu «olduğu için, bu hususa temas etmi-
yeceğim. Ancak huzurunuza yapılan masrafla
rın ödenmesi için Hükümete salâhiyet verilme
sine dair bir kanun gelmiş bulunmaktadır. Bu 
(kanunun yalnız bir kısmına bendeniz muhalif 
'kaldım. Hükümete ikıi sual soracağım ondan 
sonra muhalefet selbelbini arzedeceğim. 

Evvelâ Birleşmiş Milletler Anayasasının 17 
nci maddesine göre Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tına ait olan masraflar Birleşmiş Milletler Büt
çesinden yapılır ve her Devlete mütenasilben 
taksim edilir. Zannederim, her Devlet, kendisi
ne terettüp eden miktarda taahhüdünü yerine 

[1] 11 sayılı Basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

getirmiştir. Türk Devleti de kendisine düşen 
'hisseyi ödemiş olmalıdır. Binaenaleyh Kore'de 
vukubulan harbin bütün masraflarının da Bir- « 
leşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından ödenmesi 
icaibeder. Acaiba teşkilât bunu ödemekte midir? 
Hükümetten soruyorum. Eğer ödemiyorsa hiç 
şüphe yok ki, Türk Milleti Kore'ye göndermiş 
olduğu şanlı Tugayın masraflarını üzerine ala
cak ve ödiyecektir. Ve bu kanun esasen huzuru
nuza ıbu maksatla gelmiştir. 

Hükümetten ikinci sorum : Şanlı Tugayın 
Kore'ye gönderilmesine dair olan Hükümet ka
rarı 26 Temmuz tarihini taşımaktadır. Şanlı 
Tugayımızın son grupu Türkiye'den 25 Eylülde 
hareket etmiş bulunmaktadır, Meclis ise 1 Ka-
sımjda içtima etmiştir. Bugün Aralık ayının' 6 
smda bulunuyoruz. Binaenaleyh, Hükümet bu
güne kadar bir masraf yapmış mıdır? Yapmış 
ise hangi kanuna istinaden yapmıştır? Kanun
suz olarak yapması lâzım idi ki, bendeniz de 
'bunu kabul ediyorum, şanlı Tugayımızın hare
keti gayet tabiî olarak bir masrafı ic ab ettiği gi-
Ibi, ailelerinin de perişan bırakılmaması lâzım
dır. Fakat Hükümet kanunu bugüne kadar ne
den Meclise getirmekte gecikmiştir? Bu husus
lara cevap verilmesini rica ediyorum. 

Kalıyor muhalefete taallûk eden şerhini, 
teklif edüen ödenek salâhiyeti kanunu umumi 
bir mahiyet taşımaktadır. Yani Birleşmiş Mil
letler Anlaşmasının milletlere tahmil ettiği ve
cibeler dolayısiyle ecnebi memleketlere savaş 
maksadı ile istikbalde gönderilecek bütün bir
liklere ödenek vermek salâhiyetini Hükümete 
vermektedir. 

Bendenizce bu hatalıdır. Şu bakımdan ki, 
Hükümete ancak lüzum ve zaruret olduğu za
man Meclis tarafından salâhiyet verilmelidir. 
Her defasında ayrı ayrı kanunlarla verilmelidir. 
Bu masraflar olmasa idi Kore'ye gönderilen bir
lik meselesi Mecliste hiç münakaşa edilemiye-
eekti. Binaenaleyh Birleşmiş Milletler Anlaş
masına istinaden memleket haricine ne zaman as
ker göndermek lâzım gelirse Meclisten Hükümet", 
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ödenek bakımından da salâhiyet alması lâzım-
gelecektir, kanaatindeyim. Bu itibarla Hükümet 
tarafından Yüksek Meclise takdim edilmiş bu
lunan Kanun tasarısının yalnız Kore'ye gönde
rilmiş bulunan Şanlı Tugayımızın ödeneklerine 
hasredilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Ve 
bunun için de bir önerge takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Faik Ahmet Bey. 
FAİK AHMED 'BARUTÇU (Trabzon) — 

Mtihterem arkadaşlar; Birleşmiş Milletler em
rine verilmek üzere askerî birlikler halinde ya
bancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının 
aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve bir
liğin sair masrafları hakkında Hükümetçe ha-
•zıjflarop alâkalı komisyonlardan geçtikten •son
ra, Yüksek Huzurunuza sunulan bu Kanun ta
sarısının, mucip sebeplerinde izah olunduğu üzere 
Birleşmiş Milletler emrine Kore'ye gönderilen 
askerî birliğimizin mensuplarına verilecek aylık 
ve ücretlerle bunlara ilâveten ödenecek tazmi
nat ve sair masrafların miktar ve nispet ve öde
me tarzlarının tesbiti maksadiyle düşünülmüş 
olmakla beraber üyesi bulunduğumuz Birleşmiş 
Milletler Anayasası gereğince başka yerlerde de 
buna mümasil çalışmalara katılmanın ihtimal 
dâhilinde olması göz önünde bulundurularak 
umumiyetle Birleşmiş Milletler emrine verilmek 
üzere yurt dışına^ çıkarılacak birlikler mensup
larının ıçeşitli istihkak ve masrafları hakkında 
umumi mahiyette bir kanun çıkarılması ve hü
kümlerinin bir madde ile Kore'ye gönderilmiş 
bulunan birlik.mensuplarına teşmili daha uygun 
mütalâa edilerek bu tasarı ona göre hazırlan
mıştır. 

Kanunun izah edilen bu mucip sebeplerine 
nazaran Birleşmiş Milletler emrine verilecek 
silâhlı kuvvetlere taallûku itibariyle tasarı hü
kümlerinin evvel emirde esaslı ve bir prensip 
noktası olarak bir taraftan Birleşmiş Milletler 
anayasasının hükümleri ve bir taraftan da kendi 
Anayasamızın ruh ve muhtevası bakımlarından 
tetkik edilmesi lâzımgelir. 

Birlemiş Milletler Anayasasının 43 ncü mad
desi, Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafa
zasını desteklemek üzere Birleşmiş Milletler Ku
rulu emrine gerekli silâhlı kuvvetlerin verilme
sinin mahsus anlaşma veya anlaşmalarla olaca
ğım ve bu silâhlı kuvvetlerin miktar, mahiyet 
ve hazırlık dereceleri ve genel mevkileri ile gös
terilecek kolaylık ve yardımın mahiyetini tesbit 
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edecek olan mezkûr anktgmalarm âkıd Devletler 
tarafından her birinin Anayasası usulleri gere
ğince onanacağını göstermektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birlen
miş Milletler Güvenlik Meclisi arasında henüz 
bu yolda akit ve imza edilip B. M. M. nin tas-

' dikmdan geçmiş bir mahsus anlaşma mevcut ol
madığına göre esası B. M. M. ince onanmış si
lâhlı kuvvet yardımları-için muhtemel masraf
ların tesbit usullerine ait umumi bir salâhiyetin 
Hükümete verilmesini derpiş eden bir kanunun 
daha evvel Meclisten çıkarılması tecviz edile
mez. Çünki feri külle takaddüm edemez. 

Birleşmiş Anayasasının 43 ncü maddesi ge
reğince mahsus anlaşmalar yapılıp, Anayasamı
zın 26 ncı maddesi mucibince Meclisin tasvibin
den geçmeden evvel> yani bugünkü durumda 
her hangi fiilî bir muhasamaya iştiraki tazam-
mun edecek mahiyette Birleşmiş Milletler em
rine verilerek dış memleketlere asker göndermek 
keyfiyeti ise yine anayasaların yukarıda zikri 
geçen rüh ve muhtevası gereğince ancak B. M. 
Meclisinin karar ve tasvibine vabeste bulundu-
ğundan Anayasamızın ruhuna uygun plmadığına 
kani bulunduğumuz bir emrivaki karşısında 
ancak Kore 'ye gönderilmiş bulunan askerî Bir
liğimizin maaş ve ücretleriyle bunlara ilâve olâ-

, rak verilecek tazminat vesair çeşitli masrafların 
tesbitine ait ve yalnız buna münhasır bir kanu
nun derhal kabulünü terviç, eder, ve bunu zururi 
buluruz. Bugüne kadaı4 geciktirilmiş olmasını da 
as1 a yerinde bulmayız. 

Bundan başka Birleşmiş .Milletler Anayasa
sının 43 ncü maddesi mucibince mahsus anlaş
malara müsteniden yapılacak askerî yardımla
rın gerektireceği malî külfetlerin her hangi bir 
şekilde bu anlaşmalar da nazara alınıp alınma
ması da ayrıca düşünülecek bir mevzu olup bu
nun daha evvel umumi bir kanunla peşin bir 
prensip 'kararına tarafımızdan bağlanmasını da 
Ibu baikım'dan faydalı bulmayız. Kaldı ki, askerî 
yardımın malî külfetleri mevzu anlaşmalarda 
her hangi bir şekilde nazarı dikkate alınmamak 
şıkkı ihtiyar edildiği takdirde . ya 'Büyük Mil
let Meclisince onanmış 'bulunacak mevzu anlaş
malar gereğince veya şimdiki gibi arada bir 
ma)hsüs anlaşma mevcut bulunmadığına göre 
yine ancak Büyük Millet Meclisince onanması 
lazımşgelen askeri göndermek şeklindeki birlik 
yardımlar için gereken masrafların tesfbitine ait 
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salâhiyetlerin lüzum hâsıl oldukça münferit ka
nunlarla istenilmesi bu bapta Hükümete umumi 
salâlhiyet veren bir kanunun çıkarılmasına bil
hassa millî ve teşriî murakabenin müesfeiriyet ve 
devamlılığı "bakımından da tercih etmek yerin
de olacağı kanaatindeyiz. 

Bütün bu mâruz sebeplerle Birleşimş Millet
ler Anayasasının 43 ncü maddesi gereğince Bir
leşmiş Milletler emrine silâMı kuvvetler vermek 
•huisusurida lüzumlu maJhsus anlaşmalar yapılıp 
Büyük Millet Meclisince onanmcaya kadar daha 
evvel hâsıl olabilecek ihtiyaç halinde Birleşmiş Mil
letler emrine ancak Büyük Milelt Meclisi kara-
riyle silâhlı kuvevt verilebileceğinden Anayasa
mızın ruh ve muhtevasına uygun olmryan emri-
vâkılara bir suretle meydana vermemeyi ve ay
nı zamanda millî murakabenin lüzumlu plan 
müessiriyetini göz önünde bulundurarak işbu 
kanunun yalnız Kore'ye gönderilen askerî bir
liğimizin mensuplarına inhisar ettirilmek üzere 
kanun başlığının şu şekilde : ^Birleşmiş Millet
ler emrine verilerek Kore'ye gönderilmiş olan 
askerî /birlik mensuplarının aylık ve üeretleriy-, 
le çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları 
hakkında kanun tasarısı» olarak düzeltilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI , FUAD KÖPRÜLÜ 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlar, iki arka
daşımızın benden evvel burada ileri sürdükleri 
mütalâaları dikkatle dinledik. Arkadaşlardan 
birisi bir iki mesele hakkında Hükümetten ma
lûmat istiyor. Ondan sonra muhalefetinin sebe
bini anlatacağını ifade ediyordu. Diğer arkada
şımız muhalefet namına Kore'ye asker gönder
me hareketinin gerek Birleşmiş Milletler Ana
yasasına, gerek bizim Anayasamıza aykırı bir 
hareket olduğunu iddia etti. Ve o hususta da bir 
takım mülâhazalarda bulundu. Bu mütalâalar
dan sonra netice olarak bu istenilen tahsisatın 
reddi talebinde bulunmasını bekliyorduk. Ve 
mantıki olan talep de bu idi. Fakat bunun red
di neticesine varmakla beraber ve mantıki olan 
bir mufcaddeımeden sonra bunun yalnız bu hâ
diseye tahsisini ve kanunun ismindeki umumi
yetin kaldırılmasını istedi. Bundaki sarih teza
dı anlıyantadığımızı açıkça itiraf etmek mecbu
riyetindeyim. 

AZİZ URAS (Mardin) — Oradakiler çocuk
larımızdır. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(Devamla) — Muhalefet, kanunun bütün ince
liklerini bu kadar dikkatle ıgöz önünde bulun
durmalarına ve bundan tevellüt edecek netice
lerden dolayı Hükümetin, hattâ daha şiddetli 
mesul ve muhatap tutmalarını tabiî buluruz. 

Biz, muhalefetin de daima en geniş bir ka
nun anlayışı ile hareket etmesini pek tabiî bu
lanlardanız. Yalnız arzettiğim gibi, deminki 
mütalâatm mukaddemesiyle neticesinin Ibirbiri-
nin tutmamasındaki mantıksızlığı tebarüz ettirme
den kendimizi alamadım. Ve bunun esbabını 
izah etmelerini arkadaşımızdan rica ediyoruz. 
(Bravo sesleri). 

Arkadaşımın mütalâalarını dinlerken, biraz 
hayrette kaldığımı itiraf edeyim. Çünkü arka
daşımızın hukuki malûmatı çok kuvvetlidir ve 
geniştir. Sonra bilhassa kendileri iktidarda iken 
yapılmış olan, tasdik edilmiş olan Birleşmiş Mil
letler Anayasasını muhalefetin heyeti umumiye-
sinin arkadaşımızın anladığı tarzda anlıyabilece-
ğini tahmin etmiyorum. Bilhassa onun müzake
resinde bulunmuş olan ve onun mesaisine iştirak 
etmiş olan arkadaşlar Barutçu arkadaşımızdan 
başka suretle düşünmüş olmaları icabeder. 

Barutçu arkadaşımızın izahına göre, 43 ncü 
maddeye nazaran her hangi bir yardım yapılma
sı için, iptida anlaşmalar yapılmalıdır. Anlaş
ma kimle yapılacak! 47 nci maddedeki Birleş
miş Milletler Kumanda Heyeti teşekkül edecek 
ondan sonra o heyete imza koymuş olan devlet
ler arasında anlaşma yapılacak. Yani bu anlaş
malar daima zabıta kuvveti tesise hakkında em
niyeti, sulhu muhafaza ve her hangi bir yerde 
sulh bozulduğu takdirde onu iade etmek maksa-
diyle Birleşmiş Milletlere yalnız nazari değil, 
maddi bir kuvvet sağlamak maksadiyle düşünül
müş bir tedbirdir, Birleşmiş Milletlerin eski Ce
miyeti Akvam gibi alelade bir söz ebeliğinden 
ibaret kalmaması, fiilî neticeler elde edebilmesi 
için düşünülen bir tedbirdir. 

Barutçu arkadaşımız, o vakit Hükümette bu
lunanlar ve şimdi muhalefette kalan arkadaşlar 
ve bizlerle beraber o vakit bu anlaşmayı bu şe
kilde anlıyacak olurlarsa, o halde kendilerine 
sormak icabeder, eğer vaziyet böyle ise o vakit 
ortada hiçbir anlaşma yoktur. Çünkü onlar öy
le diyor. Bu takdirde Hükümetin oraya birşey 
göndermesi alelade, keyfi, kanunsuz ve hattâ 
Birleşmiş Milletler Anayasasına uymıyan bir ne-
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vi ihdas yapılmıştır. Eğer kendileri buna inanı
yorlarsa böyle konuşmak, Hükümeti itham eder 
şekilde konuşmak icabederdi. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar). 

İnsanlar eğer inandıkları şeye hakikaten ina
nıyorlarsa bütün kuvvetleriyle ve onun tevlit ede
ceği bütün avakibi istiyerek, o şekilde istemeli ve 
o şekilde konuşmalıdır, o şekilde talep etmelidir. 

(Bravo sesleri alkışlar). 43 neü maddeye göre ve 
bizim Anayasamıza göre asla hakkı salâhiyeti ol
madığı halde, hiç mecburiyet olmadığı halde bir 
Hükümet kalkıyor buradan 4 000 - 5 000 kişiyi 
karakuşi ve keyfî bir kararla uzak memleketlere 
gönderiyor. Bunu arkadaşımız bu şekilde anlı
yor. Bunu, cinayetle vasıflandıran alıdır ve Hü
kümeti doğrudan doğruya Divanı Âliye şevkini 
talep etmeli idi. (Bravo sesleri). 

Şimdi mantıksızlığı böyle tebarüz ettirdikten 
sonra müsaadenizle zatı meseleye geçeyim : 

43 neü madde eğer kendi anladıkları gibi an
laşılması icabederse yani önce Birleşmiş mil
letlerin müşterek kumanda heyeti erkânı har-
biyesi teessüs edecek ve diğer her vazıülimza 
devletle müzakere edecek, bu daima polis kuv
veti hakkında anlaşmalar yapacak, ve ondan 
sonra bu anlaşmalar millet meclislerine, her 
memleketin kendi konstitüsyonlarına göre, ka-
nuniyet kesbetmek üzere gidecek, teşriî meclis
lerden, makamlardan geçecek. Bunun üç sene
dir neden geçmediğini Barutçu arkadaşımız 
bilmese bile, kendisi ile beraber bugün muha
lefette ve eskiden dışişlerini idare mevkiinde 
bulunan arkadaşları çok iyi bilirler ve kendisine 
bunun neye tatbik edilmediğini uzun uzun izah 
edebilirlerdi. 

Arkadaşlar, bu, bildiğimiz sebeplerden do
layı, muayyen bir kuvvetin vetosundan dolayı 
işliyememiştir ve bütün Birleşmiş Milletlerin 
maddi kuvveti, maddi müeyyidesi bu suretle 
sıfıra indirilmek gayesi hâsıl olmuştur. Bizden 
evvelki Hükümet, yani kendilerinin de içinde 
bulunduğu Hükümet daima müşterek emniyet 
meselesinin, müşterek zabıta meselesinin bir an 
evvel tahakkuku için çalışmışlardır. Bunun za
ruretini ileri sürmüşlerdir. Biz de aynı noktai
nazarı ileri sürüyoruz, ileri sürdük. B,u defa 
Birleşmiş Milletlere iştirak eden delegasyon he
yetinize, Hükümetimiz- müşterek zabıta tesisi
nin ve Birleşmiş Milletler Şartının işler hale 
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gelmesi için teşebbüste bulunması talimatını 
verdi. 

Amerika ve diğer bâzı hükümetler aynı nok
tainazarda olduğu için bugün Genel Kurula in
tikal etmiştir. Yani Güvenlik Konseyinin veto 
yüzünden işlemediği hallerde Genel Kurulun 
işlemesi temin edilmiştir. Bu netice fena bir 
netice midir? 

Arkadaşımız diyor ki, bu maddeler, bugün 
43 neü madde tatbik edilmediği için hiçbir kuv
vet; bu anlaşmaları yapmadığımız için bizi, 
Hükümeti kuvvet göndermeğe mecbur edemez. 
Göndermemeli idi. 

Soruyorum: Güvenlik Konseyinin yardım 
teklifini kabul eden 52 devlet, biz de dâhil, 
onlarla beraber 53 neü hukuki görüp kabul 
eden 52,; devlet, biz de onlarla beraber 53 Dev
let, Rusya'nın bulunmadığı ve vetosunu kul
lanamadığından istifade ederek Emniyet Konse
yinde bir kaırar verdi ve o karar yeni bir esas 
teşkil etti ve onun üzerine bu hukuki esası, bu 
mesnedi yani Charte'in bu anlayış tarzım tes-
bitle beraber 53 demokrat, hür Devlet kabul 
etti. Demirperde arkasındaki memleketler, on
lar bunu kabul etmediler ve bunun gayrihuku-
ki olduğunu ve hukuki anlayışın şimdi Barut
çu'nun anladığı şekilde olduğunu iddia ettiler. 
(Soldan bravo sesleri, çok şiddetli alkışlar) (Kâ
fi sesleri). 

Biz, bizimle beraber 52 memleket hukukçu
larının anlayış şeklini kabul ettik. Eğer Hü
kümetiniz bunda hata etti ise, e%er Hükümeti
niz 52 hür, demokrat ve sulhsever milletlerle 
beraber hareket etti ise; onların hukuki anla
yışına iştirak ederek hareket, etti ise, eğer de
mirperde memleketleri arkasındaki hukukçula
rın anlayışlarına iştirak etmedi ise... Hüküme
tiniz bundan dolayı mesut ve bahtiyardır. Bu
nunla vazifesini lâyıkiyle yaptığına kanidir. 

Sözlerim bu kadardır, arkadaşlar. (Sürekli 
ve şiddetli alkışlar). 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar; huzurunuza sunulan ka
nun tasarısı görünürde salâhiyet istiyen bir ka
nun tasarısıdır. Fakat kanlunun hukuki bünyesi 
esaslı iki prensip noktasîyle ilgili olduğu için bu 
noktalar üzerinde durduk. Çok temenni ederdim 
ki, Sayın Dışişleri Bakanımız bendenize cevap ve
rirken mütalâalarımızı heyeti umumiyesiyle ala
rak ve heyeti umumiyesi üzerinde durarak ce-
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vap vermiş olsunlar. Bizim esaslı gördüğümüz 
prensip noktaları şunlardır : 

1. Üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler 
Anayasası hükümleri; 

2. Kendi Anayasamızın hükümleri; 
Fuad Köprülü arkadaşımızın hatırlatmak 

lûtfunda bulunduğu veçhile, Birleşmiş Milletler 
Anayasasını hep beraber kabul ettik ve Birleş
miş Milletler Anayasasının tahmil ettiği vecibe
lere tamamiyle bağlı bulunmaktayızdır. îşte o 
beraber kabul ettiğimiz Birleşmiş Milletler Ana
yasasının 43 neü maddesi askerî yardımların ne 
suretle derpiş edileceğini göstermektedir. Bu, 
mahsus anlaşmalarla olacağı için ve mahsus an
laşmalar yapıldığı takdirde bu anlaşmalar Yük
sek Heyetinizin tasvibinden geçeceği için ondan 
sonradır ki artık Hükümetin Birleşmiş Milletler 
emrine yardım için icap ve ihtiyaca göre, dış 
memleketlere asker göndermek için Yüksek Mec
lise gelmek için sebep kalmıyacaktır. Birleşmiş 
Milletler Anayasasının 43 ncü maddesinin lü
zumlu kıldığı hususi anlaşmalar şu ve bu sebeple 
yapılmadığına göre, mütalâamızda beyan et
tiğimiz veçhile, askerî yardım hususunda Hü
kümetin dış memleketlere, fiilî olarak muhase-
melere iştirak mahiyetini arzeder şekilde asker 
gönderilmesinin, kendi Anayasamıza göre Bü
yük Millet Meclisinin kararma bağlı olduğunu 
ifade ettik. (Sağdan bravo sesleri)^ (Soldan 
maddesini söyle sesleri). Müsaade buyurursanız 
hepsini anlatacağım. 

