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Müteveffa İngiltere Kiralı Majeste G nci Ge-
orge'ım cenaze merasiminde bulunmak üzere 
Londra'ya giden Adalet Bakanı Eükneddin Na-
suhioğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağa-
oğlu'nun vekillik edeceğine dair Cumhurbaş-
kan Vekilinin tezkeresi okundu. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri 'nin, 
3078 sayılı Tuz Kanununun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi, istemi üze
rine geri verildi. 

Gündemde bulunan yorum ve kanun tasarı
larının sorulardan önce görüşülmesine dair 
önerge, kabul olundu. 

Zonguldak'ta kömürlerin yıkanmasından te-
ressüp eden kömür tozlarının 114 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinde yazılı maden kömürü toz
larından sayılması lâzımgelip gelmediğine ve 
aynı maddedeki (maden amelesinin menafii umu-
yesine hasr ve tahsis olunur) tâbirinin, 5018 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre kurulmuş 
olan Maden İşçileri Sendikasına matuf olup-ol-: 
madiğinin yorumlanmasına mahal olmadığına 
dair olan Adalet Komisyonu raporu, üzerinde 
bir müddet görüşüldükten sonra, kabul edildi. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1944 Bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu ile 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1945 Bütçe yılı 
7 aylık Kesinhesap Kanunu kabul edildi. 

3078 sayılı Tuz Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine, 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
170 nci maddesine bir fıkra eklenmesine, . 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun
lar, kabul edildi. 

Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'-
nun, kristal veya toz şekerden kesme veya küb 
şeker imali ile alım ve satımının men'i hakkın
daki karar dolayısiyle satışı mümkün olmıyan 
ve fakat ellerinde bu nevi şekerlerden kal

mış olan esnafın zarardan vikayesi için biri-ted-
bir alınıp alınmadığına dair Maliye Bakanlığın
dan olan sözlü sorusu, Maliye Bakanı oturum
da hazır bulunmadığından, gelecek birleşime 
bırakıldı. 

Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'-
iııın, İstanbul Üniversitesi binası tesislerine şim
diye kadar sarfedilen para miktarına, proje 
ve keşiflerinin Bayındırlık Bakanlığının tasdi-
kmdan geçirilip geçirilmediğine, inşaat komis
yonunun kanun muvacehesindeki durum ve sa
lâhiyetlerine, Gureba Hastanesi yanında yapı
lacak klinikler ile anfisi için müsabakaya gi
renlerden kaç tanesinin jüri tarafından mükâ-
fatlandırıldığma ve bu inşaatta usulsüz sarfiyat 
yüzünden mesul tutulanlar varsa haklarında 
ne muamele yapıldığına dair sorusunu, Millî 
Eğitim Bakanı cevapladı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Gurs 
Hidro Elektrik Santrali inşaatının ne durum
da olduğuna ve şehre su ve elektrik verilme
sinin ne zaman mümkün olacağına, Cağ Cağ 
sulama plân tatbikatına, İskenderun - İran yo
lunun Urfa - Cizre kısmı inşaatına ve Dicle 
ve Hezil üstünde köprü veya bir vargel inşaa
tının bu yıl içinde mümkün olup olmıyacağma 
dair sorusuna, İçişleri ve Bayındirlık Bakanları 
cevap verdiler. 

Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve De
nizli Milletvekili Fikret Başaran'm; 

Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'in; 

Gümüşane Milletvekili Hâlis Tokdemir'in; 
milletvekillikleri dokunulmazlıklarının kaldırıl-
mamasına dair olan Karma Komisyon raporları, 
kabul edildi, t-. . 

•» 

İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'ın, mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmamasma 
dair olan Karma Komisyon raporu, üzerinde bir 
müddet görüşüldükten sonra, kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in; 
Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un; 
Ordu Milletvekili Atıf Topaloğlu 'nun; 
Zonguldak Milletvekili Esat Kerimol'un; 

milletvekillikleri dokunulmazlıklarının kaldırıl-
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mamasına dair olan ICarma Komisyon raporları, 
kabul olundu. 

Mart-Ağustos 1951 aylarına ait Sayıştay 
Komisyonu raporu, kabul edildi. 

1952 yılı Bütçe görüşmelerine 20 şubat Çar
şamba günü başlanılması, kabul edildi. 

18.11.1952 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak , üzere birleşime son verildi. 
Başkan vekili Kâtip 

Kayseri Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

Said Bilgiç 

Sorular 

Sözlü soru . 
Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'ın, 

bâzı illerde kurulması plânlaştınlan et kombi
nalarına ve bu meyanda birçok para sarfiyle 
malzemesi kısmen temin edilmiş olan Erzurum 
Et Kombinasının ne zaman faaliyete geçeceği' 
ne, yurdun muhtelif köşelerinden İstanbul'a 
gönderilen hayvanların alım, satım ve kesim iş
lerine dajir sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ti
câret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/591) 

Yazdı sorular 
Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-

oğlu'nun, ilkokul öğretmenliğinden gelmiş olan 
ortaokul öğretmenlerinin 5242 sayılı kanundan 
istifadelerinin sağlanmasına, bu gibi ortaokul 
öğretmenlerinin sayısına ve adı geçen kanunun 
kendilerine teşmilinde yıllık masrafın kaç lira
ya baliğ olacağına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/579) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, Maaş Kanununa ek Kanunu değişti
ren 5585 sayılı Kanunun geçici maddelerinin 
değiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/580) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, ziraat ceza evlerinin nerelerde, hangi 
tarihlerde, kurulduğuna ve her birine bugüne 
kadar kaç lira sarf edildiğine, yıllık gelirleriyle 
buralarda kaç mahkûma ne iş yaptırıldığına ve 
çalıştırılamıyan mahkûmlar varsa ziraat üretme 
çiftliklerinde çalıştırılmalarının mümkün olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi, Adalet Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/581) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu*nun, Devlet Ziraat Üretme Çiftliklerinin 
nerelerde, hangi tarihlerde kurulduğuna ve bu
güne kadarla. gelir miktarına, Orman Kanunu
nun yayımı tarihinden bugüne kadar kaç hek

tar orman yandığına ve yetiştirildiğine, orman
larımızın yıllık gelir tutarına, 1950 ve 1951 se
nelerinde kaç metre küb kerestelik ve kaç ton
da odun istihsal edildiğine dair yazılı soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/582) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, bütün emekli ve yetim maaşlarının 
bugünkü muadillerine göre ayarlanması ve 
bunlara ait hesap ve muamelelerin Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığında birleştirilmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/583) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, meslekî ve teknik öğretim okulları 
meslek ve atelye öğretmenliklerine kanuni şart
ları haiz olmadıkları halde ihtiyaç yüzünden 
muvakkat kaydı ile tâyin edilenlerin daimî 
kadroya alınmaları hususunda ne düşünüldü
ğüne dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/584) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, ilkokul öğretmenleri Genel Muvaze
neye alınırken Konya İli emrine hangi derece
lerden çok kadro verildiğine, bu kadroların 
Konya llince hangi öğretmenlere tahsis edildi
ğine ve öğretmenlerin kıdem ve maaş derece
lerine göre yeniden bir tevzie tâbi tutulmasının 
mümkün olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/585). 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, muhtelif dairelerde çalışan odacıla
rın aylık ücretlerinin merkezde 75 - 125 ve il
lerde 5 5 - 100 lira olarak birleştirilmesinin 
mümkün olup olmadığına' dair yazılı soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/586) 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa-
oğlu'nun, Konya'nın Karapınar İlcesine bağlı 
Emirgazi ve İşıklar köylerine Ziraat Banka
sınca yapılan yardım miktarına ve bu iki köyün 



nüfusîariyİe koyun sayılarına dair yazılı soru 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/587) ••-• L 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Karabük Demir - Çelik fabrikaları 
müessesesi hastanesine doğum - kadın müte
hassısı tâyinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir yazılı soru önergesi, İşletmeler Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/588) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-, 
eıgiller'in, Safranbolu hastanesinde acık bulu
nan operatörlüğe bugüne kadar tâyin yapıl
maması sebebine dair yazıh som önergesi, Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/589) f....... 

Kars Milletvekili Fevzi Aktaş'm, 1951 yılı 
içinde Ziraat Bankasınca her ile yapılan kre-, 
di yardımının 1950 yılma nazaran ne miktar
dan ibaret olduğuna, Doğu Anadolu'da ve bil
hassa; Kars'ta hayvancılık-ve hayvan ürürnleri-
nin inkişaf ve ıslahını sağlamak üzere inek ba
şına verilmekte olan on liranın elli liraya çıka
rılmasına, koşum ve çift hayvanlarına da ay
nı miktar yardımda bulunulması hususunda ne 
düşünüldüğüne ve Kars .iline Ziraat Bankasınca 
yapılan kredi yardımının artırılmasına dair yo-: 
zıh soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakair-
lığına gönderilmiştir. (6/590) " \ < 

2. - . HAVALE EDİLEN KÂĞİTLAR 

Tasarı 
1. — Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türki

ye Cumhuriyetinin katılmasına dâir Kanun tasa
rısı (1/337) (Dışişleri Komisyonuna); 

Raporlar 
2. — 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 

Bütçe Komisyonu raporu (1/269) (Gündeme); 
3. — Ankara Üniveristesi 1952 yılı Bütçe 

Kanunu tasansı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/270) (Gündeme); 

4. —-Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyo
nu raporu (1/271) (Gündeme); 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı'vo.Bütçe Komisyonu raporu (1/272) 
(Gündeme); 

6. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/273) (Gündeme); 

7. ___ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/274) (Gündeme); 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasansı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/275) (Gündeme); 

9. — İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/276) (Gündeme); 

10. ~~ İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 Yı
lı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe • Komisyonu• 
raporu (1/277) (Gündeme); 

11. — -'Karayolları Genel. Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/278) (Gündeme).; 

12. — Orman Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ye Bütçe Komisyonu ra-.'. 
poru (1/279) (Gündeme); . ,. 

13. -—Posta, telgraf ve Telefon işletme Ge
nel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarı-. 
sı ve Bütçe Komisyonu raporu .(İ/280). (Gün
deme) ; 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1952 yılı But-. 
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/281) (Gündeme); 

15. —- Vakıflar Genel. Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/282) (Gündeme); • , 

16. —Kuzey Anlântik Andlaşmasma Türki
ye Cumhuriyetinin katılmasına dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/337) ' 
(Gündeme); * '• > 

17. —~ Bilecik Milletvekilliğine seçilen Yürh- > 
nü Üresin 'in' seçim tutanağı hakkında Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Tutanak-' 
lan İnceleme Komisyonu raporu (3/240) (Gün
deme). ' ••"•••••.. • [• 
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BİBİN Öt Û T ^ E ü M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN - Refik Koraltan 

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

BAŞKAN 
mıştır. ....ı 

Çoğunluk var. Oturum açıl-

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. rrf Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türkiye 
Cumhuriyetinin, katılmasına dair Kanun tasarım 
(i/misi) :..'•.•'., 

BAŞKAN — ;Söz Dışişleri Baltanı Profesör 
Fuad Köprülü 'nündür. 

•'DIŞİŞLERİ BAKANI" FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) '—i Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin 
Atlantik Paktına iltihakına ait olan davetname 
Hükümete gelmiş ve bunun üzerine hazırlanmış 
olan kanun • tasarısı Yüksek Meclise sevkedilmiş 
ve Hariciye Komisyonunuz tarafından müzakere 
ve kabul edilmiş bulunuyor." 

Çarşamba günü Atlantik Konseyi Lizbon'da 
toplanacaktır. Bu itibarla, işin müstaceliyetine 
binaen bu komisyön raporunun ye kanun tasarı-
smın ruznameyc alınmasını ve diğer maddelere 
tercihan müstaceliyetle müzakeresini rica ediyo
rum ve bu hususta bir .< takrir veriyorum. (Al
kışlar)! 

BAŞKAN ~~ Takriri okuyacağız. 

'rYüksek .Başkanlığa 
Kuzey Atlantik. Andlaşmasma Türkiye Cum

huriyetinin katılması hakkındaki kanun tasarısı 
ve dışişleri Komisyonu raporunun şifahen arzey-
lediğim esbaba binaen, bugünkü gündeme alına
rak, gündemdeki diğer işlerden önce görüşülme
sini arz ve teklif eylerim. 

. Dışişleri Bakanı 
.. ,-\.•-•.. Fuad Köprülü 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... İttifakla 

kabul .edilmiştir. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) * 

[1}110 sayüı basmayan tutanağın sonunda-
Wv 

BAŞKAN — Raporu okuyoruz efendim. 
(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Bu hususta söz istiyen arkadaş
ların isimlerini sırasiyle olrayomm: 

Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Dışişleri Ko
misyonu Başkanı Finiz Kesim (Samsun), Ab-
dürrahman Boyacıgiller (Zonguldak), Füruzan 
Tekil (İstanbul), Celâl Yardımcı (Ağrı), Cihad 
Baban (İzmir), Suad Hayri Ürgüblü (Kayseri), 
Ali Fuad Cebesoy (Eskişehir), Nadir Nadi (Muğ
la) , Kemal Türköğlu. (Mardin),, Osman Kapani 
(İzmir),, Rıf ki Salim Burçak (Erzurum) Etliem 
Vassaf (Kocaeli), Yasfi Menteş (İzmir), Sedad 
Barı, (Seyhan), Hânlid. Şevket İnce ••(Ankara)', 
İsmail Berkok (Kayseri), Arif Hikmet Pamuk • 
oğlu (Giresun). », . 

Söz Dışişleri Bakanmmdır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, Birleşik 
Amerika Hükümeti, Atlantik Andlaşması ü-
yesi bulunan bütün devletler namına Türki
ye'yi Atlantik Andlaşmasma katılmaya resmen-
davet etmiş bulunmaktadır. Bu davete istina
den hazırlamış olduğumuz kanun tasarısını bu
gün tasdikmıza arzetmekteyiz. 

Şükranla arzedeyim İd, tasarı Dışişleri Ko
misyonu tarafından oy birliğiyle tasvip edil
miş bulunuyor. Yüksek Meclisçe de tasvip edil
diği takdirde, usulü mucibince Birleşik Ame-, 
rik Hükümetine, Andlaşmaya ihtihakımızı bil
diren vesika derhal tevdi olunacak .ve bu su
retle Türkiye, tam ve eşit haklarla Atlantik 
Andlaşmasınm. üyesi olacaktır. (Alkışlar).. 

Aziz arkadaşlar; müsaade, buyurursanız* ,At-
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S :4İ İĞ.! 
lântik Andlaşmasma katılmamızın ne1 demek ola
cağını lizah :;eyliyeyiın;j:,:/;::. ';•:*:}],.!<-. -4n'. 

?;;l 1949 Nisanında Washington'da^ 12 Devlet 
arasında imzalanan bu vesika, başlangıcında 
ulvi bir sadelikle tasrih edildiği veçhile, Bir
leşmiş Milletler •; Andlaşmasınm gaye ve pren
siplerine imanı Volan; Demokrasi, fertlerin 
hürriyeti ve adaletin hükümranlığı prensiple
rine müstenit bütün bir medeniyetin korun
ması azmiyle mütahalli bulunan; refah ve istik
rar gibi insani iki gayenin sağlanması kay-
gusu ile barış ve güvenliğin el birliği ile muha
fazası kararını taşıyan milletlerin eseridir, 
(Bravo sesleri) • 

: Bıı Andlaşmaya taraf olan Devletler,, İçti
mai, iktisadi ve ' fikri sahalarda iş birliği yap
mayı; anlaşmazlıklarını daima barış ve adalet 
yoliyle halletmece çalışmayı; içlerinden bir ta
nesinin bilo toprak bütünlüğünü, bağımsızlığı
nı veya emniyetini- tehdit eden bir vaziyet hâ
sıl olursa derhal toplaşıp çaresini düşünmeyi; 
ve nihayet aralarından birine tevcih oluna
cak silâhlı bir tecavüzü hepsine tevcih olunmuş 
telâkki edip ona'göre, - silâha müracaat etmek 
de dâhil olmak üzere - gereken tedbirleri alma
yı birbirlerine taahhüt etmiş bulunmaktadırlar. 

Görüyorsunuz ki, bu Andlaşma, silâhı^ an
cak mevcudiyetini, mukaddesatını ve kendisi 
gibi iyi niyetlerini ispat etmiş müttefiklerini 
müdafaa için kullananların; raf ahi, saadeti, in
kişaf ve terakkiyi ancak barışta, karşılıklı An
laşmada ve samimiyetle iş birliği yapmakta 
arayanların Andlaşmasıdır. (. 

BU Andlaşmâyı yapanların maksatlarım 
ideallerini anlatırken Türkiye Cumhuriyetinin 
maksat ve ideallerini anlatmaktan başka bir şey 
yapmış olmuyorum. İşte bunun içindir ki, 
Atlantik Andlaşması içine alınmaya her bakım
dan lâyık devletlerden biri oldu£<iuüz İm And
laşmâyı yapanlar tarafından teslim olunmuş ve 
bugün, biz de buna iltihaka davet edilmiş bu
lunuyoruz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, '""•.. 
Arzettiğim izahat gösteriyor ki, Atlantik 

Andlaşması yalnız bir askerî müdafaa vasıtası 
değil, çok geniş mânada, maddi ve mânevi yük
selişi hedef tutan bir dayanışma ve iş birliği 
Andlaşmasıdır. Fakat, maalesef yaşamakta 
olduğumuz çok nazik ve tehlikeli zamanların 
pir tecellisi olarak] fikirler, bu Andlagmamh da-
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| ha ziyade askerî'mahiyeti üzerinde toplanmak-
l tadır; Bü itibarla ben de, şimdi;; Andlaşittami 

br cephesi üzerinde biraz duracağım. Biraz 
evvel arzettiğim gibi, Andlaşmanıri beşinci 
maddesinde, taraflardain birine veya birçoğu
na karşı vukubulacak silâhlı bir tecavüzün 

, taraflardan her birince kendisine tevcih edil
miş bir tecavüz addedileceği yazılıdır. 6 ncı 
maddede ise, beşinci maddede vaz'edilen bu hük
mün nerelere tecavüz vâki olduğu takdirde 
cari olacağı tasrih edilmiştir. Bu tasrih, teca» 

i vüzün vukubulacağı memleketler veya mınta-
kalar tahdidi şekilde sayılmak suretiyle ya
pılmıştır. Eğer biz, Atlantik Andlaşmasma, bah
settiğim 6 ncı maddede sayılan yerlere toprak
larımızın kâffesi ilâve edilmeden iltihaka da* 

t vet olunsaydık, o zaman, .Türkiye bütün ülke
siyle Andlaşmaya girmiş olmıyacaktı. îşte bun
dan dolayıdır ki, Andlaşmâyı imzalıyan dev
letlerin, dostumuz Yunanistan'la birlikte bizim 
Anlaşmaya girerken davet olunmamız hususun
da Eylül 1951 de Ottawa 'da toplanan Atlantik 
Konseyinde prensip kararı almaları üzerine, 
bahsettiğim eksikliğin tamamlanması için ay
rıca bir vesika tanzimine lüzum hâsıl olmuş
tur. Bu vesikada, bugün Atlantik Andlaşması 
ile birlikte metni hımirunuza gelen, 17 Ekim 
1951 de Atlantik Teşkilâtı üyesin devletlerin 
temsilcileri tarafından Londra'da imzalanan 
ve her birinin teşriî usullerine göre tasdiki te
kemmül etmiş bulunan protokoldür. Bu pro-
tokölda, Türkiye ve Yunanistan'ın Atlantik 

I Andlaşmasma iltihak etmelerinin faydasına işa
ret edildikten sonra, Türkiye Andlaşmaya il
tihakı kabul ettiği takdirde, yukarıda bahsetti
ğim 6 ncı maddenin değişmiş olacağı beyan 
edilmekte ve eski 6 ncı maddenin yerini alacak 
yeni 6 ncı maddenin metni verilmektedir. Tet-
kikından da görüleceği gibi, bu yeni 6 ncı mad
dede, nerelerde taarruz vukuunun, Andlaşma
nın derpiş ettiği müşterek-harekete geçmeyi is
tilzam edeceği tasrih olunurken, sayılan ülke
ler "arasına Türkiye toprakları-kayıtsız ve 
şartsız olarak - ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
(Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Bir zamanlar, Atlantik;;, Andlaşmasma top
raklarımızın yalnız bir kısmı için alınacağımı
za, veya bu Andlaşmaya, diğer üyelere nispetle 
eşit şartlarla girmiyeceğimize dair ortaya çı-

{ kan birtakm yanlış haberler ve tefsirler kar-
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^ısında, fırsat düştükçe verdiğimiz izahatın isa-, 
betinbugün bu vesikalarla sabit olmuş bulunu
yor,, (Bravo sesleri, alkışlar). 

...-Muhterem arkadaşlar; bugün bir kanun ta
sarısı halinde önünüze elen güzel netice 1948 se
nesine kadar giden bir maziye maliktir. O zaman
dan beri gelip geçen hükümetler, emniyetimizi 
Birleşik Amerika'nın da dâhil olacağı muhtelif 
müşterek tedbirlerle kuvvetlendirmeye çalışmış
lardır. Bütün bu teşebbüsler, burada izaha lü
zum gönnediğim bir takım sebeplerden dolayı 
müspet bir neticeye varmamıştı. Birçok istihale
lerden^ sonra vaziyet, daima aynı istikamette çe
tin ve sabırlı emeklerle yavaş yavaş olgunlaştı-
rılmış ve nihayet bugünkü neticö elde edilmiştir. 

Bu münasebetle maksadımızın tahakkukunda 
çok müessir ve değerli yardımlarda bulunmuş 
olan Birleşik Amerika ile, kıymetli müzaheretle
rini gördüğümüz İngiltere ve Fransa'ya ve At
lantik Andlaşmasınm içinde mukadderatımızı 
birleştireceğimiz diğer üyelere şükran hislerimizi 
ifade etmek isteriz. (Bravo sesleri, alkışlar). Bu 
kısa tarihçeyi yapmaktan maksadım, bugünkü 
neticenin yıllaı-daıı beri bütün milletçe beklenen 
bir netice olduğunu tebarüz ettirmektir. 

Atlantik Andlaşması camiasının savunması 
için Türkiye'nin bu camiaya bağlanmasının ona 
mensup devletlere temin edeceği faydalar üze
rinde söz söylemeye artık lüzum yoktur. Çünkü 
onlar bu hakikati çok iyi anladıkları içindir ki, 
bizi kendi aralarına katılmaya davet etmiş bu
lunuyorlar. • 

Aziz arkadaşlar; 
Bugün, her türlü yıkıcı kuvvet karşısında 

hürriyet ve demokrasi cephesini sağlamlaştıran, 
menfaatlerimiz ve ideallerimiz bir olan bu camia 
ile sıkı tesanüt baglariyle, bağlanmak suretiyle 
mütekabil konırimayı el birliğiyle kalkınmayı ve 
yükselmeyi hedef tutan çok mühim bir vesikayı 
Hükümetiniz yüksek tasvibinize, arzetmiş. bulu
nuyor. i-

Bil vesikanın, hürriyet, istiklâl, demokrasi 
ideallerine bütün hürriyet aşıkı milletler gibi 
samimiyetle bağlı olan milletimizin arzu ve ira
desine ve onun mümessili olan muhterem Mecli
sin isabetli direktiflerine tamamen uygun oldu
ğu kanaatindeyiz. Karar yüksek heyetinize aittir. 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz, Dışişleri Komisyonu Baş
kanı Samsun Milletvekili. Piruz Kesim'indir. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞ&AN1 Fİ-

BUZ KESÎM (Samsun) -~ Muhterem-arkadaş
lar, Türkiye [ Büyük Millet Meclisi yine tarihî 
günlerinden birini yaşıyor. Memleketimizin var
lığı ve geleceği ile sıkı sıkıya ilgili bir siylisi ve
sika yüksek tasvibinize arzedilmiş bulunmakta
dır : .*.. V "') ' 
; Her türlü ihtimal ve şartlar idinde toprağım 
müdafaaya arzetmiş milletimiz, ikinci dün^a 
harbinin başından bugüne kadar, seferber b|r 
orduyu ayakta tutmak külfetlerine katlanmıştır. 
1945 den beri de durmadan devam eden çetin 
bir sinir harbinin her türlü yıpratıcı tecellileri
ne tek başına mukavemet etmiştir. 

