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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Gündemdeki soruların diğer maddelerden 

sonra görüşülmesi hakkındaki önergeler, kabul 
olundu. 

Köy Kanunu lâyihasının heyeti umumiyesi 
üzerinde görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Köy Kanunu lâyihasının heyeti umumiysi 

üzerinde bir müddet daha görüşüldükten sonra 
18 . V . 1953 Pazartesi günü saat 15 te topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Bolu Mebusu 

Muzaffer Kurbanoğlu İhsan Gülez 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

t İbrahim Kirazoğlu 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'nun, 

Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/527) 
(Adalet Komisyonuna), 

Rapor 
2. - - Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, su

bay ve memurların protokolün tesbit ettiği hal
lerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda 
bulunamıyacaklanna dair kanun teklifi ve İç
işleri Komisyonu ile Geçici Komisyon raporları 
(2/462) (Gündeme). 

B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Refik Koraltan 

KÂTİPLER : İbrahim Kirağolu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

^ • » 

R E Î S — Oturum açılmıştır. 

3. — DEMEÇLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Refik Koraltan'i7i Türkiye'yi ziyarete davet 
edilmiş bulunan Yugoslavya Federal Meclisi 
âzasından mürekkep heyetin, Meclisi ziyareti 
münasebetiyle demeci. 

RBlS — Muhterem arkadaşlar, kahraman 
Yugoslav milletinin Federal Meclisi Yüksek 
Heyetiniz namına memleketimize davet edilmiş 
bulunuyorlardı. Bildiğiniz gibi ayın 15 inden 
beri bu Muhterem Heyet Türk milletinin aziz 
misafiri olarak aramızda ve şimdi Yugoslav 
Federal Meclisinin sevgilerini yüksek huzuru

nuza arzetmek için yanımızda bulunmaktadır
lar. (Alkışlar) 

Daha evvel Yüksek Heyetinizin mümessili 
olarak Yugoslavya'yı ve Federal Meclisi ziya
ret eden muhterem arkadaşlarımız orada gördü-
leri çok yüksek sevgi, alâka ve samimiyeti memle
ketimize dönüşlerinde Yüksek Heyetinize arz-
etmiş bulunuyorlar. Şu anda Büyük Türk 
milletinin şerefli mümessilleri olan siz arkadaş
larımızın hislerine tercüman olarak ifade ede
yim ki : Federal Yugoslav Meclisinin muhte
rem mümessilleri Türk milletinin aziz misafi
ri olarak memleketimizde onların sizin mümes-
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sillerinize gösterdikleri sevgiyi âzami ve ileri 
mânada göreceklerdir, tşte bu itibarla Yüksek 
Heyetinizin samimî duygularınızı, sizlerin mü
messiliniz olarak Muhterem Yugoslav Heyetine 
arzederken sizin ve Türk milletinin aziz misa
firi olan Muhterem Heyete hoş geldiniz diyorum. 
(Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Gündem hakkında verilmiş takrir vardır, 
onu arzedeceğim. 

.1953 0 : 1 
Yüksek Reisliğe 

Bugünkü gündemde mevcut kanun teklif ve 
tasarılarının sözlü sorulardan önce görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Sabri Brduman 

REİS — Okunan takriri tasvibinize arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Söz Hariciye Vekilinindir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan 
Kıralhğı ve Yugoslavya Federatif Halk Cuhhu-
riyeti arasında 28 Şubat 1953 tarihinde Ankara'
da akdedilen Dostluk ve î§ Birliği Andlaşması-; 
nın tasdikına dair kanun lâyihası ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/599) [1] 

HARİCÎYE VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cum
huriyeti ile Yugoslavya ve Yunanistan arasın
daki Andlaşmanm diğer maddelere tercihan ve 
süratle müzakeresini Hariciye Komisyonunuz 
karar altına almıştır. Bendeniz de komisyonun 
•bu kararına arzı teşekkürle aynı mütalâada bu
lunduğumu ve bunu Muhterem Heyetlinizden 
rica ettiğimi arzet'mek isterim. 

REİS — Hariciye Vekilimizin bu mâruzâtını 
teyideden bir de takrir vardır, okuyacağız. 

18.V.1953 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kıral
hğı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
ara'sında 28 Şulbat 1953 tarihinde Ankara'da 
akdedilen Dostluk ve İş Birliği Andlaşmasmın 
tasdikınsa dair kanun lâyihasının, Dışişleri Ko
misyonu raporunda da belirtildiği veçhile, bir 
an evvel kanunlaşmasını 'temin için gündemde
ki diğer işlerden önce yeğlikle ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunun reye arzını teklif ederim. 

Dışişleri Vekili 
Fuad Köprülü 

REİS — Bu takrir ile de teyidedilen husus, 
komisyon raporunda da teklif edilmiştir. Tasa
rının takdimen ve ivedilikle görüşülmesi Yfft-

[1] 186 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

sek Heyetinize arzedıilmiştir. Evvelâ ıgündemde-
ki diğer işlerden önce görüşülmesini tasvibinize 
arzediyorum. Ka'bul buyuranlar... Etmiyeriler„. 
İttifakla kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz isfciyen var mı? 
Söz Hariciye Vekilinin, ıbuyurun. 
DIŞİŞLERİ VEKİLİ FUAD KÖPRÜLÜ (İs

tanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
28 Şubat 1953 <te Ankara'da imzalanan Türk -

Yugoslav - Yunan Dostluk ve İş Birliği And
laşması yüksek tasvibinize arzedilmiş bulunu
yor. 

Yüksek Meclisin davetlisi olarak memleke
timizi teşrif eden Yugoslavya'nın Parlâmento 
azaları heyetiyle Yunanistan'ın Ankara'daki 
Büyük Elçisinin bu celsede aramızda bulunma
ları bu Üçlü Andlaşmanm bugünkü müzakere
sine - tâlbir caizse - mânevi ha>kımdan yine üçlü 
bir mahiyet vermektedir. Kendilerini hen de 
hürmet ve. samimiyetle selâmlıamayı çok zevkli 
bir vazife telâkki ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tasvirinize arzolunan Andlaşma 10 madde

den mürekkep, ifadesi açık, maksadı açık ve 
daha imzalandığı gün baştan haşa aleniyete 
vaz'edilmiş bir metindir. Üç Devlet arasında 
teessüs etmiş olan samimiî ve yapıcı dostluğu 
tevsik ve teyide ve 'bu dostluğun müspet sa-, 
balarda meyvalar vermesi için yapılacak iş bir
liğinin esaslarını ve mahiyetini tesbite matuf
tur. 

Kimsenin aleyhine müteveccih değildir ve 
olamaz. Yegâne gayesi sulhu, emniyeti ve mev
cudiyetimizi korumaktır; bu itibarla, sı'kı sı
kıya ve imanla merbut hulunduğumuz Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasmın hem rulhuna hem de 

m 
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lâfzına-'-tam mânasiyle sadık olan çok;• hayırlı bir 
eserdir, 

Andlaşmanın metninin neşrinden sto-nra sulh
perver, memleketlerin matbuatında çıkan -birçok 

tasvipkâr yazılar, yine bu memleketlerin mesul 
devlet adamlarının aynı yolda vâki resmî be
yanatları 'bu hakikatin, haki'katları anlamak is-
tiyenler tarafından iyice anlaşılmış olduğunu 
ve cihan sulh ve emniyet dâvasına saptığımız 
hizmetin ehemmiyetini teyit ve tevsik eylemiş
tir. (Bravo sesleri). 