Bizim Anyfesamızm 26 ncı maddesi devlet
lerle yapılacak mukaveleler gibi harb ilânını da.. 
(Harb ilânı yok ki sesleri). 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, müsaade 
buyurun herkes kendi kanaatini izhar etsin. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Kendi hukuki cümlesinden olmak üzere mahfuz 
tutmuştur. Birleşmiş Milletler Anayasasının 43 
ncü maddesinin hükümleri yerine getirilmemiş 
olduğuna göre meseleyi kendi Anyasamız zavi
yesinden mütalâa ederek gene Yüksek Meclisin 
karar ve tasvibine ihtiyaç , olduğunu belirttik. 
Ve dedik ki, işin esası Büyük Millet Meclisine 
arzedilerek tasvip kararı alınmadığına göre 
esası onanmamış bir meselede tahsisata taallûk 
eden umumi bir salâhiyet kanununun Yüksek 
Meclisten daha evvel çıkması doğru değildir. 
Yalnız bizim kanaatimizce Anayasa hükümlerine 
uygun bulmadığımız, bir emrivaki karşısında 
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Kore'ye gitmiş olan askerlerimizin maaş ve tah
sisatı üzerinde her hangi bir şekilde durmak 
caiz olmaz. Çünkü oraya gitmiş olan askerle
rimiz vatan hizmeti ifa etmektedir, kendilerine 
bir vazife verilmiştir, o vazifeyi şerefle ifa eden 
askerlerimizin tahsisatı üzerinde, tazminatı üze
rinde durarak Hükümet, Anayasanın bir hük
münü, bir emrini yerine getirmedi diye, cezasını 
onların sırtına yüklemeyi bizim zihniyetimiz al
maz. (Sağdan şiddetli alkışlar, bravo sesleri). 
Onu bizim zihniyetimiz almaz. Biz Meclissiz iş 
görme şeklinin aleyhindeyiz. (Sağdan bravo ses
leri). Anyasa hukukunun (Soldan gürültüler) 
lûtfeyle... 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza 
edin. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Ben arkadaşlarıma.. (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Fikirlerimizi sükûnetle ifade edelim. (Sağdan 
gürültüler). Buraya fikirleri... (Sağdan doğru 
•dürüst konuşanların yeridir orası sesleri). 

(Sen mi doğru konuşuyorsun sesleri). 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Sizin telâkkiniz bu. Bakalım siz mi doğru konu
şuyorsunuz, ben mi? Fikirlerimizi beyan edece
ğiz, hakem umumi efkârdır. (Sağdan: gayet 
tabii sesleri, bravo sesleri). 

Bu kürsüde ben konuşacağım, arkasından 
sen gelip konulacaksın, konuşacağız, fikirleri
mizi ortaya koyacağız. (Soldan gürültüler). 

Lûtfeyleyin efendim. Biz burada fikirler 
üzerinde münakaşa yapacağız, umumi efkâr ba
kacak; Barutçu bunu söylemiş, ismini bilmedi
ğim bir arkadaş yerinden böyle bağırmış, Ba
rutçu mu haklı, o mu haklı. Umumi efkâr hük
münü verecektir. Demokrasi bu işte. (Soldan gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen sükûneti 
muhafaza edelim, devam buyurun lütfen. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Bu Yüksek Mecliste konuşulmıyacak mesele 
yoktur. Rejimin konuşmaktan perva edeceği 
bir mesele yoktur, fikir olarak tahammül göste
receksiniz. (Gürültüler.) 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Açık ve 
merdane konuş, müfsidane değil. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Lütfen sükûneti 
muhafaza edelim, Başkanlık, sadet dışına çıkan 
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hakkında tüzük hükümlerine göre sadede da
vet etmesini bilir. Lütfen vazifemizi kolaylaş
tırmanızı rica ediyorum. 

(Efendim meseleyi ve maksadını anlamıyo
ruz, mesele anlaşılsın sesleri.) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Açık ve samimî konuşuyorum. 

• Şimdi arkadaşlar, biz bu kanaatteyiz ki, ge
rek Anayasa hukuku, gerek Anayasa teamülü 
ve tatbikatı bakımından böyle bir kararın Bü
yük Millet Meclisinin tasvibine iktiran etmesi 
icabeder. Bu, aynı zamanda demokratik nizamın 
da icabı olmak üzere, Büyük Millet Meclisince 
konuşulmasında, faydadan başka bir şey tasav
vur edilemez. Nihayet memleket meselelerinin 
memleket umumi efkârı önünde konuşulması 
aydınlık sağlar. (Soldan istediğin kadar ses
leri.) 

Köprülü arkadaşımız işin sadece bir noktası 
üzerinde durarak Birleşmiş Milletler Anayasa
sının 43. maddesinin gösterdiği mekanizmanın 
işliyememesinin sebebini izah ederek bir vazife
nin görülmüş olduğunu ifade ettiler. Bu, me
selenin yalnız bir tarafına temas etmektir. Bir
leşmiş Milletler Anayasasının 43. maddesinin 
gösterdiği mekanizma işliyememiş olabilir. Ve 
nitekim mahsus anlaşmalar yapılmamış vazi
yettedir. 

Bu takdirde işi kendi Anayasa hukukumuz 
zaviyesinden mütalâa ederek Yüksek Meclisin 
tasvibine iktiran ettirmek, buraya getirmek lâ-
zımgeldiği mütalâasını ileri sürdük. 

Huzurunuza getirilen salâhiyet Kanununun 
hukuki bünyesinin ilgilendirdiği bu iki esaslı 
noktayı tebarüz ettirdikten sonra da esas ka
nun üzerindeki noktai nazarımızı belirttik ve 
dedik ki, hükümete böyle umumi salâhiyet 
verilmesi teşriî murakabenin müessiriyeti ba
kımından mahzurlu görülmelidir. Sebebini >arze-
deyim arkadaşlar: 

Harb ilânını icraya vermeyi kabul eden 
Anayasa sistemlerinde bu tez Hükümetler Mec
lislerin reylerle kredi elde etmekte olmalarının 
umumi prensiplerinden çıkan fikre istinat eder. 
Yani mesele odur ki, bilhassa tahsisata taallûk 
eden, tahsisatın sureti sarfına taallûk-eden me
selelerde teşriî murakabede âzami titizlik esas
tır. Diyoruz ki, Kore'ye gönderilen askerî bir
liklere verilecek maaş, tazminat şu, bu, bunla-
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n n sureti sarfına ait olan bir kanunu, umumi 
bir salâhiyet kanunu haline getir ,/ıek doğru 
değildir. Doğru değildir çünkü; Sayın Köprülü 
arkadaşımın mütalâasına göre, anlayışına göre 
esasen bu nevi kararların Meclisten geçmesine 
ihtiyaç yoktur. Nitekim bu anlayış dolayısiyle-
dir k i ; Büyük Millet Meclisi olarak hâlâ resmen 
bu işin esasına ittilâ kesbetmiş vaziyette değiliz. 
Yalnız bu kanun vesilesiyle öğreniyoruz. Şimdi 
esasının Meclisten geçmesi lâzımgeldiği zihni
yetine göre bir de bu işlerin masraflarının su
reti tesbitine ait salâhiyetleri umumi bir şekilde 
icraya verdiğimiz takdirde Yüksek Meclisin teş
riî murakabesinin mânası, o zaman sadece işlerin 
sonundan haberdar olmaktan ibaret kalacağı 
için mahzurludur, diyoruz. Her hâdisenin mün
ferit olarak huzurunuza gelmesi, işin her tara
fını tetkik ve murakabesine imkân vereceği için 
faydalıdır, diyoruz. 

Biz bu kanun vesilesiyle işin, gerek Birleşmiş 
Milletler Anayasası bakımından, gerek bizim Ana
yasa hükümleri bakımından temas ettiği prensip 
noktalarını bilhassa izah ettikten sonra kanun 
üzerindeki noktai nazarımızı bu suretle ifade 
etmiş bulunuyoruz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir, kabul eder 
veya etmez. (Soldan alkışâlar.) 

BAŞKAN — Başbakan. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Mumterem arkadaşlar, söz istedikten 
sonra benden evvel burada konuşan Faik Ah
met Barutçu arkadaşım konuşmalarını bir hay
li uzattı ve söz istediğim anda söz istememiş, ol
saydım sonradan konuşmalarının düştüğü sevi
yeyi gördükten sonra söz istemekten vazgeçer
dim. Meselenin şakaya tahammülü olsaydı ben 
de kendileri gibi konuşmak ve birtakım nasi-
hatlar vermek mevkiinde olabilirdim. Sayın Fa-
rutçu'nun konuşmasının sadece bir iki cümlesini 
hatırlatmakla iktifa edeceğim. Sonra da mese
lenin esasına geçerim. Sayın Barutçu birçok laf
lar arasında Meclissiz iş görme . zihniyetinin 
aleyhindeyiz de diyor. Ve Yüksek Meclisinize 
birtakım nasihatlarda bulunuyorlar. Nasihat-
larda bulunmak icabetseydi ve yeri olsaydı ben 
de asıl muhalefetten, Halk Partisi muhalefetin
den ve onun grupundan, particilik gayret ve 
ihtiraslarını, hele şimdi konuşulan mevzu gibi 
çok ağır ve ciddî mevzularda, bir tarafa bıra
karak işin hakikatim ve aslını konuşmak icabet-

— 61 — 



B : 15 6 .1 
tiğini kendilerine nasihat olarak söylemem ica
bederdi. (Soldan alkışlar, bravo sesleri) Uzun 
yıllar memleketi Meelissiz idare etmek gibi bir 
vaziyette olanların yani Halk Partisinin. 

MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Siz de bera
berdiniz. (Soldan gürültüler) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Onu da arzedeceğm. Muhtar Bey ve
sile verdiniz, şimdi anlatacağım. Şimdi bir anda 
rüyet zaviyelerinin değişmesi, iktidardan mu
halefete geçmesi üzerine birdenbire, Meelissiz 
iş görme zihniyetinin aleyhndeyiz, tarzında 
konuşmaya başlamaları ibret verici bir vakıa ola
rak temaşa edilmek icabeder. 

MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Siz de o Mea
lisin içindeydiniz. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) —• Şimdi Muhtar Bey onun da cevabını 
vereceğim, fırsat verdiğiniz için teşekkür ede
rim. Biz de o Meclisin içindeydik. Hattâ bu va
tanın içinde 20 milyon Türk yaşamakta idi ve 
onlarda tatbik edilmekte idare tarzına boyun eğ
mekte idiler; fakat arkadaşlar o devirlerin, idarei 
cüz'iyenin asla tesir göstermediği devirler oldu
ğunu, Muhtar arkadaşımızın benim kadar bilme
si icabederdi. Eğer o devrin mesulünü aramak lâ
zımgelirse mesuller, ne muhtarlar ne Menderes'
ler değil, asıl külli iradeyi elinde tutan şahsın 
mesul tutulması icabederdi. (Brav'o sesleri, sol
dan alkışlar). Bir muhtar, beş muhtar, veya 
on Menderes, yüz Menderes o zamanlarda 
memleketin kaderini değiştirmek imkânına 
o gidişe küçücük bir inhiraf vermek imkânına sa
hip değillerdi. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 
Ancak, bir irade ve arzusiyle bu memleketin ida 
resini yüzde yüz değiştirebilmek kudretinde olan 
bir insan vardı. Mesul aramak lâzımgelirse onun 
mesul olması lâzımgelir. (Soldan, şiddetli alkışlar, 
bravo sesleri) 

Yine Sayın Barutçu burası, fikirlerin konu
şulduğu yerdir, diyor. Biz burasının dövüş yeri 
olduğunu da gördük. (Soldan, bravo sesleri). 

Şimdi, arkadaşlar, müsaade buyurursanız, bu 
tarz konuşmaları, birbirimize bu suretle, hele ta
rizleri, nasihat vermeleri bir tarafa bırakalım. 
(Soldan, bravo sesleri) Bu meseleler üzerinde 
memleket ve Türk milleti hükmünü vermiş bulu
nuyor. 'Kanaatimce artık bunların maziye mal 
edilmesi zamanı gelmiştir. (Soldan alkışlar). Bu 
ciheti bilhassa uzun zamanlar memleketi idare 
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etmek mesuliyetini üzerlerinde taşımış olanların 
bilmesi icabeder. Asıl muhalefet bu hakikatları 
görmemekten gelemez. 

Arkadaşlar, şimdi meselenin esasına geliyo
rum. Barutçu arkadaşımız konuşulmakta olan 
meselenin iki esas ve çerçeve içinde mütalâa edil
mesi lâzım geldiğini ileri sürdüler. Birleşmiş Mil
letler Anayasası ve Türk Anayasası. Filhakika bu 
görüşleri tamamen doğrudur. Biz de kendilerine 
iltihak ediyoruz. Ancak, hâdisemizin bahis mev
zuu olan meselemizin tahlili ve Birleşmiş Millet
ler Anayasası ve bizim Anayasamız muvacehesin
de vaziyeti Barutçu 'nun görüşüne uymamakta
dır. 

Evvelâ arzedeyim ki, uymamaktadır. 
Evvelâ arzedeyim ki Faik Ahmed Barutçu'-

nun mütalâasına kıymet vermek lâzımgeke idi 
Kore'ye asker gcMiderm.emek icabederdi. Ve Ko
re'ye asker göndermemiz bizim Anayasamıza ol
duğu kadar Birleşmiş Milletler Anayasası hü
kümlerine do aykiri olmuştur. Şayet Birleşmiş 
Milletler Anayasası veya bizim Anayasamıza 
aykırı olarak Kore'ye asker gönderilınişse, ora
da vatan çocuklarının kanunsuz olarak şehit ol
malarına sebebiyet verilmiş ise ve Anayasamız 
hükümleri ayaklar altına alınmış ise bu kadar 
ağır ve vahim bir vaziyet karşısında C. H. P. 
muhalefetinin Meclisin açılmasından 45 gün 
geçtiği halde bu meselede hâlâ sükût etmekte 
olmasının sebebini sormak yerinde olur. (Soldan 
bravo sesleri). Hattâ Meclisin açılmasını bekle
meden önce bu hususta muhalefetin girişebilece
ği teşebbüsler vardı. (Sağdan, yapıldı sesleri). 

Arkadaşlar. Barutçu mütemadiyen Birleşik 
Milletler Anayasasının 43 ncü maddesinden bah
sediyor, bu la takrebüssalâte hikâyesine çok 
uygun düşüyor. Muhalefete göre, memleket dı
şına silâhlı kuvvetler gönderilmesi ancak ve 
ancak 43 ncü maddenin tatbika konulnıasiyle ka
bildir. Biz vaziyeti böyle mütalâa etmiyoruz. 
43 ncü maddenin yanında, hattâ 43 ncü mad-

I deden evvel bir de 42 nci madde vardır. Biraz 
j izah edeyim: Birleşik Milletler Anayasası sul

hun korunması için silâhlı müdahaleler yapıl
masını iki safhada mütalâa etmektedir. Birisi;; 
bahsettikleri 43 ncü madde mucibince hususi an
laşmalarla Birleşik Milletler emrinde bir zabı
ta kuvveti kuruluncaya kadar olan devre, diğe
ri de 43 ncü maddenin tatbikmdan sonraki 
devredir. 
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Şimdi içinde bulunduğumuz devre 43 ncü 

maddenin tatbikmdan evvelki devre olduğu i-
çin tatbik edilmesi lâzımgelen madde 42 nci 
maddedir. Bahis mevzuu olan 42 nci madde ise; 
silâhlı kuvvetlerin gönderilmesinin, mütecavi
ze karşı harekete geçilmesinin, sulh bozulmuş
sa önün iade ve tesisinin ne suretle mümkün 

-olaeağinı tesbit eden maddedir. 
Binaenaleyh Hükümetiniz 42 nci maddenin 

hükümlerine dayanarak harekete geçmiştir. 43 
ncü madde tatbik edildikten sonda yani müşte
rek kumandanlık kurulduktan ve Milletlerarası 
Müşterek Zabıta Kuvvetleri tesis olunduktan 
sondır ki bunlara esas olan anlaşmalar Büyük 
Millet Meclisine getirilir. Halbuki bunlar ma
lûm sebeplerle henüz yapılamamış ve 43 ncü 
madde tatbika konulamamıştır. 

Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız Anayasa
nın 26 neı maddesinden bahsederek, muahedele
rin Büyük Millet Meclisine getirilmesinin za
ruri olduğunu ileri sürüyor. Anayasanın, 26 
neı maddesi hakiketen söyledikleri gibidir. Fa
kat vakıa ve mesele buyurdukları gibi değildir. 
(Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar, Anayasmızm 26 nci maddesi mu
cibince anlatma ve muaihede, yani Birleşmiş 
Milletler Anayaşa'sı, Ibu kürsüye (getirilmiş ve 
B . M . M. nin tasdikından ^geçmiştir. O halde 
Meclisten istedikleri Ihangi tasdiktir? Eğer 43 
ncü maddede derpiş edilmekte olan mahsus an
laşmaların, hususi muahedelerin tasdikini isti
yorlarsa, mevcut loTmıyan Ibu (muahedelerin tas
dikini istemek çok garip ve âlbes Ibir duruma 
düşmektir. (Soldan Ibravo ısesleri ve alkışlar). 

Son olarak arzedeceğim cihet ise ışundan iba
rettir. Barutçu sözlerine Ibaşlarken, demişti ki, 
meselemiz ya Birleşmiş Milletler Anayasası ya
hut da kendi Anayasamız (hükümleri dâihilinde 
mütalâa edilir. 

Şimdi - kendi fikirlerine göre - 43 ncü mad
de henüz tatlbik edilmediği için meseleyi Bir
lenmiş 'Milletler Anayasasına göre değil kendi 
Anayasamızın içinde mütalâa etmek lâzımdır. 
O halde meseleyi kendilerine uyarak Türk Ana
yasalına göre ele alalım. Anayasamızın 26 neı 
maddesinin biraz -evvel arzettiğim gilbi, (bu mev-
zuyla alâkası yoktur. Bu takdirde ise geriye, 
Anayasanın tetkiki kalıyor. B. M. M. nin salâ
hiyetlerine taallûk eden maddesinin o madde 
jşe fyarlb ilânı hususunun B, M, M. nin salâhiyet-
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leri dâihilinde olduğuna dair olan maddedir. 
işte kendisinin, meseleyi kanunsuzluk bakımın
dan, bizim Anayasanın bu maddesine dayat
mak istediği anlaşılıyor. Fakat ortada harb ilânı 
mevcut .olmadığına göre Birleşmiş Milletler 
Anayasasının 42 nci maddesine göre Kore'ye 
silâhlı kuvvetler göndermemizin Anayasamıza 
muhalefetini nereden çıkarıyorlar? 

Arkadaşlarım, uzun sözler arasında mevzu 
ile hiç alâkası olmıyan birtakım ivicaçlı, bir 
takım düşen kalkan ifadelerle zihinleri karış
tırmak ve bu suretle hak kazandım zannetmek 
doğru değildir. Efkârı umumiyeyi, hakikatlerin 
sarahati karşısında, böyle birtakım iphamlar ve 
karma karışık sözlerle bulandırmaya çalışmak 
ciddî bir muhalefetin kârı olamaz. 

Nasihat etmek mevkiinde. bulunacak olsay
dım, tekrar kürsiye geldikleri zaman meseleyi 
ve fikirlerini açıkça ortaya atılabilecek bir 
durumda olmaları lâzımgeldiğini söylemek is
terdim. Bunun için de meşeliyi iyice tetkik ve 
tesbit etmenin zaruri olduğunu bir kere daha, 
ifade etmek zaruretini hissediyorum. Müzakre 
mevzuu muhalefet tarafından bir hayli dağıtıl
mış oldu konuşulmakta olan kanuna gelince;, 
kanunun, gerek umumi heyeti gerekse maddeleri 
hakkında takdir hiç şüphesiz Yüksek Heyetini
zin olacaktır. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Faik Ahmed Barutçu. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bizim 

daha evvel sözümüz vardır. 
BAŞKAN —• Grup namına konuştuğu için 

herşeye tercih ediyorum. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Biz de 

müstakiliz. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Sayın Menderes arkadaşımızın Barutçu 'nun mü
talâalarına kıymet verilmesi lâzımgelirse kay-
diyle verdikleri cevapta kıymet taşıyan bir fi
kir unsuru var mı diye çok aradım. Arkadaşlar, 
tenkid için mahal vardır, ihtiyaç vardır. Ama 
sözleri şahıslarla mübareze şekline intikal et
tirmenin yeri burada yoktur ve olmamalıdır. 
Buradaki konuşmaların seviyelerini düşürme
meye dikkat etmek lâzımdır. (Sağdan bravo 
sesleri) Biz istikbale bakarak konuşuyoruz. 
(Gürültüler) Kurmak istediğimiz binanın te
mellerine yaramıyacak harçları ayırmak için 
gerilere bakmak doğrudur. (Gürültüler) Arka-
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'daşımm misal olarak aldığı mazideki Meclisiniz 
idare zihniyeti böyle fiilî muhaseme vaziyeti ih
das eden hallerde, hattâ devletlerle iktisadi mü
nasebetlerin kesilmesi hallerinde bile kararı 
Büyük Millet Meclisinden almayı bilen zihni
yetti. (Sağdan bıravo sesleri.) Biz onu arzu 
ederiz ve onu temenni ederiz ki, daima Meclisle 
beraber iş görmek zihniyeti içinde olalım. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Vallahi 
sen şaka söylüyorsun Barutçu, inanmam. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Mocan Meclisle iş görme zihniyetinin dışında 
bir anlayışa sahip olabilir. Ona benim bir şey 
demeye hakkım yoktur. 

Şimdi asıl Menderes arkadaşımızın mevzu 
içine girerek üzerinde durduğu noktalara ge
lelim : 

Arkadaşımız işi Birleşmiş Milletler Anayasa
sı cephesinden tetkik ederken mezkûr Anayasa
nın 43 ncü maddesinin dışına çıkarak askerî 
mahiyette olmıyan tedbirlere mütaallik " diğer 
hükümleri üzerinde durmaktadır. Halbuki bu 
işte mevzuubahis olan askerî yardım meselesi, 
43 ncü maddenin muhtevasına dâhil bir mesele 
olarak mütalâa edilmesi lâzımgelen bir mesele
dir. Nitekim Dışişleri Bakanı arkadaşınız da 
bunu böyle kabul etmiştir. 43 ncü maddenin 
mahsus anlaşmalar mekanizmasından işliyeme-
miş olduğunu söylemiştir. (O da ayrı sesleri) 
41 nci maddeyi okuyalım 42 nci maddenin 41 nei 
maddeye atfını ve 43 ncü maddeyi okuyalım 
göreceksiniz ki, mâruzâtım tamamen metinlerin 
sarahatine istinat etmektedir. Mamafih Birleş
miş Milletler Genel Sekreteri de Birleşmiş Mil
letlere verdiği raporda da bunu söylemiştir. 
Demiştir ki, 43 ncü maddenin askerî yardım 
için lüzumlu kıldığı mahsus anlaşmalar yapıl
madığından dolayı biz Birleşmiş Milletler üyesi 
olan devletlere askerî yardım için sadece tavsi
yede bulunabildik. 

Arkadaşlar, hakikatlerin içinde kalarak ko
nuşmayı bilmemiz lâzımdır. Efkârı umumiyeye 
vaziyeti olduğu gibi ifade etmenin faydaları 
içinde kalmayı bilmek lâzımdır. Vaziyet budur. 
Birleşmiş Milletler Anayasası bakımından vazi
yet budur. 