Atlantik Paktına vâki davetle on iki devlet 
bugün hudutlarımıza yapılacak silâhlı bir taar-

[ ruzu kendi memleketlerine yapılmış addedecekle
rini Auayasalarmdaki salahiyetli organlarının 
tasdikiyle bize karşı mütekabiliyet esası dahi
linde taahhüt etmektedirler. Hür dünyanın müş
terek varlığını bu devletlerle birlikte müdafaaya 
katılıyoruz. 
^ Bütün tarihimizde ilk defa olarak bu kadar 
ehemmiyetli siyasi ve askerî bir emniyet manzu
mesine, eşit haklarla girmenin ifade ettiği mânayı 
ve bunun bizleri yarma ne kadar büyük bir 
güvenle baktırdığını düşünürken, haklı görece
ğiniz, bir gurur ve heyecan duyuyor ve sözleri
me devam etmeden Hükümete bütün .kalbimle 
teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 
.;, Bu neticeyi .almak, kolay olmadı. Demokrat 

parti iktidarı ele almadan Emniyet Konseyine 
girmek teşebbüsümüzün neticeleri hatırlardadır. 
Birleşmiş Milletlerin Umumi Heyetinde beş defa 
reye arzedildik ve beş defa ret, edildik. Atlantik 
Paktına girmemiz hakkında yapılmış teşebbüsle
rin neticesini de biliyorsunuz. ' 
* İktidarı ele alan Demokrat Parti Hüküme
tinin kısa bir müddeteki fâaliyeti zamanında 
Emniyet Konseyinde yer aldık. 

İktidara geldiği günden beri takip ettiği ha
ricî siyaset hakkında Hükümetimizin dahilde 
mâruz kaldığı!haksız tariz ve telmıİiler; umumi 
efkârımızda aleyhte yaratılmak istenilen cere
yanlar ve şüpheler bütün memleketin malûmu
dur. Fakat bu Hükümet şuurlu ve sebatlı çalış
maları ile ve yerinde aldığı kararlarla, millet
lerarası siyasetinde ve müşterek emniyet saha-

I smda rolümüzün ne kadar ehemmiyetli ol abile-
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ceğı hakkında muhatâplârımizdâ müspet bir ka- I 
naat husulünü sağlamış ve bugünkü neticeyi is
tihsale muvaffak olmuştur. 

Bu yolda iktiham edilen müşküllerin ve kat-
1 anılan sıkıntıların ağırlığı altında ne kadar 
üzülmüş olursak olalım bugünkü neticenin bü
yük milletimizin tarihî bünyesindeki kudret ve 

<•• azminden/taahhütlerini sadıkane yerine getir
mekteki tanınmış vefasından olduğunu unut
muyoruz. Netico bu itibarla bir partinin değil 
bütün milletin malıdır. Aziz milletimize müba
rek olsun. (Alkışlar) 

Demokrat memleketlerin haricî siyaset saha
sında taahhütlere girişebilmesi efkârı umumiye-
lerinin mutabakatı ile mümkündür. Birleşmiş 
Milletlerin müşterek emniyet prensibine bağlı
lığımızın bariz bir delilini daha teşkil eden Ko
re meselesindeki tereddütsüz kararımız ve Ko
re'de Birleşmiş Milletler gayesini temin yolun-, 
da askerlerimizin millî tarihimize yeni şeref sa-
hifeleri yazdırtan büyük kahramanlıkları De-i ı 
nıokrat memleketlerin umumi efkârında, bu mu
tabakatı sağlıyan başlıca âmillerinden olmuş-' 
tur. Böyle bir günde Kore şehit ve gazilerimizin 

, aziz hâtıraları önünde, bir kere daha minnet ve 
şükranla eğiliyoruz (Alkışlar) • u._ 

Muhterem arkadaşlar, ,; ' .• 
Bütün beşeriyete her bakımdan ağır feda

kârlıklara mal olan ikinci Dünya Harbi biteli 
seneler geçtiği halde sulh bir türlü teessüs 
edemedi. Vo medeni âlem siyasi gerginliklerin: 
endişeler doğuran, yıpratan baskısından kur
tulamadı. • 

iktisadi inkişaflara mâni plan, her aile oca-; ı 
ğında huzursuzluk yaratan bu halin en fazla; 

ıstıraplarını çekenler arasında aziz memleketi
miz de- bulunmaktadır; i 

Birleşmiş Milletler Anayasası sulhu' sevenle-: 

ro ümitler vermişti. Dünyada Milletlerarası ih
tilâfların artık silâha müracaat edilmeksizin 
anlaşma yollariyle halledileceğine, her tarafta • 
inşan, haklarına riayet .olunacağına . samimi
yetle inananlar oldu. ,, \ 

. ; sFakat Veto hakkı önünda Güvenlik Konşe-
L .ryinin. çalışmaları felce uğratıldı. Ve Anaya

sanın gayelerini tahakkuk ettirecek, Milletler
arası kurmayı gibi başlıca organların vücut 
bulmasına bir türlü imkân verilmedi. 

Harbde aynı safta çarpışan Büyük devlet- j 
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| 1er sulhte anlaşamadılar. Ve hepsi aynı gaye

yi gütmüyorlardı. Sırasiylc Maearistn, Bul
garistan, Romanya, Polonya, Çekoslovakya Chur-
chirin. tabiriyle demir perde arkasına geçi
rildiler. '.••'••.. 

Uçları Sovyet Rusya'ya bağlanmak üzere • 
yukarıda saydığım memleketler 'arasında Ka-

I sim 1947 den beri 24 yardım anlaşması teati 
edildi. 

1945 ten beri, aziz topraklarımızdan parça
lar istemek; aradaki dostluk muahedesini fes
hetmek suretiyle üzerimizde başlıyan tazyik 
vo sinir muharebesinin cihanşümul mahiyeti 
nihayet 1947 de bütün dünyada anlaşılmış oldu. 

ingiltere teeerrüt politikasından•'*çıkarak 
Fransa ile 4 Mart 1947 Dünkerk Anlaşmasını 
imza etti. Amerika, Avrupa Milletlerinin ken
disinin • yardımı olmak&ızin beliren tecavüz teh
likelerine karşı köyamıyacağmı anladı. Dünya 
ölçüsünde bir tarihî hâdise olarak Birleşik 
Amerika'nın Sayın Başkanı 12' Mart İÖ47 Kon
grede « dahilî ve haricî tazyiklere mukavemet 
eden devl6tlere Amerika'nın müzaheret edece
ğini» açıkladı. ' , ' / ' ''.''*[ 

Amerika'nın bugürtkü saym başkanının ismi
ne izafetle Tnırhatı Doktrini ismiyle .anılan 
Amerika'nrh bu müzahereti sayesindedir ki, 
harpten sonra hemen askerlerini terhis eden 
Avrupa' Devletleri yaklaşan tehlikeye karşı 
koymak için yeniden kımıldandılar. ' 

; Yine aynı doktrinle biz de Amerika 'dan as
kerî yardım görmeye başladık. ^.Bu askeri yar
dımdan sonra Avrupa'daki hür' 'devletlerin ik-

:i lİsâdeh "kalkınması "ve teşk^tlandırılmasi için 
.Marshalî Plânının tatbikına geçildi. , .'' "/" 

'. Birleşik Amerika 'nın askerî, ve iktisadi l̂ al-
kınmaya.muteye bu geniş ve alicenap, yar-
'drniı ideale pağlı necip bir milletin dünya hür
riyeti .ugrunjla fedakârlığı nerelere kadar götü
rebileceğinin bariz bir misali olarak tarihle 
şükranla yadedilecektir,. , t ? 

Batı Avrupa Devletleri 17 Mart 19^8 de 
Brüksel Paktını -imzalıyorlardı. ; v

; ••'.•'• •• ••, 
« Haziran 194.8 de Birleşik Amerika Ayan 

Âzasından Vandenberg'in Birleşik Devletlerin 
millî emniyetiyle ilgili bölge ve kollektif gü
venlik Andlaşmalarma Birleşmiş Milletler Ana
yasasının çerçevesi dâhilinde iltihak edebilece
ğine dair olan teklifin senatoca kabulü üzerine 
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artık Birleşik Amerika'da sulh zamanında tc-
cerrüt politikasından çıkabilecek vaziyete gir
miştir. 

Tavizlerin sulhu temin etmiyeceği birinci ve 
ikinci dünya harplerindeki misallerle anlaşıl
mıştır. 

Diğer, taraftan, Birleşik Amerikanın iştirak 
edeceği daha evvelden malûm olsaydı Birinci 
ve İkinci Dünya harplerinin çıkmıyacağma ina
nanlar da vardı. 

Tavizlere nihayet vermek ve mütecavize 
prim ödememek, milletlerin hürriyetini koru
mak hususundaki azmini Birleşik Amerika 
4 Nisan 1949 da diğer on bir devletle beraber 
imza eylediği ve Atlantik Paktı ismi verilen 
Andlaşma ile dünya muvacehesinde ilân eyledi. 
Bu, Birleşik Amerikanın Birleşmiş Milletler 
Anayasasından sonra Amerika Kıtası haricinde 
almış olduğu ilk beynelmilel bir taahhüttür. 
Bizim Atlantik Misakma iltihakımız hususunda 
başta Sayın Başkan Truman olmak üzere bütün 
Birleşik Amerika devlet adamları, matbuat ve 
bütün Amerikan Milletinin gösterdiği canlı alâ
kayı burada bugün bu münasebetle şükranla 
zikretmeyi bir vazife biliyorum. (Alkışlar) 

Hedefi yalnız tedafüi olan Atlantik Paktına 
bu Paktı imza eden bütün diğer devletler gibi 
aynı hak ve vecibelerle giriyoruz. Bu Pakt harb 
için değil harbe mâni olmak için düşünülmüş
tür. Paktın can noktası askerî teşkilâtına taal
lûk eden madde hükümleri ve bunların tatbik 
şekilleridir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin millî 
devletimizin kuruluşundan beri takip ettikleri 
siyaset kollektif güvenlik prensibine ne kadar 
bağlı olduğumuzu bütün âleme ispat etmiştir. 
Birleşmiş Milletler Anayasası çerçevesi içindeki 
bu yeni girdiğimiz emniyet manzumesinde taah
hütlerini halisane yerine getireceğimizden emin 
olan diğer azaların da bize karşı aynı suretle 
mukabele edecekleri şüphesizdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Siyasi ve askerî andlaşmaların bize temin ede

cekleri emniyet ve yardım ne kadar mühim ve 
kıymetli olursa olsun daima hatırda tutmak lâ-
zımgelir ki, millî mevcudiyetimizin . hakiki isti
natgahı vatandaşlar arasındaki sevgi ve itimat 
ve bu sevgi ve itimattan doğan sarsılmaz millî 
birliktir. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Dış siyasette takip olunacak her yolun ken

disine has tehlikeleri vardır. Fakat bir Fransız 
meslektaşımın söylediği gibi tehlikelerin en bü
yüğü göze alınması icabeden tehlikenin seçilme-
mesiclir. 

Atlantik Paktına girmekle en doğru yolu seç
tiğimizden hiç şüphemiz yoktur. Bu suretle me
deniyet ve ilerleme yolunda örnekler vermiş on 
dört güzide millet, hür dünyayı, insan haklarını 
ve medeniyetin müşterek varlığını her türlü te
cavüz teşebbüslerine karşı müdafaa , azminde 
birleşmiş bulunuyorlar. Hükümetimiz tarafından 
yüksek tasviplerine sunulan vesika bu azmin 
hukuki ifadesidir. Her türlü imkân ve şartlar 
içinde topraklarını korumaya karar vermiş mil
letimiz şimdi insanlık ideallerini muhtemel teca
vüzlerden korumak yolunda başta Birleşik Ame
rika Milleti olmak üzere on üç devlet ile mukad
derat birliği yapacaktır. İnandığı . büyük dâva
lara Milletimiz tarihi boyunca bütün mevcudi
yetiyle sarılmıştır. İdeallere bağlılık Türk Mille
tinin şiarıdır. Kendisine hâs meziyetleriyle hür
riyetleri ve hakları koruma sahasındaki iş birli
ğinde de büyük faydalar sağlıyacağmdan yeni 
müttefiklerimiz emin olmalıdırlar. 

Atlantik Paktını imzalıyan garp devletleri
nin sulhu korumaktan ibaret olan bu Pakt'm he
defini tahakkuk ettirmek için kendilerine isabet 
eden külfet ve fedakârlıklara olduğu gibi kat
lanmakta tereddüt göstermiyecekleri tabiîdir. İn
sanlık şeref ve hürriyetlerine hürmet edilmesini 
temin edecek bir sulhun istikrar bulması yo
lunda katlanılacak fedakârlık ve külfetler muh
temel bir harbin insanlığa, medeniyete ve fikir 
âlemine ika edeceği tahribat önünde çok görüle
mez. 

Kendisine gösterilecek güvenliğe, milletimi
zin ahde vefa şiariyle ayni suretle mukabele 
edeceğine herkesin inanmış olduğuna emin ola
biliriz. 

Millî siyasetimizin ilham kaynağı Büyük Mil
let Meclisidir. 

Büyük Meclisten aldığı ilhamla iki seneyi 
bulmıyan çalışmaları neticesinde Hükümetimizin 
huzurunuza getirdiği vesika baklanda bugün 
izhar buyuracağınız reyler, sulhu temine matuf 
muazzam bir emniyet manzumesinin temellerin
den birisini de Türk Milletine istinat ettirecektir. 
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Türk milletinin mukadderatını elinde tutan 

Büyük Meclis bu münasebetle Milletimizin kol-
lefctif emniyet prensipine ve dünya sulhüne ne 
tadar merbut olduğunu bir kere daha âleme ilân 
etmiş bulunacaktır. 

Tarih, bu şerefi, milletin serbest reyile inti
hap edilmiş bu Büyük Meclise tevcih etmiş bulu
nuyor. .(Alkışlar) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Grupumuz adına söz. istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi C. H. P. Meclis Grupu 
adına sayın Faik Ahmed Barutçu konuşacaklar-

, dıı, 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlar, Kuzey Atlantik Paktına 
Türkiye'nin iltihakını tesbit eden vesikayı mem
nuniyetle karşılıyoruz. (Bravo sesleri) 

^ -
Tasdikmıza sunulan bu vesikada Türkiye ül

kesine vukubulacak tecavüz âkit]ara vukubula-
cak tecavüzlerle aynı mahiyet ve ehemmiyette 
olarak müşterek tecavüze uğramanın faaliyet ve 
tedbir] erini tahrik edeceği tasrih edilmiştir. 
Bununla, demokrasi prensipleri üzerine kurulu 
hürriyet ve meşru müdafaa safındaki hükümet
ler arasında yerini çoktan beri almış bulunan 
Türkiye'nin durumu yeni bir teyidini bulmuş
tur. İdealimize uygun olan bu neticeyi Cumhu
riyet Halk Partisi memleketin siyasi emniyetini 
müşterek ahde bağlıyan bir vesika olarak kıy
metli saymaktadır. (Bravo sesleri) Temenni ede
riz ki, tecavüz hâdiseleri vuku bulmasın ve mil
letler sulh içinde yaşamak için aralarındaki mü
dafaa sistemine bizim, iltihakımızla daha çok im
kân elde etmiş olsunlar. Paktın hükümleri, her 
memleketin .kendi Anayasasına göre tatbik oluna
caktır. Bugün Anayasamıza göre ilk tasdik muame
lesini yapacağız. . Bundan sonraki tatbikatta da: 
Anayasamızın hükümlerine göre hareket edil
mesini ve pakta ait her yeni sözleşmenin Anaya
sakaidelerine tıygun olarak ancak Yüksek Mec
lisin tasvibi ile hüküm ifade etmesini lüzumlu 
ve tabiî görürüz. 

Muhterem arkadaşlar; Kuzey Atlantik Paktı 
bir askerî savunma tertibinin temelini teşkil 
eder. Bu itibarla asıl mesele bundan sonra cere
yan edecek askerî müzakereler üzerinde bütün 
ehemmiyetini toplıyacaktır. 

Kuzey Atlantik Paktı içinde Türkiye'nin 
durumu iştratejik . bakımdan bir yalnızlık gös-
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I termektedir. Bu sebeple askerî müzakerelerin 

bizim için hususi bir ehemmiyeti vardır. Bu
gün iltihakımızla kader birliği yaptığımız Dev-

l letlcre, biz bir askerî kudret ve emniyet ekle
miş oluyoruz. Bu Pakttan askerî bakımdan bi
zim de elde edeceğimiz faydanın, temin ettiği
mizden asla noksan olmamasını istemde hakkı-

| mızdır. Biz Atlantik Paktının en" uzak askerî 
kanadını teşkil ediyoruz. Bu kanat ne • kadar 
kuvvetli olursa bütün tertip o kadar sağlam c-
sasa istinat etmiş olur. Tecavüz karşısında yal
nızlık durumumuzun kısa olması ve meşru mü
dafaa durumundaki bir mücadelenin ilk ânın
dan itibaren derhal hava müdafaası, bakımın
dan müttefiklerden kâfi istinat görmemiz ve 
bütün hazırlık devrinde Türkiye'nin âzami 
kuvvetle kendi savunmasına muktedir kılm-

I ması şimdi söyliyebileeeğimiz en ehemmiyetli 
askerî mevzulardır. Ancak bu şartlarla Türki
ye muhtemel bir tecavüz karşısında sağlam 

I kanadı teşkil eder. Ve kendi memleketimizi 
i âzami kudretle ve kabil olan.cn geniş sahada 

savunma imkânını bulabiliriz. Âkıdlarm hüsnü 
niyetlo bu mevzuları dikkat nazarına alacakla
rını tahmin ediyoruz. 

Aziz arkadaşlar, 
I Atlantik Paktına girişimiz kuvvetli ve iti-
I barlı bir Türkiye'nin uzun seneler her milletten 
i ziyade yaptığı fedakârlıkların mahsûlü ve ci-
I han hâdiselerinin Türkiye'nin ehemmiyetini ar-
j tiran bir neticesidir. Millet olarak bu neticeyi 
I uzun fedakârlıkların bir semeresi olarak karşılı

yoruz. Türkiye Atlantik Paktına, bir sulh unsuru 
olarak giriyor. İdealimiz ve menfaatimiz bu pakt
ların silâhlı tecavüz ve mücadeleleri önlenmesi ve 

. sulhu korumasıdır. Millî siyasetimiz ve millî 
karakterimiz hiçbir komşuya karsı bizden bir te
cavüz ve tahrik vukua gelmesine müsaade et
mez. '(Alkışlar) Bizim bütün maksadımız Bir
leşmiş ; Milletlerin / ideali olan milletlerarası 
sulhun tahakkuku imkânını artırmaktır. 1945 
ten beri yalnız başımıza takip etmeye mecbur 

I kaldığımız memleket tamamlığı için fedakâr-
I lık ve 1947 den beri Birleşik Amerika ile yapı

lan İş Birliğinin mütteakıp tekâmülü cihan hâ
diselerinin inkişaf iyle bugünkü neticeyi ver
miştir. 

• Birleşik Amerika Hükümetinin bu mevzuda 
Türkiye üzerinde gösterdiği alâkaya müteşek-

I kir olduğumuzu ifade etmeyi zevkli bir vazife 
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biliriz. (Sağdan alkışlar) Bu hususta müttefik
lerimiz İngiltere ve Fransanm diğer âkit devlet-
lerin alâkalarını da teşekkürle yâdederiz. (Sağ
dan alkışlar) Ve Hükümeti de bu yoldaki gay
retlerinden ve millî bir politikanın vâsıl oldu
ğu bir merhale olarak tehlikelere karşı siyasi 
yeni bir teminatın mukavelesini hazırlamaya 
muvaffak olduklarından dolayı tebrik ederiz. 
(Alkışlar) 

Bu eserin tahmil ettiği vazife ve mesuliyet
leri, ferdin hürriyeti ve hakkın hâkimiyetine 
dayanan demokrasi prensiplerinin korunmasın
da birleştiğimiz devletlerin usulleriyle tatbik ve 
icra edilen demokratik anlayışlar içinde, takip 
etmek başlıca ödevimizdir. 

Atlantik Paktını millî bir eser olarak tasvip 
ediyoruz, memleketimiz için ve dünya sulhu 
için hayırlı olmasını temenni eyleriz. (Bravo 
sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Abdüı-rahman Boyacıgiller-
indir. 

(Burada yok sesleri) (Vazgeçmiştir ses
leri) . . • 

BAŞKAN — Mademki yoklar ve konuşmak
tan vazgeçmişlerdir, o halde söz Demokrat Par
ti Meclis Grupu adına konuşacak olan Erzurum 
Milletvekili Rıfkı Salim Burçak'mdır. 

•DEMOKRAT PAETÎ ADINA RIFKI SA
LİM BURÇAK (Erzurum) — Muhterem arka
daşlarım; memleketimizin Atlantik Misakma il
tihak etmek üzere bulunduğu şu sırada bu bü
yük hâdisenin evvelâ dünyanın barış ve güven
liği bakımından, saniyen yurdumuzun dış em
niyeti. bakımından haiz olduğu ehemmiyeti tah
lil etmek ve sonra Atlantik Paktı mevzuunun 
iç politikamızda bıraktığı tesirlere kısaca işa
ret etmek istiyoruz. 

Arkadaşlarım, İkinci Cihan Savaşının de
mokrasiler tarafından kazanılmasını mütaakıp 
dünyanın artık devamlı bir sulh ,ve huzur dev
rine girmiş olacağı kuvvetle ümit edilirken bu
nun tamamen aksine olarak her gün biraz daha 
artan tehlikeli bir emniyetsizlik havasının bü
tün dünyayı ihata ettiği malûmdur. Bu emni
yetsizliğin hangi sebeplerden ileri geldiği de ge
ne herkes tarafından bilinen bir hakikattir. Şu 
kadarını söyliyeyim ki, bugün hemen bütün 
dünya milletleri birbirinin karşısında kuvvetli 
dikilen iki cepheye ayrılmış bulunuyor, 
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ı Bu iki cephe arasındaki münasebetler, ikin

ci Cihan Savaşının fiilen sona erdiği tarihten 
bugüne kadar, çeşitli buhranlardan geçerek her 
gün biraz daha gerginleşmiş ve böylece insan
lık âleminin en az yarım asırdan beri özlediği 
bütün dünyaya şâmil kollektif barış ve emni
yet sistemi bugün artık denebilir ki, bir hayal 
haline gelmiştir. 

İkinci Dünya Harbi henüz sona ermeden, 
gelecek nesilleri yeni bir savaşın yıkıcı tesirle
rinden korumak, devamlı ve müstakar bir sulh 
devri açmak maksadiyle kurulmuş olan Birleş
miş Milletler teşkilâtının, bu teşkilât kuruldu
ğu zaman kendisine bağlanan ümitleri haklı çı
karacak bir vaziyette olduğunu bugün için id
dia edebilmeye imkân yoktur. 

Birleşmiş Milletlerin dünya sulhunu kuv
vetli bir teminat altına alma hususunda kâfi 
derecede ..müessir bir teşkilât olmadığı anla
şılınca, ilkin Batı Avrupa devletleri kendi ara
larında başka bir müdafaa sistemi kurmak za
ruretini hissetmişlerdir. Buna bilâhara diğer 
bâzı Avrupa devletleriyle Kanada ve Birleşik 
Amerikalını da katılmasiyle Atlantik Misakı 

I denilen daha geniş bir savunma cephesi orta-
I ya çıkmıştır. Demirperde arkasındaki devlet

ler topluluğuna karşı Batı Avrupa'nın hürri
yet nizamın: ve varlığını koruyabilecek dün-
ya; yüzünde mevcut bugün en kuvvetli teşki
lât Atlantik Paktıdır. Barış zamanında barışı 
muhafaza etmek maksadiyle dünya tarihinde 
kurulmuş olan milletlerarası ilk ordu Atlantik 
Ordusudur. 

Bugünkü şartlar içerisinde, soğuk harb de
vam ettiği müddetçe Batı Avrupa adiyle anı
lan hür milletler topluluğunun kendi varlığı
nı koruyabilmesinin, her şeyden önce bu dev- J 

letlerin kendi aralarında müttehit ve mütesa
nit bulunmaları şartına bağlı olduğuna inanı
yoruz. 

