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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, Devlet 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun 10 neu maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi is
teği üzerine, geri verildi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Cumhurbaşkanlığı Köşkünde bulunan kimya lâ-
boratuvarı, kapalı manej, sığmak ile Kızılca
hamam'daki Orman Sarayı, Dolmabahçe Sarayı 
karşısında yaptırılan stadyum sahasına katı
lan arazi ve Millî Sarayların teftişi neticesi 
hakkındaki sözlü soru önergesi, okundu. Cum
hurbaşkanlığı Köşküne ve Millî Saraylara mü-
taallik kısmının İçtüzük hükümleri gereğince 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından sorulması 
lâzım geldiği bildirildi. Sorunun Kızılcahamam'
daki Orman Sarayına ait olan kısmına, Tarım 
Bakanı cevap verdi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Atatürk'ün vasiyeti, nakit, menkul ve gayrimen
kul malları ile kendisine verilen kıymetli hedi
yeler hakkındaki sorusunun görüşülmesi, Millî 
Savunma Bakanının teklifi üzerine, bir hafta 
sonraki Birleşime bırakıldı. 

İstanbul Milletvekili Andre Vahram Ba-
yar 'm, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleketi
mizdeki satış fiyatları hakkındaki sözlü sorusu, 
kendisi oturumda hazır bulunmadığından, gele
cek Birleşime bırakıldı. 

Antalya Milletvekili Burhaııettin Onat'm, 
memleketin sağlık durumunu ve teşkilâtım dü
zenlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair olan sorusu, ilgili Bakan hazır bulunmadı
ğından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, zirai 
kalkınma, ziraat motorlu vasıtalarında kullanı
lan akaryakıt fiyatları, yol işleri, memleketin ik
tisadi durumu ve Ordu'da yetişen patates mah
sulü hakkındaki sorusuna, Bayındırlık Bakan-
vekili ile Tarım, Ekonomi ve Ticaret Bakanları 
cevap verdiler. 

Siird Milletvekili Baki Erden'in pasaport
suz ve kaçak olarak memleketimizi terkeden va
tandaşların geri dönmeleri hakkında ne düşü
nüldüğüne dair olan sorusunu, İçişleri Bakanı 
cevapladı. 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, 
Sümerbank Fabrikalarında imal olunan pamuk

lu mensucat ve iplik ile bâzı cins sacların satış 
şekli ve fiyatları hakkındaki sorusuna, İşletme
ler, Ekonomi ve Ticaret Bakanları cevap verdi
ler. 

İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'm, Ur-
fa Milletvekili Hasan Oral'a ait olup Diyarba
kır'da ele geçen silâhlar hakkındaki sorusuna, 
İçişleri Bakanı, bir ay sonra cevap vereceğini 
bildirdi. 

Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, Do
ğu ve Güney - Doğu bölgelerimizde bulunan ilce 
adedine ve bunlardan kaçının şose ve köprüler
le il merkezlerine bağlanmış olduğuna dair olan 
sorusuna, Bayındırlık Bakanvekili cevap verdi. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocaın'ın, ko
münizmle mücadele için hazırlandığı bildirilen ka
nun tasarısının ne zaman Meclise sunulacağına, 
İstanbul Üniversitesinin açılış töreninde vuku-
bulan hâdiseler dolayısiyle arama yapılan yer
lerde elde edilen dokümanlara ve suçlulara ve
rilen cezalara dair olan sorusu, Adalet Bakanı 
hazır bulunmadığından, 20 Aralık Çarşamba 
günkü Birleşime bırakıldı. 

Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, Zon
guldak Etibank Ereğli Kömürleri İşletmesinin 
Kömür İşçileri Sendikasında muhtelif yıllarda 
vukubulan suiistimaller hakkındaki sorusunu, 
Çalışma Bakanı cevapladı. 

Yeniden bastırılacak para, pul, tahvil, çek ve-
sadr bilûmum evrak ve madenî paralar üzerine 
konulacak resim ve remizler hakkındaki Kanun 
teklifine dair olan Maliye Komisyonu raporu, 
kabul olundu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı A ve E işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun, kalbul 
olundu. 

Dilekçe Komisyonunun 24 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1751 sayılı Kararla, 

29 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2271 
sayılı Karara yapılan itirazların müddeti için
de yapılmadığından kararların kespi katiyet et
tiğine dair olan Dilekçe Komisyonu raporları, 
kabul olundu. 

Ali FarSakoğlu'nun BaJhçe OBelediye Başkanı 
iken kesilen emekli maaşı hakkındaki Bütçe Ko
misyonu raporu k,aibul edildi. 

Dilekçe Komisyonunun 30 sayılı Haftalık 



Marar Cetvelindeki 2332 sayılı Kararla, 
18 sayılı-Haftalık Karar Cetvelindeki 1214 

sayılı Karara yapılan itirazların müddeti içinde 
yapılmadığından kararların kesfoi katiyet etti
ğine dair olan Dilekçe Komisyonu raporları, ka
bul edildi. 

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşme
siyle (buna bağlı protokollerin onanması hakkın
daki 5450 sayılı Kanuna ek Kanun, kaibul olun
du. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei 
Umumiyesinin Teşkilât ve Vazifelerine dair olan 

, 1042 sayılı Kanunla bu kanuna ek ve tadillerin
de değişiklik yapılması ve (bu kanuna yeni bâzı 
hükümler eklenmesine dair 4577 sayılı Kanunun 
4 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 

Bursa Milletvekili Selim Ragıp Emeç'in, As
keri Birlik ve Okullarda zeytin istihlâkinin ar
tırılması için bir tedbir düşünülüp düşünülme
diğine dair olan sözlü soru önergesi Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir (6/119); 

Tokad Milletvekili Mustafa özdemir'in, pa
muklu mensucat fiyatlarındaki artış sebeplerine, 
Sümerbankın ithal ettiği mallarla kendi ma
mullerini ne suretle satışa arzettiğine ve pa
muklu mensucat ithaline konulan tedbirlere dair 
olan sözlü soru önergesi İşletmeler, Ekonomi, 
ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiştir 
(6/120); 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, umumi 

Teklif 

1. — Bize Milletvekili İzzet Akçal ve 4 ar
kadaşının Çay Kanununa ek Kanun teklifi 
(2/76) (Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe Komisyonlarına). 

Kanun kabul edildi. 
Sanayi ve Ticarette İş Teftişi hakkındaki 81 

numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onanmasına dair Kanun tasarısı ile, 

Yol işleri için ıbenzinden alınacak vergi hak-
'kınldaki 5336 sayılı Kanuna ek Kanun tasarısı
nın birinci görüşülmeleri (bitirildi. 

İ l ' . XII . 1950 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Balıkesir Mileltvekili Kayseri Milletvekili 

S. Yırcalı î. Kirazoğlu 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

ve katma bütçelerle İktisadi Devlet Teşekkül
lerinden maaş, ücret ve yevmiye alarak çalışan
lardan aynı müessese ve teşekküllerde başka 
nam ile hizmet kabul edenlerin mevcut olup ol
madığına dair olan sözlü soru önergesi Başba
kanlığa gönderilmiştir (6/121); 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis'in, Bursa ve İnegöl'de vukua gelen uçak 
kazalarına ve Bursa Askerî hastanesinde bu
lundurulması gereken ilâç ve malzeme ile uçak 
kazalarını önleyici tedbirlere dair olan sözlü soru 
önergesi Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir (6/122); 

Rapor 
2. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger 

ve üç arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanunu
nun 21 nci' maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu rapo
ru (2/26) (Gündeme). 

Sor 

2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BÎR İN Öl ÖTÜftÜM 
Açılma saati : 15 

BAglÖÜC — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Sedat Boran (Çorum), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa). 
—• tmmir— 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var; birleşim aişîlmlştır. 

3. — SORULAR VE GENSORULAR 

i . — Konya Milletvekili Himmet ölçmen'in, 
Karayolları Genel Müdürlüğü hakkındaki so
rusuna Bayındırlık Bakanı vekili Çalışma Baka
nı Hasan Polatkan'ın sözlü cevabı (6/86) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerin Bayındırlık Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ve rica ed'erim. 

Konya Milletvekili 
Hiinmet Ölçmen 

1. Halen cari olan Karayolları Kanunu 
memleket çapalıda yÖl dlvasinı hailetineye kâfi 
midir? Bu Kanunda k% yolları ve il yolları için 
kafi müeyyideler var nlıdır? Tapılan sarfiyatın 
kontrol ve mürâkalbesı kanuiida telninât altına 
alınmış mıd*r? 

2. 1950 senesi zaafında muÜtelif yollar için 
ne miktar tahsisat ayrılmış ve bu tatoisat ne tarz
da tevzi edilmiştir? Bu işler için ne miktar me
mur ve müstahdem ücreti Ödenmektedir? Bu 
ödenen ücret yapılan işlerle mütenasip midir? 
Genel Müdürlükte lüzumsuz teşkil ve tesisler 
mevcut tondur? 

3. Teşkilâtta çâkşân mühendis, memur ve 
hizmetliler ilme, tecrübeye liyakate, muayyen 
bir menşe ve ananeye uygun olarak mı vazife
lendirilmiş, yoksa gelişigüzel ve bir yaruağyar 
kayırma gayretiyle mi tâyin ve tavzif edilmiş
lerdir. Aynı randımanı elde etmek şartiyle bu 
kadroda adama iş değil, işe adam bulmak sure
tiyle en .az yüzde 40 nispetinde bir tensikat yap
mak mümkün değil midir? 

4. Yapılmakta olan işlerde Devletçilik mi 
yoksa hususi teşebbüslere yer vermek usulü mü 
tatbik edilmektedir? 

ÇALIŞMA BAKANI VE BAYlftDlîfcLlls: 
B Â K A N V E K I L Î HASAN FÖLATKÂN (Eskişe
hir) — Konya Milletvekili sayın Hikmet ölç
men arkadaşımızın Karayolları Genel Müdürlü
ğünün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki sözlü 
sorularına cevap arzediyorum: 

1. Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanım 
1 . :> . 1950 tarihinde meriyete girmiştir. Tat
bikat sahasında an<Sak sekiz aylık bir ömrü olan 
bu kanun esas itibariyle yalnız Dövlfet yolları 
nm ıslah ve inşasını hedef tutmakta Devlet yol
ları şebekesinin dışında kalan il ve köy yolları
nın inşa ve ıslahını derpiş etmemektedir. Ma
lûmunuz olduğu üzere, halen il yolları 1525 sa
yılı Şose ve Köprüler Kanununu ile ek ve ta
dillerine, köy yolları da Köy Kanunu hüküm
lerine göre vilâyetlerce inşa ve tamir edilmek
tedir. Onun için 5539 sayılı Kanım il ve köy 
yollarını da içine alan bir yol dâvasını hallet
meye kâfi değildir. Yurdumuzun yol ihtiyacını 
tam olarak karşılayabilmek için Devlet, il ve 
köy yollarının müşterek bir ıslah ve inşa esası
na bağlanması, Devlet yollarındaki, muafiyete 
muvazi olarak il ve köy yollarının da ele alın
ması zaruridir. Bu zarureti ve bugünkü boşluğu 
görerek, yeni bir kanun tasarısı hazırlamak 
için tetkiklere başlamış bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşım yapılan sarfiyatın kontrol 
ve murakabesinin kanunda teminat altına alı
nıp alınmadığını sormaktadır. Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Bayındırlık Bakanlığına bağlı 
katma bütçeli bir idaredir. Sarfiyatı bu gibi ida
relerin bağlı bulunduğu murakabe sistemine, 
Sayıştay vize ve murakabesine tâbi bulunmak
tadır. 
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B : 17 H . 
Karayolları Genel Müdürlüğünde teknik he

saplar, yapım ve bakım daireleriyle Umumî Mu
rakabe Kurulu da iç bünyede kontrolü sağla
maktadırlar. 

Himmet ölçmen arkadaşım, bu sual ile, bir
çok mülhak bütçeli daireler gibi Karayolları 
Genel Müdürlüğünün de neden dolayı bir tef
tiş heyeti teşkilâtına malik olmadığını kastedi
yorlarsa hakikaten Teşkilât Kanununda böyle 
bir teftiş heyeti yer almamıştır. 

Oldukça geniş bütçeli ve dağınık bir idare
de böyle bir teftiş heyeti teşkilâtının faydalı 
olup olmıyacağmı tetkik ettireceğim. 

2. Mevcut kayıtlara göre 1950 yılında 
muhtelif yollar, köprüler ve tesisler için 
75*677 378 liralık bir tahsisat ayrılmıştır. Bu 
tahsisatın membaları şunlardır. 

1950 Bütçe Kanuniyle verilen ödenek 
53 303 378 lira 1525 sayılı Kanun gereğince 
Yol Vergisinden karayollarına devredilen % 
15 hisseler 6 154 000 

Doğu kalkınması tahsisatından verilen pa
ra 6 220 000 1951 vadeli bonolar: 10 000 000. 
Yekûn 75 677 378 dir. 

Bu 75 677 378 liralık ödeneğin tevzi şekli 
şöyledir. 

19B0 yılında ihale suretiyle yapılan inşaat 
için 25 705 578 lira, Amerikan yardım makine
leri ile yapılan inşaat için 6 800 0Ö0, bakım 
îçih T9 gffO -382, muhtelif asfaltlama işleri için 
2 6 4 5 0TO;Jköj)ru tamirleri için 1 T60 000, Doğu 
kaifonmain için 1 220 000, Marshall Plânından 
ve'rifen makinelerin tamiri, yedek parça ve 
aftel^e'miâsrİEtflârı için 5 390 434, yönetim mas
rafları için 994 804, personel masrafları için 
tf 351 180 lira ki ceman 75 677 378 lira yapmak
tadır. 

Yine mevcut kayıtlama göre 6 351 180 lira 
personel masraflarından bugüne kadar 9*51 Î80 
lira tasarruf sağlanmış olup bu suretle perso
nel masrafları 5 400 000 liraca düşürülttiüştür. 
Bu hesaba göre, personel masrafları yapım ve 
bakim masrafİftnnm % 7, 13 ülttü teşkil etmek
tedir. Personel masraflarmftı içinde genel mü
dürlüğün merkez teşkilâtında, bölgelerde ve 
atelyelerde vazife gören umumi olarak me
mur vasfını haiz maaşlı, ücretli ve yevmiyeli 
personel 7ife etüd ve aplikasiyon işlerinde me
mur vasfını haiz olarak çalışanların almakta 
oldukları paralar bulunmaktadır. 

I. l$5<k 0 : 1 
Himmet ölçmen »dadaşımız SordfefiBin 

ikinci ve üçüncü maddelerinde Karayolları Ge
nel Müdürlüğünde ödenek, ücretlerle yapılan 
işlerin Mütenasip olup olmadığını, teşkilâtta ça
lışan mühendis, memur ve hizmetlilerin ilme, 
tecrübeye, liyakate, muayyen bir menşe ve a,n'-
aneye uygun olarak mı vazifelendirildiğini, 
yoksa gelişi güzel ve kayırma suretiyle mi tâ
yin ve tavzif olunduklarını, aynı randımanı el
de etmek suretiyle 'kadrolarda ;% *40 nispetin
de bir azaltma yapmanın mümkün olup olmadı
ğını sormaktadırlar. Bu sualler yalnız Kara
yolları Genel Müdürlüğüne değil, devraldığı
mız idarede, bütün bir devlet teşkilâtına haklı 
olarak sorulabilecek olan suallerdir. Bu sual
lerin altında, bugün Devlet idaresinde gelmek
te olduğumuz sıkıntılar ve eski idarenin bize 
bırakıp gitmiş olduğu müşküller bulunmakta
dır. Bir teşkilât içinde lüzumsuz şubeleri», faz
la kadroların, ehliyetsiz insanların bulunması 
gibi bugün yolduğunu hissetmekte. olduğumuz 
rasyonel çalışma usullerine tamamen aykırı 
olan bir sistem ve 'gidişten Karayollarının ha
riç kalmış olduğunu iddia edecek değilim. 

Bir aylık bir vekâleti mütaakıp, sarih olarak 
böyle bir iddiada bulunmak veya bunun aksi
ni ileri sürmek mümkün olmıyacaktır. 

75 - 80 milyon liralık bir bütçe ile faaliyet
te bulunan bu arada da, Himmet ölçmen arka
daşımızın mevzuubahis ettikleri noktalar üze
rinde büyük bir titizlikle durmakta ve tetkik 
etmekte olduğumu arzetmekle iktifa edeceğim. 

4. Bütün faaliyet şubelerinde olduğu gibi, 
karayollarının çalışmalarında da şahsi teşebbü
se kıymet vermek Hükümetimizin prensipleri 
arasında bulunmaktadır. * 

Halen inşa halinde bulunan yol ve köprü
lerden 36 milyon lirayı mütecaviz bir kısmı 
mütaahhitler eliyle yapılmakta ve bu işlerde 
38 mütaahhit çalışmaktadır. 

Hususi teşebbüs eliyle halen yaptırılmakta 
olan bu 36 milyon liralık işlerden başkaca böl-
gelerce ihalesi yapılan birçok ufak işler de 
mevcuttur. 

Yeni yol ve köprü inşaatiyle büyük ve esas
lı tamirleri mütaahhitler eliyle yaptırmak ka
rarındayız. Bu kararımızı daha iyi tatbik ede
bilmek için de Marshall Yardim Plânından mü-
taahhitlere, makine temini üzerinde durmateta 

— 188 — 



S : W İİ . İ 
Ve bunu tetkik etmekteyiz. Bu suretle hususi 
teşebbüse daha geniş ölçüde faaliyette bulun
ma imkânları sağlamış olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Himmet Ölçmen.. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; kıymetli arkadaşım Hasan Polat-
kan 'm bir aydan beri vekâleten bulunduğu Na
fıa Bakanlığındaki faaliyetleri neticesinde sözlü 
soruma vermiş oldukları cevaplar beni kâfi de
recede tatmin ettiği için kendisine teşekkür ede
rim. 

Yalnız, yol dâvası gibi büyük ve mühim bir 
dâvanın, bütün memleket çapında hayati önemi 
haiz bir dâvanın lâyık olduğu kıymet ve ehem
miyetle ele alınacağına emin olmakla beraber, 
bir aylık tetkikatı sırasında gözünden kaçmış ol
ması ihtimaline mebni bâzı hususları ve sualle
rimin bir kısmını açıklamakla Millî bir dâvaya 
hizmet edeceğimi ümit ettiğim için kıymetli 
vaktinizden bir dakikanızı rica edeceğim. 

Kıymetli arkadaşlarım, 1939 senesine ka
dar memlekette yol dâvasına lâyık olduğu ehem
miyet verilmemişti. İkinci Dünya Harbinin zu
hurundan sonra bir takım askerî hareketler ya
pılması ihtimaline karşı bizim Hükümetimiz de 
bilhassa Devlet yollarını, ana yolları ele al
mak lüzum ve ehemmiyetini hissetmişti. 1947 se
nesine kadar bu tetkikat ve ufak mikyastaki 
inşaat eski usul ve sistemle devam etti. Eski 
usulü hepiniz bilirsiniz. Hususi idarelerden ay
rılan cüz'i tahsisatlarla, valilerin emrinde muh
telif istikametlerde ve muhtelif köyler ve ka
sabalara ancak geçit temin edebilecek şekilde 
yapılan gayretler bu tahsisatın heder olmasın
dan ibaret kalıyordu, ona göre il yolları, köy 
yolları gibi büyük bir şebeke halinde tahakku
ku lâzımgelen büyük bir yol plânına girişilme-
mişti. Bir taraftan motorlu nakil vasıtalarının 
çoğalması diğer taraftan İkinci Dünya Harbinin 
getirdiği bir takım icaplar bizde de Devlet yol
larının, il yollarının ve köy yollarının ana dâva 
olarak ele alınması lâzımgeldiği zaruretini orta
ya koymuş bulundu. 1947 senesinde müstakil 
bir umum müdürlükte toplanılmasına karar ve
rilerek bir hususi kanunla umum müdürlük ha
linde idaresi düşünülen eski Şose ve Köprüler 
Reisliği bu kanunla 1950 senesi Mart ayında 
müstakil bir umum müdürlük haline inkilâp et
miş bulundu. Eski iktidar böyle bir umum mü
dürlüğün teşkilini ele almış olmasinı takdirle 
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karşılamakla beraber her işte olduğu gibi W 
işte de maalesef en lüks ve israfil bir tarzda işe 
başlamış olduğunu burada teessür ve teessüfle 
belirtmeye çalışacağım. Memlekette şimdiye 
kadar Makadam sistemi denilen hepimizin bil
diği şoseler yerine, bilhassa son zamanlarda si-
tablize yol sistemine doğru, tesviyeyi turabiye 
kum ve kil atmak suretiyle bir yol sistemi elde 
etmek cihetine gidildi. Bunun için de Ameri
ka'nın en mütekâmil eyaletlerinin teşkilâtı ay
nen kopye edilerek alındığını biliyorsunuz. Ne 
Amerika'nın bütçesi ile, ne Amerika'nın tarihi 
ile, ne Amerika'nın ananesiyle bizim tarihî du
rumumuz, ne iktisadi ve coğrafi vaziyetimiz 
birbirine uymadığı için böyle bir sistemin tat
bikatı hatalar ve israflara sebebiyet vermiştir. 
Teşkilât bakımından da tamamen tersine bir yol 
tutulmuştur. Amerika'da merkez teşkilâtında. 
yani m erkezi umumide çok mahdut miktarda ele
man ve teknik personeller bulunduğu ve kitle
nin büyük bir kısmı bizzat bölgelerde ve yollar
da çalıştırılmakta olduğu halde tersine olarak 
bizim burada Nafıa Vekâleti büyük daireleri 
dolduran teşkilâtla çalışmakta, oda yetmiyor
muş gibi başka başka binaları dolduracak bol 
miktarda personel tâyin etmek suretiyle işe baş
lanılmış bulunmaktadır. 

Bir defa memleketin bütçesinin 50 - 60 - 70 
milyon gibi büyük bir kısmı yol dâvası gibi mü
him bir mevua sarfederken ne kadar titiz olmak-
lığımız lazımgeldiğini takdir edersiniz. Fakat 
maalesef 1950 Mart ayında kabul edilen ka
nuna biraz ferahlık olsun namı altında çok ge
niş hükümler konmuştur. 

Mesele burada döner sermayenin bir atölye
ler tesisi vaziyeti vardır. 

Arkadaşlar; maalesef söyliyeyim ki: Hayatın
da 100 - 200 liralık sermaye ile hususi bir iş yap
mak imkân ve tecrübesinden mahrum olan acemi 
ve tecrübesiz elemanların eline elli milyon, yüz mil
yon lira vermek suretiyle döner sermayeli bir teşek
külle iş yapmaya bu Devletin bünyesi müsait de
ğildir. (Bravo sesleri) 

B(jtahsis bu atelyelere hususi iş almak yetkisi 
de verilmiştir. Biz kendi motörlerimizi, makinele
rimizi, kamyonlarımızı tamirden âcizken şahsi ve 
hususi makinelerin tamir etme yetkisinin veril
mesi bugünkü icaplara ve bizim Devlet plânına 
uymadığı kanaatindeyim. 
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Yeni getireceğini vait ettiği Kara Yolları Ge

nel Müdürlüğü Kanununun tadilinin bir an evvel 
getirilmesini Sayın Bakanımızdan rica ederim. 

Bir misal olarak arzedeyim : Ankara'da Dış-
kapı'da bulunan dört bölgenin atelyesinin aylık 
personel masrafı 50 bin liradır. Demekki senelik 
vasati masraf 500 bin lirayı buluyor. Bu beş yüz 
bin lira ile tamir edeceğimiz makineler adedi ka
dar yeni makine almak mümkündür. 

Sonra biliyorsunuz ki arkadaşlar, millî bir dâ
va olan yol dâvası muayyen bir plân ve progra
ma göre yapılması icabetmekteyken; dünkü ikti
dardan devraldığımız ve tamamen onların teşki
lât ve bünyesine uygun olarak elimize geçirdi
ğimiz kara yollarında yapılan Devlet plânları 
maalesef iktisadi ve askerî mülâhazalara uyma
dığını ye politik sebeplere alet olduğunu teessüfle 
ve teessürle görmekteyiz. (Bravo sesleri, yanlış 
yanlış sesleri) 

Bir misal arzedeceğim... Doğrudur. Sinob -
Ayancık yolu diye bir yol vardır. Buyurunuz, ha
ritayı açıp bakalım. Sinob - Ayancık yolu 'Kara
deniz sahilinde iki sahil noktasını birbirine bağ-
lıyan ve bugün acilen yapılacak birçok yol ihti
yacı içinde bulunan ve Devlet plânında ikinci de
recede bir yol iken sırf eski iktidarın bâzı kuv
vetli ve nüfuzlu şahsiyetlerinin tazyiki ve tesiriy
le bu yola bir buçuk milyon lira ayrılmıştır. 
(Soldan alkışlar). 

Rapordan şu kısmı okuyorum: Sinob - Ayan
cık yolu hakkındaki verilen raporun bir kısmını 
okuyorum : (19 kilometre üzerinde geçit kesilmiş 
bulunmaktadır.... 

Yolunun tamamının ıslahını düşünecek olur
sak 7 milyon lira daha harcanması içabeder). 

1,5 milyon sarf edilmiş iken yedi milyon lira
ya daha ihtiyaç olduğu kendi müfettişlerinin ra
porlarında tesbit ediliyor. Ve bunun bugünkü 
bütçe imkânlarına göre verilmesinin mümkün 
olmıyacağı mülâhazası ile ancak geçit temini 
ile iktifa edilmesi isteniyor. 

Bununla şunu tebarüz ettirmek istiyorum 
arkadaşlar: Eski iktidar maalesef tekniği de 
pilitikaya âlet etmiştir arkadaşlar. Mühendislik
te profil denilen, zemin tabiî yüksekliğini gös
terir kırmızı bir hat vardır. Bu iki seviye ara
sındaki1 farkı gösterir. Bu, Halk Partili taşa-
ronlarâ istenilen miktarda para kazandırmak 
için aşağı yukarı oynatılmıştır. Bunu Urfa - Di-
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yarbakır yolunda, keza Gümüşane mıhtakasm-
daki milletvekili arkadaşlarımız çok iyi bilirler. 

Arkadaşlar, bu işi fazla miktarda -dedikodu 
mevzuu haline sokmak istemiyorum. Ben bu
rada millî bir dâvanın ehemmiyetini tebarüz- et
tirmek ve çok kıymetli Vekilimizden, enerjisi
ne ve her şeysine güvendiğim Sayın Bayındır
lık Bakanından bu işi bir an evvel ıslah ede
ceğine emin olarak kendisinden rica için konu
şuyorum. 

Personel meselesine gelince; benim bir sua
lim vardı, buraya tâyin edilen şahısların tâyin
leri bir ilmî esasa, liyakate ve tecrübeye göre 
mi yapılıyor, yoksa yarüağyarı kayırmak sure
tiyle mi tâyin ediliyor? Bu Umum Müdürlükte 
iki tane enişte, bir tane bacanak ve birçok da 
yarüağyar vardır. Bunlardan birçokları ek öde
nek, vekâlet maaşı ve saire gibi paralar almak 
suretiyle kay olmaktadırlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyuru
nuz, hatibin sözünü kesmeyiniz. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Gelelim 
ana mevzua, arkadaşlarım, 14 Mayıs seçimlerine 
fiilen iştirak eden ve bu milletin yağmur ve 
çamurlarda çektikleri ıstıraba şahit olmıyan 
içimizde hemen hiçbir arkadaş yoktur. Binaen
aleyh bugüne kadar takip edilen yol siyasetiyle 
yalnız Devlet ve il yolları değil, bilhassa köy 
yolları da ihmal edilmiştir. Bugün bu memleke
tin 150 bin kilometre köy, 27 bin kilometre il 
ve 23 bin kilometre de Devlet ana yollarına 
ihtiyaç vardır. Evet, kanunu mahsusla Devlet 
ana yolları ele alınmış bütün israflara rağmen 
bu yolların yapılması için çalışıldığı görülmek
tedir. F.akat il ve köy yolları tamamiyle kenara 
atılmış ve bu kanunun teminatından tamamiyle 
hariç bırakılmıştır. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars ) — Inşaal-
lah Bakan olursun. 

Jlî.MMET ÖLÇMEN (Devamla) — Arkadaş
lar köylerde bulunanlar çok iyi bilirler ki, köy 
yolları çok az para ile, meselâ kilometresine 
bin lira gibi küçük bir para tahsisi ve köylüle
rin bedeni yardımiyle, yapılır ve bu dâva ta
hakkuk ettirilir. Bu husus yakında huzurunuza 
gelecek bütçede Sayın Adnan Menderes Hükü
meti tarafından nazarı dikkate alınmıştır. Bu 
kutlu günü görmeyi memnuniyetle ve sevinçle 
bekliyoruz. 

Murakabe meselesine gelince: Arkadaşlarım, 
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Bayın Bakanın vazifeyi pek yakında deruhte 
etmiş olması dolayısiyle maalesef muhasebe sis
temine tamamiyle vâkıf olamamışlardır. Kara
yolları maliyet muhasebesi denilen bir muhasebe 
sisteminden mahrumdur. Bu sebeple yaptığının 
kaç kuruşa mal olduğunu doğru dürüst bilmi
yor ve bilememektedir. Bunu bilmek için de 
bugün dahi bir tesise veya ıslah yoluna gitme
mektedir. Bugün karayolları ki, eski Şose "ve 
Köprüler Reisliği zamanında 7 mühendis, 30 -
40 personelle idare edilirken ve bütçesi 7 mil
yon lira iken en aşağı 250 - 300 kilometre nor
mal yol yapıyordu. Bugün bütçesi 70 milyona 
yükselmiş ve personel adedi de 80 - 100 misli 
artmıştır. Bu yükü bu terazi artık çekemiyecek 
vaziyettedir. Bugün karayollarının bütçesini 
ve personelini bir hususi teşebbüse verirsek bize 
500 - 600 kilometre normal yol yapar. (Saldan, 
alkışlar.) 

Arkadaşlarım, ben dedim ki, bu umum mü
dürlüğün bünyesinde lüzumsuz teşkilât ve te
sisler var in i? Vardır, arkadaşlar. 

Meselâ; etüd ve proje bürosu diye bir büro 
vardır. Bugün serbest piyasada bir kilometre 
yolun tam mânasiyle tetkiki, projesinin yapıl
ması ve sairesi 250 - 300 liraya hattâ fazlaşiyle 
500 liraya mal olmak mümkün iken bugün ka
rayollarında bunun maliyeti 3000 ilâ 5000 lira 
arasında tahalüf etmektedir. Bu büronun se
nelik bütçesi (3) milyon liradan ibarettir. Bu
gün ben iddia ediyorum ki, kilometresi 3000 -
5000 liraya mal olan bu projeler tatbik kabiliye
tinden mahrumdur. Bu projeler mahalline tat
bik edilememektedir. Çünkü bunlar tecrübesiz 
kimseler tarafından yapılmaktadır. Bu 'yüzden 
yüzlerce ve binlerce ihtilaflı işler Nafıa Vekâleti
nin kapısında beklemekte ve bunlara müspet 
cevap verilememektedir. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Başkan, 88 nci 
madde. (Soldan devam, devam sesleri.) 

BAŞKAN — Söz dakika ile mukayyettir. 
Hatibe- 15 dakika ayrılmıştır. Dakikası dolunca 
sözünü keseceğim. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Kıymetli 
arkadaşlarım, anlıyorum ki, sabrınızı suiistimal 
ediyorum. (Estağfirullah sesleri, devam devam 
sesleri.) Çok talisizim ki, hayati bir münaka
şanın yapılacağı bir günde benim sözlü sorum 
huzurunuza geldi. Başka bir gün ve başka bir 
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vesile ile tekrar huzurunuza çıkmak üzere sözle
rime nihayet vereceğim. 

Yalnız son olarak şunu söyliyeceğim; Sayın 
Menderes Hükümetinin Hükümet programın
dan şu cümleleri okuyacağım. 

«Bayındırlık ve Ulaştırma işlerimize evvelâ 
ziraat ve Millî Ekonomi ile çok yakından alâ
kalı mevzular olarak kıymet vermekteyiz. Mem
lekette iktisadi ve mânevi bütünlüğü temin 
edecek mevzular olarak görmekteyiz.» 

Arkadaşlar, bütün dertlerin devasını bul
masını bilen ve her derde parmak basan Mende
res Hükümeti tarafından benim bu dertlerimin 
izale edileceğinden emin olarak ve çok yakın 
bir istikbalde izale edileceğinden emin olarak 
hu zurunuzdan çekiliyorum. 

Arkadaşlar içinde benim bu iddialarım hak
kında her hangi bir şüphesi olan varsa plânlara, 
dokümanlarla, programlarla, huzurunuza çık
maya amadeyim. Ben dâvamın peşindeyim ve 
peşinde olacağım (Alkışlar.) 

2. — istanbul Milletvekili Andre Vakranı 
Bay ar'm, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleke
timizdeki satış fiyatları hakkında Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığından sözlü sorusu (6/102) 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı yoktur, önü
müzdeki birleşime bırakıyorum. 

3. — Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'-
ın, memleketin sağlık dummunu ve teşkilâtını 
düzenlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/103) 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı yoktur. Bu da 
önümüzdeki Birleşime kalıyor. 

4. — Kırşehir Milletvekili Osman, Bölükbaşı 
ve Mardin Milletvekili Kemal Türköğhı'nun, 
Kore'ye gönderilen Savaş Birliği hakkında Baş
bakandan gensoru açilmasma dair önergesi 
(6/101) 

BAŞKAN — Dördüncü' numarada Kırşehir 
Milletvekili Osman Bölükbaşı ile Mardin Millet
vekili Kemal Türkpğlu'nun Gensorusu vardır. 
Geçende kabul buyurmuştunuz, önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet MseMşi B^şJ^lıgııja 
4500 kişilik silâhlı bir savaş birKğiniîi Kove '-
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de hizmet etmek üzere Birleşmiş Milletler emrine 
verilmesi hakkındaki Hükümet kararı, alındığı 
tarihten beri umumi efkârı ve matbuatı işgal et
miş ve muhalefetle iktidar arasında bir takım 
sert tartışmalara sebebiyet vermiştir. 

Bütün bu tartışmalara rağmen Hükümet ka
rarının meşru olmadığı hakkındaki kanaat bu
güne kadar kuvvetinden birşey kaybetmemiştir. 

Böyle hayati bir mevzuda umumi efkârın 
aydınlatılmaması, halkın devamlı olarak itima
dına dayanması gereken Hükümeti zaafa dü
şürmekte ve bir hukuk Devleti kurulduğu yo
lundaki iddiayı mesnetsiz bırakmaktadır. 

Tarihi boyunca taahhütlerine tam bir sada
kati kendisi için bir şeref vecibesi bilen Milleti
mizin, İkinci Dünya Harbinin, ortaya koyduğu 
hakikatlar muvacehesinde Birleşmiş Milletler 
idealine ve Andlaşmasma bağlılığı, varlığı için 
bir zaruret telâkki ettiği hakikati ne kadar aşikâr 
ise, geçirdiği çetin mücadelelerin bir sonucu 
olan bu yeni devrede, geçmişteki keyfî karar
lar yüzünden çektiği çilelerden mülhem olarak 
Hükümetin ve Büyük Millet Meclisinin kanun 
ve prensipler dışına çıkmamasını istikbalin temi
natı mahiyetinde gördüğü de inkâr olunmaz bir 
hakikattir. Aynı duygularla meşbu olan bizler 
de bu Millî görüşe tercüman olarak, Hükü
met kararının yarattığı endişelerin, Millî hâki
miyetin tecelligâhı olan Büyük Millet Meclisin
de' yapılacak müzakerelerle ortadan kaldırılma
sını zaruri bulmaktayız. 

Meclis açıldığı günden beri Hükümetin Mec
liste bu konu üzerinde her hangi bir açıklamada 
bulunmaması hissettiğimiz zarureti bir kat da
ha artırmış ve bizi Kore'deki Şanlı Birliğimizin 
tarihimize yeni destanlar katmakta olduğu bu
günlerde bir gensoru açılması teklifinde bulun
maya sevkeylemiştir. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 43 ncü 
maddesinin; Milletlerarası batrış ve güvenliğin 
korunması için Güvenlik Meclisi ile Devletler 
arasında mahsus andlaşmaların yapılmasını, ve
rilecek yardım kuvvetlerinin miktar ve mahiye
tinin bu anlaşmalarda tasrih edilmesini ve niha
yet yapılan anlaşmaların her devletin kendi 
Anayasasına göre tatbik (olunmasını âmir bulu
nan hükümleri muktezalarından hiçbirisi yeri
ne getirilmemiş bulunduğundan Hükümetimizin 
kararı Anayasamıza ve Hükümetçe, bahsettiği 
taahhütlere mesnet olarak gösterilen Birleşmiş 
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Milletler Andlaşmasma muhalif bulunduğu gi
bi kendi emniyetimiz sağlanmadan verilmiştir. 

Şurasını açıkça ifade edelim ki, bir emri
vaki ile tatibik halinde bulunan kararın geri 
alınmasını asla düşünmüyoruz. Ancak Anaya
saya aykırı bir kararla icraya girişmiş olan bu
günkü Hükümetin iş Ibaşmda Ikalamıyacağı da 
talbiidir. 

Beş yıldan beri Anayasanın tam tatbiki için 
mücadele edilen bu memlekette milletin gerçek 
mümessilleri Millî hâkimiyet haklarını çiğnet
mek giibi ağır ve tarihî bir mesuliyeti omuzları
na alamaz. Bu kanaatle Hükümetin salâhiyetsiz 
olarak Kore'ye silâhlı Ibir savaş birliği gönder
mesi mevzuu üzerinde Başbakana bir gensoru 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kırşehir Milletvekili Mardin Milletvekili 
Osman Bölüklbaşı Kemal Türkoğlu 

BAŞKAN —> Söz Sayın Başbakan Adnan 
Menderes 'indir. 

(Başbakan Adnan Menedres alkışlar arasın
da kürsüye geldi). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (ÎStan-
Ibul) — Muhterem arkadaşlar; insanlık camiası
nın uzun asırlardan beri yavaş bir seyirle ve fa
kat mütemadi bir ceht içinde başardığı inkişaf
ların mahsulü, büyük mânevi kıymetleri yioket-
mek tehlikesini doğuran muazzam hereümerçle-
re karşı Birleşmiş Milletler Andlaştoasını vücu
da getirmek olmuştur. Sanfransisko 'da toplanan 
devletlerin mümessilleri (bu camiayı hangi esas
lar üzerinde kurmak istediklerini bu anlaşma
nın ta başında ifade etmiş 'bulunuyorlar. 

Müşterek gayelerin tahakkukuna mâni ola
bilecek sebepler Milletlerarası sulh ve emniye
tin bozulmasını intaç edecek sebepler olduğu
na göre akitler, her şeyden önce sulh ve emni
yeti korumak ve şayet bunda muvaffak oluna
mazsa mütearızı yola getirmek hususunda muk-
taziı tedbirlerin ittihazını taahhüt eylemiş bulu
nuyorlar. 

Âkıd devletlerin gerek birbirleriyle münase
betlerinde, gerek andlaşma dışında kalan mem
leketlere karşı hareketlerinde tatibik yeri bula
cak olan ve onların şahsi hakkı takdirine tah
dit eylemiş bulunan müşterek faaliyetin tazam-
mun ettiği vecibeler, Birleşmiş Milletler şartı
nın mütaakıp birçok maddelerinde yer almış ve 
ezcümle üçüncü maddenin beşinci fıkrasında ıt-
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lak ifade eden bir mâna ile dercedilmiştir. Bu 
hükme göre teşkilâtın bütün üyeleri andlaşma-
nm münderecatına: göre girişilecek her teşelb-
bügie ve ibu teşkilâta tam bir yardım yapmayı 
taahftaüt ve tekeffül eylemişlerdir. Sulhun ihlâ
li takdirinde her imza eden devlet uhdesinde 
kendiliğinden tahassül edecek, olan bu şümullü 
antlaşmanın yalnız lâfızlariyle değil, umumi 
manaslyie de müeyyed bulunan bu müşterek ve
cibelerin nevi ve tarzı icrası yine şartın 7 nci 
(bendinin mevzuunu teşkil etmektedir. Bu ben
din basandaki 39 ncu madde Güvenlik Meclisi
nin: bu şayiadaki yetkilerini tâyin ederek. işlbu 
tesisin Milletlerarası 'barış ve emniyeti temin, 
vikaye ve iadesi hususunda 41 ve 42 nci madde
lerine tevfikan ne gribi şartlarla tedbirler alın
ması gerektiğini kararlaştıracağı hükmü umu
misini koymuştur. Ve mütaakıp maddelerde 
suçlu hakkında derece derece tatlbik olunacak 
zm&-muameleler Sırası ile zikr olunmuştur. As
kerî harekâtı tazammun etmiyen bu müeyyide-
lerdesn matlup netice hâsıl olamıyacağma kana
at getirildiği takdirde mütecaviz ve mütemerri-
dfe. karşı her şekilde askerî tazyik icrası ve bu 
hareket sayesinde sulhun idamesi veya idaresi 
de 42 nci maddenin mevzuunu teşkil eylemiştir. 

Gerçi 43 ncü madde Güvenlik Meclisinin da
veti üzerine üye devletlerin hususi anlaşmalar 
yaparak Konseyin emrine askerî kuvvetler ver
meyi ve her türlü kolaylık ve yardımda 'bulun
mayı derpiş eylemektedir. Fakat taibiî şartlar 
içinde yapılması düşünülmüş olan bu hususi 
andlaşmalar Köre hâdiselerinin müsellâh bir 
çarpışma, şeklini aldığı tarihte henüz tahakkuk 
etmemiş bulunuyordu. Bu hususi anlaşmaların 
ademivücüdu âkıdlerin şarttaki umumi ve mut
lak hükümler muktazasınca deruhde eylemiş bu
lundukları yardımlaşma hareketlerinin gerçekleş
me tarihlerini hükümsüz bırakmıya'eağı aşikâr
dır. Çünki aksi takdirde Birleşmiş Milletlerin 

-tesisinde - eski Cemiyeti Akvam kadar dahi bir 
müessiriyet gözetilmiş olup olmadığı bihakkın 
sorulabilsin: Bu mütalâaya binaendir ki, Güven
lik Meclisi sade; 43 ncü madde hükümlerinin ye
rine, getirilip getirilmediğine bakmıyarak ve hâ
diselerin 'öaü alınamiıyaeak şâmil bir şekle mün
cer olabileceği ihtimalini düşünerek mütecaviz 
Şimali Kore'ye karşı fiilî harekete başlanması 
lüzumunu hissetti. Bunu .âk-sd üye devletlere 
Umumi Kâtiplik delaletiyle tebliğ ettirdiği gibi 
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tatbikat sahasına da koymaktan biran tereddüt ey-
lememiştir. öyle ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti Kore 'ye askeri kıta gönderme kararını verdiği 
zaman başta Birleşik Amerika Devleti olmak üze
re diğer bâzı üye devletlerin kuvvetleri Kore'de 
mütecavizlere karşı fiilen harekâta çoktan başla
mış bulunuyorlardı. Görülüyor ki Hükümetimiz, 
bahis konusu kararını verirken kendisiyle ayni 
durumda bulunan ve Birleşmiş Milletler Teşek
külüne karşı ayni mükellefiyetlerle bağlı olan 
diğer üye devletlerin hukuki anlayışlarına ve 
bu anlayışa dayanan hareket ve tedbirlerine im
tisal ve iştirak etmiş ve Devletimizin her devir
de farik vasfını teşkil eden ahde sadakat «Ahde 
sadakat» vasfını bir kerre daha belirtmekten 
başka birşey yapmış değildir. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Diğer taraftan tahakkuku zaten Sovyet Hü
kümetinin muhalefeti yüzünden mümkün olama
mış bulunan 43 ncü madde hükümlerinin bu ve
sile ile Birleşmiş Milletler faaliyetlerine bir ma
nia teşkil edecek surette dermeyan edilmesi, bu 
meselede yalıyız Sovyetlerin Konseyin düşünüş 
tarzına katılmamış olmasından başka bir mâna 
ifade etmez. 

Arkadaşlar; Birleşmiş Milletlerin Anayasası
na taallûk eden cihetleri bu suretle tebarüz et
tirdikten sonra şimdi meselenin kendi Anayasa
mızla münasebetine geçiyorum. 

Anayasamızın 26 mcı maddesi Büyük Mecli
sin salâhiyetlerini tadat eder, harb ilânı ve sulh 
akdi yetkilerinin bu meyanda bulunduğunu kay
deder. 

Şimdi, Kore'ye asker şevki Anayasanın bu 
maddesine tearruz eder mi sualine verilecek ce
vap şu olmak icabeder: Bilindiği üzere millet
lerarası hukukta harp, yekdiğeriyle normal mü
nasebetler idame etmekte olan iki Devlet ara
sında bu münasebetlere muayyen bir zaman 
için nihayet veren ve hukuki bâzı hükümler ve 
neticeler doğuran bir halin hududu demektir. 
Bu hüküm sadece bizim Anayasamızda değildir. 
Diğer birçok memleketlerin Anayasasında da 
yer almış bulunuyor. Bizzat Amerika'da Cum
hurbaşkanı, kongrenin izni olmaksızın harp aç
maya mezun bulunmadığı keyfiyeti cümlemizin 
malûmu olmakla beraber meselede Amerikan 
kuvvetlerinin harekât sahasına gönderilmeleri
ne bu hüküm bir mâni teşkil etmemiştir. Bu
nun sebebi şudur: Birleşmiş Milletler teşkilâ-
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tına girmek suretiyle milletler kendi hüküm
ranlık haklarında esaslı takyitler kabul eyle
miş ve kendi millî iradeleri haricinde bir ma
kamın lüzum göstereceği faaliyetlere girişilme
sine, prensip itibariyle, peşinen muvafakat et- > 
miş bulunmaktadırlar. Kaldıki, arkadaşlarımın, 
Koro meselesinde bir harb hali değil, bir tedip 
ve tecziye durumu vardır. Harbin mevcudiyeti 
hukukan tanınmış müstakil bir varlığın mevcu
diyetini istilzam eder. Kore'deki durum ise bun
dan külliyen farklıdır. İşgal altında bulunan 
bu memlekette bir Devlet tesisi ve serbest se
çim icrası oraya gönderilen Milletlerarası Kore 
Komisyonunun esaslı gayesini teşkil eden gay
retler bunlar idi. Cenubi Kore'de, milletin re
yine baş vurularak, intihap yaptırılmış, hattâ 
Şimali köre hesabına Millî Meclise iltihak ede
cek âza miktarı da mahfuz bırakılmış idi. Va
ziyet bu halde iken yabancı tahriklere kapılan 
bir camia, Kore Devletine karşı tecavüze girişil'. 

îşte milletlerarası asayişi ihlâl eden hukuk 
harici bu mutaarrız kuvvete karşı Birleşmiş 
Milletlere mensup kuvvetlerle tedip harekâtına 
girişilmiş bulunuyor. Buna hukuki anlamda harb 
demek asla doğru olamaz (Soldan a1 kışlar) 

Nitekim Birleşmiş Milletler azaları da hâ
diseyi bu mânada telâkki etmiş bulunuyorlar. 
O kadarki Şimali Kore'ye karşı harekâtın ni
hayet bulmak üzere olduğu anlarda şahsiyeti 
düveliyeye sahip bir memleket tarafından vu
ku bulmuş olan müdahale keyfiyeti dahi vaka
ya bir harb mahiyeti vermiş değildir. Bu şart
lar dairesinde memleketimizin Kore'ye yaptığı 
sevkiyatm Anayasa hükümlerine uygunsuz 
düştüğü iddiası her türlü hukuki mesnetten 
mahrum ve hayli insafsız bir iddiadan başka 
bir mâna ifade etmez. (Soldan alkışlar). 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bir şey 
soracağım. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz;, sonra sorar
sınız; şimdi söz, takrir sahibinindir. 

İmza sahiplerinden birincisi Osman Bölük-
başı'dır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar; söze başlamadan evvel Ko
re'de Birleşmiş Milletler ideali uğrunda, hepi
miz için aziz olan idealler uğrunda canlarını 
feda etmiş bulunan şehitlerimizin mânevi hu
zurunda huşu ile eğilir, orada çarpışan kahra-
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manlarımıza muvaffakiyetler dilerim. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, bu Kore hâdisesinin uzun za
mandan beri umumi efkârı işgal ettiğini hepi
niz biliyorsunuz ki, iktidara, muhalefete men
sup bütün kalemler bunun üzerinde durmuş, 
fakat maalesef her defasında aşırı bir hassasi
yetin ortaya çıktığı görülmüştür. Büyük Mil
let Meclisinin kubbesi altında görüşülmiyecek 
bir tek mesele tasavvur edemiyorum. Onun 
için iktidara mensup arkadaşlarımızın bu mese
leyi bir parti meselesi olarak getirdiğimiz yo
lundaki zahablarını tadil etmelerini rica edece
ğim. 

Belki bu memlekette bu hâdiseyi kendi za
viyesinden istismar etmiş olanlar bulunabilir. 
Köy köy dolaşarak gözlerine sarımsak sürerek 
yaşartan kimselerden ayrı olarak Millet Parti
si daima bunların fevkindedir, ve böyle bir şey 
yapılmışsa bunu da takbih eder. 