Kendimiz ve bütün hür ve sulhperver mem
leketler camiası için bir kazanç teşkil eden bu 
Andlaşmanın ihtiyaçları hakiki değeriyle anlaş 
manın; hareket hatlarını realist ve aklıselim-? 
dayanan düşüncelere göre ayarlamanın ne yap
mayı icabettirdiğini göstermesi bakımından bir 
de güzel misal mahiyet ve kıymetini taşıdığı 
kanaatindeyiz. 

Andlaşmada sahası, geniş bir üçlü iş birliği 
derpiş edilmiş bulunuyor : Filhakika, kültürel, 
ekonomik ve teknik işlerden askerî işlere ka
dar, milletlerin tealisi, refahı ve emniyeti için 
neler lazımsa bütün bunlar hususunda Akıd 
Taraflar yekdiğeriyle istişare edecek, gereken 
tedbirleri icabına ve imkânlara göre tesbit ve 
tatbik, eyliyecektir. 

Yaşadığımız devrin çetinliği ve mâruz .bu
lunduğumuz büyük tehlike karşısında bu And-
1 aşın a- sulhun vikayesi ve tecavüze muvaffaki
yetle karşı konulabilmenin teinini bakımından 
çok hayırlı ve geniş ufuklar açmaktadır: Fil
hakika, î) ncu maddesinde yazılı olduğu veç
hile, bu Andlaşma, onun yüksek gayelerine hiz
met etmeye azimli devletlerin iltihakına açık 
tutulmuştur. Diğer taraftan, sulhun, ve emni
yetin tecezzi kabul etmez bir kül olması haki
kati karşısında mensup bulunduğumuz sulh ve 
emniyet cephesinin eti hassas noktalarından bi
rinde" böyle bir iş birliği mekanizmasının ku 
rulması, şimdiye kadar alınmış oları ve bizim ve 
Yuntnistan'm da dâhil bulunduğumuz emniyet 
tedbirlerinin bu mekanizma ile derpiş edilen ted
birlerle münasip surette birleştirilmesi yolu ile 
mükemmeJeştiriImesi için en salim imkân
ları hazırlamaktadır. -: ' ."••••/.••••" 

, Andlaşmanın '> ncü maddesinde derpiş edi
len Erkânı Harbiyei Umumiye toplantıları bu 
İmkânların tahakkuku için gereken teknik mü-
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talâaların esaslı ve sistemli bir şekilde hazır
lanmasına da yarıyacaktır. 

Türkiye'nin ve Yunanistan'ın dâhil bulun 
dukları Atlantik Andlaşmasmdan mütevellit 

; hak ve vecibelerin mahfuzluğuna mütaallik bu
lunan Andlaşmanın 8 nci maddesi hükmünü 
Andlaşmanın yukarda arzettiğim şekilde inki
şafını kösteklemeye matuf bir hüküm seklinde 
tefsir etmek asla doğru olmaz. Bu hüküm ga 
yet tabiî olan hukuki bir vaziyetin teyidinden 
ibarettir. Bu madde mevcut olmasaydı dahi 
bahsettiğim hukuki vaziyet yine aynı derecede 
kuvvetini muhafaza edecekti. Binaenaleyh, bu 
maddeyi koymakla, Andlaşmada derpiş edilen 
iş birliği ile âzası bulunduğumuz Atlantik 
Andlaşması mucibince derpiş ve tatbik edilen 
iş birliği arasına sed çekmek istenmiş değildir. 
Bilâkis gerek Atlantik Andlaşması Teşkilâtının 
gerek Yugoslavya'nın muvafakatiyle, münasip 
ve-mümkün göırünebilecek her hangi bir şekil
de bu iki iş birliğinin yekdiğeriyle irtibatla n-
dırıİmasını temenni ediyor ve lüzumlu görüyo
ruz. Biraz evvel de arzettiğim gibi sulhun ve 
emniyetin tecezzi kabul etmez birer kül olması 
bunu icabettirir. 

Andlaşma hakkında bugüne kadar Hükü
metimizce o kadar geniş ve bol izahlar verilmiş 
ve tavzihlerde bulunulmuştur ki, yukardaki 
mâruzâtım dahi şimdiye kadar söylenenlerin 
hulasaten bir tekrarından ibaret kalmaktadır 
Bu itibarla vaktinizi daha fazla almıyacağmı. 

Başvekilimizin ve benim az zaman evvel 
yine bu kürsüden bu Andlaşma hakkında söy
lediğimiz sözlere Yüksek Meclis gayet tasvip
kâr şekilde mukabele buyurmuştu. Dışişleri 
Komisyonumuz da Andlaşmayı ittifakla kabul 
eylemiş bulunuyor. Yunanistan ve Yugoslavya 
Parlâmentolarında Andlaşma hararetle tasdik 
edilmiştir. Demin arzettiğim gibi, hakikati gör
mek istiyen sulhperver memleketler bu Andlaş
mayı derin memnuniyetle karşılamışlardır. 

tşte bugün huzurunuza gelen metin böyle 
muvaffakiyetli imtihandan geçmiş olarak tasdi-
kmıza arzolunuyor. Âti muvacehesinde geçire
ceği imtihanını aynı derecede muvaffakiyetli ola
cağından eminiz; çünkü bu Andlaşma hakîkî ih
tiyaçların ve realist bir görüşün mahsulü olan 
ve Birleşmiş Milletler Andlaşmasmdaki yüksek 
prensiplere riayet etmemekte menfaat görenlerin 
bâzı geçici muvaffakiyetlerine rağmen payidar 

m — 
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olacak olan ve olması lâzımgelen bu yüksek pren
siplerin tahakkukuna hizmet etmeye .matuf bulu
nan bir Andlaşmadır. 

Karar Yüksek MeclMerinindir. (Alkışlar). 
REİS — Söz Cumhuriyet Halk Partisi. Gru-

pu adına Avni Doğan 'indir. ,.' ., 
Buyurun. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar-

kadaklar, Yunanistan ve Yugoslavya ile mem
leketimiz arasında, dostluk münasebetlerini, 
ileri esaslara bağiıyan, bu andlaşmayı mem
nunlukla karşılıyoruz. ('Bravo sesleri). 

Bu andlaşma, her üç devletin kendi arala
rındaki münasebetlerin emniyet üzerine kurul
duğunu, birbirleriyle dâvaları ve ihtilâfları ol
madığını tabiatiyle ifade eden bir vesika ola
rak, Balkanlarda hal için ve âti ' için 'bir istik
rar unsuru olacaktır. . 

Temenni ederiz ki; üç devletin aralarında
ki emniyet fikri, istikbalde daha geniş bir -böl
gede, bütün komşular arasında karşılıklı itimat 
unsuru olarak genişlesin. 

Bu iş birliği andlaşmaşınm bugün için bü
yük ehemmiyeti, bu üç devletin Atlantik Paktı 
savunma istikametinde siyasi olarak birleşme
leridir. Bu muahede, bir askerî ittifak muahe
desi olmadığı gibi, hiçbir gizli hükmü de bulun
madığından, âkıdlar bir teeavüze mâruz ol
dukları vakit, otomatik olarak işliyecek askerî 
hükümler taşımamaktadır. Bununla beraber, 
savunmayı esas tutan zihniyet, üç memleketi, 
'hür milletler savunma istikametine siyaseten 
ve manen bağlamıştır. .'... 