Türkiye'nin Atlantik Paktına iltihakiyle 
Batı Avrupa müdafaa sisteminin bir kat daha 
kuvvet kazandığı aşikârdır. Her keşçe bilinen 
barışçı siyasetiyle, ahitlerine bağlılığı ve dai
ma hesaba katılan kuvvetiyle Türkiye, bugüne 
kadar Yakın Şark'm sulh ve istikrarında mü
him roller ila etmiştir. (Alkışlar, bravo sesleri). 
Kolektif barış idealine yürekten bağlı, Bir
leşmiş Milletler dâvasına inanmış ve bu dâva 

[ uğrunda kahramanca hizmetlerde bulunmuş 
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olan böyle .bir devle t in Atlantik Müdafaa Sis* I 

Jemine : ; iştiraki Orta Doğu ve Yakın Şark'm 
,ve dolayısiyle bütün dünyanın barış ve huzu
runa elbette ki büyük ölçüde hizmet edecektir. 
Atlantik Paktı, sağ kanadını kara Avrupa'nın 
en kuvvetli ordularından birine sahip ve dün
yanın en ehemmiyetli stratejik noktalarından 
birinde kâin Türkiye gibi bir devlete istinat 
ettirmekle çok, şeyler kazanacaktır. 

Bu bakımdan, Atlantik Paktı devletlerinin 
yurdumuza karşı göstermiş oldukları samimî 
kabul ve .anlayıştan dolayı başta Birleşik Ame
rika olmak üzere bütün üyelere en derin te- ' 
şekkürlerinıizi sunarken, • aynı zamanda, Tür
kiye'yi kendi aralarına almakla dünya sulhüne 
yapmış oldukları büyük hizmetten dolayı da 
kendilerini tebrik etmek isteriz. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarını, Atlantik Paktının 
bizzat Türkiye için arzettiği ehemmiyete ge
lince : ikinci Cihan Savaşının sona erdiği ta
rihten beri memleketimizin dış emniyet bakı
mından büyük bir huzursuzluk içerisinde ya
şadığını gizlemeye hacet yoktur. Zira Batı Av
rupa, komünist emperyalizminin sadece müş
terek bir tehdidi altında bulunduğu halde*yur- ' 
dumuz senelerden beri, bütün dünyayı tehdit 
eden ve kendisiyle karadan ve denizden kom
şu bulunduğumuz bir devletin aynı zamanda 
toprak talepleri ile de karşılaşmıştır. Bu iti
barla denebilir iki, bütün dünya milletleri ara
sında toplu emniyet sistemine en fazla ihtiya
cı olan devlet Türkiye'dir. Türkiye yıllarca 
türlü baskı ve tehditler altında bulundurulmuş, 
sinir harbinin çeşitli şekilleri yurdumuz üze
rinde devamlı bir surette tecrübe edilmiştir. 
Bu yüzden, i'stiklâlini ve toprak'bütünlüğünü 
muhafaza etmek endişesiyle gene bütün dünya 
milletleri içerisinde en 'büyük fedakârlıklara 
ve malî külfetlere katlanan yegâne devlet Tür
kiye'dir. l 

Batı Avrupa devletleri .Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtını kâfi. görmeyip kendi aralarında 
yeni müdafaa sistemleri kurarken, mevcudi
yeti bizzat Batı Avrupa için dahi hayati . 
derecede ehemmiyetli olan bir memleket sene
lerce toplu emniyet sisteminin dışında bıra
kılmıştır. Birleşik Amerika'nın, Truman Dokt
rini ve Marshall Plânı gereğince yurdumuza 
yapmış olduğu büyük yardımları burada şük
ranla karşılamakla beraber, bu türlü al akala- | 

.1952 O : 1 
rm ahdî bir teminatla desteklenmemiş uolması 
Türk Milletinin başlıca kaygusunü. teşkil net-
miştir. Zira Truman Doktrini ve Marshall Yar-

.' dimi tek taraflı bir yardım ve yardım va.din-
den ileri bir mahiyet arzetmemekte idi. 
'• Diğer yandan, orta - Doğu ve yakın - Şarkın 

kilit taşı mesabesinde olan Türkiye'nin Atlan
tik müdafaa sistemi içerisine alınmamış olma
sı, aynı zamanda düşmanların her türlü poli
tika taarruzlarına ve menfi propagandalarına 
da. müsait bir zemin hazırlıyordu. Halbuki 
Türkiye'nin silâh kadar, belki de silâhtan da
ha ziyade toplu emniyet sistemine ihtiyacı 
vardı. Türkiye kendisinin de Batı âleminin ih
mal edileni iyen bir uzvu .olarak görülmesini 
medeniyet dünyasından haklı olarak istiyor ve 
bekliyordu. 

Atlantik Paktı şimdi Doğu hudutlarını Ad
riyatik kıyılarından Türkiye'nin Kars hududu
na kadar uzatmakla Batı Avrupa müdafaa sis
temi büyük ölçüde kuvvetlendiği gibi Türkiye'
nin dış emniyeti de artık sağlam bir teminata 
bağlanmış bulunuyor. 

Batılı Devletler Türkiye'nin kaderi karşısın
da lâkayıd ve seyirci-kalamayacaklarını, bu mem
leketi, Batılılar topluluğunu teşkil eden cami
anın ihmal cdilemiycn bir unsuru telâkki ettik
lerini kabul ve bunu ilân ediyorlar. Atlantik 
Paktı otomatik yardım taahhüdünü ihtiva 
eden bir Andlaşma olmamakla beraber bundan 
böyle Türkiye'ye müteveccihen silâhlı bir ta
arruz, Paktın beşinci maddesi gereğince, Taraf
ların hepsi aleyhine yönetilmiş bir taarruz o-
larak telâkki edilecektir. Söylemeye hacet yok
tur ki, Paktın diğer bütün üyeleri de birbirle
rine bu türlü bir taahhütle bağlanmışlardır.. 

Emniyetle söylenebilir ki, yurdumuzun mu* 
kadderatı bugünden itibaren hür milletler top
luluğunun mukadderatına artık ayrılma ka
bul etmez bir surette bağlanmış oluyor. 

Şimdi arkadaşlarım, Atlantik Paktı mevzu-
unun iç politika hâdiseleri arasındaki mevki
ine ye tesirlerine kısaca işaret edeceğiz. Yük
sek Mecliste memleketin bu derece ehemmiyetli 
bir meselesi görüşülürken bunu partilerara-
sı bir ayrılık şekline sokmak istemiyeceğimi-
zi takdir buyurursunuz. Ancak dış politikada 
iktidarla muhalefet arasında daima ahenkli 
bir mesainin kurulmasını arzu ettiğimiz için 
partilerarası münasebetler bakımından, tarih 
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muvacehenindi; bir iki noktayı tesbit etmekte 
faydalardır . 

Tesbit ^etmek istediğim birinci lıakikat şu
dur : Menderes Hükümetinin devamlı ve çetin 
çalışmaları sonunda Atlantik 'Konseyinin Otta-
\va İçtimaında Türkiye'nin Pakta kabulü hak
kında prensip mutabakatına varıldıktan son
ra muhalefet tarafından ortaya şu türlü bir 
iddia atılmıştır : Türkiye'nin Atlantik Paktı
na kabulü memleketimizin öteden beri takip et
miş olduğu Batıya müteveccih dış siyasetinin 
tabiî, bir icabıdır. Bu itibarla Halk.Partisi za
manında başlamış olan bir eser bu defa mu
vaffakiyete ulaştırılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün elde etti
ğimiz bu büyük muvaffakiyet hakikaten Halk 
Partisi zamanında başlamış olan bir eserin ik
malinden mi ibarettir? Diğer bir tâbirle sabık 
iktidar zamanında başlamış olan'bir teşebbüs bir 
miktar ilerledikten sonra bunun semerelerini top
lamak şimdi bizim iktidarımıza mı nasip olmuş
tur? Nitekim Faik Ahmet Barutçu arkadaşımız 
deminki beyanatı arasında da bunu üstü kapalı 
olarak gene ifade ettiler. 

Bu nokta bendenizce son derece ehemmiyet
lidir. Şu itibarla ki, Atlantik Paktı mevzuunda 
bundan böyle partiler arasında vukuu muhtemel 
bir takım lüzumsuz münakaşa, ve mücadeleleri 
önliyeceği için aydınlanmasında fayda vardır. 

Şunu hemen söylemeliyim'ki, Halk Partisi 
iktidarı Atlantik Paktının memleketimiz bakı
mından arzettiği ehemmiyeti bidayette gereği gi
bi kavramış bulunuyordu. Filhakika Günaltay 
Hükümeti, dünyayı tehdit eden malûm teh
likeye karşı Batı Avrupa'da müşterek bir müda
faa cephesi kurulurken yurdumuzun bu cephe
nin dışında bırakılmasının bizim için ne derece 
tehlikeli bir durum yaratacağını göz önünde tu
tarak, Atlantik Paktı henüz hazırlık safhasında 
iken, buna katılmak için teşebbüslere geçmiş, 
elinden gelen bütün gayreti ile çalışmış ve fakat 
bu teşebbüslerinde muvaffak olamamıştı. 

' işte bu muvaf'fakiyetsizlik Günaltay Hükü
metini ümitsizliğe, hattâ ye'se düşürdü. Sabık 
iktidar bu türlü bir haleti ruhiye içerisinde ar
tık Türkiye'nin Atlantik Paktına giremiyeceğine 
(Sağdan, öyle değil sesleri, soldan öyledir, de
vam sesleri) bunnun imkânsız olduğuna kanaat 
getirerek teşebbüslerinden tamamen vazgeçti. 

Tarih muvacehesinde bu türlü bir hükmü ka-
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} tiyetle düşürürken mücerret bir iddiayi öne sür

düğümüzü zannetmemenizi rica ederiz. Zira bu 
hükmü bizzat sabık Başbakan Muhterem Günal
tay ile Hariciye Bakanı Sadak vermiş bulunu-
nuyorlar. Filhakika Günaltay 30 Nisan 1949 da 
Tan Gazetesinin başyazarı Ali Naci Karacan'a 
sureti mahsusada verdiği mühim bir beyanatın
da Atlantik Paleti baklanda aynen şunları söyle
miştir : 

Ali Naci Karacan şu suali soruyor : 
• Atlantik Paktına girilmedi. Bir Akdeniz Pak 

tının da şimdilik mevzuubahis olmadığı anla
şıldı. O halde bizim katı dış politika istikame
timizi ve dış politikada bugün hangi vaziyette 
bulunduğumuz gerçeğini kavramak için şu iki 
cepheli suali sormama müsaade buyurunuz. 

Amerika ile bağlılığımızın - şifahi dostluk 
sözleri ve yardım malzemesi haricinde - her hangi 
bir.maddi teminatı var mıdır? Türkiye Dışişleri 
Bakanının memleketten hareket günü ile avdet 
günü arasında geçen müddet zarfında bu sahada, 
ileri bir adım atılmış mıdır? 

Başbakan şöyle cevap vermiştir : 
«Atlantik Paktına girme mevzuunda biz bida

yetten beri pek hevesli davranmadık. Mutlaka 
Atlantik Paktına girelim diye bir teşebbüste bu
lunmadık. Çünkü böyle bir pakta girmenin bizim 

I için amelî bir faydası yoktu» (Soldan bravo ses
leri, alkışlar). 

Necmettin Sadak ise Amerika'dan avdette 11 
I Mayıs 1949 da Büyük Millet Meclisinde yaptığı 
! beyanatta : «Ben Vaşington'a, ne Atlantik Pak

tına girmek, ne bu hususta bir teklif ve talepte 
bulunmak ve ne de bir pakt imzalamak için git-

I medim. Bununla beraber, Atlantik Paktı gibi 
i âlemşümul bir hâdisenin inikasları hususunda fi

kir teatisinde bulunuşum kadar tabiî ve lüzumlu 
bir şey tasavvur olunamaz. 

«Atlantik Paktına dair Hükümetimizin görü-
I şü ise yüksek malûmlarıdır. Bu görüşü Büyük 
I Millet Meclisinde, -16 Mart 1949 tarihindeki beya-
j natımda aynen şöyle izah etmiştim : 
I «Şimali Atlantik Paktı adı verilen ve mahdut 

bir coğrafya bölgesine inhisar edeceği, kurucula
rı tarafından bize sarih surette ifade edilmiş olan 
bu karşılıklı Askerî Yardım Andlaşmasma, At
lantik kıyılarında bulunmıyan Türkiye'nin gir-

• mesi bahis mevzuu değildir.» Aynı beyanatında 
daha aşağıda : 

! «Yine tekrar ediyorum ki, Dışişleri Bakanınız 
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ne bir teklifte bulunmaya, ne de bir pakt muza- I 
keresine gitmiştir. Hattâ muhtemel bütün tefsir- I 
leri önlemek için, Amerika'yı ziyaretimin, Atlan
tik Paktının imzasından sonraya rastlaması hu
susunda tarafımızdan -'hassaten dikkat gösteril
miştir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Görülüyor ki, gerek eski Başbakan ve gerek 

Hariciye Vekili Türkiye'nin Atlantik Paktına 
girmesinin mevzııubahs olamıyaeağını sarahatle 
ifade etmişlerdir. Hattâ Başbakan Atlantik Pak- I 
tına girmek mevzuunda bidayetten beri pek he
vesli davranmadığımızı, mutlaka pakta girmek 
için bir teşebbüs yapmadığımızı, böyle bir pak- ı 
tın bizim için amelî bir faydası olmadığını da ifa
de etmiştir. (Doğru sesleri, soldan). 

Şimdi bu vaziyet, meseleyi bu tarzda tutmuş 
olan bir Hükümetin Türkiye'yi Atlantik Paktı
na bir miktar olsun yaklaştırdığını bugün iddia 
etmek mümkün müdür?. Hakikat şudur ki, Halk 
Partisi iktidarı, Atlantik Paktı mevzuunda De
mokrat Partiye her hangi bir hazırlık bırakmış 
olmayıp bu, tamamen yeni iktidar tarafından 
ele alınmış, azimle ve maharetle işlenmiş ve me
sut bir neticeye ulaştırılmış bir eserden ibaret
tir. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar). 

Bu meseleyi böylece tesbit ettikten sonra ikin
ci mühim bir nokta üzerinde de kısaca durmak 
istiyoruz. 

Bugün Türkiye Atlantik müdafaa sistemine 
Batı devletleriyle, eşit haklar ve eşit vazifeler
le giriyorsa bunda Kore kararının ve orada bü
tün dünyanın takdirini kazanan kahraman ordu
muzun şerefli hizmetlerinin hissesi pek büyük
tür. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Filhakika Türkiye Kore Harbine iştirak eder
ken sadece Birleşmiş Milletler Andlaşmasından 
mütevellit vecibelerini ifa ediyor, dünyanın ba
rış ve güvenliğini korumak maksadiyle kendi uh
desine düşen vazifeyi yerine getiriyordu. Ama 
açıkça söylemek lâzımdır ki, Kore Harbi Türki
ye'yi Atlantik Misakma götüren hâdiseler zin
cirinin en ehemmiyetli bir halkasını teşkil etmiş
tir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu itibarla Kore'de vatan müdafaası uğrunda 
canlarını vererek Türkiye'nin emniyeti, dâvası
na eşşik bir hizmette bulunmuş olan aziz şehit
lerimizin ruhlarını burada tazimle anarken bü- I 
tün Kore kahramanlarımıza ve Türk Ordusuna 
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minnet ve şükran borçlarımızı da ifa ediyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Kore savaşı, sadece dünyânın barış ve güven
liği bakımından değil aynı zamanda yurdumu
zun emniyeti bakımından da Türk Tarihine, gele
cek nesillerin her zaman iftiharla hatırlıyacakları 
büyük bir zafer olarak geçecektir. 

Biz kendi hesabımıza, yurdumuzun dış emni
yeti mevzuunda elde etmiş olduğu bu büyük mu
vaffakiyetten dolayı Menderes Hükümetini en 
iyi temennilerimizle tebrik ederiz. (Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar). -

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Bir dakika müsaade rica ediyorum, 
Usul hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Biraz evvel yüksek huzurunuz
da söz istiyen arkadaşların, isimlerini sırasiyle 
okuduk. Dışişleri Komisyonu Başkanı konuştuk
tan sonra Faik Alımed Barutçu arkadaşımız 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına 
söz istemişti. İçtüzüğün sarih hükmüne göre 
tercihan kendisine söz verildi. Sonra Abdür- x 

rahman Boyacıgiller söz istemiş bulunuyor ve 
Kâtibi Umumiliğe ismini yazdırdığı zaman Mil
let Partisi adına konuşacağından bahsetmişler. 

Dikkât buyuruldu ise, gerek C. H.-Partisi, 
gerekse Demokrat Parti adına konuşacak arka
daşları kürsüye davetim sırasında, « 85 nci 
maddenin sarih hükmüne göre ve Meclis Grup
ları adına konuşacaklardır » diye mâruzâtta 
bulunmuştum. Şimdiye kadar Mecliste Millet. 
Partisi namına yalnız Osman Bölükbaşı arkada
şımız konuşmakta idiler. Kendileri burada bu
lunsalardı söz, istedikleri takdirde Millet Par
tisi adına konuşmaları için yine kendilerine söz 
verecektim, o da bu sıfatla mâruzâtta bulun
mak imkânına malik olacaktı. 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, Boyacı-
gillerin Millet Partisine-girip girmediği hususu^ 
Yüksek Heyetinizce bilinmemektedir. Kaldı ki, 
arzettiğim gibi, 85 nci madde} yalnız bir Meclis :; 
grupu adına konuşulmak istenildiği zaman ter
cih hakkı tanınmasını âmirdir. Şimdi söz is
tiyen arkadaşlarımın isimlerini tekrar okuya
cağım ve bundan sonra tarihî olan bu toplantı-' 
da Boyacıgillerin de, kendi adına veya Millet 
Partisi adına, konuşmasını yüksek tasvibinize 
arzedeceğim. (Soldan, «konuşsun, konuşsun» 
sesleri). 
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ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon- I 

guldak) — Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim; söz ve

receğim. 
Söz alıp da henüz konuşmıyan arkadaşların 

isimlerini tekrar okuyorum: Füruzan Tekil (İs
tanbul), Celâl Yardımcı (Ağrı), Cihad Baban 
(İzmir), Suad Hayri Ürgüblü (Kayseri), Ali 
Fuacl Cebesoy (Eskişehir), Nadir Nadi (Muğ
la), Kemal Türkoğlu (Mardin), Osman Kapani 
(İzmir),..- Rıfkı Salim Burçak arkadaşımız ken
di adına konuşmak için isimlerini yazdırmışlar
dı, demokrat Parti Grupu adına konuşan ko
nuşmayı tercih etmişlerdir. Ethem Vassaf (Ko-
eaerj), Vasfi Menteş (İzmir), Sedad Barı (Sey
han), Hâmid Şevket İnce (Ankara), İsmail 
Berkok (Kayseri), Arif Hikmet Pamukoğlu 
(Giresun), Elimdeki liste budur. 

Şimdi Sinan Tekclioğlu arkadaşımız da söz 
istiyorlar. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Usul hakkında. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Şu anda 
usul hakkında söz verilemez, esasa girilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi usul hakkında söz vere
mem. (Gürültüler, söylesin sesleri) 

BAŞKAN—Boyacıgilİer söz istiyor, kendi
sine söz verilmesini reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Söz verilmesi kabul 
edilmiştir. 

Buyurun. , . ' 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon, 

guldak)—Muhterem arkadaşlar,, Sayın Meclis 
Başkanının bendenizi kürsüye davetleri sırasın
da meşru bir mazeret dolayısiyle vaktinde.icabet; 
edemedim. Onun için özür diliyorum. Bu maze
retim meşru bir sebebe istinat etmektedir. Bu
nu benden sormıyacâğmızı tahmin ederim. (Sol
dan: Neden sesleri) Arkadaşlar ısrar buyurur
larsa arzederim, 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Millet Par
tisine girdim. (Soldan alkışlar, «işte bunu bil
miyorduk sesleri) Bunu bilmiyen-arkadaş kal
mamıştır. Kaldı ki, İçtüzüğümüzde Meclis grup
larının kaç kişiden terekküp edeceği hakkında 
bir sarahat yoktur. İki arkadaş da bu grupu 
teşkil edebilir, bir arkadaş da bu grupu temsil 
edebilir. 

Üçüncü nokta da şudur ki; memlekette her
kes Millet Partisinin bu büyük siyasi muvaffa- j 
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kıyet muvacehesinde fikir ve mütalâası nedir? 
Bunu öğrenmek ister. (Mevzua mevzua sesleri, 
gürültüler') Demokrat arkadaşların bir muhalif 
partili arkadaşın konuşmasına tahammül ede
cek kadar geniş müsamahaya sahip olduklarını 
biliyorum. Nihayet benim konuşmamda endişe 
verecek bir şey de yoktur. (Gülüşmeler, gürül
tüler, «hayret, neden endişe edilecek» sesleri) 
(Esasa gel sesleri) 

Esasa girmeme müsaade ederseniz konuş
mama başlıyayım. 

BAŞKAN — Esasa girmeniz istenilmektedir. 
Esas baklanda konuşmanız kabul edilmiştir. 
Esas hakkında konuşunuz. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIG İLLER (De
vamla) , — Sayın arkadaşlar, bugün Kuzey At
lantik Aııdlaşmasına Türkiye Cumhuriyetinin 
katılmasına dair kanun tasarısının- görüşül
mesi vesilesiyle, Millet Partisi adına konuşmak 
ve parti görüşünü belirtmek imkânım kazandı
ğım için bahtiyarım.. 

Muhterem arkadaşlarını; Birleşik Amerika, 
Belçika, Danimarka, Fransa, Holânda, İngil
tere, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, 
Norveç ve Portekiz arasında 4 Nisan 1949 ta-, 
rihinde Vaşington'da imza edilmiş bulunan Ku-; 
zey Atlantik Aridlaşmaşma, mezkûr devletler. 
temsilcileri 14 Eylül 1951 tarihinde Ottawa'tla 
yaptıkları toplantı sonunda, . Türk Hükümeti
nin mütevali müracaatı ve Yunan Hükümeti-, 

: nin de bu isteğe uygun düşünce ve talebi, dün-, 
; yanın siyasi, iktisadi, askerî tahavvüllere ma-
; ruz kalması ye şartların değişmesi, Kore ola-, 
yınm arzettiği hususiyet ve dünya barışı için 
tehlikeli vaziyeti adı geçen devletleri ve dost 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetini hare
kete getirmiş ve bilhassa, Türk Ordusunun Ko
re'de gösterdiği eşsiz kahramanlık muvacehe
sinde, Türkiye ve Yunanistan'] Andlaşmaya 
iltihaka davet etmeyi karar altına almışlardır, 

Türk hükümetlerinin bu yolda sarf ettikleri 
mütemadi gayret ve faaliyetleri Millet: Partisi 
teşekküre şayan görür. 

• SENÎHİ YÜRÜTEN (İstanbul) .— Millet 
Partisi adına konuşamazsın, kendi adına konuş., 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (De
vamla); •— Bu Andlaşmanın: karakteri, Andlaş-
ma metninde açıkça belirtilmiştir : 

a) Birleşmiş Milletlerin barış ; içinde yaşa
maları ve bu Pakta.dâhil devletlerin ..demok-. 
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rasi prensipleriyle, ferdî hürriyetleri ve lıukıı- ı 
kun hükümranlığı üzerinde müesses bulunan 
hürlüklerini, müşterek miraslarını ve medeni
yetlerini korumak, 

b) Kuzey Atlantik bölgesinde refah ve is
tikrarın gelişmesine yardım etmek, 

e) Müşterek müdafaaları, barış ve güven
liklerinin korunması için gayretlerini birleştir
mek, 

ç) Tarafların dâhil olabilecekleri bütün 
mileltlerarası anlaşmazlıklarda barışçı yollar
dan giderek bunları halletmek ve Birleşmiş Mil
letlerin gayeleri ile telif edilenıiyecek tehdit ve
ya kuvvet istimalinde'n çekinmek. 

Grörülüyor ki, bu pakt tecavüze karşı korun
ma ve karşı koyma esasına dayanmaktadır. Bu 
pakta dâhil olan memleketlerin başkalarına te
cavüz etmeleri düşünülmemektedir. Binaen-
laleyih bu andlaşma bir barış beratı, barış vesi
kasıdır. . 