Muhterem arkadaşlar; sayın Başbakanın hu
kuki mütalâalarına cevap vermeden evvel bir 
giriş yapmak zaruretinde olduğumu siz de tak
dir edersiniz. 

Deniliyor k i : Dünyanın fevkalâde günler 
yaşadığı bu zamanda meseleyi Meclis kürsüsü
ne getirmekte memleket için fayda yoktur, za
rar vardır, diyorlar, (öyle söylemedi sesleri) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — öyle birşey söylemedim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu 
sözü söyliyenler.. (Soldan öyle şey yoktur ses
leri) . 

Grup kararınız var. Beyler, sükûneti muha
faza edelim. Daha birşey söylemedim. (Sağdan 
gülüşmeler). 

Gazete sütunlarında görüyoruz. Meclis umu
mi efkârdan tecerrüt edemez (Gayet tabiî ses
leri) . 

Bu mütalâalara karşı elbette cevap verme
den mevzua girmiyeeeğim. Btirada Birinci Bü
yük Millet Meclisinden kalmış olan arkadaşlar 
varsa, onlar da çok iyi bilirler ki, Haymana'da 
top sesleri gürlerken Mecliste herşey açık ko
nuşuluyordu. İşte milleti zafere ulaştıran bu 
haleti ruhiyedir. (Sağdan bravo sesleri). (Sol
dan aksini iddia eden yok sesleri). 

öyle ise Grup kararlarını kaldırmışlar, öyle 
ise müsaade buyurun da bildiğimiz gibi konu
şacağız. 
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Arkadaşlar; demin Başbakanın okumuş ol- j 

dağu sözler, netice itibariyle hürriyet idealine 
bağlı sözlerdir. Böyle bir ideale kendisini rap
tederek müdafaa vaziyetine geçen bir Başbaka
nın parti başkanı bulunduğu bir partinin Meclis 
G rupi i da beni sükûnetle dinlemesini rica ede
rim. Her söylediğimiz şeyin keramet olduğunu 
iddia etmiyoruz. Siz de çıkarsınız, yanlış taraf
larını söylersiniz. Onun için sözlerimi kesmeyi
niz. 

Kore'ye asker gönderme kararını karşılıklı 
ithamlar ve tarizler ve iddialardan tecrit ' et
meden müspet bir netice alacağımıza kani de
ğilim. 

Kore'ye asker gönderme kararı verildikten 
sonra cereyan eden hâdiseleri bir tarafa bıraka
rak kararı, sanki bugün verilmiş gibi hukuki ve 
siyasi zaviyeden mütalâa etmek zorundayız. 

SOLDAN BÎR SES — Onun dedikodusunu 
yapmıyalım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
dedikodu yapmıyorum beyler... 
. BAŞKAN — Devam edin ! 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar; Haziran içinde Şimal Kore, hukuki mahi
yeti olmadığını biraz evvel Başbakanın açıkladığı 
Şimal Kore hepimizin bildiğimiz malûm menı-
baın tahriki ile Cenup Kore Devletine taarruz 
etmiştir. Böyle bir taarruz karşısında Birleş
miş Milletlerin ve hürriyete âşık milletlerin lâ-
kayıt kalamıyacakları gayet tabiîdir. Ozaman-
lar 30 Haziran tarihinde bu Mecliste bu mevzua 
temas edilmiştir. Dışişleri Bakam kürsüye ge
lerek Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çek
miş olduğu bir telgrafı okumuş ve -görüşlerini 
açıklamıştı. 

Şimdi evvelâ o telgraf üzerinde durmak mec
buriyetindeyim. 

30 Haziran tarihinde Mecliste yapılan görüş
melerde çekildiği ifade edilen telgrafın son kıs
mını okuyorum : «8755 sayılı telgrafınızın ihti
va ettiği tavsiyeye cevap olarak zatı devletlerine 
Türkiye Cumhuriyetinin, Birleşmiş Milletler Ku
rulunda bir üye olmak sıfatiyle deruhte eyle
miş bulunduğu charte hükümleri dâhilinde âza
mi bir samimiyetle yerine getirmeye amade ol
duğumu bildirmeye müsaraat eder ve bu vesile 
ile derin saygılarımı sunarım». 

Arkadaşlar; bu telgraf çekildiği zaman, bu
rada konuşan arkadaşınız da bulunuyordu. O 
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telgrafı ozaınan alkışlamıştım, bugün de alkış
lamaya hazırım. Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin bir tavsiyesi karşısındayız Hükümeti
mizin takındığı durum göstermektedir. Bu tel 
grafm heyeti umumiyesi şunu söylemektedir: 
Birleşmiş Milletler Andlaşmasma sadıkız. Bunun 
dışında, her hangi bir taahhüdü, her hangi bir 
karan tazammım eden bir telgraf değildir. 
Eğer Türk Devletinin Birleşmiş Milletler 
Andlaşmasına göre sarih bir taahhüdü bulun
muş olsaydı elbette ki hukukta taahhütlerin 
bahis mevzuu olduğu tavsiye kelimesini bula
mazdık. Eğer bir taahhüdümüz olsaydı o 
taahhüdümüzü ifaya davet edilirdik. Tav
siyeden bahsedildiğine göre Türk Dev
leti Kore'ye asker göndermek gibi bir 
mükellefiyetin altına girmiş sayılamaz. Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyinin vazife ve 
salâhiyetlerine ait kısımları gözden geçirecek 
olursak taahhüt mahiyetinde nelerin kabul 
edilmiş olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 31) 
ncu madde biraz evvel Başbakanın okuduğu gibi 
sulhun ihlâl edilmesi halinde veya sulhun ko
runması mevzuunda tavsiyelerde bulunacağını 
derpiş etmektedir. Binaenaleyh bu madde, hiç
bir devlete bir mükellefiyet tahmil etmemekte
dir. 

Gelelim 40 ncı maddeye. 40 ncı maddede ise 
durumun vahimi eşmesine mâni olmak üzere 
Güvenlik Meclisi 39 ncu madde gereğince tav
siyelerde bulunmaz - veya alınacak tedbirleri 
kararlaştırmazdan evvel, ilgili tarafları, gerekli 
veya temenniye değer gördüğü geçici tedbirlere 
riayete davet edebilir. Görülüyor ki, bu 40 ncı 
madde diğer üye devletlerden ziyade hâdise 
ile alâkalı olan devletleri hedef tutan, bir mad
dedir. 

4.1 nci madde ise, gayriaskerî mahiyette ted
birler alınacağını ve bu tedbirleri üye dev
letlerin yerine getirmesi için davet edile
bileceğini derpiş etmektedir. Başbakan, ge
çenlerde bir mevzu dolayısiyle âdeta bir gen
soru düellosu haline getirilmiş olan bir kanun 
dolayısiyle bu kürsüde söylemiş olduğu sözlerde 
kendilerinin 42 nci maddeye istinat ettiklerini 
ifade etmişlerdir. 42 nci maddeyi, diğer madde
lerin ışığı altuıda tetkik edelim, devletler için 
bir taahhüdü tazammun ediyor mu, etmiyor 
mu, onu tesbite çalışalım. (Gürültüler) 42 nci 
maddeyi aynen, okuyorum ; 
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«Güvenlik Meclisi 41 nci maddede derpiş 

edilen tedbirlerin uygun olmıyacaklarma veya 
uygun olmadıklarının sabit olduğuna hükme
derse milletlerarası barış ve güvenliğin muha
fazası veya yeniden tesisi için hava, deniz ve 
kara kuvvetleri vasıtasiyle gerekli addettiği 
teşebbüse geçebilir. Bu teşebbüse ve nümayiş
lere abluka tedbirleri ve Birleşmiş Milletler 
üyelerinin hava, deniz ve kara kuvvetleri 
tarafından yapılacak bütün hareketler dâhil 
olabilir.» 

Görülüyor ki, arkadaşlar, bu madde devlet
lere bir mükellefiyet tahmil, eden bir madde 
değil, (Gürültüler) devletler Birleşmiş Millet
ler emrine bir kuvvet verdikleri halde bu kuv
vetlerin istimal edileceğini ve şartlarını teslbit 
eden bir maddedir. Bunun böyle olduğunu bi
raz sonra anlıyacaksmız. 42 nci maddeyi taki-
Iben dıe hir 43 ncü madde vardır, bu maddenin 
(birinci fıkrası Birleşmiş Milletlerin üyesi bulu
nan devletlerin askerî birlikler vermek üzere 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi' ile müza
kerede bulunacaklarını ve neticeye göre de bu 
kuvvetleri verebileceklerini derpiş etmektedir. 
«Taahhüt» kelimesi yalnız hurada geçmektedir. 
İkinci fıkrada ise bu anlaşma mevzuu olacak 
şeylerin neler olduğu , teslbit ediliyor. Üçüncü 
fıkrada isse, bu yapılacak hususi anlaşmaların 
Anayasaya göre tasdik edileceği derpiş edil
mektedir. Eğer 42 nci madde devletlerin kuvvet 
gönderme hususunda bir taahhüt altına sokmuş 
olsaydı «Taahhüt» tâJbiri yalnız 43 ncü fıkrasın
da geçmez ve üçüncü fıkra ile bu hükmün ma
hiyeti ortaya konmazdı. Bunun böyle olduğunu 
teyit eden şartın diğer hükümlerine geçelim. 

44 ncü maddeyi aynen okuyacağım : «Gü
venlik Meclisi kuvvete (başvurmaya kararma va
rınca Mecliste temsil edilmiyen bir üyeyi 43 ncü 
madde gereğince kahul edilen silâhlı kuvvet 
vermeye davet etmezden önce taahhütleri yeri
ne getirmek için salahiyetli merci işfbu üyeyi si
lâhlı kuvvetlere mensup birlikler göndermesi 
hususunda Güvenlik Konseyi kararlarına isterse 
iştirake davet eddbilir.» Demek ki Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi kuvvete ne zaman 
(başvurulacakmış? 43 ncü maddedeki mahsus an
laşmalar yapılıp ve bunlar her milletin Anaya
sa hükümlerine göre tasdikten sonra hüküm 
ifade edecelkm-iş. Yani böyle bir imkânı huku
kiye sahip olacakmış. (Soldan tounun için bek-
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liyecek mi sesleri). 

Bunun için ıbekliyecek mi diye bir söz var. 
Bunun da cevalbı var. 

Arkadaşlar, görülüyor İki, 44 ncü maddeye 
göre, 43 ncü nnadde gereğince Birleşmiş Millet
lerin emrine kuvvet veren devletlere bir hak 
tanınmaktadır. Bu hakkı istedikleri takdirde, 
Güvenlik Konseyinin hu kuvvetleri kullanma hu
susundaki verecekleri karara hak tanımaktadır. 
Eğer bunun dışında bir mükellefiyet tahmil 
edilmiş olsaydı, aslkerî birlikler vermek gilbi bir 
mükellefiyet tahmil edilmiş olsaydı, 43 ncü 
maddeye göre, 44 ncü madde elbette 42 nci mad
deye teşmil edilirdi. Bir devlet düşününüz ki, 
Ibir tümen vermeyi taahhüt etmiş, tümenin alın
ması hususundaki kararlara iştirak hakkı 44 
ncü madde o devlet için maJhfuz tutulmaktadır. 

Eğer 42 nci maddede bir mükellefiyet mev-
zuubahis olsa idi elbette aynı şeyi mahfuz tu
tacaktı. 42 nci maddeye göre yüzbin kişi 500 
bin kişi veren bir devletin 44 ncü maddeye gö
re iştirak hakkı yoktur demek, abestir. Böyle 
bir abese elbette ki Birleşmiş Milletler düşmüş 
sayılamazdı. 

43 ncü maddenin derpiş etmiş olduğu an
laşmalar yapılıncaya kadar dünya sulhunu, gü
venliğini tehdit eden bir vaziyet olursa Birleş
miş Milletler ne yapacaktır? Elini kolunu bağ
layıp oturacak mıdır? Hiçbir harekete geçemi-
yecekmidir? Bu sualler soruluyor, bunun da ce
vabı vardır. 

Devletler isterlerse kendi anayasalarına gö
re salahiyetli olan organlardan karar almak 
suretiyle, 43 ncü madde ile mukayyet olmıya-
rak Birleşmiş Milletler idealine hizmet etmek 
üzere yüz bin kişi de beş yüz bin kişi de vere
bilirler. Yüz bin kişi de verebilir, 500 bin kişi 
de verebilir. (Sağdan, bravo sesleri) • 

Mesele, bu aradaki fasılada mütecavizlerin 
karşısında çaresiz mi kalacağız şeklinde tevcih 
olunacak bir sualle halledilecek bir mesele de
ğildir. Birleşmiş Milletler andlaşmasmm ruhu
na uygun olarak Güvenlik 'Meclisinin emrine 
kuvvetler verilmesini meneden hiçbir hüküm 
yoktur. Fakat taahhüt mevzuubahis olmıyan 
yerlerde böyle bir şey vermek ancak milletin 
iradesini temsil edenlere aittir. Meclislerle ida
re edilen memleketlerde bilassa bizim sistemi
mize uygun olan yerlerde, B. M. Meclisinin 
hakkıdır, 
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Biz Kore'de bizim evlâtlarımız ölüyor diye 

sarımsak sürerek ağlıyanlardan değiliz. Bu 
Meclis karar verdikten sonra, bu milletin men
faatine uygun olarak 50 bin,( 100 bin evlâdımız 
da girer. Meseleyi hissi unsurlardan tecrit ede
lim arkadaşlar. 

Meseleyi evvelâ bir hukuk meselesi olarak 
ele alacağız. 42 nci maddesinin bize birtakım 
mükellefiyetler yüklediği iddia ediliyor. İzah 
ettik ki, böyle bir mükellefiyet bahis mevzuu 
değildir. Diğer maddelerin ruhuna, metinlerine 
muhaliftir. Mükellefiyet olmıyan yerde yardım 
yapacağız. Biraz evvel Sayın Başbakan dediler 
ki : Bu şekilde kuvvet göndermek Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasma uygun mu, değildir gibi 
bir iddiayı Sovyet Rusya ve peykleri ileri sür
mektedirler. (Sağdan «çok doğru» sesleri) 
Müsaadenizle arzedeyim ki; bu memlekette ve 
bu mecliste Sovyet Rusya'nın ve onun peykle
rinin âmiline hizmet edecek kimse mevcut de
ğildir. Eğer bu şekilde imalarla iş görülmek 
isteniyorsa vaktiyle bu nevi imalar yapıldığı 
zaman «izinle arkadaşlık ettiği günle rde bunu 
reddederek hapse girmiş bir arkadaşınıza bunu 
tevcih edemezsiniz. Eğer Köprülü beni ve men
sup olduğum teşekkülü nazara alarak bunu söy-
lemişse vaktiyle Başbakan da bunu aynı şekilde 
ifade etmişse sözlerini kemali samimiyetle ken
dilerine iade ederim. Belki eski ve yeni iktidar 
arasında bu nevi ithamlar bir nevi takas mua
melesi telâkki edilebilir ama ben ve mensup ol
duğum teşekkül bu tarizlerin fevkindeyiz, on
dan medet umanlar boşıuna çırpmıyorlar!. 

42. maddenin devletlere bir mükellefiyet 
yüklemediği metninden anlaşıldığı gibi, 44. 
maddeden de anlaşılmaktadır, dedim. Yalnız bu 
mudur delillerimiz1? Hayır arkadaşlar. Şartın 
bir de geçici 106 ncı maddesi vardır. O maddeyi 
aynen okuyorum: 

«Güvenlik Meclisine kanaatimce 42 nci mad
deye göre kendisine düşen sorumları yüklen
meye başlamak imkânını verecek olan ve 43 ncü 
maddede anılan mahsus anlaşmaların yürürlüğe 
girmesine değin 30 Ekim 1943 tarihinde Mos
kova'da imzalanan dört millet demeci akitle-
riyle Fransa aralarında ve gerekirse başka teş
kilât üyeliğiyle işbu demecin beşinci fıkrasına 
göre ve yine Birleşmiş Milletler adına barış ve 
güvenliği muhafaza için gerekli her türlü hare

ketin birlikte yapılması zımnında danışacak
lardır.) 

Demek ki, Birleşmiş Milletler şartını kabul 
edenler vaktiyle bu ihtimali derpiş etmişler bu 
boşluğu doldurabilmek için de Moskova'da 
malûm demeci imza etmiş olan devletlere birta
kım vecibeler yüklenmişlerdir. Bu boşlukta 
nasıl hareket edilebileceğini onlara göstermiş
lerdir. Binaenaleyh tcavüzün karşısında susa
lım mı? Şeklinde kanaatbahş olduğunu zannet
tikleri mütalâayı dermeyan edenler anlaşılıyor 
ki; Birleşmiş Milletler şartını bütün hususiyet
leri yle tetkik etmemişlerdir. Metinde sarahat. 
yok. Sarahat değil, delâlet dahi yok. Diğer 
maddeleri ise o metnin nasıl anlaşılması ica-
hettiğmi açıkça ortaya koymakta iken Hükü
met hangi salâhiyetle Büyük Millet Meclisin
den sarih bir karar almadan, Kore'ye asker 
gönderebiliyor? Biz Hükümetten bu suali soru
yoruz. 42 nci maddenin neresi Kore'ye asker 
göndermek için kendisine bu salâhiyeti ver
miştir ? 

Evet bu andlaşma Büyük Millet Meclisi ta
rafından tasdik edilmiştir. Bir nevi kanun ma
hiyetindedir. Bunun kimler tarafından yürü
tüleceği de o kanunda tasrih edilmiştir. Ama, 
bizzat şartın metninde Hükümetin yahut Dev
letin böyle bir taahhüdü olmadığına göre mev
cut olduğu söylenen bir vecibenin elbette Hü
kümete havale edilmiş olması şeklinde telâkki 
edilemez. 

Sayın Başbakanın Anayasamızın 26 ncı mad
desine temas eden mütalâalarına cevap vermeye 
çalışacağım. 

Anayasamızın 26 ncı maddesi tetkik edilirse, 
orada zikredilmiş olan şeyler ehemmiyetleri ba
kımından zikredilmiştir. Sonunda «bu gibi» tâ
biri vardır ve orada deniyor ki, «Bu gibi görev
ler ancak Meclis tarafından yapılır» 

Buradaki «gibi» tâbirinin ne olduğunu hukuk
çu arkadaşlarımız çok iyi bilir. «Gibi:» tâbiri 
geçtiği zaman meselenin sonu alınmış olmaz. 
Bunun dışında da şeyler vardır ki, o Anayasa
mızın hükümlerine göre Büyük Millet Meclisinin 
yapacağı şeylerdir. 

Kore'ye asker gönderiyoruz Sayın Başbakanın 
beyanatından anlaşıldığına göre bu harp kara
rı değil, sulhu koruma kararı imiş. Hepiniz 
takdir edersiniz ki, bir harbde iki taraf vardır. 
Taraflardan birine göre sulhu korumak hare-
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ketidir. Diğerlerine göre bir tecavüz hareketi
d i r Binaenaleyh, taraflara göre değişen bu va
sıflar fiilin mahiyetini ortadan kaldıramaz. Biz, 
Birteşmiş Milletler emrine kuvvet verdiysek, 
Kore'de resmi geçit yapsın diye vermedik, ce
naze merasimine iştirak etsin diye vermedik. 
Her türlü ihtimali nazarı itibara alarak harbe 
sokulacakları ihtimalini de nazarı itibara ala
rak bîz kuvvetleri verdik. Anayasanın 26 nci 
maddesindeki harb ilânı tâbirine bakılmak su
retiyle * bu imkânlar Meclisin salâhiyeti dışında 
şegrterdir, diye bir iddia serdedilemez. Anayasa
yı kendi mantığına göre mütalâa etmek lâzım
dır. Diğer maddeleriyle mukayese etmek lâ
zımdır*, hangi haleti ruhiye içinde tedvin edil

diğini-düşümn^k lâzımdır. Anayasamız ne di
yor, teşriî salâhiyet, icraî salâhiyet Büyük Mil
let Meclisinindir, Hükümet ona vekâleten bu 
salâhiyetleri kullanabilir. Binaenaleyh, hakiki 
kudretin sahibinin sarih bir muvafakati alın
madıkça ; icra sıfatından doğmuş gibi * birtakım 
salâhiyetler iddia edilemez. Arkadaşlar, Ana-
yasaraızm 2€ neı maddesine bakarsak şöyle bir-
şey görüyoruz- Mahkeme tarafmdan bir kimse 
hakkında ölüm cezası veriliyor, bunun infazı 
dahi Meclisin kararına bağlanıyor. Neden bağ-
lanılmıştır? Ben kendi görgüme göre izah ede
yim: Anayasanın hâkimiyeti için mücadele et
tiğimiz zamanlarda adlî teminat diye müte
madiyen bağıran bizlerdik. Acaba adliyeye kar
şı bir itimatsızlık izhar etmek için mi bu şeyi koy
muştur? Ben bir itimatsızlık meselesi olduğuna da 
koni değilim. Anayasa vatandaş hayatı üzerinde tıe 
kadar hassas durduğunu ifade etmek için böyle 
bir kaydı koymuştur. Mahkeme kararını veri
yor, temyiz tasdik ediyor yani nihai merci olarak 
Yüksek Seçim Kurulunun kafeul edilmesi muha
lefet tarafından teklif edilmişti. Yani bizlere 
milletveikilliği sıfatını verecek olan bir kuru
lun dâhil bulunduğu adlî teşkilât içerisinde bü
tün-formaliteler ikmal edilerek karar veriliyor, 
tatbik ediliyor, ona rağmen Meclise getiriliyor, bu 
mesele ... Bir vatandaşın hayatı üzerinde bu ka
dar hassas-, duran bir Anayasa mevcutken, bu 
(beş (bin, on bin, hattâ 100 (bin kişi de olafeilir, 
rakamın kıymeti- yok, Hükümet kendisine bu sa-
lâhiyeti mevcut telâkki ettiğine göre kendi tak
dirine göre 450 bin kişi de gönderebilirdi. Bir 
teJbvva&Bad&şın hay artı üzerinde bu kadar hassas 
duran'bir Anayasa inâsıl <olur da 42 nci maddeye 
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istinat etmiyen 44 ncü maddeye istinaden Hü
kümete harice asker gönderme yetkisini veriri 
Bunlar bir kiralın taç giyme merasimime gitme
diklerine göre, icabında cepheye gideceklerdi, 
icabında ölecekler ve öldüreceklerdi. Hepimiz 
bunların kazanmış olduğu muvaffakiyetlerin 
gururu içindeyiz. Koreye asker göndermiş ol
mamızın bu millet için bir sempati yarattığı in
kâr edilemez. Kimse bunu aklından geçirmi
yor. Biz askeri göndermeye Hükümetin yetkili 
olmadığını söylüyoruz. O askeri değil Mende
res; bir Sultan Abdülhamit dahi gönderseydi 
kalbimiz yine onlarla beraber çarpardı, (Sağ
dan alkışlar). 

Kendilerini mutlak salâhiyetle teçhiz edil
miş olan Hükümete, Anayasa mantığına istinat 
ederek hitap ediyorum: Hükümet ne yapar? tca-
bederse örfî idare ilân eder. örfî idarede kim
senin kellesi kopmaz. Sadece bâzı hürriyetler 
tahdit edilir. Bâzı hürriyetlerin muvakkat bir 
zaman için tahdidi altında dahi, Hükümetin 
Meclis hali içtimada değilse, derhal onu top
lantıya davet etmekle karşı karşıya bırakıyor. 
Nizamnameleri çıkarmak yetkisini tanıyan Ana
yasa o Hükümetin yeni hükümler ihtiva eden 
bir nizamname çıkarması ihtimalini bertaraf et
mek için salâhiyet ve kudretine itimat ettiği 
bir mercie danışmak mükellefiyeti ile karşı kar
şıya bırakmaktadır. Meseleyi Anayasa mantı
ğıyla mukayese ederek harb ilâm kelimesinin 
açıklanması üzerinde durup da neticesini ihmal 
etmeye varamayız arkadaşlar. 

Başbakan Sayın Adnan Menderes, diyorlar-
ki, huknkan mevcudiyeti tanınmış bir Hükü
mete karşı harb yapılabilir diyorlar. Ben de 
kendilerine şu suali tevcih edeceğim. Harb ilâ
nının en ehemmiyetli tarafı bizce muhasamata 
başlamak için karar vermektir. Mesele oradadır. 
Hukukan tanınmamış bir Devlet farzediniz ki, 
İran'da bir isyan çıktı, i ran 'daki Devleti tanı
mıyoruz. Ordularımızı gönderiyoruz, orada 300 

: bin kişi mütemadiyen kan döküyorlar. Başbaka
na göre bunun adına biz ne diyeceğiz? Harb de
ğil diyecektir. Ya nedir? Kendileri tâyin etsin. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Aklın
dan geçeni sen söyle... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Benden 
evvel davrandığına göre sen söyle Mükerrem 
Bey. 
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BAŞKAN —• Devam ediniz, muhavereyi bıra

kınız, rica ederim. 
OSMAN BÖLKBAŞI (Devamla) - • Siz sü

kûneti temin ediniz Reis Bey. 
BAŞKAN — Sükûnet yerindedir. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — O ko

nuştukça ben konuşamam.. 
. BAŞKAN —~ Ben sustururum, riyasete hatır

latmaya lüzum yoktur. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI — Hatırlatmak hak-

kımdıı*. 
BAŞKAN — Devam etmezseniz, sözünüzü 

keseceğim. 
FÎRUZ KESİM (Samsun) — Heyeti umu-

miyeyi tahrik için yapıyor. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kimse

yi tahrik etmiyorum. Tahrik ittihammda bulu
nanlar tahrikçi olarak buraya gelmişler. 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kim-

şeyi tahrik etmiyorum. Tahrik ithamında bulu
nanlar tahrik etmektedirler. (Soldan devam ses
leri). 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Görü

lüyor ki, Anayasamızın ruhuna göre memleket 
çocukları fiilen çarpışmaya gönderilirken bu 
Meclisten karar almak lâzımdır. Birleşmiş Mil
letler Andlaşması Hükümete bir salâhiyet ver
mediğine göre bu zaruret büsbütün fazlalaşmış
tır. Binaenaleyh Hükümet 42 inci maddeye göre, 
ben bu salâhiyete sahibim diyemez. 42 inci mad
de kuvvet kullanma halinin ne zaman olacağını 
derpiş etmektedir. Bu kuvvetin hangi memba-
1 ardan geleceğini tesbit eden bir madde de
ğildir. O madde 43 üncü maddedir. Onunla il
gili madde 44 ncü madde ve diğer maddelerde
dir. Binaenaleyh Hükümetin almış olduğu kara
rın hukuki bakımdan ayakta durmasına imkân 
yoktur. 

Arkadaşlar, vergi tarhhnı kim yapar? Meclis 
yapar, Meclis kanun çıkarır. Üç, beş kuruş için 
kanun çıkarılması şartını kabul edenler bu ha
reketin de bir kan vergisi vermek demek oldu
ğunu niçin takdir etmiyorlar? (Soldan bir ses, 
böyle kıyaslarla olmaz). 

Hükümetin kararı hukuki balcımdan ayakta 
duracak Bir karar değildir. 

Hükümet, vermiş olduğumuz takririn metnin-
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de de tasrih edildiğine göre, emniyetimiz temin 
edilmeden bu kararın verilmiş olduğunu iddia 
ediyoruz, oraya hiç temas buyurmamışlardır. 

Evvelâ bu mevzuda bizim emniyetimizi temin 
edecek ne gibi şeyler varsa onu söylesinler, bu
na karşılık ayrıca vereceğimiz cevabımızı da 
mahfuz tutuyoruz. 

Şimdilik söyliyeceğimiz bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Söz Başbakanındır. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; ben biraz evvel 
konuşan arkadaşım gibi meseleyi hissi unsurlar
dan tecerrüt ederek konuşacağım dedikten sonra, 
meseleyi birçok hissi unsurlar katan arkadaşın 
yolunu takip etmiyeceğim ve sözlerime evvelâ 
son sordukları suallere cevap vermekle başlıya-
cağım. Dediler ki: Kore kararını alırken Devle
timizin emniyetini mahfuz bulundurmak için ne 
gibi tedbirler aldhlar. 

Emniyeti mahfuz bulundurmak için ne ted
bir aldılar da bu karara gittiler? Kendilerine 
vereceğim cevap gayet basit olacaktır. Mem
leketimiz; Türkiye ve onun takibettiği yolda 
beraber yürüyen memleketler; millî emniyet
lerini ve bekalarını Birleşmiş Milletler camia
sına dâhil olmakta ve Birleşmiş Milletler Ana
yasasının bütün dünyada tatbik yeri bulması
nı temin etmekte bulmuşlardır. (Soldan bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlarım, Güvenlik Konseyinin ancak 
tavsiyelerde bulunabileceğini, Güvenlik Konse
yi namına telgraf çeken umumi kâtibin kullan
dığı tâbirin «tavsiye» olduğunu ifade etmek 
suretiyle dâvalarını ispat etmek istediler. Ben 
umumi kâtibin çektiği telgrafın metnini şimdi 
huzurunuzda okumak suretiyle ispat etmek is
tedikleri dâvanın asla varit olmadığını ispat 
etmiş olacağım. 

«Emniyet Konseyinin 25 Haziran 1950 ta
rihli ve 473 sayılı toplantısında almış olduğu 
kararın metnini bildirmekle şeref duyuyo
rum :» 

Yani Emniyet Konseyinin almış olduğu ka
rarı .Kâtibi Umumi tebliğ ediyor. Kararı oku
yorum : 

«Genel Kurulun 21 Ekim 1949 tarihli kara
rına atfen Emniyet Konseyi Kore Cumhuriyeti 
Hükümetinin kanuni şekilde kurulmuş ve Bir
leşmiş Milletler Kore Muvakkat Komisyonu
nun kontrol ve memuriyet havzası altında bu-
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lunan ve Kore ahalisinin meskun bulunduğu 
bölgelerde fiilen kontrol ve hâkimiyeti haiz bir 
Hükümet olarak tanındığına ve Hükümetin 
Birleşmiş Milletler Muvakkat Komisyonunun 
nezareti altında Kore'nin o kısım ahalisinin 
serbest ve meşru seçimlere dayanarak kurul
muş yegâne Hükümet olduğuna'?'? Âza devlet
lerin Kore 'nin mutlak istiklâli ve birliğini 
meydana getirmek için Birleşmiş Milletlerin 
başarmak istediği neticelere karşı tevessül edi
lecek hareketlerden doğacak neticeler hakkın
daki Genel Kurulun 12 Aralık 1948 ve 21 Ekim 
1949 tarihinde okunan hulâsa mütalâatm Bir
leşmiş Milletler Kore Komisyonunun raporun
da zikredilmiş olduğu Kore Cumhuriyetinin ve 
Kore ahalisinin emniyet ve selâmetini tehlike
ye koyduğuna ve Kore'deki karışıklığın askerî 
muhasamata yol açabileceğini ve Kore Cumhu
riyetinin Şimalî Kore Cumhuriyeti tarafından 
silâhlı bir taarruza mâruz kaldığını derin bir 
endişe ile kaydeder ve bu hareketin sulhu dur
durmaya karar verdiğinden; 

1. Askerî harekâtın derhal durdurulmasiy-
le, Şimalî Kore'deki askerî kuvvetlerin derhal 
38 nci arz dairesine çekilmelerini Şimalî Kore 
makamlarından talep eder. 

2. A, tavsiyelerin en kısa bir zamanda Şi
malî Kore makamlarına tebliği; 

B) Şimalî Kore kuvvetlerinin 38 nci arz 
dairesine çekilip çekilmediğinin müşahadesi; 

C) Bu kararın tatbik edilip edilmemesinin 
işarı Birleşmiş Milletler komisyonundan; 

3. Bu kararın tatbiki için Birleşmiş Mil
letlere her türlü yardımda bulunmalarını ve 
Şimali Kore makamlarının ise yardımda bulun
maktan kaçınmalarını, bütün âza devletlerden 
talep eder.» (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlarım; bugün dünyada 
münakaşa edilmekte olan mevzu konseyin böyle 
bir karar vermesi salâhiyeti var mıdır, yok mu
dur meselesidir. Sovyet tezi Konseyin Birleşmiş 
Milletler Anayasasının 43 ncü maddesi tatbik 
edilmediği takdirde böyle bir salâhiyeti haiz olmı-
yaeağma dairdir. Bunun aksi olan tez; 43 ncü 
maddede mücerret olarak Birleşmiş Milletler 
Anayasasının 42 nci maddesi için mabıhüttatbik 
olduğu ve Birleşmiş Milletler, Anayasanın bütün 
maddeleriyle ve ruhiyle üye devletlere vâki ola
cak tecavüzü bertaraf etmek için her türlü yar-
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dımda bulunmaya davet etmeleri salâhiyetini 
haiz bulunduğuna dairdir. Biz yalnız bu iki tezi 
karşılaştırdığımız zaman bizim olmıyan tezin, ya
ni Birleşmiş Milletler Konseyinin böyle bir da
vette bulunmıya salâhiyeti yoktur. Tezinin Rus
ya tarafından dermeyan edilmiş olduğunu ifade 
etmekle, hiçbir partiye ve hiçbir zata bir tarizde 
bulunmak maksadını gütmemiştik. Sadece iki te
zin çarpışmakta olduğunu ve bu iki tezden biri
sinin hür milletlerce kabul edilmiş ve tatbika ko
nulmuş tez olduğunu, diğerinin ise bütün hare
ketleri kollektif emniyetin muhafazasına müte
dair olan bütün teşebbüs ve hareketleri mefluç 
bırakmak istiyen cephenin tezi olduğunu ifade 
etmekle iktifa etmiştir. (Soldan bravo sesleri 
alkışlar). 

Arkadaşlarım, işi hissî unsurlardan temizle* 
mek suretiyle sadece hukuki esaslar üzerinde 
durmak hakikaten faydalıdır. Bu itibarla konsey 
namına Kâtibi Umumi tarafından Devletimize 
yapılmış olan müracaatın mahiyeti hukukiyesi-
ni tahlil etmekle işe başlamak icabeder. Bize, şim
di metnini okuduğum müracaatın mahiyeti huku-
kiyesi nedi r ! Bu müracaatın Birleşmiş Milletler 
Anayasasının hükümleri dâhilinde onun muayyen 
maddelerine istinat ederek alınmış olan kararın 
tebliğinden mi ibarettir?. Yoksa bu müracaat Bir
leşmiş Milletler şartının hükümleri dışında plâ
tonik olarak yapılmış bir müracaat ve tavsiye
den mi ibarettir? Meseleyi böylece ortaya koy
duktan sonra mütalâalarımızı ilerletebiliriz. 
Konsey karar verdim diyor. Ve bu kararı üye 
devletlere tebliğ ediyorum diyor. Biz bunu al
dıktan sonra evvelâ hatırımıza gelen konseyin 

• Iböyle bir karar almaya hak ve salâhiyeti var 
mıdır, yok mudur meselesini tezekkür etmek ol
du. Konseyin böyle bir karar almak hak ve sa
lâhiyetinde olduğunu Birleşmiş Milletler Ana
yasasının 7 nci bölümünün 39 ncu maddesinde 
bulduk. Birleşmiş Milletler Anayasasının 7 nci 
(bölümünün 39 ncu maddesini sayın Osman Bö-
lüklbaşı arkadaşım- burada izah ederken tavsiye
lerde Ibulunur dıedi, geçti. Halbuki yalnız ondan 
ibaret değildir, tavsiyelerden sonra gelen hü
kümler de mevcuttur. Şimdi okuyacağım, lüt
fen dikkatle dinlesinler. • «Güvenlik Meclisi ba
rışın tehdit edildiğini, bozulduğunu veya bîr 
saldırma fiilinin vukubulduğunu tesibit eder ve 
Milletlerarası barışın ve güvenliğin muhafazası 
veya yeniden tesisi için tavsiyelerde bulunur 
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veya 41 ve 42 nci maddeler gereğince hangi ted
birlerin alınacağını kararlaştırır.» ('Soldan bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar, Güvenlik Meclisinin salâhiyeti 
sadece plâtonik tavsiyelerde bulunmaktan itoa-
ret değildir. Güvenlik Meclisli namına çekilen 
telgrafın Birleşmiş Milletler Anayasası dışında 
çekilmiş 'bir telgraf olduğunu kaibul etmeyi bü
tün dünyanın meseleyi telâkki ve kaibul ediş 
tarzına göre gayrimümkün addetmek icaibeder. 
Şu halde Birleşmiş Milletler Anayasasının hian-
ıgiı hükmüne, hangi maddesine istinat ederek bu 
müracaatın bize yapılmış olduğunu kaJbul etmek 
lâzımdır? Elbette 39 ncu maddeye. 

39 ncu madde ne diyor; bir yerde güvenlik 
(bozulursa, (bir yerde sulh tazulursa, evvelâ ora
da güvenliğin, sulhun (bozulduğunu tes'bit eder. 
'Güvenlik Konseyi sulh, falan yerde bozulmuş
tur der, teslbit eder ve karar verir. Ondan son
ra ne yapar? Tavsiyelerde hulunur. Daha son
ra ne yapar? 40 ncı maddeye göre, geçici tedlbır
lere başvurur. Bunlar kâfi gelmezse ne yapar? 
Pasif tedbirlere başvurur. Ondan sonra ne yapar? 
42 nci maddenin tatlbikını talep eder. Burada
ki tâbirler, bize. yapılan müracaattaki tâbirler, 
42 nci maddenin ihtiva ettiği tâbirlerdir. 42 nci 
maddenin ihtiva ettiği tâbirlere tekabül etmek
tedir. Kelime ile tekabül etmektedir. (Soldan 
alkışlar) ve Güvenlik Konseyi bizden 42 nci 
maddenin tatbikini istemektedir. 42 nci mad
denin 43 ncü maddeye. bağlı Ve 43 ncü madde 
tatbik edilmediği takdirde 42 nci madde tatbik 
edilemez, diye bir nazariye veya telâkkiye sap
mak Birleşmiş Milletleri daha doğmadan ölüme 
mahkûm etmek karar ve hükmünü vermekle te-
vemdir. Birleşmiş Milletlerin mevcudiyet mâ
nası icabında silâhlı kuvvetlerle müdahale im
kânına dayanır. Yoksa bir veto ile 43 ncü mad
denin mefluç bırakılması ihtimali karşısında 
daima mâdum olduğunu kabul ettikten sonra 
Birleşmiş Milletler camiasına girmekte, oralarda 
emniyetimizi aramakta ne mana olurdu, Osman 
Bölükbaşı arkadaşımdan soruyorum? 

A bitlerimize vefadan, sadakatten bahsediyor
lar. Telgrafımızı çekeceğiz, ahitlerimize sadı-
kız diyeceğiz, ahitlerinizi ifa buyurun dedikleri 
takdirde, bizden birşey yoktur diyeceğiz. 

Arkadaşlar; ahde vefa sadece lâfımdan iba
ret olsaydı ahde vefakâr olmak gibi bir mezi
yeti dünyada hiç kimse başkasına kaptırmazdı, 
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herkes ahdine vefakâr olurdu. (Soldan, bravo 
sesleri, sürekli alkışlar). 

Birleşmiş Milletler Anayasası mucibince, tek
rar edeyim arkadaşlar, bu müracaat 39 ncu mad
deden başka bir maddeye istinat ettirilmemiştir 
ve bu müracaat Birleşmiş Milletler şartı dışın
da yapılmış bir müracaat olarak kabul etmeye 
imkân yoktur. Ohalde meseleyi Konseyin salâ
hiyetleri dışında mütalâa etmeye de imkân yok
tur. Ohalde 39 ncu madde gereğince Konseye 
verilmiş olan salâhiyetlere dayanarak 42 nci 
maddenin tatbiki istenmektedir. Hâdiseyi bu 
çerçeve dışında mütalâa etmek birtakım hu
kuki ince yollarla ve beynamaz özürü ihdas ede
rek vecibelerden kaçmak olurdu. (Şiddetli al
kışlar). 

Muhterem arkadaşlar; şayet Yüksek Mecli
siniz ve Hükümetiniz Güvenlik Konseyinin ver
miş olduğu kararı mefluç bırakmanın ihdas 
edeceği tehlikeleri görmemiş olsaydı, şayet Mec
lisiniz ve Hükümetiniz akitlerden ve vecibeler
den yaka sıyırmak yolunu aramış olsaydı Os
man Bölükbaşı'ya temin ederim ki ; onun kul
landığı hukuki mütalâalardan daha incesini bul
mak bizim için mümkün olurdu. (Şiddetli al
kışlar). 

Arkadaşlar; şimdi Anayasa meselesine gele
lim. 

Bizim Anayasamızın 26 ncı maddesine.. Bi
zi Anayasamızı ihlâl ederek bir kuvvet gön
derdik diyerek buraya getirmek ve Anayasamızı 
ihlâl etmiş bir Hükümet haline düşürmek isti
yorlar. 

Arkadaşlarım, Anayasanın 26 ncı maddesi 
sarihtir. «Harb ilânı» diyor. Onun yanında 
«Harbe götüren her hangi bir hâdise ve muhasa-
ma açmak» tâbiri koyabilirdi. Bu maddenin tat
biki veya ademitatbikı bir Hükümetin mesuli
yetini, Divanî Âliye gitmesini, hattâ idama 
gitmesini mucip neticeler doğurabileceği için 
burada kıyas tarikiyle birtakım istidlallerle met
ni zorluyarak hükümler çıkarmak değil, metnin 
sarahatiyle amel etmek zarureti katiyesi vardır 
arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Ve bizi sadece ve sadece, ilânı harb takyit 
eder. Çünkü 26 ncı maddede harb ilânı Meclise 
aittir denmiştir, «gibi» lerden, şunlardan bun
lardan mâna çıkararak, bu da buraya dâhildir 
demek tamamen demagojik ve metafizik bir id
diaya sapmak demektir, (Soldan alkışlar), 
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Şimdi arkadaşlar, söylüyorlar, diyorlar ki, 

bu kubbenin altında hiçbir şey konuşulmadan 
olmaz. Sakarya'da şu oldu, şurada şu okluyu bir 
tarafa bırakalım; diyorlar ki, kanunların emret
tiği meseleleri Mecliste konuşalım. 

Buna karşı bir harekette ve iddiada bulu
nan v a ı- mıdır ki, böyle bir cevapla karşımıza 
çıkıyorlar? Biz kanunun Mecliste müzakeresini 
emretmediği mevzuların bu kürsüye getirilme
sini, kanunun emrettiği mevzuların getirilme
mesi kadar kanunsuz addederiz. (Soldan şid
detli alkışlar). Kayzer'in hakkı Kayzer'e, Allahm 
hakkı Allaha. Kanunlar hangi meselelerin Mec
lis kürsüsüne getirileceğini ve hangi meselelerin 
Hükümetin icra sahası dâhilinde bulunduğunu 
tâyin ve tesbit etmiş 'bulunuyor. Buraya Mecli
se Hükümetin icra sahasına dâhil olan mesele
leri getirmek ve Meclis kararma bağlamaya ça
lışmak mesuliyetten kaçmak demektir. Meclis 
kanun yapar, yaptığı kanunları icra için, icra 
heyetine tevdi eder. icra heyetinin sureti hare
ketini de murakabe eder. Meclisin, parlâmento
ların temeli, îbu saillik ve mesullük esası üzeri
ne istinat eder. Şayet bütün kararlara, bütün 
icra hareketlerine Meclisi iştirak ettirmek gibi 
(bir vaziyet ihdas edecek olursak, mesuliyeti, ic
ranın üzıerinden tamamen Yüksek Heyetinize 
devretmiş ve sail ile mesulün ortadan kalkması 
gilbi /bir vaziyet ihdas etmiş oluruz. Bu, parlâ-
mentarizim, parlâmentoların temel kaidelerine 
tamamen muhaliftir. Bu mesele üzerinde fazla 
hisse kapılmadan, his unsurunu bertaraf etmek 
suretiyle, memleket huzurunda Meclisimizin iyi 
(bir imtilhan vermesini can ve yürekten temenni 
ederim. Yoksa buraya Kore meselesi gibi nazik 
ve halli Ibütün cihan devletleri tarafından müş
terek bir telâkkiye biağlantmış olan bir meseleyi 
istismar mevzuu yapmayı, hakikaten millî men

faatlere aykırı telâkki ederim. 
Hiejbir part i için, hiçbir şahıs için şu suali 

sordu diye bir isnatta bulunmak aklımızdan 
geçmez. Şu ana kadar konuşulanları sadece su
âl ve gensoru meselesinin icaplarını kürsüde 
tatibik mahiyetinde telâkki ediyoruz. Bundan 
öte, his mev&ularına geçilecek olursa elbette bi
zim de söyliyeeeklerimiz vardır. Mebus konu
şur, Hükümet konuşmaz, mebus istediği ıgiibi ko
nuşur, söver, sayar, Hükümet susar, cevap ver
mez, böyle bir vahimeyi biz zihnimizde yaşat
mıyoruz ve kendimizi müdafaa etmek ve cevap 
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serbestisini muhafaza etmek kararını muhafa
za ediyoruz. Muhalefette iken nasıl asalet, me
tanet ve ciddiyetini muhafaza etmiş bir parti 
isek aynı evsafı iktidarda da muhafaza etmekte 
olduğumuzu ispat etmekte gecikmiyeceğimize 
kaniiz. (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Sıtkı Yıücalı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Parti 

namına (konuşacağım. 
BAŞKAN — Söz Sıtkı Yırcalı'nındır. • 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırş'ehir) — Başba

kan bana cevap verdi, parti namına konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Parti namına arka arkaya söz 
veremem, sırası geldiği zaman konuşursunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Parti 
namına söz vermiyor musunuz? O halde zapta 
geçsin. 

'BAŞKAN — Vereceğim, vereceğim, yalnız 
sıranız geldiği zaman vereceğim. 

AVNİ DOĞAN '(Yozgad) — Efendim, Ma
kamı Riyasetten ricada bulunurum, içtüzük 
takrir sahibinin ve onun arkadaşının konuşma
sını âmirdir. Bu itibarla tüzüğü tatbika müsa
adelerini rîoa ederim. 

KEMAL TÜRKO&LU (Mardin) — Ben sual 
soj'duim. 

BAŞKAN — Efendim, Avni Doğan arkada
şımızdan rica ederim, Makamı Riyaset, kendisi
nin de bildiği gilbi, gensoruyu veren Osman Bö-
lükbaşı'ya nizamnamenin sariih hükmü gereğin
ce söz verilmiştir. 

AVNÎ DOĞAN (Yoagad) — îki kişidir. 
BAŞKAN — İki kişi değil, 20 kişi de olsa 

evvelâ yalnız birisi söyler, içtüzüğün o madde
sini okuyorum müsaadenizle : 

160 ncı maddenin, birinci fıkrasının hükmü 
yerine gelmiştir, Başbakan cevabını vermiştir. 
Ondan sonra teklif sahibi, birkaç kişi iseler ön
ce ilk imzanın sahibi ve onun ardınca ötekiler, 
yana ve karşı söz söyliyebilirler. işte nizamna
menin okuduğum maddesine göre, Osman Bölük-
başı'nın imzası başta olduğu için, ilk sözü söy
lemiş bulunuyor. Avni Doğan arkadaşımızın 
anladığı gibi bu takrirde 50 kişinin imzası bu
lunsaydı, bunların söylemesi halinde, diğer "Mil
letvekili arkadaşlarımıza konuşmak imkânı ka
in mıydı? 

SITKI YERCALI (Balıkesir) — Müsaade bu
yurunuz, usul hakkında arzedeceğim. 
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feAŞKAN — Buyurun. 
SITKI YIECALİ (Balıkesir) — Arkadaşlar; 

biliyorsunuz ki; Anayasamız 1945 yılında Türk-
çeleştiriîmiştir. Onun sön maddesinde şöyle .di
yor: «Eski metinde aynı kantin gibi muteber
dir* Fakat redaksiyon hatası olmuş ve bu mad
de de «diğer milletvekillerine söz verilecek» ke
limesi yerine «Ötekiler» e tâbiri kullanılmak 
suretiyle iltibasa yer bırakmıştır. Bu bakımdan 
müsaadenizle eski metni okuyayım. 

BAŞKAN —• Avni Boğan arkadaşımızın bu 
izahı bugünkü metne dayanıyor ama evvelki 
metni okursanız siz de kani olacaklardır. 

SITKI YJRCALI (Devamla) — Şimdi 160 
ncı maddeyi okuyorum: 

Madde 160 — Davet olunan vekil muayyen 
günde bizzat, yahut maiyetindeki devair rüesa-
smdan biri vasıtasiyle heyeti umumiyede iza-
J l ^ verir. Onda» sonra teklifin sahibi, veyahut 
sahipleri müteaddit ise il?k imzası olan mebus 
öne© ve sair mebuslar onu mütaakıp leh ve 
aleyhte söz söyliyebilirler. 

Bu Vaziyet karşısında Başkanlık Divanının 
hareket ve kararının yerinde olduğu kanaatin-
deyhm 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) Ben de sair 
bir milletvekili olarak söz istiyorum. (Siz iki-
tifa bdrafoer imza etmişsiniz sesleri) 

BAŞKAN — Sıtkı Yırcalı, esas hakkında 
söylemek üzere küî*süye buyuran. 