Şimdi, Birleşmiş Milletler Anayasası bakı
mından vaiyet şu olabilir: Birleşmiş Milletler 
Anayasasının 43 ncü maddesi icabı mahsus an
laşmalar yapılmadığı için askerî yardım mev-
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zuubahis olduğu zaman ne yapılmak iktiza 
eder? Asıl mesele bu. Yapılacak şudur : Alına
cak olan kararın Büyük Millet Meclisinin tas
vibine arzı lâzımdır. Bu, bizim Anayasamız ba
kımından lüzum ve zaruret ifade eder. 

Şimdi yeni unsur olarak Menderes arkadaşı
mız dediler ki, bizim Anayasamızın istinadedi-
len 26 nci maddesinde sadece harb ilânı hali 
vardır, harb ilânı halinde iş Meclisin hukukuna 
taallûk eder, halbuki burada harb ilânı vaziyeti 
yoktur, (Yok ya sesleri, mevzu ile alâkası ne
dir sesleri.) Nasıl alâkası yok beyler, nasıl yok. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
(Devam devam sesleri.) 

FAtK AHMET BARUTÇU (Devamla) — 
Şu Salâhiyet Kanunu tasarlısının Hükümet tara
fından yazılan gerekçesinin ilk cümlesini oku
yayım. 

«Birlik halinde ve Savaş maksadiyle yalbancı 
memleketlere gönderilecek..». 

Dış memlekete Birleşmiş Milletler emrine 
verilerek gönderilen askerî (birliğimiz savaş için 
gönderilmiştir. Ve 'bugün savaşmaktadır. Şeref
le, şanla.. (Soldan gürültüler). 

Müsaade Ibuyurun efendim. Bu konunun mü
zakeresinden evvel Hükümetin huzurunuzda 
okunan Ibir tezkeresi Kore'deki vaziyetin adını 
koymuştur. Hükümetin yazdığı tezkerede söy
lenmektedir ki, Kore'ye gönderdiğimiz askerî 
birlik mensuplarına harlb halinin şu, şu hüküm
lerinin • tatlbikına karar verdik. Ve Ibunu Yük
sek Meclise arzediyoruz. 

Hükümete !bu yetkiyi veren 1211 numaralı 
Kanun şunu söyler : ıSeferlberlik ilân edilmeden 
harb ilân edildiği veya fiilen mulhasama başla
dığı takdirde Hükümet şu, şu yetkileri kulla
nır. 

Hükümet, vakıanın adını koymuş 'zaten, (bu 
şahsi takdir mevzuu değildir, fiilî muhasama 
hali... 

MEMÎŞ YAZICI (Erzurum) — ikinci fıkra. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Müsaade Ibuyurun. Harlb haliyle fiili olarak mra-
•hasamanın başlaması, fiilî 'olarak muhasamaya 
iştirak vaziyeti arasında hukuki olarak, realite 
olarak mahiyet itübariyle fark yolktur. '(Çok fark 
var sesleri). 

Aziz arkadaşlarım; iben niçin, Iböyle esaslı 
mühim Ibir -meselenin memleketin hayatına ta-
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allûik eden foir meselenin, Büyük Millet Mecli
sinin [hukukuna taallûk eden hir mesele Büyük 
Millet Meclisinde (konuşulmaması için metinleri 
zorlamak istiyoruz diye düşünüyorum, niçin bi
lâkis aksine olmak lâzımdır. Metinlerin tersine 
zorlanmasına ihtiyaç yoktur ve '0 yola gitme
mek lâzımdır. 

Ben eneteresan (bulacağınız Ibir örnek arzet-
mek isterim. 1874 tarihli Fransız Anayasası 
harb ilânı salâhiyetini tekrar Reisicumhura ver
miştir. Reisicumhura bu salâhiyet Verilmiştir 
ama, daha evvelden Meclislerin rızasını istihsal 
etmek şarttır. Bu ikinci fıkra Hükümetin met
ninde mevcut değildi, ikinci fıkrayı komisyon 
ilâve etti. 

Hükümet namına şunu söylediler : Biz bu 
fıkrayı koymadık. Niçin koymadık? Fransa'nın 
âmme hakkı şu teminatı vermeye kâfidir ki, Re
isicumhur teşriî meclislerin rızasını almadan 
harh ilân etmez. 

Raportörün cevabı şu olmuştur : 
Biz istiyoruz ki, Fransa kendi mukadderatı

na hâkim olsun, biz istiyoruz ki, onun sözü ol
madan ne harbe teşebbüs edilebilsin, ne harb 
edilebilsin. 

Bizim Anayasamızda ise bu işe hususi su
rette itina edilmiştir. Bu harb ilânı keyfiye-
tiyle. (Gürültüler). (Sağdan harb ilânı yok ses
leri). Harb ilânı keyfiyetiyle fiilen harb içine 
girmiş olmanın arasında hukuki olarak, realite 
olarak fark yoktur. (Sağdan çok fark var ses
leri). Böyle telâkki edebilirsiniz, bu telâkkiye 
ben birşey diyemem. Mütalâa olarak muhterem
dir. Ama nazarımızda muteber değildir. Mesele 
budur. 

Arkadaşlar; biz Anayasanın bu husustaki 
hükmünün kendine mahsus ayrı bir hususiyeti 
mevcut olduğu kanaatindeyiz. Büyük Millet 
Meclisinin hakları meyanmda harb ilânı keyfi
yetine mütenazır olmak üzere başkumandanlık 
dahi Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mânevi-
yesinde mahfuz tutulmuştur. Bunlar hep birbi
rine mütenazırdır. Bu milletin ağzı çok yan
mıştır. (Soldan alkışlar, bravo sesleri, gürültü
ler, devam sesleri). 

ABDULLAH GEDÎKOÖLlf (Ankara) — Ba
rutçu, yalnız sizden yandı, sizden, Halk Parti
sinden. 

FAlK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Arkadaşlar; sükûnetle dinlemeseniz dahi fikir-

.1950 O : 1 
lerimi tamamlamadan inecek değilim. (Devam 
sesleri, devam dinleriz sesleri). 

Tarihte öyle misaller vardır ki, değil Mecli
sin, hattâ Hükümetin bütün azasının kararı ol
madan bir memleketi harbe sürükleme neticesin
de bütün varlığımızı gaybetme tehlikesi ile kar
şılaşma imtihanının titizliği ile dir ki, Anayasa
da harb ilânı yetkisini Büyük Millet Meclisinin 
elinde bulundurmaya itina edilmştir. (Malûm, 
malûm sesleri). 

işte bu bakımdandır ki, memleketin hassa
siyetle üzerinde durması lâzımgelen Meclisin 
hukukuna taallûk eden bir meselenin Meclis 
huzuruna getirilmesi lüzum ve zaruretine kani 
bulunmaktayız. 

Arkadaşlar; Anayasa sistemleri itibariyle 
işi Meclisin tasvibine arzetmek ihtiyacında bu-
lunmıyan bütün demokratik memleketlerin ver
diği misaller siyasi terbiye ve görüşlerimizi ol
gunlaştırmaya hizmet edecek örnekler olmalıdır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAd KÖPRÜLÜ (is
tanbul) — Gösterin, gösterin. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Bir misal 
FAtK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Misal vereceğim, ingiliz Parlâmentosunda as
kerî yardım meselesi görüşüldükten sonra cevap 
verilmiştir ve bidayette Kore ihtilâfına iştirak 
mevzuubahis olduğu zaman birçok ingiliz gaze
telerinde ihtirazi kayıtlar ileri sürülmüştü, işin 
Parlâmentoda görüşülmesi sayesindedir ki, mev
zuu iktidar ve muhalefet sözcüleri tarafından et
raf iyi e aydınlatılarak bütün tereddütler berta
raf olmuş, ingilizlerin bağlı oldukları prensip
ler üzerinde tam mutabakatları temin edilmiştir. 
Ben Belçika Başbakanının radyodaki beyanatını 
okudum. Belçika Başbakanı diyor k i : Âcil bir 
vaziyet karşısında parlâmento içtima halinde ol
madığı için meseleyi umumi efkâr önünde mü
zakere ve münakaşa etmek imkânını bulamadık. 
Muhalefet liderleriyle görüştük, şimdi radyoda 
bütün meseleyi memlekete izah etmekteyim di
yor. Bu her yerde böyledir alman kararı Par
lâmentonun tasvibine ihtiyaç olmıyan memle
ketlerde dahi işi umumi efkâra etrafiyle izah 
etmek kadar tabiî birşey yoktur. Demokratik ni
zamın icabı budur. 

Aziz arkadaşlar; bu meseleler nihayet bu sa
lâhiyet kanununun temas ettiği prensip nokta
ları olmak üzere tarafımızdan üzerinde ehemmi
yetle durulması iktiza eden noktalar olmak 
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üzere belirtilmiştir, salâhiyet kanununun esası 
hakkındaki noktai nazarımız da ayrıca izah 
edilmiştir. Münferit kanunlarla salâhiyet alın
ırı ası esasının iltizam edilmesinde hakikaten bü
yük fayda vardır. Mahzur kabili tasavvur de
ğildir. 'Millî murakabenin üzerinde titiz olması 
lâzımgelen Yüksek Meclisinizin bu prensibi ka
bul etmesinin yerinde olacağını tekrar arzede-
rim. (Sağdan bravo sesleri, alkşılar). 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Uzun söyliyecek değjilim. Barutçu 
arkadaşımızın iktidarı Anayasaya riayet ve 
millî murakabeye ehemmiyet vermeye davet 
eden sözlerinden dolayı kendilerine çok min-
netdarız. Emin. olabilirler ki, iktidar, hiç ol
mazsa muhalefet kadar millî murakabeye taraf
tardır. Yalnız maziden bahsediyorum dediler, 
acayip acayip bâzı misaller getirdiler. Hakika
ten maziden bahsetmiyelim ve bahsetmemek çok 
iyi olur, istikbalden bahsedelim. Maziden bahse 
dersek millî murakabenin o zaman nasıl yapıldı
ğını çok iyi biliriz. 

Yalnız şuna emin olsunlar ki, iktidarda bu
lunan parti, iktidar Hükümeti, milletvekili ar
kadaşlarımız millî murakabe vazifesini, asgari 
sizin kadar ve hassasiyetle yapmaktadırlar. Buna 
emin olunuz. (Alkışlar soldan). Bu itibarla, lüt
fen demokrasi dersine lüzum yoktur, doğrudan 
doğruya sadede gelelim ve esas meseleleri konu
şalım... 

Arkadaşlar, mütemadi bir şekilde, arkadaşı
mız, hiçbir madde zikretmeden, Anayasanın, Hü
kümetin şu hareketinde, yani Kore meselesinde 
Birleşmiş Milletler paktına kendisinden evvel 
Hükümetin izah etmiş olduğu Birleşmiş Millet
ler şartının ki, bizim kanunlarımızın içindedir, 
o kanunlara riayet mecburiyeti ile yapmış oldu
ğu vazifeyi arkadaşımız alıp bir hücum vesilesi 
gibi kullanmak istiyor. Haricî meselelerde olsun 
bu gibi şeyleri siyaset mevzuu etmemelerini rica 
ederim. 

Demokrat Partinin yıllarca haricî siyasıet me
selesinde nasıl temkinli, vekarlı ve vatanperver 
davrandığını kendilerine hatırlatmak isterim. 
(Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar, şunu söyliyeyim ki, bir fikir na
sıl, ne maksatla söylenirse, öyle olur. İyi niyetle 
söylenen fikir vardır. Kötü maksatla söylenen fi
kir vardır. Dahilî siyaset oyunu ile söylenen lâf
lar vardır. 
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Arkadaşımız hiçbir mâni madde, hukuki o-

larak Hükümet neden böyle yaptı, kanunun 
filân maddesinin, sarahatine mugayirdir, diye 
böyle birşey söylemedi. Yalnız kendinin filân 
maddeyi anlayış tarzına göre söyledi. Herhan
gi birşey herkes tarafından türlü türlü anlaşı
labilir. Bu, birinci mesele; 

İkincisi; Kore'ye asker gönderilmesi, böyle 
bir harp değil, harp ilânı değil, sulhun muha
fazası, agresyonun geri bırakılması, mâm o-
lunması hareketidir. 

Hükümet bunu Meclise söylememiş. Meclis 
açık bulunduğu zaman Hükümet bütün vazi
yeti, o dakikaya kadar olan bütün hâdiseleri 
geldi, Meclise anlattı, bütün muhabereleri oku
du, matbuata tebliğ etti. Bunun dışında gizli 
kapaklı birşey yoktur. 

Biz hukukan sağlam bir esas üzerindeyiz. 
Yalnız biz değil türlü milletler hukukçuları bu 
maddeyi, şartın tatbik tarzını bizim gibi an
ladı. Binaenaleyh Faik Barutçu belki, 52 - 53 
milletin hukukçularından daha yüksek, daha 
dâhiyane hukukçudur, o ayrı, o kendisinde kal
sın. Amma biz böyle anlamakta 53 milletle be
raber olmamız, anlayışımızın doğru olduğu bu-
nunla da sabit bulunuyor. 

13 memleket asker göndererek yardım yap
mıştır. Bu 13 memleketin Parlâmentolarından 
bu meseleyi geçiren yalnız Kanada'dır, diğer
leri böyle birşey yapmamışlardır. Çünkü mec
buriyetleri yoktur. Bizim de mecburiyetimiz 
yoktur. (Sağdan var sesleri). Yoktur, istedi
ğiniz gibi anlamakta serbestsiniz. Biz böyle 
anlıyoruz, efkârı umumiye hükmünü vermek
te serbesttir. O itibarla böyle kalkıp indî bir 
tefsirle bir çeşit mütalâaya varmak doğru de
ğildir. Onun için ben arkadaşlarımdan rica e-
derim, kendileri açık olsunlar, sarih olsun
lar böyle büyük meselelerde açık olsunlar. Alt
tan alta, sinsi sinsi, gizli propaganda yapmak 
yahut fikirleri saklamak doğru bir hareket de
ğildir. (Sağdan asla asla sesleri). 

Eğer demin söylediğim gibi vatandaş hakkı
nı:.. (Sağdan şiddetli gürültüler, sıra kapakları
nın vurulması) (Soldan alkışlar). 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Sözünü 
geri al... (Gürültüler) (Soldan devam ediniz 
sesleri). 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Bu Kore'ye asker göndermeye 
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hata ettiniz deyiniz, böyle deyin. (Sağdan yan
lış anlıyorsun sesleri) (Gürültüler) (Sağdan 
öyle diyen yok sesleri) (Soldan devam devam 
sesleri). Hükümet hata etmiştir, kanunsuz dav
ranmıştır; Hükümetin Divanı Âliye şevkini tek
lif edin. Zihniyet bu. Rica ederim. Efendiler 
sizleri memleketin hayati menfaatlarında olsun 
vicdanlarınızla bir dakika başbaşa kalmaya da
vet ediyorum. (Sağdan gürültüler) (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar). 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Reis Bey usul 
hakkında söz isterim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Söz 
isterim. 

BAŞKAN — Şimdi Grup namına bu arka
daşa söz vermiş bulunuyorum. Siz şimdi söz is
tediniz. Grup namına konuşuyor. Sonra siz de 
söylersiniz. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Hükü
metten iki soru sormuştum. Cevap" vermediler. 

BAŞKAN — Olur, sonra. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar, 

Demokrat Parti Grupu adına sayın muhalifleri
mize arzetmek istediğim cevapları dikkatle ve so
ğuk kanlılıkla dinlemelerini sözlerimin başında 
bilhassa rica ve istirham ederim. 

Sayın muhaliflerimiz emin olsunlar ki; bu 
memleket içinde olduğu gibi, bu Meclis içindeki 
Demokrat Parti çoğunluğu da Meclis hakimiye
tine, millet hâkimiyetine büyük bir hassasiyetle 
inanmış, bağlanmış ve o uğurda herşeyi göze ala
rak ileriye atılmayı cana minnet bilmiş insanlar
dan terekküp etmektedir. , 

Kendileri de pek alâ takdir buyururlar ki, 
mazileri mesuliyetlerle mahmul olan insanlar me
suliyetleri kolay kabul ederler. Fakat mazileri 
mesuliyetlerle mahmul olmıyan insanların küçük 
mesuliyetleri karşılamada dâhi tereddüde düşme
leri, çekingen olmaları bir tabiat kanunu iktiza
sındandır. Onun için bu bakımdan memnun, müs
terih ve mutmain olsunlar. Bu Meclisin mukad
des çatısı altında Demokrat Parti Grupunun ço
ğunluğu, mazileri mesuliyetlerle mahmul insan
lardan terekküp etmiyor. Milletin en yeni, en te

miz ve en genç unsurlarından terekküp ederek can
la, başla çalışarak, milletin hakkını ve hukukunu 
müdafaa ve murakabe yolunda ve icabederse sa
vaşmak için buraya gönderdikleri akıncılardır. 
(Bravo sesleri ve alkışlar). 
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Bu itibarla kendilerine bilhassa şunu hatırlat

mak ve arzetmek isterim ki, bize bunu hatırlat
tıkları için teşekkür ederim, fakat Kore'deki kah
ramanlarımızın iaşe, tazminat ve ödenekleri için 
geciken bir Kanun tasarısının bahis mevzuu ede
rek usul harici derhal ihtilât ettirerek gensoru 
mevzuu yapan, daha doğrusu Gensoru mevzuuna 
bugün getiren kendileridir. Mademki arzu ettiler, 
o halde lütfen dinlesinler. Biz bu konuşmala*ı 
Pazartesiye bekliyorduk, erken başladılar, bir 
meydan muharebesi vermek istediler. Çabuk ka
zanmak, haksız dâvalarını küçük taktiklerle ka
zanmak yoluna gittiler. Sayın muhaliflerimize, 
muarızlarımıza yine şunu da arzetmek isterim ki; 
aylarca evvel Meclis dışında ve millet içinde bin 
türlü vasıtalarla ortaya atılıp kaybettikleri bir 
meydan muharebesini Mecliste kazanmak isti
yorlar. Hayır arkadaşlar bu dâvayı, bu tezi ay
larca evvel millet huzurunda millet içinde nasıl 
ortaya attıklarını ve nasıl kaybettiklerini hepi
miz kendi bölgelerimizde savaşa savaşa gördük. 
Millet içinde kaybedilmiş dâvaların Meclis için
de kazanılması belki eski devirlerde mümkün ola
bilirdi, buna misaller de gösterilebilir. Fakat mil
let çoğunluğu tarafından kazanılmış ve tutulmuş 
bir Hükümeti ve onun kararını Meclis ekseriye
tinin tutmamasına, düşürmesine imkân yoktur ar
kadaşlar. 

Sayın muhaliflerimiz fazla birşey daha yapı
yorlar. Hükümeti yıpratalım derken Hükümeti 
kahraman mevkiine çıkarıyorlar. Çünkü kanun
lar aşırı, Meclise danışılmadan karar almış, Kore '-
ye asker göndermiş. Bu suretle Hükümeti Kore'
de çarpışan kahramanlarımız kadar kanunlar üs
tünde hareket eden kahramanlar durumuna yük
seltiyorlar. Biz bundan korkuyoruz. Yarm Hü
kümetimiz çıkarda derse ki: Ben kanunsuz karar 
almış olsam dahi Kore'deki kahramanların 
memleket istikbaline yapmış olduğu büyük hiz
met karşısında demin burada söyledikleri gibi 
beni isterseniz Divanı Âliye sevkedin, isterse
niz cinayet mahkemesne sürükleyin. 

Arkadaşlar, Hükümet bilhassa bu karariyle 
bütün bir millet tarafından tutulmuş (Soldan 
bütün dünya tarafından sesleri) bütün dünyaca 
beğenilip takdir edilmişken şimdi siz bu hare
ketlerinizle onları vazifelerinden aşkın işler 
görmüş, kahramanlar mevkiine yükseltiyorsu
nuz. 

Aziz arkadaşlarım, bugün mevzuubahis olan 
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kanunun millet hakları bakımından üzerinde du
rulması, görüşülmesi icabeden iki cephesi var
dır. Birincisi kanunun gelmesi gecikmiştir. Biz 
Demokrat Parti çoğunluğu olarak Hükümetin 
bu kanunu bu kadar geciktirmesini doğru bul-
muyaruz arkadaşlar, çünkü kanun kendisinden 
önceki zamana ait işlerinde yapılmasını âmir 
olan bir kanundur. Ben kendi Hükümetimizden 
rica ediyorum, bir daha bize bu kanunları ça
buk ve erken getirsin. Eski Meclislerde bu gi
bi kanunlar çıkmıştır. Hattâ en son 1943 Mec
lisi açılırken Sayın Avni Doğan'm ' takririyle 
Cumhurbaşkanlığına ait Tahsisat Zammı Kanu
nu buna bir misaldir. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Asla, asla!... 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Ayrıca Büyük 

Millet Meclisi, kendinden evvelki bir Meclisin 
bu tahsisatı... 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Yalan, Asla. . 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Kendisinden 

evvelki Meclisin ödenek paralarım tesviyeyi 
emreden kanun da çıkmıştır. Lütfen bakarlar, 
yukarda, kütüphanede duruyor. 

îşte biz bu kötü ananeye uyulmamasını, Hü
kümetimizin bilhassa bu ödeneklere ait tasarıla
rı Meclisin açıldığı ilk günlerde getirmiş olma
sını istiyoruz. 

Esasen, bu vesile ile Kore'ye Anayasa me
selelerine girilmemesi icabederken, maalesef 
bugün bu kürsüde karşı parti grupu mütaaddit 
defalar bu mevzua girdiler. Müsaadenizle kısa
ca bendeniz de temas etmek istiyarum. 

Arkadaşlar, meselenin hukuki ciheti, hayati 
bakımdan iki noktada temerküz ediyor; birisi, 
Anayasa meselesi, diğeri, Birleşmiş Milletler 
şartı meselesi. 

Aziz arkadaşlarım, yaşlılarımız iyi bilirler, 
gençlerimize de hatırlatırım, Türk Anayasası 
hangi târihte yapıldı? Türk Anayasasının ya
pıldığı zamanlarda bu maddeler tedvin olunur
ken Meclisin hissiyatı şu idi; bir taraftan Ame
rikan mandası, bir taraftan da îngiliz, Faransız 
emperyâlizması hudutlarımızı çevirmişti. Böyle 
bir zamanda Anayasa yapılıyordu. 

ötede, Birinci Cihan Harbine, o zamanki 
iktidarın birkaç bakan emriyle nasıl girdiğimizi 
biliyordu. Değil bir Hükümet bir Hükümetin 
birkaç uzvunun verdiği kararla Sivastopol 
limanını topa tutarak harbe girmiştik. Bundan 
ne Meclisin, ne milletin haberi vardı. îşte bu ta-
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rihî şartlar içinde, bunlardan ilham alarak o 
zamanın Anayasasında bugünkü şartların hiç
biri yoktu. Ortada ne Milletler Cemiyeti, ne 
Birleşmiş Milletler, ne yıldırım harbi, ne atom 
harbi vardı. Bugün bizim Anayasamızın ya
pıldığı zamanki tarih şartlarından çok uzaktayız. 
Yıldırım harbi, atom harbi devrinde yaşıyoruz. 
Biz nasıl ilânı harbli harbler bekleriz. 