Pek sayın arkadaşlarım; 
Türkiye'nin gelenek haliîie'gelen barışçı po

litikası bütün partilerin müşterek politikasını 
teşkil etmektedir. Millet ve memleket menfaat
lerine ^aykırı olmıyaTi bu kabil dış politika ko
nularında Millet Partisi her zaman iş başında 
bulunan Türk hükümetlerine müzahirdir. Zi
ra, dış politikada particilik yapmak, memleket 
ve millet mienf aaitlerine zarar Verir; millî men
faatlerimize nakîsa verir, Türk varlığını zede
ler. Bu bakımdan, her zaman açıkça ifade et
mekten zevk duyarız iki, Millet Partisi memle
ket ve milletin hayrına olan fiil ve hareketler 
muvacehesinde iş başındaki 'hükümetlerle aynı 
görüşte olacaktır. Zira dış politika konuları 
partilerin değil; millet ve memleketin menfaat-' 
1 erine taallûk eden mevzulardır. 

(Biz, Kuzey Atlantik Andlaşmasına Türkiye 
ye Yunanistan'ın iştirak etmesini memnuniyetle' 
karşılamış bulunuyoruz. Ancak şunu da arzet-
mek isteriz ki, bizi endişeye sevkeden bir hu
sus vardır.. (A.a.a, sesleri). Hükümet bu konu
da bizi tatmin edecek kesin beyanatta 'bulunur 
ve endişemizi dağıtacak ferah verici açıklama
da bulunuıls'a memnun' ve müteşekkir kalırız. 
(Gürültüler). 

1949 yılında Atlantik Andlaşması Birleşik 
Amerika Devletleri Senatosunda müzakere1 edi
lirken senatörlerden birkaçının ortaya attıkla
rı bâzî fikirler bu andlaşmaya iltihak etmek J 
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üzere olduğumuz şu sırada hatırlanacak olursa, 
âti için memleket ve milletimizin hak ve men
faatleri muvacehesinde iyi olur zan ve kana
atindeyiz. Filhakika 1949 yılında Amerika Bir
leşik Devletleri Senatosunda şu noktalar üze
rinde durulmuş ye bu konular tartışma konusu 
olmuştur:' . . 

.1. Bir tceavlüzün •vukuu'lmlup bulmadığının 
t'esbiti; 

2. İç isyanların, dışardan gelen kışkırtma 
ve ufak ölçüde yardımlarla vuku bulmuş ve de
vam etmiş olması tecavüz sayılmıyacaktır. 

3. İlgilinin dahi bir savaş sebebi saymadığı 
ufak tefek tecavüzler, andlaşma mekanizması
nı harekete getirmiyecektir. 

4. Paris ve Kopenhag üzerine yapılacak bir 
hücuma, Amerika'nın Nevyork Şehrine yapıl
mış bir hücum ayarında ve Alaska'ya yapılacak 
bir hücum da Fransa ve Danimarka'nın kendi 
başkentlerine yapılmış hücumlar ayarında mu
kabele edemiyecekleri Senatoda söylenmiştir. Bu 
da çok tabiîdir. Ve her şeyden önce bir maddi 
imkân meselesidir. Nasıl ki Ankara veya istan
bul'a bir hücum olduğu zaman andlaşmayı imza 
eden devletler bize yardıma koşacaklarsa böyle 
bir hal vukuunda bizim de diğer âkıdler misillû 
genel imkânlarımızla mukabele edeceğiz. 

Amerika Birleşik Devletleri senatosunda Tür
kiye ve Yunanistan'ın Atlantik Andlaşmasına 
iltihakları konusu görüşülürken bir iki senatö
rün beyanatı yukarda arzettiğimiz endişeye yol 
açmıştır. Bu endişe şudur: 

Bilfarz, Sovyet Rusya bizzat değil de peyk
leri vasıtasiyle doğrudan doğruya veya çeteler 
şeklinde Türkiye'ye bir tecavüz yaptırırsa veya 
Allah göstermesin İran'ı nüfuzu altına alır da 
Iran üzerinden Türkiye'ye saldırışlarda bulun
durursa, yardım mekanizması otomatikman işli-
yecek ve Türkiye'ye yardım yapılacak mıdır? : 

Senatoda cereyan eden müzakere ye 
münakaşaların bizde bıraktığı intiba yar
dım edilemiyeceği şeklindedir. Bu böyle 
ise ve Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti de bu suretle düşünmekteyse, bu takdirde 
Andlaşmaya biz, eşit hak ve vecibelerle girmiyo
ruz intibaına yol açılır ve bizi endişeye sevkeder. 

Bizim görüşümüz şudur ki, Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti, Senatörlerin bu mütalâası üzerine 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinden, Sena-
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törİerin fikir ve mütalâalarına Amerika, Birleşik 
Devletleri Hükümetinin iştirak etmediğini sor
muş ve kesin bir cevab almış mıdır? Bu iikir ve 
kanaate Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
sarih bir cevab vermiş midir? Bu hususun aydın
lanması lâzımdır. Zira, Senatörlerin fikir ve 
mütalâalarına göre, İran veya Savyet peyki bir 
devletin bizzat veya çeteler vasıtasiyle Türki
ye'ye tecavüzler yapılması takdirinde ve teca
vüzün de tesbiti halinde, Andlaşmanın 5 nci 
maddesi hükmü yürütülmiyecektir. Bu ise mem
leketimizin durumuna göre iyi olmaz. 

Hükümetin bu sorumuza, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinden sorarak aldığı cevabı 
açıklamak ve hiçbir endişeye mahal olmadığını 
söylemek suretiyle cevap vermesini şükranla 
karşıİar ve tam bir emniyet ve huzur içinde bu 
siyasi muvaffakiyetinden dolayı bundan önceki 
ve şimdi hükümetleri takdir ve tebrik eyleriz. 

Bu hususu ortaya atışımızın sebebi, bu siya
si anlaşmayı gölgelendirmek için değildir. Yu
karda açıkça belirtmiş bulunuyoruz ki, dış po
litikada memleket ve milletin hak ve menfaat
lerine uygun olduğu müddetçe Millet Partisi 
Hükümetin bütün teşebbüslerine müzahirdir. 
Fakat, memleketimiz ve milletimiz için hayati 
mahiyette olan bu anlaşma, Türkiye 'ye en kü
çük bir endişeye mahal bırakmıyacak mükem
meliyette bir durum arzettiği takdirde, samimi
yet ve güvenle istikbale bakmak hakkımız ola
caktır. Bu endişemizin Hükümetin açık beya
natı ile dağılacağım kuvvetle ümit etmekte ol
duğumuzu da önceden belirtmek isteriz. 

1950 yılında Kuzey Kore'nin (Rus peyki), 
Amerika bölgesi olan Güney Kore'ye tecavüzü 
üzerine bütün Birleşmiş Milletler ve hemen he
men en önce Türkiye yardıma koşmuştu ve te
cavüzün defi için şerefle dövüştü ve halen de 
dövüşmektedir. Böyle bir hal, yukarda arzetti-
ğim üzere, Türkiye'nin de başına gelirse, And-
laşmaya dâhil devletlerden hiçbirinin tereddüt 
etmeden yardımımıza koşmasını görmek ve bu 
suretle emin bir durumda bulunmak hakkımız
dır. Olur.olmaz bahanelerle Andlaşmanın 5 nci 
maddesine tevfikan, Birleşmiş Milletler Andlaş-
m asının 51 nci maddesiyle tanınan hak ve yet
kilerin âkıd devletler tarafından samimiyetle 
telâkki edilmiyerek yardımdan kaçınılmamasını 
beklemek ve görmek isteriz. 
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I Eşit hak ve vecibelerle katılmamız iktiza 

eden bu andlaşma arzettiğimiz endişe Hüküme
tin izale edici beyanatı ile dağıldığı andan itiba
ren bütün kalbimizle Türk hükümetlerinin ve 
bunu başarıya ulaştıran Demokrat Parti Hükü
metinin muvaffakiyetini belirtmekten Millet Par
tisi büyük bir memnuniyet duyacaktır. 

Andlaşmanın metinlerde yer bulunan katiyet 
ve vuzuhu içinde senatörlerin senatodaki tartış
malarının eşit hak ve vecibe prensibini haleldar 
edecek bir karakter taşıdığını iddia edecek deği
lim. Biz bütün samimiyetimizle açıkça arzetmek-
ten çekinmeyiz ki, sanırız Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti sanatörleri bu beyanatlarına 
iştirak etmez, Andlaşmaya dâhil olacak Türkiye 
hakkında beşinci madde hükmü daraltıcı bir 
durumda kabul eylemiş Sayın Dışişleri Bakanı
nın serdedecekleri beyanat, muhakkaktır ki, bizi 
tatmin edecek durumda olacaktır. 

Şunu da açıkça belirtmek isteriz ki memle
ket ye milletimizin hayrına olan bu tarihi and
laşmaya iltihak ettiğimiz bugün bütün Millet 
Partililer sevinç ve heyecan içinde, Andlaşmanın 
onanmasını beklemektedirler. Hiçbirimiz bu bü
yük siyasi muvaffakiyeti küçültücü bir düşün
cenin zebunu değiliz. Türk Milleti bir bütün ola
rak böyle hayırlı anlaşma ve andlaşmalar muva
cehesinde birdir, beraberdir. 

Bu görüş ve inanışla, Kuzey Atlantik And-
laşmasmın milletimiz ve memleketimiz için oldu
ğu kadar bütün hür milletler ve âkıd diğer dev
letler için hayırlı olmasını temenni eder hepinizi 
saygı ve sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; bu şerait altında Sa
yın Dışişleri Bakanının vereceği izahat muvace
hesinde tatmin edileceğimiz muhakkaktır. Hepi
miz birleşiyoruz, bu mesele hepimizin malıdır, 

I muvaffakiyet Türk Milletinin muvaffakiyetidir. 
Bu muvaffakiyeti hazırlıyan Hükümetler dâima 
takdire şayandır. Demokrat Parti Hükümetinin 
bu hususta ulaştığı muvaffakiyeti Millet Partisi 
namına teşekkürle karşılarız, arkadaşlar. (Bravo 
sesleri alkışlar). 

BAŞKAN -— Söz Dışişleri Bakanınındır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

i (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, iUıdürrah-
!. man Boyacıgiller arkadaşımızın beyanatını dinle-
| dik. Bu beyanat Millet Partisi namına yapılmış 
j olup şahsi bir mütalâa değildir. Mensup olduğu 
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partinin mütalâası sayılması ieabeder. Yalnız hu
zurunuzda itiraf etmek mecburiyetindeyim ki, 
söyledikleri mütalâaları dikkatle dinlediğim hal
de aralarında bir tecanüs görmedim, bilâkis mü
temadi tezatlar gördüm. Başlarken, bunun Hü
kümet için büyük bir siyasi muvaffakiyet oldu
ğunu söylediler. Sözlerinin sonunda aynı şeyleri 
yine tekrar ettiler ama ara yerde, bu paktın ka
bulü sırasında yani bu son tadiller esnasında 
Amerika Senatosunda Senatörlerin. ileri sürdük
leri fikirlerden bahsederek, bunlarla andlaşma-
nın âdeta sıfıra indiğini ifade etmek istediler. Di
ğer taraftan ise bu andlaşmanın eşit hakları, şu
nu ve bunu temin ettiğinden bahsettiler. Bu iti
barla ifadelerindeki vuzuhsuzluklar ve tezatlar 
dolayısiyle arkadaşımıza nasıl cevap vereceğimi 
bilememekteyim. Anlaşılan kendileri bu partiye 
pek yeni girdikleri, için partilerine has olan fikir
lere tamamiyle tesahup edememişler.. (Soldan al
kışlar) (Gülüşmeler). 

Bereket versin burada, tamamen tezatlarla 
dolu olarak partileri namına ileri sürdükleri fi
kirlerin asıllarını, partilerine mensup bâzı mu
harrirlerin yazılarını okuduğumuz için bilmekte
yiz, o hususta bâzı malûmatımız vardır. (Soldan 
gülüşmeler). 

Müsaadenizle deminki mâruzâtımda onlardan 
neden bahsetmediğimi açıklamıyayım. Çünkü bü
tün bunlar ciddiyetle telâkki edilmiyecek evham 
ve hayalâttan ibarettir ve bir devlet adamı bu
nunla meşgul olamaz arkadaşlar. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Faik Ahmed Barutçu. 
ABDÜERAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) —- Söz istiyorum, şahsıma sataşıldı. 
C. H. P. GRUPU ADINA FAİK AHMED 

'BARUTÇU (Trabzon)— Efendim; beni tekrar 
huzurunuza sevkeden, Rıfkı Salim Burçak ar
kadaşımızın bâzı mütalâaları olmuştur. 

Huzurunuza gelen eser; prensiplerinde par
tilerin mutabakat halinde bulundukları millî 
politikanın sağladığı, millî bir eserdir; Enter
nasyonal mühim meselelerin hallinde mazisi ol-
nııyan hâdiselerin müessiriye'ti, takdir buyru-
lur ki, mahdut oluı\ Biz, böyle bir muvaffa
kiyetin şu veya bu parti arasında yarış mevzuu 
haline getirecek bir konu olmaktan çok uzak 
olduğu kanaatindeyiz. (Sağdan bravo sesleri). 

Bu mevzuda C. H. P. si iktidarının aldığı 
teşebbüsleri, hariciye dosyaları gösterir. îft/lillî 
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I meseleleri, dâhili .politikada istismar mevzuu 

haline getirmektense, yeni vazifelerin icapları 
üzerinde ımüşte'rek, gayretlerimizi, sarf etmeyi 
tercih etmeliyiz arkadaşlar. (Bravo sesleri, al
kışlar). - ..., . . ' 

(BAŞKAN — Efendim, Abdürrahman Bo-
yacıgiller arkadaşımız Dışişleri Bakanının fikrî 
sahada verdikleri cevabı şahsına sataşma diye 
aldılar. (Soldan, asla:; sesleri). Abdürrahmıan 
(Bey, direniyor musunuz ? 

I ABDÜRRAIIMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) .— Evet. : .: ••!;,-;••••.• ; ,'•: iC>-

BAŞKAN — Boyaeıgiller direniyor, sataş
ma oldu diyor. Kendisine sataşıldığını kabul 
ederek söz verilmesini kabul edenler... • Kabul 

: etmiyenler... Söz verilmesi kabul edilmemiştir. 
Binaenaleyh Heyeti Umumiye kendilerine bir 
-sataşma olduğuna kaani değildir. ; 

ABDÜRRAIIMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Usul hakkında söz istiyorum. (Sol
dan gürültüler). •..*'.!: 

BAŞKAN —- Bu mevzuda usul Hakkında söz 
veremem. ' • . . 

'Efendim, FÜRUZAN TEKÎL -(istanbul) — 
Arkadaşımızı' kürsüye davet ediyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon
guldak) — Bu, zihniyeti gösteril'. 

'SENİM YÜRÜTEN (İstanbul) — Ne zih-
niyetiy ordu bozanlık etmesene.... 

BAŞKAN — Füruzaıl Tekil. 
;"'• FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) ~ Pek muh

terem arkadaşlar, huzurunuza Atlantik Paktı
nın ehemmiyetini yeniden tebarüz ettirmek 
maksadiyle çıkmış değilim. Burada eski iktida
rın Atlantik Paktına kıymet vermediğini iddia 
edecek de değilim. •••<•-• 

Şüphe yok ki, esM iktidar da bu pakta, haki
katen şayanı dikkat: bâzı mütenakıs beyanları
na rağmen kıymet vermiş, o vakitki Hariciye 
Bakanı Sayın Sadak'm, paktın bahis mevzuu 

; edilmeye başlandığı günlerde •• Türkiye Atlan
tik kıyılarından uzaktır, .Türkiye'nin sahası 
ibaşlıbaşına ehemmiyeti olan başka, biri coğrafi 
bölgedir. Bütün mesele Atlantik ile Akdeniz'de 
sulhu korumak için; derpiş olunacak emniyet 
.sistemimizi fasılasız yerleştileıbilmektir -;; 
; Demesine, daha sonra Avrupa İş Birliği top-

• lantısı vesilesiyle,: Londra 'da Mister Beyin ile 
I temas edip, dönüşte Meclise verdiği izahatta 
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(BÖİge ithdl'â'şmalarma taraftar olduğunu) be
lirtmesine rağmen, gün gelmiş, eski iktidar da 
Pakta girmelc lüzumunu hissetmiş ve Assemblee-
de bulunmak üzere, yine sayın Sadak Amerika'
ya seyyahat etmiş," hattâ Başkan Truman'la gÖ- ' 
rüşmüş,1' fakat maalesef netice alınamamıştır. 

Meselenin Türkiye için'hazin olan tarafı, 4 
Nisan 1949 da Atlantik Paktı imzalanınca 12 
Devlet arasında bir Akdeniz Devleti olan İtal
ya'nın da bulunmasıdır ki, bu hal, bir Akdeniz 
bölge Andlâşmasmın bir hayalden ibaret sayıl
dığını açıkça göstermiş bulunuyordu. Bunun 
üzerinden uzun bir zaman geçiyor, 13 aylık bir 
zaman! . . O vaktin sayın Hariciye Vekili Av
rupa'ya yaptığı her seyahatte, Devlet adamla
rına sulh ve emniyetin nev zaman avdet edece
ğini sormuş, aldığı cevap hep «Allah bilir» kabi
linden lâflar olmuştur. Bu hali 4. . V . 1950 
tarihli Ulusun, gayet veciz' bir şekilde hulâsa 
ettiğini görüyoruz : 

«Asıl varlık meselemiz^ olan dünya emniyet 
sistemine bağlanmamız için ufukta bir işaret, 
bir vait dahi yoktur» diyor. 

Muhterem arkadaşlar; hafızalarınızı, küçük 
bir gayretle hâdiseleri hatırlamaya davet ede
cek olursak, bu hâdiselerin oluş şeklini ve bu 
oluşta yeni bir siyaset anlayışının ne büyük 
bir rol sahibi bulunduğunu bütün berraklığı 
ile görürüz. 1950 22 Mayısında idareyi devra
lan yeni iktidar Hükümeti, ilk işlerden biri 
olarak Atlantik Paktı meselesindeki bedbinliği 
izale etmek ve Türkiye'nin hakkını, her türlü 
temasın bir zemini olarak istemek kararını ver
miştir. Paris'teki İş Birliği Konseyi ve Bakan- I 
lar Konferansında bulunmak üzere 30 Mayısta 
hareket eden,, yeni iktidarın Dışişleri Bakanı 
sayın Köprülü'nün basma yerdiği, beyanat yeni 
Türk siyasetinin adını koymaktadır; bu beya
natta, bir de misal zikredilerek'.': 

— Mister Bevin'in formülü ile, hareket ede
ceğiz,' kartları! açık oynıyacağız, denilmektedir. 

Dikkat buyurulursay, o ,tarihte, Güney Kore'
ye tecavüz henüz başlamamıştır. Başlıyacağını 
kestirmeye de imkân yoktur. Fakat hâdiseler 
ne olursa olsun, Türk siyaseti, açik kalblilik, 
karşılıklı itimat ve açık. sözlülük umdelerinin 
üzerine emniyetle tahkim edilmiştir.1 

Muhterem arkadaşlar, bundan sonrası, bel
ki daha kolay' hatırlanacaktır. ' Türk siyaseti o j 
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yani 25 Haziranda âni olarak, Güney Kore'
ye tecavüz edilmiştir. Birleşmiş Milletlerin da
veti, . buna durumumuzu tesbit etmek suretiy
le Hükümetçe verilen cevaplar, Büyük Mecliste 
okunmuş, ittifakla ve tezahüratla tasvip edil
miştir. Daha sonra bu cevapların ifadesine fi
ilen de sadık kalınmıştır. 

Belki Kore'ye bir Tugay göndermemizi bu
rada hatırlatmanın fuzuli olduğu söylenebilir, 
Hâdiseyi sadece nakletmek hakikaten böyle de 
olabilir. Fakat hâdiseyi, sebebiyet verdiği da
hilî ihtilâflarımız ve siyaset ayrılıkları bakı
mından kısaca hatırlatacak olursak, yerii Türk 
siyasetinin eskisinden ne kadar ayrı olduğu ko
laylıkla anlaşılacaktır. 

Filhakika; arkadaşlara itiyatların çok defa 
mantık silsilesini kesen, aklıselim önüne diki
len, hissiselimin doğuşunu önliyen köstekleyici 
ve müşkülâtçı unsur olduğu bir daha görülmüş
tür. Bu, tamamen beşerîdir. Ancak bunu bir 
mazeret olarak göstermek şayet mümkün olursa, 
o mazeretin bünyesini teşkil eden nakîseyi de 
her an teşhisten uzak bulundurmamak icabeder. 
Hakikaten bugünkü muhalefet sırasında «tu
ran bâzı eski iktidar temsilcileri bidayette Ko
re'ye askerî kuvvet gönderme kararının şekli 
üzerinde itirazda bulunmuşlar, fakat müzake
reler ilerleyip hararet kesbettiği sıralarda, Bir
leşmiş Milletler Ordusuna katılmamızın şekli 
unutulmuş ve Birleşmiş Milletler Andlaşması-
mn 42 ve 43 ncü maddeleri üzerinde, tamamen 
esasa mütaallik münakaşalar başlamış ve her 
iki muhalefet partisi asker göndermeye mec
bur olmadığımızı, . bu maddelerin yalnız keli
me ve satırlarına dayanarak, açıkça ifade et
miş, Hükümeti, hattı hareketinin esasından ten-
kid, hattâ takbih etmiş oluyorlardı. 

HÜSAMETTİN TUGAÇ (Kars) — Bunların 
modası geçmiştir. Bunları konuştuk evvelce. 

FÜRUZAT TEKİL (Devamla) — Bunlar 
sizin hislerinizdir, müsaade buyurun Hüsamet-
tin Bey, ifadesi zaruridir. 

Daha sonraları yazılı teminat isteği yolun
daki tenkidler başlamıştır. Dünyanın en buh -
ranlı anlarından birinin başladığı; Birleşmiş 
Milletler idealine en müessir şekilde taarruz 
edilmek istenildiği bir sırada, o ideale- bağlı 
olduğunu fiilen ispat etmenin bahis mevzuu 
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olduğu bir sırada,, ancak iki gık ihtiyar edile
bilirdi : 

Ya aynı iddal uğrunda birleştiğimiz insan
ları, hiç tanımıVormuş, onların, fiilen ihraz ede-

pkati anlıyacaklarından şüphe 
jbi! pazarlığa girmek, yahut, on-: 

lara,-tam bir itimatla elimizi uzatmak ve ay
nı hissin onlardan bize•'* doğru geleceğinden 
emin bulunmak. ; 

:Bugün hararetle tebrik ettiğimiz Hükümet, 
ikinci şıkkı tercih etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, ister küçük bir fer
din küçük bir işi, ister koskoca bir devletin 
muazzam ve hayati bir meselesi bahis mevzuu 
olsun, anlaşmalar insanlar arasında yapılır ve 
insanlar, vesileler ve hâdiseler birbirinden çok 
ayrı da olsa, hep aynı hislerin mübadelesi ile 
anlaşırlar. Bu duygular karşılıklı anlayış ve 
inanıştır. Şayet Türk Hükümeti muhatapları
nın samimî, sulhun ve insanlık idealinin uğ
runda vefalı olduğundan şüphe demiyelim, fa
kat bu yolda bir tereddüde düşecek olsaydı 
elbette ki, bir yazılı va'de, bir garantiye lüzum 
görürdü. Fak^t böyle bir tereddüdün caiz ol
ması dahî o idealin esasen mevcut olmaması ve 
neticede her şeyin boşuna yapılması demek ol
maz mıydı ? 

Türk Hükümeti, düşünürken karşısına ha-
kikatları almış, o hakikatlar içinde Birleşmiş 
Milletler idealiui yaşar görmüş, yine o haki
katlar içinde Birleşik Amerika 'nın emin, sa
mimi ve kuvvetli dostluğunu bütün kudretiyle 
teşhis etmiş Ve o camiaya lâyık olduğumuzu is
pat etmenin davayı halledeceğini berrak bir 
şuurla anlamıştır. 

•Filhakika, Hükümet Başkanı sayın Mende
res'in Kore'ye asker gönderme kararından son
ra, bir basın toplantısında esas itibariyle be
lirttiği : 

— Verilen karar harb kararı değil, sulhu 
koruma teşebbüsüdür, 

— Her devletin ayrı. ayrı ve münferit ola
rak sarfedeceği gayretlerle barış korunamaz, 

Bize IÇore hâdisesi karşısında bâzı dev: 
letlerin mütereddit ve kararsız hareketlerini 
örnek olarak tavsiye ediyorlar. Hodkâm duy
gularla müphem ümitlere kapılan mütereddit 
ye kararsız hareket ancak gaflet olur. 