Andlaşmanın temel mefhumu; Birleşmiş 
Milletler Anayasasının sulh prensiplerine ve 
sulh tertiplerine istinat etmektedir. 

Bu itibarla da; andlaşmanm, Türk Milletin
ce kabul edilmiş 'temel siyaset istikametlerine 
uygun olduğunu müşahede ediyoruz. 

Andlaşmayı Cumhuriyet Halk Partisi adı
na tasvip ederiz. (Bravo sesleri, sürekli alkış
lar). 

REÎS — Söz Demokrat Parti adına Hulusi 
Köymen'indir. . r , 

HULUSİ KÖYMEN (Bursa) ^ r . Say m arka
daşlarını; Türkiye, Yugoslavya ve-Yunanistan 
arasında akdedilen ve bugün huzurunuza sevke-
dilen Andlaşmanm hakiki değer ve kıymetini be
lirtmek için yakın tarihten ve bugünkü dünya-
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nın içinde bulunduğu şartlardan bâzı kıstaslar 
almak yerinde olacaktır, kanaatindeyim. 

İkinci Dünya Harbi fiilen sona erdiğinden 
beri sekiz yıla yakın bir zaman geçtiği halde, 
beşeriyet, henüz sulhun huzur ve nimetine ka
vuşamadı. Harbi kazanmış görünenler henüz 
sulhu elde edemediler. Bu sebeple harb halinin 
zaruri görülen fevkalâdeliklerinden mühim bir 
kısmı hâlâ devam etmektedir. Milletler mede
niyetin tekâmülü, insanlığın refahı için kudre
tinin pek azından ancak faydalanmakta ve da
ha ziyade bütün takatini sulhe kavuşmak için 
harbe hazırlanmaya tahsis etmektedir. 

İşte dünyanın içinde bulunduğu bu ağır 
şartlar karşısında Türk Yugoslav, ve Yunan 
Devletleri arasında imzalanan üçlü bir sulha 
andlaşmasının huzurunuza getirilmesi çok mesut 
bir hâdisedir. İler türlü tecavüz maksadından 
tamamen uzak ve kendi aralarında olduğu kadar 
bütün milletlerle de sulh içinde yaşamak ve ken
dilerinin hürriyetlerine, istiklâllerine ve toprak 
bütünlüklerine hariçten vukua gelecek tecavüze 
karşı müdafaa gayretlerini birleştirmek arzu-
siyle yapılan bu Andlaşmanm bütün insanlık 
ve hürriyet dünyası için de aynı değer ve kıy
meti taşıdığı muhakkaktır. 

Asrımızda sulhun parçalanmaz, bölünmez 
bir bütün olduğu son harbin çok acı tecrübele
riyle bir defa daha sabit olmuştur. Bir defa 
harb ateşi tutuşturulduktan! sonra kıtaları istilâ 
edip bütün dünyayı kasıp kavurmaksızın sön
dürülmesi mümkün olamamaktadır. 

Bu hakikat zaviyesinden Avrupa'da patlıya-
cak bir harb karşısında Balkan Yarım Adası 
ve Türkiye 'nin işgal ettiği coğrafi bölgenin 
stratejik ehemmiyeti kendiliğinden meydana 
çıkar. Mütecaviz taraf, kuvvetlerini üç kıtanın 
geniş kara ve deniz satıhlarına yayarak bura
lardaki geniş kaynakları kendi tasarrufuna ge
çirmeye, zaferi sağlamak için mecbur olacaktır. 
Bu yayılmanın bellibaşlı yolları balkanlardan, 
boğazlardan ve yurdumuzdan geçer. 

Bu stratejik gerçek karşısında,, bu coğrafi 
bölgenin mukadderatında başlıca rolleri olan 
üç devletin sulhu korumak ve bunu müdafaa 
hususunda, gayretlerini birleştirmek hususunda 
müştereken aldıkları karar, şüphe yok ki, teca
vüz • harbine yelteneceklerin cesaretlerini kıra
cak, hesaplarında büyük çıkmazlar yaratacaktır. 

IHğer taraftan-bu. Andlaşma; hür milletleri, 
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sulh sevenler dünyasını istikbale ait tahminlerde 
eyinıserliğe götürecek bir mahiyet ve kıymet 
taşımaktadır. 

Bu Anlaşma ile, Norveç kıyılarından Kafkas 
hudutlarına kadar uzanan sulh cephesinde mü
him bir gedik kapatılmıştır. 

Yugoslavya ile aramızda geçen yıl başlıyan ve 
çok kısa zamanda büyük inkişaflara erişen dost
luk nihayet şimdi huzurunuza, getirilen Andlaş
m a i l e otantik bir mahiyet aldıktan sonra her 
üç Devletin gayesi, dostluğu en ileri hudutlarına 
kadar götürmek, bilhassa iktisadi ve kültürel 
sahalardaki münasebetleri sıklaştırmak ola
caktır. 

Bu gayeye varmak için hiçbir engel tasavvur 
dahi edilemez. Çünkü aramızda ihtilâf kelime
siyle vasıflandırılacak ciddî hiçbir mesele yok
tur. Yugoslavya'daki Türk vatandaşlarının em
val ve emlâkinin tasfiyesi işi, bundan çok evvel 
ve büyük bir hüsnü niyetle ele alınmış olması 

• sebebiyle kısa zamanda taraf l an memnun edecek 
bir hal tarzına ereceği muhakkak olduğundan 
bu meselenin ciddî bir ihtilâf mahiyetini arzd
ın esi imkânsızdır. 

Bütün bu (mâruzâtımdan sonra bir netice ve 
hükme varmak lâzımgelirse Üçlü Andlaşma, se
kiz yıldan beri hür milletlerin büyük güçlüklerle 
sulha doğru attıkları ileri adımları devam etti
ren, onlar kadar değerli bir eserdir demek haki
katin tam ifadesidir. 

Bu eserin mimarları olan her üç Hükümet 
üstün takdir ve tebrike lâyıktır. Bunun tasdiki 
şerefinin Meclisimize nasip olması 9 ncu Büyük 
Millet Meclisi için de tarihî bir mazhariyyettir. 

Bu Aııdlaş-manm tasdiki sırasında Yüksek 
Heyetinizin değerli misafirleri olarak aramızda 
bulunan Yugoslavya Federal Meclisi Parlâmento 
'Heyetinin-Sayın Yunan Büyük Elçisinin de ara
mızda bulunması, bu paktın, bu mükemmel ese
rin meydana gelmesinde duyduğumuz gurur ve 
iftiharı paylaşmaya vesile yenmiştir. 

^'Bır! Paktın her üç millet için ve dünya için ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim arkadaş
lar. (Şiddetli alkışlar) 

ftEÎS — Söz Mîllet Partisi adına Arif Hik
met Paniûkdğlu'nuhdur. 