Başka söz istiyen var mıf 
NAZİM'ÖNEN (Diyarbakır) — Söz istiyo

rum. 
ŞEMSETTİN GÜHALTAY (Sivas) — İçtü

züğün ahkâmı ihlal edilmiştir, kaydediniz. 
BALKAN — Sözünüz kaydedilmiştir. 
Buyurun Sıtkı Bey, esas hakkında. 
glTK YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arka

daşlarım, esas hakkında konuşmadan evvel, bu
raya her çıkan arkadaşın ileriye sürdüğü gibi, 
müsaade buyurursanız bendeniz de bir giriz
gâh yapacağım. 

Osman Bölükbaşı arkadaşımız dediler ki, 
efendim, Büyük Millet Meclisinde ve bu mem
lekette Milletvekillerinin münakaşa etmiyeceği 
bir mesele yoktur. Top sesleri Sakarya'dan ge
lirken burada yine münakaşa edilmiştir. 

Arkadaşlar, bana öyle geliyor ki, istizahı 
takririnin Yüksek Heyetinizde kontüştıhnasi 
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hakikaten pek geç kalmıştır. Aşağı yukarı Ha
zirandan beri yalnız Büyük Millet Meclisinin 
içinde, dışında değil, bütün bir memlekette 
muhalefet köy, köy, kasaba kasaba, şehir şehir, 
kapı kapı dolaşarak bütün millet önünde is
tizah mevzuu - yapmış bunun belediye seçimle
riyle, meclisi umumi seçimleriyle cevabını al
maştır. (Soldan bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz ondan sonra 
bendenizde hukuk çerçevesi içinde kalacağım. 
Ve benim kanaatimce bugün hukuk çerçevesi 
içinde kalmakta iskolâstik bir izah yapmak 
ve mütizm içinde kalmak, kendi içine kapan
mak demek değildir. Bugün elimize aldığımız 
her hukuk kaidesi Anayasamızda olduğu ka
dar, usul, kaide bu devrin anlayışı ile bu dev
rin maddi mânevi ieaplariyle mütalâa etmek 
mecburiyetindeyiz.# 

Ben evvelâ Anayasadan başlayacağım. Ana
yasa 1340 tarihinde yapılmıştır. Aradan bu ka
dar zaman geçmiştir. Anayasada değil bugün 
bize Kore'ye böyle bir yardım yapmamız husu
sunda bir hüküm istihsal etmek o günkü vâzıı 
kanun böyle bir polis ve milletlerarası zabıta 
kuvvetinin bulunması düşüncesinden bile o gün
kü şartlar içinde mutlak surette uzaktı arka
daşlarım. 

Şu halde biz bu Anayasa hükümlerini mü
talâa ederken ancak bugün, atom devrini, rad-
yosuyla, münakalesiyle, her türlü vasıtalariyle 
dünyanın bir olduğu ve onun içinde milletler 
kuvvetleriyle birîbirine bağlı olarak korunmak 
mecburiyetinde olduğu bir devrin zihniyetiyle 
mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlarım; elimizde bir Birleşmiş Millet
ler Afallaşması vardır. Bunun iki türlü hükmü 
vardır. Gayet güzel izah etti Başbakan. Sayın 
Menderes dediler ki, 39 ncu madde ve onu ta
kip eden 43 ncü maddeye kadar olan hükümler 
ve 43 ncü maddeyi takip eden hükümler. 

Arkadaşlar; o halde 39 ncu maddenin ve onu 
takip eden 43 ncü maddeye kadar hükümler ona 
takibeden maddenin yürürlükte olduğu müddet
çe işler anlamak istiyen zihniyeti tesis etmek on
dan sonra onü tatbik için vasıtalar kuran mad
delere bağlanmaya imkân yoktur. 

Asıl 39 ncu madde; Güvenlik Konseyinin ka
rar almasını doğrudan doğruya 41 ve 42 nci 
maddelerin hükümlerine bağlamaktadır. Son fık
ra açıkça söylüyor re diyor ki: «41 - 42 nei mad-
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deler mucibince hangi tedbirlerin alınacağını ka
rarlaştırır» diye ifade etmektedir. Şu halde orada 
43 ncü maddeye dair bir hüküm yoktur. Bu an
layışla neticeye varmamız ,icabediyor., 

Birisi 43. maddeye kadar olan ve doğrudan 
doğruya prensipi tesis eden hükümler, 

İkincisi ise bu prensiplerin tatbiki bakımın
dan tesis edilecek; kurulacak Milletlerarası zabı
taya ait bulunan ve 43. maddeyi takibeden hü
kümlerdir. 

Onun için bu zabıta kurulmamış bulunduğu
na göre, bu zabıtanın kurulmamış bulunması el-
betteki Güvenlik Konseyinin Andlaşmanm diğer 
maddelere dayanarak vermiş olduğu kararların 
havada kalmasını ieabettirmez. Elbetteki onların 
tatbiki bakmamdan, Birleşmiş Milletler Antlaşma
sına iştirak eden milletlere müracaat hakkı oldu
ğu gibi, o müracaatın da tatbik edilmesi için ye
ni bir talepte bulunduğu zaman bu talebin yerine 
getirilmesi iktiza eder. 

Arkadaşlar kabul edelim ki, böyle bir talepte 
bulunulmuştur. Bunun karşısında iki türlü hattı 
hareket vardır. Başbakan gayet güzel izah ettiler. 
Bu hareketlerden biri tıpkı borcundan kurtulmak 
istiyen bir insanın âdeta bir nevi mazeret arama
sı zihniyetidir. Halbuki öte yanda böyle bir zih
niyetle değil, Türkiye'nin coğrafi, tarihi yani 
jeopolitik durumunun icapları olan ve bizim ya
rınki hareketlerimizde yürürken güvenimizi, 
sağlıyacak olan bir zihniyetle bunun tefriki iea-
beder. 

İşte arkadaşlar, Hükümetimiz de daima bu 
yolda gitmiştir. Ve bu yolda giderken böyle 
bir anlayışla bütün dünyada hürriyeti, bütün 
dünyada milletlerin istiklâlini, milletlerin iç 
emniyetini ve dış emniyetini daima birinci 
plânda göz önünde tutan Demokrat milletler 
camiası ile aynı anlayışı göstermiştir. 

Arkadaşlarım, işte biz ancak bu anlayışla
dır ki ; gerek Birleşmiş Milletler Anayasasını, 
gerekse bizim Anayasamızı göz önünde tutmak 
ve mütalâalarımızı buna göre yürütmek mecbu
riyetindeyiz. 

Kaldı ki arkadaşlarım, biz Haziran toplan
tımızda yine Dışişleri Bakanımızın ağzından, 
gerek biraz evvel Başbakanımızın okumuş ol
duğu karar suretini ve onu takiben yine bu 
kararın tatbik suretine ait olan Trigve Lie'nin 
Hükümetimize göndermiş olduğu telgrafları ve 
karar suretlerini burada okudu. Bu telgraf ve 
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karar suretlerini okuduktan sonra Dışişleri Ba
kanı bu kararların ruhu içinde tatbikma, Dev
letin bugünden başlamış bulunduğunu ve bu
nu da yüksek heyetinizin tasvibine arzettiğini 
bildirdi. 

Arkadaşlar, yine görüyoruz ki zabıtlar için
de, yani bu telgrafların yüksek huzurunuzda 
okunduğu zabıtlar içinde görüyoruz ki yüksek 
heyetiniz bu tarzı tasvip etmiş alkışlarla ve it
tifakla tasvip etmiş bulunmaktadır. 

§ u halde, bir tarafta Birleşmiş" Milletler 
Anayasası vardır, bu Anayasa eğer bugün me
riyete girmemişse ne Birleşmiş Milletlerin, ne
de Türkiye'nin kusuru bulunmıyan ve bilâkis 
menfaati Birleşmiş Milletlerin Anayasasının 
bütün hükümlerinin yürürlükte olmamasından 
olan karar milletlerin, mütecaviz milletlerin 
vetosu suretiyle harekete geçmemiş hükümleri
ne dayanarak biz kendi vecibelerimizden, mil
letlerarası cevibelerizden kendimizi kurtarmak 
çarelerini arıyacak bir zihniyet takip edemedi
ğimizden o günkü burada Dışişleri Bakanının 
ağziyle okunmuş, kararları tasvip etmek sure
tiyle göstermiş bulunmaktayız. Görüyoruz ki 
muhalefet daima ileri sürüyor, siz Birleşmiş 
Milletler dâvetine itaate meebur değilsiniz, bu
nun mânası nedir? yani, göndermemeniz mi lâ
zımdı? Bunu açıkça söylemek lâzımdır arkadaş
lar. Hattâ o kadar ileriye gidiyorlar ki, San-
fransisko Konferansmdaki bir seksiyon toplan
tısında ileriye sürüyorlar diyorlar ki: Kanada'-
nm bir teklifi üzerine o zaman ingiltere Dele
gesi izahat verdi ve 42 inci maddeyi 43 üncü 
maddeye bağladı. İnsaf etsinler, kendi gazetele
rinde de aynen neşrettiler. Belki bizim Fran-
sızcanuz kıt olabilir. Amma onun Türkçesini 
yine kendileri koymuşlar. Görüyoruz ki, orada 
Kanada Delegesi tarafından yapılan observas-
yon, itiraz, 43 üncü madde tatbik edildikten son
ra oradaki taahhüt edilen. kuvvetlerin kemiyeti
ne taallûk etmektedir. O kemiyet de orada ta
ahhüt edilen miktarın daha üstünde bir kuvvet 
ta^ep edilemiyeceğini âmirdir. Yoksa hiçbir za
man 42 inci maddeyi 43 üncü maddeye bağlıyan 
tek bir kelime, tek bir ima veya mâna iltibası 
mevcut değildir. Kaldı ki, arkadaşlarım, diyor
lar ki, Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 43 n-
cü maddesinin son fıkrasına göre bizim Meclisi
mizden geçmiş olsaydı ozaman Kore'ye istediği
nizi gönderebilirdiniz. Halbuki diğer taraftan 
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da Öyle bile olsa orada harb var nasıl olur da 
siz Meclise müracaat etmeden asker gönderebi
lirsiniz? diye itiraz ediyorlar. Arada açık bir 
tezat var. 

Arkadaşlar, farzedelim ki, Birleşmiş Millet
ler Anayasasının 43 ncü maddesi hakikaten tat
bik edilmesi imkânına sahip olsaydı yani sulh 
zamana anlaşmaları yapmak suretiyle böyle bir 
kuvvet tahsisi imkânı hâsıl olsaydı ozaman böy
le bir hal, bir harb mevcut değildir, Dünyanın 
hiçbir yerinde henüz kuvvet kullanılmasını ica-
bettirecek bir siyasi ve askerî durum yoktur. 
O halde ne olacaktı, biz neyi tasdik etmiş ola
caktık? Askerî anlaşmaları tasdik edecektik. 
Harbe girmeyi tasdik edecek değildik. Eğer mu
haliflerimizin mantıgd ile hareket etmiş olsay
dık bu anlaşmalara nazaran her harb başladığı 
veya başka bir yerde saldırgan harekete geçip 
d>e bizim askerlerimiz orada dövüşmeye başla
dığı zaman yeniden Meclisten 26 ncı madde 
hükümlerine göre harb vardır diye müsa
ade istemek mi lâzımgelecekti? Arkadaş
larım tezat halindedirler. Çünki, biz Bir
leşmiş Milletler Anayasasına her millet 
gibi iltihak ederken, geçen celsede sayın 
Salamon Adat o arkadaşımızın işaret ettiği gibi 
Birleşmiş Milletlerin hükmi şahsiyetine yerdım-
da bulunmayı taahhüt ediyoruz. Bizim için 
falan yerde, falan yerde harb, falan yerde sal
dırgana derhal mâni olmak meselesi bahis mev
zuu edilmiş, ortaya atılmış değildir, a rkadaş
lar ozaman bizim taahhütlerimizin şümulü ile 
tıpkı para verir gibi, gemi verir gibi; sırası gel
diği zaman bütün insanlığın hürriyet dâvasmda 
ve emniyet dâvasında, istiklâl dâvasında insan 
vermek ve bizim de orada kendi imanımızla, 
istiklâl ve millî duygularımızla insanlığı ve bin-
netice o insanlığın içinde kendi emniyetimiz ve 
güvenimizi korumak kasdiyledir ki, taahhütlere 
girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu şartlar 
içinde görüyoruz ki, muhalefetin ileriye sürdüğü 
hukuki tezlerin hi(Ç birinde, ama hiç birinde 
Birleşmiş Milletler Anayasası ve bizim Anayasa
mıza göre hukuki bir delil göstermiş değillerdir. 
Bütün delilleri sadece Kore harbini, bu dâvada 
önayak olup insiyatifi milletin başında bulunan 
insanların en ileri bir görüşle, en ileri bir memlel-
ket, en ileri (bir vataseverlik, en ileri insanlık duy
gusu ile başarmış olmasının büyük celâdeti karşı
sında sadece, bir politika oyununa sapmışlardır 
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arkadaşlar. (Soldan alkışlar.) 

Arkadaşlar, arkadaşımız Osman Bölükbaşı 
ve hattâ birçok yerlerde gazetelerde soruyor
lar, diyorlar ki ; ya bizim emniyetimiz ne ola
caktır? 

Arkadaşlar, bizim emniyetimiz bir defa eğer 
4500 askerin başka topraklara gitmiş olması 
değil, Birleşmiş Milletler emrine gitmiş olması 
ile Türk'ün savaş kudretinin azalacağını, bu 
memleketin her hangi bir şekilde Allah muha
faza etsin, bir saldırganlık karşısında bulunursa 
bugün bile çoluk çocuk kendilerini müdafaa 
edeceklerine göre bu askerlerin gönderilmesi ile 
Türk'ün savaş kudretinin azalacağına kani bu
lunmadıklarına eminim. 

Şu halde bunun dışında ne bekliyorlar? 
Arkadaşlar, dünya birçoklarının dediği gibi 

ikiye ayrılmış değildir. Dünya bir tek cephedir 
arkadaşlar. O cephe de doğrudan doğruya Mil
letlerarası insanlık, hürriyet, her milletin kendi 
istiklâli, kendi millî duyguları ve ananelerinin 
emniyetini sağlamak istiyen ve bu dünyada bir 
hukuk muvazenesini kurmak istiyen bir millet
ler camiası. Bir de arkadaşlar, oıiıın karşısında, 
böyle bir muvazenenin tesisine mâni olmak için 
cebir, zor, tahakküm istiyen saldırganlardır. 

Arkadaşlarım, buna cephe bile denemez. Onu, 
böyle bir muvazenenin kurulmasına mâni olan 
bir kütle olarak kabul etmek ieabeder. şu halde 
arkadaşlarım; biz bilâkis Başbakanımızın gayet 
güzel işaret ettiği gibi Birleşmiş Milletler Ana
yasasının bütün hüviyetiyle Birleşmiş Milletler 
Anayasasının bütün hükümleriyle ve milletlerin 
emrinde her zaman, her yerde hâkim kılmanın 
işler bir vaziyete onu her yerde hür milletlerin 
emrinde, hür milletlerin istiklâl ve hürriyetleri 
yolunda koşar bir halde, yürür bir hale getir- / 
mekle evvelâ ve evvelâ kendi emniyetimizi sağ
lamış bulunmaktayız. 

Arkadaşlar; eğer böyle bir emniyet sağlan
mazsa biz artık şu veya bu şekildeki mülâhaza

larla başka bir yerden emniyeti değil, elbctteki ken
di kuvvetimizi, çoluğumuzla, çocuğumuzla müşte
reken kendi istiklâlimizi ve hürriyetimizi koruya
cak, her saldırgana karşı kendi millî misakımızı 
müdafaada elbette ki, yine cesaretimizi göstere
ceğiz. 

Fakat arkadaşlar, Demokrat Parti ne istiyor?. 
Demokrat Parti iktidarından köyündeki ocağına 

— 150 — 



B : 17 11.12 
kadar yalnız bizim emniyetimiz değil; dünyanın 
hürriyet ve emniyetini insanlık hak ve hürriyet
lerinin muhafazasını lüzumlu görmekte, bunları 
kendi emniyetine bağlı görmektedir. 

Demokrat Parti ve bütün arkadaşlarımız ik
tidarımızla beraber artık bir daha ispanya'daki, 
bir daha Yunanistan'daki, Habeşistan'daki günle
rin geri dönmemesini istiyoruz. (Soldan bravo 
sesleri) Şu halde dünya emniyetinin sağlanabil
mesi, ve bunun içinde bizim emniyetimizin sağla
nabilmesi de Birleşmiş Milletlerin böyle bir an
laşmasının böyle bir zihniyetle ele alınmasına 
bağlıdır. 

Görüyoruz ki, gerek hukuk bakımından ge
rekse umumi politik ve emniyet bakımından, tut
tuğumuz yol doğruyu gösteren bir yoldur. Tuttu
ğumuz yol bugünkü zihniyette bugünkü insanlık, 
bugünkü dünya emniyet ve güveni, bütün millet
ler için şart olan Birleşmiş Milletler Andlaşması-
nın anlayışiyle kabildir. Ve Demokrat Parti bu 
hareketiyle bir defa daha göstermiştir ki, sözüne 
güvenilir ve ahdimize riayetkarız. İnandığımız 
dâvaların peşinde gözümüzü kırpmadan, sakınma
dan yürüyoruz. 

Kim n£ derse desin arkadaşlarım, şunu daima 
ileriye sürmek mecburiyetindeyiz ki, hakikaten 
Türkiye'nin Orta - Şark'ta olduğu kadar dünya
da da, daima tarihte olduğu gibi aktif bir poli
tika ile bir köşebaşı, bir dizi başı rolü oynıyacak 
durumu mevcuttur.. 

Demokrat Partinin zamanında, bunu gerçek
leştirmek Demokrat Partiye nasip olduğu için 
bu bakımdan hakikaten bahtiyarız. 

Arkadaşlarım, onun için biz hukuku, gere'*: 
Milletlerarası Hukukunu, gerekse Anayasa Hu-
kunu böyle bir anlayışla, böyle bir düşünce ile 
sadece metihler ve maddeler üzerinde değil, onu 
ruhu ile de tam mânasiyle memlekette geliştirme
yi ve millî iradenin böyle bir tezahür içinde tam 
gelişmesini sağlıyacağımız gibi, yarın dünya üs
tünde de Türkiye'nin, Türk Devletinin lâyık ol
duğu en ileri en geniş insanlığı, millî ananeleri 
daha iyi gelişmesi hüviyetlerinin yalnız kendi 
memleketinde değil, dünya tarihine de kendi 
damgasını basabilmesi için elimizden geldiği ka
dar gayret sarfedeceğiz. O bakımdandır ki, ar
kadaşlar verilen karar yerindedir. Bu bakımdan 
Hükümetimize hepimizin güvenimiz vardır. Mâ
nevi müzaharetimize mazhar olmaktadır. (Soldan 
alkışlar), 
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BAŞKAN — Avni Doğan, Halk Partisi Grup 

namına mı, yoksa şahsınız adına mı konuşacak
sınız?. 

AVNl DOĞAN (Yozgad) — Arkadaşımızın 
bir sözü vardır da... 

BAŞKAN — O başka, parti namına mı soyli-
yeceksiniz?. 

AVNl DOĞAN (Yozgad) — İmza sahibinin 
sözüne karşı konuşacağım ve ona cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Onu ayrıca cevaplamak üzere 
sonra söz veririm. Şimdi söz Kemal Türkoğlu'-
nundur. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Başba
kandan, buradan birkaç sual soracağım. (Kürsü
ye kürsüye sesleri) 

BAŞKAN — Kürsüden ve mikrofondan soru
nuz. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Efen
dim; Sayın Başbakandan sualimin birincisi, Ko-
reye asker gönderilmesi için Bakanlar Kurulun
ca alınmış bir karar var mıdır?. Varsa bu karar 
neden Resmî Gazetede neşredilmedi?. Karar alın
mışsa ittifakla mı alınmıştır?... 

ikinci sual: Birliğin mevcudu standart mı
dır, yoksa katî olarak tesbit edilmiş midir? Bu
nu rica ediyorum. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Bu so
runuz gensoru ile alâkalı değildir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Eten
dim, zatiâliniz takdir edemezsiniz. 

BAŞKAN — Devam ediniz. * 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Suali 

ben soruyorum, Başbakan sizden daha iyi ce
vap verir, 

Sayın Dışişleri Bakanı buyurdular ki 53 Dev
let, demirperde dışındaki 53 Devlet aynı bizim 
gibi düşünmüşlerdir.. Birleşmiş Milletler üyesi 
olan bu devletler fiilen Kore 'ye savaiş birliği gön
dermişler midir? Ve her birinin gönderdiği kuv
vetin miktarı ne kadardır? (Bizi alâkadar et
mez sesleri) Bu soruların cevabını aldıktan son
ra konuşacağım. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) '— Muhterem arkadaşlar, Kemal Türkoğ-
lu arkadaşımızın sualini hakikaten garipsemiş 
olmanız iktiza ediyor. Diyor k i : Kore kararını 
alırken siz bir Heyeti Vekile kararı verdiniz mi? 
Kore kararı hakkında Heyeti Vekjle kararının, 
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mevcut olması kadar tabiî bir şey tasavvur olu
namaz. Fakat sualinin şu kısmı daha acaiptir; 
diyor k i : Bu kararı, ittifakla mı ekseriyetle mi 
aldınız1? Sana ne? (Soldan bıravo sesleri, alkış
lar) Arkadaşlar derhal arzedeyim ki Kore ka
rarı, Heyeti Vekilenin mevcut azasının ittifa-
kiyle alınmıştır. (Soldan bıravo sesleri alkışlar) 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Neden 
Resmî Gazetede neşretmediniz 1. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Arkadaşlar kararı aldıktan sonra bu 
kararların Resmî Gazetede neşredilip edilmedi
ğini Başbakan takip etmez. Bunu bürolar yapar. 
Şimdi vehleten bir sual karşısında kaldığım 
için cevap vermek için tabiî bir mühlet istiye-
ceğim. Bir sual sorulduğu ve buna cevap veril
mesi icabettiği zaman bunun için mühlet iste
mek tabiîdir. Bir Başbakan şahsan bununla 
meşgul olmadığına göre neticeyi sorup ayrıca 
arzedeceğim tabiîdir. 

Standart birlik midir diye sordular. Bu su
al karşısında size birçok şeyleri hatırlatmak 
ieabeder. Bu Kore kararı verildiği günden beri 
Kore bir Yemen olmuştur, Kore çocuklarımızın 
mezarı haline geldi, gönderilen birlik standart 
birliktir, bütün bu propagandaların nasıl ze
hirli ve zehirleyici bir tesirle memlekette bir 
baştan bir başa yayılmak istendiğini elbette 
işitmişsinizdir. Ben şimdi bunun ne olduğunu 
izah edeyim: Standart birlik midir, değil midir ? 
Bunu belk bilmezsiniz, bâzılarınız bilmez. Bunu 
bu işlerle çok yakından meşgul olanlar bilir. 
Standart birlik mi istiyorlar. Yani zayiat oldu
ğu takdirde yerine takviyeler gönderilecek mi
dir, gönderil miyecek midir Eğer anlıyorsam 
sorunun mânasını böyle anlamak ieabeder. Şim
di arkadaşlar dikkat etmenizi rica ediyorum: 
Takviye gönderecek mi, göndermiyecek misi
nizi îki ihtimalde de Hükümetin zor bir durum 
karşısında bırakılmak istenmekte olduğuna dik
katinizi çekerim. Yani oraya takviye gönderi
lecek, diyecek olursam millete dönüp diyecek
lerdir ki Kore'yi Yemen haline getirdiler. Gön
de rmiyeceğiz diyecek olursam bu sefer beraber 
hareket ettiğimiz milletlere dönüp diyecekler 
ki işte bunların ahdü vefası bundan ibarettir. 
(Bravo Adnan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar; memleket menfaatlerinin şu an
da bu suale cevap vermemekte olduğunu arze-
derim. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar, soldan) 
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Arkadaşlar, Meclis toplantı halindedir. Ko

re'ye takviye gönderip göndermemek meselesi 
önümüze gelirse ve icraya geçildiği zaman tek
rar burada bizi soruya, gensoruya çekebilirler. 
Hattâ bunlar neticesi bizi şüpheye götürebil
mek iktidarına sahip insanlar olarak konuşur
lar burada. (Brayo sesleri) 

Arkadaşlar, bu standart birlik meselesine 
de bu cevabı arzettikten sonra sayın Dışişleri 
Bakanımıza suallerin mabadini cevaplamasına 
meydan bırakmak üzere kürsüden ayrılacağım. 
(Soldan sürekli alkışlar) 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Mardin) — Müsa
ade ediniz de sözüme devam edeyim. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı konuşacak on
dan sonra konuşursunuz. 

DIŞÎŞLERÎ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Arkadaşımız gayet ince sualler 
soruyor.. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Mardin) — Estağ
furullah. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Kendilerinin bu ince suallerine 
cevap vermeye çalışacağım. Bunu geçen sefer 
de arzetmiştim. Bu 53 devletten 13 devlet aske
rî kuvvetler göndermiştir. Tabiî kendileri de 
bunu bilirler. Bundan başka bir maksatları 
varsa, söyledikleri zaman tekrar söz alır ceva
bını veririm. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) —Efendim, 
Sayın Başbakan sorularıma cevap verdiler. Ken
dilerine teşekkür ederim. Buyurdular ki, Ba
kanlar Kurulunun ittifakla mı, yoksa ekseriyet
le mi karar almış kendilerini neden alâkadar 
ediyor. 

Benim duyduğuma göre üç bakan muhalif 
kalmış... 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Yalandır. Üç bakan muhalif kalsa bile te
siri ne olabilir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Öyle 
birşey duydum. Aksini duymakla memnun ol
dum, o mesele değildir. 

Birliğin standart olup olmadığı işinde her 
hangi bir maksat gütmüş değilim, artık bu gibi 
dedikodulara son verilmesi için sordum, bunu da 
bence açıkladılar teşekkür ederim. Onlar her 
şeyde bir kötü maksat ararlar, öyle alışmış
lardır. 
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• Sonuncu hususa Dışişleri Bakanı cevap ver

diler. : Hangi devletlerin ne kadar kuvvetle iş
tirak ettiklerini ve kaç devletin de iştirak etme
diğini biraz sonra yüksek• huturunuzda-'okuya
cağım. (Soldan, ohalde niçin sordun sesleri). 

Dışişleri-Bakanının ağzından duymuş olmak 
için sörYhrm. ^Soldan, gülüşmeler). 

Başbakan ilk olarak cevap verirken Birleş
miş Milletler*'teşkilâtının dibacesinden, yani ilk 
sözlerinden birtakım güzel cümleler okudular. 
Bunda kendisiyle tamamen hemfikirim. Hakika
ten gayet insani maksatlar takip eden fikirler
dir ve Birleşmişi Milletler teşkilâtrlm maksatla 
kurulmuştur. Dibaceler taahhüt yükliyen hü
kümler ihtiva etmezler. Ancak teşkilâtın ne 
maksatla kurulduğunu izah ederler. 

Sayın Başbakanla birlikte aynı fakülte oku
muşumdur. 'Profesörlerinin eserlerinden1 dibace
nin ne mâna ifade ettiğini kendileri bizim ka
dar -öğrenmişlerdir. 

Sayın Başbakan cevaplarında; politik cüm
lelerle devamlarını kazanacaklarını zannedi
yorlarsa aldanıyorlar. 

Keza 39. ncu madde, 4.1 ve 42 nci maddeler 
devletlere taahhüt yükliyen hükümler ihtiva et
memektedir. Birleşmiş Milletler teşkilâtı Gü
venlik Konseyinin salâhiyetlerini tesbit etmek
tir. Onun bizimle alâkası yoktur. Politik birta
kım icaplarla gensorunun dışına kaçmasınlar. 
Hukuki mesnetleri üzerinde dursunlar. Biz gen
sorumuzda kendilerinden şunu soruyoruz : 

Birleşmiş Milletler andlaşmasında Türkiye '-
ye taahhüt yükliyen bir hüküm var mıdır? Yani 
daha doğrusu Hükümeti otomatikman harekete 
getirecek bir hüküm var mıdır, yok mudur, onu 
söylesinler... (Çok sesleri). Bu bir. 

Böyle bir taahhüt yoksa Türkiye Birleşmiş 
Milletlere yardımdan kaçınmalı mıdır? Hayır 
efendiler, bunu iddia eden yok. 

İkincisi, eğer böyle bir taahhüt yoksa, Hükü
met kendiliğinden dışarıya, savaşmak maksa
diyle asker göndermek salâhiyetine mâlik midir, 
değil midir! Eğer malik olduğunu iddia ediyor
larsa, hukuki mesnetleri nelerdir? (Gürültüler). 

• îşte -bu iki soruya cevap vermelerini rica edi
yorduk. Daima bunun dışına kaçmışlar ve bi
bimde 'kendi ler ine iştirak 'ettiğimiz insani ga-
•y İ̂e r̂den" bahsettiler, dünya barışını bozan insan-
iaft-a 'karşı hakikaten kabul edeceğimiz birtakım 
esbabı mucibe serdettiler. Biz buna itiraz et mi-

.1950 O : 1 
yorıv/5 ki. (Soldan ne var öyle ise sesleri). 

Binaenaleyh şimdi bendeniz politik tarafları 
bir yana atarak yalnız hukuki kısmı üzerinde 
mütalâa serdedeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım ; Kore 'de patlıyan 
harb dolayısiyle ve Birleşmiş Milletler teşkilâtı 
Güvenlik Meclisinin talebi üzerine Hükümeti
miz, Birleşmiş Milletlere dâhil devletler ordula-
riyle birlikte harbe katılmak üzere 4 500 kişilik 
silâhlı bir savaş birliğinin Kore'ye gönderilme
sine karar vermiş ve bu kararını Büyük Millet 
Meclisine tasdik ettirmeden fiilen icra etmiştir. 

Hükümetin sadece muhalefete danışmadan 
böyle bir kararı almasının doğru olmadığı me
selesi münakaşa edildiği bir sırada iki hukukçu 
milletvekili işi politik cepheden değil; fakat'sa
dece hukuki zaviyeden tetkik ettik ve Hükü
metin Millî hâkimiyet haklarının kullanılması 
demek olan böyle bir harekette bulunamıyacağı 
kanaatma vararak, acele alınmış ve hemen tat
bikimi geçilmek üzere bulunulan kararın mü
zakeresini temin maksadiyle Yüksek Meclisi 
toplanuık teşebbüsünde bulunduk. 

10 gün içinde gerekli beşte bir nisap dolma
dığından efkârı âmmeyi daha fazla bu nazik 
mesele ile işgal etmiş olmamak için muvaffak 
olamadığımızı kabul ederek faaliyetimize niha
yet verdik ve Meclisin normal toplantısını bek
ledik. 

Meclis bir Kasımda 9 ncu devre çalışmala
rına başladı. Tatil içinde Hükümet, kanunları
mız gereğince Meclise arzı zaruri olan iki faali
yette bulundu. 

önce Kore'ye gidecek Türk silâhlı kuvvet
leri mensuplarına kanunlarımızda yazılı «Harb 
hali» hükümlerinin uygulanmasına dair 20 '. IX . 
1950 tarih ve 3/11940 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı çıkarıldı. 

Diğer taraftan da Kore'ye gönderilen birliğe 
emri vakiin zaruri bir neticesi olarak kanunsuz 
masraflar yapıldı. Bu iki icrai tasarruftan do
layı Hükümetin nasıl olsa Meclise geleceğini dü
şünerek, mütalâalarımı ozamatı arzederim, diye 
düşündüm. Fakat her nedense J Hükümet bir 
türlü Meclise gelemedi. Ancak geçen çarşamba 
günü bu kararla kanunu Meelise sundu ve ge
cikme sebeplerini izah edemedi. Bu itibarla Hü
kümetin salâhiyetsiz olarak tatbik mevkiine koy
duğu karar için bir gensoru açmak zorunda kal
dım. îmzaya iltihak eden bir milletvekili arka-
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daşımla önergeyi hazırlayarak Başkanlığa sun
duk. Gensoruyu açmak benim için artık Millî 
ve teşriî bir vazife halini almıştı. Hükümetin 
kanunlara aykırı hareketini gören bir milletve
kili kanaatince susamaz. Hiç olmazsa meşru 
olmıyan kararı meşruileştirmeye çalışmaya mec
burdur. Muvaffak olursa sadece vazifesini yap
mıştır. Fakat muvaffak olmazsa tarih ve millet 
önünde mesuliyetten kurtulur ve vicdanen müs
terih olur. Yüksek Meclisin bugünkü kararı 
ne şekilde tecelli ederse etsin, her halde bu ak
şamdan itibaren ben aylardanberi çekmekte ol
duğum azaptan kurtulacağım. 

Bir kısım vatandaşlar bugün sorunun mev
simsiz olduğunu ve bugün Meclis önünde böyle 
bir meselenin konuşulmaması gerektiğini düşü
nebilirler. Ben Millî hâkimiyete taallûk eden 
işlerin mevsim ve zamanı bulunmadığını ve şa
hıs ve aile mahremiyetine girmiyen her işin bil
hassa bu Meclis önünde konuşulması lâzım gel
diğine kaniim. Bu, demokratik rejimimizin bir 
icabı ve en kuvvetli tarafıdır. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümetin harfe etmek 
ınaksadiyle yalbancı memleketlere askerî birlik
ler göndermeye yetkili olmadığını hukuki de
lillerle izaha başlamadan önce şunu (belirtmek 
isterim ki ; Türkiye'nin mevcut her hangi bir 
taahhüdüne aykırı hareket etmesini hiçfbir za
man müdafaa edecek değilim. Hem bir hukuk
çu, hem de müstakil bir Türk Milletvekili ola
rak ancak her milletin vecibelerine riayet et
mesi vle müşterek savunma ile dünya barışma 
eri'şilefbileeeğine kaniim. Devletler Hukulkunun 
temeli olan «Pacda sund servanda» yani «Ahde 
vefa» düsturu Tıirk Milletinin de öteden beri 
şiarıdır. 

Fakat gensorumuzun konusunu teşkil eden 
mesele, bugünkü taahhütlerimiz arasında Tür
kiye'yi askerî birlik göndermeye icbar edecek 
(b'iı* mükellefiyetin mevcut olup olmadığı ve 
(böyle bir vecibe yoksa; sadece politik mülâha
zalarla gönderilmesi lüzumlu ise dahi teşriî ve 
icra organlardan buna karar verecek kuvvetin 
hangisi olduğudur. Hükümet yabancı memleket
ler savaşmak maksadiyle askerî birlikler gön
dermeye kendini yetkili gördüğüne göre acaba 
hukuki mesnetleri nelerdir? 

Başlbakan 6 Aralık Çarşamba günkü beyana
tında .Meclis önünde aynen şunları söylemiştir. 
«Hükümetiniz Birleşmiş Milletler Andlaşlmasının 

42 nci maddesi hükümlerine dayanarak hareke
te geçmiştir» Bunu bugün de tekrarlamıştır. 

Bu ifade, Hükümetin zaıfını kabul ederek bir 
tabye değiştirmek ühtiyacmda olduğunun açık 
delilidir. Çünkü Yüksek Meclisi fevkalâde top
lantıya davet teşebbüsünde bulunduktan bir 
gün sonra yani 2 Ağustosta Başbakanlığa da
vet olundulm. O zaman Hükümet 43 ncü mad
deye dayanıyordu. Ve münakaşalarımız bu 
madde ve Anayasa üzerinde cereyan etti. Şim
di ileri sürdüğü 42 nci madde dahi Hükümetin 
her hangi bir hukuki mesnede dayanmadan sa-
lâhiyetsiz karar aldığını gösterilmektedir. Çünkü 
hu maddede devletleri alâkadar eden bir husus 
yoktur. Sadece Güvenlik Meclisinin salâhiyetle
rine taallûk eylemektedir. 

42 nci madde, 41 nci maddede sayılan eko
nomik münasebetlerin, demiryolu, deniz, hava, 
posta telgraf, radyo ve diğer ulaştırma vasıta-
lariyle icabında siyasi münasebetlerin kısmen 
veya tamamen kesilmesi gibi tedbirlerin kâfi 
gelmemesi halinde kara, hava veya deniz kuv
vetleri vasıtasiyle gerekli görülen her türlü te
şebbüslerde bulunmaya Güvenlik Meclisinin sa
lahiyetli olduğunu ifade eylemektedir. 

Maddenin ikinci fıkrası işe bu teşelbbüslerin 
şümulünü göstermektedir. Bunlar da nümayiş
ler, abluka tedbirleri ve Birleşmiş Milletler üye
lerinin - 43 ncü madde gereğince verdikleri tak
dirde - hava, deniz veya kara kuvvetleri tara
fından yapılacak hareketlerdir. Eğer Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtının elinde kuvvetler bulun
saydı bu 42 nci madde gereğince Konsey bunla
rı kullanabilecekti. Değil, Türk Hükümeti, Gü
venlik Konseyi dahi bugün bu maddeden isti
fade edememiştir ki, Genel Sekreter 43 ncü 
maddeye istinaden devletlere sadece tavsiyeler
de bulunmak zorunda kalmıştır. 42 nci madde 
haşlıfbaşma üye devletlere hiçfbir mükellefiyet 
tahmil etmemektedir. Bunu Sanfransisfeo Kon
feransında Andlaşma projesini hazırlıyan ko
misyon raportörü Paul Boneaur'un Ulus'ta açık
lanan raporundan da anlamaktayız. Orada dev
letlere 43 ncü maddedeki hükümler haricinde 
her hangi bir mükellefiyet yülklenemiyeceği tas
rih edilmiş bulunmaktadır. 

Hakikaten 42 nci madde mütecavizle karşı 
savaş hareketlerinde bulunulalbileceğini, 43 ncü 
madde ise bu savaşa devletlerin «Mahsus anlaş
malarda tesbit edilecek miktar ve mahiyette 
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kuvvetlerle» katılacaklarını göstermektedir. Bu 
iki madde birbirlerini ikmal eylemektedirler. 

42 nci madde olmazsa devletlerin vereceği 
kuvveti kimin kullanacağı belli olmaz, 43 ncü 
maddesiz de Güvenlik Eonseyi sadece asker 
kullanmak salâhiyeti almış olur, fakat asıl unuh-
taç olduğu askerî kuvvetten mahrum kalır. 

Binaenaleyh andlaşmanm devletlere mükel
lefiyet tahmili maksadiyle vaz'edilmiş hükmü 
bütün iddialara rağmen yalnız 43 neü madde
dir. Fakat Vetolar yüzünden veya her hangi 
bir sebepten dolayı şarta muallâk olan taah
hüt, şart hükümlerinin yerine getirilmemiş 
olmasından dolayı teessüs edememiştir. Eğer 
orada bahsi geçen «Mahsus anlaşmalar» ya
pılmış, bunlar da her devletin, bir taarruz ha
linde vereceği askerî kuvvetin miktar ve mahi
yeti tesbit olunmuş ve bu anlaşmalar her dev
letin Anayasası gereğince tasdik ettirilmiş ol
saydı şüphesiz ki, her Hükümet, devletinin 
tekabhül -ettiği mükellefiyetleri re'sen ifa ede
cek ve bu arada Türk Hükümeti de ayrıca Mec
lisin kararını almadan Kore'ye asker göndere
bilecekti. Fakat bu yapılmadığına göre, 26 
Temmuz tarihinde gazetelerle ilân edilen Hü
kümet kararı sal âhiyetsizdir ve mutlak butlan 
ile bâtıldır. Peki, 43 ncü madde işlemediği, 
fakat buna rağmen dünya barışı bozulup Gü
venlik Konseyi devletlere yardım tavsiyesinde 
veya onlardan böyle bir talepte bulunduğu tak
dirde Hükümet ne yapabilirdi? Ret cevabı mı 
vermeliydi? Hayır. 

43 ncü maddedeki anlaşmalar yapılmış fakat 
henüz tasdik edilmemiş olması halinde ne yap
mak lazımsa onu yapmalı idi. Yani dünya dü
zeni hakikaten bozulmuş, Genel Sekreter de 
Cenubi Kore'ye acele ve fiilî yardım tavsiye
sinde bulunmuştur. Türk Hükümeti de meseleyi 
tetkik eder. Türkiye'nin emniyeti sağlanmış ve 
milletin yüksek menfaatleri yardımı gerektir
miş ise, bir mecburiyett bulunmamasına rağ
men, yine aynı mevcutta bir birliğin Kore'ye 
gönderilmesini karar altına alır; ve Meclisin 
tasdikma arzedeceği kaydı ihtirazisi ile hemen 
Genel Sekretere bildirir, yahut da evvelâ kara
rını Meclisin tasvibine arzeder, sonra cevabını 
verirdi. Yapılacak iş bu idi. Nitekim Siyanı, 4 
bin subay göndereceğini hemen yazmış, fakat 
kararın hüküm, ifade etmesi için Kiralın tasdi
kma ihtiyaç olduğunu ilâve eylemiştir. 

2.1950 0 : 1 
: İBRAHİM KÎRAZOĞLU (Kayseri) — Kay

bedecek zaman var mıydı? 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Zaman 

kaybetmezdik. 
BAŞKAN — Devam ediniz, dakikalarınız 

azalıyor. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Genso

ruda dakika olmaz zannederim, gensoru sahi
biyim. 

Meclisin içtima halinde olmayışı, salâhiyetin 
aşılmasını meşru gösteremez. Meclis 14 Tem
muzda tatil kararını vermiştir. Trygve Lie'nin 
teli bir gün sonra 15 Temmuzda gelmiştir. Ka
rar, 26 Temmuzda alınmıştır. Hükümetin basi
retli hareket ederek Meclisten tatil kararı ver
memesini istemesi icabederken bunu yapma
mıştır. Kaldı ki, bu mühim karar için Mclis bu 
arada içtimaa davet de edilebilirdi. Bütün ikaz
lara rağmen Hükümet bundan kaçınmakta inat 
eylemiştir. 

Başbakan, 26 Temmuz kararı alındıktan 
sonra bir ecnebi gazeteciye verdiği beyanatta 
Türkiye 'nin taahhütlerinden bahseylemiştir. 
Dışişleri Bakanı da keza 26 tarihli kararı Trygve 
Lie'ye bildiren telgrafında yine Türk Devle
tinin taahhüdünü yerine getirmekte olduğu 
yollu bir ifade kullanılmıştır. Resmî makam 
işgal eden zevatın ortada bir taahhüt yok
ken kendiliklerinden bir taahhüt çıkarıp 
devleti bununla ilzam etmelerini hatalı ve 
hattâ tehlikeli bir hareket addederim. Bununla 
müstakbel hükümetleri de bağlamış oluyorlar 
ki buna asla hakları yoktur. Halbuki bizzat Gü
venlik Meclisi ve Teşkilâtın Genel Sekreteri 
Trygve Lie, dahi mevcut bir taahhütten bahsey-
lememektedirler. 

T. Lie Türk Hükümetine gönderdiği 28 Ha
ziran tarihli telgrafında (Soldan, okuduk, ez
berledik sesleri). 

«Konsey Birleşmiş Milletler Teşkilâtı âzası 
olan devletlerin Kore Cumhuriyetine gereken 
yardımı sağlamalarını tasviye eder», denilmek
tedir. 

Görüldüğü gibi bunda, hem tavsiye tâbiri var
dır, hem de kuvvetlerin/Birleşmiş Milletler em
rine verilmesi değil, fakat her devletin müsta
kil olarak Kore harbine asker göndermeleri tek
lifi... Trygve Lie, Birleşmiş Milletler çalışmala
rı hakkında Asambleye verdiği beşinci raporun 
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mukaddemesinde diyor ki: 

«Müşterek emniyet sisteminin esaslı unsur
ları henüz mevcut değildir. Atom bombası ve di
ğer tahrip vasıtaları da dâhil olduğu halde si
lâhların men'i, tahdidi, tanzimi veya kontrolü 
için bir plân yapılamamıştır. Barışı tehdide, ba
rışın ihlâline ve tecavüz fiillerine karşı Güven
lik Meclisinin alaeağjı kararlara ittibaen âza 
devletleri askerî kuvvetler göndermeye icbar ve 
andlaşmanın 43 ncü maddesine istinat edecek 
olan (Andlaşma) henüz yapılmamıştır. 

Biraz aşağıda da Trygve Lie Kore meselesine 
temas ederek diyor ki: Güvenlik Meclisi karar
larını icra için 43 ncü maddede bahsi geçen kuv
vetlere malik değildir. Bunun yerine Konsey 
«Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyelerine bu böl
gedesilâhll? tecavüzü defetmek için zaruri her 
türlü yardımı yapmalarını tavsiye etmiştir.» 

Bu satırları okuduğum bülten 15 Ağustos 1950 
tarihinde Birleşimiş Milletler Teşkilâtı taraf m-
dan^a^mlaamıştır. Meclis Kütüphanesinde mev
cuttur;1" 

Görülüyor ki, Birleşmiş Milletler teşkilâtı da 
bizim düşündüğümüz gibi ortada devletleri ta
ahhüt altına sokan bir hüküm olmadığına kabul 
eylemektedir. Keza İngiltere Dışişleri Bakanı da 
bugün için devletlerin Koreye asker göndermeye 
mecbur olmadıklarını, bu münasebetle sorulan 
bir suale cevap olarak înigliz Parlâmentosunda 
açıklamıştır. Zaten keyfiyet böyle olmasa idi 
bugün 53 devletin de fiilen asker göndermek su
retiyle Kore'ye yardım etmeleri ve göndermiyen 
devletlerin Anlaşamaya aykıtfı hareket ettikleri
nin. )ilâm; i icabetlerdi. .Esasen bizlin. Hükümet de 
Lie'nin 28 Haziran tarihli telgrafına verdiği -ce
vaptan önce tâahhüt olmadığını gösterir bir eda 
kullanmıştır. Dışişleri Bakanının 29 Haziran ta
rihli- cevap telgrafında: Türkiye Cumhuriyetinin 
Birleşmiş-Milletler Kurulunda bir üye olmak sı-

• fatiyle deruhde eylemiş bulunduğu taahhütleri 
şart, hükümleri dahilinde ,yerme getirmeye amade 
olduğunu.» bildirmiş ive bu.telgraf, bu» mâna ile 
30 r Haziran birleşiminde Yüksek. Meclisin alkış 
ve tasvibine iktiran etmişti. Yoksa zaman, zaman 
iddia ediidiği,:gibi Meclis Hükümetin Kore'ye 
asker ,göndeamıe kararını bugüne kadar 4asvip 
etmişrdeğüdir. Bu hususu tarih muvacehesinde: 
belirtmeyi,bir vazife.addederim. 

Maalesef. Hükümet: sonradan ne sebeple ol
duğunu-bilmiyorum ifadesini değiştirmiş ve doğ-
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rudan. doğruya Türk, Devletüıin bir taahhüdü
nü yerine getirmekte. olduğunu rbildirmigtir. Dış
işleri Bakanı 26 tarihli gazetelerde yayınlanan 
telgrafında ise « birleşmiş Milletler Paktından 
doğan taahhütlerine ve Güvenlik Konseyinin ka
rarlarına uymayı vecibe < bilen Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti, Kore hakkında yardım talebini 
mutazammm 15 Temmuz 1950 tarihli telgrafı
nızı bu zihniyet içinde ve itina ile tetkik etmiş 
tir » demek suretiyle diplomasi meslekinde, âdet 
olmıyan katî bir lisan kullanmaktadır. 

Dışişleri Bakanı, demirperde dışında kalan 
53 Devletin de kendileri gibi düşündüklerini 
iddia etmektedir. Esefle arzederim ki, hiç de 
vakıa öyle değildir. Hakikatte 53 Devletten 
fiilen yardım eden devletlerden, Türkiye hariç, 
diğer bütün devletler Kore hadiseleriyle az 
çok siyasi bakımdan alâkası olan Devletlerdir. 
Aynı zamanda bunlardan Amerika, İngiltere, 
Fransa ve Holânda Atlantik Pakti ile birbirle
rinin emniyetini garanti etmiş bulunmaktadı-
lar. 

Şunu kuvvetle iddia edebilirim ki, hakika
ten insani ve medeni bir maksatla dünya barışı 
için samimî olarak ve bugünkü şartlar altında 
elindeki imkâ-um üstüne çıkarak Koreye asker 
göndermiş biricik Devlet Türkiye'dir. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Doğru olarak söylediğiniz yegâne söz budur. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Hepsi 
doğrudur. 

BAŞKAN — Kemal Bey, vaktiniz bitiyor, 
devam edin! 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Efen
dim, ben-gensoru sahibiyim, isterseniz bıraka
yım. Zorla konuşacak değilim. 

Tesbit ettiğimize göre müşterek emniyeti 
samimî olarak arzu eden, yani Demirperde di-: 
şında kalan 53 Devletten tahminen 40ı, Dışişle
ri Bakanının iddia ettiği gibi değil, fakat aksi
ne olarak andlaşma hükümlerine bağlayıcı, ta
ahhüt ve mükellefiyet altına sokucu bir karak* 
ter görmedikleri için fiilî bir yardımda bulun
mamışlardır. Birleşmiş Milletler bülteninin 
15 Ağustos 1950 tarih ve 4 sayılı nüshasından 
hangi devletlerin Güvenlik Konseyine ne şe-

. kilde cevap verdiklerini öğrenmek mümkündür. 
Müsaadenizle birkaçını okuyayım: »» 

Evvelâ dediler ki, fiilen asker gönderenler-
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den yalnız Kanada Anayasasındaki hükme isti
naden Meclisten karar almıştır. Böyle birşey 
yoktur arkadaşlar. Kanada 'nın Anayasasında 
böyle bir hüküm mevcut değildir. Yalnız gele
neklerine dayanarak Meclisten karar almıştır. 