Kore 'ye askerî birlik gönderme kararı 
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Gibi; hususlar Hükümet şuurunun Atlantik r 
Paktı meselesini diğer politik işlerle birlikte 
kül halinde hakikaten berrak bir şekilde müta
lâa ettiğini ve rotasını tam hakikatçı ve samimî 
bir uzak görüşün irşadı ile çizdiğini açıkça gös
termektedir. 

Muhterem arkadaşlar; itimatla iş başına ge
tirdiğiniz insanların icraatında elbetteki Hata
dan evvel savabı aramak ve onu gördükçe mem
nun olmak en tabiî taraf imizdir. 

Bu itibarla, Hükümetin muvaffakiyetini onu 
her müspet icraatında desteklemekle vazifeli 
bir meclis âzası olarak, hararetle tebrik ve bun
dan derin bir haz duyduğumu ifade etmek iste
rim. 

Bunun yanında dâvanın tahakkukunda bü
yük bir anlayış göstermiş olan başta Sayın 
Reis Truman ile Birleşik Amerika senatörlerin
den Albay Cain, Cari Mundt ve Hulbright gibi 
idealist ve muhterem zevatı, diğer milletlerin 
anlayış gösteren sayın temsilcilerini, sempati 
ile vâdetmek bana şu anda büyük bir zevk ver
mektedir. Ve nihayet Kore'de işte bu insanlık 
ideali uğrunda savaşarak kanını seve seve akı
tarak, milletin o ideali ne kadar benimsediğini, 
ona ne kadar lâyık olduğunu bütün dünyaya 
öğreten, göğsümüzü her gün gurur ve iftihar 
hisleri ile gerdiren ecdadından kahraman bü
yük idealist Türk çocuklarının bu emniyet 
sistemi; bu ideal paktı içindeki büyük payları
nı ifade ederken, onların aziz ruhlarını tebcil ve 
taziz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Atlantik Paktına ta
mamen eşit haklarla, kayıtsız şartsız girişimiz 
kararını tasdik dileğiyle Hükümetin huzurunu
za getirdiği şu anda, bâzı hâdiselere, bâzı gö
rüşlere, bâzı anlayışsızlıklara ve nihayet Hükü
metin olgun ve samimî politikasına atıflarda 
bulunmanın büyük sebebi şudur: 

Tenkid organı ve muhalefet olarak, burada 
vazife gören arkadaşların her hâdiseyi mutlaka 
tenkid etmek mecburiyetinde olmadıkları bu su
retle .do - anlaşılmaktadır.. Muhalefetin her şey
de bir tenkid mecburiyeti hissetmesi-.iş başında
kiler] gerçi yollarından ayırmıyacaktır. Fakat 
boşuna bir yorgunluğa götürdüğünü de kabul 
etmek lâzımdır. 

Bu sözlerimin tamamen içten geldiğini, te-
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miri etûıek isterim. Bunların bir tenkid ve mu- ı 
rakabe hakkını nezetmeye delâlet ettiğini id
dia eÜecdk bir arkadaş tasavvur etmiyorum. 
Hakiki tenkid ne kadar şartsa, ne kadar faydalı 
ise, tenkid için tenkid, muhalefet olsun, diye mu
halefet de o kadar faydasızdır. Bu bir. 

İkincisi de şu: Hükümetin bu reel ve açık 
kalbli politikası artık hepimizin politikası olma
lıdır. Eski itiyatlardan, tecerrüt ederek samimi
yet ve karşılıklı anlayış zeminine hep birlikte 
gelmeliyiz ve bilmeliyiz ki, ta Büyük Reşit Pa
şa zamanında yaşamıya başlıyan ve bir fasıla 
ile Büyük Atatürk tarafından hakiki ölçülerle ele 
alınmış olan (Türkiye'yi Avrupalı bir devlet 
yapma ideali) ancak bu samimî politika ile te
kemmül etmiştir. Türkiye bugün tam müsavat 
esası üzerinde ve bir mümtaz zümrenin için
dedir. 

/Tasarının aynen kabulünü teklif ederek, ma
ruzatıma burada nihayet veriyorum efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) Aziz arkadaş

larım; Atlantik Paktına iltihakımız yolundaki 
davet sebebiyle huzurunuza gelen' tasarı tümü
nün konuşulduğu şu sırada; çok şeyler söylendi, 
güzel ve derli toplu söylendi, sana ne kaldı di
yeceksiniz. Orası da doğru. Fakat hürriyet fişi -
ki milletlerin bu teşebbüsünü, büyük milletimin 
kudretini, Türk demokrasi ruhunun yarattığı 
bir partinin idaresine yürüyen bir devletin 
kazandığı muvaffakiyetin dünyaya yayılması
nın şerefini gördükçe, (Soldan, Bravo sesleri, 
alkışlar) Türk Ordusunun bir cüz'ü olan Kore 
kahramanlarının bu neticeyi sağlıyan destanı 
payına inandıkça, bu çatının altında bir Türk 
evlâdı ve bir milletvekili olarak kabaran göğ
süme dolan gururun heyecanı beni de dile 
getirdi. Bu sebeple bir şeyler, belki lüzumlu, 
belki lüzumsuz bir şeyler, kısa ve her halükârda 
sizi sıkraıyacak bir şeyler söylemek istiyorum, 
kusuruma bakmayın. 

Büyük Türk Milletinin büyük mümessilleri: 
bütün diinyaca malûmdur ki Atlantik Paktına 
vücut veren devletlerin ne münferiden ve ne de 
müçtemian başka milletlerin hürriyetlerinde, 
topraklarında ve hükümranlığında asla gözü yok
tur. Hattâ husumetlerine uğradıkları milletle
rin bile bu haklarını en az kendi haklan kadar 
mukaddes ve (dokunulmaz bir varlık diye tanır- | 
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çekinirler. Fakat bir gün kendi hürriyetlerini; 
medeniyetlerini ve hükümranlıklarım müdafaa
ya mecbur kalırlarsa, dünya, bu sulh perilerini 
esatirin ateş ve demir ilâhı vülken olarak karşı
sında bulacaktır. Bu perilerin mitolojinin adlan
dırdığı; bir tavaftan ateşe ve harbe kumanda 
eden diğer taraftan neslini ateşten ve yağmadan 
koruyan vülken olarak baş döndürücü kuvvet
leri harekete geçirdiğine şahit olacaktır. 

Bu şaşmaz hakikati paktın; muhtevasından 
anlamakta müşkijât çekilmez. Bu metin ve muh
tevaya göz attığımızda görürüz ki: 

Atlantik Paktı Birleşmiş Milletler Andlaş-
masınm gaye ve prensiplerine olan inançlar mu
hafaza ve bütün milletler ve hükümetleriyle ba
rış halinde yaşamak arzuları tahakkuk ettiril
mek için kurulmuştur. Atlantik Paktı, milletle
rin demokrasi prensiplerini, fert hürriyetlerini, 
hukukun hükümranlığı üzerine müesses bulunan 
devletlerin istiklâl bütünlüğünü, insan topluluk
larının müşterek miraslarını ve medeniyetlerini 
korumak amaeiyle tedvin olunmuştur. îyi ama 
buna spbcj) nedir; bilirsiniz; proleter inkılâbı 
adı altında insanlara sahte refah va'diyle komü
nist bir dünya imparatorluğunu kurmaya çalı
şanlar vardıı*. 

Bunlar girdikleri yerlerde; masum milletle
rin hürriyet ve imanlarını boğarlar, istiklâlleri
ni yok ederler, mahsul hazinelerine sahip milletle
re, kırmızı bir domates, bir avuç mısır hasretini 
çektirirler. Paralarının kıymetini- sıfıra indirir
ler, gençliği ifsat ederek, komünist doktirinleri-
nin en müteassıp birer mücahidi haline sokar
lar, münevverleri ifna eder; dini yıkar, namusu 
zedelerler, 

Onların kırbaçları altında bir taraftan baht
sız köylüler sonsuz bir genişlikle ufuklara yasla
nan bakir çim enli ovalara açlıktan bitap bacak-
lariyle yaylana yaylana tohum atar, bir taraf
tan bu kırbaçlar bu aç insanların malı ve canı 
üzerine ölüm yağdırırlar, böylece taprağa bir 
yandan tohumlar, bir yandan ölüler girer. Çı
kan mahsul kolhozlara yığılır. Yerle bir olmuş 
mezarların soğuk süslerle bezenmiş kabristanla
rın üzerinde her an yaşlarla dolu gözlerin, ye
isle dolu bakışların dolaştığı görülür. 

İşte Atlantik Paktı, bir gün silâha başvu
rarak, dünyanın diğer cennetâsa mamurelerini 

I de bu hale sokmak istiyenlerin habîs emellerini; 
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aynen onun yaptığı gibi ve fakat ondan çok daha 
üstün bir iman sayesinde ve teknik silâhlara sarı
larak onu tâ kımıldamak istediği yerde ezmek 
gayesiyle kuvveden fiile çıkarılmıştır. Bu mesut 
ve kudretli teşebbüse ön ayak olan Amerika Bir
leşik Cumhuriyetlerine, İngiltere, Belçika, İtalya, 
Fransa, Danimarka ve diğer bütün âza devletlere 
bütün insanlık ve bütün dünya medeniyetleri 
minnettar kalacaktır. Var olsunlar. Büyük Türk 
milletinin dünyanın hayır ve saadeti uğruna mey
dana gelen bu hürriyet ve müdafaa zencirinin 
aynı kudretteki hir halkasını teşkil eylemesini 
görmenin bahtiyarlığı içindeyim ve hamd ede
rim ki, onun bu safta yer almasını sağlıyan kuv
vet ve hasletleri vardır. Bunların başında Türk 
demokrasisi gelir, Türk ordusu gelir. (Alkışlar). 
Bu ordunun iman dolu ve göğüs isimli serhaddi-
nin Anadolu topraklarından bağlıyarak bir yan
dan Kore dağlarına, öte yandan Atlantik kıyıla
rına uzanabileceğine iman edilmiş olması gelir. 

Bu sebeplerdir ki; siyasi tarihler, Şark mil
letleri içinde hiçbir devletin bu derece muazzam 
ve cihanşümul bir pakta davet olunduğunun tek 
misalini vermemektedirler. Bu yolda ilk örneği 
kaydetmek şerefinin milletime düşmesi, şayanı 
iftihar olduğu kadar, inkâr olunma* tarihî kud
ret ve haklariyle telif edilmiş olmasından başka 
neyi ifade eder. 

Böyle olmasaydı, huzurunuza sunulan paktın 
esas metnine ilişik ve onun zeylini teşkil eden 
17 Ekim 1951 tarihli Londra protokolünün mu-
kaddemesindeki §u cümleler yer alabilir mi idi? 

Orada şöyle deniliyor : 
«Kuzey Atlantik Andlaşmasma taraf olan 

devletler; Kuzey Atlantik bölgesi güvenliğinin; 
Türkiye Cumhuriyetinin işbu Andlaşmaya iltiha-
kiyle artacağına kaani bulunmaktadırlar.» 

Muhterem milletvekilleri : 
Başta büyük dostumuz Amerika Birleşik, Dev

letleri camiası olarak, İngiltere, Fransa, italya 
ve bunlarla birlikte adedi 14 e varan dost Dev
letlerin bu samimî ve isabetli gör Üş ve kanaatleri 
her şeyden evvel Türkiye'de Demokrat bir dev
let hayatının artık kurulmuş olmasını görmekten 
mütevellit itimada dayanmaktadır. 

Onlar bilirler, bütün dünya bilir ki, şeflerle, 
diktatörlerle, otorite ile idare edilen milletler
de o idarenin ve o idare başında bulunanların 
kuvvet ve kudreti ne olursa olsun pek itimat 

2.1952 Ö : 1 
i olunamaz. Tarihte pek çok emsaline başladığı

mız gibi akıllarına eser bu ittifaklara hüküm-; 
süz sayar, işlerine gelmez bu ahitnameleri bir 
gün gelir yırtar atarlar da. Bu nevi muahedele
ri mensup oldukları meclislerden geçirmek 
bir tok emir ve kumandaya bağlı olduğu gibi, : 

bu ittifakları muteber addetmek, veya etmemek, 
icaplarını fiilen yerine getirmek, veya bundan 
imtina eylemek de aynı emrin ve aynı iradenin 
elindedir. Binaenaleyh hiç bir millet, hele de-
mokrat milletler istikballerini ve hürriyetlerini bir 
Çift dudağın arasından sızacak bir söze veya 
sese emniyet edemezler. 

Ve yine o demokrat milletler bilirler ki, dik- -
toryal rejimlerin güdücüleri; hiç bir zaman mil
letin arzu ve iradesine uymadıkları için bir gün 
gelir o milletler onları başlarından atrverirlerj 
ve yalnız da bırakırlar. 

Bugün huzurunuzda derdesti müzakere olan 
teklif gibi bir teklif, izhar olunan arzu ve iti- : 

mat gibi bir arzu ve itimat ancak ve ancak de
mokrasi ile idare olunan milleterin, demokrasi -
ile idare olunduğuna asla şüphe etmedikleri 
milletlere yapabilecekleri şeylerdir. Böylece 
cihanın huzurunda bir kere daha anlaşılmıştır-
ki, Türk milleti; Türkiye Cumhuriyeti isimli 
Devletini; al sancağının hâlesi altında olduğu" 
kadar demokrasi meşalesinin nuru içinde ebedi
yete kadar götürecektir. ' 

Aziz Milletvekileri, muhterem arkadaşlar, 
Bir de demiştim ki, Atlantik Paktına' girme

mizi nâtık bu teklif; Türk askerinin iman do
lu ve göğüs adlı serhaddinin Ağrı eteklerinden 
başlayıp Kore'ye uzanabileceğine Edirne'den 
yayılıp Atlantik sahillerine dayanabileceğine 
iman edilmiş olmasındandır. Birini gördük ve 
görüyoruz^ Dünya bir gün ihtiyaç duyarsa öte
kini de görecektir. Evet birini gördük. Galiç-
ya'da can veren erlerin torunları, Sarıkamışta 

• donan yiğitlerin çocukları, Çanakkale'de şehit 
düşen leventlerin ve İstiklâl Harbini kanlariy-
le kazanan kahamanların evlâtları, Kore'de de 
göründüler. Demokrat Türkiye'nin bu asîl ço
cukları bir vakitler bizimle beraberdiler. Za
man durmadan ilerledi, bir gün bizim için sulh 
için, hürriyet için, ve bu aziz vatanın istikbali 
için yola çıktılar. 

Kore dağlarını haşmetli öfkelerle, kırbaçlı-
yarak, ordulara bir Önden bir ardından vura 

I vura, arkalarından girdaplar açan bu kahra* 
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inanların bir kafilesini ölümün, ve şahadetin I 
beyaz kanatları bizden ayırdı, bu milletin lıaysi-

i yeti uğruna, göçtüler ve karargâhlarını öbür 
dünyada kurdular. Bulunduğumuz yerden bin
lerce mil ötede, millî şeref için kazandıkları ne
ticeden emin, kimi yaralı yatağında, kimi hak-. 
ka ruhunu teslim etmiş olarak adsız mezarında, 
İrimi vakur aslanlar gibi siperlerinde Allahın ve 
bu aziz milletin hâtırasiyle baş bağadırlar. 
Onlar toprağa o derece alışmış, toprak onları o 
mertebe kucaklamış ki!. 

Bu vatanın bile her ikisinin karışıp kaynaş
masından doğduğunu görmiyen, bilmiyen kim 
kaldı; bu yer yüzünde?. 

Ve böylece âbidelerine toprak üstünde değil; 
şühedasına bir teviyo toprak altında rastlanan 
kamramanlar diyarı bir ülkeye olan güvendir ki; 
bu koca devletleri, Türk milleti ve Türk Ordusu 
ile elele vermek lüzumuna ikna eylemiştir. 

Hâsılı; bu Andlaşma saydığım sebep ve âmil- ] 
ler, işaret eylediğim kudret ve hasletlerle mem-
zucen mütalâa edildikte; bir şey daha görürüz. 

Bu Andlaşma; hürriyetperver, demokrat bir 
parti iktidarının takdir ve icraatını her zaman 
Büyük Meclisin itimadı ile işaret ettiği yolda ve 
milletin menfaatine kullanan, cesur ve isabetli 
adımlar atmasını bilen dürüst ve müstakar bir 
politikanın icaplarını yerine getiren Menderes 
Hükümetinin eseridir; şerefiyle ne kadar övün
se hakkıdır!. 

Arkadaşlar pakta giren ve girecek olan dev
letlerin hükümetini tebrik ederim, ve başarı di
lekleriyle bu manzumeye katılmayı tasdik eyleye-
lim. 

Bir çift sözüm var : . 
Ne mutlu Türküm diyene, ne mutlu Türk'e 

bel bağlıyana!. (Şiddetli alkışlar). 
BAŞKAN — Cihad Baban; tzmir Milletvekili. 
CİHAD BABAN (İzmir) — Muhterem ve 

sevgili arkadaşlar; şu anda, Büyük Meclis, istis
nasız olarak kalbinde Türk olmanın duygusunu 
taşıyan yirmi milyonluk şerefli vatandaş kitle- I 
si ile beraber, tarihî bir karar vermenin bahtiyar
lığı içindedir. Hiç şüphe yok, bize aydın bir is
tikbal açan ve istikbalimize ışık ve aydınlık ser
pecek olan bu kararı verecek olan sizler, hayatı
nız boyunca vazifelerin en şereflisini yapmış ol-

. malda öğünmeye haklısınız. 
Arkadaşlar; Türk tarihinde şerefli bir sahife I 
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vardır. Kırını Harbini mütaakıp, Türkiye, İngil
tere ve Fransa ile yakın dostluğun neticelerini el
de etmiş ve 1856 Paris Muahedesiyle, Avrupa 
Konseyine dâhil olmuştur. İnhitat devrinden be
ri, ilk defa yüzümüz gülüyor, İmparatorluk has
retini çektiği arzularına kavuşuyor. Bunu haz-
medemiyen o zamanld düşmanımızın hükümdarı 
da, bir rivayete nazaran, intihar etmek kasdiyle 
nakıs 30 derecelik soğuklarda hasta hasta, ve dok
torların itirazlarına rağmen askerlerine saatlerce 
süren resmigeçitler yaptırıyordu. 

Tarihimiz 1856, Paris Muahedesini, Türkiye'
nin Avrupa Konseyine girmesi dolayısiyle tekrim 
ile anar. 

Fakat bugün Türkiye'nin, yalnız Avrupa 
manzumesi içine değil, dünya manzumesine ka
tılmasına şahit oluyoruz. Biraz sonra vereceğiniz 
bir kararla, kendi vatanınızı; dünya sofrasının 
en mutena bir mevkiine oturtacaksınız ve hiç 
şüphe etmeyin, Türk tarihi, 18 Şubat gününü, 
karlı, sisli ve puslu olmasına rağmen, eksik 
olmıyan parlak zafer günlerimizin yanma yer
leştirecek ve hattâ ilerdeki muhtemel inkişaf
larına nazaran, ona daha ilerde ve daha yüksek 
bir mevki verecektir. 

Arkadaşlar, bu vesile ile büyük dostumuz 
Amerika'nın sevimli ve sempatik Büyük Elçisi 
Mister Mc Gfhee'nin meslekî hayatına da gıpta 

J ettiğimizi, ifadeden çekinmiyeceğim. Pek az in-
I sana, tâyin edildiği memlekete geldikten bu ka

dar kısa bir müddet sonra, idealinin tahakkuk 
ettiğini görmek nasip olmuştur. Cumartesi gü
nü on bire çeyrek kala Dışişleri Bakanımızı zi
yaret eden sayın Büyük Elçi, elinde, kendi 

I inanç ve imanının da ifadesi olan bir davet ve
sikası taşıyordu. Geçen sene başka bir vazife 
sahibi olarak misafireten memleketimize gelen 
Mister Mc Cfhee, bir sene zarfında sepkat eden 
mesaisinin verimli meyvasını hiç şüphe yok se
vine sevine taşıyordu. Bir milletin uğurlu ka
derine, o da kendi uğuriyle iştirak etmiş bu
lundu. 

Arkadaşlar, sözlerime başlarken tarihî bir 
an yaşıyoruz, dedim. Bu anın kıymeti dış emni
yetimiz bakımından çok önemli olduğu kadar, 
iç bünyemizin kuvvetini göstermek bakımından 
da büyük ehemmiyet arzediyor. Yeni demokra
tik rejimimizle beraber, dış işlerimiz, de Türk 
vatandaşının ve Türk âmme efkârının muraka
besi altına girdiği için Hükümet bu şerefli ne-
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tieeleri ancak memleketin arzusuna hizmet et
mek suretiyle istihsal etmiştir. Demokratik re
jimimiz, dış politika mevzuunda da imtihan ge
çirmiş, dünyaya itimat veren sakin, müttehit se
rin kanlı, anlayışlı ve her şeyin üzerinde vatan
perver vasfiyle Türk milletinin dünya ortasın
daki mevkiini yükseltmiştir. Bugün bu daveti 
'kabul edip tasdik ettiğiniz anda, Türkiye, dün
yada mevcut olan yelgâne ve en kuvvetli emni
yet ' sisteminin içine .'girmiş olacaktır. !, 

Bu emniyet sistemi nedir? Bunun mâna, ! 
' ehemmiyet ve şümulü nelerdir f :<j 

Arkadaşlar, 26 Ocak 1949 tarihinde yani 
Kuzey Atlantik Paktının• imzalanmasindari üç 
ay evvel Amerika Dışişleri Bakanı Mösyö Ae-
heson 'gazetecilere yaptığı bir demeçte : «Ku
zey Atlantik Bölgesi milletlerinin müştereken te
varüs ettikleri, müşterek bir medeniyetleri j 
vardır, diyordu. Biz hepimiz insan haklarına, I 
ferde, ferdin şeref ve itibarına, demokrasi ve 
hürriyet prensiplerime iman ediyoruz ve şuna 
inanıyoruz ki, Ibu müşterek medeniyeti ve müş
terek prensipleri yine müşterek bir 'emniyet ted-
'biri ile muhafaza ve müdafaa etmeye mecbu
ruz.» 

Âeheson'un ifade 'ettiği bu fikirleri paktın 
girizgâhında da gömüyoruz. Demek ortaklıkta 
bariz bir tehlike var. însan hakları ve medeni
yetler, çiğnen'mek isteniyor. Hürriyet ve de

mokrasi prensipleri, ferdin şeref ve1 haysiyeti 
yer yer ayaklar altına alınmış ve bu istidat ge
lişmek arzu ve tehalükünü göstermiştir. 

İkinci Cihan Harbi nihayet bulmuş olmakla 
beraber, dünya yeni bir nizamsızlık içine yu
varlanmaktan kendisini kurtaramamıştı r. 

""Hatırlarsınız. 1947 senesinde Avrupa'da İıü-
ltümferma olan müthiş bir soğuk bütün Avrupa!

7 

yi ıstıraba bulamaya kâfi gelmişti. Unutmadık. 
Komşumuz Yunanistan silâhlı bir ekalliyetin, 
emir ve kumandayı dışardan alan gözü dönmüş 
bir ekalliyetin işkencesi, • zülm'ü altında inledi.. 
Bu kanlı cidal senelerde sürdü. Çekoslovakya'
da meşrıı hükümet zorla devrildi ve bir ya
bancı ajanı o" hürriyet diyarımı başka 'bir mem
lekete peyk yaptı. Bu hareketlerin, İşkencele- . 
rân, baskıların, aksülârnelleri, elbet kendini gös
termekte gec'ilkmiyecektli. . Nitekim gecikmedi 
de ve Kuzey Atlantik. Paktının imzasından bir I 
sene-dört ay evvel 22 Ocak' 1948 de İngiltere 
Parlâmentosunda bir nutuk söyliyen 'barışın [ 
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I unutulmaz hadimlerinden Mösyö Bevin bir Ba

tı Biriliği Fikri üzerinde durdu. Teklif -gereken 
yerlerde akisler bırakmış olacak ki, birkaç ay 
sonra 17 Mart 1948 de beş Baitılı Devlet Brük
sel 'de bir atodlâşma imzalıyorlar ve müşterek 
me'dtenıiyet Ve müesseseleri korumak yolunda 
elele veriyorlardı. 