ARÎP HîtfMET PAMUKÖĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlar, bugün devletler cami
ası içinde hüküm süren ehbüyük eftdişfcmiünferit 
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[ ve müşterek emniyet konusu üzerinde toplanmakta

dır. Eski ve yeni dünya tâbirlerinin, bütün şümul-
leriyle, doğmasına sebep olan Birinci Cihan 
Savaşmın, kıymet ve ehemmiyet bakımlarından 
pek sönük bir durumda bırakmış olan İkinci 
Cihan Harbinin, Üçüncü Cihan Savaşı yanında 
birinciden daha dun bir vaziyette kalacağını 
şimdiden zikretmek her halde kehanet olmasa 
gerektir. Birleşmiş Milletler Kuruluna âza olan 

devletler, dünyada barışı, refah ve saadeti sağlamak 
gayesiyle meydana getirilmiş bulunan bu teşkilâ
tın amacına ulaşamıyacağı hakkında endişeye 
düştükleri içindir ki yeni emniyet tedbirleri 
aramaya koyulmuşlar ve kıtavi yahut mınta-

| kavi mahiyette tâli emniyet şebekeleri kurmuş
lardır. Avrupa Konseyi, Atlantik Paktı... bu 
zümredendir. 

Buglin sulhun za'fa değil kuvvete istinat 
ettiği hakikatini bihakkın idrâk etmiş bulunan 
her devlet, bir bütün olan sulhun, müsellâh 
bir müşterek emniyet sisteminin kuvveden fiile 
çıkmasiyle elde edilebileceğine kanidir. Bey
nelmilel huzur, emniyet ve barış artık beynel
milel teşkilâtın kuvvetine tâbi bulunmaktadır. 
Bununla beraber, Beynelmilel Teşkilâtın kuv-

I veti de milletlere bağlıdır. Demek oluyor ki her 
I iki varlık da kuvvetlerinin kaynaklarını bir 

birlerinde görmekte ve bulmaktadırlar. îşte bu-
I nun içindir ki dünya barşının ideal bir şekilde 
I teessüs edebilmesi için, her şeyden evvel, kar-
I şılıklı itimadın tam mânasiyle doğması şarttır. 

Çünkü barışta, esasında bir nevi itimat ame
liyesi 

I Netice itibariyle toprak bütünlüklerini, ha-
I kimiyet ve istiklâllerini korumak bakımların-
I dan, bir taraftan müştereken diğer taraftan 
I münferiden her türlü çareye baş vurmakta olan 

devletler bugün siyasi, hukuki, iktisadi, askerî... 
I sahalarda hummalı bir faaliyet göstermektedirler. 
I Zamanımızda müdafaa meselesini sadece as-
I kerı mahiyette telâkki etmeye şüphesiz imkân 
I yoktur. Üçüncü Cihan Savaşı, yalnız askerî ve si-
I yasi sahada değil aynı zamanda dünyanın müş-
I t erek patrimuanı olan mânevi ve ruhi kıymetler 
I sahasında demokratik 'idealle, insanlık haysiyeti-
I ne, hak ve hürriyetlerine sımsıkı bağlanmakla 
I sulhe müncer olabilir. Diğer bir ifade ile, her 
I devlet müşterek müdafaayı, münferit müdafaa-
I dan üstün tutmadıkça gayeye vâsıl olamaz. In-
I kâr edilemez bir hakikattir ki bu müşterek ve 
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müteaİ gaye uğrunda mücadeleye karar veren
ler münferiden ne elde edebileceklerini hesapla
maktan ziyade gayenin tahakkuku için ne vere
bileceklerini düşünmek mecburiyetindedirler. Hiç 
şüphe yoktur ki artık sulh gibi, harb da cihan
şümuldur. Dünyanın her hangi bir yerinde vu-
kubulan teeavüz, diğer bütün sahalar içinde te
cavüz yahut, hiç olmazsa, bir tecavüz tehdididir. 

Muhterem arkadaşlar, bu üçüncü Andlaşma 
Dilişleri Komisyonunda müzakere edilirken sa
yın İçişleri Bakanı Köprülü'ye iki üç soru sor
dum. Aldığım cevaplar şahsan beni tatmin etme
di. Bunlar üzerinde duracak değilim; zannederim 
ki kendileri de o noktalar üzerinde durmamı ar
zu etmezler.. Çünki bu, netice itibariyle, umumi 
emniyet sisteminin gözden geçirilmesini icabetti-
ren büyük bir konu teşkil eder. Yalnız şunu açık-
lıyayım ki kendileri bir soruma cevaben bu üçlü 
Andlaşmanin mânevi müzahereti sağladığını ifa
de ettiler. Bu Andlaşmayı şimdi vâki mâruzâtımız 
çerçevesi içinde, bir vatandaş sıfatiyle, bir Mil
letvekili sıf atiyle ve bir parti'olarak elbette mem
nunlukla karşılarız. Çünki dünya sulhüne yar
dim edecek her teşebbüsü seve seve benimseriz. 
Fakat unutmamak icabeder ki bir vatandaş ola
rak, bir Milletvekili olarak ve bir parti olarak bu 
mânevi müzahiaretten ziyade siyasi ve maddi 
müzahereti sağlıyan bir Andlaşmayı temenni eder
dik. 

Hülâsa bütün bu konu ve endişelerin iyice 
incelenmesi neticesinde harb bidayetine, harb es
nasında ve harb sonuna mütaallik durumların 
teferruatına kadar tetkikma ve lehimizde sepke-
decek faaliyetlerin açıkça ve iyice tesbit edilme
sine lüzum olduğu mâraziyle sözlerime son veri
rim. (Alkışlar) 

<DIŞt§LERt'KOMİSYONU ADINA NECİP 
BİLGE (Niğde) — Dışişleri Komisyonu adına 
söze başlarken, komisyonun işbu üçlü Andlaş
mayı sulhu kazanma ve koruma yolunda atıl
mış bir adım olarak kabul' ettiğini ve takdirle 
karşıladığını arzet.mek isterim. 

Malûm olduğu üzere Birleşmiş Milletler 
Anayasasının 51 ve 5.2 raci maddeleri, silâhlı ' 
bir tecavüze uğrıyan üye ^devletlerin, Güven
lik Meclisince lüzumlu tedbirlerin alınmasına 
kadar, münferit veya müşterek meşru müda
faa halklarım tanımakta ve n'etice itibariyle 
münasip' tertiplerin alınmasını ve hattâ bölge 
anlaşmaları akdini tecviz eylemektedir. 
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I 'Tatbikatta da, sözünü ettiğimiz bu hüküm

lere dayanarak muhtelif devletlerin, millet
lerarası barış ve güvenliği muhafaza gayesine 
matuf olmak üzere. . bölge anlaşmaları yapftik-
1 arı görülmektedir. Kuzey Atlantik Paktınt bu 
uğurda atnlmi|ş en mühim bir adım. o^tak te
lâkki etmek mümkün olduğu gibi, A^rsupa:Sa
vunma Birliği kurulması yolundaki teşebbüsle
ri de bu meyanda sayabiliriz. 

(Bütün bu hareketler barışsever M r millet
lerin bir taraftan milletlerarası barış î̂ e gü
venliği, diğer taraftan millî hürriyet ve ̂  istik
lâl] erini mulhatfaza hususunda gösterdikleri 
azim ve gayretlerin 'muhtelif mmtakalarda'ki 
.tecellilerinden ibarettir. 