Askerî yardım yapamıyacağmı bildiren dev
letler şunlardır : Afganistan : 8 Temmuz tarih
li telgrafında bir yardımda bulunamıyacağı 
için özür dilemiştir. 

Suudî Arabistan : 3 Ağustosta kuvvetlerinin 
ancak iç emniyete yeteceğini ileri sürerek Ko-
reye kuvvet gönderemiyeceğini bildirmiştir. 

Arjantin, 14 Temmuz tarihli cevabında, müş
terek komutanlığın kendi Hükümetiyle temasa 
geçmesini bekliyecektir diyor. 

Belçika : 22 Temmuzda, Amerika ile harb 
sahasındaki hava münakalesine yardım etmeye 
hazırdır diyor. 

Bolivya 15 Temmuzda, Birleşmiş Milletler 
emrine 30 subay vereceğini bildirmiştir. 

Brezilya 20 Temmuzda elindeki imkânların 
müsaadesi nispetinde yardıma hazırım diyor. 

Kolombiya 27 Temmuzda diğer Amerikan 
devletlerinin iştirak edeceği nispette ve müş
terek komutanlığın tâyin edeceği ekonomik ve 
siyasi tedbirleri alacaktır. Ne gibi bir yardım
da bulunabileceği hususunda müşterek komu
tanlıkla müzakereye hazırız cevabını veriyor. 

Danimarka 15 Temmuzda askerî yardımda 
bulunamıyacağım tıbbi ve sıhhi ekipler verebi-
ıceğini bildirmiştir. 

Ekvator • iktisadi yardım ve eczayı tıbbiye 
verebilirim diyor. 

Yunanistan 6 nakliye uçağı vereceğini bil
dirmiştir. 

Guatemala 18 Temmuz tarihli telgrafında 
Genel Sekreterlik telgrafının not edildiğini bil
dirmiştir. Yani not edilmiştir, sempatilerini bil
diriyor. 

Hindistan, 29 tarihli cevabında; askerî kuv
vet gönderemiyeceğini bildirmiştir. 

İ ran; 24 Temmuz tarihli cevabında mevcut 
kuvvetleri mahdut olduğundan ancak iç ihti
yaçlarına kâfi gelmekte olduğunu ileri sürmüş 
ve her hangi bir yardımda bulunamıyacağım 
bildirmiştir. 

I rak; 30 Temmuz tarihli cevabında Hükü
met, fiilî yardımda bulunamıyacağından dola
yı teessürlerini bildirir, diyor. 

israil; 3 Ağustos tarihli cevabında: Düş-
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manlık münasebetlerinin nihayete ermesini te
menni eylediğini bildirmiştir. 

Liberya; 17 Temmuz tarihli cevabında 10 
bin dolar kıymetinde kauçuk vereceğini bildir
miştir. • 

(Bir ses) Moskova ne cevap vermiş? 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Onu 

siz benden daha iyi bilirsiniz, çünkü benim 
Moskova ile alâkam ve temasım yoktur. Bunu> 
söyliyen zatı göremedim ona cevap olarak söy
lüyorum. 

Meksika; 29 Temmuz tarihli cevabında: 
Genel Sekreterlikle temasa geçmeye hazırız, di
yor. 

Lübnan; 26 Temmuz tarihli cevabında 50 
bin dolar yardımda bulunacağını söylüyor. 

Norveç; 18 Temmuz tarihli cevabında: Fiilî 
yardımda bulunamıyacağından nakliye gemisi 
vermeye hazır olduğunu bildiriyor. 

Nigaragua; 17 Temmuz tarihli cevabında:? 
Yardım imkânlarını tetkik etmekte olduğunu 
söylüyor. 

Paraguay; imkân dâhilinde yardım etmeyi 
düşünüyorum, diyor. 

Peru; şimali Kore ile iktisadi ve ulaştırma 
münasebetlerini kesmeye hazır olduğunu bildi
riyor. 

îsveç; Kore'de isveçli'lerden mürekkep bir 
sahra hastanesi açacağını söylüyor. 

Suriye; 3 Ağustosta: Maddi yardımda bu
lunamıyacağı için müteessir olduğunu söylü
yor. 

BAŞKAN — 20 dakikanız bitmiştir, Kemal 
Bey.. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz, Meclisten karar almak suretiy
le asıl iç durumumuza ve mevzuatımıza taallûk 
eden mühim kısmın ifadesine müsaadenizi ri
ca ederim. 

BAŞKAN — 20 dakika tamam olmuştur. 20 
dakikadan sonra söz vermiyeceğim. Hazırla
yıp geri kalan kısmı verirsiniz zapta geçirirler. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Meclis
ten karar almanızı rica ediyorum. Şimdiye ka
dar yalnız Birleşmiş Milletler Andlaşması hü
kümlerine ait mâruzâtımı bitirmiş oluyorum. 
Asıl mühim olan iç durumumuz ve mevzuatımı
za mütaallik kısımdır. Bilmem Meclis gensoru 
sahibinin bu konuda konuşmamasını tecviz 
eder mi? 
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ABDULLAH GEDÎKOĞLU — Başkan usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim yazılı olarak okumak
ta devam ederseniz sözünüzü keseceğim. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Bu hu
susta hazırladığım konuşmayı tamamen arzet-
mek isterim. Ben okumadan da konuşurum; 
fakat bu kadar mühim bir mevzuda yazılı ola
rak hazırladığım sözlerimi Meclis huzurunda 
tarihe vermek istiyorum. (Tarihten bahsediyor 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sözle istedikleri kadar konuşa
bilirler. Ancak yazılı beyanlarını okumaya de
vam edeceklerse 20 dakika sona ermiştir. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Yazılı 
mütalâamı okuyacağım. Ben okumadan da ko
nuşmayı bilirim. Fakat böyle mühim bir mev
zuda Yüksek Meclisin huzuruna yazılı o1 arak 
çıkmayı ve delillerimi tarihe yazılı olarak ver
mek isterim. Yoksa bu benim zâıfımdan değildir. 
(Devam etsin, istediği kadar konuşsun sesleri) 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Devam 
edeceğim, Yüksek Meclisin müsaadesini rica 
ederim. Bu hususta Meclisin kararını istiyorum. 

BAŞKAN —• Yazılı mütalâasına devam et
mek istiyor. Bu hususu.. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
—• Nizamname siarihtir, reye koyamazsınız. 

BAŞKAN — Evet reye koyamam. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Niçin 

konmasın, niçin olmasın? Reye konamaz olur-
mu? Meclis her zaman bu gibi hallerde müsa
maha göstermiştir. Emsal vardır. 

BAŞKAN — Anlıyorum arkadaşlar; muhte
rem heyetiniz bu hayati mevzuun bütün şümil
liyle efkârı umumiye önünde konuşulmasına 
aydınlatılmasına taraftardır. Riyaset, hatibe di
yor ki, yazılı mütalâanızı bıraknız, zapta geçer, 
şifahi mütalâanızı istediğiniz kadar hattâ iea-
bederse, heyeti muhtereme tahammül gösterdi
ği takdirde s<abaha kadar söylersiniz... 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Yazılı 
olarak okuduğumun içinde şifahi sözlerimde bu
lunuyor. Kitaptan vesikalar da okuyorum, not
larıma bakmaya mecburum yoksa bu kadar mi
sal veremezdim. (Soldan gürültüler, devam ses
leri) 

BAŞKAN —• Notlarınıza bakabilirsiniz. Fa
kat okumaya devam ederseniz nizamnameyi tat
bik ederim. (îdare et sesleri) 
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İçtüzüğün 88 nci maddesini okuyacağını. 
«Madde 88 — Kürsüden yazılı söylev okumak 

veya kâtibe okutmak olur. Fakat okutma sü
resi 20 dakikayı geçemez.» 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — îdare 
ediyorum. Mamafih bizim gensorumuzun mevzu
unu teşkil eden konunun esası şu ve bu devletin 
Kore'ye asker göndermiş olması veya gönder
memesi değil, Hükümetin kendiliğinden böyle 
bir karar alıp alamıyacağı hususundaki hukuki 
dâvadır. Mesele Hükümetin salâhiyetini aşıp 
aşmadığıdır. Salahiyetli organ tesbit edildikten 
sonra ortada bir taahhüt olmasa dahi Güvenlik 
Konseyinin talebi tetkik edilerek Türkiye'nin 
emniyeti sağlanmış ve yüksek menfaatleri ta
lebin kabulünü icap ettirmiş ise salahiyetli uz
vun mecbur olmamasına rağmen fiilî kuvvet 
gönderebileceeği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Şimdi Riyaset Tüzük hükmünü 
yüksek heyetinize arzetmiş bulunuyor. Biraz ev
vel kendisine rica edilmişti. Şifahi konuşmasına 
istediği kadar devam etsin. Fakat kendisi bir 
kanun hükmünü müdafaa ederken ve mütalâası
nı da buna istinat ettirirken Tüzük hükmüne gö
re Riyaset Divanının bu hakkını tanımasını ha
tipten rica ederim. Yazılı olarak devam edemez. 
Yazılarını zabıt kâtiplerine verir. O kısmı zapta 
geçirirler. 

(Bundan sonraki kısım kürsüden okunmadan 
tutanağa geçirilmiştir). 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Taahhüt 
ve mükellefiyet bulunmadığı halde her hangi bir 
talepte bulunmadığı takdirde, talep zaman ve 
şartlara göre tetkik edilerek ancak memleketin 
yüksek menfaatleri gerektiği takdirde isaf, aksi 
halde reddolunur. Şüphesiz ki, 26 Temmuz ka
rarı Meclisin tasvibine arzolunsaydı, alınmasını 
gerektiren mucip sebepler Mecliste etraflıca ko
nuşulduktan sonra Kamutay ekseriyetinin 
temayülüne göre halledilecek ve Hükümet ona 
göre hareket eyliyecekti. 

Ben tetkikatımı hakikaten yardımın lüzumlu 
olduğu cihetine sevkederek mevzuatımızda Hükü
mete böyle bir karar almıya yetki veren her han
gi bir hükmü aradım, fakat itiraf edeyim ki, bu
lamadım. Zaten Hükümet de bunu iddia edecek 
mevkide gözükmemekte ve dış siyasi içaplşarın 
izahına çalışmaktadır. *« 

Hukuk prensipleri şunu icabettirir ki, teşri 

— 158 — 



B : 17 11.: 
organının salâhiyetleri ile icra uzvunun yetkileri 
konusu üzerinde bir ihtilâf çıkarsa; Hükümetin 
salâhiyetleri ancak kanunlarda sarahaten zikre
dilmiş hususlara hasrolunur. Bunların dışında. 
kalan mühim işler Meclis salâhiyetleri içinde ka
bul edilir. 

Anayasamızın 47 nci maddesi aynen : «Ba
kanların görev ve sorumları özel kanunla göste
rilir» demektedir. Maalesef bugüne kadar henüz 
böyle bir kanun tedvin olunmamıştır. Bu müna
sebetle bahsi geçen kanunun bu toplantı yılı için
de çıkarılması lüzumunu belirtmeyi bir vazife 
bilirim. Bakanlıklar için bugüne kadar çıkarılmış 
teşkilât ve vazifeler hakkındaki kanunların hiç 
birinde Hükümetin müştereken veya bir 
bakanlığın münferiden ecnebi memleketlerde 
harbetmek üzere, silâhlı Türk birliğini gön
derebileceğine dair bir hükme tesadüf et-
etmedim. Tekrar etmek isterim ki, 15 . VIII . 
1945 tarih ve 4801 sayılı Kanunla iç mevzuatı
mız arasına giren Birleşmiş Milletler Andlaşma-
smın ne iddia edildiği gibi 42 nci maddesi ve ne 
de diğer bir hükmü Hükümete böyle bir salâhi
yet vermemekte veya ona bir mükellefiyet tahmil 
eylememektedir. 

Mevzuatımızda aksine olarak Hükümeti bu gi
bi hallerde, Meclisten karar almak zorunda bıra
kır şekilde mâna ve ruh taşıyan hükümler var
dır. Bunlardan bir kaçını zayıfından kuvvetli
sine gitmek suretiyle zikretmek isteriz: 

1211 sayılı Seferberlik Kanununun üçüncü 
maddesi muhasematm fiilen başladığı hallerde se
ferberliğe ait hükümlerden hangilerinin uygula
nacağının Bakanlar Kurulunca belirtilerek ilân 
ve B. M. Meclisine arz olunacağını tasrih eylemiş
tir ki, Bakanlar Kurulu da Koreye gönderilen 
birlik mensupları hakkında uygulanacak hü
kümleri 20 . IX . 1950 tarihinde karar altına 
almış ve ancak altı Aralık günü Meclise arzey-
lemiştir. Neticeye taallûk eden bir hususun 
Meclise arzım mecburi kılan bir Kanun vâzımm, 
asıl kararın Meclise tasdik ettirilmemesini tec
viz edileceği düşünülebilir mi? 

1111 sayılı Askerlik Kanunu birinci madde
sinde «Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her 
erkek işbu Kanun mucibince askerlik yapmaya 
mecburdur» der. 2771 sayılı Ordu Dahilî Hiz
met Kanunu da birinci maddesinde askerliği 
«Türk vatanını, istiklâl ve Cumhuriyeti koru-
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mak için harb sanatını öğretmek ve yapmak 
mükellefiyetidir» diye tarif eder. 

Şu iki hükme istinadendir ki, Hükümet Türk 
vatandaşını askerliğe alır ve onu ancak kendi 
vatanını, istiklâlini ve Cumhuriyetini korumak 
için kullanabilir. Binaenaleyh dünya barışını 
iade etmek maksadiyle Türk askerinin savaşa 
sokulması ancak yeni bir kanun çıkarılmasiyle 
mümkündür. Görülüyor ki, Meclisin kararı da
hi kâfi değildir. 

86 nci maddesinde sıkıyönetim ilân edilmesi 
halinde bunun derhal Meclisin tasdikma sunul
masını ve Meclis toplanık değilse hemen top
lantıya çağrılmasını mecburi kılan Anayasamı
zın, harb etmek üzere ecnebi memleketlere asker 
gönderilmesi kararını doğrudan doğruya Hükü
mete bırakmasına imkân tasavvur olunabilir mi? 

Nihayet Anayasamızın 26 nci maddesine ge
liyoruz. Burada harb ilânı sarahaten Büyük 
Millet Meclisinin salâhiyetleri arasında sayıl
mıştır. Madde, Meclisin salâhiyetlerini tahdit 
etmiş de değildir. Hüküm «gibi» kelimesiyle 
bitmektedir. Maddede ilân kelimesinin kulla
nılmasına sebep - vukubulan bir tecavüze karşı 
memleketin müdafaası hariç olmak üzere - Hü
kümete ilansız olarak her hangi bir harbe gir
meyi bilhassa tecavüz harbleri yapmayı kati
yetle menetmektir. 1907 tarihli ikinci Lahey 
Konferansında devletler, ilansız herb yapmayı 
kabul etmişlerdir. Bugün de devletler huku
kunda nazari olarak ilân etmeden harbe girmek 
yasaktır. Bu konferans kararlarına ittibaen 
hemen bütün medeni ve hukuki devletler Ana
yasalarına harbin ancak ilânla başlıyacağına 
dair hükümler korlar. Sırf bu sebeple, Hükü
mete ilansız harbe girmeyi menetmek ve bunu 
da ancak Meclisin kararma bağlamak maksadiy
le bizim Anayasamızda da «Harb ilânı» tâbiri 
kullanılmıştır. Binaenaleyh 26 nci maddedeki 
hüküm ister ilânlı, ister ilansız olsun harbe gi
rilmeden önce behemehal Meclis kararının alın
ması gerektiği mânasını taşımaktadır. Hükmün 
ruhu bu mânayı taşımasaydı ozaman bu hükme 
lüzum yoktu. Çünkü Hükümetler bu takdirde 
istedikleri zaman tecavüz harbi yapabilirler ve 
Meclise müracaat etmek arzu ettikleri için bunu 
ilân etmeden her zaman yaparlar. Harb ilânı 
demek muhasamata girişilmesine karar ve 
tabiatiyle bunun icaplarına izin vermek demek
tir. Bu kadar mühim bir yetkinin milletin 
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hakikî .mümessillerine ait olması şüphe götür
mez bir zarurettir, vakıa harb ilânı harbin 
başlangıcını tâyin için hukukan zaruridir. Fa
kat harbin mevcudiyeti ilâna bağlı değildir. Ni
tekim Paris- Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku 
Profesörü Le Fur Precis de Droit international 
Public adlı eserinin 549 ncu sayfasında: «harb 
ilânı zarureti ikinci Lâhey Konferansından beri 
müspet devletler hukukunun bir kaidesini teş
kil eder. Maalesef 1919 dan beri tekerrür eden 
birçok hâdiseler de harb ilân edilmeden başla
mış veya geç ilân edilmiştir» der. Biz buna İkin
ci Cihan Harbinde ilân edilmeden başlamış sayı
sız harblerin mevcut olduğunu da ilâve edebilir. 
Refik ince'nin Başkanlığında yayınlanan Türk 
Hukuk Lügatinin 117 nci sayfasında da «Dev
letler Hukukuna göre hiçbir harbe önceden 
harb ilân edilmeden başlanamaz. Fiiliyatta 
devletler bazan bu kaideye riayet etmemekte
dir» deniyor. Bundan şu neticeler çıkar ki, 
Anayasalar zaruri olarak harbin ancak ilânla 
başlıyacağını kabul ederler ve ilân yetkisi kime 
verilmişse ancak o - ilansız dahi olsa - harbe 
girme kararı verebilir. 

26 ncı mafddenin bu ruhu -taşıdığına Başba
kan Yardımcısının babası ve hocası rahmetli 
Ahlmet Ağaıoğlu'nu da işhat etmek isterim. Ağa-
oğlu 1926 yılında Ankara Hukuk Fakültesi ta
rafından bastırılmış Hukuku Esasiye adlı not
larında (Harb ilânı salâhiyeti) ni incelerken 
«Mâruz tecavüz .olmadan dahi kuvvei icraiye 
harbi ika için bütün vesaite maliktir. Binaena
leyh kanunu esasilerinideki bu maddenin - yani 
26 ncı maddenin - fiilen tatbiki gayrikabildir. 
Bu hususta yegane müessir olan âmil yine ef
kârı uımumiyenin hassasiyeti, mesuliyet telâkki
si ve murakabe esasıdır» diyor ki, işte bizde de 
(maalesef böyle "bir emrivaki olmuştur, ve mu
rakabe vazifesinin bir neticesi olaraktır ki, Hü
kümete (bu gensoru açılmıştır. Hükümet ancak 
tecavüze mâruz kalma halinlde derhal askerî ha
rekâta başlar ve tabiatiyle sarahat bulunmama
sına rağmen derhal Meclise «müracaat eder. Ana
yasamızın, harblere iştirak hususunda Hüküme
ti serbest bıraktığı, ancak şekilden ibaret bulu
nan ilânı ise Meclisin salâhiyetine terlettiği 
hangi mantıkla izah olunabilir. Harb ilânı baş-
Mbaşma hiçbir şey ifade etmez. Ona ehemmiyet 
veren rneticelerdir. Tarihte ilansız harbler oldu
ğu gibi ilâna rağmen vukubulmamış harbler de 
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vardır. ikinci Cihan Harlbi sonlarında, sembo
lik harbler ilân edildi. Fakat tek bir erimizin 
burnu kanamadı. Bugün Kore'de ilansız vuku-
bulan harbde şehitler yermekteyiz. Bu mübarek 
vatan uğruna veya Türk Milletinin verdiği süz 
için hiçbir vatandaş ölmekten kaçmaz. Fakat 
Hükümet Meclis kararı veya bir kanun olmadık
ça kendiliğinden hiçbir vatandaşın hayatı üze
rinde tasarruf hakkına malik değildir. 

Hükümetin ecnebi memlekete savaş maksa-
diyle asker gönderemiyeceği hakkındaki son 
'hukuki delilim şudur; 

Anayasamızın 3 ncü maddesi «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir» 4 ncü ma-ddesi de : 
«Millet adına egemenlik hakkını yalnız Büyük 
Millet Meclisi kullanır» der. Ecnebi memlekete 
harb etmek üzere askerî birlikler göndenmek 
hâkimiyet haklarına taallûk eden bir iş/tir; o 
halde buna karar vermek yetkisi yalnız Büyük 
Millet Meclisine aittir. Hükümet ancak savaş 
dışı maksatlarla; meselâ taç giyme, düğün ve 
cenaze merasimlinde bulunma gibi dostane se
beplerle ecnebi memleketlere birlik gönderebi
lir. Esasen bizde Anayasanın 5 nci maddesine 
göre; Hem teşriî salâhiyeti, hem de icra kuvve
ti B. M. M. de toplanır. Onun namına icra va
zifesini gören Hükümet ancak Mecliste çıkar
dığı kanun ve kararları tatbik edebilir. Demok
rasi ile idare edilen memleketler içinde Hükü
mete en az salâhiyet Veren Devlet Türkiye'dir. 

Cumhuriyetin ilânından sonraki teşriî tari
himiz bu gibi hallerde hattâ mecbur olmadıkla
rı zamanlarda dahi hükümetlerin Meclise gel
diklerini göstermekteyiz. Misal olarak İtalya'
ya karşı sanksiyonların tatbiki ve Almanya ve 
Japonya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerin 
kesilmesi kararlarını zikredebilirim. 

Eski Cemiyeti Akvam Misakınm 16 ncı mad
desi âza devletlerden birinin, taaihhlüdat hilâfı
na muharebeye müracaat etmesi halinde diğer 
devletlerin onunla malî. ve ticari münasebetle
rini kesmelerini âmirdi, italya Habeşistan 'a. te
cavüz edince Cemiyeti Akvamı Meclisi âza dev
letlere müracaat etti. Ortada sarih bir taahhüt 
bulunmasına rağmen o zamanki Hükümet Mec
listen 2844 sayılı Kanunla salâhiyet aldıktan 
ısonra 15 . XI . 1935 tarifti ve 2/3503 sayılı Ka
rarname ile i talya'ya karşı sanksiyonları tifSpfc 
etti. Keza ikinci Cihan Harbi sonlarında Cİİh-
Ihuriyet Hükümieti harb ilânından evvel Alman-
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ya ve Japonya ile siyasi münasebetleri kesımek 
için Meclisten karar almıştır. Halbuki herkesin 
malûmu olduğu üzere devletler arasında siyasi 
tmünaseibetlere girişmek veya bunları kesmek 
tamamen Hükümet yetkisine dâihil olan bir key
fiyettir. Demek ki, emsal hükümetlerin, değil 
mecibur oldukları zaman, hattâ mecbur olmadık
ları hallerde dahi mühim kararlar alırken Mec
lîse başvurdukları merkezindedir. Demokrat 
hükümetlere de bu yaraşır. Cumhuriyet devri
nin diplomatik muvaffakiyetlerinin sırrı hükü
metlerin Meclise danışmalarında ve Meclisin 
her zaman Öükümete müzahir olmasındadır. 
Devlet işleri mütehakkim ve emrivakiler yarat
ma zihniyet ve maceraperest bir ruhla yürütü
lemez. Bu mübarek ülkenin bütünlüğünden ve bu 
aziz millettin s'elâtmetin'den mesul olan yegane te
şekkül T. B. M. M. dir. Meclis 'bu vazife ve sa
lâhiyetini Hükümete devredemez. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet mensupları 
Türk Birliğinin harb için değil barışı korumak 
için Kore'ye gönderildiğini iddia ediyor. Bu 
kadar çürük bir mantıkla Meclisin önüne çık
tıkları için cidden müteessirim. Devletler hu
kukunda harb, devletlerin orduları arasında en 
az bir tarafın iradesiyle vuku bulan silâhlı çar
pışmadır, diye tarif edilir. 

Hükümet de, sebep ne olursa olsun, Türk 
Birliğini savaşacağını bilerek Kore'ye gön
dermiştir. Vukubulan operasyon fiilen de hu-
kukan da tam mânasiyle bir harbdir. Hükümet 
kararının neticesi mevcut bir harbe iştiraki ta-
zammun etmektedir. Harbin mevcudiyetini 
T. Lie de ilân etmiş ve Birleşmiş Milletler ordu
larından alman esirlere harb esiri muamelesi 
yapmadığından dolayı Şimali Kore'yi protesto 
etmiştir. 

Arkadaşlar Hükümet, mademki, Hükümetin 
Anayasaya aykırı hareket ettiği iddia ediliyor 
o halde neden Divanı Âliye şevki teklif olun
muyor, diyor. Onun da cevabını vereyim: 

Bizim kanunlarımızda Hükümetin mesuliye
ti henüz tesbit edilmemiştir. Fakat . hukuku 
esasiye ve hukuku âmmede Hükümet için kabul 
edilmiş üç türlü mesuliyet vardır: Malî, cezai, 

• siyasi.... 
Malt BUMBiliyet bir Bakanın veya Hüküme

ti», attÜğibir sakat kararla Devlete zarar ver-
mggi^ıalinde mevzuu bahis olur ki, bu meselede 
bunun yeri yoktur. 
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Cezai mesuliyet, Hükümetin kasten kanun

lara aykırı hareket ettiği hallere münhasırdır. 
ben şahsan Hükümetin bir kastı olduğuna kani 
değilim. Aksi takdirde, sizi temin ederim ki, 
evvelâ kendim- Hükümeti suçla itham eder ve 
Yüce Divana sevkını talep ederdim. Belki ka
rarı alırken esaslı şekilde tetkik ettirmediği, 
hukuk müşavirlerinden mütalâa almadığı için 
Hükümet vazifesinde ihmal • ve terahi göster
miştir. Fakat, yine kanaatime istinaden söy-, 
lüyorum ki, bunu hüsnüniyetle ve dünyada ilk 
müspet cevabın Türkiye'den verilmiş olması gi
bi, belki biraz acele ve yersiz, fakat her hal
de iyi maksatla yapmıştır. 

O halde bahis mevzuu olabilecek tek mesu
liyet siyasidir ki, bunun icabı Hükümetin mec
lis önünde sorguya çekilmesi, hata işlememişse 
haklı hareketinin teslim olunması veya kusurlu 
ise düşürülmesidir. Bunu da ancak kıymetli 
reyleriniz belirtecektir. 

Son olarak Başbakanın orada burada ve Di
yarbakır'a ' çağırdığı Mardinli demokratlar 
önünde ve nihayet geçenlerde D. P. Grupunda 
hakkımda sarfettiği yakışıksız kelimelere ce
vap vermek mecburiyetindeyim. Bunları bu
rada söylemek istemezdim ama, Meclisteki mü-
tecavizane konuşmaları beni buna sevkeyle-
mektedir. Evvelâ burada tekrarını doğru gör
mediğim kelimeleri hakkımda kullanmış olma
sından dolayı teessüflerimi bildiririm. Saniyen 
geçen gün Grupta kullandığını gazetelerden öğ
rendiğim « sözde bitaraf » kelimesinin de ye
rinde kullanılmamış olduğunu arzederim. Ben 
sözde değil, hakiki bitaraf,' hakikaten müstakil 
ve tam demokrat bir millet vekiliyim. Ortada 
bir sahtelik, sözdelik vasfına lâyık bir şey var
sa o da Adnan Menderes'in demokratlığıdır. 
Bunu-efkârı âmme çok iyi takdir eder. De
mokrasi prensiplerinle aykırı hareket eden biz
zat kendisidir. Hattâ gensoruya mevzu olan 
kararın almış şekli ve bütün hareketleri ve söz
leri bunu göstermektedir. Adnan Menderes 
Demokrat Partinin antidemokrat Başbakanı
dır. Hükümet mensuplarının sıkıştıkları ve 
müdafaadan âciz kaldıkları her hâdisede mü-
halefeti demirperde arkasındakiler gibi konu-1 

şur diye tavsif ve itham etmelerini ahlak kai
delerine uygun ve devlet adamlığı vasfı ile ka^ 
bili telif görmemekteyim. İktidarın vaktiyle 
kendisine haksız olarak reva görülen bu gibi 
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iftiralardan bundan, böyle, olsun sakınmasını te
menni ederim. 

Muhterem ..ar^adaşlaiîîm, bu mâruzâtımla Hü
kümetin s kanunlara -: aykırı hareket etmiş oldu-. 
ğunu hukuki delilleriyle isbat. etmiş olduğumu 
zaneylejmekteyim. Bundan sonraki İtarar sizindir. 
Ben vazifemi yaptım. Sizin de particilik agyreti-
ne .kapılmadan,, vazifenizi yapmanızı istiyorum;. 
Daya .hâkimiyet meselesine taallûk eden bir me-,« 
selşnin hallidir. Hiç. olmazsa istikbalde bu gibi 
emrivakilerin önlenmesi, lâzımdî<.r. Bu memleke- ,f 
tin, mukadderatı, on yedi kişinin eline bırakM ı̂rsa 
keyfî rkararl̂ arla, felâketlere sürüklenmemiş , da
ima mümkündür. Fakat, Türkiye B. M. Meclf- ; 
sinden 5hiçpir ^anıan memleket .menfaatlerine ay
kırı, ,karaj$ar çıkamaz. 

Dem#kr$t Paı?ti Milletvekilleri arkadaşlar»»; -
Hiikülftfttf sizlepin, yani kendi Meclisi (trupunun 
dahi fikrini sormaya; lüzum görmeden kararı al
nı? ştır. Şunu söyliyeyimki, milletin bütün,ümidi 
bu.Meclistedir: Omuzlarımıza aldığımız vazife
leri milletin ümit ettiği şekilde yapmazsak tarih 
bizi lanetle yâde4e©ektij\ Eminim M, hepimiz 
millîo vatajai hislerle meşbu ye vazife aşkiyle mah
mulüz. Murakabe vazifemizi o şekilde yapmalı? 
^ız ki, millet ümitsizliğe düşmesin. Hükümetin 
bu milletin ümitlerini kırmasına müsaade etmi-
yelim,, 

SITKI YIRGALI (Balıkesir) — Usul hak-
kında .«söz istiyorum. 

OSMAN BÖDÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben de 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Faik Ahmed Barutçu, 
söz jstedi. Bölükbaşı müsaade buyurun. 

Halk PartisirGrupu namına mı söz istiyor-. 
sunuz. Eğer öyle*ise buyurunuz., 

FAİK, AHMED BABUTÇU (Trabzw) — 
Grup. nanıına. söz istiyorum. 

Fakat ,Bölükba§ı istiyorsa.., 
BAŞKAN — Bölü]şbaşı/ya takrir sahibi ola

rak söz verilecektir. Tekrar söz,vereceğim. Fa- 4 
kat şimpli şöz hakkı sizin Grupunuzundur., 

SITKIrYIRCALI (Balıkesir)— Usul , hak- ; 
kında,, sözJştjyo/ruınj 

BAŞKAN — Buhurun, 
ŞITKIr.YIRCALI.'(Balıkesir) — Usul hak

kında bir noktayı arzedeeeğim. 
tçtüzük hükümlerine ait bir az çvvel Başk;an-i 

lığ»? okuduğu, madde hakikaten yerindedir. Doğ-
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rudur, ve tatbiki de geleneklerimize uygundur. 
Yalnız bundan evvel bilhassa Hükümet prog-; 
ramının tenkidi münasebetiyle yine yüksek heye
tiniz birkaç, def a burada bu şeküde yazılı^ beyan-. 
ların 20 dakikayı gedmesine de müsaade ye mü-, 
samaha etmiştir.. Bu bakımdan -eğer yüksek he-, ^ 
yetiniz tasvip ederse Gensorunun meyzuunun.da , 
ehemmiyetini gözönünde tutarak bu arakdagımı-,, 
za da bu müddetin-dışında söz verilirse bu şe;w 
kilde,tesis .edilmiş, Aİan geleneklerimize uygun;-
hare.k# edilmiş, olacağa,,kanaatnıçlaynn,, 

BAŞKAN — Şimdi iki takrir var* 
Okunsun,. 
MUAMMER .ALAKAMA (Zonguj^ak),— 

Müsaade buyurun beu de .usul hakkında i söz, is- , 
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUNUS MUAMMER ALAKART. (Devam-

la) — Arkadaşlar, bundan ı evvel Halk Partisin 
|)ir, gensoru verdiği zaman, Meclisiniz, «Bu 
Devlet bir hukuk Devleti, bu Meclis bir hukuk 
Meclisidir, binaenaleyh Tüzük sarahatine karşı , 
hareket edemez» diye karar verdi. 

Şimdi bir Meclis, sarih ve yazılı metinlere ,• 
karşı bir gün bu şekilde bir gün başka şekilde•.,; 
hareket ederse, kendi temayüllerine göre hare
ket ediyor demektir. Biz Kemal Türkoğlu'nun a 
konuşmasından, deliller ileri sürmesinden ihti
raz eden insanlar değiliz. Ondan daha, kuvvetli
leri bu Mecliste mevcuttur. İstedikleri kadar . 
konuşmuşlardır. Ancak herkesin hakkı kelâmı-., 
fta ye hukukuna hürmet edilmiştir, ancak dün,, 
biz, hukuk devletiyiz diye ve en küçük «soup- , 
Jesşe» göstermeksizin kanun ve nizamları, mu
hafaza etmek kararında bulunan bir Meclis iç- ,; 
jüzüğün bu sarahati hilâfına harekette bulu
nursa tearuza düşer. Makamı Riyaset tçtüzük 
hükümlerini; tatbik,; etmekle, mükelleftir. • Bu 
meselelerde her hangi bir hissiyat karşısında, 
|şin Meclisin reyine arzedilmesinde sayın Baş» ,, 
kandan, metanet göstermesini ve reye koyma- ,-. 
tnasını rica ediyorum. .(Alkışlar): 
' BAŞKAN — Riyaset; Divanı vazifesini'yap
mıştır. 
; OSMAN BÖLÜKPjAŞI (Kırşehir) — Tüzükf, 
böyle emrediyor. 

BAŞKAN — Bir.hakikati zapta* geçsin}?m 
umumi efkâra karşı; açıklansın, diye arz^pa^yer* 
mecburum. , 

Nizamnamenin 85 nci maddesi ; «Görüşülen 

— 16£)T-
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*l»eseleler> '-İçin yana, veya karşı yahut üzerine, 
>ti'ob€fleşeT%ozsöylenilmek %a¥ârîâ'şM\» diyor. 
Baş&âMık, -*sö5f'- alanların â4Ha*ıni Vâsiyle'- Ka-
mütâyâ : s^ındu. Komisyon Veya bir £artî grupu 

'a^inâ^öz-Menilirse ö %öriıfeyon feyfe ğtûjiların 
•bftfkan veya sözcüleri' sıraya bağlı debîdir . 
Şimdi 'Osman Bölükbaşı?arkâ&âpftiız rğeftsöru 

••••~$a8ıibi oîa¥âk Nizâmnâmenin sarih hu^ntüne 
"uygun bİF şekilde söz hakkını kullandı. Tabiî 

M^sınâh Bblükbaşi'nıtf Millet Partisinin bir iöten-
sû-bu oîâuğunu heyeti unluîiiiye'niz bilmektedir. 
Fakat Osman BeMkbaşı'mn bu metnini okuf 
düğüm maddeyö* 'göre, sirâyâ tâbi ölmaksizııi 

•' Söz alabilmesi -hakkı; ancak bir grüpım münies-. 
sili Mmasma ağ l ı d ı r . (O da «Bolükbaşı»: sesle4 
ri) (Gülüşmeler,) Şimdi müsaade buyurun, 
kendisi yalnız başına Millet Partisi olarak 

' afaiftıMâ" ^üluMriâktadır. fOttun [ grupü Var inH 
dır yok mtidurT Bunu elbette "sizler' takdir bu-
'yufûî*sunuz . 

Şimdi 'Cumhuriyet Halk Partisi adına sÖ2fis-! 
" ^tiyen t î rup Başk'ânVekilleririden Faik Ahmedi 
*'Bu¥utçU arkadaşımız söz haklarını kendilerine! 

verdiler. (Sağdan söz sırasını sesleri) Evet söz! 
; Sırasını-kendilerine terkettikleri için şimdi Bö-; 

^•rötebaşl -feöliu^âeaMârdır. Buyurun! 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar, mademki, Sayın Başkanımız 
böyle bir tavzihte bulunmak lüzumunu -hisset-

• mişfeMir, »kendilerinin" Başkan bulunduğu bir 
-;M-eMiste- Millet Partisinin bir mümessili, bir 
• >âözeüsü olarak Hükümet programın* tenkid et-
>tim. Ozl&mân -benden evvel söz telmış birçok 
arkadaşlar olduğu halde, Halk Partisinden ev-
yelfcör "bana Verilmiştir. Binâenale'yh vaktiyle 
fyapmış^oldaklârı hareketi ' tashih etmeye; kal-

^ itişiyorlarsa bunu da tashih etmeleri lâzımdır. 
»Bir. 

ikincisi; ben Millet Partisinin fikirlerini 
•'•tefftsiia^detf «dataım. ö r ü p deyince "bunûtf^eş 
• kişi1 veya ^daha fazla kişi ânî&plır-dîye-bir 
1 -hüküm mevcut -değildir. Binâenaleyh buf sekil
ideki.... («Esâsa girin sesleri, soldan) Ama Baş-
'kanmtzın sökünü kuzu gibi dinliyorsunuz. 
;(G€î*üItüler, kuzu gibi diyemezsin, esas Irak-
kmda konuş- sesleri) Benim mukabil cevabımı 

-da böyle karşılıyorsunuz ve ' esasa diyorsunuz. 
«IKuz'Ef^gîbi diyemezsin, sözünü geri al sesleri, 
soMan) 

"BAŞKAN — Devam ediniz. #. 
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ABDULLAH GEDÎKOÜLU (Ankara) — 

Kuzu ne demek 1 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Benim 

hürriyetimi ne Abdullah Gediköğlu ne "de"bu 
Reis tahdit edemez, kanunlar 'tahdit"' edebilir. 

(Soldan, kuzu gibi diyeMezsin, sesleri) 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kuzu gi

bi ditiliyorsunuz ben vakıayı söylüyorum. (Sol
dan, kuzu sensin sözleri) Sizler kuzu gibi din
liyorsunuz o partinin mensubu olrak. (Soldan, 
seni de dinliyoruz sesleri) Ama dinlemiyorsu
nuz, duymuyorsunuz söylenen sözleri. Ben ha
kikati söîediğime kaniim siz ne hüküm verir
seniz veriniz. (Soldan, sözlerini geri alsın Tkim-
se kuzu değildir, sesleri) Sükûnetle dinTteâiği-
nizi söylemek istiyorum kuzu gibi demekle, is
terseniz kurt ölünüz. Ben hakikati' söylediğime 
kaniim. 

BÎR MİLLETVEKİLİ — Biz zamanında kurt, 
zamanında kuzu olmasını biliriz. (Sözünüzü ge
ri alın sesleri, gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun, kuzu demek,'kurdun *aksr demek 
değildir. Reisinizin sözünü sükûnetle dinliyor
sunuz, fakat benim sözümü dinlemiyor sunuz. 
(Ha böyle-söyle, buna âmenna sesleri) • (Gürül
tüler) 

Müsaade buyurun Beyler, sükûnetle > dinli
yorsunuz, kuzu gibi/linliyorsunuz- (Kuzu diye
mezsiniz sesleri gürültüler) demir perde - ile 
beni mukayese eden adamın sözü size- niçin do
kunmuyor. (Gürültüler) Haysiyet yalnız-sizde 
değil, hepimizde var... 

ABDÜRRAHMAN BOYAOIGÎLLER (Zon
guldak) —• Nezaketen adam denmez... (Gürül
tüler) (Yalan soyuyorsun sesleri) Siz , yalan 
soyuyorsunuz, bizi komünistlerle mukayese ' 
edene ben adam derim. Beni burada konuştur
mak istemiyorsunuz. -(Şiddetli gürültüler...) 

MÜKERREM SAROL (istanbul) — Yalan, 
yalan soyuyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — « e n i n 
ne Olduğunu âlem bilii* Mükef rem "Bey, 

BAŞKAN — Rica ederim... OGürultfUer) 
;Müğ«âdö buyurum. 

MÜîtERÖEMvSAROL (istanbul) — Seviye-
• isiz 'bir konuşma. 

^SMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ah 
sende seviye olsa idî*söylesen keski., 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun. Eğer gürül

tü devam ederse birkaç ricadan sonra Meclisi 
kapamaya mecbur olacağım. Müsaade buyurun 
devam etsin. (Soldan gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla — Muhte
rem efendiler, biraz evvel burada yaptığımız 
konuşmada Hükümete sarih bir sual sorduk. 
Fakat Başbakan sualimize cevap vermediler. Ko
re'ye asker gönderme kararı alınırken bizim 
emniyetimiz temin edilmeden alınmıştır dedik. 
Birleşmiş Milletler Anayasasına iltihak etmekle 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtından elbette birta
kım faydalar umduk, onu herkes biliyor. Fakat 
Birleşmiş Milletler Anayasası, iltihak ettikleri 
halde bunun yanında emniyet tedbirleri düşün
müş ve bunu elde etmiş milletler de vardır. 

Hükümet bu kararı alırken bunun için ne 
düşünmüş diye bir sual sormuştum, buna ce
vap vermediler. (Soldan, verdiler sesleri, iyi 
dinlememişsin sesleri) 

Vermediler. Yalnız Birleşmiş Milletler and-
laşmasina iltihak etmek bir milletin emniyetini 
temin etmiş olsaydı Kore'de bugün bu duruma 
düşülmezdi. (Soldan, bu durum dediğin nedir 
sesleri, gürültüler) Müsaade buyurun da dinle
yiniz. 

Arkadaşlar, Kore'deki hâdiseleri tahrik eden 
kuvvet nedir ? Bunu hepiniz takdir edersiniz. 
Bir Amerika kuvvet göndermiştir? Onun dışın
da gönderilen kuvvetlerin mecmuu on dört bin 
kişiden ibarettir. Dünya sulhu ve güvenliği bu 
14 000 kişi ile milletlerin korunamıyacağı bir 
hakikattir. Binaenaleyh kuvvetimizin kâfi gel
mediğinden bahsedip durmaktadır. Demek ki 
hakikaten dünya güvenliğini Birleşmiş Millet
ler Andlaşması fiilen teminat altına almak im
kânına bugün sahip değildir. (Affedersin sesleri 

.nereden çıkardın sesleri) Dinlerseniz sabırla, 
anlarsınız. (Devam devam sesleri) 

Bu mevzudaki endişelerimiz belki vehleten 
yersiz görülebilir. Biz bu mevzudaki endişemizi 
Başbakanın beyanatına intikal ettireceğiz. 

Arkadaşlar; Başbakan Adnan Menderes 7 
Ağustos 1950 tarihinde Zafer Gazetesinde intişar 
eden bir beyanatta bulunmuştur. 

Aynen okuyorum o .beyanattan bir kısmını. 
Kendisine sorulan suallerin ikincisine, At

lantik Paktına alınmamız hususunda vaktiyle 
yapılmış olan müracaatların neticelenmemiş ol
masını nasıl mütalâa edersiniz? 
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Adnan Menderes şu cevabı veriyor cevap : 
— Şayet böyle bir müracaat yapılmamış ol

saydı, vaziyet şimdiki kadar ciddî olmazdı. 
Demek ki, vaktiyle Halk Partisinin bu mev

zuda istimzaç yolu ile yapmış olduğu bir müra
caatın müspet bir netice vermemiş olması bu 
günkü Başbakanın görüşüne göre, vaziyeti cid-
dileştirmiştir. Binaenaleyh Türkiye 26 Tem
muz tarihinde bu kararı veren Türkiye'nin Baş
bakanı 7 Ağustos tarihinde müracaatımızda 
müspet bir netice elde edilmemesinin vaziyeti 
ciddil eştirdiğini söylemektedir. Madem ki orta
da bir ciddî vaziyet vardır, ohalde bu ciddî vazi
yetlerin icabettirdiği emniyet tedbirleri, hangi 
teminat alınmıştır diye sormak bir milletveki
linin hakkı değil midir? 

Bu sözleri söyliyen Başbakan Türkiye'nin 
Atlantik Misakma alınmasını da temenni ediyor. 
Zafer Gazetesine dikkat edilirse; Atlantik Pak
tına iştirak için müracaat ediliyor, 3 Ağustos; 
26 Temmuzda karar veren bir Hükümet 3 Ağus
tos belki de daha evvel bu yolda bir teşebbüse 
geçmek lüzumunu hissediyor. Demekki Kore'ye 
asker gönderme kararını verirken mücerret Bir
leşmiş Milletler idealine bağlı kalmak gibi bir 
saikle hareket ediyor ve aynı zamanda milleti 
için de birtakım siyasi menfaatler düşünüyor. 
(Soldan tabiî sesleri). (Gürültüler). 

Müsaade buyurun. 
Arkadaşlar; müracaatta bulunmak birşey 

değildir. Bunu neticelendirmek asıl ehemmi
yetli olan cihettir. Halk Partisinin vaktiyle 
netice alamadığı bu müracaatı yapjrnış olması
nın vaziyeti ciddileştirdiğini ifade eden bir Baş
bakan açıktan açığa bir müracaatın menfi bir 
cevapla karşılaşması halinde vaziyetin ne ka
dar ciddileşeçeğini derpiş ederek ona göre Ko
re'ye birlik göndermeden evvel alâkadarlarla 
görüşmek mecburiyetinde idi. Yalnız Kore'de 
Cenubî Kore Devleti mi komünist tecavüzüne 
mâruz bulunuyor? Bugün dünya sulhunu hangi 
kuvvetin tehdit ettiğini herkes biliyor. Dünya 
bu tehlikeye mâruzdur. Musluk açılmış, oda su 
ile dolmuş elimizde bir sünger kurutmaya çalı
şıyoruz. Niçin membaa karşı bir tedbir düşü
nülmüyor? Gayet tabiî tehlikeye yalnız Kore 
mâruz değildir, Türkiye de mâruzdur. Kars'
tan Trakya'ya kadar bütün Türkiye de aynı teh
likeye mâruzdur. Biz bu kuvveti gönderirken 
her hangi bir tecavüze mâruz kaldığımız tak-

— 164 
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dirde karşımızda bulunanlardan nasıl bîr yardım 
göreceğimizi elbette düşünmek mecburiyetinde 
idik. Nitekim Hükümetin yapmış olduğu şu 
teşebbüs böyle bir düşünce ile hareket ettiğinin 
bir delilidir. Ama, Hükümet müspet bir netice 
hâsıl edeceğine kani olmadan açıktan açığa bir 
müracaatta bulunulup da reddedilmek gibi bir va
ziyetle karşılaşılmaktan uzak kalmalı idi, böyle 
icabederdi. işte asıl bizim tebarüz ettirmek iste
diğimiz nokta budur. Emniyetimizin temin edil
meyişinden bahsetmenizin sebep ve hikmeti bu
dur. (Buğday mı gönderelim sesleri) Milletvekille
rine sual tevcih edilmediğini, nizamname hâkimiye
tinden biraz evvel bu.kürsüden bahsedildiğine göre, 
arkadaşların hatırlamaları,lâzımdır. (Devam ses
leri) Hayır, cevap vermek mecburiyetinin olmadı
ğından bahsediyorum. 

15 Temmuz tarihinde bir telgraf geliyor. Bu
nun bir de geçmişi vardır. Bu telgraf da Hazira
nın 30 unda Mecliste okunmuştur. 26 Temmuz ta
rihine kadar bizim Hükümet bekliyor. Acaba bu 
11 günlük müddet zarfında ne gibi şeyleri em
niyetimiz bakımından teemmül etmiştir?. Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BÎR SES — Gensoru mevzuunda bulunduğu 
için. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ayni 
mevzu ile alâkalıdır. Sizde de dinlenmemek hasta
lığı var beyler... Halk Partisi zamanında yapılan 
bir talep reddedildiği için şimdi vaziyetin ciddi
leştiğini söylüyor Adnan Menderes. Nasıl açık' 
bir talebe gitmiştir, hangi teminatı alarak bu ta
lebe gitmiştir, gitmiştir de netice mi almıştır! 
Hayır arkadaşlar. Halk Partisinin talebi redde
dildiği için hem mütecavizin cesareti artmış hem 
de Devletin haysiyetine zarar gelmiş olduğu ka
naatindeyim (Soldan, «asla, halt etmişsin, sözünü 
geri al» sesleri) Ben bu kanaatteyim. 

BÎR MÎLLETVEKÎLÎ — Sözünü geri al... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sen 

geri almazsan ben hiç almam. Ben millete hitap 
ediyorum, kanaatimi söylüyorum, iştirak etmiyen 
varsa gelip burada söylesin. 

KEMAL ÇOBANOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Kanaatini söylemek başka, tecavüz etmek baş
t a . 

.OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Teca
vüz etmedim, bundan bu netice çıkmıştır dedim. 

Eğer biz Atlantik Paktına alınmış olsaydık, 
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değil beş bin, on bin, 50 bin kişi göndermeye ta
raftar olurduk. (Soldan, allah allah sesleri) Mü
saadenizle, müsaadenizle.. 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya) — Anlaşıl
dı mesele.... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Paşa 
hazretlerinin sözlerini anlamadım, birşey söyle
diler işitilmedi.... 

