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vazife anında trende şehit edilmesi, onun cena
zesi Kars'a getirildiği zaman bütün gözler yaş
lı vaziyette, bütün Kars halkı ve civar köyler 
cenazeyi alarak caddeleri dolaştırmış ve son
ra da Ankara'ya yolcu etmiş idik. Bunu takibe-
den yıllarda Kore Savaşının gazisi, bugün ken
disine 500 lira yardım talebini istediğimiz Ha
cı Altmer geldiği zaman hakikaten bütün Doğu 
halkı kükremiş bir durumda bir sel gibi kah
raman Türk askerini karşılamaya gelmişlerdir. 
Fakat bununla beraber pek tabiî ki, Hacı Al
tıner ile birlikte savaşa iştirak edip şehidolan 
erlerimizin aziz hâtıralarını hürmetle yadeder-
ken muhtaç durumda olanların, Hacı Altıner 
gibi muhtaç durumda olanların da maddeten 
sıkıntıdan kurtulması gerekmekte idi. Bunu se
zen bâzı arkadaşlarımla birlikte bu kanun tek
lifini yaptık. Hattâ o zaman şöyle bir durum 
da hasıl olmuştu. Amerika Cumhurbaşkanının 
davetlisi olarak Hacı Altıner Amerika'ya gitti
ği zaman orada bir yıl müddetle gezdirildi, bir
çok nişanlarla taltif edilmişti ve Amerika'da 
kalmayı kabul ettiği takdirde kendisine Tüm
generallik rütbesinin verileceği va'dedilmişti 
fakat Hacı Altmer vatana dönmek pahasına 
bunların hepsini reddetmiş ve Anavatana dön
müştür ve geçimini kendi emeği ile kazanmayı 
istemişse de bilâhara almış olduğu 14 yaradan 
kafasına isabet edenlerin tesiri ile son yıllarda 
Mecliste hademe iken birdenbire sinir krizleri 
geçirmeye başlamış ve sıhhi durumu fenalaş-
mıştır, bugün mağdur bir durumdadır. Bu Ko
re gazisine elinizi uzatmak için Yüce Senato
nun bu kanuna müspet oy kullanmasını arz 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu kanun ta
sarısı büyük Türk Milletinin kendisi için, yine 
kendisini yurt dışında kanını dökerek bütün 
dünyanın hayretlere uğradığı büyük kahra
manlıkları göstermiş bulunan ve bu uğurda 
ağır yaralanmış olan bir Kore gazimize şükran 
borcunu ödemesi için dolayısiyle onu sıkıntı
dan da kurtarması için getirilmiş bir kanun 
tasarısıdır. Hiç şüphesiz hepimizin yüreği min
net ve şükranla doludur. Bu tasarının iki yön
den dikkati çeken önemi var. Bir tanesi, bu 
kahraman mahmetçiğimizin hakikaten Türk 

kahramanlığının şanını şerefini âdeta unutul
maya başlamış olan bu şan ve şerefi bütün dün
yada yeni baştan yedisinden, yetmişine kadar 
duyuracak şekilde yaymış ve uyandırmış olma
sıdır. Bu kahraman mehmetçik Amerikan Rei
sicumhurunun özel davetlisi olarak bir sene 
Amerika'da dolaştırıldı. Gerek oradan gelen 
arkadaşlarımızın, gerek gazetelerde taMbetti-
ğimiz an bâzı hususlar vardı, eğer bizim Hü
kümetimiz milyarlar sarf etseydi bu kadar bü
yük bir Türkiye hakkında büyük bir propa
ganda yapmasına imkân olamazdı. Tek başına 
bütün Amerika'da bir sene zarfında dolaşıp da 
Türkler hakkında yapmış olduğu propaganda
nın memleketimiz için, Türk Ulusu için ve istik
balimiz için ne kadar mühim olduğunu zannedi
yorum hepimiz tahmin ederiz ve takdirle karşı
larız. Bir defa ona o yönden şükran borcumuz 
vardır, ikincisi Amerikalılar kendisine kalın bu
rada demişlerdir. Bu zat Amerika'da kalmasını 
reddetmiştir. Amerika'da kalsaydı kendisine 
büyük mikyasta dünyalık verilecekti. 

Hayatının sonuna kadar ailesi ile birlikte 
pekâlâ feri fagur orada oturacak durumda idi. 
Bu hususa erişecekti, reddetmiştir. Bunu ar
kadaşlarım zannederim ki, yine hepimizin müt
tefikiz bu kolay kolay hele yabancı bir mil
letler için; millet fertleri için reddedilecek bir 
husus değildir. Fakat bu feragati bizzat bir 
Türk kahramanı göstermiştir. Milletine, mem
leketine olan bu bağlılığının neticesidir. Bu
rada ayrı başına zatı tebşir etmek gibi bir va
zife verildi bize. İşte kanunun ikinci yönden 
ehemmiyeti de buradadır. 

Üçüncü yönden sayın arkadaşlarım bu kahra
man Mehmetçik gibi yani Mehmet Mirzaoğlu 
Hacı Altıner gibi ismi unutulmakta olan ve 
unutulmuş olan birçok kahramanlarımız daha 
vardır ve sefalet içindedirler, birçokları unu
tulmuştur. Zavalılar yol, iz bilmezler, müra
caat etmesini dahi bilmezler ve sükûnetle bel
ki torunlarına anlatırlar bu hikâyeyi. Bizim 
bir vazifemiz de bu gibi zevatı bulup çıkarmak
tır. İşte benim temennim, ilgili Bakanlıktan, 
hattâ Başbakanlıktan, bilhassa bu gibi kenarda, 
köşede kalmış unutulmuş, elinden tutmamız 
icabeden, şükran borcunu ödememiz icabeden 
bu gibi kahramanları bulup çıkarmak için ufak 
bir teşkilât kurmak ve sessiz sedasız çıkarıp bu 
arkadaşların hali vakti yerinde olmıyanlara 
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