İşte Türk - Yunan ve Yugoslav devletleri 
arasındaki Dostluk ve İş Birliği Andlaşması da 
doğrudan doğruya Balkanlar'da ve Yakın -
Şark'ta barış ve güvenliğin korunması maksa-
diyle imzalanmıtş bulunmaktadır. Ancak, bu 
Andlaşmanin dolayısiyle dünya barışı için de 
çok önemli bir destek olacağım uzun boylu 
izaha bile lüzum yoktur sanırız. Gerçekten, 
dünya barışının parçalanmaz bir bütün oldu
ğu, sulh cephesinin her hangi bir noktasındaki 
gevşeklik veya boşluğun bütün cepheyi tehli
keye sokabileceği dünyanın bugünkü şartları 
içinde artık şüphe ve münakajşa kabul etmez 
bir 'hakikattir. Bu itibarla baruş ve hürriyet 
cephesinin her tarafını gereği gibi takviye et
mek bir 'zarurettir. 

Üçlü Andlaşmayı imza etmiş olan devletler; 
Kuzey Atlantik Paktı ile kuvvetli bir savun-

I ma çemebri vücuda getirmiş olan hür devlet
lerin az çok zayıf bir noktasını teşkil eden 
Balkan cephesinin de işbu Andlaşma ile 'kuv
vetlenmiş bulunduğuna kanaat getirmektedir
ler. 

(Gerçi, Yüksek Meclisin tasvibine sunulmuş, 
olan işbu Andlaşma, Kuzey Atlantik Paktında 
olduğu gibi askerî bir ittifak mahiyetini taşı
mamaktadır. 'Fakat klâsik dostluk anlaşmala
rından daha ileri giderek, Â'kıd Devletler ara
sında, savunma tedbirleri de dâhil olmak üze-

I re, bütün meselelerde müşavere ve iş birliğini 
derpiş etmesi dolayısiyle milletlerarası barış 
ve güvenliğin' korunmasında 'Üçlü Aandlaşma-
nın önemi hiç de küçümsenmemelidir. 

I »Bu Andlaşmanin imzasiyle meydana çıkan 
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diğer bîr hakikat da şudur : Karşılıklı hüsnü
niyet Ve anlayış hâkim oldukça, hür devlet
lerin anlaşmasına,» iç rejim ayrılıkları mlâni ol
mamaktadır. O halde dileyelim ki, cihan po
litikasına istikamet vermek iddiasında bulunan 
devlet adamları Üçlü Paktı hazırlıyanlara hâ
kim olan hüsnüniyet ve anlayılş fikrinden ilham 
akınlar' -ve milletlerinin hakiki menfaatlerinin 
barışta olduğunu anlamak 'kabiliyetini göster
sinler,. (Alkışlar, bravo sesleri). 

BEİS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
arkadaış olmadığına göre maddelere geçilmesi
ni'tasvibinize arzedeıceğimı. Maddelere geçil
mesini kabul buyuranlar lütfen işaret versin
ler... Kabul etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Komisyon teklifi veçhile ivedilikle görüşül
mesini de reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler;.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı 
ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
arasında Ankara'da akdedilen Dostluk ve îş 
Birliği Ândlaşmasının tasdikına dair Kanun 

, MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
nanistan Kırallığı ve Yugoslavya Fedaratif Halk 
Cumhuriyeti arasında 28 Şubat 1953 tarihinde 
Ankara'da akdedilen Dostluk ve îş Birliği And-
laşması tasdik olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen olmadığı
na göre maddeyi tasvibinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... ittifakla kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... İtti
fakla kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... İtti
fakla kabul edilmiştir. Kanunun tümünü açık 
oyunuza arzediyorum. Lütfen reylerinizi kul
lanınız. 

, .... 2. — Köy kanunu lâyihası ve Adalet Kovr\is-
yçııu düşüncesiyle İçişleri Komisyonu raporu 
(1/185) 

• TtEÎS — Rey toplanırken, gündemdeki köy 
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| kanununun tümü üzerindeki görüşmelere devam 

ediyoruz. 
Söz Salâhattin Başkan'mdır. 
SALÂHATTİN BAŞKAN (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlar; yüksek huzurunuza ge
tirilen köy kanunu tasarısı, uzun yıllardan 
beri varlıkları istismar edilen, hattâ bu istis
marı sağlıyan kanun müeyyideleriyle zencirbent 
bir adam gibi baskı altında tutulan, perişan 
bir hale sokulan köylülerimizin hakiki ihtiyaç
larından doğmuş bir eserdir. Köylerimiz, asır
lar ve asırlarca mutlak idarelerin zulüm ve 
gadrine uğramış, Cumhuriyet devrinde de zu
hur eden bir sahip kıranın getirdiği totaliter 
rejimin en acı baskılarına tahammül etmiş, is
tismarlardan kurtulamamıştı. Yolu yok, suyu 
yok, meskeni yo, hükmi şahsiyetini tebarüz et
tirecek bir varlığı yok... Yok. . . Hasta, takatsiz, 
hayatından bıkmış, usanmış bir varlık. Ona 
daima ver, ver, neyin varsa hepsini ver, diyen 
ve fakat birgün olsun al, şu da senin hakkm-
dır demiyen bir idare sistemi nihayet onu ve
remli hale sokmuştu. 

Bu hal 14 Mayıs 1950 inkılâbına kadar de
vam etti. Müddiayı ispata ne hacet işte yıllar
dan beri gezdiğiniz köylerin arzettiği feci man
zarayı gördünüz, biliyorsunuz. 442 sayılı Ka
nunla köye şahsiyetini verdik iddiasında bu
lunanlar, bu kanunun nasıl bir ustalıkla bütün 
hak ve salâhiyetleri bir madde ile toplıyarak 
nihayet bir jandarmanın eline teslim ettiğini 
de biliyorsunuz. Yeni tasarının gerekçesinde bahsi 
geçen köy hizmetlerine ait bir, iki cümle, mazi
nin muhasebesini bir' tarafa bırakan bir üs
lûp nezaketinden ileri geçemez. 

Çünkü, hakikatlar meydandadır. Demokrasi 
inkılâbına kadar, köyün muztarip durumundan 
bahsetmek dahi suç sayılırdı. Bu yolda yazı ya
zanlar, köylüyü ihtilâle sevkediyorlar, Hükümet 
aleyhine tahrik ediyorlar diye mahkemelere sev-
kedilirdi. Ben gazetemizde bu konuya ait bir, iki 
yazı yardığım için bana da ihtilâlci damgasını 
vurmak istiyenler oldu. Köy okullarının inşası 
mevzuunda köylüyü müdafaa eden Sıtkı Yırca 11 
arkadaşımla beraber tahtı muhakemeye alındık. 
O günler ne acı hâtıralarla doludur. Eğer mu
halefette bulunan sayın arkadaşım Hamdi Orhon 
442 sayılı Kanunun getirdiği iyiliklerden bahse
dip devri sabıkın bu kanunla yaptığı icraatı öv-

I memiş olsaydı huzurunuza gelmiyecektim. Hem 
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öyle iddialarla geliyor ki; yüksek tetkikınıza arz- | 
edilen bu tasarıyı (korkunç kelimesi ile vasıflan
dırıyor. Bir ucubeı hilkat görmüş gibi tevahhuş 
ediyor. Ve nihayet 442 sayılı Kanunun âdeta 
müdafaasını yapıyor. Bu tasarı köy varlığını 
ileriye değil, geriye gittiğini iddia edecek kadar 
ileri gidiyor. Hepsine sırasiyle cevap vereceğim. 