BAŞKAN — Kanun mevzuunda lütfen.. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Eğer sayın mua

rızlarımız Anayasa haklarını aramak istiyorlarsa 
Anayasanin hâlâ bomboş duran kısımları vardır. 
Cumhurbaşkanlığı tahsisatı, Bakanların mesuli
yetleri... Bunlar Anayasaya göre yapılmalıdır. 
Bunun gibi birkaç Anayasa maddesi var ki, bu 
Meclisin en büyük salâhiyetlerinden olan kesihhe-
sap raporları, iki senede bir muhakkak gelmeli
dir. Halbuki hâlâ daha 1944 ün kesinhesabı gö
rülmemiştir. Eğer sayın muhalifler Anayasa hu
kukunu yürütmekte samimî iseler, bu maddeleri 
de beraber yürütmelidirler. Nihayet bu takriri 
veren ve sualler soran müstakil arkadaşımız Ana
yasa hükümlerini yürütmekte cidden samimî ise
ler yapacağı birçok şey vardır. Anayasanın 26 
neı maddesini daha sarih şekilde tesbit, tedvin 
edecek bir kanun maddesi teklifine teşebbüs ede
bilirler. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Yalnız 
başıma yapamam. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bu nevraljik 
noktalara dokunmayı gayet iyi bilen, birtakım 
kanun teklifleri getiren bu arkadaşımız bu mev
zu üzerinde de bir kanun teklifi teşebbüsü ile bu 
milletin bekçisi olarak yapacakları hareketlerin 
en iyisi olurdu, ben bunu grup adına olmasa 
da şahsan alkışlardım. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Tek ba
şıma yapamam. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Fakat maale
sef bir Millî politika meselesi ölüm kalım savaşı 
meselesi, Kore kahramanlığı meselesi derhal kü
çük politika oyunlarına alet edilmiş ve Hükü
met meselesi yapılmak istenmiştir. 

Hepiniz bilirsiniz ki, Meclis dışında kay
bedilen dâva Meclis içinde tekrar edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler şartında okursanız bir
çok maddeler var arkadaşlar. Yalnız 43 ncü 
maddede, hususi anlaşmalardan bahsediyor. Bir
leşmiş Milletler şartı bu madde dışında bâzı 
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maddeler tesbit ettiği gibi ayrıca 42 nci mad
dede tesbit ettiği gibi; 51 nci maddesinde de 
hattâ Güvenlik Konseyi harekete geçmese dahi 
Birleşmiş Milletler üyeleri arasında yardımlaş
mayı takabbül etmiştir. Bir millet olarak ve o 
milletin vekilleri olarak tasavvur ediniz arka
daşlar; Tanrı göstermesin Koreye saldıracakla
rına bize saldırsalardı... Derhal Birleşmiş Mil
letlere müracaat edecektik ve Amerika'ya tel
graf çekecektik, bize yardım ediniz diye. Ame
rika şöyle cevap verseydi: Amerikan Kongresi 
toplantıya davet edilmiştir, müzakereler sonun
da neye karar verirse ona göre size haber veri
lecektir. Böyle bir durumda geçen saatleri, hum
maları, günleri haftaları bir düşünmek yeter. 
iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına. Onun 
için bugünün ahval ve şartları altında, bugünün 
yıldırım ve atom harbi devrinde, Birleşmiş Mil
letler Anayasasının 51 nci maddesi, Güvenlik 
Konseyinin kararları haricinde, yardımlaşmayı, 
sulh ve barış için vuruşmayı kabul etmiş ve Bü
yük Millet Meclisinde böyle bir kaydi ihtirazi-
deki dermeyan edilmeden geçmiş olan bu Ana
yasanın tasdiki karşısında, şimdi burada kalkıp 
maddeler üzerinde formalist hukukçu gözü ile 
durmak, hem de nezaman.. Kore'de kahramanlık 
destanları yazmakta olduğumuz, Türk kanının 
akıtmakta olduğumuz bir zamanda yapmak, en 
hafif mânasiyle hafifliktir. (Sağdan alkışlar). 

Bu işin bir de askerî ve mânevi cephe üze
rinde ne fena tesir yapacağına sayın muarizle-
rimiz hiç dokunmuyorlar. Askerleri gönderi
yoruz ve harb ettiriyoruz. Bunun fena tesirini 
şu misalle arzetmek isterim: Bu âciz arkadaşı
nız Ağrı harekâtı sırasında bir alayın emrinde 
idim. Bu sırada serbest fırka denemesi oluyor
du. Gayet iyi biliyorum, bir müsademe esnasın
da 7 - 8 yaralı vermiştik; bir gerilla içindeydik. 
29 gün gecikmiş bir gazete okuduk: izmir rıh
tımında halk Fethi Beyi karşılamış, mücadele 
olmuş, jandarma bir vatandaşı öldürmüş. Bu 
haberin cephe demek olan böyle bir müsademede 
insanların maneviyatında ne kadar menfi tesir
ler yapacağına bir küçük misal olarak göster
mek istiyorum. 

Arkadaşlar; mânevi (birlik, yıllar ve yıllar
ca her şeye rağmen Ibir millî 'birlik ve yap tığl
ımız dı§ cephede, Ihem de kanlı savaşlara girdi
ğimiz bir anda (bunu '2 ye, üçe, 5 e parçalama
ya çalışmak. Bunun imiânası ne demektir söyle-
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melk istemiyorum arkadaşlar. 'Tarilh huzurunda, 
ikendi vicdanlarında kendilerine soruyorum. 
Kendi hükümlerini kendileri versinler. Kendi 
veremiyecekleri hükmü yarın (bu millet, öbür 
gün de Türk tarihi verecektir arkadaşlar. (Sol
dan (bravo sesleri alkışlar). 

Bir noktayı daha huzurunuzda belirteceğim. 
Biz, (bu şartın maddelerinin ne olacağını daha 
(bilmeden iki Devlete harlb ilân etmiştik arka
daşlar. San Fransisko şartını kabul için daha 
maddelerinin ne olacağını (bilmediğimiz Ibir şart 
için millî vicdanımıza aykırı olarak; iki Devlet 
avakibinin ne olacağını düşünmeden ve bilme
den katıldık arkadaşlar. (ıSağdan Meclis karar 
verdi sesleri). 

Şimdi maddeleri taayyün etmiş, anlaşılmış 
ve anayasası Meclisten ıgeçtmiş Ibir anayasanın 
işlemiyen, ölü ve hükümsüz maddeleri üzerinde 
hukuki müeyyideler ve mesnetler aramaya ça
lışıyorlar arkadaşlar. 

Nihayet müsaadenizle bir noktaya daha te
mas edeceğim ; 

Kore'nin mukadderatında tıpkı bizimkine 
yakın (bir 'benzerlik vardır. Kore'yi kızıllar iki
ye (böldükten sonra evvelce tıpkı (bizim gibi ora
da da bir rejim varidi. (Büyük servetler ve si
yaset küçük zümrelerin elinde idi. Bir demok
rasi dikfatoryası ve onun (başı da bir diktatör
lüğe dayanıyordu. 

Kore tıpkı bizim gibi mücadele yaptı ve Ha
ziran 18 de gizli seçim ve serbest oyla Kore 
Meclisi ilk defa olarak demokrat Ibir rejime gir
di. Tam mânasiyle bizim ıgiibi yepyeni bir de
mokrasi rejimini milletçe beraiber kurdular. De
mokrasinin ışığı ve nuru altında istikbale emin 
nazarlarla bakmaya başladılar. Bunu kızıllar 
çekemedi. Haftasında Kore'ye saldırdılar. Ko
re 'de bizim Mayıs zaferi >gilbi Haziran zaferi vü
cuda gelmişti. Fakat kızıllar demokrasinin Ko
re'de ileriye doğru gideceğini canlılık ve taze
liğini anlayınca zayıf bulduğu nokta üzerinde 
Kore 'lilere saldırdı, onu ezdikten sonra mukad
deratı ona benziyen cumhuriyetlere sıra gelece
ğini düşünerek Ibu işi yaptığına emin değil mi
siniz? -Bunu soruyorum. Nasıl tarihten ıgelen "bir 
sesi canlandırmak istiyorum. Biz Japonya'ya 
Brtuğrül Vapuriyle 'kahramanlar ıgönderdik, 
Okyanusların dibinde malhvıoldular. Biz dün da
ha şurada, ingiltere'ye gönderdiğimiz Refah Va-
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puru Akdeniz 'in derinliklerine ıgömüldiL Biz (bu
gün ilk defa olarak tarihimize Kore toprakla
rına en az zayiatla, en iyi (bakımlı şekilde bir 
Tugay gönderdik. Kahramanca çarpışıyor. Bu 
çarpışmalarmdaki zayiatı açlıktan, soğuktan, 
sefaletten değil kahramanca vuruşarak demok
rat cepheyi kurtarmak için zayiat veriyorlar. 

.mm ö : â 
Arkadaşlar Ibu zayiatımizı ctaJhi tarihin ve biz
den önceki idaTelerin refah faciasiyle IberaJber 
düşünmelerini teklif etmeyi vicdani ibir Iborç bi
liyorum. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, birleşime on dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17,05 

)>m<i 

tKÎNCt OTURUM 
Açılma saati: 17,26 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : Püruzan Tekil (İstanbul), Muzaffer önal (Tokad) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Celâl Yardımcı arkadaşımız usul hakkında 

söz istemişti, sözü kendilerine veriyorum. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 

yine usul maddesiyle huzurunuza çıktım. Bir 
kanun teklif edildi, burada benim anladığım 
şudur; fiilen bugün Kore'de çarpışan bir tu
gayımız vardır, kanunen bunlara verilmesi 
icabeden, ödenek, tazminat, maaş, emireri ve 
sairenin verilmesi lâzım mıdır, değil midir? 
(Sağdan lâzım lâzım sesleri.) 

Halbuki bu mevzuu, maalesef diyeceğim, yal
nız itimat edilsin, ben ne iktidar partisi men
subu olarak ve ne de muhalefete tât'iz için söy
lüyorum, bu kötü yolu muhalefet açtı, bir de 
müstakil milletvekili arkadaşımız. (Sağdan 
usul hakkında konuşunuz sesleri.) Bu tugaya 
verilmesi icabeden ödenek meselesi üzerinde mü
nakaşa icabederken işi gensoru mevzuuna ka
dar götürdüler. Bu iş, müsaade buyursunlar, bir 
gensoru dolayısiyle önümüzdeki hafta etraf iyle 
konuşulacak ve millet kararını verecektir. Ora
da münakaşa eder tartışırız. (Sağdan usul hak
kında konuşunuz sesleri.) Bu işin münakaşası 
zamanı değildir, işte usulsüzlük buradadır. Bu
na işaret etmek için söz aldım. (Bravo sesleri.) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Aziz arkadaşlar, Hariciye Vekili Sayın Köprülü 
arkadaşımızın bir sözüne cevap vermek üzere 
huzurunuza çıktım. 

Dediler ki, dış politikada muhalefet samimi

yet göstermelidir, açık konuşmalıdır. Dış poli
tika, particiliğin istismar mevzuu olmamalıdır. 

C. H. P. si, iktidarda iken takip ettiği dış 
politika ile, tradisyonu olan bir dış politika sis
temi vücuda getirmiştir. Bu, yurtta sulh, cihan
da sulh düsturunda ifadesini bulan ve dostluk
larına, ahitlerine, müşterek emniyet esasına ve 
Birleşmiş Milletler ülküsüne bağlı bulunan bir 
politika sistemidir. Dış politika prensiplerinde 
partiler arasında bir ayrılık yoktur, ayrılık me
tot ve tatbikat üzerindedir. 
* Biz diyoruz ki, alınan kararın Meclisçe tas
dik edilmesi lâzımdır. İktidar diyor ki, buna 
lüzum yoktur, işte fark burada, metot ve tat
bikattadır. 

Dışişleri Bakanımız, Barutçu dediler, 52 
devletin hukukçularından daha mı âlimdir1? O 
52 devletten yalnız biri müstesna, diğerleri al
dıkları askerî yardım kararını kendi parlâmen
tolarına getirmiş değillerdir, dediler. (Soldan 
13 millet sesleri.) Yahut 13 millet dediler. Ben, 
kendi iç hukuk nizamımız üzerinde durarak ve 
bilerek mütalâa beyan ettim Ben başka devlet 
ve milletlerin hukuki nizamları üzerinde deği
lim. Demir perde arakasmdaki; hukukçular da 
böyle düşünüyor, dediler. Demir perde arka
sında hukuk nosyonu diye bir şey yoktur. Hu
kuk âlimi var mıdır t. Onu sayın? -arkadaşım, pro-^ 
fesör oldukları için daha iyi bilirler. 

Arkadaşlar, biz muhalefet olarak vazifemizi 
yapmaktayız. Kanaat ve görüşlerimizi fikirler 



üzerinde prendpler üzerinde durarak beyan et
mekteyim bize verilecek fikir' üzerindeki ce
vaplama dfli memnunlukla mukabele etmeyi va
zife MİMz. Hakem şüphesiz umumi efkârdır. 

BAŞKAN— Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; muhalefet partisi namına Ba
rutçu arkadaşımızın konuşması benim için bir 
hüsnütesadüftür. Çünkü Barutçu arkadaşımız 
kuvvetli bir hukukçudur. Âciz-mâruzâtımla yan
lış bir noktainazar müdafaa ettiği hususunda 
onu iknaya çalışacağım. 

Barutçu arkadaşımız buyuruyorlar ki; kanu
nun mevzuunu teşkil eden ödenekler Birleşmiş 
Milletlere memleketimizden gönderilen kıtaata 
sarf edilecek mebaliğden ibarettir. Birleşmiş 
Milletler Teşkilatına asker göndermek Anaya
sanın 26 ncı maddesine ve Birleşmiş Milletler 
Anayasasının 43 neü maddesinin üçüncü fık
rasına uygun değildir, diyorlar. Bu mütalâa
lar yakından tahlil edilirse mesnetsiz olduğu ka
naati hasıl olur. Hakikaten bu hâdisede Ana
yasanın 26 ncı maddesinin hükümlerine göre 
hareket etmek icabeder mi? Hayır arkadaşlar. 
Çünkü karşımızda şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir 
teşekkül vardır. O hukuki ve şahsiyeti hükmi
yeyi haiz teşekkül, Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tıdır. 

Statüsünü tetkik nazarından geçirelim. Gö
receğiz ki bu birliğin bir umumi heyeti vardır; 
organları da mevcuttur. Emniyet Konseyi, bu 
heyeti temsiL eden sekreter üye olan. devletlerle 
temas halindedir. Bu teşkilâta dâhil olan dev
letler oy sahibidirler. Heyeti Umûmiye karar 
verir ve o karar infaz edilir. 

Arkadaşlar, bu gibi hukuki, vasıfları haiz 
teşekküle ne deriz? Barutçu arkadaşımız hemen 
diyeceklerdir ki, bir şahsiyeti hükmiye addet
mek mümkün, değildir. Halbuki her âza olan 
Devlet o şahsiyeti hükmiye dâhilinde kaybolur 
ve karşımızda ne Amerika, ne Türkiye ve ne 
Fransa vardır. Yalnız Birleşmiş. Milletler Teş
kilâtı şahsiyeti hükmiyesi vardır. (Soldan bra-
vOi sesleri). 

Bu itibarla bu şahsiyeti hükmiyeye dâhil 
olmak salâhiyeti* Yüksek Meclisçe- Hükümete 
verilmiş. Hükümetimiz o statüyü imza. et
mekle o şal^yeti. hükmiyeye âz« kaydedilmiş ve 
Yüksek, Meclisin memleketimizi Birleşmiş Mil-

letler Teşkilâtına ithal için, kabul ettiği, kanun
la Hükümetimize bâzı vazifeler verildiği gibi bâ
zı salâhiyetlerle de teçhiz edilmiştir. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) — Bra
vo Adato. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Arkadaş
lar, Birleşmiş Milletlere asker gönderdik. Ar
kadaşlar arasında bir münakaşa oldu, Kore'ye 
asker göndermek Anayasanın 26 ncı maddesi
ne girer mi, girmez mi? Asker göndermek harb 
ilânını tazammun eder mi, etmez- mi? 

Arkadaşlar, bu münakaşaları bir tarafa bı
rakalım. Çünkü, ben Barutçu arkadaşımın 
noktainazarına biran için iltihak edeceğim ve 
diyeceğim ki; evet Türkiye Devleti mücerret 
Korelilerle harbetmek üzere bir kıta göndersey-
di, Büyük Millet Meclisinin- kararma ihtiyaç 
olurdu. Fakat Hükümetimizin yaptığı, nedir? 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı statüsüne göre 
Birleşmiş Milletlerin emrine kıta göndermek
tir. (Soldan alkışlar). Binaenaleyh hâdisede 
ne Korelilerle harbetmek için bir kıta gönder
mek keyfiyeti vardır ve ne de bir ilânıharb 
mevzuubahis olabilir. Bu itibarla 26 ncı mad
deyi ileri sürerek Hükümetin isabetle yaptığı. 
işleri tevbih etmek insafsızlık olur kanaatinde
yim. 

Gelelim mahut 43 neü maddeye: 43 ncü mad
de, bir bölümün bir maddesini teşkil etmekte-
dh'. O bölümün başlıği gayet manidardır. Dünyâ 
barışının temini ve âni baskınların, önlenmesi. 
hususlarına mütedairdir. Şimdi. Birleşmiş.. Mil
letler teşkilâtı plâtonik maksat1 arla vücuda ge
tirilmiş değildir. Birleşmiş Milletler teşkilâtı 
mu gayesi barışı temin etmek ve bir yerde ba
rışı tehlikeye koyacak bir baskın olduğu, tak
dirde o baskım hemen, boğmaktan ibarettir. 

43 ncü maddede deniliyor, ki, üye olan Dev- . 
letleı?, Mirleşmiş Milletlerin emrine, barışı te-
minâçin asker gönderecekler, bu askerlerin mik
tara ve mevkileri hususi andlaşmalarla tesbit 
edilecekti. Bu andlaşmalar kabil, olduğu tak
dirde âkıd Devletler Anayasa hükümlerine gö
re onanacaktır. Bu Andlaşmanın Birleşik Millet
ler Teşkilâtının vücuda gelmesinden uzun bir 
müddet sonra akdine imkân, hâsıl, olursa ve te
şekkül bu müddet zarfında müstacelen. bir ted
bir almak zarureti karşısında bulunursa Andlaş-
ma tasdik edilmediğinden bahisle bâzı. memie= 
ketlerin, mütaarrız tarafından- işgal edilmesine 
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gölü yumulacak mıdır? Arkadaşlar, bu 43 ncü 
maddenin onanmasına mütedair olan hükümleri 
üzerinde durursak bu hükümlerin, hükümetlere 
parlâmentolar tarafından salâhiyetler verilmesi 
gayesini temin için değil, âkıd olan Devletin 
Birleşik Devletler Teşkilâtına bağlanması ga
yesine matuf oldukları neticesine vâsıl oluruz. 
Çünki eğer o Andlaşma Anayasa hükümleri mu
cibince tasdik edecek olursak her hangi bir 
Hükümet, o Andlaşma ile kendisine tahmil edi
len vecibeleri ifadan imtina edemez. Bu itibar
ladır ki «kabil olduğu takdirde andlaşma, âkıd 
Devletin Anayasa hükümlerine göre onanacak
tır,» ibaresi yazılmıştır. Eğer bu andlaşmalarm 
tasdikmdan sonra Birleşik Devletler rolünü ifa 
edecek olsalardı emin olunuz ki Birleşik Devlet 
Teşkilâtına dâhil olan bütün Devletler abesle 
iştigal etmiş olacaklardı. Binaenaleyh Anayasa 
hükümlerini ileri sürerek Hükümetin Yüksek 
Meclisten mezuniyet almadan asker göndermesi
nin bir hata olduğunu iddia etmek doğru değil
dir. Hükümet, Meclisin tasdik ettiği Birleşik 
Milletler Teşkilâtı statüsiyle kendisine verilmiş 
olan salâhiyeti kullanarak o kıtaatı göndermiş
tir. 

FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Hem de ne 
kadar zamanında. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Hâdisede 
Türk Devleti tarafından girişilmiş veya ilân 
edilmiş bir harb yoktur. Hükümetimiz Birleşik 
Milletlerin bir uzvu olarak kuvvetleri Birleş
miş Milletlerin şahsiyeti mâneviyesine gönder
miştir. Binaenaleyh Anayasa hükümlerine daya
narak Hükümetin bu hareketini tenkit etmek 
insafsızlık olur. 

Arkadaşlar Birleşmiş Milletler Teşkilâtı âza
sı olduğumuz cihetle Birleşmiş Milletler Teşki
lâtının davetine icabet etmek Hükümet için bir 
borçtur. (Bravo sesleri) Hükümetimiz, kendisi-
no tahmil ettiğimiz bu vazifeyi ifa etmiştir. îfa 
etmekte olduğu bu vazife için masraf1 ara da ih
tiyacı vardır. Bu masrafları karşılamak için 
yüksek huzurunuza sunulan bu kanunun kabu
lünde büyük bir isabet olacağına kaniim. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlarım; huzurunuza getirilen kanun 
dolayısiyle söz alırken gensoru mevzuunu teşkil 
eden Hükümet kararı üzerinde konuşmıyacağı-
m; arzettiğim halde (Soldan sağdan, konuştun 
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ama sesleri). Hayır, hiç konuşmadım. Ben yal
nız kanun hakkında fikirlerimi arzettim. Celâl 
Yardımcı arkadaşım haksız olarak bana bunu 
isnat etmektedir. Asıl umumi konuşmayı aşan 
bendeniz değilim. Bunu bilhassa tavzih etmek 
isterim. Madamki, fiilen açıldı bendeniz de 
gensoru gününü beklemedn müsaade buyurur
sanız konuşayım. (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Riyasetin 
vazifesine müdahale buyurmayın. 

Kemal Bey, yaldız kanun üzerinde konuşu
nuz. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Fakat 
görüyorum ki, bu mevzu açılmıştır. (Soldan, gü
rültüler). Cezmi Bey bana hitap etti, fiilen buna 
davet edildim, ben de konuşmaya mecburum. 
(Soldan gürültüler). Peki o halde gensoru mev
zuunu teşkil eden kısmını pazartesi günü konuş
mak üzere bırakıyorum. Yalnız Cezmi Türk ar
kadaşımızın bana yaptığı telmihe cevap verece
ğim. 

Dediler ki, «kendileri hukukçudur, isterlerse 
Anayasanın değiştirilmesi için, yani Hükümet 
bundan sonra dışarıya askerî birlikler gönderir
ken Meclisin tasvibinin alınması zorunda bıra
kacak şekilde tâdil teklif ederler.» 

Arkadaşlar, şunu arzedeyim ki, bendeniz ha
kikaten bu fikirdeyim. Harp ilânı meselesi kâfi 
bir hukuki mesnettir. Meclis ileride, yani pazar
tesi günü fikrimizi kabul etmezse artfrk bundan 
sonra bu yola gitmek zarureti doğacaktır. 

Şunu da arzedeyim ki, Anayasayı değiştir
mek için teklif yapmak bir milletvekilinin yet
kisi dâhilinde değildir. (Halk Partisi ile bera
ber yaparsınız sesleri). (Defter açarsınız sesle> 
r i ) . Ona da cevap vereyim. Anayasa tadil tekli
finin, milletvekillerinin tam sayısının üçte biriyle 
verilmesini âmirdir. Şahsan maalesef bunu ya
pamam. Eğer Demokrat Partili arkadaşlarım 
yardım ederlerse bunu memnuniyetle yaparım. 
(Soldan geçmiş ola sesleri). 