ALÎ FUAD CEBESOY (Eskişehir) — Atlan
tik'e girilse de 50 bini göndermiyelim, bize kal
sın dedim... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Koreye 
asker gönderen milletlerin kimler olduğuna dik
kat edelim, bir çoğu Atlantik Paktı ile teminat 
altına alınmış devletlerdir. Onun dışında kahra
man yok... Türkiye'nin emniyeti temin edilme
dikçe asker gönderilmesine prensip olarak taraf
tar değilim arkadaşlar... (Bravo sesleri, «işte me
sele anlaşıldı, demek bu imiş» sesleri) («Baklayı 
ağzından çıkardı» sesleri) Gayet tabiî dilimizin 
altında bakla saklamak için gelmedik, kanaatimiz 
ne ise onu söyliyeceğiz. 

NECDET YILMAZ (Bursa) — Siz mi bu 
kanaattesiniz! Partin mi bu kanaatte, Bunu izah 
edin.. 

BAŞKAN — Arkadaşlar hatip konuşurken 
bu şekilde devam edersek maksat tamamiyle an
laşılmaz. (Tahrik ediyor sesleri) Konuşsun din-
liyen arkadaşlar kendi kanaatlerine uymadığı 
takdirde elbet cevaplamasını bilirler.. Müsaade 
buyurun devam etsin... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Başba
kanın burada okuduğu bir telgraftan da bahse
deceğim. Ben daha evvelki konuşmamda bir 
tavsiyeden bahsetmiştim. Güvenlik Kon
seyi Genel sekreteri çektiği telgraf bir 
tavsiyede bulunmaktadır. (Soldan, «tav
siye değil» sesleri) Sabrediniz; Sayın Başbaka
nın şimdi bizzat (lâtakrebüssalâte) vaziyetine 
düştüğünü görecektir. Başbakan bir tel
graf okudu, fakat ikinci telgraftan bahset
medi. Şimdi ikinci telgrafı da ben okuyayım. 

«Açık tel Dışişleri Bakanlığı - Ankara Güven
lik Konseyinin 474 ncü toplantısında ittihaz et
tiği kararı bildirmekle şeref duyarım. Emniyet 
Konseyi Şimalî Kore kuvvetlerinin Cenubî Kore 
Cumhuriyetine silâhlı taarruzlarının sulhe karşı 
bir tecavüz teşkil ettiğine ve muhasamatın der
hal durdurulmasına karar verdikten, silâhlı 
kuvvetlerini 38 nci arz dairesinin şimaline çekil-
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mesi Şimal Kore makamlarından istendikten Bir
leşmiş Milletler Kore Komisyonunun raporundan 
ve Şimal Korelilerin muhasamata nihayet ver
medikleri ve kuvvetlerini 38 nci arz dairesinin 
şimaline çekilmedikleri anlaşıldıktan ve stılh 
ve emniyetin tesisi zımnında gereken yardımın 
ve ieabeden yardımlarını talebeden Kore Cum
huriyetinin talebini nazara alındıktan sonra 
silâhlı tecavüzün püskürtülmesi ve bu bölgede 
devletlerarası sulh ve emniyeti tekrar tesis et
mek için Birleşmiş Milletler teşkilâtına âza olan 
devletlerin Kore Cumhuriyetine gereken yardı
mı sağlamalarını tavsiye eder.:» (Gürültüler.) 

Müsaade buyurun, silâhlı kuvvetler gönder
mek gibi bir mecburiyet olsaydı-elbette bu tav
siye sözü ile iktifa etmezler, «taahhütlerinizi 
•yerine getiriniz» derlerdi. 

Biz Hükümete dedik ki, 42 nci madde hiçbir 
devlete silâhlı kuvvetler göndermek .gibi her 
hangi bir vecibe yüklememektedir. Sadece Gü
venlik Konseyinin gayriaskerî tedbirlerle sul
hun tesis edilmesine imkân olmadığına kanaat 
getirdikten sonra vereceği bir karar olduğunu 
söyledik, kullanılacak kuvvetin membaımn bu 
madde olmadığını söyledim. Bunun 43 ncü mad
de olduğunu, 43 ncü madde dışında silâhlı kuv
vetler istemek hakkına sahip olmadığını, 44 ncü 
ve 106 nci madde ile izah ettik, onların ifadele
rine istinat ettik. Hükümet bunların hiçbirine 
cevap vermemiştir. 

.: MÜKERREM* SAROL (istanbul) - ^ Hepsini 
cevaplandırdı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —•• Keha
nette bulunmayınız; -Ben anlaşılacak şeyleri an
larım. Binaenaleyh Hükümetten bu sorduğu
muz sarih' suallere -cevap 'Termesini istiyoruz. 
Bu kürsüden her h'âkikat ortaya konacak, mes
uliyetler tebarüz "ettirileoekse s Hükümet cevap 
^vermeden - kalınamaz ve mukabil cevaplarımızı 
da Hükümet dinlemeden Yüksek Heyetiniz içti
nap edemez arkadaşlar. (Soldan gürültüler.) 

Arkadaşlar, görüyorum ki, târizkâr sözler 
söyleniyor. Bunu söyliyenlere şunu söyliyece-
ğirri.' En az kendileri kadar vatanperverim, veril
miş bir kararın tazyiki altında da konuşmuyo
rum. (Soldan gürültüler.) 

.BAŞKAN — Söz Hükümet.namına Dışişleri 
Bakanı Profesör Fuad- Köprülü 'nündür. 
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DIŞlŞLERÎ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(istanbul) — (Soldan, alkışlar). 
Muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz ki1 bu 

• sual: ve tenkit yağmuru demiyeyim, ^dolusu al
tında, "şaşırmamak oldukça müşkül. 

Takrir sahibi olan iki arkadaş arka arkaya 
en şiddetli hücumlarda bulundular, ilk arka
daş, mütemadiyen tarih muvacehesinde konuş
tuğundan bahsetti ve bu suretle kendisinin ta
rihe mal olmuş bir şahsiyet olduğuntı da söyle
di. Böyle bir şahsiyete cevap verebilmekle bah
tiyar olacağım. 

KEMAL TÜRKÖĞLU (Mardin) — H â d i s e 
tarihîdir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Herkes kendi" zanMnca tarihî 
şahsiyet olabilir.» (Gülüşmeler). Bu, anlayış ve 
telâkkiye bağlı bir meseledir. Yalnız arkadaşı
mız, dikkat ettiniz, burada uzun bir şeyler y-az-
iinış, okudu; noktai nazarlarını, fikirlerini an
lattı. Bunların bir kısmını benden evvel Baş
bakan cevaplandırmıştı. Arkadaşımız evvel
den hazırlamayıp da burada söylenen mütala
alar üzerine söz söylemiş olsa idi,' hazırladığı 
şeyin cevapları verilmiş olanlarını çizer, iş daha 
kolay olurdu. Bu, bir nevi hasılı tahsil oldu. 
Ne tarafta muhalif, ne tarafta muvafık olduğu 
anlaşılamadı. (Gülüşmeler). 

42 nci maddeden uzun uzun bahsetti, -bun
dan- sonra tekrar takrire imza koymuş olan 
ikinci arkadaş da aşağı yııkarı 42 hci Mölödde 
hakkında aynı şeyleri tekrarladı. Hâlbuki her 
iki arkadaş da evvelden hazırlayıp,* ^azıp veya 
kafalarına yerleştirdikleri bu hazır cevapları 
burada Başbakanın beyanatını dinledikten son
ra yermeyi kâlksalardı bunları tekrar ' etmeye 
hiç lüzum kalmıyacaktı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — O sizin 
kehanetiniz... 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Onun nasıl olduğu, pâlktr okuyan
lar için malûm. Kendi de aynı şeyi Söyledi. 
Başbakan da aynı şeyi söyledi. Paktın 7 nci bö
lümünün 39 ncu maddesinde "bahsedilen hü
kümlerin, ki 41 ve .42 nci maddelere de şâmil
dir, prosedürü, yâni tatbik usulü 43 ncü mad
dede mevcuttur. Bunu Başbakan" gibi -siz de 
söylediniz. >,>> 

O halde bunu itiraz olarak söylemeye ve bu-
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nun cevabım vermeye kalkışmaya hiç lüzum 
yoktur. 

43 neü maddeye gelmee, çarşamba günü baş
ka bir konunun müzakeresi esnasında C. H. Par
tisinin himmetiyle mevzu birden bire tecavüz 
edildi ve bu Gensoru mevzuuna geçilmişti: O 
gün bu maddeden uzun uzadıya bahsettik. Ben
deniz de Başbakan da söyledik; 43 neü madde
nin izahmı yaptık. 

öyle görünüyor ki arkadaşlar, insan her han
gi birşeyl mutlak tenkit etmek, mutlak ileri sür
düğü bir fikri değiştirmemek ve herçibadabat, 
müdafaa etmek isterse, onu ikna etmeye imkân 
yoktur. 

Hukuki meseleler, rüyet zaviyesine, anla
yışa- göre değişir, türlü tefeirlere tâbi olur. Bu 
itibarla her ne sebeple olursa olsun bir mesele
yi filân şekilde anlamakta ısrar eden (bir insa
nı başka bir noktai nazara inandırmak; ve fik-
•rinim-mantıki iolimadığana/ikna etmek imkânsız
dır»! iBiHyorspnuz böyle skolâstik? meseleler asır
larca bir IhtSâl; olarak.;devam .etmiş ve bir ta-
raf sdâğser tara£a bunuvanlatamamıştır. Onun için 
megftkyî saçık alarak,, geniş olarak umumi anla
yışımıza -göre,; hukuki anlayışımıza göre ortaya 
koyarsak • ona göre muayyen bir neticeye var
mak? imkânı hâsıl ;OİaJbilir. v 

Türkoğlu arkadaşımız nazariyat itibariyle,. 
insani düşüncelerden, paltodan, «sağlarından ve 
yardTOta itamaaniyle taraftar olduklarından ıbaih-
setlâler.i İTalnız ımütemadiyen harfe, harib kelime
sini tekrar settiler. Kendileri hukukçu oldukları 
içi»/-;;demin- Başjbakanm da iza'h ettikferi gibi, 
Ibu kelimemin - mâna-ve mahiyetini, netayicini 
ço^yiyijbalirte^ Onun için ben kendilerine daha 
faz)m cevap .yermek lüzumunu duymuyorum. 

Sonra* {43 neü madde dışında bir mükellefi* 
yet rmervzuufoafaî  olamaz dediler. 42 nci madlde-1 
de !bir mükellefiyet mevzuufbahis değildir. Bu 
madde Güvenlik Konseyinin takip? edeeleği battı 
hareketi,- salâhiyetini ve yapacağı işleri ifade 
eta^efetödij?. 43 netü t madde ise tatbik usulünün 
tea&VKk y#pttnaktadış. 47 nci madde komutanlık 
ve genel kurmayların - teşekkülünü -: ve 43 neü 
majdÜe dev^Şart» ı iimzahyan deyle-tterin Güven
lik. Jüon&ep ile yapacakları- askerî/^anlaşmalar 
hakk^Uıfeir ahkâmı havidir. Bu andlaşmalar 
Mi]^.^me<^»lerinde.B geçtikten sonra muteber 
•olacak. Doğru, bunla* Güvenlik Konseyinin ya
ni Birleşmiş Milletlerin eski Cemiyeti Akvam 

mevkiine düşmemesi*, kararlarını fiilî olarak tat
bik ettirefbilimıesi İçin muhtaç olduğu'zalbıtakuv1-
v e t M tenin edecek mıaddefei'idir. Haibukiubu 
olajmamaş;; Bu: olamadığına göre,hiejbir veedtoe> A 
miz, hiçbir mufeellefiystiıniıc yokt« v^ diyorlar..• 
HaHbaki *böyle değilddr; Bunun, niçin olmadığı. 
malûan ::\ Veto ? münasebetiyle:: mümkün ; olmadu 
Bu olmadığına göre ne olacak? Demin. Baş/ba*•=.-
kannı da izah et t iği gSbi Birleşim^ Mlletler Teş-f.« 
kilâtı, eski Cemiyeti Akvam Man daJha âciz Ibir*. 
heyet halinde mi kalsın? İşte bu vaziyette kal
maması için, pakt yapılırken 106 ncı maddeyi • 
Ibir ihtiyat tedbir olarak koymuşlar. Ama yine 
aynı obstruetion meselesi ortaya çıkıyor. Kore'
ye yardım kararı alındığı zaman vetosunu, ko
yacak Devlet Güvenlik Konseyinden çekilmiş , 
bulunduğu için, bu karar alınabilmiştir, yoksa 
alınmasına imkân olmıyaçaktı. 

Yıllardan;beri, ta Atatürk zıamanından beril. 
müşterek emniyet tedbirlerini terviç ettiğimiz..• 
için, daiha Cemiyeti Akvam zamanından beri 
müşterek emniyet tedbirlerini dış siyasetimizde. 
Ibaşlıca esas tutmuşumdur. (Soldan alkışlar) On
dan ayrılamayız. îşte Kore. meselesinde şartı . 
anlamamız ve şartı tatlbik edişimiz doğrudan 
doğruya bu prensipten doğmaktadır. Yani de
min bize sordukları, memleketin emniyetini nasıl 
temin edeceğiz, sualine karşı cevalbımız : Memle
ketin emniyetini, müşterek teminatı ve kuvvet
leri artırmak suretiyle sağlıyacağız. Yoksa onu 
yani müşterek emniyet sistemini yıkmak sure
tiyle değil, arkadaşlar. (Soldan, alkışlar). 

Diyorlar ki, evet biz bu prensiplere tarafta
rız. Bereket .versin sonunda kendisi takririni 
imza etmiş olan arkadaşının fikrine muhalif ola
rak Kore'ye asker gönderilmesinin aleyhinde 
bulunduğunu söyledi. Haklı olafbilir. Biz kimse
nin içtihadına karışanlardan değiliz. Her fikir 
bizce muhteremdir. Yeter ki, hüsnüniyetle ve 
hir maksadı mahsus takip edilmeden ileri sürül
müş olsun. 

Kendisine bolşevifelık isnat eitmişiz. Nereden 
çıkarıyorlar bunu Dünyada hiç kimsenin başka-; 
sına böyle bir isnatta.bulunmaya, elinde % 100 " 
delil olmadikça, hakkı yioktur.: Ben' dedim ki,-
Birleşîmiiş Miltetler Paktının 43 neü maddesini 
anlayışımız; §3 devletle beraberdir. Biz bunu: . 
şart. hükümlerine;uygun görüyoruz. Ama Rus- ,i 
ya bunu şart hükümlerine uygun görmemekte
dir. 
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ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — önce öyle 

(konuşmadınız, 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(Devamla) — Siz de çıkıp burada konuşabilir
siniz. Lütfen sabır buyurunuz, sözümü karıştır
mayınız. Bir hakikati söylüyorum. Bundan do
layı, kendi içtihatları, meselâ Rusya'nın bu me
selede takip ettiği içtihat ile mutabık olursa 
Bolşevik mi olması ieabeder Neden üstüne alı
yor? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Müna
sebetsiz mukayeseye ne lüzum var? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Tarihî şahıslarla kürsüde umumi 
konuşulabilir; fakat hususi konuşma biraz müş
küldür. 

Sonra Kemal Türkoğlu, yine bir şey söyledi. 
Trigvy Lie, Birleşmiş Milletler emrine kuvvet 
veriniz dememiş, doğruca «yardım» demiş. Evet 
ilk teşebbüsler yapıldıktan sonra, Güvenlik 
Konseyi 39 ncu maddede teemmül edilen hare
ketin idaresini Amerika 'ya verdi. Yardım et
mek istiyenlerin Birleşik Amerika ile müzakere
ye girişmelerini istedi. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) - - Türkiye 
girişti mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI. FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) —• Türkiye tabiî girişti. Arkadaşlar, 
biz emniyetimizi şunda gördük: 

Türk Milletinin karakterinde, ahlâka riayet 
ve itaat eden vasfında gördük. O gün burada 
Meclisinizde, huzurunuzda söylediğim sözler bu
radadır. Kendilerine hatırlatacağım. O zaman 
muhterem Meclisin temayülü meydana çıkacak
tır. 

Biz müşterek emniyetin kuvvetlenmesiyle 
kendi emniyetimizi temin etmiş oluyoruz. Bu 
zayıfladığı takdirde coğrafi ve stratejik duru
mumuz tehlikeli bir hal alabilir. Biz Uruguvay, 
Paraguvay mevkiinde değiliz. 

Biz imza ettiğimiz, Birleşmiş Milletler Pak
tının vecibelerine sadık kalacağız diye daima, 
yıllardan beri söylüyoruz, herkes, her millet 
bunu söylediği halde, inanmak ve tatbik etmek 
yine başkadır. Fakat arkasından hukuki birta
kım şu ve bu şeylerle kaçamak aramak doğru 
değildir. Biz buna samimiyetle inanmış olduğu
muz ve müşterek emniyetin ve memleketimizin 
emniyetinin korunmasını Birleşmiş Milletlerin 
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kuvvetinin muhafazasında gördüğümüz için fiilî 
yardım kararını aldık. 

Ben bugün yardım etmezsem; yarm yardı
ma muhtaç olduğum zaman Birleşmiş. Millet
lerden ne şekilde yardım istemeye yüzüm olur? 
(Bravo sesleri) 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Bunu 
temin ettiniz mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) —• Arkadaşlar, Ben, geçen sefer de 
söyledim, muhalefet partisine mensup bâzı ar
kadaşların sözlerine karşı açık olarak dedim ki, 
fikirlerinizi sarih söyleyiniz. Kore'ye asker gön
dermenin bir defa esas itibariyle mi aleyhinde-
siniz? (Soldan aleyhindeler sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Aşla. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(Devamla) —• Kendilerine onun için sordum. 
Nitekim bakınız, Bölükbaşı arkadaşımız, takri
rinden başka türlü söyliyerek, şimdi bir hiddet 
buhranı neticesinde doğrudan doğruya açıkladı, 
çok' teşekkür ederim. (Soldan gülüşmeler). 

Kemal Bey arkadaşım bir takım devletlerin 
kimisi kahve göndermiş, kimisi dua göndermiş 
dediler. Malûm. Yani bunu okumakla bizim al
dığımız kararı tezlil etmek mi istiyorlar? 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Hayır. 
Asla. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — 13 Devletin kuvvet gönderdiğini 
söyledim. Ona cevap verdim. Ben 53 Devletin 
gönderdiğini söylemedim. Geçen sefer 13 Devle
tin iştirakini söyledim. 53 Devletin Birleşmiş 
Milletlerin mevcut şartını nasıl anladıklarını, 
43 ncü maddeyi Rusya ve peyklerinin zıddına 
olarak nasıl anladıklarını izah ettim. Lütfen çok 
rica ederim sözlerimi yanlış zabtetmek suretiyle 
tenkid etmeyiniz. Çünki bu sözlerim tarihî mev
cudiyet kazanıyor, onun için mahfuz kalayım 
tarihte. (Gülüşmeler). 

Sonra yine. demin söylerken, «Charte» keli
mesi - Birleşmiş Milletler Charte'ı - bizim daima 
kullandığımız şart kelimesi gibidir, o şekilde 
belki yanlış yazıldığı için oraya gider. 

Sonra «recommandation» kelimesine de dik
katlerini çekerim. Ondan sonra diplomasi ana
nelerine aykırı hareket 'ettiğimizden bahsettiler. 
Eğer böyle bir yanlışlık olsaydı, derhal irgg$|r» 

. rmdan istifade eder, tashih ederdik. Amm^ bŞp» 
I le bir yanlışlık yoktur. 
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Şimdi gelelim Bölükbaşı arkadaşımızın mü

talâalarına. Kendilerinin bahsettikleri hukuki 
mütalâaların cevabı esasen çok evvelden veril
miştir. Onun için hukuki bakımdan tenkide değ
mez. 

Şimdi sordukları diğer şeyler: Devletin em
niyeti, Atlantik Paktı. 

Efendiler, Devletin emniyeti meselesi gayet 
tabiî olarak her Hükümetin düşüneceği bir me
seledir. Ve biz bu emniyeti iptida kendi kuvveti
mizin yerinde olmasında ve memleketin, milletin 
daimî hürriyet ve istiklâl ruhunu muhafaza ede
rek bozguncu propagandaları ve bozguncu tel
kinleri nefretle karşılamasında bulanlardanız. 
(Bravo sesleri) Bir milletin emniyeti, hattâ iç 
bünyesinde've iç kuvvetle temin edilir. Dışar
dan ne kadar desteklenirse desteklensin, içini 
kurt yiyen, hastalıklı bünyeler vardır. O kurt
lar bozgunculuk propagandalarıdır. Bu millet o 
bozgunculuk propagandalarına gelmiyecektir, 
Bunu herkesin bilmesi lâzımdır. Hiçbir zaman 
bu memleketi bu bozguncu, bu-kemirici kurtlara 
yödirmiyeceğiz. (Bravo sesleri ve alkışlar) Yok
sa Dünyanın en nazik bir devrinde herkesin gö
zü, hattâ dostun kadar düşmanların da gözü bu 
memleket üzerinde toplanmışken bu memleketin 
kararlarını ve bu memleketin iradesini, azmini, 
Kore'ye asker gönderme azmi dölayısiyle bu 
milletin gösterdiği şâhamet, oraya giden fedakâr 
askerlerimizin kahramanlıklarını bütün Dünya 
tâk&irle karşılarken, bunu bir tenkid ve bozgun
culuk vesilesi yapanlar... 

AVNÎ EjOĞAN (Yozgad) — Bozguncu kim, 
bözgttneu kim? (Gürültüler) 

DÎŞÎILERÎ BAKANÎ PUAD KÖPRÜLÜ — 
Ne demek istiyorsunuz'? 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — (Ayağa kalka
rak) Bözguneu kim, kime soyuyorsunuz... (Otur, 
otur, sesleri, gürültüler) 

DIŞÖLEBÎ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Çıkar burada söylersiniz, yahut 
ıhşanya çıkarsınız. Devletin haysiyeti, bir mil
letin haysiyetiyle kaimdir. Türk Milletinin bu 
sem Mâdisecte gösterdiği kahramanlık, /şâhamet, 
yftlmz fidettlerî değil, memleket içinde kalan 
bütün vatandaşların bu işte gösterdikleri tas
vip, Bölükbaşı ve Türkoğlu arkadaşlarımın 
ialsıirlfHrittde yazdıkları gibi şüphe, tereddüt 
iSaâ* ıttm^or, bilâkis bütün millet bunu alkış
lamış, bozguncu propagandalara rağmen asla 
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bunlara kapılmamıştır. (Soldan bravo sesleri) 
Türk Milleti hakkında dünyanın gösterdiği tak
dir, mânevi bir kuvvettir. Şimdiye kadar yıllar
ca yapılan bu nevi sinsi propaganda «Sulh, ne 
olursa olsun sulh»... Hayır arkadaşlar. Türk 
Milleti dünyanın en sulhsever milletidir; fakat 
bu sulhseverliği, şerefini, haysiyetini, istik
lâlini vermek pahasına kabul etmez.... (Alkış
lar)' 

Atlantik Paktına gelince- Hükümet son za-. 
manlarda, bundan evvelki hükümetlerin Akde
niz müdafaasına iştirak için yaptığı teşebbüs
ler muvaffakiyetsizlikle neticelenmesine rağ
men - ki, siyasi teşebbüsler her zaman yüzde 
100 netice vermez, biliyorsunuz - mesut bir ne
ticeye varmıştır. Bundan dolayı övünmek de
ğil, herkesin memnun olması icabeder. Bu mese
leler milletin memleketin muvaffakiyetidir. 
Şunun bunun muvaffakiyeti diye dar mânada 
alıp bunu bozmaya baltalamaya kalkmamalı
dır. Güvenlik Konseyine intihap edilebilmek 
için o kadar çalıştık, muvaffak olamamiıştijk. 
Bu sefer Türkiye Güvenlik Konseyine çok bü
yük bir ekseriyetle girdi. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Ata
türk zamanında davet edilerek girdik. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Ondan sonra, biliyorsunuz, muha
cirler meselesi vardır. Bulgaristan 250 bin mu
haciri gönderecekti, şöyle olacaktı, böyle ola
caktı. Bu hususta maalesef gazetelerde ve ajans
larda memleketin, menfaatine aykırı neşriyat 
ve tenkidler yapıldı. Bundan dolayı efendim 
yanlış hareket ettiler, memleketin basma belâ 
çıkardılar denildi. Bunun ilerisinde de neler 
yapıldığını bizzat Halk Partisi erkânı çok iyi 
bilirler. Meselenin ne şekilde muvaffakiyetle 
halledildiği hepinizin malûmudur. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Hangi muvaffa
kiyet? Sizi İm yolda mağlup addediyoruz. (Sol
dan gürültüler) 

NAŞtT FIRAT (Ordu) —.Hangi muvaffaki
yet. (foldan gürüttület) 

DİŞÎŞLERÎ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(Devamla) — Naşit Bey arkadaşımız bunu bil
mez ama kendi şeflerine sordukları zaman bunun 
mahiyetini kendilerine izah ederler. (Bîavo ses
leri, alkışlar, soldan) 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Hükümetsiniz, 
itah ediksiniz, 
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DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(Devamla) — Arkadaşlar, bizim hattı hareketi-' 
miz açıktır. Biz iki yüzlü, yalancı, kavli fiiline 
uymıyan bir siyaset takip edemeyiz. Biz bu mil
letin emniyetini, imzalarımıza sadık, dürüst, na-
muskâr ve yer yüzünde sulh siyasetinin müşterek 
emniyeti sağlıyacak müşterek emniyet teşkilâtını 
kuvvetlendirecek bir siyasetin takibinde buluyo

ruz. Bunda devam ediyoruz ve devam edeceğiz. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Maruzatım şim
dilik bundan ibarettir. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Konuşmamız dört saatten beri 
devam etmektedir, 15 dakika oturuma ara veri
yorum. 

Kapanma saati : 18,40 

Î K I N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 19,10 

BAŞKAN — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu namına konuşacak 
olan Faik Ahmed Barutçu'nundur, 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar Başbakanın konuşmasın
dan sonra söz almıştım. Ve Başbakanın bir ar
kadaşımızın sualine verdiği bence bugünkü 
müzakerenin en semereli tarafını teşkil eden 
bir cevap üzerinde durarak söze başlıyacaktım. 
Dışişleri Bakanı benden evvel kürsüye geldi. 
Ve nedense müzakerelerin seviyeli bir hava 
içinde cereyan etmesine sayın profesörün siya
si vicdanları razı olmadı. Fikirlerin altında kal
dığı hissini veren cevaplariyle sözü tecavüz yo
luna döktü. Ben kendisini düştüğü noktada 
yalnız bırakacağım ve müzakerelerin seviyesini 
düşürmemeye çalışacağım. 

Şimdi Başbakanın bir arkadaşın sualine ver
diği cevaba geleyim. 

Başbakan Menderes arkadaşımız Kore'ye 
yeniden takviye gönderilecek midir sualine ce
vaben, şimdilik memleket menfaatleri' zaviye
sinden bu nokta üzerinde bir açıklamada bulu-
namıyacağını söyledikten sonra Hükümet bu 
hususta şayet bir karar alırsa Meclis toplu hal
de bulunduğu için kararı Meclise getireceğini 
söylemiştir. 

Bence bu müzakerelerin en semereli tarafı 
budur. . 

Aziz arkadaşlar, gerek geçen Çarşamba gü

nü bir salâhiyet kanununun ve gerek bugünkü 
gensorunun tahrik ettiği konuşmalarda bilhas
sa beliren iki esaslı nokta üzerinde hakikaten 
durmak lâzımdır. Meclisin hukuku ile ve reji
min teessüs edecek anlayış ve ananeleriyle, hat
tâ memleketin her zamandan ziyade muhtaç bu
lunduğu Millî birliğin teessüsünde lüzumlu 
şartlarla ilgili karekter arzeden bir mevzuda 
ileri sürülen görüşler etrafında muhalefet ve 
murakabe partisi olarak düşüncelerimizi «tra-
fiyle anlatmayı doğru buluruz. Bâzı meseleler 
vardır k i ; her türlü mülâhazaların üstünde 
olarak hakikatler zaviyesinden mütalâa edilme
si lâzımgelir ve hatalı görüş varsa behemehal 
düzeltilmek için vuzuha ve aydınlığa götürül
mek-lâzımgelir. Mevzuu sabit fikirlerin gölgesi 
altında değil, bir hata varsa hatanın tesliminin 
bir fazilet ve meziyet olduğunu kabul eden zih
niyetin ziyası içinde incelenmek doğru olur. Ve 
bir hata varsa tekerrür etmiyeceği kanaati hâ
sıl olarak huzursuzluklar zail olur. 

Müzakerelerde beliren, üzerinde durulması 
yerinde olacak iki nokta şudur: 

1. Hükümetin Birleşmiş Milletler Anaya
sasının devletimize tahmil ettiği mecburi veya 
takdirî vecibeler hakkında görüş ve anlayış 
tarzı. 

2. Yine Hükümetin icra ve Teşri kuvvetle
rinin münasebeti hakkındaki hukuki ve siyasi 
görüş ve anlayış tarzı. 
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Birinci nokta Gerek Başbakan ve gerek 

Dışişleri Bakanının beyanlarından ve izahların
dan anlaşılan şudur ki, Birleşmiş Milletler Ana
yasasının tahmil ettiği vecibeler hakkında ken
dilerine mahsus bir anlayış tarzları vardır. 

Başbakan şöyle diyorlar : Muhalefetin iddia
sına nazaran - Başbakanın ifadesi - askerî yar
dım kararı Birleşmiş Milletler Anayasasının 
hükümlerine ve bizim Anayasamızın hükümle
rine muhaliftir. Ve muhalefet 43 ncü maddeyi 
ileriye sürmektedir. Halbuki, 43 ncü maddeye 
gitmeden evvel 42 nci maddeyi okumaları lâ
zımdır. Ve biz 42 nci maddeye tevfikan hare
kete geçmişizdir diyor, Başbakanı sarahatle hu
lâsa ettiğime kaniim. 

Şimdi gerek Başbakanın ve gerekse Dışiş
leri Bakanının izahlarına nazaran, anlayışların
da isabet taşımadığına kani olduğumuz noktala
rı arzedeyim : 

Muhalefet diye eğer bunu bize mal ediyor
larsa, biz askerî yardım kararının Birleşmiş 
Milletler Anayasasına muhalefetini söylemiyo
ruz. Birleşmiş Milletler Anayasasında askerî 
yardım için bugünkü hükümleri itibariyle mec
buriyet tahmil eden bir hüküm yoktur, diyoruz. 

Mecburiyet tahmil ettiklerine kani olduk
ları 42 nci madde azalara ayrı bir mükellefiyet 
tahmil eden bir madde değildir, diyoruz. Eğer 
43 ncü madde mucibince mahsus anlaşmalar ya
pılmış olsaydı bu mahsus anlaşmalar tabiatiy-
le Büyük Millet* Meclisinin tasdikından geçece
ği için o mahsus anlaşmalar dolayısiyle Hükü
metin herhangi bir askerî yardım için Meclise 
gelmesine sebep kalmıyaeaktı. O mahsus anlaş* 
malar yapılmadan, yapılıp Meclisin tasdikından 
geçmeden evvel bir askerî yardım kararı alın
mak lâzımgeldiği takdirde bu kararın Büyük 
Millet Meclisinin tasvibinden geçmesi lâzımdır. 
diyoruz, Anayasamız hükümleri mucibince. 

Şimdi müsaadenizle izahımı yapayım: 
1. 43 ncü madde mucibince üye Devletler

le Güvenlik Meclisi arasında, Devletin kendi 
arasında değil, Birleşmiş Milletlere üye olan 
devletlerle veya devletler grupu ile Güvenlik 
Meclîsi arasında mahsus mukavele yapılır ve 
43 neü. maddenin üçüncü fıkrası mucibince her 
devletin anayasası gereğince onandıktan, bu 
meyanda Büyük Millet Meclisince tasvip edil
dikten sonra, artık askerî yardım mecburiyeti 

M95Ö 0 : 2 
bütün üyelerce mevcuttur. Davet vâki öldü 
mu herkes yardımı yerine getirmekle mükellef
tir. Kimi para, kimi uçak, kimi zahire filân tar
zında kendi takdiriyle hareket edemez artık. 
Bu bir. 

İkincisi; bu 43 ncü madde mucibince mahsus 
anlaşmalar yapılmadığına göre Birleşmiş Mil
letler Anayasasını kabul eden devletler için 
Birleşmiş Milletlerin daveti karşısında yardı
mın şekli ve derecesi âza devletlerin takdirine 
muallâk ve muihavveldir. Takdir eder, bâzısı 
asker gönderilmesi doğrudur der, kendi vaziye
tinin icafbinı, ve işin icalbını mülâhaza eder, mü
talâa edter, asker göndermek lâ>zıimdır der, as
ker gönderir. Diğer, 'bir devlet gene mülâhaza 
«der, mütalâa eder, başka suretle yardım düşü
nebilir. Yani takdiridir. Nitekim Kore mesele
sinde Birleşmiş Milletler yardım hususunda 
muıhtelif kategorilere ayrılmıştır. Bir kısmı as
kerî yardım yapmış, bir kısmı askerî yardım 
dışında yardımlar yapmış, bir kusanı da henüz 
iştirak etmemÜşltir. 

Seoul'den g'eçen ayın 12 sinde Reuter Ajan
sının verdiği bir haberi okudum. Şöyle söylü
yor : «Pusan Limanma her gün Birleşmiş Mil
letler askerleri çıkmaktadır. Mac Arthur Ku-
mandasıridaki ordu, Milletlerarası bir ordu ha
line gelmektedir» o tarihte, Amerika'nın yanın
da savaşan altı millet vardır. Yerlerini gösteri
yor; İngilizlerin Avusturalya taburlarının, Fili
pin livasının, yerlerini ve Kanada 'nın gönder
diği iaşe naklinde kullanılan hava nakliyat 
uçaklarını zikrediyor. İsveç'in dikkatle vazife 
gören sağlık ekiplerini, ve Siyam'm bir livasını 
zikrediyor ve bizim kahraman birliğimizden 
(bahsediyor. 

Halen 43 ncü madde mekanizması işlemeye 
(başlamadığı için Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Meclisi umumi mükellefiyet tahmil edemiyor. 
Takdire kalmış. Her âza devlet takdirine göre 
yardım yapmaktadır. 42 nci madde, 43, 41 nci 
ve 39 ncu madide; çok güzel izah ettiler, diğer 
arkadaşlar: Barış bozulduğu zaman güvenlik 
tesisi için müracaat edileeek tedlbirleri mantıki 
Ihar teselsül halİnlde gösteren hükümlerdir, bun
lar.. Diğer arkadaşlarımız daha evvel okuduk
ları barışın tehdidi, bozulması ve saldırma fiili 
(halinde yapılacak hareket.. 7 nci 'bölümün 39 
ncu maddesi, böyle bir fiil karşısında yapılacak 
/tavsiyelerden balhseder ve 41 ve 42 nci madde-
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İer mucibince hangi tedlbirlerin alınacağını Gü
venlik Meclisinin tespit edeceğini gösterir. 

41 nci madide paöif tedbirlerden 'bahseder. 
Askerî mahiyette olimıyan tedbirlerden bahse
der. 42 nci madde 'bu pasif tedbirlerin uygun 
düzmediği eaJbit olduğu takdirde güvenliğin mu
hafaza veya tesisi için deniz, hava ve kara kuv
vetleri vasıtasiyle gereken teşeibSbüse geçileceği
ni tesfbiit eder». 

Güvenliğin muhafazası için deniz, hava, ve 
kara kuvvetleri vasıtasiyle gerekli teşebbüsü ala
cak olan kimdir? Güvenlik Meclisidir. Bu kuvvet
leri nereden alacaktır? (Soldan üye milletlerden 
sesleri). Üye milletlerin 4 ncü madde mucibince 
mahsus anlaşmalarla Güvenlik Meclisi emrine 
tahsis ettikleri kuvvetlerden. 42 inci madde 43 
üncü maddenin dışında ayrıca bir mükellefiyet 
tahmil etmiyor. Bu, ayrı bir mükellefiyet meka
nizması değildir. 43 üncü maddenin kurduğu mü
kellefiyet mekanizması mucibince Birleşmiş Mil
letler emrine verilecek olan kuvvetlerin ne za
man ne suretle ve kimin takdiri ile kullanılaca
ğı 42 nci maddede bulunmaktadır. Bu, suveri tat-
bikiyeye ait bir maddedir. Metinler bunu göster
mekte olduğu gibi, Yırcalı arkadaşımız da bura
da temas ettiler. Bu maddenin Sanfransisko'da-
ki müzakereleri esnasanda Üçüncü Komisyonun 
Raportörü olan Paul Boncour raporu da bunu bu 
mânada olduğunu göstermektedir. 

Bu raporun 9 uncu sayfasının 20 inci satı
rından itibaren bu 42 inci maddenin bu şekilde
ki anlamı ifade edilmektedir, 

Kanada Delegasyonunun bir suali üzerine 
bu maddedeki mükellefiyetin 43 üncü maddesi 
hususi anlaşmalarla taahhüt edilen kuvvetlerden 
daha mühim olamıyacağı İngiltere Delegesi ta
rafından davet eden devletler namına ifade edil
diği beyan edilmiştir. (Dünkü Ulus bunları ya
zıyordu sesleri). Bundan başka Amerika'da 
Dünya Sulh Fondasyonu adına çıkarılmış bu
lunan «Commentaire de la charte des Nations 
unis» adlı eserin 249 uncu sayfasında gene aynı 
anlayış içinde Paul Boncur'a atfedilerek tavzih 
edilmektedir. 

Bütün bunlar böyledir ama, biz yine o anla
yıştayız ki, 42. madde. 

42. madde bir mükellefiyet mekanizması, 
ayrı bir mükellefiyet mekanizması kurmakta
dır. Hayır arkadaşlar. 
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SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bunlar kep 

söylendi Barutçu... 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Zararı yok, bir kere de benden dinleyin.. (Ulus
ta okuduk sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sözünü tak
yit etmeyin. 

FAlK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Arkadaşlarımın bir kısmı okumuş olabilir, okur 
mamış olanlar da bulunabilir. Ulus'ta mevcut 
olmıyanlar da bulunabilir. 

21 Ağustos 1950 tarihli Amerika Hariciye 
Nezaretinin bülteninde Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Li'nin senelik Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri Li'nin neşrolunan senelik rapo
runda Genel Sekreter şunu söylüyor: 

«Güvenlik Konseyi 43 ncü madde hükmüne 
nazaran emrinde bulunması lâzımgelen kuvvet
lere malik değil idi. Bu sebeple Kore'ye yardım 
ve saire meselesinde tavsiyede bulundu.?» 

Eğer 42 nci madde ayrı bir mükellefiyet tah
mil eden bir mekanizma olsaydı Güvenlik Mec
lisi o maddenin yetkisine dayanarak mükellefi
yet tahmil eden kararlar alırdı. 

MÜKERREM SAROL (istanbul) — Karar 
aldı. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Mecburiyet tahmil eden karar yok. Takdire bı
rakıyor. Yardım edin diyor. Metin okuyorum 
ve yerinde söylüyorum. (Gülüşmeler) Yanlış ise 
Dışişleri Bakanı çıkar, tekzip eder. Edemez. 
(Gülüşmeler.)Yanlışsa Dışişleri' Bakanı çıkar 
tekzip eder. (Gülüşmeler) 

SOLDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Biraz 
çabuk. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Yoruldunuzsa istirahat mümkündür. Konuşan 
ben, yorulan ben. (Devam sesleri gülüşmeler.) 
Huzurunuzda okunan telgraf dahi tavsiyeyi mu-
tazammmdır. Mecburiyet tahmil eden asıl 43 
ncü maddedeki mahsus anlaşmalar henüz yapıl
mış olmadığı için. 

Başbakan dediler ki; Amerika'da da harb 
ilânı kongereye aittir. Fakat bu meselede kon
greden karar almaksızın Amerika asker gönder
miştir dediler doğrudur, mühim olan nokta şu: 

31 Temmuz 1950 tarihli gene Amerika Dış
işleri Bakanlığının bülteninde Kore'deki taarru
zu karşılamak için Cumhurbaşkanının salâhiye
tine dair 3 Temmuz 1950 tarihli Amerik Dışiş-
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İeri feakanİığmm bir muhtırası neşredilmiştir. 
Bunda muhtelif devirlerde, muhtelif hukukşi-
naslarm mütalâaları belirtiliyor. Amerika Hü
kümeti kongreden karar almaksızın asker gön
derebilir mi, gönderemez mi? Mesele etraflı 
bir şekilde Dışişleri Bakanlığınca tetkikiyle bir 
muhtıra hazırlanıyor ve Cumhurbaşkanına tak
dim ediliyor. 

Bu muhtırada netice olarak şöyle deniyor: 
Birleşik Milletlere fiilî bir enternasyonal teşek-
küj olarak devam, Birleşik Amerika'nın temel 
^menfaatidir. Birleşik Milletlere meydan okun
ması, Birleşik Milletler Anayasasının ihlâlidir. 
Barış ve emniyeti tehdittir. Birleşik Amerika '-
nın emniyetini ve sulhu tehdittir. Pasifik'te bu
lunan Birleşik Amerika kuvvetlerinin emniyeti
ne bir tehdittir. Birleşik Amerika'nın bu men
faatleri o şeylerdir ki, Cumhurbaşkanı bu men
faatleri himaye için bir harb ilânına lüzum ol
madan Birleşik Amerika'nın silâhlı kuvvetleri
ni kullanabilir, bu emri vermek Başkumandan 
sıfatiyle salâhiyeti dahilindedir. Bu hareket bu
nunla 86 ncı defadır ki vukua gelmekte imiş. 
öyle iken gene etraflı tetkiklere tâbi tutulu
yor, gene etraflı incelemeler yapılıyor, hukuki 
mütalâalar toplanıyor ve Cumhurbaşkanına tak
dim ediliyor. Cumhurbaşkanı da, Başkumandan 
sıfatiyle bu salâhiyetini kullanabileceğini görü
yor ve kullanıyor. Şimdi Başbakanın ve Dışiş
leri Bakanının demeçlerinden anlaşılan şu olu
yor ki, Birleşmiş Milletler Anayasasının âza 
Devletlere ve bu meyanda Devletimize mecburi 
olarak veya takdirî olarak ne gibi vazifeler tah
mil ettiğine dair etraflı, esaslı bir hukuki tet
kik hazırlandıktan sonra ve o tetkiki Bakanlar 
Kurulundan geçirdikten sonra karara varmış 
vaziyette değildirler ki, 42 nci madde 42 nci 
ma4$e diye üzerinde durup dünyaya karşı bu 
maddeye aslında mevcut olmıyan mânayı ver
mekte ısrar ediyorlar. (Sağdan bravo sesleri) 
Aslında bu mâna yoktur, aslında bu mâna ol
madığı gösterdiğim delillerle meydandadır. As
lında bu mâna olmadığı, madde etrafında bu 
işin tavzihini yapan raportörün raporu ile mey
dandadır ve nihayet aslında bu mâna olmadığı 
asıl; İ&Meşmiş Milletler Genel Sekreteri Lie'-

, nift yermiş olduğu raporla meydandadır. Denile
bilir ki, meselenin böyle olduğu meydanda da, 
olsıa, Hükümet Esasen Birleşmiş Milletlerin aİ-

? dığı karara tevfikan askerî yardım yapmaya 
r kani olduğuna göre ne yapılacaktı? Yapılacak 
J iş basit.. îmza ettiğimiz Birleşmiş Milletler Ana-

yasasının şu maddesinin mahsus anlaşmalar ya
pılmadan işlemesi imkânı olmadığına, fakat Hü
kümet Kore tecavü^i karşısında askerî yardım 
yapma fikrinde olduğuna göre işi Büyük Mil
let Meclisine getirip sizin kararınızı alacaktı. 
Mesıele basittir, ısrar ettiğimiz nokta budur ve 

! ısrar edilmesi lâzımdır. Neden? Şimdi Hükü-
ı met o kanaattedir ki; bu bir «ilânı hark» olma-
i dığı için Meclise getirilmesi lâzımgelmez. Yani 
: arkadaşlar, bu izahlarımı yapmaktan maksa-
. dım; hatayı iyice tebarüz ettirerek tekerrür et-

miyeceği hakkında mümkünse, huzur a kavuşmak 
' içindir. (Soldan, uğultular) Başbakanın bir söz 

söylediğine işaret ettim. Diyor ki; yeniden as
ker gönderme lâzımgelirse Meclis hali içtimada 
olduğuna göre buraya getireceğim. (Uğultular) 
Bu noktada hassas olmaklığımız lâzımdır. Siz
ler de dâhil olduğunuz halde hassas olmaklığı
mız lâzımdır. Mühim noktadır bu. . 

Şimdi bu bir ilânı harb değildir ki, ben sana 
getireyim, diyor Hükümet. Müsaadenizle tahlilini 
yapalım. Yaka nedir?. Vakayı Dışişleri Bakanı 
huzurunuzda okuduğu telgraf bildiriyor. Mevcu
diyeti tanınmış olan bir Hükümete karşı tecavüz 
vâki olmuştur. Şimaldeki Kore Cumhuriyeti Ce
nubi Kore Cumhuriyetine tecavüz etmiştir. Gü
venlik Meclisi bu askerî tecavüzü defetmek kara
rını alıyor. Bunun için de Birleşmiş Milletleri 
yardıma davet ediyor, takdirlerine muallâk ola
rak yardıma davet ediyor. Askerî bir tecavüzü 
defetmek için gönderilen bir kuvvet savaşa gön
deriliyor. Bu, savaş, bu. (Muharebe sesleri) Şim
di bu bir f©rmaliteli ilânı harb kararı olmadığı 
ve Anayasanın 26 ncı maddesi mucibince sade 
harb ilânı görevini verdiği mütalâasiyle demek 
ister ki, Hükümet, Büyük Millet Meclisinin tas
vibine arzedilecek bir karar değildir. İlânı harb 
bir formalite olarak ikinei dereeede haizi ehem
miyettir. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Aman Beyim bütün dünya değişir. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Arzediyoraım, formalite olarak iMnci derecede 
haizi ehemmiyettir. İlânı harb kararma gelmeden 
bir harb haline angaje olabilirsiniz. İcra kuvve
ti olarak, Hükümet olarak bir harb haline anga
je olabilirsiniz. Ve ilânı harpsiz harbler patlak 
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verebilir, veriyor nitekim. Bâzı arkadaşların ken
dileri de söylüyorlar; geçti o devir diyorlar, şim
di ilânı harb yok. İlansız harb var 

Demek oluyor ki, ilansız harbler vâkıdır. Şim
di biz, ilânlı olursa harb kararı B. M. Meclisine 
aittir. Ama ilansız harb onun, salâhiyeti dâhilin
de değildir, desek icra kuvveti Meclisin müdaha
le ve salâhiyetini evite edecek harb vaziyetleri ih
das edebilir. Demek ki Meclisin karar ve tasvibi
ne ihtiyaç his ettirmiyecek bir vaziyette harb ha
li ihdas edilebilecek... Edilemez... 

Edilmez, çünkü bu, Anayasanın şekli üzerin
de durarak ruhunu bertaraf etmek olur. Ruhuna 
nüfuz etmemek için gayret sarf etmek olur. (Sol
dan gürültüler;) Müsaade buyurun, niçin sabır
sızlanıyorsunuz?. 

Şimdi arkadaşımız... (Soldan bir ses, vaktiniz 
geliyor). 

Ben yazılı nutuk okumuyorum, sabaha kadar 
konuşabilirim, yorulmadıkça konuşurum ve ko
lay da yorulmam. Merak etmeyin. (Soldan, 
bravo sesleri, gülüşmeler). 

SAFFET GÜROL (Konya) — Siz olsaydı
nız Kore'ye asker göndermez miydiniz? Onu 
söyleyin. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Acele etmeyin söyliyeceğim. 

Şimdi arkadaşımız temas etti, Anayasanın 
26 ncı maddesi sadece ilânı harb Büyük Millet 
Meclisinin görevidir, demekle kalmamıştır. Bir 
« gibi » tabiriyle işe vuzuh ve şümul vermiştir. 
(Soldan bir ses, « gibi » vuzuh vermez. 

Anlatayım da bakın, verir mi, vermez mi? 
Yani sadece ilânı harb keyfiyeti değil, harb ka
tegorisine girebilecek haller Büyük Millet Mec
lisinin kararma bağlanmak zaruridir. Bu ga
yet, tabiî. Bu memleektin kaderi hakkında tek. 
söz söyliyecek Büyük Millet Meclisidir. Ve bu
ranın sözü olmadan ne harb ilân edilebilir, ne 
teşebbüs edilebilir. 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Burası kürsü 
Millettir, nasihat ve ders yeri değildir, uzun ko-
iıu^uyorsunuz, hulâsa ediniz. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Buraya gelir konuşursun. Fikirle mukabele edi
lir, gürültü ile değil. 

Binaenaleyh, savaşa mütaallik olarak meselâ 
harice bir savaş için asker gönderirsin savaşa 
girmek üzere gönderirsin. Bir yerde başlıyan fii-
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lî muhasamaya girmek için asker gönderirsin, 
fiilî muhasamaya girersin. Bütün bunlar harb 
kategorisine 'dahildir. 