Arkadaşlar, Hamdi Orhon arkadaşımız îçiş- I 
leri Komisyonunda bulunuyor. Bir defa olsun 
bu.mevzuun münakaşasında bulunmadı, burada I 
ileriye sürdüğü iddialardan birini olsun gelip 
de bize aksettirmedi. Ama şimdi, evet şimdi bü- I 
tün talâkatini seferber ederek bu kanunun çık
masını engellemek için gayrete geçmiş bulunuyor. 
Bu da zabıtlara geçen ifadeleri ile mueyyittir. I 
İsterseniz aynen okuyabilirim. Köy dâvasını bu 
kadar içten kavradığı iddiasında bulunan bu ar
kadaşımız, bu tasarının hiçbir yenilik getirmedi- I 
ğini mücerret bir iddia olarak ileriye sürdükten I 
sonra dikkat edilirse, bu tasan bize yeni ne bir 
prensip ve ne de bir ışık getirmiyor, diyor. Ve 
bütün beyanatı telhis edilirse, tasarı fena hazır
lanmış, tatbik kabiliyetinden mahrum... ve saire- I 
den ibaret. 

Halbuki arkadaşlar, biz bu tasarıyı hazırlar
ken, tam iki seneden fazladır müstemirren ve ıs- I 
rarlı gayretler sarfettik. Bir taraftan akademik 
müzakereler cereyan ederken, diğer taraftan da 
realiteler göz önünde tutularak, köyleri muhtar 
birer müessese haline getirmeyi ve şahsiyeti 
hükmiyenin de mahfuz kalması için gerekli mü
eyyideleri koymayı prensip olarak kabul ettik, * 
komünal sistemin muasır medeni milletlerde ol
duğu gibi, bizde de tatbikini sağlıyacak vakıaları 
gözden geçirdik, bu yolda yapılmış neşriyattan 
ele geçenlerle, profesörlerimizin mütalâalarını, 
değerli idareci arkadaşların düşüncelerini, Tan-
zimattan beri alman idari kararlar, kanunlar ve I 
nizamları ele aldık. Komisyonumuzda en az Ham- I. 
di Orhon arkadaşımız kadar hukuk nosyonu mü- I 
sait olan arkadaşlar ve varlığını idare hayatın
da harcamış değerli şahsiyetler vardı. Havanda 
su döğmedik. Bununla beraber, bu tasarı mükem- i 
meldir diye bir iddiamız da yoktur. Hataya da I 
düşmüş olabiliriz. Yüksek Meclis bunları bulup çı 
karacak ve tasarıyı kâmil bir hale koyacaktır. An
cak dâvada sadık olmak gerektir. Biz, köylere 
devri sabıkın bir daha avdet etmiyeceğine I 
inanmış bulunuyoruz. Ve bu inanış iledir ki; 
köy dâvamızı her şeyden üstün tutmaktayız, | 
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bütün iktidarımızla bu dâvayı kökünden hallet
meye azmetmiş, insanlarız. Parti olarak köye 
girdik, parolamız da köye doğru. 

Biz, köye hiçbir şey getirmjyen eski devir
leri ebediyen kapaktık. Köylüye yalnız ver de
miyoruz. Gücümüzün yettiği kadar, al bunlar 
da senin hakkındır, diyen bir iktidar var. Bu
gün dile ve harekete gelen hizmetlerin kısa bir 
zamanda neticelerini verdiğini görmekle de 
bahtiyarız. Gönül arzu ederdi ki, sayın muhalifi
miz de bu kürsüde bu olaylara intakı hak ka
bilinden bir şeyler ilâve etsin. Fakat o böyle 
yapmıyor. Kadit haline gelmiş ve birçok facia
lara kapu açmış, 442 numaralı Kanunun müda
faasını yaptılar, Ne hazin manzara... Eh ne 
yapalım. Biz, demokrasi namına, bu devrin ta
rihine husumetler kaydedecek ve onu nesiller 
boyunca devam ettirecek hâdiseler yaratmamak 
için, en faziletkâr duygularla devri sabıkın mu
hasebesini yapmadık. Bu asıl hareket nümunei 
imtisal olacağı yerde yapıcı olmaktan çok uzak 
tenkidlerle karşılaşıyoruz. 

REİS — Bir dakika. 
Andlaşma hakkında reylerini kullanmıyan ar

kadaşlar reylerini lütfen istimal etsinler efen
dim. 

Buyurun devam edin. 
SALÂHATTÎN BASMAN (Devamla) — 

Aynı ruh haleti içinde yarın mahallî idareler 
kanunu, belediyeler kanunu üzerinde de konuş
mak fırsatını bulacaklar. Fakat bunlar öyle 
dâvalardır ki; politika endişelerinden uzak, 
partiler üstünde tutulması lâzımgelen vatan 
meseleleridir. 

«Köy Kanunu en demokratik olarak bu mem
lekette 25 yıl tatbik edilmiş ve güzel eserler 
vermiştir.» diyorlar. Bu dilden konuşmak bir 
hayli cesaret işidir. Tebrik ederim. 

Hamdi Orhon Bey, beyanatı arasında o kadar 
açık tezatlara düşüyor ki, 442 sayılı kanunu bu 
şekilde tavsif ederken biraz daha aşağıda: «Bu ka
nun birçok tadillere uğramış olduğu için yeni
den Köy Kanununun ele alınması ihtiyacını 
doğurmuştur.» diyor. Bu sözler hakikaten ecdat
tan numuneler vermektedir. «Bu tasarı bir.ısla
hat kanunu ve köye yeni bir veçhe verme kanu
nu olarak maalesef huzurunuza gelmemiştir..» 
diyen arkadaşım, topyekûn tasarı aleyhinde ol
duğunu anlatmak istiyor. Çünkü o, bu tasarı-
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lim çıkması lüzum ve ihtiyacını henüz hissetme
mektedir. Bu fikri telkine çalışıyor. 

Halbuki arkadaşlar, ferden ferda hepimiz t 

köylerde dolaşmış ve her yerde bu kanun ne zaman 
çıkacaktır sualine karşı, bu. devrede çıkarılacağı 
taahhüdünü vermiş insanlarız. Eğer tasarıda 
noksanlar'varsa, maddelere geçtiğimiz vakit 
maddelerin tedvininde ne gibi prensipler dik
kate alındığı ve ne maksatla hangi ihtiyaçlar ve 
zaruretlerin mütalâa edildiği izah edildiği zaman 
göreceksiniz ki, tasarı ciddî bir tetkik mahsulü
dür. O zaman zaruretler kendiliğinden meydana çı
kacak ve müstaceliyeti tebarüz edecektir. 

Şimdi saym arkadaşımızın itirazları şunlar
dır : Neden 3000 den aşağı köy varlığını tanıyoruz 
da kanunda okluğu gibi 2000 nüfusu kıstas ka
bul etmiyoruz. İddiasına göre bu korkunç bir 
şey imiş. Halbuki, kamuna! bir sisteme gidildi
ğini ve köye muhtariyet prensipleri getirildiğini 
teemmül etmiyor. O, köyü bugün yaşıyan kanun 
zaviyesinden görmektedir. Halbuki, köy varlığı
nı, komün esasına dayandığına ve beledî vazife
ler... 

REİS — Şalâhaftin ©ey bir dakika., Andlaş-
ma hakkndaki rey toplama muamelesi bitmiştir. 