öteki partilerle olan münasebetime gelince; 
esefle arzedeyim ki, dünkü Demokrat Part i 
Grup toplantısında Kemal Türkoğlu'nun şu ve
ya bu partiyi iltizam ettiği meselesi konuşul
muş... 

BAŞKAN — Gensoru bahsinin burada yeri 
yoktu?. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Ne 
Halk Partisi ile, ne Millet Partisi ile asla hiç-

- 7 2 
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bir alâkam ysktur. Sizi temin ederim ki, Mecli
si toplantıya çağırırken hiçbir parti ile konuş
madım. Yalnız bir Demokrat arkadaşla ki o da 
mektep arkadaşımdır. Yalnız onunla konuştum. 
(Soldan gensoruyu müştereken imzaladınız, ses
leri). 

Meclisi toplamaya çalıştım muvaffak olama
dım. Mademki muvaffak olamadım Meclis top
landığı zaman Hükümeti bekledim. Eğer Hükü
met bu kanunu getirmiş olsa idi gensoruyu da 
açmıyacaktım. 

Bugün gündemin birinci maddesinde müna
kaşa edilen savaş birliği hakkında harb hüküm-
lerinin tatbiki hususuna ait olan kararla bu ka
nun tasarısı vaktiyle Meclise getirilmiş olsaydı 
gensoruyu vermiyecektim. 

Arkadaşlar; boyuna ileri sürülüp duruluyor, 
Hükümetin bu kararma muhalif miyim? Hayır 
arkadaşlar, bunu sarahaten söylüyorum, Hükü
metin kararma asla muhalif değilim. Böyle bir 
mecburiyet olsun veya olmasın, Türk Devletinin 
böyle bir taahhüdü bulunsun veya bulunmasın, 
Türkiye'nin mukadderatı, yüksek menfaatleri 
Birleşmiş Milletler teşkilâtının kuvvetlenmesin
de ve her hangi bir tecavüzün nerede olursa ol
sun bu teşkilâtın yardımiyle tepelenmesindedir. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Samimî de
ğilsiniz. 

KEMAL TÜRKOĞLTJ (Devamla) — Ben
deniz daima doğru söylüyorum ve bunda sami
miyim. 

Müsaade buyurun! yalnız şunu söylüyorum, 
bir hukukçu olarak asla politika yapmıyorum. 
Bu meseleyi politika yapmak en büyük denaet-
tir kanaatindeyim. (Bravo sesleri). Yüksek Mec
lisinizi acizane bir şahıs olarak içtimaa davete 
teşebbüs ettiğim gün dahi gazetelere verdiğim 
beyanatta bunu sarahaten belirtmiştim'. Hükü
metin kararı yerindedir, Türkiye müşterek gü
venlik fikrini desteklemelidir. Bütün dünya 
içinde Türkiye'de diğer devletlerle taahhütle
rini yerlerine getirmelidir, zaten Türkiye bun
dan kaçınmaz, tarihî boyunca bundan kaçın
mamıştır, bundan sonra da kaçmmıyacaktır. 
Türk Ordusu ise daima Hükümetinden aldığı 
emri kahramanca yapar, bugünde yapmıştır, is
tikbalde de yapacaktır. Mübarek Türk Şehit
lerini takdis ederim. Aziz Gazilerimizin mânevi 
huzurunda saygı ile eğilirim. Şunu demek iste-
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rim ki, Hükümetin kararı yerindedir asla ona 
itiraz etmiyorum. Fakat şekil bakımından doğ
ru bulmuyorum. Hattâ hukuki zaruret bulun
sun bulunmasın, hâkimiyeti Milliyeyi alâkadar 
eden mühim bir meselede ecnebi memleketlere; 
ister Birleşmiş Milletler emrinde olarak, ister 
müstakil olarak Türk Ordusundan bir parçanın 
gönderilmesi gibi mühim ve bütün milleti ya
kından alâkadar eden bir meselede, Hüküme
tin mecbur olsun veya olmasın Meclise danış
madan karar almasını siyasi bakımdan da mü
him bir hata addederim. Hükümet Meclise gel
seydi, acaba bu Meclis hayır mı diyecekti? (Söy
lediklerin gensoru ile ilgili sesleri). 

BAŞKAN — Gensoru mahiyetinde konuşu
yor. sunuz, mevzua giriniz lütfen. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Mu
hakkak ki, Meclis bunu tasvip edecekti. Millî 
birlikten bahsettiler. Evet, Millî birlik lâzım
dır. Millî birliği rencide edecek burada bir tek 
kişi olduğuna kani değilim. (Bravo sesleri). He
pimiz, domokrat arkadaşlar da dâhil olduğu 
halde hepimiz bu memleketin çocuğuyuz; milli
yetçiyiz ve hâkimiyet, istiklâl ve memleket için 
canimizi fedaya hazırız. Bundan nasıl kaçarız 
biz? Yeter ki, hakimiyeti milliyeye taallûk eden 
bu işlerde Hükümetin hattâ mecburiyeti olmasa 
bile daima basiretli hareket etmesi lâzımgelir. 
Bu Meclis dış meselelerde, askerî işlerde, tarihî 
işlerde daima Hükümeti desteklemiştir. 

BAŞKAN — önergeler vardır. (Tekelioğlu'-
nun sözü var sesleri). Müstakil bir arkadaşa 
zaten «hakkında» konuşmak için söz verilebilir. 
Şimdiye kadar önergeleri reye koymamamızın 
sebebi budur bu gibi kanun konuşmalarında 
mutlaka iki lehte, iki aleyhte ve iki de hakkın
da konuşma mecburiyeti vardır, İçtüzük hü
kümlerine göre. Bunu yerine getirmek için 
lehte ve aleyhte söz istiyenlere söz verdim. Şim
di de hakkında Sinan Tekelioğlu'na söz veriyo
rum. Müsaadenizle önergeleri ondan sonra reye 
arzedeceğim. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar bu mesele için hiç hazırlanmış de
ğilim. (Gülüşmeler) 

Büyük Millet Meclisinin şerefini, şanını ta
rih boyunca Türk Milletinin yaptığı kahraman
lıkları, bundan evvel gelen iktidarın dünya mu
vacehesinde Türk Milletine yaptığı baskı dola
yısıyla aksetmesine mâni olmuştu. Kore'deki 

— 73 
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Türk arslanlarmdan şehit düşenlerin ruhların
dan aldığım ilham ile söze başlıyorum. 

Arkadaşlar, böyle muhalefet, muvafakat di
ye sandalya koltuk etrafında dolaşarak müca
dele etmek, bilhassa bu zamanda bizim nüfusu
muz kadar bir orduya sahip bir düşman hudu
dumuzda beklerken, Hükümetin haklı olarak 
yaptığı bir işten dolayı ona hücum etmek, mem
lekette kötü zihniyette olan insanları kamçıla
mak, onları şahlanmış bir hale getirmek herhalde 
memleket için hayırlı olmasa gerektir. (Soldan 
bravo sesleri) Arkadaşlar, afşağı yukarı arada 
bir fasıla geçirmek suretiyle 1938 tarihinden 
beri Milletvekiliyim. Bir hata işledim ve hata
mın cezasını da çektim. Attılar dışarıya (Gü
lüşmeler) 

Arkadaşlar, o zaman B. M. Meclisi bir kütle 
halinde idi. Şefin verdiği emirleri derhal ya
pardı. O ne derse o olurdu. 

BAŞKAN — Lütfen sadede geliniz. 
SİNAN TEKELÎOÖLU (Devamla) — Sadede 

geleceğim, (Gürültüler ve sadet sesleri) Arka
daşlar hakikaten Anayasa ahkâmı Meclisin 
Kur'anıdır. Fakat Anayasaya aykırı bir kanun 
Meclisten çıkmaz. Eğer çıkmış ise buna riayet
kar olmayışımızdandır. Birleşmiş Milletler 
Anayasasını Meclise getirdiğimiz zaman, Bizim 
Anayasaya aykırı idiyse, neden itiraz etmedik, 
kabul »ettik. Şu halde bu meselede Anayasanın 
yerine Anayasaya uygun olan Birleşmiş Millet
ler Anayasasını kabul etmiş oluyoruz. Hüküme
te salâhiyet veriyoruz, diyoruz ki, sen bu işi 
yapabilirsin diyoruz. Şimdi arkadaşlar, Halk 
Partisi iktidarda olsaydı bu işten evvel Nihat 
Erim'in Ulus Gazetesinde yazdığı gibi derhal 
Kore'ye asker gönderirdi. Demokrat Parti gön-
derince hata etti. Çünkü kararı veren Halk Par
tisi değildir o. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Müstakil
sin sen. 

SÎNAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, Birleşmiş Milletlere kuvvet gönderilme
si, o Birleşmiş Milletler Anayasasında münde-
riçtir. 'Hükümete müracaat vâki oluyor, harbe 
göndermiyor, Birleşmiş Milletlerden biri teca
vüze uğramıştır, orada bir kuvvet toplıyor, 
bizim ^kuvvetimizi de o kuvvetin arasına sok
mak için gönderiyoruz. Nitekim cephe gerisin
de i kıtaıatimiz bir müddet talim ve terbiye göre
ceklerdi, yeni silâhların kullanılmasını öğrene-
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çeklerdi. Ama muharebe vaziyetine gireceği vakit, 
belki o vakit Hükümet Meclise soracaktı ondan 
evvelki salâhiyet zaten kendisinindi, fakat hatır
larsınız ki, yolda giderlerken bizim askerlerimizin 
bulunduğu tren Korelilerin tecavüzüne uğradı 
bizimkilerde müdafaai nefs sadedinde harbe gir
miş, oldu. (Soldan, bravo sesleri alkışlar, gülüş
meler) . 

Arkadaşlar, memleket içinde bir cereyan, bir 
feveran, bir galeyan uyandırarak düşmanlarımızı 
bundan istifade ettirmek hiç kimsenin hatırından 
geçmez. Fakat bilmiyerek bu şekilde hareketlerle 
düşmanlarımızın arzularını yerine getirmeye ça
lışırsak neticesi herhame bizim için hayırlı olmaz. 
Bendeniz demin de arzettiğim gibi* birkaç devre 
mebusluk ediyorum, hiçbir zaman böyle bir ka
nun Mecliste müzakere edildiğini görmedim. De
mokrat Partiyi böyle bir kanunu müzakereye 
koyduğundan dolayı tebrik ederim. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar bu mesele... 
BAŞKAN — Lütfen kanun üzerinde konuşu

nuz. 
SINAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Bun-

lan söylemeden sadede giremiyoruz ki; 
BAŞKAN — Efendim bir an evvel sadede ge

liniz, rica ederim. 
SINAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Geli

yorum, şimdi o kapıyı da açacağım. Arkadaşlar, 
Anayasamız hakikaten her zaman ele alınacak bir 
hükmü ihtiva eder. Çünkü Türk milleti çok sı
kışık bir zamanında bu kanunu yaptı. Fakat bu 
kanun ortada dururken biz 7 Eylül Kararını da 
aldık. Ses çıkarabildik m i l 7 Eylül Kararları he
pimizin cebindeki on liradan 8 ini alıp götürdü. 
Milletin varını yoğunu mahvetti de sesimizi çıka
rabildik mi?. Bu Anayasa işi değil midir?. Ne
den Meclise sormadan yapıldı?. 

BAŞKAN — Lütfen kanun mevzuuna geliniz. 
SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bu 

kanun çok yerindedir. Çünkü Hükümet onları 
vaktiyle muharebe için göndermiş olsaydı ora
da talim ve terbiye için tavzif etmezdi. Binaen
aleyh bu kanunu da onlar giderken getirir ve bi
zim tasvibimize arzederdi. Bu itibarla bu kanunu 
hattâ müzakere etmek şehitlerimizi tâzip ettiği 
gibi onların ailelerini de bir kedere sokar. Mil
let herşeye hazırdır. Adana'dan telgraf aldım, 
10 bin kişi mehmetciklere yardım için gideceğiz 
diyorlar. Binaenaleyh millet şiddetle Hükümetin 



B : 15 6.12 
kararına taraftardır. Orada yapılan harb, bizim, 
Türk milletinin harbidir. (Soldan, harb değil ses
leri) Türk milleti oradaki harbe iştirak etmemiş 
olsaydı bize yapılan yardım kesilirdi. Biz ben
zinsiz kalır bugün ormanları orman idaresi tara
fından yok edilen Türk milletinin ne hale düşe
ceğini düşünmek iktiza eder. Hükümet çok bü
yük fedakârlık göstererek jmilletin şerefini bütün 
milletlerin tarihine geçirdiğinden dolayı onu teb
rik ederim. 

Arkadaşlar, gensoru meselesinde konuşula
cak çok daha ileri vesikalarım var, fakat burada 
okumıyacağım. (Pazartesiye sakla sesleri) On
ları ben vaktiyle Halk Partisine teklif etmiştim. 
Şimdi mücadele mevzuu da budur, ne olurdu 
Halk Partisi o zaman takrirlerimi kabul etsey
di de, bugün bunlar olmasaydı. 

Türk Milletine büyük zaferler temenni eder
ken, Türk Milletinin yegâne mümessili olan Bü
yük Millet Meclisini tariki müştekimden ayır
mamasını Cenabı Haktan rica ve temenni ede
rim; (Alkışlar) 

Yalnız Hükümetten bir ricam daha var. Mil
let, bu kanun kabul edildikten sonra, radyoda, 
canlarını Türklük adına feda eden kahraman
larımız için mevlût okunmasını istiyor. Bunu da 
yaparlarsa çok memnun kalırım. (Soldan alkış
lar) 

BAŞKAN — önergeleri okutacağım: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunun esası ve tümü hakkındaki müza

kere kâfi olduğundan bu kanunun tümünün oya 
konmasını ve maddelerin müzakeresine geçil
mesini teklif ederim. 

Aiyon Milletvekili 
Emekli General 
Ali îhsan Sâbiş 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmeler kâfidir. Bir karar verilmesi için 

takririn reye konmasını rica ederim. 
Burdur Milletvekili 

Mehmet özbey 

. Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler kâfi

dir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Ömer Mart 
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Yüksek Başkanlığa 

Yapılan müzakereler Yüksek Meclisçe kabul 
edilen gensoru mevzuuna taallûk etmektedir. 
Gensoru 11 . 12 . 1950 tarihinde ayrıca konu
şulacaktır. Bu itibarla kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında müzakere kâfidir. Maddelere ge
çilmesini teklif ediyorum. 

Balıkesir Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir, bu anda binlerce 

vatandaşımız insanlık ve Türklük ideali için 
can verip canlar alırlarken, onların ve taallü-
katmın en hayati ve zaruri ihtiyaçlarının temi
ni hususunda bizim burada politik ve ekademik 
mütalâalarla didinmemizden millî hislerimiz 
rencide olmaktadır. Müzakerenin kifayetini tek
lif ediyoruz. 
Konya Milletvekili Konya Milletvekili 

Tarık Kozbek Sıtkı Salim Burçak 

Yüksek Başkanlığa 
Koreye gönderilen Tugayın subay ve erleri 

için ödenecek tazminat ve sairenin tâyini hak
kındaki tasarının müzakeresi kâfidir, bu kifa
yet teklifinin reye vaz'mı dilerim. 
Kocaeli Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Dr. Etera Vassaf İbrahim Kirazoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerinde yapılan konuşmalar 

kâfidir, maddelere geçilmesini teklif ederiz. 
Manisa Milletvekilleri 

A. Karaosmanoğlu Nafiz Görez 

B. M. M. Başkanlığına 
Kanunun tümü hakkındaki müzakerenin ki

fayetini ve maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Tokad Milletvekili 

Ahmet Gürkan 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar; bu müzakerelerin sükûnetle cereyanı 
hakkında verilmiş olan kararınızın minneti al
tında huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

ÎBRAHÎM KÎRAZOĞLU (Kayseri) — Usul 
hakkında konuşunuz, lüzum yoktur bu tavsiyeye. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Usul hakkın
da, kifayeti müzakere hakkında konuşacağım. 
Bu itibarla sabrınızı suiistimal- etmemek azmin-
deyim, kısa konuşacağım. 
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BAŞKAN — Sözleri yeterlik takriri aleyhin

dedir, zaten bu hususta bir kişiye söz verilebilir. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar; 
müzakere kâfi değildir. Çünkü buraya sade 
bir kanun gelmiştir, bu kanunun muhtevası 
şudur: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Meclis
ten şu salâhiyeti istemektedir; Birleşmiş Mil
letler emrine ordu gönderirsek, bunların yev
miyesi, harcirahı, diğer masrafları için salâhi
yet istiyen bir kanundur. Ve bunu bir muvak
kat maddesi de Kore'ye teşmil olunur, diyor. 
Hükümetin görüşüne göre, demin Hükümete 
mensup kıymetli bir arkadaşımla temas ettim 
hakikaten azîm bir fark vardır. Milletin bunu 
bütün vuzuhu ile bilmesi. lâzımdır. Henüz mü
zakere bu haddi bulmamıştır. Müzakere, sadet 
dışına çıkılarak, yalnız Halk Partisine hücum
dan' başka hiç bir sahası yokmuş gibi bir man
zara içinde kalmıştır. (Soldan kapıyı siz açtı
nız sesleri.) 

Bizim iddiamız şudur ki:.. 
BAŞKAN — Yalnız takrir hakkında. Çok 

rica ederim Avni bey takrir hakkında... 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Riyasetten 

rica ederim... 
» 

BAŞKAN — Ben de önliyeceğim. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) — Mevzu içinde 

konuşacağım. Bana kâfi müsaade verin 
BAŞKAN — Müsaade değil hattâ müsamaha 

ediyoruz. Bilhassa muhalefete bütün Meclis 
müsaade ve müsamaha ediyor. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Ben de bu 
müsaadeye ve lûtfa iktiraren söylüyorum. Mü
saade edin konuşayım, belki memnun kalırsınız. 

Aziz arkadaşlarım, bizim kanaatimize göre 
bu mesele tenevvüre muhtaçtır. Biz, şu kana
atteyiz ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ister 
sarahat olsun, ister olmasın memleket hududu 
dışına, Birleşmiş Milletler emrine de olsa kuv
vetler gönderirken Büyük Millet Meclisinden 
müsaade alması. (Soldan gensoru sesleri.) 

« 
Müzakerenin kifayeti hakkında efendim... 

Müzakere kâfi değildir... 
BAŞKAN — Yeterlik hakkındaki takririn 

niçin yeter olmadığının izahını yapıyorlar. Mü
saade buyurun iki dakika. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Bu meselenin 
kifayetsizliğinin tezahür etmesi için açık kal-
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mış olan yerleri söylemek mecburiyeti vardır. 
Meselâ üstat Adato arkadaşımız Birleşmiş Mil
letler şartına taallûk eden bâzı izahlarda bulun
du ve Birleşmiş Milletler camiasının dünya sul
hunu bir bütün telâkki ederek onu kurtardığını 
görmek bütün insanlığın muhtaç olduğu bir 
haldir. Fakat sayın üstadın söylediği gibi bu 
henüz kemale gelmemiştir. Trigve Li'nin, mes
ul kâtibin Assamble'ye verdiği raporda sara
hatle kifayetsizlikten bahsedilmiştir. Eğer Bir
leşmiş Milletler Cemiyeti, teşekkülü, dünya sul
hunu koruyacak bir kuvvet olsaydı canımızı 
vermeye hazırız. (Sağdan bravo sesleri.) 

SOLDAN BÎR ÜYE — Bu vaziyete nasıl ge
lecek? 

BAŞKAN — Lütfen sadede. * 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Sadedin için

deyim. 
BAŞKAN — Değilsiniz. 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Henüz bir sürü 

iddialar burada söylenmiş ve (hiç birinin müte-
ıkalbil cevalbı alınmaiksızm güya Kore'ye giden 
askerlerimizin maaş ve tazminatına karşı geli-
niyormuş gibi ibir vaziyet hâsıl olmuştur. Asla 
'böyle 'bir şeyimiz yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, Ibu kifayetin aleyhin
de olmuyor. Bunları maddelerin müzakeresinde 
konuşabilirsiniz, zaten tadil teklifiniz de vardır. 

AVNÎ DOĞAN (Yoagad) — Müzakere yet
mez. 

BAŞKAN — Efendim, bu umumi müzakere
dir. 

AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Başka türlü 
fikrimi izah edemem, o Ihalde konuşmıyayım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar oku
duğumuz takrirlerin hülâsası Ibu kanun üzerin
deki umumi müzakerenin kifayeti hakkındadır. 
Yani maddelere henüz »geçilmiş değildir. Bina
enaleyh kanunun tümü üzerindeki müzakerele
rin kifayeti hakkındaki teklifleri 'oyunuza su
nuyorum. 

Kalbul edenler... Etmiy enler... Çoğunlukla 
kabul edilmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini ıkalbul edenler... 
Kalbul etmiyenler... Çoğunlukla ıkalbul edilmiş
tir. 

Evvelâ kanun tasarısının (başlığını okuyaca
ğız, sonra da başlık hakkındaki değiştirge öner
gesini reye sunacağım. 



B : 15 6.12 
Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere aske
rî birlikler halinde yabancı ülkelere gönderile
cek ordu mensuplarının *ayhk ve ücretleriyle 
çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları 

hakkında Kanun 

BAŞKAN — Bunun Ihakkında değiştirge 
önergeleri vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifalhen arzettiğiımiz sebeplere ibinaen kanun 

başlığının. «Birleşmiş Milletler emrine verilerek 
Kore'ye gönderilmiş olan askerî Ibirlik mensup
larının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları 
ve birliğin sair masrafları Ihakkında kanun ta
sarısı» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

* Trabzon Milletvekili 
Faik Ah'med Barutçu 

Yüksek* Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim seibeplere binaen müzake

resi yapılan kanunun yalnız Kore'de savaşan 
şanlı birliğimize ait ödeneklere hasrı için kanun 
başlığı ile gerekli maddelerinde değişiklik ya
pılmasını arz ve teklif ederim. 

Mardin Milletvekili 
Kemal Türkoğlu 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Sorula

rımın fda lütfen Millî 'Savunma Bakanından ce
vaplandırılmasını rica ediyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Kemal Türkoğltı arka
daşımızın sorularına cevap vermek için hazır
lanmıştım. Esasa geçmeye mütedair olduğu için 
şimdi cevap vermenin ne faydası olacağını bil
miyorum. Diyorlar ki, masraflar ne olacaktır? 
Masraflar Birleşmiş Milletlere ait olacaktır ve 
hesap görüldüğü zaman herkes kendi hissesine 
taallûk eden miktarı yüklenmiş olacaktır. Fa
kat şimdi bu masraflar Amerikalılar tarafın
dan yapılmaktadır. Bütün harb yükünü Ameri
kalılar üzerine almış bulunmalktadır. Biz ise an
cak asker 'göndermek: suretiyle iştirak etmiş olu
yoruz. Maddi masraflar günü 'gelince görülecek 
ve talbiatiyle Birleşmiş Milletler Anayasası ge
reğince lâzımıgelen muamele yapılacaktır. 