Arkadaşlar; Büyük Millet Meclisinin salâhi
yeti, vazifesi yalnız harb ilânı haline aittir, 
onun dışında kalan fiilî muhasamaya karışmak 
üzere asker göndermek işi icranın vazifesidir, 
diyebilmek için bir hukuki mesnede dayanmak 
iktiza eder. Hükümet, Anayasa bakımından 
bu i,ş Büyük Millet Meclisini ilgilendirmez, be
ni ilgilendirir diyebilmek için mesnedini gös
termek lâzımdır. Büyük Millet Meclisine ait 
değil, sana ait. Neden? Göster bakayım yerini? 
îcra nedir ? İcra ilmî tarifi ile kanunların ver
diği ve Anayasanın tahmil ettiği işleri yapar, 
Anayasada bu vazife kendisine verilmemiş ol
duğuna göre hususi bir kanunla da kabul edil
medikçe icra, « bu yetki bendedir » diyemez. 
Böyle bir iddia mesnedsiz kalır. Hükümet böy
le bir yetkisi olduğunu iddia ederken mesnetten 
mahrumdur. Büyük Millet Meclisine diyor ki, 
senin salâhiyetin yalnız harb ilânına mahsus
tur, burada salâhiyetin yoktur. Bu mantık 
çok sakattır. Kendinin salâhiyeti nereden ge
liyor ? 

Kaldı ki, Anayasanın tatbikatı ve taamül de 
malûmdur. 1935 te, İtalyanlara karşı iktisadi 
müeyyideler tatbik edilirken bir kanunla Ve
killer Heyetine yetki verilmiştir. Halbuki Ce
miyeti Akvamın misakı esasen Büyük Millet 
Meclisince kabul edilmişti. (Hata etmedi sebebi 
var sesleri). 

Sonra, Almanlarla münasebetin kat'ı mese
lesinde gene aynı surette Büyük Millet Meclisi
nin kararı alınmıştır. (Ozaman harb ilân edildi 
sesleri). 

Arkadaşlar; işin hukuki durumu budur. Hü
kümet, Birleşmiş Milletler Anayasasının mükel
lefiyet tahmil eden maddesi mahsus anlaşmalar 
yapılarak yürürlüğe girmemiş olduğuna göre, as
kerî yardıma karar vermek lüzumuna varınca 
bunu Büyük Millet Meclisine getirip şu sebeple, 
şu sebeple, bu yerindedir, yerinde görülmüştür, 
demek suretiyle Yüksek Meclisin tasvibini alması 
Anayasamızın, Anayasa hukukunun, Anayasa taa-
mülünün ve Anayasa tatbikatının açık icabı ol
duğu meydandadır. Bu, işin hukuki tarafı. 
Müsaadenizle bir de politik cephesi üzerinde bir 
ı>ebze duralım : • • 

Arkadaşlar; icra ile teşriin yekdiğerine yar-
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dım halinde, ahenk halinde bulunmasını iste
mek en akıllıca bir harekettir. Bizim Anayasa
mızın hukuki bünyesi itibariyle. Anayasa siste
mimiz itibariyle Büyük Millet Meclisinin icra 
ve teşri salâhiyeti nefsinde mündemiç bir varlık 
olması; ve milletin yegâne mümessili bir varlık 
bulunması itibariyle icra üzerindeki nüfuz ve 
murakabesi diğer Anayasa sistemleriyle kabili 
mukayese olmamak noktasından sarfınazar esa
sen icranın teşri kuvvetiyle bu iki politik kuv
vetin aheılk halinde bulunması kadar yerinde 
birşey kabili tasavvur olamaz. İkna edeceksin 
vatandaşı. Güdülen politikanın ve gidilen yolun 
isabetine inandıracaksın. O, buradaki müzake
relerle olur. Bakınız günlerden beri * burada 
izah ediliyor, meselenin hiç aydınlanmamış ta
rafı kalmıyor ve memleket vuzuha, aydınlığa 
kavuşuyor, mevzuun her tarafı didikleniyor, 
iktidarın noktai nazarı, muhalefetin noktai na
zarı, müstakilin noktai nazarı anlaşılıyor. Bu 
rejim, aleniyet rejimidir, ikna. rejimidir, efkârı 
umumiyeyi hakem kılma rejimidir. Konuşacak-
san burada (Soldan, siz öyle mi yapıyorsunuz? 
sesleri). 

ABDULLAH GEDÎKOĞLÜ (Ankara) — 
Köylerde, kasabalarda değil ama, gelip burada ' 
konuşacaksın, köy, köy dolaşarak menfi pro
paganda yapmıyacaksm. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Şimdi Başbakan dediler ki : Biz Meelissiz iş gör
me zihniyetinde değiliz ama kanunen Meclise 
ait olanları Meclise getirip konuşmak, kanu
nen icraya ait olanları İcranın elinde bulundur
mak zihniyetindeyiz. 

ÜMRAN NAZİF YlĞÎTER (Konya) — El-
• hak doğru... 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Arkadaşlar; kanunda dış politikaya ait mese
lelerin Mecliste müzakere edilmesi lâzımdır diye 
bir hüküm mevcut olup olmadığını araştırıp, 
mademki kanunlarda böyle birşey yoktur, bunu 
Büyük Millet Meclisinde konuşamayız netice
sine varabilecek mülâhazalar, sakat mülâhazalar 
olur. Bu rejimde, çok partili rejimde muhalefeti 
sistemin mütemim bir cüzü olarak kabul et
mek zihniyeti içinde olmaya ihtiyaç vardır. 

Murakabe vazifesinin icabını yerine getire
bilmek için bütün meselelerin Mecliste müza
keresi zihniyeti içinde bulunmak bir zarurettir. 
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Muhalefet anlamak ister, işlerin cereyan şekli
ni bilmek ister, tabiî olarak. 4 aylık bir tatil 
devresi geçirdik. Bu tatil devresinde bir yığın 
mühim hâdiseler cereyan etmiştir. Dışişleri Ba
kanı burada kendi muvaffakiyetlerinden bah
setti. Şu muvaffakiyeti, bu muvaffakiyeti te
min ettim, diye konuştu. Bunların hakikati ko
nuşma ile anlaşılır. Cereyan eden hâdiseler 
hakkında Büyük Millet Meclisine henüz izahat 
verilmek ihtiyacı hissedilmiş değildir, bu ihti
yaç duyulmamıştır. Ben tatil esnasında bir ör
neğini gördüm. Avam Kamarasının tatilinin 
kısaltılmasını istiyen muhalefetin mucip sebep
lerini gördüm. Enternasyonal durum üzerinde 
Hükümetler arasında müzakereler cereyan edi
yor. Kore ihtilâfına müdahale, İngiliz - Ameri
kan noktai nazarlarının Formoza, Komünist 
Çin ve umumiyetle Avrupanın müdafaasında 
uzlaştırmak için müzakereler cereyan ediyor. 
Bugün Attlee ile Bevin'in bir sır halinde ara
larında varacakları kararı yarın bir günde tas
dik etmek mecburiyetinde kalmamak için işle
rin cereyanından muhalefet haberdar olmak is
ter, millet haberdar olmak ister, bunun parlâ
mentoda görüşülmesi icabeder, diyorlardı. Par
lâmentoda iş görüşülmez olmaz. İşler burada 
görüşülürse, burada konuşulursa, Gedikoğlu ar
kadaşımızın bahsettiği şuradaki, buradaki pro
pagandalar, saklanacak aydınlık sayesinde 
ayakta tutunmaya imkân bulamaz. Bunların 
Büyük Millet Meclisinde konuşulmaması yü
zündendir ki, görüşülmemesi yüzündendir ki, 
kendini bilen ve bilmiyen ve maksadı mahsusa 
bağlı kimselerin havanın propagandaları mey
dan alabilir. Bin türlü maksat taşıyanlar var, 
neler var neler. Hepsini benim kadar Gedikoğ-
lu da bilir. 

Arkadaşlar, millî birliğin teessüs etmesinin 
şartları arasında işlerin Büyük Millet Meclisin
de konuşulmasının birinci derecede mevkii var
dır. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Eski
den İde var mı idi? 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
A iki gözüm, mütemadiyen eskiden bahsedi
yorsunuz. Eskiyi numune alacateak yeni reji
min mânası nerede kalır? (İki taraftan sürekli 
alkışlar) Yeni rejimde eski rejimlerin ananesi
nin yeri oHmaz. Yeni rejimin yeni ananeye ihti
yacı vardır, (Bravo sesleri) Ben size güzel ana-
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ne kuralım, her işi B. M. Mecl»ind«n geçirelto, 
Iburaîda müzakere edelim, diyorum. Bu «millî 'bir
liğin teessüfü için şarfttır. Konuşmak lâzımıdır, 
görüşmek lâzımdır. Bu konuşmalar, bu görüş-" 
•meler, hattâ istediği kadar Dışişleri Bakanı bi
zim hukuki görüşümüz buldur, diye ısrar etsin, 
onun baliğ olduğunu söylediği hukuki anlayışı 
fbile yumuşatmaya imkân verir. Olamaz. Dünya 
huzurunda münevver âlem huzurunda konuşu
yoruz. Bunları münevverler okuyor, dünya oku
yor. Ben istediğim mânayı veririm diye ısrar 
edemezsin, geleceksin anlayışa, başika çaresi 
yoktur. İcra şunu 'bilecek, her yaptığı işin Bü
yük Millet Meclisinde hesalbmı vermek zarure
ti bu rejimin icabıdır. Bu zaruretin daima göz 
dölünde bulundurulması bu rejimin memleket : 

hesabına fayida, feyiz sağlıyacak en kuvvetli 
tarafı olarak zihniyetlerimizde yerleşecektir. 

Şimdi aziz arkadaşlar, netice olarak, gerek 
hukuk zaviyesinden, gerek politik cepheden as-
•ker gönderme kararının Büyük Millet Meclisin
de görüşülerek böyle bir karar Büyük Millet 
Meclisinin tasvibinden geçmesi zarureti aşikâr
dır. Biz 'bu hukuki anlayışa ve Meclisle bu iş
leri konuşmak anlayışına bir an evvel gelmek 
medburiyetinde olduğumuzu kalbül etmemiz 
icalbeder. 

Başbakanın sözünü yanlış ânlamamışsam 
kendisinin burada yapacağı teyit faideli ola
caktır. Her halde Büyük Millet Meclisi ile bir
likte iş görmek zihniyeltine Öükümetm bir an 
.«wel gelmesine 'büyük ihtiyaç vardır. .(Sağdan 
alkışlar). 

'•BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Aziz arkadaşlar, huzurunuzu tekrar 
işgal etmek mevkiinde kaldığımdan dolayı af-
fmızı rica ederim. 

Evvelâ itiraf ve kabul edeyim ki, Sayın Fa
ik Ahmed Barutçu'yu dinlemek kadar, kendi
siyle münakaşa etmek de haz verici bir mahiyet 
aldı. (Bravo sesleri) 

Bunu tebarüz ettirmekten maksadım, ken
disinden evvel, bir iki saat Meclisi kaplayan 
kargaşalık havasının ruhunda yarattığı tesir
dir; teessürdür. Hakikaten bu kürsünün fikir ' 
münakaşalarının yeri olmasını temin etmek 
Dokuzuncu B. M. Meclisinin en esaslı »gaye
lerinden, biri olmak lâzımgelir. (Sağdan bra
vo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, sanki hürriyetsizlik 
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içindeymişiz gibi, sanki söz hürriyeti ortada 
mevcut değilmiş gibi, sanki insanı konuşmak
tan menetmek için gırtlağına sarılmıyormuş 
gibi edalar takınmak suretiyle ariyet olarak 
bir hürriyet kahramanlığı süsünü iktisap et
meye çalışmak artık şu içinde bulunduğumuz 
zamanda modası çoktan geçmiş bir usul olarak 
mütalâa edilmek icabeder. (Soldan alkışlar) 

Gerek sözle, gerek yazı ile, mitinglerle, 
meydanlarda, parti toplantılarında, Meclis kür
süsünde her vatandaş aklının, fikrinin erdiği 
şekilde, seviyesinin müsait olduğu mertebede 
konuşmak hakkına sahiptir. Beni konuşturmu
yorlar, konuşamıyorum gibi tazallüm etmek bu
günün şartlarına uygun bir hal değildir. Tah
min ediyorum ki, bu yolu tutmuş olan arkadaş
lar tez zamanda bunun iyi bir yol olmadığını 
anlamak suretiyle sarfı nazar ederler. Hele ko
nuşmalarımızın mevzuunu teşkil eden mesele
deki ciddiyet bizi büsbütün dikkatli olmaya 
sevketmek icabeder. Bu tarz konuşmaların Ko
re'de verdiğimiz şehitlerin ruhunu olduğu ka
dar, oradaki kahraman askerlerimizin kalble-
rini de rencide edeceğine şüphe etmemek ica
beder. (Bravo sesleri) Kore'de birliğimiz ne ka
dar büyük bir şehamet eseri göstermişse, vata
nin o büyük hâdiseyi kabul ve telâkki ediş 
tarzı da aynı* derecede büyük bir şehamet man
zarası halindedir. Hiç değilse memleketin bugün 
içinde bulunduğu bu ruh haletine hürmet et
mek bakımından daha ziyade dikkatli olmamız 
icabederdi, kanaatindeyim. 

Şimdi Muhterem Burutçu arkadaşımın benim 
sözlerimde yanlış anlamış olduğu bir noktayı 
tashih edeyim: 

Barutçu arkadaşım Kore'ye ikmal gönder
mek bahis mevzuu olursa, meseleyi Meclis huzu
runa getireceğimizi söylemiş olduğumuzu ifade 
etti. Bunda küçük bir yanlışlık olduğu kanaatin
deyim. 

Benim sözlerim şöyle olmuştu: Böyle bir me
sele karşısında değiliz. İlerde önümüze gelecek 
her hangi bir meselede alacağımız karar ne ola
caktır? Bu alacağımız kararda usulümüz ve me
todumuz ne olacaktır? Bunu bugünden ifade et
mek yersizdir, demek istedim, kendilerine mebus 
olarak, mebus olmak sıfatını taşımakta oldukla
rına göre ieranın her türlü hareket ve-kaısarla: 

rım Meclis huzuruna getirebilmek ve onu esaslı 
murakabeye tâbi tutmak hakkına malik olduk-
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tan sonra endişeye mahal olmadığını ifade etmek 
istemiştim. 

Arkadaşlar, meselenin aslına elince kanaatlar 
muhteremdir. Bize diyorlar ki, mahsus düşünce-. 
leri ve anlayışları vardır bize diyorlar ki; kendi
lerinin kendilerine mahsus düşünce ve anlayışla
rı vardır. Bizim de kendimize mahsus bir anlayış 
ve düşüncemiz olduğu muhakkaktır, öyle olma
saydı saflarımız ayrı olmazdı. 

Şimdi asıl Halk Partisi muhalefetinin görü
şünü tezkiye eden esaslara geliyorum. Halk Par
tisi muhalefetine göre yardım yapmak Birleşmiş 
Milletler Anayasasına aykırı değildir, bir. 

Halk Partisi Kore'ye asker gönderilmemesi 
fikrindedir; silâhlı kuvvetler göndermek lâzım-
geldiği kanaatinde değildir, iki. O halde Halk 
Partisi muhalefeti şunu isbat etmeye çalışıyor. 
Birleşmiş Milletler Anayasası mucibince mecbu
riyet olmadığı için, yani Kare'ye silâhlı kuvvet 
gönderme mecburiyeti olmadığı için meselenin 
mutlaka Meclise getirilmesi lâzımgelirdi. Bura
dan varmak istedikleri netice ise, Hükümetin 
Anayasa hükümlerine aykırı olarak hareket et
tiğini ve Meclise getirilecek bir meseleyi kanun
suz olarak doğrudan icraya koyduğunu isbat et
mekten ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Faik Ahmed Ba
rutçu, evvelâ Kore'ye silâhlı kuvvetler gönder
menin mecburi olmadığını isbat etmek için delil
ler getirdi. Sonra Kore'ye silâhlı asker gönder
mek icabetse de bunun Büyük Millet Meclisine 
arzı lâzımgeldiğini isbat etmek için deliller ge
tirdi. 

Bu iki meseleyi kendilerinin eline aldığı gibi 
tekrar gözden geçirelim. Fakat her şeyden evvel 
arzedeyim ki, bu mevzuda huzıarunuzu rahatsız 
edecek kadar sözler söylenmiş bulunuyor. Hattâ 
hattâ şimdi söyliyeceğim sözlerin daha evvel söy
lenmiş sözlerin belki de bir nevi tekrarından iba
ret kalacağını ifade etmek mecburiyetindeyim. 
Sayın Faik Ahmed Barutça evvelâ Trvgvi Ley'-
nin bir bültende intişar eden ifadesini delil ola
rak zikretti. Bu bültende Trygvi Ley demiş ki, 
42 nci madde tatbik edilmemiş oKduğu i&in Gü
venlik Konseyi tavsiyede bulundu. 

Muhterem «arkadaşlar, bundan evvel söz al
dığım zaman GCrygvi Lie'nin Birleşik • Milletler 
Güvenlik Konseyinin kararını -»tebliğ eden tel
grafını okumuştum. Orada her türlü yardım 
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yapılmasının talebedîlmekte olduğunu dinledi
niz. Ben kendilerinden o telgrafın doğru olup 
olmadığını ifade etmelerini rica ederim. Okudu
ğum telgraf tamamen doğrudur. 42 nci madde 
43 ncü maddeye bağlı mıdır, değil midir, şu 
mudur, bu mudur; bunların tekrar münakaşa
sında da bendeniz bir fayda ummuyorum. Yal
nız 43 ncü madde tatbika konulmadığı için Bir
leşmiş Milletler Konseyinin talebine icabet edip 
etmemekte üye milletler muhtardırlar dedi, 
Eğer 43 ncü madde tatbik edilmiş olsaydı üye 
milletlerin taahhüt ettikleri miktar kadar asker 
vermek mecburiyetleri vardı. Fakat 43 ncü 
madde tatbik edilmemiş olduğu için miktarda 
muhayyeriyet vardır; yardımın tatbikmda de
ğil. Bizim anlayışımız budur. Leküm dini küm 
veliyeddin. Siz anlayışınızda devam edebilirsi
niz, biz de anlayışımızda devam edebiliriz. Fa
kat arkadaşlar elde bulundurulan iktidar, ka
nunları ve nizamları nasıl anlamış ve anlıyor 
olduğunun ehemmiyeti vardır. Çünkü onları 
anlayışlarına göre icra ve tefsir eder. Muhale
fetin de tenkid etmek, ikaz etmek hakkı elbette 
mahfuzdur. Bir hâdiseyi mutlaka bizim 'gördü
ğümüz gibi diye iddia etmek ne onlar için, ne de 
bizim için doğru değildir. (Bravo sesleri) Bun
lar muhtelif tandanslara, temayüllere, fikrî 
formasyonlara göre şekil alan seyyal bir saha
nın içinde «alınmış kararlardır. 

Şimdi müsaade ederseniz, Kore 'ye asker 
göndermek mecburi değildir, mecburiyet yok
tur iddiasını ele alarak, mecburiyet olmadığına 
göre, alınan kararın mutlaka Meclisten geçiril
mesi lâzımgeldiği iddiasına gelelim: Mecburiyet 
olsaydı, bu mecburiyet elbette Birleşik Millet
lere karşı olurdu. Fakat bu mecburiyet memle
keti, kendi tâbirlerine göre, harbe götüren bir 
mecburiyet olduğuna göre harbde de sulhde de 
son söz Büyük Millet Meclisine ait olduğuna 
göre o mecburiyet mevcut olsa idi kendi fehva-
larmca meseleleri Meclise getirmek icabederdj. 
Binaenaleyh mecburiyet olmadığını iddia etmek 
mutlaka Meclise getirilmesini zaruri kılar gibi 
bir kaziye ortaya âtılamaz. Şimdi arkadaşlar 
harb hali midir, sulh hali midir, biz harbemi 
girdik, harb olur mu olmaz mı, harb kararı mı' 
değil mi?.. Sayın Faik Ahmet Barutçu diyor ki 
mademki orada bir muharebe cereyan ediyor, 
mademki orada silâhlı kuvvetler çarpışıyor bir 
şekil meselesini esasa takaddüm mü ediyorsu-
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nuz4! (Drada harb eereyan etmektedir: Binaen
aleyh* harb ilân alunmuşturv öyle farzedilmesi-
lâzımdu*. Niçin şekil uzerisa.de duruyorsunuz, 
niçin işin özüne itibar etmiyorsunuzr1? Diyor. 

Arkadaşlar Faik Ahmet Barutçunun ve 
C. H. Partisinin muhalefetinin telâkkisine- gö
re hâdiseler cereyan etse idi bugün dünyanın. 
manzarası büsbütün başka olurdu. Bugün dün
yamızda müesses olan siyasi vaziyet harbin hiç
bir Devlet tarafından hiçbir Devlete ilân edil
memiş olduğu esasına dayanmaktadır. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Eğer harb ilân edilmiş olsa bugün dünyanın 
manzarası, tekrar arzediyorum ki, büsbütün baş
ka olurdu. Hiçbir Devlet hiçbir millet bugün 
birbiriyle harpte olduğunu, harb ilân edilmiş 
olduğunu kabul edecek, vaziyette değildir. 

Bir de bizim. Meclise gelip-gelmemek mese
lesinde, hatalı olup olmadığımızı tebarüz ettir-
mek„için Amerika Reisicumhurundan misâl ge
tirdik? ve dediler; ki; benim misâl olarak zik
retmemi, yeşile ittihaz ederek dediler ki: Fil-
hakika-ı harb ilânı, Amerikada harb ilânı Sena
tonun vazifesidir. Binaenaleyh Reisicumhurun 
oraya? silâhlı kuvvetler göndermesinden harb 
ilâö,retmiş.olduğu gibi bir netice çıkarılamaz. 
Niçin 1 Çünki Reisicumhur hukukçuları çağır
mış; veyahut hukukçular bir arada toplanmış
lar, harb hali, harb ilânı vaziyeti olmadığı hal
lerde silâhlı kuvvetler gönderebilmenin müm
kün olacağına hukukçular karar vermişler. Bu 
sebepten dolayı Amerika'da Senetoya gidilmek
ten sarfınazar edilmiş ve silâhlı kuvvetler Ko
re'ye gönderilebilmiş. Bunun ispat ettiği haki
kat .şudur, ki: Amerika'da da Kore'de cereyan 
eden, muharebeleri bir harb ilânı mahiyetinde 
telâkki edilmiyerek, Senatonun, kongresinin ka
rarma., arzedilmekten vareste addedilmiş ve 
Cumhurbaşkanının salâhiyetleri dâhilinde gö
rülmüştür. Bunun ispat ettiği hakikat tamamen 
bizim tezimize tetabuk etmektedir. (Soldan 
bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, bize- diyorlar ki, dik
kat edecek olursanız - bunu bir tariz maksadiy-
le arzetmiyorum - muhalefetin ifadelerinde müş
terek olan taraflar, vardır. Daha evvel, diğer 
bir muhalefet adına, veyahut da müstakil ola
rak konuşan^ arkadaş ta Heyeti Vekile Sararı
nı nasıl-aldınız, bunda bir ittifakınız var mıdır, 
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ekseriyetiniz- var mıdır, kararı niçin ilân etti
niz, etmediniz gibi birtakım kurcalamalar 
yaptılar,,.Şimdi. Halk Partisinin muhalefeti de 
diyor ki siz bu kararı alırken hukukçulara tet
kik ve tahkik ettirdiniz mi, dört bir tarafım 
gösterdiniz, mi? Kararı nasıl aldığımızı zanne
diyorlar? Malûmatları nedir? Acaba kpmiteci-
lik halinde çalışmakta ve Heyeti Vekile olarak 
dön duvar- aıasında nasıl çalışmakta olduğu-
muzu. gözetlemek haline mi geldiler? (Sağdan 
gürültüler), 

Hangi hukukçuları çağıracaktık? (Söldatr 
Nihat Erim'i sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, mutlaka bizsiz, mut
laka bensiz Türkiye olmaz, mutlaka- bensizTür
kiye idare edilmez zihniyetine her-şıeyden evvel 
bir son vermek lâzımgelir (Soldan şiddetli al
kışlar*)' Hukukçulardan sorulmalı idiy ötekin -̂
den berikinden danışmak idi iddiaları bir nok
ta ve esasa irca edilmek icab ederse* ortaya çı
kacak çıplak hakikat, bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, muhalefet gazetesin
de de bu fikir ortaya atılmıştır: Hariciye VekâL 

letinin noktai nazarının alınmadığı ileriye sü
rülmüştür. Nereden biliyorlar, içinde mi idiler 
Hariciye Vekâletinin, Heyeti Vekilenin içinde 
mi j^iler? Soruyorum, nereden biliyorlar? 

Arkadaşlar, bu o kadar hakikatten âri bir 
iddiadır- ki; ikr cümle ile maruzatta bulununca 
bunun mahiyetkıi anlamakta gecikmiyeeeksk 
niz. 

Güvenlik Konseyinin' • kararı bize tebliğ edil
diği zaman bu kararın Hariciyenin büroların*. 
da kayda tâbi tutulduğunu, bu kararın Harici
yede müzakere^ edildiğini^ bu kararın cevabı
nın hariciyeden çıkmış olduğumu tasavvur et
mek gayet tabiîdir,: Bunun aksini iddia etmek 
için bir bildikle»! olmak lâzımgşli»* 

İkinci olarak arkadaşlar, tekrar oradan; bize 
birçok müracaatlar vâki oldu. Elbette tabur 
olarak bunları bürolar işledi, tekrar büro ce
vabını -yazdiv HeyetirVekilenin tasvibine arzefr 
ti. Arzettiğim; gibir bunun aksini iddia edebil
mek içini • bildikleri•? bir şey olmak lâzımgelir; 

Görüyorsunuz ki, muhalefet diye sabahtan 
akşama kadar birtakım.'uydurmalar ve dedik®* 
dular ioat edilmektedir. Ve muhalefetin, gıdası 
böylece dedikodu ve uydurma?rhaber olduğu? 
manzarası görülmektedir. (Bravo, sesleri ve al
kışlar) Burada, B. M. Meclisinin bu kutsi kür-
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süsünde bunları ifade etmekten maksadım, ya
rınki gidişimize daha salim bir istikamet vere
bilmek endişesinden doğmaktadır. Muhalefet 
sabah akşam yalan üğüten, dedikodu üğüten 
bir değirmen halinde işliyçmez. Dikkat edecek 
olursanız mütemadiyen sabahtan akşama, ak
şamdan sabaha gazetelerinin -bütün nüshaları 
meydandadır. Her gün sabah akşam tekzip edil
meye yetişilmiyecek yazıları, uydurma hava
disleri icat etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, yine yarının gidişine, 
memleket menfaatine uygun (bir istikamet vere
bilmek için bir iki noktaya daha işaret etmeme 
müsaade ibuyurmanızı rica ederim. Benden da
ha evvel konuşan Millet Partisinin tek mümes
sili arkadaşım.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sağ ol. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De

vamla) — Bir feveran halinde : Adam, hu adam 
tâbirlerim kullandı ben incinmedim. İncinmeye 
ne hacet var; yalnız bir noktaya işaret etmek 
iâzımtgelir ben de kendisine : Bu adam diyebi
lirim, bu herif diyebilirim, daha ilerisini söyli-
yebilirim. Bundan ne çıkar, seviyemi göstermiş 
olurum. 

OSMAN- BÖLÜKBAŞI (KırşeMr) — Söyler
sen cevabını da alırsın. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Cevaba, cevapla mukabele etmek 
mümkündür. Ben bunu söylemiyorum, dikkat 
ediniz arkadaşlar, bunlar söylenebilir, diyorum. 
Herkes, karınca kararınca seviyesine göre bun
ları söyliyelbilir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI. (Kırşehir) — Hepi
miz 'birbirimizi biliriz,'sizin seviyeniz de malûm. 
(Soldan, sus küfretme, sesleri). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadıaşlar, bağırarak, ça
ğırarak memleketin (bu ulvi çatısını bir karga
şalık m a k a m haline getirMeye çataşjmak, mem
leketin menfaatine sayılmaz. (Boldan bravo ses
leri, alkışlar) Dikkat edecek otersanız sözleri 
tükendikçe tahrike gittiler. SöyKyecekleri kal
madığı için sizleri tahrik ettiler. Tahrike kulak 

-lasaıamalk İâzımıgelir... Hattâ konuşmaları takyit 
eden İçtüzükte ne kadar hüküm varsa bunu el
birliğiyle tadil edelim, 20 dakika mı okuyacak
lar, 40 - 80 'daMka okusunlar, ne söyliyecekleri 
varsa ortaya döksünler. Bu gibi takyidatı orta
dan kaldıralım da bizi konuşturmadılar dîye ar-
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t ık bir şey mümkün olmasın (Soldan, alkışlar) 
Muhterem arkadaşlar, birbirimize târız vfttanek 
lâızimıgelirse hakikaten söyliyecek çok söz var
dır. Bunları bir taraf a bırakalım. Ben kendile
rine diyor muyum ki ^ ark&daşlariyle beraber 
milletin huzuruna çıkıp -iki se"ne bir muvazaa 
•ef sanesiyle koskoca bir partiyi millet nazarında 
yok olmak vaziyetine getirdiniz. 14 Ma^ıs bu
nun ne kadar kötü bir efsane olduğunu bütün 
açıklığı ile »ortaya koyduktan sonra artık Türk 
Milletinin huzuruna siyasi bir parti olarak çık
maması icabederdi. Diye bir tarizde bulunuyor 
muyum? (Solidan, şiddetli alkışlar). 

Aıziz arkadaşlarım; muhterem arkadaşlarım, 
bunların hepisini maziye intikal ettirmek çok 
yerinde olur. Faik Ahimed Barutçu arkadaşımın 
dediği gibi mazinin ananeleriyle yen i^K devir 
kurulmasına sâyetmekten ziyade yen^fcuraca-
ğıımız devri asil ve isabetli ananelere istinat et
tirmeye çalışmak çok daha yerinde olur. (Soldan ve 
sağdan alkışlar) Hassaten gayet yerinde olarak 
bahsetmekte oldukları millî birliğin icaplarının 
böyle tecelli etmesi lâzımıgeleceğine kaniim. 
Yoksa burada, bu kürsüde konuşturmuyorlar, 
yapmıyorlar, etmiyorlar suretinde haykırmak, 
arkadaşları tahrik etmeye çalışmak, arkadaşları 
veya teşekkülleri şu ve bu şekilde rencide et
meye uğraşmak bizi hayırlı yola götürür teşeb
büslerden değildir arkadaşlar. (Soldan sürekli 
alkışlar). 

BAŞKAN .— Hâdmdullah Suphi Tanrıöver. 
OSMAN BÖLtteÖBAŞI (Kırşehir) — Reis 

Bey, şahsıma taarruz edildi, sıöz istiyötum. 
BAŞKAN — Söz vereceğim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Part im 

namrna cevap vereceğim, tercih edilirim. (Gü
rültüler) Tüzük var, tüzüğü çiğniyorsunuz Re
is Bey. (Gürültüler). 

HAMDULLAH SUPHt TANRIÖVER (Ma
nisa) — Aziz arkadaşlarım, saat dokuza gelmiş. 
Siz üçte içtima ettiniz. Yarım saat kadar bir 
tadil yaptınız. Demek ki, G saatan beri içtima 
halindesiniz. 

Sizinle geniş konuşmak isterdim asıl mev-
zuııama temas etmek isterdim, itiraf edeyim ki, 
arkadaşlar yorgunluğunuzu Unutarak konuş
mak elimden gelmiyeeek. Uzun uzun hatipleri
mizi dinlediniz, çok şayanı dikkat fikirlere ras-
geldiniz. Haklı, haksız birçok şeyler teşhir 'edil
di. Bana* sıra geldiği vakit yorgun bir saatini?- * 
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da karşınıza çıktım. ( «Hayır, dinliyeceğiz, çok 
zindeyiz» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, 1948 de Lüksemburg'a 
gittim. Dünyanın birçok köşelerinden murah
haslar gelmiş... Günlerce toplandık... Benimle 
beraber memleketin güzide birkaç gazetecisi de 
orada hazırdı. Nihayet son nutuklarımızı söy
ledik, ayrıldık.. 

Gece başımı yastağa koydum ve kendi ken
dime dedim ki, asıl mevzuu konuştuk mu? Ce
vap verdim: Konuşmadık' Dünyanın her tara
fından gelen murahhaslar birçok meselelere 
temas ettiler, fakat bir tek mesele, bütün dün
yayı tehdit eden, yürüyen, bir karanlık var, 
orman ve mağara devirlerini yeniden dünya 
üzerÜKİe teksif etmek istiyor. Milletlerin can 
veren», kan akıtarak asırlar boyunca elde et
tiklere nimetleri berhava etmek istiyor... kimse 
cesaret edip buna temas etmedi. Döndük, do
laştık, ayrıldık... (Gürültüler) 

Müsaade buyurunuz, beni dinledikten sonra 
anlryacaksmız. Kastım, sizin hayır dediğiniz va
kit düşündüğünüz şey değildir. 

Başka bir seyahatte daha bulunmuştum, Ok
yanus'u aşmış, Amerika sahillerine gitmiştim. 
Dinler arasında bir tesanüt mevzuubahisti. Her 

. taraftan murahhaslar geldiler, konuştular. Aynı 
suali sordum: O meseleye temas ettiler mi? Ha
yır, etmediler... 

Şimdi aziz arkadaşlarım; hatipler birbirini 
takip ediyor, her birini hususi bir hürmetle, 
muhabbetle dinledim. C. H. P. ne mensup eski 
arkadaşlarım var. Yanlış düşüncelerle karşınıza 
gelebilirler. Fakat bu, 30 senelik müşterek hâ
tıralar dolayısiyle beni onlara yabancı etmeye 
kâfi gelmiyor. Tuttukları yol yanlıştır vazgeç
sinler, istiyorum ki, doğru düşünsünler. (Sol
dan alkışlar.) 

Millet Partisinin Meclisteki tek hatibi kar
şımıza gıktı: Osman Bölükbaşı. Dikkat ettim, 
ilk defa dinliyorum, ne güzel konuşuyor, ne ka
dar kolaylığı var, ne çok menabii var. Haz ile 
dinledim. Fakat kendime sordum, haklı mıdır 
dâvasında? Yanlıştır, haksızdır. (Soldan bravo 
sesleri) Evet haksızdır. 

Ben Galatasaray sıralarında bir talebe ola
rak okurken, coğrafye hocamız bize bir Rusya'
dan bahsetti, 80 milyon nüfusu var mı§. 

Kprnische Zeitung'da Vanberi'nin bir ma-
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kalesini okudum, Büyük Petro'nun zamanında 
yalnız 15 milyonmuş. Birinci Cihan Harbine 
girdiği zaman ne kadardı diye dikkat ettim, 
200 milyonmuş. Şimdi zavallı Avrupa'nın Şar
kında ele geçirdiği memleketleri düşünüyorum 
ve soruyorum kendime: Varşova'nın sesi nerede. 
Lehistan'ı işitiyor muyuz? Hayır, boğulmuştur, 
Lehistan'ın sesi yoktur. O Lehistan ki, bugün va
tanım dediği topraklara ne vakit geldiğini tarilı 
dahi kaydetmiyor!. 

Yedinci asırdan beri prenslerin etrafında top
lanmış bir Çekoslovakya vardır. Büyük fazilet
lerin vatanı olan bir memlekettir. Acaba Prag'
dan bir ses duyuyor musunuz?; Gazetelerimizde 
Prag'dan gelen bir telgraf var mıdır?. Hayır 
onun sesi de boğulmuştur. 

13 sene Bükreş'te vazife gördüm. Size tarif 
edemem, o halka, o topraklara ne kadar bağlan
mışım. Türkü ne kadar severler. Ne zaman sey
yah istesem valilerini yanıma verirlerdi, mai
yetinle beraber gezdireceksin derlerdi. Rom enler 
Türk dedikleri vakit can atarlar. Soruyarum, 
Bükreş'in sesi var mı?. Bükreş'in de sesi boğul
muştur. 

Peşte'nin sesini duyuyor musunuz?. Onun da 
.sesi boğulmuştur. Bereket versin Belgrat, ben ko
münistim. diyor, «Slav olmam, Ortodoks olmam, 
Moskova'nın uşağı olmama kâfi değildir» diyor, 
ayrı bir memleket olarak duruyor. Bu bizim için 
bir teselli oldu. 

Arkadaşlar ben size Avrupa'nın Şarkmdaki 
Rusya'dan bahsettim. Avrupa'nın dışında terke
dilmiş Türk devletlerinden bahsetmedim. 

Şimalde bir Kazan Hanlığı vardı. Kanuni 
Sultan Süleyman zamanında heyet yolladılar, bi
at teklif ettiler. O zaman muamele tamamlanamadı 

ve bu olmadı. Acaba bu Kazan 'dan şimdi ne kalmış
tır diye sorsaydmız cevap verecektim; Kazan'-
m içinde bir avuç Türk, köylerin içinde bir avuç 
adam kalmıştır, öbürleri mahvolup gitmiştir. 

Daha aşağıda bir Astrahan var. Kasabanın 
içinde beş, on Türk, kasabanın etrafında birkaç. 
kişi!. Ötekilerin hepsi kaybolup gitmiştir. 

Bir Sibir Hanlığı vardı, bunların bir kısmı 
Ural dağlarına kadar, bir kısmı ise Şarka 
doğru yayılmıştı. Bugün Sibir Hanlığından bir-
şey okuyor musunuz?. Hayır, çoktan mahvolup 
gitmiştir. 

Ya Kıpçak?. Kıpçak nerede?. Evliya Çelebi
nin seyahatnamesinde anlattığı, Rus prensleri* 
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nin 150 sene birbirine rekabet ederek dalkavuk
luk ettiği Kıpçak silinip gitmiştir. 

Bundan 3 - 4 sene evvel Tass Ajansında bir 
haber çıktı. Almanya mağlûp olduktan sonra bu 
haber neşredilmişti. Kırım'da bir tek Kırınvlı 
kalmamıştır. Hepsi yok olup gitmiştir. 

öbür tarafa geçiniz.: 
16 ncı asırda korkunç îvan devrinde Barbak 

isminde bir avuç Rus Şark tarafına geçti; ondan 
Sonra Semerkand'ın yanında bir Rus Semerkad':, 
Hokan'dm yanında bir Rus Hokan'dı peyda oldu. 
Ahali yığın yığın muhaceret etti ve Muazzam 
eski Türk vatanı bütün ülkeleri yaratmış olan 
Türk vatanı ruslaşıyor. Orası kendi faciasına 
terkedilmiş gidiyor. 

Şimdi Kore'den bahsediliyor, hatipleri biri-
birini takip ediyor, onları âzami hürmet ve mu
habbetle dinliyoruz. Şimdi aziz arkadaşlarım 
size bir sual sorayım: delikanlılarınızı Kore'ye 
gönderdiniz? Vallahi asla Kore'ye göndermedi-
niz, Kafkas sınırlarına gönderdiniz. (Soldan al
kışlar) . 250 bin zavallı Türk muhacirini elinde 
toprağı, evi eşyası nesi varsa alarak hudutları
mıza yığıyorlar. Fikir kimindir? Cesaret nere
den geliyor? Aynı yerden geliyor. îşte deli
kanlılarımızı oraya gönderdiniz. Ya Hükümet 
tereddüt etseydi, bekleseydi teşrifat, merasim, 
şu şekil, bu şekil diyerek askerlerimizi oraya 
göndermeseydi... 

Ben birşey anlamak istiyorum, acaba İkinci 
Cihan Harbinde birbirine dayanmadan muhare
be eden muazzam devletler karşı duramazken 
ben kendi başıma durabilir miyim? Ben kendi 
başıma müdafaamı yapabilir miyim? Yapamam. 
İki kutup ayrılmıştır. 

Burada, 1945 senesinde idi; Sanfransisko'ya 
yolladığınız heyet, Sanf ransisko charte'ı ile 
buraya avdet etti. 18 - 19 Milletvekili arkadaş 
söz aldılar, ben de aldım ve dedim k i : Bir ta
rafta bir millet var, iki Cihan Harbinin harap 
ve perişan ettiği, yaktığı dünyaya bir yardım 

' eli uzanması mevzuubahis ise bunu yalnız o mil
let uzatabilir, 'Dünya ordusu içinden Amerika
nın sesini çekersen geriye kalan kimin sesi ola
caktır, kimin tahakküm ve tecebbür sesi ola
caktır? O işaret ettiğim memleketin, Moskova-
nın sesi olacaktır. O halde oradan gelen Chart'ı 
tasdik ediniz. Heyetler toplanmış maddelerde 
§u var mı, bu var mı, müzakere etmişler. Bir
an beraber düşünelim. Yeni bir Cemiyeti Ak-
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vam mı düşünüyoruz? Konuşacaklar, siyasi 
edebiyat yapılacak sofralar kurulacak, birbirle
riyle el sıkıp ayrılacaklar, yeni bir Cemiyeti 
Akvam olacak... Böyle bir Birleşik Milletler mi 
düşünüyorsunuz? 

Milletler kendi topraklarında, ufağı, büyü
ğü hür olarak insanlık haklariyle birlikte yaşı-
yacaktır. Bu nereden çıkar? Kanını vermeye 
hazır milletlerin içtima ettikleri yerden çıkar. 

Bugün Hükümet, Meclisin kararını almalı
dır deniyor, önceki müzakerelerde hazır bu
lunanlardan biri de benim. San Fransisko chart'ı 
buraya geldiği vakit yardım esası harbi tazam-
mun ediyordu. Yardım lütuf la mı, beş, on para 
ile mi olacak? O yardımın ne faydası var? İm
paratorluk kurmuş olan muazzam İngiltere, Ame
rika'dan yardım ararsa ben Amerika'nın yar
dımını aramıyacak mıyım? Zavallı Türk Milleti, 
bin belâdan artakalan, kahramanlar yetiştiren 
Türk Milleti Türk Vatanından uzakta muharebe
ler ediyor. Kendisine has olan müstesna sezişiyle 
- ki onun kadar sezişi olan ancak İngiliz milleti
dir - oradaki muharebe benîm muharebemdir 
dedi. Bütün Asya toprakları eski Türkün vata
nıdır, evinin avlusudur. Yarın gençlerimiz zafer
ler içinde, ikliller içinde oradan dönecekler. On
lara «Kore'de yabancı mı idiniz» diye sorsanız 
ne diyecekler; «Hayır diyecekler, burası bizim 
topraklarımız, bizim bildiğimiz yerler, bütün As
ya topraklarını kendi topraklarımız olarak bili
riz» diyecekler. Onlar bunun için oraya gittiler. 

Biz burada asker gitmeli miydi gitmemeli mi 
idi, Meclise gelmeli mi idi, gelmemeli mi idi di
ye münakaşa yaparken oradakilerden 4 - 5 tanesi 
gelipte «Efendiler siz burada ne yapıyorsunuz, 
ben milletimin saadet ve bekası için seve, seve 
kanımı veriyorum» dese ne cevap vereceksiniz? 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım, unutulmaması lâzungelen bâzı 
şeyler vardır: Ben New York'ta geçirdiğim 
günlerden birinde bir hevese kapıldım. Selim 
Sarper'e bir haber gönderdim, «Eisenhover'i zi
yaret etmek istiyorum» dedim ve ziyaret ettim. 
Onun bana söylediklerinden bir tek kelime söy-
lemiyeceğim. Bundan nefsimi menederim. Be
nim ona söylediklerimden bâzılarına söyliyeceğim. 

Beni Kolomiya Darülfünununda kabul etti. 
Yunani üslupta muazzam bir saray. Karşı karşı
ya oturduk. O, hariciyeden, benim yaşımda bir 
ihtiyarı davet etmiş, Fransızca konuşuyor. Ben 
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de benim dinlediklerimi o da dinlesin diye Vatan 
Gazetesi muhabiri Feridun'u Demokan'ı aldım, 
sordum, ne diye hitap ediyorlar, rektör, mü? 
Üniversitenin başındadır, rektör demiyorlar, bir 
Cihan Harbinin başkumandanıdır, general ve ma
reşal de demiyorlar, «M. le President» diyorlar. 
«Mousicur le President dedim, bir Rus meselesi 
var, bunu bugünün meselesi diye mütalâa eder
sek yanlış, yirmi senenin meselesi diye mütalâa, 
edersek yine yanlış, on bir asırdanberi mevcut 
olan bir Rus meselesi var, 11 asırdan beri inkişaf 
halindedir.» 

Arkadaşlar bunun müessisi Ruriklerdir. Han
gi millettendir bilir misiniz? Bir çoklarınız bi
lirsiniz. îskandinavdırlar, Cermen irfandandır
lar. 

İkinci birşey, hanedanlar birbirini takip edi
yor Gogenrod, Holştayn hanedanı Alman ırkın
dan gelir. Arka, arkaya yıkılan taçların, taht
ların sonuncusu olan Romanoflar yalnız kadın 
tarafından Büyük Petro ile alâkadardır. Kırım'ı 
bizden alan Katerina Almandır. 960 küsur se
nesinde bir hataya düşmemek için adedi tam ola
rak söyliyemiyeceğim, Bizans imparatoru Kiyef 
Büyük Prensine müracaat ediyor, Silyatoslav 
bana yardım gönderin diyor. Silyatoslav Ce-
nu'ba iniyor, Bulgarları yeniyor, fakat Bal
kan'ı çok beğeniyor ve geri çekilmek istemiyor. 
Onun yerine Silyatoslav'in davetini yapmış olan 
Semtiles yerine tahta gelen Sezar Misel ordusu
nun başına geçiyor ve Rusları geri kovuyor. 
Ricat esnasında Balkan'larda Türkler var, çok 
eski.. Osmanlı Türkleri en son gelenler. 

Son zamanlarda muhtelif istikametlerde mü
temadi mücadele etmiş ve o topraklara gelmişiz. 

Edsenhover'e diyorum: «960 küsur ilâ 1950, 
Rus'lar Balkanlarda, Reis efendi meseleyi bu 
cepheden mütalâa ediniz, ufak tedbirler alırsa
nız, şuradan buradan biraz toprak verirseniz 
meseleyi Jnalledemezsiniz. On bir asırlık mesele 
ile siz de karşılaşırsınız!» 

Şimdi arkadaşlarım; yangınlar başladı. Bi
rinci yangını yüreğim parçalanarak Yunanis
tan 'da seyrettim. Niçin? Benim en tabiî mütte-
fikimdir. Kaderi ile bana bağlı olan millet
tir. Balkan'ı baştan başa tutan İslâvlık bir gün 
Selanik'e ve Akdeniz'e inerse onu da beni de 
yutacaktır. Demek ki, tehlike solumda Balkan'
da duruyor. 
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İkinci bir mücadele seyrettiniz; İran içle

rinde kavga oldu, yerliler birbirleriyle müca
dele ettiler. Demek ki, sağ yanımızda da yangın 
vardır. 

Nereyi uzak görüyorsanız orada Rus hudu
du vardır. Kore'de de Rus hududu var mı? 
Var... Tayyare iki günde askeri oradan bura
ya nakledebilir mi? Edebilir. O halde harb be
nim hududumdadır. O halde mücadeleyi Millî 
hudutlarımızı korumak için yapıyoruz, başka 
bir maksatla yapmıyoruz. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar) 

Bir kelimenin mânasında ufak bir yanlış
lık olduğu zehabmdayım. «Recommandation» 
kelimesini «Tavsiye» diye tercüme ettiler, tav
siye değildir. Hür millet hür millete emir ver
mez.. (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
Birleşik Milletler, emir veriyorum demez. 
Charte'lara göre bu bir tavsiye değildir. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, bahsimin sonundayım. 
Bir iki dakikanızı daha rica edeceğim. (Soldan 
devam sesleri) Teşekkür ederim. 

Dünya parçalanmıştır. Bir tarafı karanlıkla
ra boğulmuştur. Her trafta cereyanlar yapı
yorlar. Bizim içimizde de var, bâzı mektepleri
mize sızmış, gençlerimiz arasında yer tutmuş... 
Meyyusuz, betbahtız! Biz muazzam tarihi olan 
bir milletiz. Türk Milleti fakirdir, Anadolu'su 
virandır. Demin Uruguvay'dan Guotömala'dan, 
Amerika?nın her hangi başka zavallı bir mem
leketinden bahsettiler. O muazzam tarih ar
kamda durdukça dünyanın en zengin milleti 
benim milletimdir! (Soldan alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar, Amerika, İngiltere ve bu 
camia etrafında toplananlar kimlerse biz onlar
la beraberiz. Müşterek bir cephedeyiz. Türk va
tanının müdafaası için onlarla sonuna kadar be
raber gitmek lâzımdır. Hükümetimiz gayret edi
yor, hergün biraz daha onlara yaklaşmak için 
lâzımgelen tedbirleri almakta kusur etmiyor. 