SALÂHATTİN BAŞKAN (Devamla) —Köy 
teşkilâtının mesuliyetine ve idaresine verildiğine 
göre meselâ 2000 iufuslu bir köye bir de aytıca 
belediye teşkilâtı yükünü tahmil etmenin ne de
mek olduğu kendiliğinden meydana çıkar. İşte 
bu sebeplerdendir ki, Belediye Kanununa muvazi 
tedvin edilen maddeleri fuzuli addetmektedir. 
Bu hususu daha derinliğine maddelere geçtiğimiz 
zaman mütalâa ederiz. 

İkinci itirazı, eski Köy Kanunundan mad
deler alınmıştır, diyor. 

Arkadaşlar, hayatı umumiye tekâmül ka
nunlarına tâbidir. O tabiî seyrini takip ediyor. ', 
Maşerî hayatta hiçbir şey yoktur ki, geçen ha
yati varlıklar ve hâdiselerin dışına çıkaibilsin. 
Beşerin kaderi ezelden ebediyete doğru uzanan 
bir zincir gibidir. Bunun halkaları kopmaz. 
Hamleler devam etmekte, inkılâplar teakup et
mekte, fakat tarih, felsefe bize ispat ediyor 
ki, bütün bunlar müselsel bir 'hayat zincirinden 
başka hir şeyler değillerdir. Bu ilmî ve felsefi 
münakaşaları bir tarafa Jbırakalrm; işte kanun
lar da aynı tekâmülün ifadeleridir. (Her şey 
cemiyet içindir) düsturunu ele alınca, o cemi-
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yetin hayat ve .tekâmül 'merhaleleri içinde 'ka
nunlar da aynı seyri takip ederler. 

Binaenaleyh 442 sayılı Kanun nasıl kd, bun
dan evvelkilerin .mütekâmil 'bir şekli ise, :bu ta
sarı da aynı mahiyettedir. Bilmem ki Ibu ileri 
medeniyet asrında 'bizden ne gibi mucize bekli
yorlardı. 

Bu kanun 1'57 mıaddeden ibaretmiş, 442 nu
maralı Kanun 97 madde imiş: Arkadaşlar, ka
nun ne demek olduğunu Ibilen arkadaşım, bu dü
şüncesi ile samimiyetinin derecesini tebarüz et
tiriyor. Şu halde mukadder bir sual karşısm-
dadır. Neden Ceza Kanunu yüzlerce maddeyi 
ihtiva ediyor da bu kanun'küçültülmüyor? Ri
ca ederim, böyle bir mantık içinde mucibe ve 
salibe tarafları bulmak mümkün mü? Âdeta 
Demokrit'in devri bâtıla varan cüzüfert naza
riyesi içdne düşmüş gibi bir hali var. İhtiyaç 
ne ise takdir o kadar olur. 

Bundan başka, bu tasarının tertilbini şöyle 
hulâsa ediyor : «Eski kanun + Çiftçi Mallarını 
Koruma Kanunu + Seçim Kanunu. Bu kanunun 
vasfı budur.» diyor. Yani topyekûn bu kanun 
bir dergi halindedir. Başkaca hiçbir vasfı yok
tur, demek istiyor. 

Arkadaşlar; bu ifadedeki samimiyetin dere
cesi ne kadar aşikâr. Şimdi ibilımukalbele şunu 
sorayım : Bu kanun içtimai bir ıhüviyetin ihti
yaçlarına cevap veren vakıaları - ki bunlar köy
deki tatbikata ait maddelerdir - bunlardan bâ
zılarını aynen, bâzılarını tadilen ve 'bâzılarını 
da tevsian ihtiyaçları göz önünde tutarak nak
letmiş bulunuyorsak hata ınıı edilmiştir? 

Arkadaşım 'köylerimizdeki seviye derecesini 
pekâlâ bilirler. (Köy ihtiyar meclisi ve heyeti
nin eline 'bir kanun veriyoruz. <Bu kanunu bir 
yığın atıflar*yapmak suretiyle kanunların sayı 
ve madde numaralarını zikretmiş olsaydık da
ha mı iyi olacaktı? Burasını teemmül ettiler 
imi? 'Seviye meselesini ele alınca ve bilhassa; 
•bu kanunun öğretici vasfı haiz olması lüzumu 
vardır. Kaldı ki; kanunda köy ihtiyaçları bö
lümlere ayrılmış ve bunlara göre maddeler id
dia edildiği gibi hepsi aynen adapte edilmiş de
ğildir. Böy"le 'bir kanunun bir şekilde hazırlan
masının faydalarını yüksek takdirinize bırakı
yorum. 

Diğer taraftan arkadaşım, iskân safhası mev
zuuna temasla; «Belediyeler iskân sahası mev
zuuna muvazi olarak tesbit edildiğini söylüyor» 
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tatbikat güç olacakmış, yenilik diye getirilen bu 
hüküm köye rahatsızlık getirecekmiş. 

Arkadaşlar, iskân sahası mevzuu dünya ko-
ınıün kanunlarının hepsinde vardır. Bu iskân 
sahası. meselesi çok mühim <bir durum arzeder. 
Şimdiye kadar bu mevzu ele lalın-madığı için 
köyler vatan sathında ufak ufak parçalar ha
linde kalmıştır ve 442 sayılı (Kanunda bunu 
önleyici tedbirler derpiş edilmediği için böyle * 
bir manzara meydana gelmiştir. Halbuki, biz 
bu maddenin prensibini vaz'ederken şöyle dü
şündük- : Köylerimizi medeni inkişaflara ulaştı
rabilmek için evvelâ insan enerjisinin teksifi 
zarureti vardır.-• İleri milletlerde buna çok 
önem verilmektedir. 'Bir avuç insanın başara
bileceği işlerle kalabalık bir kitlenin başara
cağı işler arasında h'er bakımdan büyük fark
lar vardır. Asrın zaruret ve icapları dağılmaya 
değil, insanları topluluğa doğru sevkeimekte-
dir. Bahusus bu .dağılmaların idari ve inzibati 
zorluklarını ıbilmiyen. yoktur. Bunun üzerinde 
istedikleri kadar münakaşa edebiliriz. Şimdi 
bu kadarla# iktifa ediyorum. Şunu da derhal 
tebarüz ettireyim ki, belki yarın bu konuyu 
propagandaya da vesile tutarlar. Halen dağı
nık durumda bulunan parçalar yerlerinden 
kaldırılacak değillerdir. Onların idari durum
larına ait ayrıca maddeler tedvin edilmiştir. 

.Program meselesine, gelince v «Köylerin böy
le büyük programlara tahammülü yoktur. Kal
dı "ki, Devlet dahi program kabul etmezken köy 
gibi küçük bir üniteye program diye bir şey ge
tirilmesi izahı güç bir hâdisedir» diyen arka
daşım bu tasarıda derpiş edilen köy hizmetleri 
ile köye verilen komün hüviyetinden tegafül 
gösteriyor. Şu halde köy işlerini programlaş-
tırmıyalım öyle mi? Artık böyle bir iddia kar
ılısında ilmin, tecrübenin, realitenin inkâr edil
diğini görüyoruz. Bu iddiaya her halde sahibi
nin de inanmıiş olmadığını zannederim. Mücer
ret bir itiraz olsun.da, ne olursa olsun kabi
linden bir ışey... Devletin programsız olduğu
nu söylediler. Âmme hizmetlerinde Hükümetin 
başardığı işler ve giriştiği faaliyetleri program
sız diye vasıflandırmaık cidden hakikaıtları ters 
görmek için ba§ atşağı yürümeye benziyor. 