IBu zaruret ve ihtiyaç, yalnız Avrupa Via 
hissedilmiyor, aynı gün Atlantik'i , ^aşıyorve 
Kamada Başbakanı Mister Makenzie Kihg, Brük
sel Anlaşması mıüna&elbeitiyl'e ; insani duygular
dan kuvvet alan' sesiyle' şöyle bağınyordu; «Ka
nada Hükümetihlür milletlerin sulha olan hâs-
retlerini ve onların bu uğurda sarfettikleri gay
retleri yakından takip etmiştir. Birleşmiş Mil
letler Anayasasının hükümleri dâhilinde müşte
rek emniyeti tarsin için yapılacak bütün b'ölğe 
anlaşmalarını daima teşvik edecektir.» : 

Arkadaşlar, o karanlık jtereddütl'ü ve şüp
heli günlerde, bütün hür dünyanın. dostu olan 
Amerika'da tehlikeleri yakın bîr mesafeden ta
kip ediyordu. 1947 senesinin 12 Martında T'ru-

.man'ın iradettiği meşhur nutku hatırlıyacakSı-
mz. Truman doktirinini işte o meşhur nutuk
tan çıkarmıştık. Feri haysiyet :ve hürriyetleri
nin müdafii olan Amerika narama Başkan Trü-
man sesini yükselterek diyordu ki; «Amerika, 
ekalliyeti teşkil eden ve kuvvetlerini başka 
meuşelerden alan birtakım grupların kendi ek
seriyetleri üzerine silâhlı baskı kul 1 anmalarına 
ve hür yaşamak istiyen milletlerin hürriyet ve 
istiklâllerine, başka memleketlerin tecavüz et
mesine karşı vaziyet ve cephe alacaktır.» Nite
kim Başkan hir sene beş ıgün sonra Brüksel An
laşması dolayısiyle Kon'greye gönderdiği hir me
sajda, ; «Bu neviden bölge anlaşmaları hürriyet 
ve sulhu istihdaf eden birleşimeler yardımımıza 
müstahak olacaklardır. Hürriyetlerine bağlı 
olan milletlere bizim yardım elimiz uzanacak
tır. Avrupalı hür milletlerin kendi kendilerini 
müdafaa, hususundaki karar ve azimleri bi'zim 
tarafımızdan da yardım edilmek suretiyle aynı 
derecede kuvvetli azim ve~ kararlarla destek
lenmelidir» diyordu. ' 

' ' Arkadaşlar, Bugün Türkiye'nin Atlantik 
manzumesi içinde yer' almasının 'en kuvvetli 
sebebini yukarda Truman'in ileri sürdüğü fik-

I ' rin son;cümleleri' içinde buluyoruz: Ne biz," ne 
dünyada hiçbir millet, hür Türkiye'nin her ne 

| zaman" ve ne şekilde' ve 'şartlar altınla olursa 
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ölsün, kendi kendini müdafaa hususundaki 
azim ve kararından asla şüphe etmedi ve onun 
içindir ki, bu azim ve kararımıza muvazi ola
rak bugün Amerika ve diğer dost ve mütte
fiklerimiz aynı derecede kuvvetli olan azim ve 
skararİa bizi desteklemeye karar vermiş bulun
maktadırlar. 

Arkadaşlar, hâdiselerin inkişafını şöyle ta
kip edelim : Aynı sene 11 Haziranda Amerika 
Senatosunun âzasından Vandenberg tarafından 
getirilen bir karar suretini 64 oya karşı 4 oyla 
kabul ettiğini gazetelerde okuduk. Bu karar 
suretinin bilhassa üçüncü fıkrasında Senato 
şu fikri ileri sürüyor : «Amerika; kendi Anaya
sası hükümlerine sadık kalarak müşterek em
niyet bölge tedbirlerine katılabilir; fakat, her 
şeyden evvel bu emniyet paktlarına dâhil olan 
milletler, kendi kendilerini müdafaa azminde 
olduklarını ispat etmelidirler.» 

Ve aynı karar suretinin dördüncü fıkrasın
da ise, bu yardımın bir tecavüz anında kendi
ni meşru müdafaa yöliyle müdafaa etmeye az
metmiş olan milletlere yapılması da şarttır, de
niliyor. . 

Hür milletler bütün bu hareketleri yapar
ken, Birleşmiş Milletler-Teşkilâtım zedeleme-
meye çok itina gösteriyorlar. Onun içindir ki, 
altında Rusya'nın da. imzası bulunan Birleşmiş 
Milletler Şartının 51 ve 52 nci maddelerine sım
sıkı bağlı kalıyorlar. Nitekim,Birleşmiş Millet
ler , Anayasasının 51 nci maddesi, Birleşmiş 
Milletlere bağlı bir üye devletin veya devletle
rin silâhlı bir tecavüze uğraması veya uğrama
ları halinde hâdiseye Emniyet Konseyi vazıyed 
edip dâvayı, barışa irca edinceye kadar, ken
dini, hakların >• en kutsisi ye ta'biîsi olan, meşru . 
müdafaa hakkı ile müdafaa edebileceğini âmir
dir. 

^Şartın :52, nci maddesi işe, bu ba;rışı koru- ' 
ma dâvasında« üye devletlerin, mıntakavi an- : 

jlaşmalara-varabileceklerini .tasrih-etmektedir. 

rişte! bu hükümlerden de mülhem olan Kana- ; 
,da Hariciye Nazırı Mrs. 'Saint Laureht "29 Nı-

«san 11948^de, Amerika Ayanından çıkan Van
denberg -karar-suretini Kanada'nın destekliye- ; 
ce'ğini ifade etmiştir ve Brüksel "Anlaşmasına 
dâhil Batı Avrupa devletleriyle İngiltere, Ame
rika; ve i/Kanada için .müşterek emniyetlerini' 
korumak > gayesiyle, askerî: ve ekonomik güç-
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I iüklerin birleşmesi icabettiği fikrini de ilâve 

etmiştir. 
Artık meyva olgun bir hale gelmiştir arka

daşlar. Vandenberg karar suretinin kabulün
den bir ay sonra, 6 Temmuz 1948 de bir Kuzey 
Atlantik Paktının kurulması için müzakerele
re başlandı. Bu müzakerelerde Kanada ve Ame
rika âzami bir gayretle çalıştı. Brüksel An
laşmasına dâhil devletler de kendi emniyet ve 
müdafaalarını, Atlântikaşırı bir memleket 
olan Amerika'nın yardımında gördükleri için, 
Atlantik Paktının içine girmek arzusunu izhar 
ettiler. 

Nihayet 1949 senesinin Martında Anlaşma 
meydana geldi. O sırada Londra ve Vaşing-
ton'a giden Norveç Hariciye Nazırı M. • Lange 
Norveç'in Pakta girmesi için talepte bulundu. 
Onu Danimarka'nın Hariciye Nazırı takip etti 
ve 17 Martta işi açığa vuran bu devletler; İz
landa, İtalya ve Portekiz'e Pakta girmeleri irçiıı 
teklifte bulundular. İsveç, Stokholm 'deki Ame
rika Sefirinin bütün gayretine rağmen kesin 
bir İskandinav bitaraflığı politikası ile bu dâ
vaya girişmedi. Amerika'nın İsveç Elçisi Mat-
hews'in «Atlantik Paktına girmiyen Devletle
rin Amerika'nın arkerî yardımına güvenmeme
leri ieabettiğini söylemesi dahi bu ısrarı yu
muşatamadı . Bu arada Türkiye'nin durumu 
şöyle idi : Bu tarihlerden bir ay kadar evvel 
Şubat ayında Türkiye Dışişleri Bakanı Necmed-
din Sadak, Londra'da, Türkiye'nin Pakta alın
ması etrafında Bevin'le o zaman için neticesi 
olmıyan bir kulis konuşması yapıyordu. 

İşte bu şartlar altında 4 Nisan 1949 da Ku
zey Atlantik Paktı imza edildi. Bu tarihten 
takriben on gün sonra, Wiaslıington'da bulunan 
Türkiye Dışişleri Bakanı Sadak, bir basın kon
feransında «Türkiye'nin Atlantik Paktına da
yanan bir müdafaa sistemine dâhil olmak is
tediğini» açıklıyordu. 

Muhterem, arkadaşlar, 
Kuzey Atlantik Paktı tedafüi, münhasıran 

tedafüi, Birleşmiş Milletler Anayasasının hü
kümlerine uygun olarak kurulmuş bir barış 

1 âmilidir. Bu Paktın ne derece bir sulh âmili 
olduğunu ve mütaarrız zihinleri ne derece 
ümitsizliğe düşürdüğünü anlamak için Paktın 
imzalanması dolayısiyle mukabil cephede görü
len âksülamelllerin üzerine dikkat nazarınızı 

• çekmek istiyorum. 
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Polonya Hükümeti Hariciye Nâzın Stok-

holm, Kopenna&gt Oslo ve' Helsinki'deki elçi
lerini davet ederek, Varşova'da bir içtima ya
pıyor ve askerî kuvveti en zayıf olan Danimar
ka'ya bir nota vererek «Danimarka'nın, em
peryalist milletler için, bir tecavüz, atlama 
tahtası olmasının Polonya için hayati ehemmi
yeti olduğunu» beyan ediyor. Bu noktaya Da
nimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen verdiği 
bir cevapta : Danimarka'nın taarruz mahiye
tinde hiçbir Pakt imzalıyamıyacağını fakat her 
millet gibi onun da Birleşmiş Milletler şartı 
hudutları içinde müşterek emniyet uğrunda 
bölge anlaşmaları yapacağını ifade ediyor. 

Aynı mevzu etrafında Fransa Dışişleri Ba
kanı Mösyö Shuman ise : O tarihlerde verdiği 
bir demeçte, Fransa'nın fikrini şöyle açıklıyor. 
(Bizi dünyayı ikiye ayırmakla itham ediyor
lar. Unutuyorlar ki, Doğu Avrupa'yı daha 1947 
de onlar bizden ayırmışlar ve birçok memle
ketleri Rusya'nın peyki haline getirmişlerdi. 
Ancak bundan sonradır ki, Batı Avrupa uyandı 
ve komünizmin yayılmasını önlemek maksadiy-
le, bir Batı Avrupa Devletleri Anlaşmasını Brük
sel'de yaptı, fakat, Andlagmaya dâhil olan 
memleketler, tecavüzü önliyecek kadar kuv
vetli değildiler. Onun için Amerika'nın yar
dımına ihtiyaç hissedildi ve Atlantik Paktı vü
cut buldu. Üçüncü Dünya Harbini önliyecek 
vasıta, yalnız Atlantik Paktıdır. 

İngiltere'nin müteveffa Dışişeri Bakanı Miş-
ter Bevin ise dünya gazetecilerine hitaben ver
diği mühim bir demeçte: 
, «Eğer bu Atlantik Paktını Birinci Dünya 

Harbinden sonra kurmuş olsaydık İkinci Dünya 
Harbi olmazdı.» diyor. 

Bu sözleri teyit makamında da Truman 
Kongre'de Amerikan dış politikasının ana hat
larını şu dört maddede hulâsa ediyor. 

1. Birleşmiş Milletler teşkilâtını, hür dün
ya nizamının istikbali bakımından destekliye-
ceğiz, 

2. Dünya milletlerinin iktisadi kalknması-
nı hedef tutan programımıza ısrarla devem 
edeceğiz, 

3. İyi niyetli ve kendi kendilerini müda
faaya azmetmiş barışsever milletleri baskın ve 
tecavüzlere karşı koruyacağız, 

Ve nihayet 4. Ataântik Paktı ile müteea-
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vizin cesaretini kıracak tedafüi' bir emniyet sis
temi :kurmaya çalışacağız.•$ j ;s 

Sevgili 'arkadaşlarım; Danimarka, Fransa, 
İngiltere ve Amerika'nın sözlerini burada, pak
tın hüviyetini medeni dünyanın nasıl anladı
ğını ifade için naklettim. Biz de öyle düşünü
yoruz. Ve biz de kaniiz ki, Atlantik Paktı, teca
vüzü önliyecek bir barış âmili olacak ve buraya 
Türkiye'nin iltihakı bu barış âmilini kuvvet
lendirecektir. 

Arkadaşlar, üçüncü bir dünya harbi patlıya-
cak mı, patlamıyacak mı? Bunu yurtta ve ci
handa sulhun emekli bir işçisi olan Türkiye ve 
onun cephesindeki barışsever milletler bilmezler, 
bunu mütecaviz olacaklar bilirler. 

Fakat emniyet haklarının genişlemesi, hiç 
şüphe yok yalnız harb ihtimallerini geriletmek
le kalmıyacak Türkiye'nin cağrafi çevrelerinde
ki vuzuhsuzlukları da bertaraf ederek dünya 
sulhüne hizmet edecektir. Göreceksiniz Türki
ye 'nin Atlantik Paktına girmesi, dünya sulhu
nu koruma bakımından ancak bir başlangıç ola
cak ve bu başlangıç bizi çok daha şerefli ve me
sut neticelere ulaştıracaktır. Türkiye, bu yeni 
vazifesini alırken, bir zamanlar onu hiç tanımı-
yan dünya efkârı umumiyesi şimdi şöyle diyor: 
«Sen ki eski bir medeniyetin mirasçısısm, sen 
ki demokratik müesseseleri kurmakta dünya 
milletlerine sulhun ye sükûnun misalini veren 
tek milletsin.. Gel, aramıza katıl, bu eski mede
niyetleri, insan haklarını, hürriyet ve demokrasi 
müesseselerini bir kül olarak beraber müdafaa 
edelim.» 

Türkiye medeni dünyanın bu davetine 'bugün 
sizin reylerinizle evet, geliyorum diyecek; Ve 
yarından itibaren Türkiye eşit şartlarla, yeni 
bir yapının kurucusu olacaktır. Türk vatanının 
içinde medeni bir istihaleyi herkesi hayrette bı
rakan bir olgunlukla başaran bu memleket ru
hunda mevcut olan istikrar duygusiyle dünya
nın da istikrarını temine çalışacaktır. 

Arkadaşlar, muvaffakiyet Hükümetindir, kendi
sini bütün kalbimizle tebrik ederiz. Fakat, Hü
kümete bu muvaffakiyetin unsurlarını sağlıyan, 
kahraman Türk Milletidir. Zafer onundur. O 
Türk milletinin ki azmiyle, mücadelesiyle, de-
ğişmiyen kanaatleri, hürriyet aşkıyla ve niha
yet reyleriyle bu değerli camiaya Asyâî bîr 
hayatın bulutlarından sıyırdı ve onu dünya müh
letlerinin yanına getirip haysiyetle oturttu. O 
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Türk Milletinin ki bu memleket but siyasi sevi
yeye, bu siyasi zafere ulaşsın diye, Kore'de kah
ramanca, çarpıştı, şehit oldu. Ve şehitlerinin 
kanı, müşterek dâva için ölen kahraman Ameri
kalı kardeşlerinin kaniyle aynı çukurlarda bir
birine karıştı. 

Arkadaşlar, Hükümeti tebrik ederiz, çünki, 
millî bir dâvayı tam demokratik icaplara uygun 
bir zihniyetle, memlekete ve dünya afkârı umu-
miyesine malederek müdafaa etti. Muvaffakiyet-
sizliğe uğrarsam, kimsenin haberi olmasın diye, 
gizli kulis faaliyetine tenezzül etmedi. Milletten 
aldığı vekâletle millete hesap vermek kaygısın
dan çekinmedi, dâvasını ortaya attı, o kadar 
haklı idi ki, dâva dünya efkârı umumiyesi malı 
olarak kendi ışığa çıkınca küçük mülâhazalar 
eridi ve bugünkü, netice doğdu. 

Arkadaşlarım, biraz sonra reylerinizi vere
ceksiniz, hiçbir hizmetiniz bugünkü tarihî hiz
metiniz kadar şerefli ve kıymetli olmıyacaktır. 
(Ooo sesleri) Sürçü lisan oldu.. 

BAŞKAN — Sürçü lisan olduğunu tasrih et
tiler. Bu da bütün büyük eserleriniz gibi ve on
lardan birisi olacaktır demek istediler. 

CÎHAD BABAN (Devamla) — Yirmi mil
yon Türk'ün, ve Türk'ün saadet ve istikbalinde 
kendi ümitlerinin parladığım gören yüz milyon
larca kalbi ve reyi de sizinle beraberdir. 

Kulağınızı vatanın bağrına dayayın arkadaş
lar. Oradan yalnız tasvip duyacaksınız kulağı
nıza gelecek olan seslerin arasında Kore şehit
lerinin ana, dul ve kardeşlerinin de sesi gelecek.. 
Artık gözlerinin yaşı kurumuş,, titrek seslerine 
heyecan gelmiştir.' Artık mesutturlar.. Evlâtları 
boş yere ölmemiş. Onlar bu günkü muhteşem 
yapının içine kendi kanlarını harç diye katmış
lardır. Ve onun içindir ki, şehit analarının, ba
balarının, evlâtlarının vo kardeşlerinin sesini 
şimdi duyar gibi oluyorum. Bakınız, heyecanla: 
«Helâl olsun!» diyorlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Suad Hayrİ Ürgüblü. 
Kayseri Milletvekili arkadaşımızdan sonra, 

müstakillerden Ali Fuat Cebesoy, Nadir Nadi, 
Kemal Türkoğlu arkadaşlarımıza söz vereceğim. 

Kifayet takriri de vardır. (Reye koyun ses
leri) . 

(Müstakiller konuşsun sesleri). 
SUAD HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetimiz çok yorucu 
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ve milletçe iftihar ve tebrike hak-kazanan mesa
isinin büyük eserini getirmiş bulunuyor. . 

Şimdiye kadar siyasi teminattan mahrum 
bulunduğumuz yolundaki bâzı endişeleri de ta
mamen ortadan kaldırmaya muvaffak olmuştur. 

Andlaşmanm değeri, savunma ve dünya sul
hunu koruma bakımından ne kadar kıymetli ise, 
mukaddimede okuduğumuz gibi siyasi ve mede
ni âlemde mümzi memleketlerle eşitliğimizi ke
sin olarak takyit etmesi bakımından daha da 
kıymetlidir. 

Dürüst, açık bir siyaset, millî karakterimizin 
temelini teşkil eden ahde.sadakat ve vefakârlı
ğımız, bizi Milletlerarası çalışma ve iş birliğin
de dostluğu aranır bir millet ve memleket yap
mıştı?. 

Bu yolda daha çok emek sarfına muhtaç ol
duğumuzu da biliyoruz; 

. Dünya sulhunu, demokrasi prensiplerini, in
san hürriyetini ve müşterek medeniyeti koruma; 
refah ve istikrarı sağlama hedefinde; 

iltihak ettiğimiz siyasi saf; gururla söyliye-
biliriz ki çok kuvvet kazanmıştır. Bizim bu And-
laşmadan elde ettiğimiz siyasi teminatın ve elde 
edeceğimiz refah ve istikrarın mukabilinde; bu 
siyasi vesikanın bizim iltihakımızla kazandığı, 
hiç de bizim kazancımızdan az değildir. 

Bu hakikati büyük Devlet adamlarının sami
mî beyanatlarında sık sık görmekle de müftehiriz. 
Bu andlaşmanm gayelerini tahakkuk ettirmek 

. için vazifeli Konseyde mesuliyetimiz de çok art
mıştır. 

Bu gayeye katacağımız siyasi emeğin büyük 
ve kıymetli olacağına ve Hükümetimizin tüken
mez bir dikkat ve enerjiyle muvaffak yolda yü
rüyeceğine şüphe etmiyorum. 

Andlaşmanm iktisadi nizam ve düzeni sağla
ma bakımından kurduğu temel, bütün milletlerin 
minnetini kazanan Amerikan yardımıdır. 

Son asır içinde Avrupa'yı iki defa felâketten 
kurtaran, 1945 yılından beri Avrupa'yı içine 
yuvarlandığı iktisadi uçurumdan çekip ayağa kal
dıran, bu büyük milletin yardımına Türk milleti 
do müteşekkirdir. Yalnız Türk milleti; tarih 
boyunca yardım almaya değil, yardım etmeye 
alışmış bir millet olarak Amerika'nın fedakâr 
vatandaşlarının ağır külfetlerini her keşten iyi 
ve yakından anlıyan bir millettir. (Bravo sesleri; 
alkışlar). aldığı yardımı da bir taraftan dünya 
sulhunu koruma gayesinde, diğer taraftar bütün 
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bu yardımlardan müsait zamanda müstağni kalav j 
eak faydalı salıâlârda kullanmaktadır; 

lu ] Bu gayretimizin de Amerikan milletince tak
dir edildiğini huzurla görmekteyiz. 

Sözlerimi bitirirken bundan: hemen bir sene 
evvel, bugün İngiltere Hükümetinin .en mümtaz 
ve tecrübeli nazırlarından (Sir Harold Maeriillon); 
un ; 15 Avrupa milleti mümessilleri huzurunda 
söylediklerinden çok kısa bir kısmını okumakla 
yerinde bir vazife yapmak ye katıldığımız And-
J aşmadaki mevkiimizi tebarüz ettirmak isterim. 

Avrupa'nın müdafaasından bahsedilirken ve 
bunun Atlantik Paktı ile tevhidi düşünülürken 
Avrupa'nın iki büyük ve cesur ülkesini dışafda 
bırakmak bir delilik bir felâket olur. . 

Eğer bu konuşmalar, sadece dostlarımız Türk
ler ve Yunanlılarla, kendi menfaatlerinden değil, 
bizim menfaatlerimizden bahyetmeye imkân ver-
mişse - çünkü hali hazırda onların bize yapacak
ları yardım bizim onlara yapacağımızdan çok da
ha fazladır - bu da tabiî az şey değildir. 

Türİriye ve Yunanistan büyük geleneklere da
yanan, iyi silâhlanmış, cesur askerî kudretlerdir. 
Bu müzakere sadece buna dâhil olmuşsa dâhi 
yine bizim iyi bir mesai gösterdiğimize delildir.» 
Bu değerli devlet adamı bundan sonra gönder
diği telgrafında da aynen : 

Türkiye'nin Atlantik Paktında bir müttefik 
olarak bize iltihak ettiği günü tesit edeceğim» 
demiştir. 

Aziz arkadaşlarım; şerefli târihimizden, kök
lü • ananelerimizden kuvvet alan ciddî, mert bir 
siyaset ve ahde, dostluğa vefa bu mesut güne bizi 
ulaştırmıştır. 

Hükümetimizi tekrar tebrik eder, Aridlaşmâ-. 
nın dünya sulbüne vö memleketimize mutlu ol
masını dilerim. (Şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN —* Ali Fuad • Gebesoy, Eskişehir 
Milletvekili, müstakillerden. 

ALÎ FUAD CEBESOY (Eskişehir) — Mü
zakeresini yapmakta olduğumuz kanunun mahi
yeti Atlantik Paktına kabul edildiğimiz hak
kında Hükümetimizin, Amerika Birleşik Devle
tinden, almış olduğu davetiyenin ve buna alt ka
nunun Yüksek Meclisiniz tarafından kabul ve tas-
dikmdan ibarettir. 

Türkiye .ve,- Yunanistan'ın Atlantik Paktına 
girmesi dünya sulh cephesinin ve dâvasının da
ha çok kuvvetlenmiş olması demektir. j 

Atlantik. Paktının, bütün.ruhu tedafüidir, 
ve hür dünyayı.korumaktan ibarettir., 

Tarih boyunca mütemadiyen tecavüzlere uğ-
rıyarak yıllarca suh; nimetinden mahrum kal
mış* olan milletimizin,, Atlantik Paktına girmek• 
istemesindeki gaye sulhu kuvvetlendirmekten 
başka bir, şey olamaz. 

Milletin,; bu yüksek,, vo hakiki, arzusundan 
mülhem olarak, hareket... etmiş,..., olan. Hükümetif 
miz, aylarca büyük bir kabiliyetle çalışarak, 
Atlantik. Paktına girmeriıizi temin, edecek olan: 
bu kanunu huzurunuza getirmiş bulunuyor. 

Hükümetimize, bu .başarılarından .dolayı -takr.. 
dirlerîmi arzederken.bu başarıyı elde edenlerin: 

! başında gelen. Başvekil Menderes'le Hariciye -A 
I Vekili, Köprülü 'ye değerli hizmetlerinden n do* , 
! layı kendilerine buradan ve alenen teşekkür et
meyi. bir borç. bilirim. (Alkışlar). 