Bizi Atlantik Paktına almamışlar, büyük 
kusur. Hayır büyük kusur değil. Atlantik Pak
tına alan devlet kimdir sualim sormama müsaa
de eder misiniz? Amerika dese ki, ben kendi ba
şıma alıyorum, diyebilir mi? İngiltere diyebilir 
mi? Diyemez. Onlar bir grup halinde birbirini 
ikna ederek bunu yapabilirler, cebrü kahirle de
ğil. Bir Belçika çıkıp da, Şark'taki Türkiye'yi 
uzak görüyorum, ben oraya gitmem diyorsa Ame-
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rika ne yapsın istiyorsunuz? öbürü kahır mı 
kullansın istiyorsunuz? Mümkün mü, mümkün 
mü bu? 

Şimdi son cümlemi arzediyorum. 
Dünyanın muhtelif köşelerine seyahatlarım 

oldu. Bazan vadilerden geçtim, başımı kaldırdım, 
Adana'dan sonra bir yalçın kayayı seyrediyor
dum. Kendi başıma muazzam bir duvar halinde. 
Aynı güneş binlerce, yüz binlerce, milyonlarca 
seneden beri onu ısıtmış. Aynı yağmurlar onu 
ıslatmış... Günün birinde bir çatlak peyda olmuş. 
C. H. Partisi ve Demokrat Parti bütün ana me
selelerde beraber, o yalçın kayalar gibi selleri 
geri çeviren bir vatan tehlikesi karşısında tek 
sesle konuşan, ayıvı mayaya malik tek heyet ha
linde ancak mevcut olunabilir. Biz memleketin 
musibet günlerinde, tehlikenin etrafı sardığı gün
lerde bir birimizden ayrı olabilir miyiz? Şu nok
tada bir itiraz, bu noktada bir itiraz... Bunların 
hepsi küçük küçük meselelerdir. Büyük mesele, 
vatan meselesi karşıda ... 

Ulus Gazetesini aldım, orada yazı yazan ben
den yaşlı bir adam var, hepiniz tanırsınız. Hü
seyin Cahit Yalçın, o gazetede, «ben iç kavgayı 
bıraktım» diyor. îç kavgaları bırakacağız, ko
nuşulup halledilmesi lâzf.mgelen meseleleri dost' 
ea halledeceğiz. Fakat vaktiyle Anadolu istilâya 
uğrayıp da ölümün çukuru kazıldığı zamanda 
Millet nasıl bir araya toplandı, kadın, çocuk, 
erkek, genç ve ihtiyarı ile mücadelesini yaptı 
ve muzaffer ıoldu ise hugünkü büyük, âlemşü
mul tehlike karşısında da iki partinin vazifesi 
aynıdır. Yekpareyiz, aynı hamurdan ve aynı 
ımayadıani'z. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Grupumuz adı
na üç defa söz istedim tekrar istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade 'buyurunuz Cumhura 
yet Halk Partisi Grupu adına Sayın Barutçu 
konuştular. Şimdi Demokrat Parti Grupu adına 
Muhittin Erener söz istemektedir, ona söz ve
receğim. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Ondan sonra 
(bana- söz, lütfedecek misiniz ? 

BAŞKAN — Osman Bölükbaşı da kendi şah-
smm mevzuulbahis olduğunu ileri sürerek söz. 
istemiştir: Müsaade ederseniz bu hususu tenvir 
eden 95 nei maddeyi okuyayım; 95 nci madde : 
Kendâsme sataşılan yahut ileriye sürdüğü dü
şüncenin tersine bir fikir isnatlanan Millctve-
kilinin her zaman söz istemek hakkıdır. Bu hal- I 
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de o milletvekili niçin söz söylemek zorunda 
kaldığını bildirir ve başkan meseleyi ölçümler. 

Başkan buna yer olmadığını bildirip de Mil
letvekili direnirse ktoîmutay, görüşmesiz ve gös
terme oyu ile mesele hakkında, bir karar verir. 

Şimdi arkadaşımız^ başkanın ölçümünden dı
şarı çıkarak, ona razı olmıyarak1 direndiğine gö
re, nizamnamenin 95 nci maddesinin son fıkrası
na nazaran, görüşmesiz 'bu arkadaşa söz verip 
vermemeyi reyinize arzedeceğim. Söz verilmesi
ni isltiyenler lütfen el kaldırsın... Verilmemesini 
istiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Demokrat Parti adına sözcü Muhittin 
Erener konuşacaktır. 

MUHİTTİN ERENER (İzmir.) — Muhterem 
arkadaşlar, müzakerelerin başından beri gerek 
gensoruyu sormuş olan arkadaşlarım ve gerek
se G. H. P. adına konuşan arkadaşım bâzı me
tinler üzerinde durarak inceden inceye yaptık
ları tetkikata1 istinat edip Hükümetin evvelâ 
Kore'ye asker gönderme vecibesi karşısında bur 
lunmadığım saniyen her hali kârda Hükümetin-
(böyle bir kararı, Meclisten geçirdikten sonra, 
ancak alabileceği noktasını ileriye sürdüler. 

Arkadaşlar, hukuk, bâzı kitapların araşma. 
sıkışmış rijit, cansız kelimelerin ifadelerinden 
ibaret değildir. Burada arkadaşlarım, hukuki 
hayatın ilca ve zaruretleriyle bilhassa. (böyle 
mühim bir dâvada millî menfaatlerimizle yakî-
nen alâkalı olarak mütalâa edilmek gerekir. Bu 
kadar büyük hassasiyetle, naslara bağlı kalıp 
(behemehal Hfaküımeti mesul etmek gibi netice
leri istintaç etmekten ibaret olan tefekkür sis* 
temi, bana müsamaha tammıyan nassa bağlı 
skolâstik devirleri hatırlattı; ürperdim arkadaş-, 
lar. 

Muhterem arkadaşlar; realiteleri bir tarafa 
bırakıp da sadece cansız hükümlere dayanarak 
hareket etmeye çalışmak semereli olmıyan bir 
tarzdır. Orta yende tehdit edilen dünya sulhu, 
var, orta yerde fiilî bîr teeavm var. Bu fiilî te
cavüze acalba mahallînde her hangi bir istilâ- ga* 
yesiyle mi yoksa Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
nın höyle bir tecavüz takdirinde göstereceği 
reaksiyonu anlamak bakımından mı yapıldığı 
(bilinemez. Bir devlet var, Türkiye öumhuriyeti 
Hükümeti. Bütün mukadderatını ve emniyetini 
Birleşmiş Milletler idealinin tahakkukuna bağ-
lamış, dünya barışı kadar kendi varlığının da 

I kendi bakasımm da teminatını Birleşmiş Millet-
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>ler Teşkilâtının ve Birleşmiş Milletler Müesse
sesinin işlemesinde görmüştür. 

Arkadaşlar, Birleşmiş Milletlerin bu mües
sesesini sulhu devam ettirmek yoluridaki gay
retleri maalesef bu teşkilât üyelerinden birisi
nin devamlı baltamaları dolayısiyle, yürürlüğe 
^girememekte, faydalı o'lamaımalktadır. Böyle bir 
zamanda taliin bir cilvesi bu baltalayıcı üyenin 
Güvenlik Konseyine iştirak etmediği bir anda 
Güvenlik Konseyi bu şartı muayyen bir hukuk 
anlayışına bağlayıp bir karara vardı. 

Arkadaşlar, beynelmilel hukukta mesnet ve 
kaynaklar nelerdir? Arkadaşlar, tarafların bir 
muahedenin akdi sırasında ileri sürdükleri hu
suslar teslblt edilir. Ama bir muahedenin tatlbi-
kında taraf teşkil eden devletlerin müşterek 
görüşleri yeni bir fiilî hukuki Vaziyet husule, 
getirmiş, Bunda şüphe mi var? Bize şartın 43 
neü maddesi baltalandığı için bizi emniyete gö
türecek sistemin kurulmamasında müşteki 
Ibuluriduğumuz zamanda kendiliğimden 43 neü 
(maddenin böyle Ibir yardım sulhu yeniden 
tesis etmek için Birleşjmiş Milletler fiilî yardım 
temin etmek hususunda esaslı bir şart bulun
madığını kalbul etmiş oldu. Kaldı ki, her şeyden 
evvel biziim menfaatimiz ona ait idi. Hükümeti
niz dakika fevt etimeden, derhal bu hususta ka
rarım aldı ve Güvenlik Konseyi tarafından em
rivaki halinde alman karara ilk ioalbet eden 
Idevlet oldu. Ondan sionra 12 devlet daha icabet 
eıtiti. Şuraya dikkat etmek lâzımdır ki, yardım 
göndenmiyen devletler itizar ettiler, fakat iti
raz eden ek bir devlet yoktur. Yani Güvenlik 
Konseyinin böyle bir karar almaya yetkisi yok
tur diye itiraz eden bir tek devlet yoktur. Bu 
ne demektir? Bu şu demektir ki, bundan sonra 
dahi bu 43 neü maddeyi baltalamak için bir teca
vüz hâdisesi olursa bu tecavüz hâdisesinin bas
tırılmasında bu thukuki ve fiilî vaziyet tekerrür 
edecektir, demektir. 

Bizim bundan daha büyük emniyetimiz olur 
mu arkadaşlar. Şimdi dikkat ettim, iç politika 
gayretleriyle, izah edeceğim arkadaşlarım, geç
mişteki bütün hakikatleri açıklıyacağım, iç po
litika gayretleriyle Hükümetin karşısına çıkılı
yor. Hükümet diyor k i : Emniyetim Birleşmiş 
Milletlerin 42 ve 43 neü maddelerinde yazılı şe
kilde Birleşmiş Yardımlar taarruz yerine gönde
rilmesiyle kaimdir. Fakat 43 neü madde tatbik 
edilmediği için şimdi fiilî bir vaziyet hadis ol-
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du. Ben de icabet ettim, fiilen tekarrür etti ki; 
bundan böyle bir yerde taarruz vâki olursa di
ğer devletlerde Güvenlik Konseyinin karârına 
uyacak. Askerî anlaşmalar olmazsa dahi bu, ka
zanılmıştır diyor. Buradaki arkadaşlarımız böy
le bir şeyi biz kabul etmeyiz, bizim tarafımız 
açık kalsan yine mütecavizlere karşı emniyet 
konseyi açılmasın ama buradaki iç politika kav
galarımızı halledelim. 

Müsaade buyurursanız arkadaşlar, neresin
den baksanız bu hususta ileri sürülmüş olan iti
razlar millî menfaatlerimize pek uygun düşme
mektedir. Şimdi arkadaşlar, dikkat buyurmuş-
sunuzdur ki, Hükümetin Kore kararını alma
sından bugüne kadar, muhalefet işi sadece iç 
politika cephesinden tetkik etmekte ve bütün 
gürültüyü bunun etrafında teksif etmektedir. 

Ama işin bir de dış politika cephesi vardır: 
Türkiye Cumhuriyeti harice bir kıtayı askeriye 

göndermiştir, fiilen harb etmektedir. 
Bugüne kadar bu gibi dış politika meselele

rinde iktidar kadar mesuliyet altında bulun
ması lâzımgelen muhalefetin sözcülerinden bir 
tanesi sürçü lisan şeklinde de olsa, bu Kore'ye 
asker göndermeye mutabıkım, veya değilim şek
linde tek bir lâf söylememiştir, tşin esası örtü
lü kaldı arkadaşlar. îşin esasına muhalefet ya
naşmıyor ve yanaşmamakta ısrar ediyor. Buna 
verilecek demagojik cevabı ben şimdiden bili
yorum. 

«Bu kararı verirken bizi çağırdılar mı?» 
Muhterem arkadaşlar, böyle bir şey varidi 

hatır dahi olsa Demokrat Parti muhalefet sıra
sında iken o zaman ekseriyet partisinden dün
yanın en büyük istiskal ve, hakaretini gördü, 
fakat hiçbir zaman memleket meselelerinde küs
künlük gösterip kendisinin zamirini ketmetme-
di. Dümdüz, halkın karşısında samimiyetle içini 
döktü. (Soldan alkışlar) 

Bugün bu memleketin bekası için ve gaye
lerin en mukaddesi için bir tarafta vatanımızın 
en muazzez evlâtları canlarım feda ederken di
ğer taraf tan % muhalefet oradaki çarpışmanın 
menfaatlerimize uygun olup olmadığını söyle
memiştir. Hâlâ buradan geçmeli mi geçmemeli
mi münakaşasını yapmaktadır. Bunu millet is
tiyor : Acaba orada bu kardeşlerimizin yaptık
ları savaşı kendileri mukaddes bir savaş olarak 
millî menfaatlerimizin icabı olarak saymakta 
mıdırlar saymamakta mıdırlar? (Sağdan gürül-
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tüler) Müsaade buyurun, bunları bekliyoruz. 

AVNI DOĞAN (Yozgad) — Söz vermiyor
lar ki söyliyelim. 

MUHÎDDÎN ERENER (Devamla) — Müsa
ade buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, acaba muhalefet bu 
itirazlarında haklı mıdır?. Haklıyı bıraktım, sa
mimî midir?. Bir defa da onu şöylece bir olaylar 
üzerinde tetkik edelim : , 

Meclisi behemehal toplamak ve bu kararı Mec
listen geçirmek lâzımdı, diyorlar. 

Arkadaşlar, Gensoru takririni hazırlıyan Ke
mal Türkoğlu arkadaşımızdan başka muhalefete 
mensup hiç kimsenin Meclisi toplamıya teşebbüs 
ettiğini işitmedik. Bilâkis Cumhuriyet Halk Par
tisini ilzam edecek şekilde konuşmaya yetkili 
bir zat, Meclisin toplanması sözleri dolaştığı za
manlarda kendi gruplarının bu fikirde olmadı
ğını ve ilerde toplanacak imza adedine göre böy
le birşey düşünebileceklerini ifade buyurmuşlar
dı. 

Arkadaşlar; bir teşekkül, bir muhalefet teşek
külü birşeye ya inanır veya inanmaz. Takdir bu
yururlar ki, ekseriyeti teşkil eden zevat kendileri 
kadar milletvekilidirler, Anayasaya göre elbette 
Meclisi içtimaya çağırmak için kiminle olursa ol
sun teşriki mesai edebilirler. Onların imzalarını 
beklemek nasıl olur. Nihayet diyebilirlerdi ki, 
efendiler, bizim ekseriyetimiz nihayet 60 kişiden 
ibarettir. Biz davet ettik, ne yapalım bize bir 
tek kişi iltihak etmedi, biz vazifemizi yaptığımız 
ha. İde hiç kimsenin gelmemesi ile içtimaa davet 
nisabını bulamadık. Bu yapılmamıştır. 

Şimdi arkadaşlar, müsaade buyurursanız, Ko
re meselesinin aslı hakkında beyanlarını huzuru
nuza getireceğim. 

Kore kararı intişar eder etmez, C. H. P. Genel 
Sekreteri bir beyanda bulunuyor. «Bizim takdiri
mize bırakılan yardımı birçok devletler gibi vazi
yetimiz ve maddî imkânlarımız nispetinde tâyin 
edebilirdik.» Gerçi biz taahhütlerimize sadık kal
ma arzularını, vatanımızın bugün karşısında bu
lunduğu durumu bilmiyorum. Bu yardım karan 
ayni zamanda muhalefet ve Meclise danışılmadan 
verildiği için biz bunu uygun görmüyoruz diyor, 
maalen. Ertesi gün Başbakan kendilerinden so
ruyor, sarih olunuz diyor. Neye muarızsınız; çün
kü muhalefete danışmadan, Meclise danışmadan 
bunltrigüzel, sarih. Yukarda kararın aslına taal
lûk eden hususta bir sarahat, vuzuh yoktur. Onun 
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için Başbakan soruyor, sarih olunuz. Şimdi arka
daşlar 29 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanının gazeteye vermiş olduğu beyanatı 
huzurunuzda okuyacağım. «Sarih olma daveti 
üzerine halen bir Kore meselesi yoktur.. 

Bugün Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanan 
bir cephe vardır. Bu sebeple Birleşmiş Milletle
rin bir cephe üzerinde tecavüze uğrayabilecek kı
sımların mesuliyetini üzerine alacak müşterek bir 
kurmay heyeti teşkilinden sonra âza devletlerin 
yapabilecekleri yardımları tesbit etmeleri . gere
kirdi. Müşterek cephe mesuliyeti bu suretle te
min olunabilir. Ve ancak bu. usul Türkiye gibi 
diğer âza devletlere de emniyet verirdi. Aksi halde 
muhtemel bir tecavüz karşısında Türkiye'ye 
nasıl yardım edileceği şimdiden düşünülebilir, 
Acaba Birleşmiş Milletler Teşkilâtı «Türkiye te
cavüze uğramıştır, kendisine ne şekilde yardım 
edeceksiniz» diye âza milletlerin Kore misalinde 
olduğu gibi sadece takdirine mi müracaat edile
cektir?. işte memleket hesabına içimi titreten bu
dur» buyurdular. 

Arkadaşlar, günlerden beri müzakere edile 
edile bu paktı hepimiz ezberledik söylenen bu 
müşterek Genelkurmay teşkilâtının, Güvenlik 
Konseyinin kararma bağlı bulunduğunu ve bu 
kararın da Rusya'nın vetosu dolayısiyle alınma
sının imkân ve ihtimali olmadığını bilmektedir, 
elbette bilmektedir. Bilmemesi muhaldir. Demek 
ki, böyle bir talep vâki olunca Birleşmiş Millet
ler tarafından, Meclis kurulacak, buna kim Kur-
maybaşkanı olacak?. Hangi milletler müşterek 
cepheyi teşkil edecek, cephe tesbit edilsin bana 
kim yardım edecek bunlar bilinsin denecektir. 
Bu mesele ortaya atıldıktan ve Meclis açıldıktan 
sonra C. H. Partisinin Başkanı bir daha bu Ko
re meselesine asla temas etmedi. 

Arkadaşlar, uzun müddet bu kadar mühim 
telâkki ettikleri bu mesele üzerinde Meclis açılın
caya kadar ses çıkarmadılar. Nihayet Meclis acil
di, aradan uzun zaman geçtikten sonra bu zat 
bir Gensoru ile işi ele aldı fakat hepinizin bildi
ği malûm sebep dolayısiyle vuzuhtan mahrum ol
duğu için reddedildi. Gensoru takriri veren ve. 
bu işten dolayı içi sızlayan arkadaşımız şimdi 
Mecliste bile yoktur. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar). . 

İşte arkadaşlar C. H. Partisinin bu dâvadaki 
samimiyeti bundan ibarettir. 

işte muhterem arkadaşlar bu vuzuhsuzluk 
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memleketin içerisinde birtek kötü propagandanın 
sebebiyet verdiğini hepiniz bilirsiniz. Yalnız şu
nu şimdiden ifade edeyim ki, hiç kimseyi hiçbir 
teşekküle tân etmek itiyadında değilim. Su
reti mutlakada hiç kimse sözlerimden şahsi ve
ya teşekkülü adına mâna çıkarmasın. Bundan 
şiddetle hazer ederim. Tamamen bir hakikati 
açıkîıyaeağım: Bu Kore kararından sonra köy 
köy dolaşılarak şöyle söylendi: Yeni bir Ye
men açıldı. Türk evlâtlarının yabancı illerde 
telef edileceği, bugüne kadar İnönü'nün harh-
den bu memleketi kurtardığı fakat Demokrat 
Parti iktidara geçer geçmez işte harb ilân olun
duğu, Kore'de ölecek askerler şehit olur mu, 
olmaz mı gibi.... Bütün bu söylentilerin köyler
de küçük politikacıların eline vardığı zaman 
ne1 olduğunu hepiniz bilirsiniz. Muhalif parti 
mensuplarının da yer yer bunları körükledikle
rini görmüşüzdür. Bir yaacian biz parti teşkilâtı
mızla birlikte bu propagandaya mukabil ha-
kikatları anlatmak suretiyle göğüs gerdik. Bir 
yandan da Türk Milletinin feraseti bu hâdise
leri olgun bir görüş içerisinde mütalâa etmeye 
alışmış olması bunu zararlı olmaktan çıkardı. 

Daha başka bir şey söyliyeceğim arkadaşlar. 
Bu zararlı propagandalar muhalefet partisi
nin de gözünden kaçmamıştır. Grupumuzu ziya-
et.eden Sayın Halk Partisi başkanları bu işe 
kominformun parmağının bile karıştığını ifade 
etjtiler bunu kendilerinden işittim. Müspet po
litika odur. ki, politikayı vaz'ederken hiçbir 
yabancı ve muzir unsura, kuvvete imkân bah
şetmez. Ben buna muvaffak politika derim. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Ne olmuş olmuş. Faik 
Ahmed Barutçu arkadaşımız burada işaret bu
yurdular; geçmişteki hataları ikrar ve telâfi 
de bir fazilettir. Ne olmuş olmuş. Ancak orada 
mukaddes ve ulvi gayeler uğrunda canlarını 
her gün vermeye amade bulunan ve bir kısmı 
da canlarını feda etmiş bulunan vatanın kıy
metli evlâtlarının hâtirası bizi bu mevzuda çok 
sarih ve açık olmaya mecbur kılmaktadır. Ora
daki kardeşlerimizi basit bir hatanın kurbân
ları şeklinde göremeyiz, gösteremeyiz. Ulvi bir 
gaye uğrunda Öldükleri ve cihanın, bütün va
tanın ve kendilerinin bildiği maneviyatı tevlit 
edecek havanın başka türlü olacağını Muha^ 
lef et Partisi bizden daha iyi idrak eder. Şimdi 
kürsiye gelip hu Kore mevzuu hakkındaki ha-
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kiki düşüncelerinin açıklanmasını hassaten 
rica ederim, gtupumüz adlna rica ediyorum. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, vaziyeti 

arzedeyim. Şimdi söz alan arkadaşları birer bi
rer okuyacağım. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Grup adına ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Salampn Adato, Ali Fuâd Ce-
besoy, Behzât Bilgin, Şevki Yazman, Celâl Yar
dımcı, Rıfkı Salim Burmak» Mustafâ Zeren, Ke
mal Zeytinoğlu, Osman Şevki Çiçekdağ, ismail 
Berkok, Sinan Tekelioğlu, Muharrem Tuncay, 
Ömer Rıza Doğrul^ Remzi Oğuz, Rifât özen, Sa-
im önhön, Ömer Bilen, Muammer Alakant, Em-
rullah Nutku, Sedat Zeki örs, Hakkı Gedik, Mus
tafa Ekinci, Akif Sarıoğlu, Memiş Yazıcı, Ali 
îhsan Sâbis, Lûtfi Tokoğlu, Doğan Köymen, Ab~ 
dürrahman Böyâcıgiller, Kemâl özçobaîı, Avni 
Doğan, Osman Bölükbaşı. 

Söz alanları okudum, şimdi geliyorum arka
daşlarımın sözlerine. 

KEMAL TÜRRO&LU (Mardin) — Ben tez
kere ile söz istemiştim. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Reis sözünü 

söylesin. 
Şimdi İçtüzüğün 85 nci maddesini okuyorum. 

«Söz, isteme ve yazılma sırasına göre verilir» 
Kamutay isterse, görüşülen meseleler için 

yana veya karşı yahut üzerine, nöbetleşe söz söy-
lenıihnek kararlaşır. 

Başkan söz alanların adlarını sırasiyle Kamu
taya bildirir.» 

«Komisyon veya' bîr parti grupu adına söz 
istediklerinde, başkan veya sözcüler sıraya bağlı 
değildir.» 

Şimdi arkadaşlar; okuduğum bu 85 nci mad
deye göre burada söz alan daha 35 arkadaşımız 
var. Partiler grupları adına ilk evvel Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına Faik Ahmed Ba
rutçu söz âldı ve uzun uzadıya konuştular. On
dan evvel gensoru takriri veren Osman Bölük
başı, takrir sahibi olarak; konuştu. Sonra Avni 
Dög-aa ârkâda^mız, Faik Ahmed- Barutçu 'dan 
evvel, partileri namına sözcü olarak söz. istedi. 
Kaydettim. Arkadaş yerini terkettL Qmm üze
rine Bîölükbaşı ve Kemal T ü r ^ l u , affcâ^îarı-
mıẑ  konuştular. Şimdi bir defa daha fe&mfesyon 
veya bir parti grupu nâmına grup başkanı veya 
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sözcüsü söz istediği zaman, filân parti namına 
söz söylemek salâhiyetini haizdir. Demokrat Parti 
adına sözcü olarak İzmir Milletvekili Muhittin. 
Erener konuştular. Şimdi bu mâruzâttan sonra 
Sıtkı Yırcah birinci söz sahibi olarak konuştu. 
Şimdi Avni Doğan-arkadaşımız-tekrar... 

AYNÎ DOĞAN (Yozgad) — Sözcü olarak.. 
BAŞKAN — Sözcü olarak söz istiyorlar. 

Arkadaşlar; yalnız bir noktayı arzetmeme müsaa
de buyurunuz. Şimdi sözeüden maksat,, parti adı
na bir sözcüdür veya başkandır. Eğer sözcü 
her mevzuda veya bir hatip konuştuktan sonra 
müteakiben aynı partiden bir zait, ben bu parti 
namına sözeü olarak söyliyeceğim derse, diğer 
milletvekillerinin mütalâalarını huzurunuzda ve 
millet muvacehesinde söylemeleri imkânı kal
maz. Bu itibarla Cumhuriyet Halk • Partisi adı
na Sayın Faik Ahmed Barutçu geniş ölçüde konuş
tular. Şimdi diğer bir Halk Partili milletvekili 
parti namın a- diye söz alacak," söz istiyecefc ve 
mütaafciben söyliyeeek ve diğer milletvekilleri 
busureftle söz hakkından bilfiil mahrum edilmiş 
olacaktır. Onun için şimdi nizamnamenin diğer 
İbir maddesini tatlbik edeceğim. 

CELÂL- SAİT SİREN (Hatay) — Başkanın 
tefsir yapmaya salâhiyeti var mı? 

BAŞKAN (Devamla) — Şimdi isimleri oku
yacağım. Karşıya, yana ve üzerine. Arkadaşlar 
lütfen dikkat buyursunlar. Karşıya, yani istizah 
taikririnin aleyhinde konuşmak- istiyenler, isti
zah takririnin yerinde olmadığını veya ileri sü
rülen Sikirlerin yersiz bulunduğunu söylemek 
istiyenler. 

Bir de lehinde konuşmak istiyenler, yani bu
na yeni Türkçede yana diyorlar, yandan ko
nuşmak istiyenler, (Gülüşmeler) bir de ortadan 
(konuşmak istiyenler, üzerinde konuşacaklar. 

Şu halde müsaade buyurun da isimleri oku
yayım arkadaşlar da lütfen işaret etsinler. 

Salamon Adato (Ydk sesleri, vazgeçti sesle
r i) . 

GH. Ali Fuad Gelbesoy. 
ALÎ FUAD OEBESOY (Eskişehir) — Orta

dan konuşacağım. 
BAŞKAN — Bdhzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Karşıya. 
BAŞKAN — Şevki Yazman. 

• - - J ^ V t î YAZMAN (Elâzığ) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
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CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Aleyhte. 
BAŞKAN — M k ı Salim Burçak. 
RIFKI SALİM BURÇAK (Erzurum) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — Mustafa Zeren. 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu. (Yok seı?le-

rd). 
BAŞKAN — Osiman Şevki Çiçefcdağ. 
OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 

Aleyhte. 
BAŞKAN — İsimail Berkok. (Vazgeçti ses

leri) . 
BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Aleyh

te. 
BAŞKAN — Ömer Rıza Doğrul. 
ÖMER RIZA DOĞRUL ('Konya) — Vazge

çiyorum. 
BAŞKAN — Muharrem Tuncay. 
MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — A-

leyhte. 
BAŞKAN — Remzi Oğuz Arık (Yo>k,sesleri). 
BAŞKAN — Rifat öçten. (Yok. şeşleri). 
BAŞKAN — 0-1. Saim örihon (Vazgeçti ses

leri). 
BAŞKAN — Ömer Bilen. 
ÖMER BİLEN (Ankara) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Muamimer Alakan* (Vazgefti 

sesleri). 
BAŞKAN _ Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzuru?») — Aleyh

te. 
B.AŞKAN — Sedat Zeki örfe. 
SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Hafckı Gedik. 
HAKKI GEDİK (Kütahya) —Aleyhte. 
BAŞKAN — Mustafa Ekinci (Vaz-geejti ses

leri). 
BAŞKAN — Akif Sarı&ğlu (Vaısgeçtıı ses

leri). 
Memiş Yazıcı; (Vaz geçti sesleri). 
Ali İhsan Sâbis; (Vaz geçti sesleri). 
Abdürrahman Boyaeıgiller; (Vaz geçti sesle-

r i) . 
Lûtfi Tokoğlu; (Vaz geçti sesleri". 
Doğan Köymer, (Vaz geçti sesleri). 
Kemal özçoban; (Vaz geçti sesleri). 
Avni Doğan; (Vaz geçmedi sesleri). 
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AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Takdirinize kal

mıştır. 
Bekir Oynaganlı; (Vaz geçti sesleri). 
Osman Bölükbaşi; (Vaz geçti sesleri, gülüşme

ler). . 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vaz 

geçmedim. 
Kemal Türkoğlu; (Vaz geçti sesleri). 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Vaz geç

medim, konuşacağım. 
BAŞKAN — Şimdi usul hakkında Avni Do

ğan'a söz veriyorum, 
AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem arka

daşlar, bugün talihsizliğim oldu. Makamı Riya
setin teveccühüne mazhar oldum. Birkaç defa söz
cü olarak söz istedim, nasılsa muvaffak olama
dım. Başbakan, Say m Dışişleri Bakam ve Demok
rat Partinin sözcüsü olan arkadaşımız, Halk Par
tisinin Kore meselesinde fikrini sarahatle ifade 
etmeye davet edildiği halde bana söz verilmeme-
sinfsizin de tasvip etmiyeceğiniz kanaatindeyim. 
Bu itibarla parti sözcüsü olarak takdimen bana 
söz verilmesi usule uygun olacaktır kanaatinde
yim^ (Soldan doğru sesleri). 

BAŞKAN — Evvelce arzettim, maddeyi de 
açık olarak huzurunuzda okudum. Cumhuriyet 
Halk Partisinin sözcüsü olarak Başkanvekili Faik 
Ahmed Barutçu konuştular. (Sağdan, oda Baş
kanvekili, sözleri). Demek ki, Avni Doğan arka-
daşımiz konuşmak istiyorlar reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Buyurun. Lâkin yana konuşacaksınız. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Arkadaşlar bil
hassa teşekkür ederim lûtfunuza. Bugün Sayın 
Adanan Menderes'i dinlerken seyyal zekâsına ha
kikaten hayran oldum, cidden hayran oldum. 
(Bravo sesleri) Ve son konuşması bende sonsuz 
bir zevk uyandırmıştı, eğer son cümleleriyle bu 
hissi bozmasaydılar... 

Ben hemen Muhterem Başbakandan sonra söz 
istemiştim. Araya çok kuvvetli bir şahsiyet girdi 
hepimizin sevdiğimiz, hürmet ettiğimiz biri. Ha
mdullah Supi Bey bize peri masallarını andıran 
muhterem simasiyle bir tarih konferansı verdi, 
kendisini heyecanla, zevkle dinledikten sonra ar
tık söz söylemeye imkân yoktur. 

Daha sonra Mühiddin Bey Demokrat Parti 
Grupu adına bize ait konuşmalar yaptı. Bu suret
le hayal âleminden hakikate, yani Meclis çatısı al
tına dönebiliyoruz. 

Bu vesile ile ben de şimdi konuşmaya imkân 
buluyorum. Arkadaşlarım; mesele gayet sade ve 
basittir. Birbirine karıştırmamak icabeden iki 
unsuru dikkate almak mecburiyetindeyiz: 

Hükümetimiz Kore'ye 4 500 mevcutlu bir 
birlik gönderdi. Bu tugay erkekçe savaşiyle 
kendisine verileıv vazifeyi milletimize has olan 
efendilikle yaptı ve yapmaktadır. Yurdun her 
tarafında bu kahramanların yüksek adları hür
metle yadedilmektedir. Yurt dışında da mil
letimizin iftihar edeceği güzel sesler yer yer 
duyulmaktadır. Bizim gibi bir mazisi olan bir 
milletin temiz kaynaklarından süzüle süzüle 
gelen bir hasletin ve bu büyük ulvî levha karşı
sında hürmetle eğilmekten başka yapacak hiç
bir şey yoktur. Bu, ayrı bir dâvadır. 

Memlekette yapılan tezahüratın1, dışardaki 
takdirlerin mânası ve tek muhatabı Kore'de 
çarpışan Kahraman Ordumuzun subay ve er
leridir. (Bütün Türk Milletinin, sesleri). Gayet 
tabiî. O, onun bir cüz'üdür. (Bu kararı alan 
Demokrat Partinin sesleri, muhtelif söylenti
ler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hatibin sö
zünü kesmeyin. Devam ediniz. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Biz bu âli his
leri günlük politikaya âlet edip kendimize bir 
pay çıkaramayız. 

Arkadaşlarım,* biz burada milletvekilleri 
olarak vazife görürken memleketin bu ulvi ve 
mukaddes, önünde hürmetle eğilinen hâdisesini 
daha sâde olarak ele almamız lâzımdır. Bu hâ
dise o kadar uzun ve müdellel olarak karşılıklı 
izah edildiki benim yeniden 42 nci, 43 ncü mad
delerden bahsetmeme lüzum yok. Çünkü söy
lenen sözleri, neşredilen vesikaları bu milletin 
münevverleri okuyup bir hükme varacaktır. 

Kürsüde üç beş edebî söz söylemekle şu ve
ya bu emri vakii başka bir şekilde göstermeye 
çalışmak hatadır. Bu millet reşittir ve bu mil
letin güzideleri her tarafı dinledikten sonra ka
rarını verir ve bu karar hakikaten isabetlidir. 
Bunun partinizin lehinde olmasını çok temenni 
ederim. Çünkü asgari dört sene iktidarda ka
lacağına göre, millet hesabına muvaffak ol
ması bizi de memnun eder. (Ama sesleri). Ama
sı yok. Lütfen söyleyin, cevaplıyayım. (De
vam, devam sesleri). Kolay değil 000 gözün kar
şısında konuşmak kolay değil, Bilhassa üstün-

188 — 



B : 17 11.: 
de memleektin hassas olduğu ve pek güzel po
litik manevralar yapmak mümkün olan saha
larda konuşmak için ölçülü ve ayrıca huzuru
nuzda bulunmak suretiyle vakar içinde olmak 
işi daha güçleştirmektedir. 

Arkadaşlar, Hükümetin muhtelif beyanların-' 
dan çıkan mâna şudur; Hükümet, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin ahden yardım etmeye 
mecbur telâkki etmektedir. Biz, telâkkinin yüz
de yüz zıddını kabul etmekteyiz. Ahdî bir mec
buriyet yoktur. Bu vecibenin Birleşmiş Millet
ler Cemiyetinin Genel Sekreterinin de hattâ in
giltere Hükümetinin delegesinden fazla bir 
gayretle benimseyip kendimizi zorla bir ahdî 
mecburiyete bağlamaya muhalifim. İ t i raz etti
ğimiz nokta budur. Arkadaşlar, böyle bir ahdî 
mecburiyet mevcut olmazsa bir daha ayrıca 
ahdî mecburiyet var; diye ilân etmenin ikinci 
bir zararı var. Millet bir sâmahat göstermişse, 
millet bu fedakârlığı ulvi maksatlarla yapmışsa, 
ahdî mecburiyete bağlıyarak ucuzlatmıyalım. 

C. H. Partisi ne yapardı, diyorlar, iktidarda 
olsa idik (Soldan gürültüler.) 

Böyle bir teklif karşısında kalınca Hükümet 
olarak mütalâa ederdik. Milletin menfaati bu
rada ise karar verir, Meclise getirirdik. Eğer 
Meclis toplantı halinde değilse toplardık. Nite
kim Sayın Adnan Menderes'in başkanlık yaptığı 
kıymetli kabinemiz de, bir, birbuçuk ay geçti, 
belki birbuçuk ay içinde pekâlâ yapabilirdi, bir 
taraftan da hazırlığını yapabilirdi. Yani sizin 
buyurduğunuz gibi süratle yürümemiştir, kap-
lumbğaa adımiyle yürümüştür, pekâlâ Meclise, 
getirir ve karar alabilirdi. 

Aziz arkadaşlarım; bir memleketi netice iti
bariyle savaşmaya ve büyük fedakârlık sarfına 
mecbur eden her âmil ve her hareket; bugünkü 
Hükümet için de, bundan sonra gelecek hükü
metler için de ancak Büyük Millet Meclisinin 
karariyle olmalıdır. Ben Sayın Adnan Mende
res'in Faik Ahmed Bey tarafından övülen cüm
lesini bu itibarla iftiharla dinlemiştim. Yani 
Meclise sormadan yapmıyacağı mânasına almış
tım. Yoksa tahsisat kanununda Kore'ye giden 
askerlerin tahsisatını vermek değildir. (Gürül
tüler) . Müsaade buyurun zabitler meydandadır, 
ittifakla Makamı Riyasetten tebliğ edilmiştir. 

u ^HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — 
Onu sırf demagoji yapmak için söylediniz. 
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-AVNt DOĞAN (Devamla) — Bizim endişe

miz, salahiyetli Bakanla şahsan konuştuktan, 
beyanlarını dinledikten sonra her istedikleri 
zaman Büyük Millet Meclisine danışmadan Bir
leşmiş Milletler emrine asker göndermek salâ
hiyetini icrai bir salâhiyet telâkki etmelerinde 
bulduk ve bundan dolayı bu kanuna çekinser 
rey verdik. Bu bize, memleketimizi âtiyen. bu
günkü Hükümet muhterem olabilir, muhterem
dir, kabul ediyorum. Bugünkü parti değişir, 
başka partiler gelir. Hiçbir parti, hiçbir hükü
met kendisinde Meclisin kararı olmakszın mem
leketi büyük avakıba sürükliyecek imkânı bul
mamalıdır, iddiamız budur. Bunun kuyruğuna 
Kore'ye giden askeri istemediniz. Ulus'ta şöyle 
yazılıdır denemez. Ulus'la biz ilzam edilenle
yiz. (Soldan oh sesleri) 

HASAN ÜÇÖZ (Yozgad) — Köy köy, çıka
cağım propaganda yapacağım dediniz. Buna 
şahidim, bunu bizzat kendiniz söylediniz. Kore 
hakkında çıkıp böyle propaganda yapacağım 
Demin Muhiddin Erener arkadaşımızın buyur
dukları gibi, bütün parti teşkilâtında... (Kürsi-
ye sesleri) ^ 

BAŞKAN — Kürsiye gelin söyleyin. 
AVNt DOĞAN (Devamla) — Aziz arkadaş

larım, hemşehrimin söylediği bu şeye cevap ve
receğim bilâhara. Esas silsilei kelâmımı kay
betmemek mecburiyetindeyim. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bekliyoruz, 
bekliyoruz... 
AVNt DOĞAN (Devamla) —- Konuşma imkâ

nını bu derece selbettiğiniz halde, mümkün 
olduğu kadar sakin olmıya çalışacağım. 

Arkadaşlar, Halk Partisi Kurultayı Ulus 
hakkında bir karar ittihaz etmiştir. Bu karar 
Ulus'un her gün ilk sayfasında dercedilmek-
tedir. Ancak resmî beyanlariyle bizi muhatap 
tutabilirsiniz. Bunun dışında bir gazete olmak
tan başka bir şey değildir. 

Mukabele için ben arkadaşları söyliyeceğim. 
istemezdim bir gazetenin kürsiye getirilmesini. 

«Istipdat istiyorlar» vasıtayı neşrü efkârı
nız olan gazete yazıyor. «Bu muhalefete had
dini bildir» diye teklifte bulunuyor. Her ken
dini bilmezin sözü mevzuubahis olacaksa o za
man Meclis olmanın, parti olmanın yeri kalmaz. 

Şunu da ilâve edeyim arkadaşlar, doğru 
olmıyan havadisler ertesi günü tekzip edilmek
sizin Devlet Radyosiyle mütemadiyen partiler 
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aleyhin* neşredilmektedir ve bunun parasını da 
bütün millet vermektedir. (Vaktiyle de öyle 
idi sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, eğer partiler hâdiseleri 
partizanlığın üstüne çıkararak mütalâa edi
yorlarsa biz Hükümete huzurunuzda ricada bu
lunuruz. Her türlü neşriyatı yapabilir iktidar 
partisi. Yalnız bize de haftada bir saat müsa
ade buyursun, cevap vermek hakkını versin. 

Şimdi arkadaşlar, hemşehrimin sözüne kısa 
bir cevap vermek istiyorum. 

Ben Kore meselesi hakkındaki fikrimi köy
lerde değil, radyoda alenen ifade ettim ve dedi
ğim şudur: Fakat eski iktidarı, sabık idareyi 
anti demokratik kanunlar çıkarmakla itham 
eden Demokrat Parti Hükümeti, kanun değil, 
Heyeti Vekile kararları çıkarmaya başladı, 
dedim. Gizli yapmış değilim. Alenen radyoda 
söyledim. (Yok yok radyoda söylenmedi sesleri) 

Alenen radyoda söyledim. Bu itibarla sözü
mün bir karşılığını münakaşa mevzuu olmaktan 
muhavere vaziyetinden çıkararak tekrar şu nok-
t&ya avdet etmek istiyorum. Bütün bu münaka
şaların neticesi, İnşallah memleketimiz için bizi 
hayırlı bir neticeye sevketmiş olsun (Amin 
sesleri). Ancak şu noktaya da behemehal temas 
etmek isterim ki; Demokrat Parti Hükümetinin, 
müsamaha etsinler, af buyursunlar, memleket 
kuvvet] erinin harice gönderilmesi imkân ve kud
retine mâlik olduğunu tanımıyoruz. 

BAŞKAN — öl. Ali Fuad Cebesoy 
ALÎ FUAD CEBESOY (Eskişehir) — Aziz 

arkadaşlarım, evvelâ, gensoruyu dikkatle okudum. 
Ondan sonra bugün saat 3 den itibaren gerek 
arkadaşlarımı ve gerekse gensoru sahiplerini din
ledim, Hükümetin cevaplarını dinledim. îki par
tinin karşılıklı mücadelesi diyeceğim, münakaşası 
diyeceğim, onların hepsini dinledim. Netieede 
şuraya vardım: Hemen yedi saate yakın yapılan 
tenkidler geliyor, geliyor bir nokta üzerimde ve 
orada düğüm oluyor, çözülüyor, tekrar düğüm 
oluyor. 

Bir müstakil arkadaşınız olmak sıfatiyle 
mümkün olduğu kadar hepsini topladıktan sonra 
toplu olarak size fikirlerimi arzetmeyi münasip 
gördüm. Müsaadenizle onları size çabucak oku
yayım. 

Aziz arkadaşlarım, Birinci Büyük Millet Mec
lisi istisna edilecek olursa diğer Meclislerin he
men hiç birisinde memleketin dış siyaseti ve em-
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niyetine ait meseleler Cumhuriyet Hükümetleri 
tarafından Meclise getirilerek millet muvacehe • 
sinde etraflı bir surette ne müzakerelerinin yapıl
dığını ve ne de bu meseleler üzerindeki Hükü
met kararlarının tenkit edildiğini hatırlamıyo
rum. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). Yalnız 
şunu ilâve edeyim ki, Yüksek Meclisinizin salâ
hiyeti dâhilinde olan işleri bir formalite dâhi
linde Hükümet, Meclise getirmiştir ve burada 
yine birçok hatip evvelden söz alarak nezaret al
tında burada söz söylerlerdi ve nihayet ekseri
yetle kabul edilirdi (Soldan., bravo sesleri, alkış
lar). Arkadaşlar, onu da söylemek isterim ki, söz
lerim tam manasiyle tarafsızdır. Her devrin va
ziyetini arzediyorum. 

Memleketin emniyetini temin ve varlığının 
müdafaası gibi en önemli meselelerin Millet Mec
lislerinde zaman, zaman görüşülüp tasvip edil
mesinin bütün milletin bu önemli meseleler ^etra
fında birleşmesine ve anlaşmasına yardım ede
ceği şüphesizdir. İstiklâlimizin, bu zihniyetin sa
mimî bir surette tatbiki sayesinde kurtarılmış ol
duğunu içimizde o devirlerde yaşamış olanlar 
hatırlıyacaklardır. 

Bu fırsatı bize vermiş olan gensoru müteşeb
bislerine bir taraftan teşekkür ederken diğer ta
raftan bu gensoruyu kabul eden İktidar Partisine 
ve Cumhuriyet Hükümetine de teşekkürlerimi 
sunmayı bir vecibe addededim. 

Anladığıma göre sülhü korumak maksadiyle 
Birleşmiş Milletler safında kahramanca çarpışan 
ve büyük muvaffakiyetler elde eden Şanlı Tuga
yımızın Kore'ye gönderilmesinde her taraf bir
leşmekte ve yalnız gönderilme karar ve salâhiye
tinde taraflar ayrılmaktadır. 

Gensoruyu yapan arkadaşlarımız sorunun aşa
ğı kısmında diyorlar ki, bir emri vâki ile tatbik 
Halinde bulunan kararın geri alınmasını asla dü
şünmüyoruz. 

Gensoruda imzası olan Türkoğlu arkadaşımız 
geçen Çarşamba günü Kore'deki Tugayımızın 
subay ve erleri için kabul edilen tahsisat kanunu 
münasebetiyle yapılan müzakerede Kore'ye asker 
gönderilmesine muarız olmadığını sarahaten söy
lemiş idi. Cumhuriyet Halk Partisinin salahi
yetli sözcüleri de bu müzakerelerde, Kore'ye as
ker gönderilmesine muarız olmadıklarını, yalnız 
asker gönderilmesi kararının Millet Meclisi, tara
fından kabul ve tasvip edilmesi lâzım gelirdi, de-
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mislerdi. Şu halde Kore'ye asker gönderilmesin
de hepimiz birleşiyorüz, yalnız salâhiyet mesele
sinde partiler birbirinden ayrılmaktadır. 

Salâhiyet meselesini Cumhuriyet Hükümeti 
ile Demokrat Parti hukukçuları şöyle içtihat edi
yor : Biri eşrtıiş Milletler Anayasasının Türkiye 
Büyük 'Millet ''Meclisi tarafından aynen kabul ve 
Kore'de sulhun ihlâl edilmesi tinerine Güvenlik 
Konseyinin tavsiye telgrafı ve bu telgrafa Türki
ye Cumhuriyet Hükümetinin vermiş olduğu ce
vap muhtevasının Meclisçe tasvip edilmiş olma
sına nazaran Kore'ye bir askerî birliğin gön
derilmesi '• kararında Hükümet resen salahiyetli
dir. 

Cumhuriyet Halk ve Millet Partileri Birle
şik Milletler Anayasasının Büyük Millet Mec
lisi tarafından, kabul edilmesi her hangi yeni bir 
salâhiyetin Meclisten alınıp Hükümete verilmesi 
mânasına gelmez ve Türk Anayasasının bu gibi 
ahvalde yani bir Türk askerî birliğinin her han
gi bir maksatla olursa olsun* hariçte bir harbe 
katılmak- salâhiyetinin ancak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde olduğunu ileri sürmüşler ve bu 
yönden Meclisin karar ve tasvibini almadan dı
şarıya bir asker birliği göndermiş olan Hükü
meti, salâhiyetsiz görmüşlerdir. 

•Ben bu görüş farklarının hallini şimdiye ka
dar bekledim ve hakikaten iki taraf da hüsnü
niyetle hareket ederek yekdiğerine yaklaşıyor
lar ve evvelce de söylediğim gibi, yine yekdiğer-
lerinden ayrılıyorlar. 

Yalnız, gensoruda Hükümet kararının meşru 
olmadığı ve bu yüzden Devletin bir hukuk dev
leti kurmadığı iddiasını, tarafların fikir ve iç
tihatları dinlenmeden evvel acele yapılmış bir 
iddia olarak telâkki ediyorum. Hattâ bu hususta 
Meclisi Âlinin varacağı kararı dinledikten sonra 
bir hükme varmanın daha doğru olacağı kanaa
tindeyim. 

Gensoru sahiplerinin milletimizin îkinci Dün
ya harbinin ortaya koyduğu hakikatler muvace
hesinde milletler idealine ve anlaşmasına bağlılı
ğı, varlığı için bir zaruret telâkki ettikleri hak
kındaki fikirlerine tamamiyle iştirak ederim. Yal
nız, 'Hükümetin Büyük Millet Meclisinin kanun 
ve prensipleri di1 sına çıkmaması istikbalin temi
natı mahiyetinde görmelerini, eğer Büyük Millet 
Meclisi kîâhun ve prensipleri hilâfına hareket et-
mij^ölan* bir Hükümetin iş başında kaldığını gör
müş olsaydık bu endişeleri yerinde olurdu. Fa-
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kat Meclisi âylinmn bu tarzda hareket edecek 
olan hükümetleri bir dakika iş başında tutmaya
cağına göre, endişelerini lüzumsuz görürüm. 

Gensorunun bir kısmında Birleşmiş Milletler 
Andlaşmasınm 43 üncü maddesinin hükümleri 
yerine getirilmemiş bulunduğundan Hükümet 
kararının hem Anayasam? za ve hem de Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasma muhalif bulunduğu be
yan edilmiş ve aynı zamanda kendi emniyetimiz 
sağlanılmadan verilmiş bir karar olarak telâkki 
olunmuştur. 