FERİD MELEN (Van) — Mademki, masraf
lar Amerikalılar tarafından (görülmektedir, bu 
kanuna ne lüzum var? 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV

KET İN€E (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Arkadaşım, kendi suallerinin iktifa etmiyor

larsa şunu söylemelk lâzımgelir iki, bu meseleler 
üzerinde henüz tamamiyle anlaşma yapılmış de
ğildir. Herkes elinden gelen masrafı yapmakta
dır. Biz, kendi evlâtlarımızın ruhi ve maddi ih
tiyaçlarına karşılık 'olmak üzere millet kesesin
den hizmetlerine mukabil ayrıca bir mükâfat 
vermek yolundayız. Bizim tarafımızdan kabul 
ve sarfolunduktan sonra dahi bunlara rücu hak
kını muhafaza edeceğiz. Nitekim Amerikalılar 
da sefere giden subay ve erlerine sefere gittikr 
lerinden dolayı ayrıca bir tazminat vermekte
dirler. Biz de onlara imtisal etmiş oluyoruz. 

Arkadaşımızın geç kaldık şeklindeki ihtarı
nı bu •cihetten şayanı takdir bulurum, yani bir 
ay evvel gelmeli idi deniyor. Bir ay evvel gelme
siyle bir ay sonra gelmesi arasında fark yoktur. 
Çünkü kaybedilmiş bir hak yoktur. Kabul eder
seniz geçmiş aylara ait olmak üzere tazminatın 
verilmesi de bu kanun içerisinde dâhildir. (Me
sele yok sesleri). 

Şimdi bu kanun hükümleri mutlak mı olmalı-
di i; yoksa yalnız Kore'ye mi ait olmalıdır mev
zuuna geçiyorum. 

Arkadaşlar, yaşadığımız devreyi yakından ta
kip edenler bilirler ve hepimiz biliyoruz ki hattâ 
harb hali, mevcut değilken ve harb ilânına lü
zum görmeksizin dahi, yıldırımasa harbleri ve 
hâdiseleri gördükten sonra, akıllı milletlere te
rettüp eden vazife hâdiselere takaddüm etmek
tik 

Hâdiselere tekaddüm etmesini bilenler şayet 
vazıı kanun olurlarsa onlar ayrıca takdire şa
yanda r. 

Bir an için bugün Kore'de devam eden vazi
yetin aynen Asya'nın diğer bir mmtakasmda, 
Avrupa'nın veya Afrika'nın bir mmtakasmda 
tahaddüs ettiğini farzedersek ve bize bunlar ara
sında bir vazife terettüp ederse veyahut memle
ketimize yardım vaziyeti tahassül ederse bütün 
bunların istilzam ettiği külfetlerin ve mütenevvi 
masrafların heyeti mecmuası için karar almak 
keyfiyeti, meclislerin istikbali görme salâhiyetini 
âdeta tahdit etmek gibi olur. Yani demek isti
yoruz ki, Meclisi fazla yere meşgul etmek olur. 
Bir defa icra kuvvetine Kore için, Birleşmiş 
Milletler mensubu olmak dolay isiyle, Kore ba
kımından verilen salâhiyetin emsali hâdiselere 
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teşmil edilmemiş olması, bence, fazla meşguli
yeti istilzam etmekten maada birşey değildir. 

Hâdiselere takaddüm etme siyaseti, bizim 
bu kanunu göndermemize saik ve âmil olmuş
tur. Dikkat buyurulacak olursa, istediğimiz sa
lâhiyetler bir defa, birliğe mensup olanlara taz
minat vermek, birliğin yiyecek, giyecek, yakacak 
ve tedavi gibi, çeşitli masraflarının miktarı 
ile her türlü satmalma ve ödemelerin şekil ve 
tarzı Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. Bütün 
bunların heyeti umumiyesi Büyük Millet Mec
lisi gibi mühim mesail ile meşgul olacak bir 
makama haddi zatinde mahiyeti tatbikten iba
ret olan şeyleri havale etmek emsali sabit olan 
şeylerle tekrar tekrar yorgunluk vesileleri ih
das etmek olur. Ondan dolayıdır ki, biz şu şe
kilde teklif etmekte isabet olduğuna kani bu
lunuyoruz. Muhalif arkadaşların endişesi, yine 
asker gönderecek misiniz sualiyle hulâsa oluna-
Mlir. Binaenaleyh her zaman için Bakanlar Ku
rulu asker gönderme salâhiyetini haiz olacak 
mıdır, dediler. 

Biliyorsunuz ki, icra kuvvetlerine mensup 
olan heyet, bu salâhiyeti haiz olmasını biz, Bir
leşmiş Milletler Anayasasında ve kendi Anaya
samızda demokratik bir salâhiyet olarak görmek
teyiz. O görüşle hareket ederektir ki, bugün 
dahi huzurunuza çıkmış bulunmaktayız. Muha
lif arkadaşlar iştirak etmemiş olabilirler. Bizim 
görüş ve anlayışımız budur. Bu, icra kuvvetle
rine taalluk etmektedir. M. Meclisi ile icra kuv
vetlerine ait salâhiyetleri birbirine karıştırmak 
zihniyeti bizim görüşümüz ve anlayışımızdan 
uzaktır. Nitekim Salamon Adato arkadaşımız da 
bu ciheti hukuk bakımından gayet iyi izah etmiş 
bulundular. Ayni zamanda gerek Başbakanımız 
ve gerek Hariciye Bakanımız da bu işe dair lâ
zım gelen tafsilâtı verdikten sonra misallerini de 
verdiler. Yani bütün dünya milletlerinin, ele al
dıkları bugünkü tatbikat, bir tanesi hususi şerait 
arzetmekle beraber bu işin bir parlâmento mese
lesi değil, icra kuvveti meselesi olduğunu tebarüz 
ettirmektedir. Bu iş icra kuvvetine ait olunca; 
her mesele için Meclisi yormaktansa muayyen bir 
kaideyi mümasil hâdiselerde tatbik etmek yolun
da bir mütalâa dermeyan edebiliriz. 

Şahsan çok gönlüm isterdi, ki, bu arkadaşlar, 
kullandıkları Anayasaya muhalefet taktiğini, bu 
kadar güzel ve mukaddes bir dâvanın, iyi ve yü
reklerimizi ferahlandırıcı bir dâvanın mevzuu-
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bahs olduğu şu anda kanlarını bu uğurda akıtan 
ve akıtacak olan vatandaşların kulaklarına git-
miyecek şekilde ve başka bir vesile ile kullansa-
lardı... Yani Anayasa muhalefetten doğan ve 
Anayasaya muhalif olarak yapılan bir kanun ko
kusu içerisinde verilmiş bir nimet ve lütuf diye 
telâkki zihniyetinden uzak kalınsaydı çok yerin
de olurdu. Bütün arkadaşların bu noktada gös
terdikleri teşrii hassasiyeti takdirle beraber şahsi 
üzüntümü de ifade etmekte bir faide mülâhaza 
ediyorum. Kanunun heyeti umumiyesine bütün 
mebus arkadaşlarımız iştirak ediyorlar, asker ev
lâtlarımızın hizmetlerinin karşılığını vermek yo
lunda düşünce farkı göstermiyorlar. Yalnız Ko
re'ye olmalıdır noktasında musirdirler. Tensip 
buyurursanız biz, Birleşmiş Milletlerin bir üyesi 
olmak sıfatiyle, yapılacak askerî diğer yardım
larda da teferruatla Meclisi işgalde fayda görmü
yoruz. 

BAŞKAN — Fuad Seyhun. 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Ayni şeyi- , 

söyliyecektim. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, ödenek vesair masrafların Ba
kanlar Kurulunca yapılabilmesi bir kanun... 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
Rica ederim. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Mevzuu 
olduğuna göre Bakanlar Kurulunun her türlü ic-
rai hareketinde Meclisten bir kanun istemek külfe

tini tahmil etmek bence doğru olmasa gerektir. Bil
hassa bu hususu iddia eden Kemal Türkoğlu arka
daşımızın bu bapta nitekim iddiasında dahi bir 
tezada düşmüştür. Bilirsiniz ki, bir kanunun 
tedvini formalitelere tâbidir. Komisyonlardan 
geçer, birçok münakaşaları mucip olur. Ve vak
te ihtiyaç hâsıl eder. Kemal Türkoğlu arkada
şım hem Birleşmiş Milletlere gönderilecek as
kerlerin ödeneklerinin her gönderdikçe birer 
kanun istemek suretiyle halledilmesini ve bu 
kanunun yalnız Kore'ye giden askerlere tahsi
sini istedi. Dediler ki, Kore'ye giden askerlerin 
gidişi şu kadar ay olduğu halde ödeneklerine 

. ait kanun bugün geldi. Binaenaleyh, bundan evr 
vel sarf edilmiş ödenekler neye istinaden sarf e-
dildi dediler. Şu halde demek ki, Bakanlar Ku
rulu her asker gönderişte Meclisten bir ka
nun istemek zaruretine düşerse her zaman için 
Bakanlar Kurulunun, alacağı tedbirlerde ka-
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nunun kabul edilmeden evvel bâzı sarfiyat 
yapmak zaruret ve mecburiyetine mâruz bıra
kırız. 

Asıl dâva şudur: Eğer Bakanlar Kurulunu 
Birleşmiş Milletler mekanizmasını işletecek şe
kilde serbest bırakmak, elini kolunu bağlama
mak istiyorsak ve ona kanunsuz sarfiyat yap
mak mecburiyetini tahmil etmek istemiyorsak 
ona geniş mânada bu salâhiyeti vermeliyiz. Ve 
böyle kanun tedvin edilmeden <evvel bir sarfi
yat yapması .mecburiyetinden onu vareste kıl
malıyız. O halde bu kanun, yalnız Kore'ye 
giden askerlere tahsis edilmemelidir. Birleşmiş 
Milletler emrine gidecek askerler için de şâmil 
ve umumi olmalıdır, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Barutçu. 
FAlK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Efendim; Sayın İnce arkadaşımızın .takririmiz 
aleyhindeki konuşması; daha ziyade takririn le
hindeki mucip sebepleri takviye edici mahiyet
tedir. 

Evvelâ şunu arzetmek isterim ki ; Kore'deki 
askerin maaş ve ücretlerine yapılacak zam ve 
ayrıca verilecek olan tazminat mevzuu ile, 
Birleşmiş Milletlerin emrine verilecek askerler 
için alınacak kararın B. M. Meclisinin tasvi
bine arzedilmesi lâzımgeleceği noktasını bir
birine karıştırmamak icabeder. Bunu açıkça be
lirttik. O itibarla Sayın Lice'nin bu iki nokta
yı yekdiğerine bağlamak istemesini yerinde bul
madığımızı ifade etmek isterim. 

Takrire gelince: Sayın arkadaşımız buyur
dular ki, hâdiseler yıldırım âsa bir süratle yü
rümektedir. Bugün Kore' yarın Asya'nın başka 
başka yerleri olabilir, şu, bu noktası olabilir. 

Şimdi arkadaşlarım meselenin esası millî 
iradenin ifadesinden ibaret olduğuna ve bizim 
samimî kanaatimiz umumi iradenin ifadesi an
cak mlletin mümemessillerine ait bulunduğuna 
göre, arkadaşımızın dediği gibi yarın şurada 
ve burada kendini gösterecek ihtiyaç karşısın
da Büyük Millet Meclisine, getirilmek lüzumu 
hissedilmiyecek kararlarla muhtelif yerlere 
gönderilecek askerler için lüzumlu tahsisatın 
sarfı salâhiyeti de toptan olarak kendilerine ve
rilince Meclisin teşriî murakabesinin zarfa uğ-
rıyacağı tabiidir. Her hâdisede münferit bir 
kanunla onun masrafları için lüzumlu salâhi
yet istendiği takdirde ise Meclis işin esasına 
ıttıla hâsıl ederek teşriî murakabesini, kemaliy-
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le ifa eder. Aksi takdirde arzettiğim gibi mil
letin hakiki mümessili olan ve milletin ifadesi
ni temsil eden Yüksek Meclisinizin murakabe
sinin ne kadar nazari bir hale ineceğini yük
sek takdirlerinize arzederim. 

Hâdiseler ne kadar süratle yürürse yürü
sün Büyük Millet Meclisi daima vazife başın
dadır. 

Şunu samimî olarak arzedeyim ki icranın 
zihniyeti daima asgari murakabeden hoşlanır. 
(Halk Partisi zamanında sesleri) 

9 ncu Millet Meclisinin bu mesele üzerinde 
alacağı karar -millî murakabe mevzuundaki ti
tizliğinin derecesini gösterecektir. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, bir şey 
söyliyecek mi? Eski haliyle kalmasını mı isti
yorsunuz ? 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ RÎFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Evet. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Efendim, Barutçu ar
kadaşımız öyle yanlış anlamışlar ki, vaziyeti 
tasvir tarzına bakacak olursanız hakikaten 
teşriî müessese sıfıra iniyor, icra kuvveti lüzu
mundan fazla bir salâhiyeti eline alıyor. Bu 
yüksek müessesenin en mukaddes dâvasını hi
maye eder görenler mütalâalar dermeyan edili
yor, 

Bu müessesenin salâhiyetine müdahale key
fiyeti asla mevzuubahis olamaz. Bu müesseseyi 
mümkün olabildiği kadar küçük işlerle meşgul 
etmemek için.. (Sağdan küçük iş olur mu? Ses
leri) müsaade buyurun, icra kuvveti tarafın
dan yapılması kabil görülen işlerle meşgul 
etmemek yolunda bir zihniyet takip edilmiştir. 
(Sağdan gürültüler) 

Müsaade buyurun, şimdi birinci maddenin 
aslına bakınız: 

«Tazminatın ve birliğin yiyecek, giyecek ve 
tedavi gibi çeşitli masraflarının mikdarı ile her 
türlü satmalmalarm şekil ve ödeme tarzı Ba
kanlar Kurulunca tesbit olunur.» 

Binaenaleyh ben Asya'da herhangi bir mın-
takaya bir adam gönderirken oradaki malalma 
şartlarını tesbit edeceğim. Avrupa'ya bir yar
dım gönderirken orada satmalmacak şeyin ö-
deme şartlarını tertip edeceğim, orası ile bura-
teı arasındaki mesafe ve para farkına göre veri
lecek harcırahı tesbit edeceğim. Kendisine ve
rilecek paraların mikdarmı- tesbit edeceğim. 
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Afrika'ya gönderilecek bir subayla Avrupa'ya 
gönderilecek bir subayın masrafı hakikisini na
zarı dikkate alacağım. Bunların mahrukatı, yi
yeceği, içeceği, giyaeeğine taaEûk eden masraf
lar yapılması zarureti hâsıl olursa bu zarureti 
de nazara alacağım. Bunların heyeti mecmua
sı, takdir buyurursunuz ki, İcra Vekilleri He
yeti tarafından anide yapılması lâzımgelen me-
saildendir. Mesele herşeyin icabını o muhitin 
ihtiyacına göre tertip etmekten ibarettir. El
bette bu kararı alırken Büyük Millet Meclisine 
diyeceğim ki, filân kanun mucibince Avrupa'
ya gönderdiğim, Asya'ya gönderdiğim, şuraya 
buraya gönderdiğim adamlar hakkında şu ter
tipten maaş, tazminat ve elbise parası verilme
sini tesbit ettim, bunun yekûnu şudur, lütfen 
verin, diyeceğim. İcra kuvvetleri, elbette ki 
paranın verlimesine karar verip, istediği gibi 
kullanmak ve Büyük Millet Meclisinin reyine 
müracaat etmemek gibi bir zehaba düşmeleri 
bence, müsaade buyururlarsa, icra kuvvetleri
nin aklından geçmesi bile ihtimali olmıyan her
hangi bir şeyi ona isnadetmek olur. Binaenaleyh 
buna ihtiyacı katî vardır ve böyle olduğundan 
dolayıdır ki, tahsisat tefriki ânında ayrı ayrı 
muameleler yapmak ve tahsisatın sahibi olan 
Meclise müracaat »etmek: eîbette•.} erinde olur. 

Meclis murakabesi ve müdahalesini bertaraf 
etmek ve sonra onun teşriî murakabe salâhiye
tine müdahale etmek gibi birşey asla aklımız
dan geçmemiştir ve geçmez. 

MUHTAR ERTAN (Bitlis) — Bir sual: 
Efendim, her defasında Meclisten tahsisat is
teyeceklerine göre, bir kanunla... (Kürsüden 
sesleri). 

BAŞKAN — Sual soruyorlar, yerinden sora
bilirler. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET İNCE (Devamla) — Her defasında, de
dim. Bütçemiz dâhilinde Kore'ye giden asker
lerimizin masrafları, harcırahları vardır. Ver
dik, bütçemizde var. Bittiği zaman yine gele
cek değil miyiz? Bu o demektir. 

Bakınız, buna bir tahsisat ilâve etmiştik, 
tazminat vermek müsaadesini istemiştik. Siz 
müsaade edince ben kendi bütçemden bunu 
vereceğim. Bittiği zaman yine size geleceğim. 
Bu elbette ki Divanı Muhasebata gidecek, he-

*sabı katileri olacaktır. Binaenaleyh böyle key-
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femayeşa hareket aklımızdan geçmez ve bunun 
böyle olacağını da zannetmek doğru değildir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Efendim, 
muhterem Millî Savunma Bakanı böyle fuzuli 
ve küçük işlerle Meclisi meşgul etmemek için 
umumi' kanun teklifinde bulunduklarını söyle
diler. 

KEMAL TÜRKOĞLU — (Soldan: Geri a'dı 
sesleri) Reis Bey rica ederim, müdahale etme
sinler. 

BAŞKAN — Siz devam edin. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devama) — Devam 

etmek imkânını bırakmıyorlar ki.. 
Muhterem arkadaşlar, bütün dünyada tees

süs etmiş bulunan demokrasiler tarihi tetkik 
edilirse teşriî organların salâhiyetleri tamamen 
para meselesinden ve paranın sarfından doğ
muştur. Teşriî organlarının en mühim vazifele
ri, vazifelerinin en başında ge!en mesele Devle
tin Hazinesinin sarf şeklini tesbit etmektir. 
Bunda T. B. M. M. nin de hassas olduğu dün 
olduğu kadar bugün de malûmdur. T. B. M. M. 
daima Hükümetin arkasındadır. Ona zahirdir. 
Neden Hükümet her defasında ihtiyaç hâsıl ol
dukça Meclisin tasvibinden kaçmıyor? Bugün 
biı* emrivaki olarak ortada Kore hâdisesi var
dır.. Bunun esası aleyhinde konuşmuş tek kişi 
yoktur. Kore'ye taallûk eden sarfiyat ortada 
bir kanun yokken yapılmıştır, buna karşı konu
şan da olmadı. Bunu bugün çıkaracağımız ka
nunla meşru bir hale getireceğiz. Ve Kore'deki 
birliğe ait olmak üzere bundan sonrası için sa
lâhiyet vereceğiz. Fakat istikbal için açık bir 
bono verilmesi doğru değildir. Birinci maddeyi 
okuyunuz, gayet umumi ve geniş salâhiyetleri 
ihtiva ettiğini göreceksiniz. 

Arkadaşlar, Hükümet her defasında Meclise 
gelmelidir. Meclis müstemirren çalışma halinde
dir, arada tatil kararı verir fakat Hükümet is
tediği anda Meclisi toplantıya çağırmak salâhi-
y elindedir. Kendisine verilen bir salâhiyeti hak
lı bir yerde kullanmaktan içtinap etmemiştir 
ve etmiyecektir. Hükümetin bu nokta üzerinde 
ısrar etmemesini rica ederim. 

EmruUah Nutku arkadaşım, fikirlerimde te
zat bulunduğunu söylediler. Bilâkis fikirlerimde 
tevafuk vardır. Bendeniz Kore'ye asker gönde
rilmesinin doğru olduğunu, ancak şekil bakı
mından Türkiye B. M. Meclisinin tasvibi alın
madan gönderilmesini tenkid ediyorum ve bu, 
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tenkidimde devam edeceğim. Bunun esbabı mu-
cifeesini de gensoru günü izah edeceğim. Ma
demki Meclise sorulmadan bir karar alınması
na muhalifim, ona taallûk eden ödeneğin de 
Meclisten geçirilmeden sarfeclilmesine muhali
fim. Bilmiyorum bunun neresinde tezat vardır. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; kanunun, önümüzde münakaşa ettiği
miz kanunun prensip itibariyle umumi mahiyet
te çıkması doğru olabilir. Bunda pek mahzur 
yoktur. Çünkü biraz evvel Millî Savunma Ba
kanının ifade ettiği veçhile kanunun tatbikatı 
para sarfını icabettirdiği takdirde Hükümet 
Meclisten ödeneğini istiyecektir ve Yüksek Mec
lis te ödenek münasebetiyle kendi murakabe 
hakkını kullanacaktır. Fakat şu noktayı arzet-
mek istiyorum ki, Hükümet burada, harice as
ker şevki hususunda önceden veya sonradan 
Yüksek Meclise müracaat lüzumunu duymakta 
olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bu itibarla
dır ki, kanunun umumi olması birçok mahzurlar 
doğurabilir. Diğer taraftan şimdi yapılan ka
nunun yani münakaşa ettiğimiz Kanunun, Hü
kümete, harice asker şevki hususunda geniş bir 
salâhiyet verdiği yani Meclise Danışma lüzumu
nu duymayacak şekilde bir salâhiyet tanıdığı 
mânasına gelmediğini de burada tebarüz ettir
meyi faydalı buldum. 

MUHİDDİN ERENER (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar; bugün müzakere etmekte bu
lunduğumuz kanun tasarısı, ne Hükümete ha
ricî memleketlere asker verme yetkisini teff,iz 
eden, ne de bununla ilgili bir hükmü ihtiva eden 
bir kanundur. Sadece, Birleşmiş Milletler em
rine silâhlı kıtalar verildiği takdirde onların 
riî&gröfTarmin ne suretle görüleeeği keyfiyetini 
natıktır. Böyle bir kanunun Mecliste müzake
resi l£ih gelmesi keyfiyeti, sadece işin malî ta
rafını mevzuu müzakere etmektir. Zira, bu 
masrafların kâffesinin yapılabilmesi sadece bu 
masrafların itası, buna mevzu olan fiil, hare
ket ve muamelelerin mevzuatımıza, Anayasa 
ve hususi kanunlarımıza intibak etmesi halinde 
kabildir. Binaenaleyh bu kanun kabul edilince, 
mütefcaddim şartların, arzettiğim gibi buna 
mevzu teşkil eden şeylerin mevzuatımıza uygun 
olup ökriarhası keyfiyetinin mahalli münakaşası, 
burası değildir. Muhalefetteki arkadaşlarımız
da, bilirler ki, bu keyfiyetin müzakeresi için ay
rıca" yollar mevcuttur, ayrıca usuller mevcuttur. 
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Meclisin murakabesi keyfiyetine gelince; bu 

nevi masraflar daima bu şekilde Meclislere ge
lir. Seferberlik halinde, asker ailelerine verile
cek tazminat, filân takdiri de memleketin filân 
ihtiyacı için ihtiyar olunacak masraflara dair 
kanun, diye gelir ve bütün bunların murakabesi, 
Büyük Millet Meclisi namına teşkil edilen bir 
organda yapılır ve icabederse her ödenek tah
sisi sırasında, Necip Bilge arkadaşımızın söyle
diği gibi, bunların münakaşaları burada da ya
pılır. Hükümetin, Meclis murakabesi dışında ki, 

. muhalefetin endişesi daima bu nokta üzerinde 
teksif edilimistir, masraf yapmak değil, bu 
masrafın icabettirdiği fiil ve harekette bulun
mak keyfiyetidir. 