Sayın arkadaşlarını;, bugün paktları* ile mm-. 
takavi, anlaşmalarının eskiden olduğu gibi sırf 
askerî ittifaklar mahiyetinde olmadığı malûmu 
âlileridir. Aynı zamanda iktisadi ve malîdir. 
Bugünün „ savunması, her müdafaa vasıtasını 
içine âlân ve topyekûn çalışmayı icabettiren . 
bir hazırlıktır. Milletlerin hem münferiden y^ 
hem de müçtemian devamlı bir surette çalış
masını icabettirir. 

Bit maksatladır ki, Atlantik Paktı savunma
sı teşkilatı çok geniş organizasyondur. Bunların 
müMm merkezleri Vâşingtön; Londra ve Pa
ris 'te- bulunmaklar beraber bu Pakta girmiş ölah 
'devletlenle de'Şubeleri vardır: 

Sayın- arkadaşlarım, Pakta girmekte' üzeri-
.mize aldığımız ağır mesuliyetlerin icaplarını 
başarı- He yerine getirebilmek içirt: Atlantik or
ganizasyonunda/ dirayetli ve iktidârli yüksek' 
mütehassıslar tarafından temsil edilmemiz' lâ^ 
zımctır. Bâzari bü fikrimize yeter derecede 
ehemmiyet verilmediğinden buöidâ tebarüz" et̂  
tirmeye- çalıştım. 

Ben, bugünkü başarıyı' çofr ehemmiyetlice 
şümullü addediyorum, Fakat hiçbir vakit. ba
şarılı bir başlangıç, olduğunu unutmamalıyiz. 
Pakt organizasyonu' içerisinde mütemadiyen ve ̂  
dirayetle çalışamazsallci bugün 'elde ettiğimiz ba^ 
şarmın derecesini azaltmıış,oluruz. 

Pakta girmemiz münasebetiyle bir de istra- r 

tejik durumumuz üzerinde -konuşmanla' müsa
adenizi rica edeceğim; . . . 

Mefrnz .mütecayiziiTi büyük denizlere hâkimç r 
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olmadığını düşünecek olursak büy'ük kuvvetler-: 
le karadan: tecavüze kalkışacak: ve iç: denizliere 
hâkim olmayı istiyecektir. 

Bugünün... mefruz mütecavizi, Birinci ve 
İkinci Umumi Harbin mütecavizi gibi bütün 
kuvvetlerini karadan ve havadan dünyanın her 
tarafına. yaymıyacak ve onlarla mühim mmta-
kaları, yani jeopolitik ve istratejik mımtakalan 
ıbir süprâzle ve süratle zaptetmek ve buralarda 
kuvvetlice yerleşmek ist'iyeöektir. Böyle bir sür
prize en çok yurdumuz ve çevre'miz hedef ola-
caık'tır. Avrupa cephesi öepbemize nispetle çok 
küçük kalır-, - Binaenaleyh bize bugüne kadar 
yapılan yardımdan 'dalha çok yardım temin edil
melidir. Bunu 'da ancak, Hükümetimizle, Hü
küm etimizi temsil edecek olan değerli mütehas
sıslarımız temin edebilecektir. * 

Bugüne kadar yapılan yardımın azlığından 
şikâyet etmek istemem. ıÇünlklü Pakta girme
den evvel sulh dâvasında üzerimize aldığımız 
'mesuliyetin derecesi, takatimize ve yapılan 
yardımın azlığıma veya çokluğuma (göre; ayar-
llanabillmlişti. Halbuki • palklfca girmekle, üzeri
mizle düşecek olan mesuliyetin derecesini tâyin 
etmek taımamiyle elimizde değildir. Bundan 
dolayıdır ki, Atlantik Kon;seyiı.\de ve organi
zasyonunda çok yüksek kabiliyet ve dirayeti ev-: 
l!e temsil edilmeliyiz. Bu mesele, millî olduğu-,:; 
kadar ve her nevi hususi düşüncelerin üstünde 
tutulmalıdır. 

Hükümeti, elde etmiş olduğu başarıdan do-; 
layı; bil' daha tebrik eder ve getirmiş olduğu 
kamunu memnüniydtle kaJbul ederim. 

iGerek Atlantik Paktına kabulümüz hususun-. 
da ve gerekse sair hususlarda çok kıymetli yar
dımlarını görmüş olduğumuz ve başta Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti olmak üzere di- ; 

ger. büyük: devletlere bunadan teşekkür etmeyi 
bir, vazife bilirim. 

'Sözlerimi 'bitirmeden evvel unutmuyalım ki; 
Köre İvahramanlarnmız bu pakta girmemiz için 
en büyük âmillerden biridir. Bugün hâlâ va
zifeleri ıbaşmdıa çalışmaktadırlar. 

lEski bir asker arkadaşları olmak hasebiyle 
kendilerine buradan muvaffakiyet diler ve şe
hit olanların huzurunda. hürmetle eğilirim. 
(Bravo sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Biraz evvel okuduğum liste
deki arkadaşlardan bir kısmı, henüz konuşmamış: 
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bulunuyrlar. Konuşmaların yeterliğine dair ve
rilmiş (11) takrir var. Müsaade, ederseniz? bu 
takrirler okunduktan, sonra, yeterlik aleyhinde,. 
konuşmak üzere daha evvel söz.,almış,olan Sir, 
nan Tekelioğlu arkadaşınıza söz vereceğim. 

Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa ... -
Atlantik Paktı hakkındaki görüşmeler kâfi

dir. Yüksek Meclisimizin tesvip ve takdirlerine 
arzını saygı ile rica ederiz. 

Gümüşane Kayseri JRize 
: H. Tokdemir P. Apaydın t Âkça! 

I Sayın Başkanlığa 
1 Atlantik Andlaşmasına ait v Hükümetimizin 
|kararı ve başarısı, parti mümessillerinin kanaat 
ve noktai; nazarları anlaşılmıştır. Müzakerenin 
ve konuşmaların kifayetini arzla maddelere 
geçilmesini teklif ederiz. 

Denizli Denizli Denizli 
R. Tavaslıoğlu: F . Başaran A. Çobânoğlu 

Sayın Başkanlığa . v 
Müzakerenin yeterliğinin oya konulmasını 

•rica. ederiz. 
Konya Amasya , Maraş 

S. Gürol î. Olgaç.; .;•> A. Kadoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Atlantik Paktına girmemizi temin edecek 

olan tasarı üzerindeki görüşmelerin kifayetinin 
reye vaz'mı arz ve teklif ederiz. , \" 

Bize Antalya • Manisa'-
O. Kavrakoğlu A. Sarıoğlu A. ICaraosmanoğUt • 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara 

18 . I I ; 1952 
Mesele kâfi derecede-izah edilmiştir. Müza

kerenin kâfi olduğunu ve reye konmasnı,. on-
'dan sonra maddelerin müzakeresine geçilmesini';•<• 
teklif ederim. 

Afypn karaMşar 
• ' ''-••.:>.:• ..••.- • •• General :. •.;•!•• •; 

Ali ihsan; Sâbis 

Sayın Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifeyetinî 

arz ve teklif, ederim; :- : ' • ' . : ,;̂  -
• •.. Bür4ur;MîllûtvekiH^:-

, \-j.y-:v';;,,;M::Özbey't,.. ::rO.< 
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Yüksek Başkanlığa 
Variyet tamamen tevazzüh etmiştir. Müzake

renin kifayetini ve kanunun görüşülmesine ge
çilmesini teklif ederiz. 

Konya Ğazianteb 
Himmet ölçmen Süleyman Kuranel 

B. M. M. Başkanlığına 
Atlantik Paktına iltihakımıza mütaallik ka

nun tasarısının tümü üzerindeki konuşmalar he
pimizi tenvir etmiştir. Müzakerenin kifayeti ve 
maddelere geçilmesi hususunun reye konulmasını 
teklif ederiz. 18 . I I . 1952 

İzmir Kütahya 
Z. H. Velibeşe Hakkı Gedik 

;•::;.', Niğde • Balıkesir 
ıF. Köşkeroğlu S. Başkan 

Yüksek Başkanlığa 
18.11.1952, 

, 'Kuzöy Atlantik Andlaşması konusunda Yük
sek Meclis kâfi derecede tenevvür etmiştir. Esa
sen bu hususta Hükümeti hararetle tebrik ve tak
dir etmekten başka söylenecek bir şey de kalma
mıştır. 
Binaenaleyh, müzakerenin' kifayetine dair olan 
önergemin oya arzını teklif ederim. 

Ordu 
Feyzi Boztepe 

Yüksek Başkanliğa 
Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türkiye Cum

huriyetinin katılmasına dair kanun tasarısının 
tümü üzerind eki konuşmalar' kafi d ir. Mad delere 
gaçilmesinin reye vâz'mı arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale Milletvekilleri 
Ömer Mart Kenan Akmanlar 

Yüksek Başkanlığa > 
Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türkiye •Cum

huriyetinin katılmasına dair kanun tasarısının 
tümü hakkındaki müzakere kâfidir. 

Kifayeti müzakerenin oya vaz'edilerek mad
delere geçilmesini arz ve teklif eyleriz. 

• * Kastamonu Kastamonu 
Fahri Keçecioğlu-. Galib Beniz 

r BAŞKAN -^ Daha evvel arzettiğim gibi Si
nan Tekelioğlu arkadaşımız konuşmaların yeter
sizliği hakkında söz istemişlerdi. Kendileri öner
geler aleyhinde konuşacaklardır. Yüksek malû-
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munuzdür ki, görüşmelerin yeterliği aleyhinde 
yalniz bir arkadaşa söz verebilirim. 

Buyurun Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; bugün Türk milleti tarihî bir kara
rın arifesinde Büyük Millet Meclisini dinlemek
le meşguldür. (Usule gel sesleri) Usul hakkında 
konuşmaya kapı açmadan girilir mi?. Hele ev
velâ kapıyı açayım. (Gülüşmeler). 

Türk milletini büyük fedakârlığa sevk zaru
retinde bırakacak olan bu kanun müzakere edi
lirken, her hangi bir kifayeti müzakere takririni 
kabul etmek, kanaatimce muvafık değildir. Çün
kü, milyonlarca vatandaş, 'millctvekillerimiz bu 
kanun hakkında neler düşünüyor, diye bugün 
bizi radyodan dinliyor. Bunu en geniş surette ko
nuşmamak olur mu?. Bu itibarla bu takririn red
dini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın 
kifayeti müzakerenin aleyhinde konuştuklarını 
dinlediniz. İçtüzüğün 104 ncü maddesi bu husu
sa mütedairdir, onu okuyacağım' : 

«Görüşmenin yeterliğine karşı söz istiyenler 
bulunursa içlerinden yalnız birine izin verilir.» 

Arkadaşımızın" bu konuşmasından sonra mü
zakerenin yeterliği hakkındaki takrirleri yüksek 
reyinize ârzediyorum. Kabul buyuranlar.. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — On de
mokrata karşı bir müstakil konuştu, bunda hak
sızlık ettiniz. 

BAŞKAN'••'— Müzakerenin kifayetini kabul 
etmiyeıller.. Müzakerenin yeterliği kabul edilmiş
tir. 

Maddelere geçilmesini reyinize ârzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. İttifakla kabul edil
miştir. 

Komisyonun raporunda bu kanun tasarısının 
ivedilikle konuşulması teklif edilmektedir. Ko
misyon raporunu Dışişleri Bakanı da teyit bu
yurmuşlardır. Yüksek reyinize ârzediyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. İttifakla kabul edil
miştir. 

Maddelere geçiyoruz efendim. 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türkiye Cum
huriyetinin katılmasına dair Kanun 

MADDE 1."-— Vaşihgtön'da 4 Nisan 1949 
tarihinde i'mza edilen Kuzey Atlantik Andlaş-
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ması ile buna ek 17 Ekim 1951 tarihli Londra 
Protokolü kabul edilmiştir. 

BAŞKAN— Madde hakkında mütâlâa ol
madığına göre maddeyi yüksek reyinize ârzedi
yorum. 

Kabul 'buyuranlar... Etmiyenler.., İttifakla 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. -

BAŞKAN — Mütalâa olmadığına göre mad
deyi yüksek reyinize ârzediyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... İttifakla 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Mütalâa olmadığına göre mad
deyi reyinize ârzediyorum. ..•••••;.-• 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 

Kanunun tümünü açık oyunuza ârzediyo
rum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı 
oy vereceklerdir. 

'(Seçim çevresi itibariyle isimler okunmak 
ve oy puslaları hitabet kürsüsüne konulan se
pete atılmak suretiyle oylar toplanıldı.) 

BAŞKAN — Reylerini kullananlar lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Rey vermiyen arkadaş kaldı mı? Reylerini 
kullanmıyan arkadaş kalmadığına göre oy top-
ıama muamelesi bitmiştir. .'-;"••' ! '•••'. 
•;' Reylerin neticesini ârzediyorum : Kuzey At
lantik Andlaşmasına : Türkiye ! Cumhuriyetinin 
katılmasına dair Kanuna rey veren arkadaş
ların sayılı (410) dur. (1) çekinser vardır. Mu
amele tamamdır. Tasarı (409) reyle yüksek ' 
tasvibinize mazhar olmuş ve kanunlaşmıştır. 
(Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar). 

İttifakla tasvibinize mazhar olan bu ka- i 
nunun milletimiz ve insanlık için hayırlı olma
sını Allahtan dilerim. (Bravo sesleri, sürekli ve 
şiddetli alkışlar). \ 

Söz Hariciye Bakanınındır." 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ j 

(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; Yüksek ı 
Meclisin, bu kanunu bir çekinsere karşı hemen 
ittifakla kabul etmesi, Türk Milletinin, mem
leketin yüksek menfaatine ve dış münasebet
lere taallûk eden meselelerde müttehit olduğu-
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nu .J)ir, defa daha, içeriye ve dışarıya Xarşı is
pat etmiş bulunuyor. (Brayo .sesleri).Vh . 
; Bu, milletimiz için en büyük bir muvaffa

kiyet sebebidir. Bundan sonra da, memleketi
mizin yüksek menfaatlerine ait bu türlü dış me
selelerde, memleketin ve onun mümessili olan 
Yüksek Meclisinizin aynı ruhu, aynı müttehit 
arzuyu izhar edeceğinden emin olarak, Hükü
met namına, bütün arkadaşlarımıza en derili' 
şükranlarımızı arz ederim, (Bravo sesleri, şid
detli ve sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Kanunun kabulü münasebetiy
le verilmiş bir takrir var onu okutacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına "'"" \ , 

Kuzey Atlantik Andlaşmasına eşit haklar ve 
vecibelerle tam üye olarak katılmamızı temin 
eden > Adnan Menderes Hükümetine, bu siyasi 
zaferinden dolayı, teşekkür edilmesini ve insan
lığın ve Türk milletinin aziz yarlığını ve sulhu 
korumak için Kore'de mübarek kanlarını seve 
seve akıtan ve büyük fedakârlıklar gösteren 
kahramanların ve bu uğurda ölenlerin ve aziz 
şehitlerimizin hâtıralarını tebcil için ayakta iki 
dakika ihtiram sükûtu yapılmasını Büyük Mec

lise ara; ve teklif ederiz. 
Balıkesir Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Muharrem Tuncay Ahmet Gürsoy 

BAŞKAN — Takriri reye ârzediyorum.. (Sağ
dan takrir iki mâddedîi'seslel'i) Takrir iki kı
sımdır, birinci kısmim reye ârzediyorum.* 
; ICMAL TÜRKOĞLT^ 
yorum* Meclis Hükümete teşekkür etmez. 

Muhterem arkadaşlar, takrir iki kısmı ihti
va etmektedir*. (Gürültüler) 

.MlJIlARREM TUNCAY (Balıkesir) — Tak
riri imza edenlerden birisi de bendenizim. Tek
lif sahibi olmak dolayısiyle birinci maddeyi ge
ri alıyorum.. (Olmaz; sesleri) 

KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Takrir 
iki kısmı ihtiva etmektedir. (Şiddetli gürültü
ler) Size ne oluyor? Başkan söz verdL 

BAŞKAN — Başbakan Adnan Menderes. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan

bul) — (Şiddetli ve sürekli alkışlar arasında 
kürsüye geldi) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
tarihî günün büyük ehemmiyetini ona lâyık 
olan bir birlik';ye tesanütÂmanzaf asiyle ve az-
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mü kararla tecelli ettirmiş bulunuyorsunuz. Bu ] 
güzel azim ve tesanüt manzarasını hiçbir sebep- j 
le gölgelemiyclim. Her hangi bir arkadaşın Hü
kümete teşekkür vesilesiyle vermiş olduğu tak
rir, geri alınsın mı, alınmasın m'ıî Münakaşala
rının yeri olmadığı ve bu gibi boş münakaşala
rın bugünün chemmiyetiyle mütenasip bulunma
dığı kanaatindeyim. (Bravo sesleri, şiddetli ve 
.sürekli alkışlar). | 

Muhterem arkadaşlar; eser; hiç şüphe yok, I 
Türk milletinindir! (Şiddetli alkışlar). Yine hiç 
şüphe yok ki, Türk milletinin iradesini tıpkı 
Türk milletinin kendisi gibi, en geniş salâhiyetle 
yürütmekte olan sizlersiniz, binaenaleyh eser siz
lerindir. Hükümete teşekkür, bu itibarla, bahis 
mevzuu olmamak lâzımgelir. (Alkışlar) bu söz- ı 
lerimle itiraz ötmek vaziyetinde olan arkadaşları
mızı da göstermekte olduğunuz heyecan karşısın
da cidden güçleşen bu itiraz külfetinden kurtar
mış olacağım. '(Bravo sesleri, alkışlar) 

KEMAL TÜRKOÖLU (Mardin) — Teşck- I 
kür ederim. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De- | 
vamla) — Muhterem arkadaşlar; bu Pakta giri- [ 

4. — SORULAR 

i . — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak işçi Sigortalan Ku
rumunun fahiş fiyatla kiraladığı bina hakkında
ki sorusuna, \Çalışma Bakanı Nuri özsan'ın ytı-
züı cevabı (6/576) 

8 . i r . 1952 

Özeti : Çalışma Bakanlığın
dan'yazılı soru. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. .Zonguldak îşçi Sigortaları Kurumunun 

yılda 20.000 lira ile, kiraladığı binada hizmet 
gördüğü > doğru mudur? ' 

2. Bu kadar' yüksek bir kira ile .bina kira
lanması sebebi nedir? 

3. Bu ağır kiradan kurtulmak için Zongul
dak'ta Evkafa ait .Gazipaşa Caddesindeki cami 
yaninda .mevcut arsa üzerinde Vakıflar " İda

mesi-ile.'anlaşarak' ihtiyaca salih bir b ina in-
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I simiz hâdisesinin, memleketimiz için öldüğü kadar 
I bütün dünya için de hayırlı ve "uğurlu olmasinı 

temenni ederkenlıeyacammm daha 'fazla söz; söy
lemeye müsaade etmediğini görmüş olmanızı-'tali
min ederek, özür diliyorum ve huzurunuzdan'ay
rılıyorum. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli al
kışlar.) 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — =Tak-
I ririmi izah edeyim. (Gürültüler yalnız son.kı^-
J minin reye konulmasını istiyorum. «Reye koyma

ya hacet yok sesleri» Gürültüler). 
, BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. ' 

Başbakanın tasvibinize mazhar olan nutkun
dan sonra; insanlığın ve Türk milletinin aziz 
varlığınıvosülhü;korumak için Kore'de mübarek 
kanlarını seve seve akıtan ve büyük fedakârlıklar 
gösteren kahramanların ve bu uğurda ölenlerin 
ve aziz şehitlerimizin hâtıralarını tebcil için, siz -
leri iki dakika saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Ayakta iki dakika saygı duruşu yapıldj) 
I BAŞKAN — Yirmi Şubat çarşamba günü 

saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son veri-
I yorum. • 
I Kapanma saati ; 17,58 

' • - . - ' ' * • " • 

i 

VE CEVAPLAR 1 

['SORULAR ;' 
• , . • . i ' 

I şasi düşünülmekte midir? 
I Bu sorumun, Çalışma Bakanlığı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 
, Saygılarımla. ı 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman'BöyacıgUlcr 

Çalışma'Bakanlığı 16 İT . 1952 
işçi SağlığrGenel'Md. 

:;Sayı : f)13 - 1 -26/779 " 

Özeti : îşçi Sigortalan 
, Kurumu Zonguldak Şu

besi H. 

Türkiyö- Büyük Millet: Meclisi Yüksek' Başkanlığına 
• 9 . I I „ 1952 tarih ve Kanunlar Müdürlü-

• ğü 6/57Ö- 3085/6749 sayılı yazıl arı karşılığıdır: 
I İşçi Sigortaları Kurumu Zonguldak' Şubesi 

A — YAZIL 
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binasının fahiş fiyatla kiralandığı hakkında I 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı-
giller' tarafmdan Yüksek Başkanlığınıza veri
len (yazılı soru önergesi) tetkik edilmiş ve bu 
hususta hazırlanan cevap aşağıda arzolunmuştur. 

Soru: -
1. Zonguldak işçi Sigortaları Kurumunun : 

yılda 20 000 lira ile kiraladığı binada hizmet 
gördüğü doğru mudur? 

2,' Bu kadar yüksek bir kira ile bina kira
lanması sebebi nedir? 

.3. Bu ağır kiradan kurtulmak için Zongul
dak'ta Evkafa ait Gazipaşa 'Caddesindeki cami" 
yanında mevcut arsa üzerinde Vakıflar İdaresi 
ile anlaşarak ihtiyaca salih bir bina inşası dü
şünülmekte midir? ...-i..'.'.-

Cevap .; 
1. İşçi Sigartaları Kurumu Zonguldak Şu

besi için Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesinde, 
Gazipaşa Caddesinde Kemal Gürel'e ait 34. nu
maralı binanın 11 odadan müteşekkil birinci katı 
1 . X I . 1949 tarihinde seneliği 7 200' liradan 
üç yıl müddetle kiralanmıştır. 

1 . IV . 1950 tarihinden itibaren yürürlüğe 
giren İhtiyarlık- Sigortası Kanununun tatbikatı 
dolayisiyle şube kadrosu genişletilmiş ve bu se-
bebple 11 odanın kifayet etmediği anlaşıldığından 
yeniden inşa edilmiş bulunan aynı binanın ikinci 
katının da kiralanması için mal sahibi ile temasa 
geçilmiş ve 11 odayı ihtiva eden ikinci katı da 
11.VIII.1950 tarihinden itibaren yılda 6 000 lira 
kira ile 1.!XII.1952 tarihine kadar kiralanmıştır. 

Mezkûr şube halen 13 200 lira kira ile bu bi
nanın 22 odadan ibaret bulunan birinci ve ikin
ci katlarını işgal etmektedir. 

2. Kurumun Zonguldak Şubesinin ihtiyacı
nı karşılıyabilecek mahal ve vüsatte birinci mad
dede belirtilen tarihlerde daha ucuz başka bir 
bina bulunamamıştır. ' ~*r,an\ 

3. işçi Sigortaları Kurumu şubelerini isti
ap edebilecek ve aynı zamanda bir kısmı akaar 
olarak kullanılabilecek binalar inşa ettirilmesi 
esas itibariyle kabul edilmiş bulunmaktadır. İm
kânların müsaadesi nispetinde şube binaları in
şasına tevessül edilecektir. 

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde Evkafa 
ait olduğu beyan olunan arsa tetkik ettirilerek 
bu arsadan faydalanmak için Vakıflar idaresi I 
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ile gerekli temaslar yapılacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arzederim. 
Çalışma Bakanı 

N. özsan 

2. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fah
ri Ağaoğlu'nun, Maaş Kanununa ek Kanunu de
ğiştiren 5585 sayılı Kanunun geçici maddeleri
nin değiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Maliye Bakanı Hasan Pölatkan'-
ın yazılı cevabi (6/580) 

0zü : Maliye Bakanlığından 
yazılı soru. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

5585 sayılı Kanunun geçici maddeleri, ka
nunun meriyetinden evvelki zamanları da kıs
men kanunun şümulü içine almış, bâzı. şartlarla 
bâzı memurların askerlik hizmetlerinin müddet
lerine ilâvesini kabul etmiştir. 

Bu durum askerlik hizmetlerinin kıdemleri
ne ilâvesi kabul edilmemiş olan memurların hak
lı şikâyetlerini mucip olmakta ve açık bir ada
letsizliğe de meydan vermiş bulunmaktadır. 