•43 üncü maddenin niçin yürürlüğe girmedi
ği sebepleri malûmdur. Ben, bu konunun yalnız 
son kısmına ele alacağım. 43 ncü madde hüküm
lerinin tamamiyle yerine getirilebilmiş ve fakat 
kendi emniyetimizin arzularımız derecesinde sağ
lanmamış olduğunu biran için farzedelim. Gön
derilmesini kabul ettiğimiz bir asker birliğini 
yine göndermiyecekmi idik? Soru sahiplerinin 
fikirleri benim anladığım manaya geliyorsa, em
niyetimizi sağlamak keyfiyeti ile Birleşmiş Mil
letlere karşı alacağımız taahhütlerin icrasını bir
birine karıştırmamak lâzımgelir. Esasen Birleş
miş Milletlere girdiğimiz günden itibaren kendi 
emniyetimizi sağlamak vazifesi Cumhuriyet Hü
kümetinin durmadan, dinlenmeden temin etmesi 
iktiza eden en mühim siyasi bir vazifesi idi. 

Eğer, bu hususta Hükümetimiz yeter derece
de muvaffak olamamış ise Hükümetin bu muvaf-
fakiyetsizliğin,i başka mevzularda aramak- lâzım
gelir. Ben, öyle tahmin ediyorum ki. Hükümeti
mizin Kore'de sulhu, korumak için bilfiil hare
kete iştirakte istical, göstermesi bir gün memle
ketimizde de. sulhun ihlâl edilmesi halinde- Bir
leşmiş Milletler üyelerinin de aynı samimiyet ve 
arzu ile bize yardımlamnı esirgememelerini, te
min etmek ve emniyet konusunda, daha ileri bir 
adım atmak içindi. (Soldan alkışlar) 

Kore hareketine -iştirakimizden-sonra emni
yetimizin daha iyi; sağlanacağı hakkında bâzı 
mühim emareler hissetmekteyim. Eğer Hükü
metimiz bu hususta bizi tenvir • etmeyi muvafık 
görürse memnun olurum-. 

Meelis--açıldığı-günden ^bugüne kadar Hükü
metin ̂ Mecliste- umumî refkâra karşı bu konu üze
rinde • her hangi bir açıklamada < bulunmamasını 
hem bizler için. ve hem de Hükümet için bir ih
mal olarak -teMkkr etmekteyim. 

Bir gensoru ile bu ihmalin önlenmesine te-
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şebbüs eden arkadaşlarımın çok:yerinde bir 
hareket yapmış olduklarını tasdik ederim. 

Gensoru hakkındaki fikirlerimi sırasiyle ar-
zettikten sonra şu neticeye varıyorum. 

Gensoruyu yapan arkadaşlarımız ile Hükü
met arasındaki esaslı ihtilâfın Kore'ye asker 
göndermek hususunda Hükümetçe verilen kara
rın Büyük Millet Meclisinin tasvibinden geçi
rilmemiş olmasındadır. Yoksa Hükümetin takip 
ettiği: siyasetin umumi hatlarında esaslı bir ih
tilâf görmemekteyim. Eğer Anayasa mütehassısı 
ve hukukçu arkadaşlarımız bu içtihat farkuıı 
ortadan kaldıracak olurlarsa Cumhuriyet Hü
kümetinin takip etmiş olduğu siyasette itimat 
edilemiyecek bir taraf kalmıyacaktır. 

Gensoru hakkında noktai nazarımı bu suret
le hülâsa ettikten sonra bugünkü siyasi duru
mumuz üzerinde bâzı noktai nazarlarımı arzet-
mek isterim. 

Arkadaşlar, Uzak Doğuda bozulmuş .olan 
sulhun. çok yakında Orta Doğu ve Batı 'da da 
bozulacağı tehlikesinin mevcut olduğunda arka
daşlarım benimle hemfikirdir zannederim. Bu
günün harblerinin bir baskın tarzında başladı
ğını hep biliriz. Bütün milletin Anavatan mü
dafaasına koşabilmek için bir zamana ihtiyaç 
olduğu gibi hür ve Birleşmiş Milletlerin yardı
mımıza gelebilmeleri için keza bir zamana ih
tiyaç vardır. 

Bu zamanı kazandıracak olan tümenlerimi
zin eski tâbirle fırkalarımızın, daha şimdiden 
tam mânasiyle savaşa hazır bulunmaları lâzım
dır. Bu hazırlık uğrunda hiçbir şey esirgenme-
melidir. Plürriyet ve istiklâlimizin muhafaza 
ve müdafaasının konu mevzuu olduğu şu devir
de tümenlerimizin tam olarak hazırlanması key
fiyeti her nevi malî mülâhazaların üstünde tu
tulmalıdır. En küçük bir tereddüt, sonraları em
niyetimiz üzerinde telâfisi mümkün olamıyacak 
kadar fenalıklara yol açabilir. Hükümetimizin 
bu hususta çok dikkatli olduğunu öğrendiğim 
zaman ferahlık duyacağım. 

Aziz arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz 
dünyanın siyasi konjoktürü ve geo-politique 
durumu bize gösteriyor ki, sulhun bozulacağı 
mıntakalardan en önemlisi bizim memleketimiz
dir. Yine geçmiş harblerin tecrübesi de bizle
re iyice anlatmıştır k i ; dünya sulhunun muha
fazası âmillerinden en önemlisi Türkiye Devle
tinin kuvvetli olmasındadır. Bu da kuvvetleri-
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mizi dağıtmamakla ve bizi yeter derecede tak
viye etmekle mümkündür. 

Bir tecavüzd harlb karsısında rolümüz, yalnız 
memleketimizi müdafaa etmekle kalımıyacak, 
•etrafımızdan dolaşıp gidecek olan düşmanın yan 
ve gerilerini vurmak ile de mükellef olacağız. 
Dostlarımız ve müttefiklerimin bizi bu bakımdan 
da teslih ve takviyeye mecburdurlar. 

Hürriyelt ve sulh düşmanları mağlûp olun
caya kadar memleketimizin askerî rolü, yalnız 
kendimizi sonuna kadar müdafaa etmekle kalın-
mıyacaJk, dünyanın en mülhim geçit ve yolları 
üzerin'de bulunduğumuzdan buralarını düşmana 
kaptırmamak lâzım gelecektir. 

Dostlarımız ve mütltefilkl'erimiz BMeşjmiş hür 
milletlere yapacağımız askerî ve stratejik yar
dımın kıymetini ve detaylarını billmekte ve tak
dir etmektedirler. Üzerimize alacağımız bu ağır 
vazifelere rağmen mahıaza sullhü koruma dâva
sına olan bağlılığımızı bir daha göstermek için 
Kore hareketine iştirak ettik. Yoksa bizim bu 
dâvada en mühim rolümüz Orta - Doğu'da kendi 
memleketlimizde kalarak tuttuğumuz dünya ge
çit ve yolları üzerinde kuvvetli kalmaktır. Or
dularımızın bu çjok önemli olan vazifelerini ta-
maımiyle başaracağına bugün Kore'de kahra
manca savaşan tugayımızın hareketleri şıalhadet 
etmektedir. 

Son söz olarak Millet Meclisinde her şeyi bü
tün detaylariyle günlerce konuşalım ve hatır 
ve gönüle bakmaksızın Hükümeti amansız bir 
surette tenkid edelim ve icalbederse daha iyi 
yolu gösterelim ve fakat Meclisten çıkarken va
tanın korunması dâvasında daima birlik olalım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi karşıya, Behzat Bilgin 
(İzmir) e söz veriyorum. 

BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — Muhterem ar
kadaşlar, bu müzakereden sonra, daha doğrusu 
(bu müzakerenin içinde Kore meselesinde ve 
Türkiye'nin emniyeti meselesinde Hükümetin 
noktai nazarı ne kadar vazılh ve sarih ise mu
halefetin noktai nazarını da aynı derecede vu
zuhla öğrenmek fırsatına nail olacağımızı ümit 

' etmiştim. 
HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Daha öğ

renmediniz ani 9 
BEHZAT BlLGlN (Devamla) — Maalesef 

gerek gensoru salhipleri, gerek muhalefet parti 
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namına konuşan sözcü arkadaşlarımızın ifade
lerinden bu vuzuhun hâsıl olmadığını ve gerçek
ten Kore dâvasında Hükümet yerinde olmuş bu
lunsalardı nasıl hareket edeceklerinin anlaşıl
mamış olduğunu görmüş bulunuyoruz. Muhte
rem arkadaşlar, emniyet meselesinde Türkiye '-
nin durumunu nasıl telâkki ettiğini Hükümet, 
Çok açık ve haklı olarak izah etmiştir. Bu an
layış, Birleşmiş Milletler Andlaşmasına bağlı
dır. Birleşmiş Milletler Andlaşmasının tam mâ-
nasiyle yürüyebilmesi, tatbik edilelbilmıesi Tür
kiye'nin emniyetinin bellilbaşlı teminatından bi
ridir. Bir an için dâvadaki mevkiimizin değişti
ğini ve Türkiye'nin bugünkü durumda olduğu 
gilbi kendisinden yandım istenilen ve yardım 
eden taraf değil, bizzat yardım istiyen taraf ol
duğunu fiarzedecek olursak muhalefet partileri
nin müdafaa etmekte oldukları tezin memleke
timizin ne kadar aleyhinde olduğunu sezmekte 
müşkülâta uğramayız. 

Muhalefet sözcüleri arkadaşlarımız ezcümle 
Barutçu arkadaşımız (Kaçtı, kaçtı sesleri) Bir
leşmiş Milletler Andlaşması mevzuunda askerî 
yardım için hiçjbir mecburiyetimiz olmadığını 
iddia ettiler. Avni Doğan arkadaşımız da ahdî 
an'edburiyetlere partisinin muhalif olduğunu be
yan ettiler, keza Osman Bölükbaşı arkadaşımız 
munzam teminat elde edilmeden Türkiye'nin 
Kore Harbine, yani Birleşmiş Milletler emrine 
askerî birlik göndermesine muhalif olduğunu 
açıkça beyan etti. Şu halde Türkiye yardım 
istiyen bir Devlet durumunda bulunsa, muha
lefetin ileri sürdüğü tarzda, bize yardım edin 
diye müracaat edeceğimiz devletler aynen Ba
rutçu arkadaşımızın söyledikleri gibi yardım 
vecibemiz yoktur mu diyeceklerdir? Halbuki 
muhterem arkadaşlarım, bu mütalâa andlaşma-
nın metninden çıkan bir mütalâa değildir. Gün
lük politika icaplarından olarak andlaşmanm 
aleyhimize tefsir edilmesinden çıkan bir müta
lâadır. Andlaşmanm neyi iltizam edeceğini bi
rer birer incelersek derhal görürüz. Birleşmiş 
milletler güvenlik konseyinin hangi madde mu
cibince harekete geçebileceği 39 ncu maddede 
tasrih edilmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi ancak 41 ve 42 nci maddeler içerisin
de müşterek harekete geçebilir ve bunu yapmış
tır. 

H Bir de muhalefetin istinat ettiği yahut ile
riye sürdüğü şu noktai nazar vardır. 42 nci 
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maddedeki hüküm Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin bizatihi alacağı tedbire aittir Yoksa 
Birleşmiş Milletler üyelerini ilzam eder bir hü
küm değildir. Bu hükmü de, bizim müstakbel 
durumumuzda, kendi aleyhimizde tefsir etmiş 
oluyorlar. Bu tefsirlerinin yanlış olduğunu 
görmüş olmak için zahmet edip de bir de 48 nci 
maddeyi okumuş olsalar daha iyi olurdu. Bu 
48 nci maddeye şimdiye kadar temas edilmedi
ğinden müsaadenizle okuyayım. « Güvenlik 
Meclisinin milletlerarası barış ve güvenliği mu
hafaza hususundaki kararlarının yürütülmesi 
için gerekli tedbirler Meclisin takdirine göre, 
Birleşmiş Milletlerin bütün üyeleri veya bunlar
dan bâzıları tarafından alınır. 

2. İşbu kararlar Birleşmiş Milletler üyele
ri tarafından doğrudan doğruya veya iştirak 
ettikleri Milletlerarası teşkillerindeki hareket
leriyle yürütülür ». 

Bu madde sarih olarak gösteriyor ki, arka
daşlar; birleşmiş Milletler Konseyinin ittihaz 
ettiği karar kendi emrindeki kuvvetler değildir. 
42 nci madde mucibince ittihaz ettiği karar Bir
leşmiş Milletler üyeleri tarafından teker teker 
veya müştereken yütüteceği karardır, işte 
muhalefet Birleşmiş Milletler Anayasasını iç 
politika icaplariyle, yahut mülâhazalariyle ken
di lehimizde dahi tefsir etmekten kaçındığı za
man. 48 nci maddenin bu açık hükümlerini dahi 
okumaktan müstağni kalmış ve Birleşmiş Mil
letler kararının doğrudan doğruya üye memle
ketler tarafından yürütülecek bir karar olduğu
nu gözden kaçırmıştır. 

Şimdi arkadaşlar, bu andlaşmanm zayıf bâ
zı tarafları olduğu muhakkaktır. Kurulmuş 
olan veto sistemi bu zayıflığın şimdiye kadar 
çok güzel, mükerrer izah edildiği gibi esasını 
teşkil etmektedir. Bendeniz şunu hatırlatmak 
isterim, veto sistemi üzerinde San Fransisko 
Konferansında orta ve küçük devletler tarafın
dan bir muhalefet çığrı açıldığı zaman maalesef 
C. H. Partisi Hükümetinden talimat alan Türk 
delegelerine muhalif oy veren iki devlet arasın
da, ne veto sistemi üzerinde çekinser rey kulla
nan 15 devlet arasında bulunmamışlar, bilâkis 
veto sisteminin lehinde oy veren devletler ara
sında vaziyet almışlardır. Bu da Halk Partisi
nin iktidar mevkiinde iken Birleşmiş Milletle
rin istikbali hakkında uzak görüşlülüğünün 
ne derecede olduğunu sarahatle göstermektedir. 
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AZÎZ URAS (Mardin) — Amerika da böyle. 
BEHZAT BÎLGlN (Devamla) — Amerika 

büyük devlet olmak itibariyle böyle idi. Çünkü 
düveli muazzamaya dahil olan Rusya, Çin, Fran
ga ve ingiltere'nin ve Amerika'nın veto mesele
sinde hemen hemen mutabık oldukları hepimi
zin malûmudur. Fakat küçük devletler veto 
hakkını kendi güvenlikleri ve eşitliklerine mu
halif telâkki etmişler ve ikisi doğrudan doğru
ya muhalif rey vermek cesaretini gösterdikleri 
gibi 15 i de çekinser oy vermişlerdir, Iran ve 
Mısır hükümetleri de bu arada dahildir. Ancak 
Türkiye o sırada vetonun lehinde rey vermiştir. 

Arkadaşlar; şimdi burada cereyan etmiş 
olan müzakerelerde muhalefetin görüşlerinden 
anladığımıza göre bir de Anayasa bakımından 
I£ofe'ye asker göndermemiz doğrudan doğru
ya Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti dahilin
de olduğunu iddia etmişlerdir. Ve bunun için 
Anayasanın 26 -neı maddesini ileriye sürmüşler
dir. 26 flûi madde doğrudan doğruya ilânı harbe 
taallûk eden bir maddedir. Malûmu âlinizdir 
ki, ilânı harb muhakkak surette harb hareke
tine girişmek demek değildir. Hiç bir harb ha
reketine -askerî çarpışmayı tazammun etmeden 
harb ilânı vâki olduğu ve ezcümle bizim Al
manya ile Japonya'ya karşı son ilânı harbi bu 
durumda olduğunu hatırlarsınız. Demek olu
yor ki, 26 neı maddenin ilânı harb yetkisini 
B. M. M. ne inhisar ettirmiş olması yalnız 
askerî /kuvvetlerin kullanılması bakımından 
veya askerî kuvvetlerin düjçar olabileceği zayiat 
bakımından değil, sadece ilânı harb keyfiyeti
nin memleketin mukadderatı üzerinde haiz ola
cağı tesir itibariyledir. Bir ilânı harb karşı ta
rafın galibiyeti halinde memleketin istiklâlini 
de tehlikeye düşürebilecek bir ehemmiyet arze-
:deeeği îtahjiîdir. Halk Partisi geçen Meclisler 
zamanında Milletler Cemiyetinin tatbik etmek 
istediği zeerî tedbirlerin bile Meclisin tasdikin
den geçirildiğini ' ileri sürdüğü zaman bunu bir 
enö:$'al olarak ele almaya imkân yoktur. Çünkü 
zecrî tedbirlerin B. M. M. nin tasdikından geç
mesi" 26 neı maddenin hükmü icabı değildir. O 
tedbirlerin italya ile ticari, iktisadi münasebet
lerin kesilmesini kastetmesi dolayısiyle vatan
daşların serbest hukukuna, serbest ticaret hak
larına taaruz teşkil etmesi itibariyledir. Yani 
o^öda 26 rneı madde mevzttubahis değildir. Keza 
Almanya'ya karşı harb ilânının B. M. M. nden 
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geçmesini Anayasanın pek sarih bir icabıdır. 
Halbuki Kore meselesinde vaziyet böyle değil
dir. Bu hususta vazıh, beynelmilel vesikaları d<a 
okuyarak keyfiyeti tasrih etmek icabeder. 

1921 yılında Milletler Meclisi Konseyinin tâ
yin ejttiği abluka komitesi, bir raporunda, şu ka
naati ibraz etti : Ayni komitenin fikrine göre 
Milletler Cemiyeti Anayasasını ihlâl eden bir 
devletin tek taraflı hareketi hali harb ilânı ihdas 
etmez. Bahusus bu ilânı harb ekser âzası için bir 
hayalden ibaret kalır. 

Yine eski Milletler Cemiyetinin ikinci asam
blesi şu prensibi şöylece ifade etmektedir. Anaya
saya muhalif harekette bulunan bir devletin tek 
taraflı bir hareketi üâni harbi ihdas etmez. Sa
dece Milletler Cemiyetinin, kovnantını ihlâl eden 
tarafa karşı diğer milletlerin muhariplik, hakkını 
tanımamak veya harb ilân etmek hakkını verir. 

. Şu halde tek taraflı harbe tevassül, Milletler Ce
miyeti münasebetlerinde harb hali ihdas etmez. 
Daha Milletler Cemiyeti zamanında yapılmış 
olan bu tefsirler sarih olarak gösteriyor ki, Ko-
redeki Birleşmiş Milletler hareketinin avakibi 
hiçbir suretle bir hali harb ihdas etmek vaziyeti 
değildir. Esasen Kore'de karşılaşan taraflar Tür
kiye, Amerika, İngiltere 'ye mukabil Kore ve Çin 
değildir. Kore'de karşılaşan taraflar Birleşmiş 
Milletler mukavelesini ihlâl etmiş olan milletlere 
karşı Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kendisidir. 
Bu itibarla da ortada ne bir hali harb, ne de bun
dan doğabilecek vahim avakıp vardır ki, 26 neı 
madde doğrudan doğruya bahis mevzuu edilebil
sin. 

Fakat muhterem arkadaşlar, bu demek değil
dir ki: 26 neı maddenin bahis mevzuu olmadığı 
mevkide Hükümetiniz kaptıkaçtı şeklinde bâzı 
kararlar ihdas edecek ve emrivakiler yaratacak. 
Böyle birşey zaten olmamıştır. Meclisin 30 Hazi
ran toplantısında Sayın Dışişleri Bakanı Birleş
miş Milletler Genel Sekreterinden gelen iki tel
grafı okuyarak bizden ne istenildiğini ve bizim 
bunları kabul etmekle ne gibi taahhütler altına 
girmekte bulunduğumuzu açıkça ifade etmiştir. 
Arkadaşlar, Trygve Lie'in bize göndermiş oldu
ğu iki telgraf dikkat buyurulursa aynen Birleş
miş Milletler Anayasasının 39,. 40, 41, 42 nei 
maddelerine muvazi bir seyir takip etmektedir. 
Birinci teklifte... (Kâfi, kâfi sesleri) Müsaade 
buyurunuz yalnız şu noktayı arzedeceğim. Son 
telgrafta şöyle demiştir : 
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Silâhlı tecavüzü püskürtmek ve bu bölgede 

Devletlerarası sulhu ve emniyeti tekrar tesis et
mek için Birleşmiş Milletler Teşkilâtı âzası olan 
devletlerin Kore Cumhuriyetine gereken yardımı 
sağlamalarım tavsiye eder. 

Yani açıkça bizden istenen keyfiyet, Kore'de 
silâhlı tecavüzü püskürtmek için yardım etme-
mizdir. Biz de cevabımızda talep edilmekte olan 
silâhlı tecavüzü püskürtme işine, tabiî Birleşmiş 
Milletler şartı dâhilinde, iştirak edeceğimizi bil
dirdik.. Pek tabiidir ki, ne istenmişse, verilen ce
vap da ona göredir. Ve Meclisi Âliniz, bu cevabı 
bilmiyerek tasvip etmiş değildir. Pek tabiî olarak 
Meclisi Âliniz, cevabın tazammun ettiği bütün 
netayici tam bir vukuf halinde bizden istemiş 
olan silâhlı yardımı tasvip etmiş bulunmuştur. 
Şimdi keyfiyet bu suretle tavazzuh edince Bir
leşmiş Milletler emrine kuvvet vermekle ne hali 
harb ihdas etmiş oluyoruz ne de Meclisin malûmatı 
dışında asker şevkine tevessül etmiş bulunuyo
ruz. (Kâfi kâfi sesleri, gürültüler). 

Muhalefetin bu meseleyi sadece iç politika 
oyunlarına âlet ettiğini veya müstakbel millî 
menfaatleri feda etmiş olduğunu maalesef bu 
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izahatla anlamış bulunacağız. Zaten bundan ev
vel de tezat içinde bulunduklarını tebarüz ettir
mek vazifemizdir. 

«Birleşmiş Milletlere karşı vecibelerimizi ta
nıyoruz ve Birleşmiş Milletlere vuku bulacak ta
arruzu hepsine karşı tevcih edilmiş telâkki et
memiz lâzımdır*» dedikleri halde bunun tazam
mun ettiği manaya reddetmiş bulundular. 

Bendeniz Hükümetin bu meselede tamamen 
kanuni salâhiyetini kullandığını ve milletin men
faatlerine en uygun şekilde hareket etmiş bulun
duğunu bir hakikat olarak kabul ediyorum. 

Yüksek Meclisin kararı da bunu isbat etmiş 
olacaktır. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Şimdi biraz evvel arzettiğim 
gibi yana, karşıya ve üzerinde konuşmak üzere 
daha bir hayli arkadaşlar söz almış bulunuyor
lar ve müzakerenin yeterliği hakkında da birçok 
takrirler verilmiştir. Eğer tensip ederseniz ye
terlik hakkındaki takrirleri reyinize arzedeceğim. 

KEMAL TÜBKGĞLU (Mardin) — Gensoru 
sahibi sıfatiyle benim hakkım mahfuz kalmak 
üzere. 

ÖNERGELER 

1. — İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol ve 
yedi arkadaşının Birleşmiş Milletler emrine Ko
re'ye silâhlı kuvvetler gönderilmesi hususunda 
Hükümet tarafından verilen hukuki ve siyasi 
izahatın tasvip edilmesine dair önergesi (4/85) 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakerenin kif ay etiyle. 
Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve 

Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu 'nun, 
4500 kişilik silâhlı bir savaş birliğinin Dün

ya sulhunun muhafazası gayesine hizmet etmek 
üzere Birleşmiş Milletler emrine verilmesi hak
kındaki Hükümet kararının meşru olmadığı; Hü
kümetin bu meselede kanun ve prensipler diışı-
na çıktığı, Kore'ye silâhlı kuvvetler göndermek 
kararının Birleşmiş Milletler Andlaşmasma ve 
Anayasamıza muhalif olduğu iddialarının cere
yan eden müzakereler sonunda katiyen varit 
olmadığı igbi Birleşmiş Milletler gayesinin ve 
yükfeek-millî menfaatlerimizin icaplarından olan 
bu kararın alınmasında Anayasa prensiplerine 

ve kanunlarımıza aykırı bir cihet görülmemiş 
olduğundan Hükümetin verdiği hukuki ve siyasi 
izahatın tasvibiyle gündeme geçilmesini teklif 
ederiz. 

istanbul Ankara Denizli 
Dr. Mükerrem Sarol Hâmit Ş. tnce E. Şahin 

Konya Kocaeli İstanbul 
Z. Barlas M. Kavalcıoğlu A. Topçu 

Antalya Samsun 
A. Tokuş F . Kesim 

Meclis Yüce Başkanlığına 
Kore meselesi hakkında kâfi derecede müza

kereler cereyan ve mesele vuzuh peyda etmiş 
olduğundan müzakerenin yeterliğinin oya konul
masını saygılarımla rica ederim. 

11 . X I I . 1950 
Kayseri 

Mahmet özdemir 

B. M. M. Başkanlığına 
Müzakereler kâfi derece meselenin tebellür 

etmesine yeter mahiyettedir. 
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Kifayeti müzakerenin oya konmasını teklif 

ederim. 
Tokad 

Ahmet Gürkan 

Yüksek Başkanlığa 
Gensoru üzerinde vâki müzakerelerin yeter

liğinin reye konulmasını ve kabulü halinde gün
deme geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Bursa Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Hulusi Köymen Füruzan Tekil 

Yüksıek Başkanlığa 
Vaktin gecikmesi hasebiyle mevzuun müza

keresinin başka bir güne tehirini teklif ederiz. 
Bursa Antalya 

Halûk Şaman Akif Sarı oğlu 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Gensoru hakkındaki müzakere kâfidir. Hü

kümetin aldığı kararın doğru olduğunun tasdi
kini ve Hükümete itimat edilmesini teklif ede
rim. 

Afyon Milletvekili 
Emekli General 

Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN —• Takrirleri okuduk. Birinci tak
rirden başlıyoruz. Onda müzakerenin yeterliği 
ve bir de Hükümetin verdiği izahatın tasvibi 
teklif edilmektedir. 

Nizamnameye göre, müzakerenin yeterliği 
hakkındaki takrir önceden reye arzolunur, ka
bul edilmediği takdirde diğer esbabı mucibeli 
takrir açık oya arzedilir. 

Şimdi takriri bir daha okutacağım ve Hükü
metin noktai nazarını soracağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Kifa
yet takriri aleyhinde.söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
(Mükerrem Sarol ve arkadaşlarının takriri 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kifayet takririnin! aleyhinde 

söz istiyorlar. Müzakere kâfi değildir diyorlar. 
AZİZ URAS (Mardin) — Aykırı bir teklif 

var, evvelâ onun okunması lâzımgelir. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, müzakerenin kâfi olduğu hak
kında bir takrir okunmuş bulunuyor. Benim ka
naatimce müzakere kâfi değildir. Takrir sahi
bi sıfatiyle iki defa konuşmak imkânını bul
dum, fakat bu kadar arkadaş fikirlerim aley-
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hinde bulunduktan sonra takrir sahibi olmak 
sıfatiyle cevap vermek benimi hakkım olmalıdır. 
Bu itibarla müzakere kâfi değildir, mesele te
nevvür etmemiştir. 

BAŞKAN — Müzakerenin yetersizliği hak
kında konuştular, şimdi Hükümetten soruyo
rum; bir takrir vardır, müzakerenin kifayetiyle 
beraber takririn reye konması teklif ediliyor. 
Eğer Hükümet tercih ediyorlarsa bu takriri 
açık reye koyalım. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) —• Sondan, takririn açık reye konulması 
keyfiyeti midir? 

BAŞKAN — Nizamnameye göre, kifayeti 
müzakere takriri ile beraber esbabı mucibeli 
takrir öncelikle oya konur. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Nizamname icabı ne ise lütfen onun 
tatbikini rica ederim. 

BAŞKAN — 163 ncü madde, « . . . . sadece 
gündeme geçilmesi kabul olunmazsa ... » diyor. 
Bu kadar konuşulduktan sonra tabiî bu konuş
maların bir neticei hukukiyesi olmak lâzımdır. 
Eğer bu şekilde bir takrir olmazsa Başkan gün
deme geçeceğini tebliğ eder. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Usul hakkında ve takrir hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN —Buyurun! 
MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 

Şimdi aziz arkadaşlar kifayeti müzakere var ve 
bir itimat meselesi ortaya atılmış da değildir. 
Şimdi esbabı mucibeli takrir; Hükümete itimat 
beyan edilsin mealini ihtiva ediyor. 

Arkadaşlar, Hükümete itimat beyan edilme
si meselesi; ya Hükümet itimat ister, yahut da 
milletvekili ademi itimat takriri verir. Ya Mec
lis müzakere neticesinde Hükümete ademi iti
mat beyan eder, yahjut Hükümetin Meclis ek
seriyeti tarafından tutulmadığı hakkında bir 
şüphe hasıl ise o zaman Hükümet Meclisten iti
mat ister. Bu husus da yine Hükümete ait bir 
keyfiyettir. Onun için arkadaşların itimada 
ait takrirlerini geri almalarını rica ederim, çün
kü buna mahal yoktur. (Mesele kifayeti mü
zakeredir sesleri). 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, Hükümetten'.iti
mat reyi istenip istenmediği bir usul meselesi 
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olarak sorulmaktadır. Saatlerden beri cereyan 
eden müzakeratın seyri Hükümeti Yüksek He
yetinizden bir itimat reyi istemeye sevkedecek 
bir mahiyet ve manzara arzetmemektedir. Böy
le bir manzara, açık reyle itimat istenmesi Hü-
metiniz için bir özentiden ibaret kalır. (Alkış
lar) . 

BAŞKAN — Hükümete itimat meselesi ba
his mevzuu olmamıştır. îtimat reyi alması ica-
beden bir hal kalmamıştır. Yalnız bu takriri 
okudum. Mündereoatmı açık reye arzedeceğim. 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — Ar
kadaşlar; arzettim ya, Hükümet itimat ister 
yahut da milletvekili ademi itimat takriri verir. 
Her hangi bir müzakerede bir milletvekili kal
kıp da kendiliğinden «Hükümete itimat beyan 
edilsin» derse ozaman her müzakerede, böyle 
birşey mevzuubahis olmadığı halde, bir millet
vekili takrir verir, Başkan da bu önergeyi reye 
arzetmek vaziyetinde olursa, Hükümete itimat 
veya' ademi itimat hususnda açık reye müracaat 
mecburiyeti hâsıl olur. Bunun içindir ki, Riya
set, bu takriri reye koymasın. Müzakere olun
muş müzakere kâfi görülmüş, gündemin diğer 
maddelerine geçilmiştir. Dünyanın bütün par
lâmentolarında böyledir. Takrirle açılan mese
leler görüşülür. Müzakere kâfi görülerek gün
demin diğer maddelerine geçildi demek Hükü
metin verdiği izahat tatmin edici olduğu mâna
sına gelir. Yoksa her müzakere sonunda bir 
milletvekili kalkar böyle bir takrir verir ve Baş
kan da bu takriri reye koyarsa ozaman Hükü
met itimadı mevzuubahis etmediği halde açık 
reye müracaat gibi bir yol açılır. Biz buna mey
dan vermiyelim ve böyle bir yol ihdas etmiyelim. 
Makamı Riyasetçe Tüzük icabı olarak bu reye 
arzedilmesin. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Arka
daşlar; verilen takriri Muammer Alakant arkada
şım yanlış telâkki ediyorlar. Verilen takrirde iti
mat meselesi mevzuubahis değildir. Verilen takrir, 
Hükümetin Kore hakkındaki aldığı kararın tas
vibinden ibarettir. Onun için burada bir itimat 
meselesi mevzuubahis değildir. Bir önerge ve
rildiğine göre, bu önergenin reye konulması mec
buridir. Bu önerge tasvipten başka bir mahi
yet arzetmemektedir. 

KEMAH TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte
rem Uârkadaşlar; Hükümete itimat veya ademi 
itimat bahis mevzuu olması için ya bunun Hü-
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kümet tarafından istenmesi veya bu hususta bir 
takrir verilmiş olması lâzımdır. Bu, doğrudur. 
Fakat bizim gensorumuzun içinde bu vardır. 
Çünkü orada Anayasaya aykırı hareket eden 
bir Hükümet yerinde duramaz şeklinde ademi 
itimat beyan edilmiştir. Bu itibarla gensoru
muz esasen bir ademi itimadı tazammun etmek
tedir. Buna istinaden ademi itimat meselesinin 
mevzuubahis edilmesi ve bunun da gizli oyla ol
masını teklif ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sıtkı Yırcalı. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşlar; 

162 nci madde, gensoru görüşmelerinin yeterliği 
ile gündeme geçilmesi hakkındaki önergeler ön
celikle oya konur, diyor, öncelik tâbiri sarih
tir. Buradaki sadece yeterlik hakkındaki tak
rirdir. Binaenaleyh «öncelik» kelimesi bulundu
ğuna göre evvelâ yeterlik takririnin oya kon
ması icabeder, bu, kabul edilmediği takdirde ki, 
altındaki madde tasrih ediyor, ozaman mucip 
sebepli takrirler oya konur. 

Yalnız arkadaşlar; bir de 168 nci madde 
var: Milletvekilleri gensorunun sonucu ile iliş
kin önergeler verebilirler, bu önergeler açık oya 
konur: deniyor. Bu takdirde verilen önergele
rin açık oya konması icabeder. Bu takrirlerin 
hepsi yeterliğe ait takrirler olduğuna göre, bu 
takrirler oya konduğu takdirde, açık oya mü
racaat etmeden gösteri oyu ile bu iş neticelene
bilir. i lk defa yeterlik takririni oya koyarsa 
biz de kabul edersek ayrıca açık oya gitmeye 
lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Şu önerge bir daha okunsun: 
«Müzakerenin kifayeti ile....» 
BAŞKAN — Kâfi bitti. Bu gensoru hakkın

da şimdiye kadar devam eden konuşmaların ye
terliğini reyinize arzediyorum. Kâfi olduğunu 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kahir 
ekseriyetle kabul edilmiştir. Şimdi bu takririn 
gündeme geçilmesine dair olan kısmını reyinize 
arzediyorum. (Gürültüler, olmaz sesleri). 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Kavuncu 
ve iki arkadaşının Kore'de Birleşmiş Milletler 
emrinde ve hürriyet ideali uğrunda cavlarını ver
mekten çekinmiyen Şehitlerimiz için ihtiram sü
kûtu yapılması hakkında (4/86) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, başka bîr 
takrir var, onu okutacağım. 
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ABDULLAH GEDlKOĞLU (Ankara) — 

Usul bakımından, müsaade buyurun. 
BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığınca 
Kore'de Birleşmiş Milletler ideali uğruna 

kahramanca çarpışan, Türk güç ve takatini bü
tün dünyaya bir defa daha ispat eden ve bu 
uğurda canların] f,eda etmiş bulunan Aziz Şehit
lerimizin ruhlarına hürmeten celse sonunda üç 
dakikalık bir ihtiram sükûtunun yapılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Kütahya Milletvekilleri 
Ahmet Kavuncu Ahmet Gürsoy 

Mecdet Alkira 

BAŞKAN" — Takriri kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üç dakika ayakta ihtiram sükûtu yapacağız. 
(Ayakta üç dakika ihtiram sükûtu yapıldı). 
BAŞKAN — ihtiram vazifemiz sona ermiştir. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan

bul) — Kifayeti müzakere takririnin kabulü 
vâki olduktan sonra bunun mânası üzerinde 
kısaca tevakkuf etmek ve vaziyeti tenvir etmek 
lüzumu hâsıl olmuştur kanaatindeyim. Kifayeti 
müzakere takriri ile verilen bir takrir cereyan 
eden müzakereler esnasında Meclisçe, yani 
Yüksek Heyetinizce hâsıl olmuş olan kanaati 
tebyıne medar olacak mahiyette idi. Bu takri
rin kabul edilmemiş olması zihnimde bir şüphe 
ve tereddüt yarat t ı : Acaba bu takririn kabul 
edilmemiş olması sadece bir usul meselesi midir, 
yoksa takririn muhtevası bakımından Yüksek 

'•Heyetinizce şayanı kabul olmadığı gibi bir 
mânayı tazammun eder mi? Bu cihetin tebellür 
..etmesini vuzuh ve sarahat bakımından lüzumlu 
addederim. Ben bunun usule tevfikan halledil
mesini Yüksek Riyasetten rica ederim. (Çok 
doğru sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Başbakanın mütalâasını 
dinlediniz. Esasen okuduğum nizamnamenin sa
rih hükmüne göre müzakerenin yeterliği kabul 
olunduktan sonra gündeme geçilir. 

KEMAL TÜRKOÖLU (Mardin) — Bir tak
rir verdik. 

BAŞKAN — Okunan takrir raünderecatı 
üzerinde hemen hemen mutabakat olduğu açık
tan açığa müşahade edildiğine göre, takririn 
reddolunması- veya takrirde mevzuubahis olan 
meselenin nazarı dikkate alınmamış olması mâ-
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nasma gelmez. Bu gündeme geçilmesi, sadece 
nizamnamenin sarih hükmü icabıdır. Takrirde 
Yüksek Heyetinizin müşterek kanaatini ifade 
eden noktai nazarlar, zaten muhtelif hatip ar
kadaşların mütaaddit konuşmalar iyle tebarüz 
ettirilmiş ve tamamen Heyeti Umumiyenin malı 
olmuş ve b.öylece Hükümet tarafından aluıan 
kararlar Yüksek Heyetinizin kahir bir ekseri
yeti ile mazharı tasvip olmuştur. Bu itibarla... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Açık 
oy istiyoruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMED AĞAOĞLÜ (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar, birinci fıkrasında kifayeti 
müzakere ibaresi bulunan ve yalnız o fıkra 
okunarak kabul etmiş bulunduğunuz takririn, 
Yüksek Huzurunuzda okunmuş olan ikinci kıs
mı için de; gensoru takririni vermiş ve takrir
lerinde Hükümete ademi itimat noktai nazarını 
sarahaten müdafaa etmiş olan arkadaşların da
yandıkları noktaları ayrı ayrı göstermek sure
tiyle, bunların varit olmadıği ve ketiyen iddi
alarının ispat edilemediği, Hükümetin siyasi ve 
hukuki izahatının tamamen tasvip edildiği ya
zılmış bulunuyordu. Bu, yüksek ıttılaınıza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Bunun içindir ki; Başbakan takririn alt kıs
mının okunmasına rağmen reye konmamış bu
lunmasından mütevellit haklı bir noktai nazar 
serdetmiştir. Hükümetin noktai nazarı budur. 
Bu itibarla bu takririn bir defa daha okutula
rak reyinize ve tasvibinize arzedilmesini rica 
ediyoruz arkadaşlar. 

(Takriri reye koyun sesleri) 
BAŞKAN — Bir takrir daha vardır, oku

yoruz. 

Yüksek Başkanlığa. 
Hükümetin verdiği izahat kâfi görülmedi

ğinden Hükümetin Kore'ye birlik göndermesinin 
Anayasaya aykırı bulunduğunun ve Hükümete 
ademi itimat işinin açık olarak oya konmasını 
arz ve teklif ederiz. 
Mardin Milletvekili Kırşehir Milletvekili 

Kemal Türkoğlu Osman Bölükbaşı 

(Ret sesleri). 
BAŞKAN — Takrir iki olduğuna göre Hü

kümet noktai nazarını açıkladı, okunan gerek
çeli takrirlerden hangisini tercih ettiğini bildir-
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di. Şimdi bu takriri ona göre reyinize arzede-
ceğim. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim, verilen önergenin yalnız kifayeti müzakere 
kısmı, birinci fıkrası reye konmuş, ikinci fık
rası reyi âlinize arzedilmemiştir. Tüzük muci
bince eğer Önerge olmazsa o vakit gündeme ge
çilir. Önergeler verilirse bu önergeler reye ko
nur. Tüzük mucibince bu önergelerden hangi
sini Hükümet isterse Başkan onu oya kor. 

BAŞKAN — Abidin Potuoğlu arkadaşımızın 
ifadeleri biraz evvel Yüksek Heyetinize arze-
dilmiş bulunuyor. Hükümet evvelce gerekçeli 
olarak okunan takririn tercihan açık oya arze-
dilm esini kabul etmiş bulunuyor. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Hükümetin lehinde olan takrir reye ko
nulduğu takdirde kabulü, Yüksek Heyetinizin 
Hükümet için bir itimat reyi istemediği mâna
sını tazammun eder. Binaenaleyh, bu takrir tas
vibinize iktiran ettiği takdirde, itimat reyi ba-
hismevzuu olmaması lâzımgeldiğine göre, açık 
reyin bahis mevzuu olmaması lâzımgelir. Bina
enaleyh bendeniz, takririn reye vazedilmesi, ka
bul edilmediği takdirde, ademi itdmıt reyi isti-
yen takririn reye konmasını ve kabul edildiği 
takdirde itimadın açık tecelli etmesini arz ve 
talebederim. 

BAŞKAN — Şimdi Hükümet, tercih hakkı 
ve salâhiyetini kullanmıştır. Takriri tekrar 
okutarak reyinize arzedeceğim. 

(İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol ve 
arkadaşlarının takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Şimdi bu takriri açık oya arze-
diyorum, oy için Bursa'dan başlıyoruz. 

(Bursa seçim çevresinden başlanarak oylar 
toplanıldı) 

BAŞKAN —• Oyunu kullarımı yan arkadaş
lar varsa lütfen kullansınlar. Oy toplama mua
melesi bitmiştir. 

Efendim; oya katılanlar 351, Kore'ye gön
derilen savaş birliği hakkında Hükümetçe alı
nan kararda, Anayasa prensiplerine ve kanun
larımıza aykırı bir cihet görülmemiş olduğun
dan Hükümetin verdiği hukuki ve siyasi iza-
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Jıatın tasvibine mütaallik takriri kabul eden
ler 311 dir, kırmızı rey verenler 39 dur ye 1 de 
çekinser vardır. Şu halde takrir, arzettığim 
esaslar dâhilinde, 311 reyle kabul "'Duyurulmuş
tur. (Soldan bravo sesleri şiddetli ve sürekli 
alkışlar... Başbakan bravo sesleri, şiddetli ive sü
rekli alkışlar arasında kürsüye geldi.) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — Muhterem arkadaşlar; Kore meselesi 
hakkında Hükümetin vermiş olduğu karar ilân 
edildiği andan itibaren; memleketçe bilindiği 
andan itibaren bu kararın meşru olmadığı hak
kında söylentiler, memleketin yüksek menfaa
tini haleldar edecek derecede zararlı olmakta.'' 
devam edegeldi. Şimdi Hükümete vermiş oldu
ğunuz itimat reyi ile Hükümetin almış olduğu 
kararın gayrimeşru olmadığını en salahiyetli 
makam olarak tesbit etmiş bulunuyorsunuz. 

Gönül ister ki bundan sonra da, bu kararı
nızı belirtmiş olduktan sonra artık memleket 
zararına olan bu çeşit zehirli propagandalar ol
duğu yerde dursun. (Inşaallah sesleri) Dur
madığı takdirde bunu yaymakta devam eden
lerin iyi niyetinden bihakkın şüphe etmek ica-
beder. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere daha ifa
de etmek yerinde. olur ki, Hükümetiniz hiçbir 
zaman ne Anayasa ve ne de mevcut kanunlar 
dışında hareket etmeyi aklından geçirmemiştir. 
Şimdiye kadar olan vaziyette de bunun böyle 
olduğunu, şükranla arzedeyim ki, şimdi tesbit 
etmiş bulunuyorsunuz. Bundan sonrası için de 
Hükümetiniz hiçbir zaman ne Anayasa ve ne
de mevcut kanunlar dışında harekette buluna
yım diye bir şeyi asla ve kata zihninden geçire
cek değildir. 

Verdiğiniz, itimadınızı ifade eden yüksek 
reyinizden dolayı Hükümet adına minnet ve 
şükranlarımı yüksek huzurunuzda arzederim. 
(Soldan sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemde başka konuşulacak 
bir şey kalmadı 13 . XII . 1950 Çarşamba gü
nü saat 15 te toplanmak üzere Birleşime son 
veriyorum'. 

Kapanma saati : 23,50 
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5. — SUNÜKLAR VE TELGRAFLAR 

Adana Kuvayi Milliye Mücahitleri adına Ce
miyet Umumi Mümessili Lûtfi Oğuzhan; 

Antakya halkı adına Avukat Feyzi Atahan; 
Demirhan gençliği adına Ahmet Sarıçalı; 
Gülşehir halkı adma Hakkı İrmak ve arka

daşları ; 
Hatay halkı adına Vali vekili tlyas Bilgin; 
Kastamoni Lisesi öğrencileri; 
Samandağ halkı adma Kaymakam İhsan 

Ünal; 
Senirkent gençliği; 
Tekirdağ halkı ve gençliği adına Gençlik 

Kültür Derneği Başkanı Necati Erbil; 
Maraş halkı adına Millî Eğitim Müdürü İb

rahim Aydın; ve Uşak'tan Sadık Sofuoğlu ve 
arkadaşları tarafından gönderilen, dünya sul
hunu ve milletlerin hürriyetini korumak ve mu
kaddes vatanımızın selâmetini temin etmek 
maksadiyle Kore'de Birleşmiş Milletler cephe
sinde vazife alan birliğimizin dünya Devletle
ri muvacehesinde gösterdikleri kahramanlıklar
dan dolayı duydukları gururu belirten ve her 
an kahramanlarımızın yanında döğüşmeye ha
zır bulunduklarını bildiren telgraflara Başkan
lıkça gerekli karşılıklar verilmiştir. 
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istanbul Milletvekili Mükerrem Sarol ve yedi arkadaşının, Birleşmiş Milletler emrine Kore'ye 
silâhlı kuvvetler gönderilmesi hususunda Hükümet tarafından verilen hukuki ve siyasi izahatını 

tasvip edilmesine dair olan önergesine verilen oyların sonucu 
(öserge kabul edilmiştir). 

AFYON KARAHÎAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sabi* 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

u. 
• °y 

ye sayısı : 487 
verenler : 351 

Kabul edenler : 311 
Reddedenler 39 

Çekinserler : ı 
Oya katılmıyanlar : 1 19 

Aıçık Milletvekillikleri : 15 
îki yerden seçilenler : 2 

[Kabul edenler] 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
M. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri tşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât,Oran # 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
MahnıutGüçbilmez 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 
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BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali CanibYöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

a — 

Refet Tavaslıoğlu 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 



Ali Ocak 
Cevdet San . 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Haradi Bozbağ 
Ali Naei Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Hâlis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Toî 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altme] 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshıos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzn Tekil • 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldenıir 
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Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhittin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün" 

KIRŞEHİR 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Baş/ak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavıleıoğlu 
Yeredo* Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkan d 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Ay diner 
Ziya Barlas 
Remzi Bırand 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ali Rıza Ercan 
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Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali Ülgeri 
Ümran N-ajrif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet îhsan Garsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Sûruri Sırrı Nasuhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Südi Mıhçıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmed Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavua Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Haindi Dây% 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaf; 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
II âsim Alişaıı 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Ctzmi Türk 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nazım Ağacıkoğlu 
îlhan Dizdar 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Er atam an 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Ataç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gurkan 
Halûk ökeren ' 
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Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topçuoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

B : 17 11 
TUNCELİ 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

12 .1950 0 : 2 
VAN 

İzzet Akın 
YOZGAD 

Niyazi Ünal" Akılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğhı 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okçuoğlu 
ERZİNCAN 

Cemal Gönenç 
Nahid Pekean 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl- Sait Siren . 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 

Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esad Oktay 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 

Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal Türkoğlıı 
Aziz Uras 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Mamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SÎNOB 
Cevdet Kerim îneedavı 

Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Faik Ahnıed Barutçu 
Cemal Reşit Eyüboğiu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 

[Çekin serler] 
NİĞDE 

Necip Bilge 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Avni Tan 

AMASYA 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin ÂdiJ 
Sadri Maksudi Arsal 

ANTALYA 
Ahmet Tekelioğlu (î.) 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan (î.) 

BOLU 
Zuhuri Danışman 

BURSA 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 

Nihat îyriboz (Bakan) 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Mustafa Gülcügii 
Fikret Karabudak 

DİYARBAKIR 
Ferit Alp iskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Nâzım önen 

Kâmil Tayşı (1.) 
EDİRNE 

Hasan Osma 
ELÂZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç (î. 
ERZİNCAN 

Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Rıza Topçuoğlu (İ.) 

ESKİŞEHİR 
iiasan Polatkan (Bı 
kan) 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
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GÎRESUN 

Arif Hikmet Pamukoglu 
HAKKÂRİ 

Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

Cavit Yurtman 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Sani Yaver (î.) 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük (Bakan) 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

Aydın 2 
Balıkesir 1 
Bursa 1 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASATMONU 
Tahsin Çoşkan 
Şükrü Kerimzade 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil ( t ) 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 

[Açık Millet 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
İstanbul 2 
İzmir 1 
Kırşehir 1 

Nuri Ocakçıoğlu 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Refik Şevket İnce (Ba
kan) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten (1.) 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Cemal Hünal (1.) 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

, Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik İleri (Bakan) 

vekillikleri] 
Muğla 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 

— 
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Hasan Fehmi Ustaoğlu 
SİNOB 

Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Saffet Baştımar 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

URFA 
Necdet Açanal (1.) 
Ömer Cevheri 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık (1.) 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 

İki yerden seçilenler 
Aydın 1 
Bilecik 1 
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i>m<i 

T. B. M. M. Basımevi 