Arkadaşlar; bendeniz bu hususta muhalefe
tin fikirlerine iştirak etmiyorum. Hükümetle 
Büyük Millet Meclisinin başka başka iki âlem
de yaşadığı gibi bir zehaba varamazdım. 

Kore Birliğinin gönderilmesi karariyle filen 
vaporlara bu birliğin irkâbı kararı arasında 
aylar geçti. Muhalefetteki arkadaşlarımız mil
letvekilliği fonksiyonuna dâhil bulunan mura
kabe salâhiyetlerinden hangisini kulandılar ki, 
Yüksek Meclisin murakabesinden kaçabilecek 
birtakım fiiler yapılmasından endişe etmekte
dirler. (Soldan alkışlar). (Sağdan anlaşılmadı 
sesleri). 

Hükümetin bu hususta alacağı her türlü ka
rar en seri surette daima büyük Meclisin ittılâı-
na vâsıl olacak ve Meclisteki arkadaşlarımızın 
her biri yetkilerini kullanmak suretiyle bu fiil
ler üzerinde murakabe etmek imkânını elbette 
bulacaklardır. Elbette ki, bu Meclis, hassasi
yetle hareket edecek ve Hükümetin hataya düş
tüğü noktalar varsa, Hükümeti o hatalardan 
döıldermesinî bilecektir 

Arkadaşlar; böyle bir masraf kanunun ka
bulü ve müzakeresi sırasında bütün bu bahisle
rin açılması, sanki Hükümet yavaş yavaş Bü
yük Millet Meclisinin murakabesinden kaçacak 
yolları aramakta ve bu yollardan birer birer yü
rüyerek Meclis murakabesinden vareste kalacak
mış gibi göstermeye kalkmak, en hafif tabiriyle, 
sırasız ve yersiz bir hareket olur. Bu bakımdan 
bu kanun üzerinde bahis buyurdukları endişele
rin hiçbirine mahal yoktur. Önümüzde, geçmiş
te bir misal vardır. Hükümet bu birliği gönder
meye karar verdikten sonra mevzuatımızda ol-
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madiği halde bunlar için masraf ihtiyarına mec
bur olmuştur, 

Arkadaşlar; böyle bir hal mi daha iyi dir, 
yoksa bu gibi ahvalde Hükümete kanuni birta
kım salâhiyetler vermiş olmak, hâdiselere ta
kaddüm edip tedbirleri evvelden düşünmüş ol
mak mı daha iyidir? 

Onun için kanunun teklif edildiği şekilde 
aynı başlıkla geçmesini rica ediyorum. (Soldan 
bravo sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; şimdi değiştirge
lerin dikkate alınıp alınmamasını oyunuza su
nacağım. Her iki değiştirge de kanunun Ko
re'ye hasredilmesi mahiyetindedir. Türkoğlu'-
nun önergesinde tasarı içinde buna aykırı hü
kümler varsa çıkarılması ve maddelerin ona 
göre değiştirilmesi mahiyetindedir. 

Binaenaleyh her ikisi de aynı mânayı taşıdı
ğına göre iki önergeyi de oyunuza arzediyorum. 
Bu önergelerin dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Çoğunlukla kabul edilme
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere askerî 
birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek 
ordu mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli 
istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler emrine ve
rilmek üzere askerî birlikler halinde yabancı 
ülkelere gönderilecek ordu mensuplarına verilecek 
yolluklarla yurt dışında bulundukları müddetçe 
muhassas maaş veya ücretlerine ilâveten verile
cek tazminatın ve birliğin yiyecek giyecek, ya
kacak ve tedavi gibi çeşitli masraflarının mik
tarı ile her türlü satmalmalarm şekil ve ödeme 
tarzı Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Çoğunlukla madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE .2. — Birleşmiş Milletler emrine ve
rilmek üzere yabancı ülkelere gönderilecek as
kerî birliklere mensup subay, askerî ve sivil me
mur ve hizmetlilerle gedikli erbaşların bu durum
larının devamı sırasında yolluğa müstahak aile
lerini Türkiye sınırları içerisinde ikamet edecek
leri mahalle kadar gönderenlere bir defaya mah-
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sus olmak üzere Mülkiye Harcırah Kararnamesi 
ve ek ve tadilleri esasları dâhilinde aile yolluğu 
ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
aynen oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde çoğunlukla kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Yabancı memleketlere gönde 
rilmîş ve gönderilecek olan birliklere mensup su
bay, askerî ve sivil memurlarla hizmetliler ve ge
dikli erbaşların Anavatana hava değişimi için 
gelmeleri icabeden hallerde ailelerinin bulundu
ğu veya raporlarında yazılı hastalıklarının fen-
nen icabettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüş 
yollukları Mülkiye Harcırah Kararnamesi ek ve 
tadilleri hükümleri dairesinde verilir. Hava de
ğişimi sebebiyle Anayurda gelecek ve dönecek er
lere Bakanlar Kurulunca takdir olunacak zaruri 
masrafları ile yevmiyeleri ödenir. 

Bu gibilerin geliş yolluklarına ödenmek üze
re mezkûr birlik komutanı emrine Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilecek miktarda kredi açtırılır 
veya avans verilir. 

Birinci fıkraya göre hastalık icabı bir mahalde 
oturmaları fennen zaruri olan ordu mensupları
nın bu mahallere kadar gelecek harcıraha müs
tahak aile efradına da ayrıca azimet ve avdet 
yolluğu verilir. 

BAŞKAN — Konuşacak var mı? 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Sayın arkadaş

lar, bu üçüncü maddenin bir fıkrasına birkaç 
cümle ilâvesi hakkında Sayın Milletvekili Se
dat Barı arkadaşımla beraber bir teklifimiz 
var. Kısaca arzedeyim. 

Bizim eskiden beri bir âdetimiz vardır. As
ker yaralanır, hastalanır eğer bunun tedavisi 
uzun sürecekse kendisine hastanede yer yok 
diye 6 ay, 7, 8, 9 ay gibi bir müddet istirahat 
verilir, köye gönderilir. Fakat bu asker, bu 
hasta veya sakat olan asker tedavisinin netice
sine kadar ailesine bâr olur. 

Askerî hastanelerde hekimlik yapan bütün 
arkadaşların yüreğinin titrediği nokta budur. 

Mehmetçik bazan mahcubiyetinden benim ai
lem fakirdir, bana bakamaz diyemez. Bir kısmı 
söyler, acı acı dertler döker. Fakat hastanede 
yatak azdır, yatacak hasta çoktur. Köylerine 
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giderler. Ailelerine bâr olurlar. Halbuki o as
kerin, o Mehmedin, o seneki bütçede aylık iaşe 
tahsisatı çıkmıştır. Bu aylık iaşe tahsisatı ordu 
kuvvesine dâhil olduğu için köyünde kendisine 
tediye etmek mümkündür. Fakat maalesef bugün 
mevzuatımız buna müsait değildir. Halbuki Bal
kan devletlerinde, Avrupa ve Amerika orduların
da evleviyetle, askerde bu gibi hastalıklarda, kaza
larda yaralananlara köylerinde, evlerinde kalacak
lara hususi tazminatlar da verilir. Bu büyük 
bir mesele. Bütçe konusunda arz-etmek istiyo
ruz. Yalnız burada sırası, geldi Hükümet tek
lifinde, komisyon teklifinde Kore'de hastala
nan, tedavi için buraya gelecek ve tebdili ha
vada kalacak Mehmet'lerin yolluklarını düşün
müş, zaruri masrafları ile gündeliklerini düşün
müş, fakat onların burada aileleri nezdinde 
gidip de hava değişimi yapmaya mecbur olduğu 
kısmı açık bırakmıştır, oradaki iaşesini düşün
memiştir. Takdir ve tasavvur buyurursunuz ki; 
bir insanî ideal uğrunda Birleşmiş Milletler 
hesabına Hükümetiniz, Meclisiniz karar ver
miş göndermiş olduğu mehmetler, kahramanlık 
mer ki beleri ve tarih yazmış insanlar yaralı ve
ya hasta olarak gelecekler, biz onları yine 
köydeki ailesi üzerine yük edeceğiz. Yani hem 
kanını, hem parasını bizim fakir milletimizin 
ailelerine yükletmek muvafıkı mâdelet olmıya-
caktır. 

Sureti umumiyede ordular, iki ay zarfında 
tedavi olunacak vakaları ordu gerisinde tutar
lar, iki ay zarfında tedavi edilemiyecek olanları 
da yurda, memleketine gönderirler. Nitekim bu 
sefer benim bildiğim, Kore Ordusundan 6 - 7 
Mehmet tedavi edilmek üzere yurda gelmiştir. 
Bunlar, vaziyeti katî bir neticeye bağlanmcıya 
kadar tebdilıhavalı olarak köylerine gider. Mü
esseselerimiz Ibu 'giibi vakalarda daimî olarak 
hastanelerde kalmasına müsait olmadığı için hiç 
olmazsa köylerine gönderdiğimiz bu gibi telbdil-
havalıların zaten Ibütçe ile çıkmış olan tayinat 
Ibedellerini ftıer ay kendilerine verelim. Bu iti-
Ibarla Ibu fıkranın mezkûr maddenin, yani üçün
cü maddenin sonuna eklenmesini teklif ediyo
rum. 

Bunun için de (bir takrir takdim ediyorum. 
(Muvafık seslen). 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arzettiğim veçjhüe müzakere 
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edilmekte olan kanunun Bütçe Komisyonunca 
kaibul edilen metninin 3 ncü maddesinin Ibirinci 
fıkrası sonuna şu cümlenin ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. «Ve hava değişimi müddetini aileleri 
nezdin'de geçirdikleri takdirde; aylık taymatla-
rı tutarı, her ay Ikendilerine ödenir.» 

Seyhan Milletvekili 
Cezmi Türk 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Bu yerindedir. Bu, ka
nunun ruhuna çok muvafıktır. Yalnız aylık ta
yın (bedelleri denmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 

KALAFAT (Çanakkale) — Mutabıkız. Aylık ta
yın (bedelleri denecektir. 

BAŞKAN — Şifahi olmaz. Komisyon metni 
hazırlasın ve (bize lütfen versin. 

Arkadaşlar, Ibu değiştirgenin dikkate alın
masını kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. Şimdi komisyonun tadil teklifini aynen 
arzedeceğiz. 

KEMAL BALTA (Rize) - , Efendim, yalnız 
bir nokta var, arzedeyim : Askerlerden terhise 
müstahak olanlar olduğu gibi savaş yapar ge
lir tebdilihavası 5 ay da olabilir. Onlar da bu 
kanunun çerçevesi içine ıgirecek mi, girmiyecek 
mi? 

BAŞKAN — Tevdilhavalı ise girecek tabiî. 
KEMAL BALTA (Rize) — Terhise müsta

hak da olalbilir, onlar da girecek mi? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV

KET ÎNCE (Manisa) — Telbdilhava müddetin-
ce verilecek. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, maddenin değişik 
şekli komisyondan gelinceye kadar geçici madde
nin müzakeresine geçiyoruz. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun neşrinden 
evvel Kore'ye gönderilmiş olan birliğe dâhil or
du mensupları hakkında da ıbu Kanun hüküm
leri uygulanır. 

NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; geçici maddenin Bütçe Komisyonun
da aldığı şekil şimdi okundu, dinlediniz. Hal
buki Hükümet tasarısındaki ifade şekli bun
dan daha başkadır. O maddeyi aynen okuyo
rum. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yayımın-
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dan evvel Kore'ye gönderilmiş olan birliğe dâ
hil ordu mensuplarına muhtelif namlarla yapıl
mış olan tediyeler, bu kanuna göre tahakkuk 
edecek istihkaklarından mahsup olunur. 

Hükümetin maddeyi bu şekilde sevketmiş 
olmasının sebebi şu olsa gerektir; malûmu âli
niz kanunlar makabline şâmil olmaz, mabadine 
şâmil olur. Halbuki bu kanun çıkmadan evvel 
Kore savaş birliğimize verilmiş olan paralar 
vardır. îşte geçici madde ile bu sarfiyat meşru-
laştırılmaktadır. Yani kanunun makabline teş
mili temin edilmektedir. 

Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarının 
teklifleri kabul edildiği takdirde şöyle bir 
mahzur ortaya çıkabilir. Şimdiye kadar kanun 
mevcut olmadığı halde verilmiş olan paraların. 
bugün bu kanunla kabul edilen masraflardan 
mahsubu yapılacak mıdır? Yapılmıyacak mıdır? 
Bu nokta müşkülâtı mucip olabilir. Belki Sayış
tay bunu kabul etmiyecektir. Fakat böyle yer
siz müracaatlarla Devlet daireleri boşu boşuna 
işgal edilmiş olacaktır. Halbuki kanuna mahsu
bu yapılacağına dair bir sarahat konursa her 
hangi bir istihkak sahibi mahsubun yapılacağını 
düşünerek bu iddiayı ileri sürmiyecektir. 
Böyle bir saraaht bulunmadığı takdirde^ 
acaba benim hakkım var mıdır, yok mudur di
ye bir düşünceye kapılarak Devlet dairesine 
gelecek ve kendisinin evvelce almış olduğu pa
ranın mahsubuna kanunen imkân olmadığı dü
şüncesi ile dâva açacak veya icap eden makama 
müracaatta bulunacaktır. îşte böyle müracaat
lara meydan vermemek ve Devlet dairelerini 
fuzuli şekilde işgal etmemek için, bendeniz, bu 
geçici maddenin, Hükümet tasarısında olduğu 
şekilde reye arzedilmesini teklif ve rica ediyo
rum ve bu hususta bir de takrir takdim ediyo
rum. Takdir yüksek heyetinizindir. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
KALAFAT (Çanakkale) — Efendim bu teklif 
encümende de teklif edildi. Uzun zaman konu
şuldu. Fakat Hükümetin teklifi bizim Bütçe 
Komisyonunun teklifinin aynıdır. Aynı maksa
dın taha£sül edeceği neticesine vardık. Bu ka
nunda Kore ve mümasil yerlere gidecek olan
lara verilecek tediyeler etraflı olarak izah edil
miştir. Kanunun neşrinden evvel Kore'ye gön
derilmiş ordu mensuplarına da tatbik edilir, 
denmesi, Sayıştayda hiçbir güçlüğe uğramıya-
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cağına delildir. Biz bu maddenin maksadı te
min ettiğine kaniiz. 

FERİD MELEN (Van) — Bir sual soraca
ğım. Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yü
rürlüğe gireceğine göre, bu kanunun yayımı 
farilimden evvel Kore'ye gönderilen birliklerin 
vaziyeti ne olacaktır? Çünkü geçmiş zaman için 
bu madde hükmünden istifade etmeye imkân 
yoktur, tavzih etmek lâzımdır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Encümende ken
dileri âzadır, nasıl sorabilirler? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMtN 
KALAFAT (Devamla) — Geçici maddeye, bu 
kanun hükümlerinin Kore 'ye evvelce gönderil
miş olanlar hakkında da tatbik edileceği hük
mü sarahaten konmuş olduğuna göre, zatı âli
nizin söylediğiniz endişenin varit olmaması lâ-
zımgelir. 

BAŞKAN — Arkadaşların 
izah ettikleri şekilde bu kanunun neşrinden 

evvel Kore'ye gönderilmiş birliğe dâhil ordu 
mensupları hakkında da uygulanır mânası, ka
nunun yayımı tarihinden değil, Kore'ye gön
derildikleri tarihten itibaren bulunduğunu ko
misyon tasrih etmiş bulunuyor. Bu zaruret de, 
bu şekilde izah ve telâfi edilmiştir. 

Şimdi Necip Bilge'nin aynı konudaki değiş
tirgesinin, dikkate alınıp alınmamasını oyunu
za sunmadan evvel, okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici maddenin hükümet tasarısında oldu

ğu şekilde kabulünün oya konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

BAŞKAN — Efendim, komisyon buna ih
tiyaç olmadığını mı kabul ediyor? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
KALAFAT (Çanakkale) — İhtiyaç yoktur. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Müsaade ederseniz bu takrir hakkında sözüm 
var. 

Efendim, gerçi komisyon böyle söylüyor 
ama tatbikatta hâdise karşısında Sayıştay vesair 
merciler tereddüt eder. (Doğru sesleri). Vatan
daşları aşağı yukarı gelmeye gitmeye tâbi tu
tar. Onun için istirham ederim, arkadaşımın 
takririni kabul buyurunuz, fazla vuzuhtan bir 
zarar gelmez. (Doğru sesleri). 
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BAŞKAN — Şu halde bu takriri dikkate al

mayı kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Çoğun
lukla kabul edilmiştir. 

Şimdi Hükümetin geçici maddesini okuyoruz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımın
dan evvel Kore'ye gönderilmiş olan birliğe dâhil 
ordu mensuplarına muhtelif namlarla yapılmış 
olan tediyeler, bu kanuna göre, tahakkuk edecek 
istihkaklardan mahsup olunur. 

BAŞKAN — Şu halde bu maddeyi, yâni Hü
kümetin geçici maddesini yüksek reyinize arze-
diyorum: Kabul edenler... Etmiyenler.. İttifakla 
kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen fıkrayı okuyoruz. Üçün
cü maddeye fıkra eklenmesi teklifi vardır. 

(Hava değişimini ana yur t ta ' geçirecek olan 
erbaşlara ve erlere bu müddete münhasır olmak 
üzere aylık tayın istihkakları nakden ödenir.) 

(Bir daha okunsun sesleri). 
(Fıkra bir daha okundu). 
BAŞKAN — Arkadaşlar, üçüncü maddenin 

birinci fıkrasından sonra bu fıkranın ilâvesi 
suretiyle üçüncü maddeyi heyeti umumiyesiy-
1e yüksek reyinize sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Bunun hakkında bir önerge 
vardır. 

Başkanlığa 
Kanunun 4 ncü ve 5 nci maddelerinin Hükü

met t.ekjifi veçhile kabulünü teklif ederim. 
İstanbul. 

A. Hamdi Başar 

BAŞKAN — Yani şu şekildedir efendim. 
Kanunun şimdi okunan maddesi neşri tarihinden 
muteberdir, diyor halbuki reye konulması iste
nen Hükümet teklifinde ise «yayını tarihinden 
yürürlüğe girer» diyor. (Ne farkı var sesleri?) 

REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka
daşlar, Hamdi Bey arkadaşımız Bütçe Komisyo
nunda âzadır, huzurunuzda teklif edilen maz
batada da imzası vardır. Binaenaleyh imzası bu
lunan bir arkadaşın burada tadil teklifinde bu
lunması muvafık değildir. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim, benim kanaatimce her komisyon ken
disine verilmiş olan vazifeleri ifa eder. Hükü-
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met bir metin getiriyor, Millî Savunma Komis
yonu ayrı bir metin tesbit ediyor ve tasarı malî 
bakımdan incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna 
veriliyor. Bendenizin, Hükümet teklifinin reye 
konmasını istemekteki maksadım; hem Bütçe 
Komisyonunun kendi vazifesini ifa etmesi bakı
mından ve hem de bu teklifin öz Türkçeye uy
ması bakımındandır. 

BAŞKAN — Şu halde bu değiştirgenin dik
kate alınmasını kabul edenler... 

HULUSİ KÖYMEN (Bursa) — Değiştirge 
bir daha okunsun. 

BAŞKAN — Okuyoruz. 
(İstanbul Hamdi Başar'm değiştirgesi tekrar 

.okundu) 
BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... 

Almıyanlar... Dikkate alınması çoğunlukla ka
bul edilmiştir. 

O halde Hükümetin teklifi esas olacaktır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Şimdi yine Hükümet teklifinden beşinci 
maddeyi okutuyorum: 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Efendim, tümünü reyinize arzediyorum. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Efendim, mu

vakkat madde hakkında kısa bir maruzatta bu
lunacaktım, zaruri olarak, farkında olmaksızın 
sözümü arzetmek imkânı olmadı. Tüzüğümüzün 
137 nci maddesi Milletvekillerine rey vermeden 
önce konuşma imkânını Arerdiği için bu madde
den istifade ederek grupumuzun noktai nazarı
nı arzetmek istiyorum. 

Biz Kore'ye giden askerlerimize Cumhuri
yet Hükümetinin vereceği tahsisatı kemali min
net ve şükranla kabul etmekteyiz. 

(Soldan, muhalif kaldınız sesleri) 
Bilhassa rica ederim müsaade buyurun da ko

nuşma imkanı hasıl olsun. 
BAŞKAN — Böyle ufak tefek müdahaleler 

olabilir, siz buyurun devam ediniz. 
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AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Ayrıca temen

nimiz şudur ki Hükümetimiz bir kıstas kulla
nırken Birleşmiş Milletler emrine verilmiş diğer 
milletler efradından ve subaylarından daha aşa
ğı bir tahsisat kabul etmesin. (Bravo sesleri) 
Kanunun heyeti umumiyesi, atiye ait hâdiseler 
hakkında Büyük Millet Meclisinin muvafakati 
alınmaksızın asker sevkı gibi bir hâdiseyi ihti
va ettiği için "çekinser rey vermek mecburiye
tinde kalacağız. Bunu da arzetmek mecburiye
tindeyiz... 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFÎK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Arkadaşlar, mevzuun 
hassasiyeti nispetinde ilk günden itibaren lüzu
mu kadar Türk haysiyet ve şerefinin başka 
milletlerin haysiyet ve şerefinden bir santim 
ve bir milim aşağı olmayacağını, (Sağ olun ses
leri) Bu hususta büyük dikkat ve taassup gös-
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tereceğimizi huzurunuzda tekrar arzederim. 
(Bravo sesleri) 

Bu mesele Amerika'lılarla bir konuşmamız
da mevzuubahis olduğu zaman onlar da bizim 
askerlere verilecek tazminatın kendilerininkin
den aşağı olmıyacağı keyfiyetini tabiî olarak 
beyan etmişler ve bu keyfiyet üzerinde mutabık 
kalmışızdır. Huzuru millette ve bütün vatandaş
lar önünde tekrar edeceğim ki, yüksek tarihi
mizde sabit olduğu ve son günlerde de ayrıca 
sabit olan Türk haysiyet ve şerefinin daima 
yüksek kalmasa hususuna bütün hayatımız bede-
lince çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. (Sağ
dan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN —• Şimdi kanunun tümünü yüksek 
heyetinizin reyine arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Efendim, müstenkif arkadaşlarla 
beraber çoğunlukla kabul edilmiştir. 

5. — ÖNERGELER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, 
Kore'de Birleşmiş Milletler saflarında kanlan 
ile yeni bir Türk vatanı ve istiklâli kuran aziz 
şehitlerimin için bir dakika ihtiram sükûtu ya
pılmasına dair önergesi (4/84) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okunacaktır. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Kore'de hürriyet ordusunda kanlariyle ye

ni bir Türk vatanı ve istiklâli kuran aziz şe
hitlerimize Yüksek Meclisçe bir dakika ihtiram 
sükûtu yapılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

BAŞKAN — Teklifi yüksek heyetinizin re
yine arzederken hep beraber ayakta muhterem 
şehitlerimizin ruhunu tâzızen ve gazilerimizin 
mânevi huzurunda bir dakika ayakta sükûta 
davet ediyorum. 