Bu haksız ye adaletsiz hale nihayet vermek 
için askerlik hizmetinin memurluk kıdemine ilâ
vesi hususunda 5585 Kanunla kabul edil
miş olan kaidenin bu kanunun meriyetinden ev
velki zamanlar için aynen kabulü ve bu suretle 
geçici maddelerin değiştirilmesi doğru olacağı 
kanaatindeyim. Bu hususta Hükümetin noktai 
nazarının ne olduğunun Maliye Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 18'. I I . 1952 
Bütçe ve M. K. G. 

Müdürlüğü 
S : 2 

Sayı: 114438-145 

Özü : Yazılı soruH. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri Ağa
oğlu tarafından Yüksek Başkanlıklarına su-
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nulan yazılı soru önergesi incelendi : 

Bu önergede, 5585 sayılı Kanun hükümle
rinin geçici maddelerle daha evvelki zamanlara 
da teşmil edilmiş olmasından dolayı bâzı me
murların askerlik hizmetlerinin bâzı şartlarla 
kıdemlerine sayıldığı, askerlik hizmetlerini 
mezkûr kanunun meriyetinden evvel yapmış 
olan memurların ise bu müddetleri kıdemleri
ne ilâve edilmediği1 için bunların haklı şikâyet
lerini mucip olduğu ifade edilerek 5585 sayılı 
Kanunla kabul edilmiş bulunan kaidenin bu 
kanunun meriyetinden evvelki zamanlar için 
de aynen kabulünü temin maksadiyle geçici 
maddelerin değiştirilmesi hususunda Hüküme
tin noktai nazarının ne olacağının Bakanlığım
ca yazılı olarak cevaplandırılması istenilmekte
dir. 

önergede bahis konusu edilen husus, Zon
guldak Milletvekili Fehmi Açıksöz ile Sivas 

,1952 O : 1 
Milletvekili ilhan Dizdar tarafından teklif edi
lip Maliye Komisyonunca (Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci /maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici 
maddeler eklenmesine dâir olan 5585 sayılı 
Kanunun 1 nci ve geçici 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ve geçici 9 ncu 
madde eklenmesine dair kanun teklifi1), adı al
tında bir tek metin halinde birleştirilen kanun 
teklifinin 7 nci maddesinde yer almış bulunu
yordu. 

Bu kanun teklifi Kamutayın geçen yıl 98 
nci birleşiminde reddedilmiş bulunduğundan 
Kamutayca reddedilen bir husus hakkında Hü
kümetçe bir kanun tasarısı hazırlanmasının dü
şünülmediğini saygı ile arzederim. 

Maliye Bakanı 
H. Polâtkan 

DÜZELTÎŞ 

Bu tutanağa bağlı 110 sayılı basmayazinm 3 ncü sayfasının birinci sütunundaki Bakanlar Ku
rulu üyelerinin imzalan arasına Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırçalı'nın.'ismi de'konulacak
tır. ' 
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Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türkiye Cumhuriyetinin katılmasına dair kanuna verilen oylar 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler' : 410 
Kabul edenler : 409 

, Eeddedcnler : 0 
. Çekinserler :. 1 

Oya katılmıyanlar : 74 
Açık Milletvekillikleri : 3 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Rami2 Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Ğeveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran. 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

Kâmil Kozak 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Eagıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
AH Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Aîpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 
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ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memig Yazıcı 
Mustafa Zezen 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kııranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil At al ay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 
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İSPARTA 

Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Eh ver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tl abar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil Özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
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Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Urgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Zjya Atığ 
Famdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredr g Kişioğlu 
Saim önhnn 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlıı 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

Himmet Ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
'Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu ^ • 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman' • > ;v '" 

MANİSA ' : " 
Samet Ağaoğlü 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket İnce '•••' 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğ
lu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar • 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer • 
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Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NÎĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik ileri ' 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÎIRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkant 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 

Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner. 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay -
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

Cahid Zamangü 
TUNCELİ 

Hıdır Ayduı 
Hasan Remzi Kulu 

UEFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğanı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Böyacı-
giller ):$.y 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Esat Kerimol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Çekinserler] 
SEYHAN 

Cezmi Türk 

[Oya katilmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAE 
Kemal özçoban 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 

AYDIN 
Namık Gedik. 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
ismail Aşkın 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Agâh Erozan 

ÇANAKKALE 
Nihad lyriboz (I.) 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
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Haldn Yemeniciler 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (I.) 
M. Remzi Bucak (İ.) 
Mustafa Ekinci 

ERZURUM 
Rıza Topçuoğlu 

ESKÎŞEHÎR 
Muhtar Başkurt 

GAZÎANTER 
Salâhaddin Ünlü (î.) 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Said Bilgiç 

Kemal Demiralay 
İSTANBUL 

Salamon Adato (î.) 
İhsan Altınel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Abidin Tekön 

KARS 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Rıfat Taşkın (î.) 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 

[Açık Millet 
Denizli 
Malatya 
Trabzon 

Halil Sezai Erkut 
Rifat Özdeş. 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Lfıtfi Toko^ıı 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Ömer Rıza Doğrul (1.) 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MANİSA 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (1.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

vekillikleri] 
1 
1 
ı 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Reşad Güçlü 

SİİRD 
Cemil Yardım 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Nuri Turgut Topcoğlı 

URPA 
Ömer Cevheri (1.) 
Hasan Oral 

YOZGAD 
T71_ M TT1 T- -

Faik Erbaş 
ZONGULDAK 

Suat Başol 
Avni Yurdabayrak 

• • • •^»< \>&<İ 

T. B. M. M. Basımevi 



S. SAYİSİ : 
" I 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türkiye Cumhuriyetinin katılması
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/337) 

T.G. . * ' 
Ba§balcanlık m 16 . II . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı :71 - 2290. 

Büyük Millet iyEeclisi Yüksek Başkanlığına 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türkiye Cumhuriyetinin katılmasına dair Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16 . II . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes' 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türkiye Cumhuriyetinin katılmasına dair kanun gerekçesi 

Birleşik Amerika, Belçika, Danimarka, Fransa, Holânda, İngiltere, îtalya, îzlânda, Kanada, 
Lüksemburg, Norveç ve Portekiz arasında 4 Nisan 1949 tarihinde Vaşington'da imza edilmiş bulu
nan Kuzey Atlantik Andlaşmasma, mezkûr devletler mümessilleri 14 Eylül 1951 de Ottawa'da 
yaptıkları toplantı sonunda, Türkiye'yi iltihaka davet etmeyi kararlaştırmışlardır. Andlaşmanın 
5 nci maddesi ahkâmının Türkiye topraklarına da teşmili için 6 ncı maddesinin tadili hususun
da. 17 Ekim 1951 tarihinde Londra'da mezkûr devletler temsilcileri arasında bir Protokol imzalan
mıştır. Anılan devletlerin dahilî mevzuatları icabı olarak gerek Andlaşma, gerek Protokolün teşriî 
meclislerince tasdiki muamelesinin tekemmülü üzerine memleketimiz Andlaşmaya iştirake res
men davet edilmiştir. 

Kuzey Atlantik Andlaşması, diğer üye devletlerin yetkili temsilcileri tarafndan olduğu gibi 
Hükümetimizce de muhtelif vesilelerle tebarüz, ettirildiği üzere, tamamen tedafüi bir mahiyeti 
haizdir. 

Milletlerarasında, barış üzerine müesses, bir iş birliğini tahakkuk ettirmeye çalışmayı dış po
litikasının değişmez bir farikası haline getirmiş bulunan Devletimiz Atlantik camiasına katılmak
la cihan efkârı umumiyesine bu azminin yeni bir nişanesini daha vermiş olacaktır. 

,Kuzey Atlantik Anlaşmasına göre, âza devletlerden birine veya bir kaçma yapılacak bir si
lâhlı tecavüz bütün Taraflara müteveccih bir tecavüz sayılacak ve böyle bir tecavüzün vukuu ha
linde, her Âkıd Devlet, silâhlı kuvvet istimali de dâhil olmak üzere lüzumlu göreceği harekete 
münferiden ve diğer Taraflarla mutabakat halinde derakap geçmek suretiyle tecavüze uğrıyan Ta
raf veya Taraflara yardım edecektir. 

Dünyanın her tarafında demokrat milletleri pek haklı olarak endişeye düşüren büyük tehlike 
karşısında memleketimizin dış emniyetini korumak gayretimiz bu Andlaşmaya iltihakımızla 
pek müspet bir inkişaf kaydetmiş olacağı gibi devletlerin tam eşitlik ve bağımsızlık içinde ge
lişmeleri prensibi de böylece büyük ölçüde takviye edilmiş bulunacaktır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu 

: Esas No. 1/337 < 
Karar No. 9 

18 . 11 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Kuzey Atlantik Adlaşmasına Türkiye Cum
huriyetinin katılmasına dair kanun tasarısı ko
misyonumuzda Dışişleri Bakanının lıuzuriyle in
celendi. 

Yapılan uzun müzakereler sonunda; Birleşik 
Amerika, Belçika, Danimarka, Fransa, Holân-
da, İngiltere, İzlanda, İtalya, Kanada, Lüksem-
burg, Norveç ve Portekiz Devletleri arasında 
4 Nisan 1949 tarihinde Waşington'da imza
lanmış bulunan Kuzey Atlantik Andlaşmasma 
mezkûr Devletler mümessillerinin 14 Eylül 1951 
tarihinde Ottawa 'da yaptıkları toplantı sonun
da Türkiye'yi iltihaka davet etmeyi kararlaştır
dıkları ve Andlaşmanın 5 nei maddesi hükümle
rinin Türkiye topraklarına da teşmili için 
6 ncı maddenin değiştirilmesi hususunda 17 
Ekim 1951 tarihinde Londra 'da bir Protokol 
imzalamış bulundukları görülmüştür. 

Türkiye'nin milletler arasında, barış' üzeri
ne müesses dostane bir iş birliğini gerçekleştir
meye çalışmayı dış politikasına esas ittihaz et
tiği ve tamamen tedafüi bir mahiyeti haiz olan 
Kuzey Atlantik Andlaşması hükümlerinin bu 
gayeye ulaşmayı kolaylaştıracağı göz önün
de tutularak, maddî ve mânevi bakımlardan 
memleketimizin menfaatlarına uygun olduğu 
neticesine varılan işbu Andlaşmaya katılmamız 
oybirliği ile kabul edilerek tasarının maddele

rine geçilmiştir. 
Birinci maddenin son cümlesi, Hükümetin 

zaten mevcut ve tabiî olan yetkisinin tekra
rından ibaret olduğu için iltibasa mahal ver
memek maksadiyle /maddeden çıkarılmış ve di
ğer maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Atlantik Aandlaşmâsı teşkilâtından olan Ba
kanlar Konseyi toplantısının 20 Şubat 1952 ta
rihinde Lizbon'da toplanacağı göz önüne alına
rak kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi dileğiyle, Büyük Millet Meclisinin 
tasvibine arzedilmek üzere tasarı ve ilişikleri 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Niğde 
N. Bilge 

Bolu 
F.Belen 
Hatay 

A. Melek 
İzmir 

V. Menteş 
Konya 

Z. Ebüzziya 
' Muğla 

Z. Mandalinci 

Erzurum 
R. S. Burçak 

İzmir 
C. Baban 

İzmir 
C. Tunca 
Kütahya 

A. Gündüz 
Muğla 

• N.Nadi 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Erzurum 
B. Dülger 

İzmir 
0. Kapanı 

Kayseri , ' 
S. II. Ürgüblü 

Mardin 
K. Türhoğlu 

- Trabzon 
H. Saka . 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türîciye Cumhuri
yetinin katılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vaşington'da 4 Nisan 1949 ta
rihinde imza edilen Kuzey Atlantik Andlaşması 
ile buna ek 17 Ekim 1951 tarihli Londra Proto
kolü kabul edilmiştir. Türkiye'nin, vâki davete 
tevfikan, işbu Andlaşmaya iltihak ettiğine dair 
gerekli tebligat ve muamelelerin ifasına ve And-
laşmadan mütevellit bilcümle sözleşmeleri imza
ya Dışişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı ve 

Adalet B. V. 
S. Ağaoğlu 

Adalet Bakanı Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymcn 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G-. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
- 8. Kuribek 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet B. V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 

II. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. E. II. Üstündağ 
Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler B. V. 

N. özsan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRlŞÎ 

Kuzey Atlantik Andlaşmasma Türkiye Cum
huriyetinin katılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Waşington'da 4 Nisan 1949 
tarihinde imza edilen Kuzey Atlantik Andlaş
ması ile buna ek 17 Ekim 1951 tarihli Londra 
Protokolü kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Holânda, Norveç, Portekiz, 

ingiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Nisan 1949 da Vaşington 'da imzalanan 

KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI 

İşbu Ahdlaşmaya Taraf olan Devletler, 
Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm gaye vo prensiplerine inançlarını ve bütün milletler ve 

hükümetlerle barış halinde yaşamak arzularını teyit eyliyerek, 
Milletlerinin, demokrasi prensipleriyle fert hürriyetleri ve hukukun hükümranlığı üzerine 

müesses bulunan hürriyetlerini, müşterek miraslarını ve medeniyetlerini korumaya karar vere
rek, . • ' | '• ' 

Kuzey Atlantik bölgesinde refah ve istikrarın gelişmesine yardım etmek arzusunu besliye-
rek, 

Müşterek müdafaaları ve barış ve güvenliğin korunması için gayretlerini birleştirmeye azme
derek, 

îşbu Kuzey Atlantik Andlaşması üzerinde mutabık kalmışlardır : 
\ • • • 

Madde — 1. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasmda kararlaşmış olduğu üzere, Taraflar, dâhil olabilecekleri 
bilûmum milletlerarası ihtilâfları, milletlerarası barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye koymı-
yacak surette barışçı yollarla halletmeyi ve milletlerarası münasebetlerinde, Birleşmiş Milletle
rin gayeleriyle her hangi bir suretle telif edilemiyecek tehdit veya kuvvet istimalinden çekinmeyi 
taahhüt ederler. 

Madde — 2. 

Taraflar, kendi hür müesseselerini takviye, bu müesseselerin istinad ettiği prensiplerin daha 
iyi anlaşılmasını temin ve istikrar ve refahı sağlamaya has şatları geliştirmek suretiyle milletler
arası muslihane ve dostane münasebetlerin inkişafına yardım eyliyeceklerdir. Taraflar, beynelmi
lel iktisadî siyasetlerindeki bütün aykırılıkları izaleye çalışacaklar ve içlerinden her biri veya 
hepsi arasında iktisadî iş birliğini, teşvik eyliyeceklerdir. 

Madde — 3. 

îşbu Andlaşmanm gayelerinin daha müessir bir şekilde tahakkukunu temin için Taraflar, ken
di hususi vasıtalarını geliştirmek ve birbirlerine karşılıklı yardımlarda bulunmak suretiyle, mün
feriden ve müctemian, devamlı ve fiilî olarak hareket edip bir silâhla tecavüze karşı münferit ve 
müşterek mukavemet kudretlerini idame ve tezyid eyliyeceklerdir. 

Madde — 4. 

içlerinden her hangi birinin mülkî tamamiyetinin, siyasî istiklâlinin veya güvenliğinin, Ta
raflardan birinin fikrince, tehdit altında bulunması halinde, Taraflar birbirleriyle istişare eyli
yeceklerdir. 

Madde — 5. 

Taraflar, içlerinden birine veya bir kaçma karşı Avrupa'da veya Kuzey Amerika'da vâki 
olacak silâhlı bir tecavüzün bütün Taraflara tevcih edilmiş bir tecavüz addedilmesi ve binnetice 
Taraflardan her birinin, böyle bir tecavüzün vukuu halinde, Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 
51 inci maddesiyle tanınan münferit veya müşterek meşru müdafaa hakkını kullanarak, Kuzey 
Atlantik Bölgesinde güvenliği yeniden tesis ve temin için, silâhlı kuvvet istimali de dâhil olmak 
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üzere, lüzumlu göreceği harekete, münferiden ve diğer Taraflarla mutabakat halinde, hemen teves
sül etmek suretiyle tecavüze uğrıyan Taraf veya Taraflara yardım eylemesi hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

Bu mahiyette olan her silâhlı tecavüz ve bunun neticesinde alman her tedbir derhal Güven
lik Konseyinin ıttılaına arzolunacaktır. Bu tedbirler, Güvenlik Konseyinin milletlerarası barış ve 
güvenliği yeniden tesis ve idame için lâzım tedbirleri alması ile nihayet bulacaktır. 

Madde — 6. 

Taraflardan birinin Avrupa veya Kuzey Amerika'daki ülkesine, Fransa'nın Cezayir vilâyetleri
ne, Taraflardan her hangi birinin Avrupa'daki işgal kuvvetlerine, Kuzey Atlantik Bölgesinde 
Seretan Medarının kuzeyinde olup Taraflardan birinin hakkı kazasına tâbi bulunan adalara ve
ya ayın bölgede Taraflardan birinin gemi veya uçaklarına karşı yapılan bir silâhlı tecavüz, Ta
raflardan birine veya bir kaçma karşı yapılmış bir silâhlı tecavüz addedilip 5'inci maddenin tat
bikim icabettirecektir. 

Maddo — 7. 

îşbu Andlaşma, Birleşmiş Milletlere üye olan Tarafların Birleşmiş Milletler Andlaşmasından mü
tevellit hak ve vecibelerini, yahut milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasında Güvenlik Kon
seyinin aslî mesuliyetini haleldar etmez ve her hangi bir şekilde haleldar ediyor gibi tefsir olunamaz. 

Madde — 8 . 

Taraflardan her biri, kendisiyle diğer her hangi bir Taraf veya diğer her hangi bir Devlet arasın
da halen meriyette bulunan Milletlerarası taahhütlerden hiç birinin işbu Andlaşma ahkâmına muga
yir olmadığını beyan ve Andlaşmaya aykırı her hangi bir Milletlerarası taahhüde girişmemek vecibe
sini tekabbül eyler. ' 

Madde— 9. 

İşbu. madde ile Taraflar, Andlaşmanm tatbikatına mütaallik meselelerde salâhiyettar olmak 
üzere, içinde Âkıdlardan her birinin temsil olunacağı bir Konsey ihdas ederler. Konsey her an ve sür
atle toplanabilecek şekilde teşkilâtlandırılacaktır. Konsey lüzumlu olabilecek tâli teşekkülleri kura
cak; bilhassa, 3 ve 5'inci maddelerin tatbiki için alınacak tedbirleri tavsiye eyliyecek olan bir 
Müdafaa Komitesini hemen tesis eyliyecektir. 

Madde — 10. 

Taraflar, işbu Andlaşmanm prensiplerinin gelişmesine ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine 
yardım edebilecek durumdaki diğer her Avrupa Devletini Andlaşmaya iltihaka, oy birliğiyle, davet 
edebilirler. Bu suretle davet olunan her devlet kendi iltihak vesikasını Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine tevdi etmekle Andlaşmaya Taraf olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti her il
tihak vesikasının tevdiinden Taraflardan her birini haberdar eyliyecektir. 

Maddd — 11. 

Bu Andlaşma Taraflarca kendi Anayasaları kaidelerine tevfikan tasdik ve hükümleri ona göre tat
bik olunacaktır. Tasdiknameler, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine mümkün olduğu kadar 
çabuk tevdi edilecek, mezkûr Hükümet her tasdiknamenin tevdiinden diğer bilcümle mumzi Dev
letleri haberdar eyliyecektir. 

Andlaşma, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Lüksemburg, Holânda ve îngü-
tere dâhil olmak üzere, mumzi Devletlerin çoğunluğunun tasdiknameleri tevdi olunur olunmaz, 
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tasdik eden Devletler arasında meriyete girecek ve diğer mumzi Devletler için tasdiknamelerin 
tevdü günü vacibüttatbik olacaktır.: 

Madde —12. 

Andlaşma 10 sene meriyette kaldıktan sonra veya muahhar bir tarihte, Taraflar, içlerinden birinin 
talebi üzerine, milletlerarası barış ve güvenliğin idamesi için Birleşmiş Milletler Andlaşmasma tev
fikan akdedilmiş bulunan gerek mmtakavî, gerek cihanşümul mahiyetteki tertiplerin tekâmülü de dâhil 
olmak üzere, Kuzey Atlantik bölgesinde o tarihte barışa ve güvenliğe müessir âmilleri nazarı itibara 
alarak, Andlaşmanm tâdili hususunda yekdiğeriyle istişarede bulunacaklardır. 

Madde — 13. 

Andlaşma 20 sene meriyette kaldıktan sonra, Taraflardan her biri, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetine feshi ihbar ettiği tarihten bir sene sonra, kendisine taallûku itibariyle Andlaşmaya 
nihayet verebilecektir. .Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, her feşihnamenin tevdiini diğer Âkid-
lere bildirecektir. 

Madde — 14. 

Fransızca ve ingilizce metinleri aynı derecede muteber olan bu Andlaşma, Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti Hazinei Evrakına tevdi edilecektir. Tasdikli suretleri bu Hükümet tarafından 
diğer (mumzi Devletler Hükümetlerine verilecektir. 

Yunanistan ile Türkiye'nin Kuzey Atlantik Andlaşmasma iltinakına mütedair 
PBOTOKOL 

4 Nisan 1949 da Vaşinğton'da imzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf olan Devlet
ler, Kuzey Atlantik Bölgesi güvenliğinin, Yunanistan Kıralhğı ve 1 Türkiye Cumhuriyetinin iş
bu Andlaşmaya iltihakiyle artacağına kani bulunmakla, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmış
lardır : 

Madde — 1. 

İşbu Protokolün yürürlüğe girmesiyle, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, bilûmum 
Taraflar: namına, Yunanistan Kıralhğı Hükümeti ile Türkiye. Cumhuriyeti Hükümetine, bu 
Protokolün ikinci maddesiyle muaddel şeklini alacak olan. Kuzey Atlantik Andlaşmasma iltihak 
için bir davetiye gönderecektir. Bunu mütaakıp, Yunanistan Kıralhğı ile Türkiye Cumhuri
yetinden her biri, iltihak vesikasını Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tevdi eyleme
si tarihinde, Andlaşmanm 10'uncu maddesine tevfikan, işbu Andlaşmaya Taraf olacaktır. 

Madde — 2. 

Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf olması halinde, Andlaşma
nm 6'mcı maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iltihak vesikasını Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine tevdi eylemesi tarihinden itibaren, aşağıdaki şekilde tadil edilmiş ola
caktır: 

i) Taraflardan birinin Avrupa veya Kuzey Amerika'daki ülkesine yahut Fransa'nın Cezayir 
vilâyetlerine, Türkiye Ülkesine, yahut Kuzey Atlantik bölgesinde Seretan Medarının kuzeyinde 
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olup Taraflardan her hangi birinin, hakkı kazasına tâbi bulunan adlara, 

ii) Taraflardan her hangi birinin işbu ülkelerde veya bu ülkeler üzerinde yahut Avrupa'nın, 
Andlaşma" yürürlüğe girdiği tarihte, Taraflardan her hangi birinin işgal kuvvetlerinin konaklamış 
olduğu diğer her hangi bir bölgesinde veya Akdeniz'de yahut Serctan Medarının kuzeyinde kalan 
Kuzey Anlântik bölgesindeki kuvvetlerine, gemileıdne veya uçaklarına . yapılan bir silâhlı tecavüz, 

Taraflardan birine veya birkaçına karşı yapılmış bir silâhlı tecavüz addedilip 5'inci maddenin 
tatbikini icabettirecektir. . ; 

Madde — 3. 

İşbu Protokol Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf olan devletlerden her- birinin, kabulünü Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümetine tebliğ etmesiyle yürürlüğe girecektir. Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti bu tebliğlerden her birinin alındığı tarihi ve işbu Protokolün yürürlüğe girdiği ta
rihi Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf olan bilûmum devletlere bildirecektir. 

Madde — 4. 

Fransızca ve ingilizce metinleri aynı derecede muteber olan işbu Protokol, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti Hazinei Evrakına tevdi olunacaktır. Mezkûr Hükümet, Protokolün musad-
dak suretlerini Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf olan diğer bilûmum devletlere verecektir. 

Yukarıdaki hükümleri tasdikan, adları aşağıda yazılı murahhaslar işbu Protokolü imzalamışlar
dır. ° 

17 Ekim 1951 de Londara'da tanzim edilmiştir. 

»>-©-<ı 
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