(Bir dakika ayakta sükût edildi) 

FEHMÎ ÇOBANOÖLU (Erzurum) — Hükü
metten bir ricada bulunacağım. 

BAŞKAN — Kanun kabul edilmiştir. Ne hak
kında konuşacaksınız ? 

FEHMÎ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Kanun 
hakkında değil, ibaşka (bir mevzu.. 

BAŞKAN — Kanun hakkında değilmiş, mü
saade ederseniz konulsunlar. 

FEHMİ ÇÖBANOĞLU (Erzurum) — Arka
daşlar,, Kore 1de şehit düşen evlâtlarımızın tah
sisatı hususunda, Ibaibalarmm şehitlik maaşı key
fiyeti Emekli Kanununun 72 nci maddesiyle te
zat teşkil eder. Orada şehit tolan kardeşlerimi
zin babaları, 05 yaşını doldurmamış ve sağlam 
ise şehit maaşı alamazlar. Hükümetten ricam, 
bu noktayı nazarı itibara alarak (bize bir kanun 
getirsin. Mâruzâtım bundan, ibarettir. 

BAŞKAN — 8 . XII . 1950 Cuma günü saat 
15 te toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 
• * • * « 

DÜZEtTÎŞ 

İl . nci Birleşim tutanağında aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 
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S Sayısı: 11 
Birleşmiş Milletler emrine Verilmek üzere askerî birlikler halinde 
yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve ücret
leriyle çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında Ka

nun tasarısı, Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/76) 

T. C. 
Başbakanlık .27. XI. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü • 

Sayı : 71 - 1711, 12105 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere askerî birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek 
ordu mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 24 . XI . 1950 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarım
la arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Birlik halinde ve savaş maksadiyle yabancı memleketlere gönderilecek ordu mensuplarının 
maaş, ücret, yevmiye ve yolluk gibi özlük haklarını ve bu kabîl birliklerde yiyecek, giyecek, te
davi ve sair çeşitli giderlerin miktar, nispet ve mahiyetini tâyin eden bir hüküm mevcut olma
ması sebebiyle bu lüzum ve ihtiyaçları tanzim eden bir kanun tasarısına ihtiyaç hâsıl oimtiş ve bu 
maksatla işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır: 

1. Askerî Birlik halinde savaş maksadiyle yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensupları
nın yurt dışında bulundukları müddetçe rütbelerine mahsus maaş veya ücretlerine ilâveten veri
lecek tazminatın ve birliğin yiyecek, giyecek, yakacak, yolluk ve tedavi gibi çeşitli istihkakları
nın ve sair masraflarının miktar veya nispetiyle her türlü satınalmaların şekli ve ödeme tarzı 
Bakanlar Kurulunca tesbit olunacağı tasarının 1. maddesinde gösterilmiştir. 

2. Askerî birlik halinde savaş maksadiyle yabancı ülkelere gönderilecek olanların ailelerini 
ana, baba veya sair akrabalarının yanma göndermek istemeleri muhtemel bulunduğu cihetle yurt 
içine münhasır kalmak şartiyle gidecekleri mahalle kadar ve MF 4şfaya mahsus olmak üzere yol
luk verilmesi zaruri görülmekte ve harcırah kararnamesinde buna dair bir hüküm mevcut bu
lunmasından ötürü tasarının 2. maddesine bu hususu sağlayıcı hüküm konulmuştur. 

3. Yabancı memleketlere savaş maksadiyle gönderilmiş olan birliklere mensup subay, askerî 
ve sivil memurlarla gediklilerin hava değişimi için anavatana gelmeleri icap ettiğinde aileleri
nin bulundukları mahalle kadar geliş ye dönüş yolluklarının harcırah kararnamesi hükümleri da
iresinde tesviye olunacağı ve hava değişimi sebebiyle anayurda gelecek ve dönecek erlerin yalnız 
zaruri masraflarının ödeneceği hakkında tasarının 3. maddesine gerekli hüküm konulduğu gibi bu 
gibilerin geliş yolluklarına ödenmek üzere mezkûr birlik komutanı emrine Bakanlar Kurulunca 



tesbit edilecek miktarda kredi agtırılacağı veya avans verileceği ayrıca tasrih kılınmıştır. 
4. îşbu kanun yayımından evvel Kore'ye gönderilen birlik mensupları hakkında da tasarının 

geçici maddesinde hüküm tesis edilmiştir. 
5. Yürürlüğe ve yürütmeye ait hükümler tasarının 4. ve 5. maddelerinde gösterilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyosu 

Esas No. 1/76 
Karar No. 4 

30 .XI . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere 
askerî birlikler halinde yabancı ülkelere gön
derilecek ordu mencuplarınm aylık ve ücretle
riyle çeşitli istihkakları ve birliğin sair mas
rafları hakkında Millî Savunma Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 24.XI.1950 
tarihli karariyle Büyük Millet Meclisine sunu
lan ve Yüksek Başkanlıkça 27 . XI ' . 1950 ta
rihinde komisyonumuza havale olunan Kanun 
tasarısı ile geı ekçesi komisyonumuzun 29 . XI . 
1950 tarihli toplantısında Millî Savunma Baka
nı ile Maliye ve Millî Savunma Bakanlığı tem-
sicilleri hazır olduğu halde okunup incelendi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde izah olundu
ğu veçhile yabancı memleketlere gönderilecek 
birliklere dair ordu mensuplarının maaş ve 
ücret ve sair çeşitli masrafları hakkında mevzu
atımız arasında kanuni bir hüküm mevcut ol
maması sebebiyle bu hususları tanzim ve tes
bit için bu kanun tasarısının tanzim edildiği 
anlaşılmış ve gösterilen gerekçe heyeti umu-
miyesi itibariyle komisyonumuzca da oybirli
ğiyle muvafık görülmüştür. 

Kanun maddeleri üzerinde yapılan incele
meler sonucunda: 

Birinci madde, hükmünün erata da teşmili 
komisyonumuzca uygun görülerek bu maksadı 
temin için metinden (rütbelerine) kelimesi kal
dırılmak suretiyle hükmünün bütün ordu men
suplarına teşmili kabul edilmiştir. * 

İkinci madde, bu madde esas itibariyle ko
misyonumuzca da uygun görülmüştür. Ancak 
hükmünün sivil memur ve hizmetlilere de 
tatbikini temin için ordu mensupları arasına 

(Sivil memur ve hizmetliler) de eklenmiştir. 
Üçüncü madde, bu maddeye göre erata ve

rilecek zaruri masraf mefhumuna dâhil husus
lar hakkında her türlü tereddütleri izale mak-
sadiyle bu masrafların nevi, mahiyet ve mik
tarlarının ve bir de erata ayrıca münasip mik
tarda yolluk namiyle bir para verilmesi dahi 
komisyonumuzca muvafık görülerek bu suret
le verilecek yevmiyeler miktarının takdiri key
fiyetinin Bakanlar Kuruluna bırakılması tesbit 
edilmiştir. 

Bundan başka, hava tebdili maksadiyle yur
da gelecek ordu mensuplarının hastalıkları ica
bı oturmaları fennen zaruri görülmüş olan ma
hallere kadar gerek kendilerine ve gerek yan
larına celbetmek istiyecekleri ailelerine gidiş 
ve geliş yolluğu ödenmesi -de komisyonumuzca 
karar altına alınmıştır. 

Bu madde yukarda gösterilen hususları ih
tiva edecek şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde : Kanunun yayımından önce 
Kore 'ye gönderilmiş olan birlik mensupları hak
kında da bu kanun hükmünün tatbikini temin 
için Hükümetçe hazırlanmış o1 an metin de ev
velce verilmiş olan paraların mahsubuna müte
dair fıkra zait görülmüş ve maddede sayılan te
ferruata mahal görülmiyerek maddenin evvelce 
Kore'ye gönderilenlere de teşmilen tatbikini te
min için yeniden tertip ve tanzim olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve<-
rilmek üzere dosya Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma K. Başkanı Sözcü 

Kocaeli Kastamonu 
Gl. Saim önhon Ol. Rifat Taşhm 
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Kâtip 
Denizli 

Gl. Fikret Karabudak 
îmzada bulunamadı 

Eskişehir 
Gl. A. Fuad Cebesoy 

Diyarbakır 
Y. Kâmil Aktuğ 

İsparta 
îrfan Aksu 

imzada bulunamadı 

istanbul 
S<mi Yaver 

Kayseri 
Gl. İsmail Berkok 

* Riee 
Kemal Balta 

Kastamonu 
Gl. Galip Beniz 

Konya 
Ziya Barlas 

imzada bulunamadı 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/76 
Karar No. 5 

1 . XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere as
kerî birlikler halinde yabancı ülkelere gönderi
lecek ordu mensuplarının aylık ve ücretleriyle 
çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları 
hakkında Millî Savunma Bakanlığınca! hazırla
nıp Başbakanlığın 27 . XI . 1950 tarihli ve 12105 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Ka
nun lâyihası Millî Savunma Komisyonu raporiy-
le birlikte Komisyonumuza verilmekle Millî Sa
vunma Bakanı Refik ince ve Maliye Bakanlığı
nın yetkili temsilcisi hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. 

Birleşmiş Milletler emrine Kareye gönderilen 
Savaş Birliğimizin mensuplarına verilecek aylık 
ve ücretlerle bunlara ilâveten ödenecek tazminat 
ve birliğin yiyecek, giyecek, yakacak, yolluk ve 
tedavi gibi çeşitli masraflarının miktar ve nis
petlerinin tâyin ve tesbitinde ve birlik için ya
pılacak satın, almaların şekli ve ödeme tarzı hak
kında ne suretle muamele yapılacağına dair mev
zuatımız arasında bu yolda şimdiye kadar ted
vin edilmiş hükümler mevcut olmadığından Hü
kümet, bu vaziyetin gerektirdiği usul ve kaide
leri derpiş «den yeni bir kamunun hazırlanması 
lüzum ve zaruretini duymuş ve bu maksatla ta
sarının hazırlandığı alman, izahlardan anlaşıl
mıştır. 

Tasarı hazırlanırken Devletimizin Birleşmiş 
Milletler üyesi olduğunu ve bu sebeple Birleşmiş 
Milletler Anayasasının gereklerine uygun ola
rak başka yerlerde de buna mümasil çalışmalara 
katılmanın ihtimal dahilinde bulunduğunu ıgöz 

önünde (bulunduran Hükümet, Ibu maksatla yurt 
dışına çıkacak askerî birlikler mensuplarının 
aylık ve. ücretleriyle çeşitli istihkakları ve Ibir-
liğin sair masrafları hakkında umumi mahiyet
te bir tasarının hazırlanmasını uygun görmüş
tür. 

Birleşmiş Milletler Üyesi sıfatiyle tahaddüs 
eden ibu yeni vaziyet karşısında mevzuatımızın 
noksanlarını ikmal etmek zarureti Komisyonu
muzca da yerinde görülmüştür. 

... Komisyonumuzca, tasarının (bütçeye tahmil 
edeceği külfet üzerinde durulmuş ve alman (iza
ha göre : 

a) Birleşmiş Milletler Üyeliğinin taibiî (bir 
neticesi «larak yapılan ve yapılacak olan bu 
kabîl masrafların (bütçenin gider bölümlerinde 
filhal mevzu tahsisatla karşılanacağı, şayet dü
şünülmemiş hizmetler zuhur ederse bunlar için 
de ayrıca tertip açılarak ödenek isteneceği, bi
naenaleyh bütçe dışında h*r hangi bir masrafın 
derpiş edilmediği, 

ıb) Halen Kore'de Ibulunan (birliğimize ay
lık, ücret, tazminat ve yolluk .gübi muhtelif nam
larla ödenecek giderlerin, ki, bugünkü hesapla
ra göre seneliği takriben iki milyon sekiz yüz 
küsur bin lira raddesindedir. 

Bu giderler bütçemizden verildiği ve verile
bileceği gibi yiyecek, giyecek, yakacak ve sair 
birtakım giderlerin kle Birleşmiş Milletler adına 
Amerika tarafından yapılmakta olduğu ve sa
vaş sonunda karşılıklı yapılacak muhasebede 
Ibütün bu giderlerin Birleşmiş Milletleırtriitçesi-
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ne intikal ettirilerek bu bütçeden garameten 
ödeneceği ve Hükümetimizin masraflarının da bu 
garame dâhilinde hissemize düşen miktarla 
mahsubu yapıldıktan sonra alacaklı veya borç
lu durumumuza göre hareket olunacağı; 

c) Birleşmiş Milletlere mensup sair birlik
lerin dununda her hangi bir vaziyetin husulüne 
meydan verilmiyeeeği; 

d) Bu giderlerin tahdit ve tasrihinin önce
den yapılmasına imkân bulunmadığı, ancak Ba
kanlar Kuruluna bu tasarı ile tanınan yetkiye 
göre kararlaştırılacak esasların dışına çıkılamı-
yacağı; 
Anlaşılmıştır. 

Tasarının, yabancı memleketlere savaş birlik
leri göndermek hususunda Hükümete geniş bir 
yetki verdiği şekilde vâki olan itirazın da varit 
olmadığı, gerek tasarının başlığından ve gerekse 
metninden de anlaşıldığı üzere bu kanunla tama-
miyle Birleşmiş Milletler emrine verilecek birlik
lere münhasır ve bu yolda gönderilecek kıtaların 
her türlü ödeneklerini tanzime matuf bulunduğu 
ifade edilmiş ve Komisyonumuz da bu görüşe ka
tılmış bulunmaktadır. 

Tasarının maddelerine gelince : 
Görüşmelere Millî Savunma Komisyonu metni 

esas tutulmuş ve bu metnin birinci ve ikinci 
maddeleri ayniyle kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddenin ikinci fıkrası gereğince öde
necek gidiş ve geliş yolluklarının (Mülkiye Har
cırah Kararnamesiyle ek ve tadilleri) hükümle
rine göre verileceği tasrih edilmiş ve son fıkrası 
gereğince ödenecek yollukların harcıraha müsta
hak aile efradına hasrının tavzihi Komisyonu
muzca uygun görülmüş ve madde buna göre ya
zılmıştır. 

Geçici maddeye gelince : Bu madde hükmü
nün Kore Birliğinin harekete hazırlandığı tarih
ten itibaren tatbiki mümkün bulunduğu cihetle 
Ordu mensuplarına ve ailelerine verilen yolluk 
ve yapılan masrafları kanun hükümleri dairesin
de tahakkuk ettirmek ve evvelce vâki tediyelerin 
mahsubunu sağlamak mümkün bulunduğu cihetle 
bu hususta ayrıca bir hüküm ilâvesine lüzum ve 
mahal görülmemiştir. 

Dördüncü ve beşinci maddelerinde ufak ibare 
değişikliği yapılmıştır. 

Bu şekilde yeniden hazırlanan tasarı ivedi

likle ve öncelikle görüşülmesi dileğiyle Kamuta
yın Yüksek onayına sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Antalya 

A. Sanoğlu 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
Kırklareli 
£. Bakay 

Maraş 
N. Ökmen 

Başkanvekili 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Afyon K. 
A. Vezir oğlu 

Aydın 
E. Menderes 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Konya 
B. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Giresun 
M. Şener 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. A. Ülgen 

Seyhan 
Dr. 8. Barı 

Tokad Trabzon 
8. Atanç 8. F. Kalaycıoğlu 

Urfa 
Doç. Dr. F. Ergin 

Mardin 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kararma 

istinaden Türkiye'nin ecnebi memleketlere si
lâhlı kuvvetler göndermesi için, bu Teşkilât 
Andlaşmasmm 43 ncü maddesine göre «mahsus 
anlaşmalar» yapılması ve bunların Anayasa
nın 26 ncı maddesi gereğince birer kanunla 
Büyük Millet .Meclisine tasdik ettirilmesi za
ruri olduğundan bu şekilde umumi bir kanu
nun çıkarılmasına muhalifim. Kanunun yal
nız Kore'ye gönderilen Türk Birliği mensupla
rına verilecek ödeneklere hasredilmesi gerek

tiği kanaatindeyim. 
K. Türkoğlu 

Malatya 
Kanunun Kore'de savaşan subay ve er

lerimize hasru kasrı gerekirken Hükümete ge
niş salâhiyetler veren ve her hâdisede Büyük 
Millet Meclisinin kararını almadan otomatik 
hareket imkânını bahşeden 'bir hüviyet veril
miş olmasına muhalifim. Seheplerini Kamu

tayda arz ve izah edeceğim. 
Mehmet Sadık Eti 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere askerî 
•birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek 
ordu mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli 
istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler emrine ve
rilmek üzere askerî birlikler halinde yabancı ül
kelere gönderilecek ordu mensuplarının yurt dı
şında bulundukları müddetçe maaş veya ücret-
İrine ilâveten verilecek tazminatın ve birliğin yi
yecek, giyecek, yakacak, ve tedavi gibi çeşitli mas
raflarının miktar veya nispeti ile her türlü satm-
almaların şekli ve ödeme tarzı Bakanlar Ku-
ralunca tesbit olunur. 

MADDE 2. — Birleşmiş Milletler emrine 
verilmek üzere askerî birlikler halinde 
yabancı ülkelere gönderilecek askerî birliklere 
mensup subay, askerî memur ve gedildi erbaşla
rın bu durumlarının devamı sırasında yolluğa 
müstahak ailelerini Türkiye sınırları içerisinde 
ikamet edecekleri mahalle kadar gönderenlere bir 
defaya mahsus olmak üzere Mülkiye Harcırah 
Kararnamesi ve ek ve tadilleri esasları dahilinde 
aile yolluğu ödenir. 

BADDE 3. — Yabancı memleketlere gönderil
miş olan birliklere mensup subay, askerî ve sivil 
memurlarla gedikli erbaşların anavatana hava 
değişimi için gelmeleri icabeden hallerde, aileleri
nin bulunduğu mahalle kadar, geliş ve dönüş yol
lukları Harcırah Kararnamesi hükümleri dahi
linde tesviye olunur. Hava değişimi sebebiyle 
anayurda gelecek ve dönecek erlerin zaruri 
masrafları ödenir. Bu gibilerin geliş yollukla
rına ödenmek üzere mezkûr birlik komutanı em
rine Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktar
da kredi açtırılır veya avans verilir. 

6 — 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-

TÎRÎŞÎ 

Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere askerî 
birlikler halinde yabancı ülkelere göndarilecek 
ordu mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli 
istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler emrine ve
rilmek üzere Askerî Birlikler halinde yabancı 
ülkelere gönderilecek ordu mensuplarına veri
lecek yolluklarla yurt dışında bulundukları 
müddetçe muhassas maaş veya ücretlerine ilâ
veten verilecek tazminatın ve birliğin yiyecek, 
giyecek, yakacak ve tedavi gibi çeşitli masraf
larının miktarı ile her türlü satmalmaların şe
kil ve ödenfe tarzı Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunur. 

MADDE 2. — Birleşmiş Milletler emrine ve
rilmek üzere yabancı ülkelere gönderilecek as
kerî birliklere mensup subay, askerî ve sivil 
memur ve hizmetlilerle gedikli erbaşların bu 
durumlarının devamı sırasında yolluğa müsta
hak ailelerini Türkiye sınırları içerisinde ika
met edecekleri mahalle kadar gönderenlere bir 
defaya mahsus olmak üzere mülkiye harcırah 
kararnamesi ve ek ve tadilleri esasları dahilin
de aile yolluğu ödenir. 

MADDE 3. — Yabancı memleketlere gön
derilmiş ve gönderilecek olan birliklere men
sup subay, askerî ve sivil memurlarla hizmetli
ler ve gedikli erbaşların ana vatana hava de
ğişimi için gelmeleri icap eden hallerde ailele
rinin bulunduğu veya raporlarında yazılı has
talıklarının fennen icap ettirdiği mahallere 
kadar geliş ve dönüş yollukları harcırah karar
namesi hükümleri dairesinde verilir. Hava de
ğişimi sebebiyle ana yurda gelecek ve dönecek 
erlere Bakanlar Kurulunca takdir olunacak za
ruri masrafları ile yevmiyeleri ödenir. 

Bu gibilerin geliş yolluklarına ödenmek üze
re mezkûr birlik komutanı emrine Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilecek miktarda kredi açtı
rılır veya avans verilir. 

Birinci fıkraya göre hastalık icabı bir ma
halde oturmaları fennen zaruri olan ordu men
suplarının bu mahallere kadar gelecek aile ef
radına da ayrıca azimet ve avdet yolluğu veri
lir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere askerî 
birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek 
ordu mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli 
istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Komisyonunun 
birinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Komisyonunun 
ikinci maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yabancı memleketlere gönde
rilmiş ve gönderilecek olan birliklere mensup su
bay, askerî ve sivil memurlarla hizmetliler ve ge
dikli erbaşların Anavatana hava değişimi için 
gelmeleri icabeden hallerde ailelerinin bulunduğu 
veya raporlarında yazılı hastalıklarının fennen 
icap ettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüş 
yollukları Mülkiye Harcırah Kararnamesi ek ve 
tadilleri hükümleri dairesinde verilir. Hava de
ğişimi sebebiyle Anayurda gelecek ve dönecek er
lere Bakanlar Kurulunca takdir olunacak zaruri 
masrafları ile yevmiyeleri ödenir. 

Bu gibilerin geliş yolluklarına ödenmek üze
re mezkûr birlik komutanı emrine Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilecek miktarda kredi açtırılır 
veya avans verilir. 

Birinci fıkraya göre hastalık icabı bir mahal
de oturmaları fennen zaruri olan ordu mensup
larının bu mahallere kadar gelecek harcıraha 
müstahak aile efradına da ayrıca azimet ve av
det yolluğu verilir. 

( S . Sayısı: U ) 



— 8 — 
Hü. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yaymam
dan evvel Kore'ye gönderilmiş olan birliğe dâhil 
ordu mensuplarına muhtelif namlarla yapılmış 
olan tediyeler, bu kanuna göre tahakkuk edecek 
istihkaklarından mahsup olunur. 

MADDE 4. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. -
yürütür. 

Başbakan 

A. Menderes 
Devlet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğtu 
Millî Savunma Bakanı 

Refik §. înce. 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. îleri 
Eko. ve Ticaret Bakanı 

Z. Velibeşe 
\Jt. ve Tekel Bakanı 

N. özsan 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

#. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
H. özyörük 

İçişleri Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. H. thtündağ * 

Tarım Bakanı 
N. lyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Polatkan 
İşletme Bakanı 

Nuhlis Ete 

M. Ş. K. 

^ GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşrinden 
evvel Kore'ye gönderilmiş1 olan birliğe dâhil or
du mensupları hakkında da bu kanun hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 4. —• Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetli* 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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B. K. 

GEÇÎCİ MADDE — Bu kanunun neşrinden 
evvel Kore'ye gönderilmiş olan Birliğe dâhil or
du mensupları hakkında da bu Kanun hükümle
ri uygulanır. 

MADDE 4. — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini icraya 
Bakanlar Kurulu memurdur. 
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