Devletin umumi kalkınma programı mese
lesine gelince : Buna da cevap verelim. De
mokrat Parti, iktidarı aldığı tarihten beri bu
nun üzerinde çalışmaktadır. İmkânlar vo şart-
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lar'hazırlanmadan programlar yapmanın amelî 
faydası olur »mu? Buıgüne 'kadar ancak maki
den devren kalan bataklığın içinden çskabil-
mek için tek, tek taşlar koymak suretiyle yolu
muzu açmakla meşgulüz. Bu devrenin böyle ge
çeceğine şiipıhe yoktur; Fakat bataklıktan kur
tulunca işte o zaman o bataklığı kurutmak ve 
imar edebilmek için muayyen bir program 
yapılabilir. 

Dernek mevzuuna da tema® eden arkadaşım, 
dernek en demokratik brr varlıktır, diyor. 
Arkadaşlar, bu tasarıda demek yine yaşamak
tadır. Yalnız bu yaışıyan - derneğin eskisiyle 
büyük farkları vardır ve tamamen demokratik
tir. 442 numaralı Kanundaki dernek; ölü, 
donmuş bir varlıktan 'başka-bir şey değildi. He
piniz köylerdeki bu dernekler hakkında malû
mat sahibi buluunyorsunuz. Bu müessese ne 
zaman işliyebilmiş ve ne zaman verimli olabil
miştir, bahusus bu kanunda yaşıyan derneğin 
bir misali muasır devletlerden birinde var mı
dır? işte bu tasarıda dernek mânasını buluyor. 
Seçimleri yapıyor, vazife ve salâhiyetleri yine 
seçimle köy meclisine devrediyor ve murakabe 
organlarını da yine kendisi -kuruyor. Köy hey
eti ile meclisi karşılıklı mesuliyet taşımakta, 
bütün köy halkı- seçim hâkimiyetini elinde 
tuttuğu için dolayısiyle mânevi murakabesini 
yapmaktadır. 

Vaktin dar olması hasebiyle ihtisar etmek 
mecburiyetinde kalıyorum. 

Çfiftçi mallarım koruma mevzuuna da temas 
eden arkadaşımız delillerini vermeden «bu ka
nun manzumesini bozmıyalım» bu tasarıda hu
kuki mesnedi olmıyan müesseseler ihdas edilmiş
tir, diyor. Cidden anlaşılması güç bir iddia.. Ve 
nihayet köy çiftçi malları koruma heyet'i ile mu
rakabe heyetinin karşılıklı durumunu mütalâaya 
alarak bunun için yüksek bir murakabe heyeti 
teşkiline lüzum görüyor. Ve halk müesseselerin
den ayrılarak Devlet müesseselerine doğru gidil
diğini söylüyor. Hayır arkadaşlar bu tasarıda 
Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu Yüksek Heyeti
nizin kabul ettiği hüviyeti de değiştirmemiştir. 
Ancak tatbikata ait bâzı tedbirler derpiş edilmiş
tir. 

Köy sınırları meselesine de temastan uzak kal
madı. 

Arkadaşlar, köy sınırları meselesini ele alan 
bu tasarıdaki maddeler ancak köy mevzuuna gi-
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renlerdir. Bu da evvelce arzettiğim gibi bütün i 
hizmetler gibi bu mevzua ait işlerin bu tasarıda 
yer alması gerek kanuna vermek istediğimiz öğ
retici vasıf ve gerekse köy muhtarının lüzum 
hissettiği zamanlar müşküllerini Köy Kanunu | 
içinde bulup halledebilmesi imkânını sağlamak I 
içindir. Bunun da ameli faydası olacağı izahtan 
varestedir. Köy sınırları dâvalarını hal için sey
yar mahkemeler ihdasını, düşünen arkadaşımız, 
acaba bunun imkânlarını ve bütçeye tahmil ede
ceği ağır külfeti derpiş etmiş bulunuyorlar mı? 
Köy sınır ihtilâflarının idari kazada mı, yoksa 
adlî kaza mercilerinde mi halli mümkündür? Di
ye düşünenler var. Biz de bu üç noktayı tezek- I 
kür ettik. Mahkemelerin binlerce köy sınır dâva
larını rüyet edemiyeceğini ve muhakeme usulleri
mizin bu dâvaların yıllarca sürüncemede kala
cağına sebep olabileceğini düşündük. Adlî kaza
ya olduğu kadar, idari kazaya da kıymet vermek
teyiz. Bunun da emniyet verici bir şüpap oldu
ğu neticesine vardık. Bilhassa dâvaların daha | 
seri halledilebileceğini tatbikattan alman netice- I 
lere dayanılarak kabul ettik. Ama bâzı yerlerde 
suiistimaller oluyormuş, suiistimal her yerde bu
lunabilir. Mesele, kanunun tarafsız ve temiz vic
danların tatbikatına mehaz olmasıdır. Yoksa 
dünyanın neresine giderseniz mutlak adaletin 
tam ve kâmil tatbikatını bulamazsınız. 

Salma mevzuuna gelince : Arkadaşlar, Sayın 
Orhon buna akademik mevzudur diyor. Galiba 
lâtife yapmak istedi. Bu mevzuun neresi aka
demiktir? Anlıyamadım. Asırlardan beri köylü
nün başına, Remzi Oğuz Bey kardeşimizin va
sıflandırdığı gibi birer saldırma halinde inen 
ve felâketler yaratan bu müessesenin bir benzeri 
daha dünyada yoktur. 

Salmanın tarihçesini yapmakla vaktinizi israf 
etmek istemiyorum. Kısaca şunları tebarüz etti
reyim ki, salma eski devirlerin ananelerinden 
doğmuş ve fakat zamanla bir beliyye haline 
gelmiştir. Halk bu yüzden o kadar bizar olmuş- | 
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tur ki, bir zamanlar derebeylerine para yetiş
tirmek, bir taraftan da orduların ihtiyaçlarını 
karşılamak ve nihayet sosyal hayatlarının zaru
retlerini gidermek için ihdas edilmiş olan bu 
mesnetsiz, adaletsiz vergi usulü ne yazık ki, 
442 sayılı Kanunla da müeyyet bulunuyor. 

Arkadaşlar, birçok yerlerde avarız namı 
altında gördüğümüz bir nevi vakıflar vardır. 
Bunlar köyün müşterek intifama aittir. Lüzum 
görüldükçe devlet salgınları buralardan karşı
lanırdı. Hulâsa, salma köyde vatandaşlar ara
sında daimî bir niza kaynağı olmuştur. Bahu
sus kanunla teyit edildikten sonra bu hal da
ha feci bir şekil almıştır. Muhtarla arası iyi olan
lar cüzi ıbir miktar para verir, olmıyanlar ise 
ezilirdi. Çünkü takdire dayanan bir vergi usulü
dür. İşte bu yüzdendir ki, bâzı köylerde husumetle
ri bertaraf etmek için köyün mera veya sair or
ta malları icara verilerek, zaruri masraflar bu
radan karşılanarak salma kaldırılmış bulunu
yor. Fakat kanunda yaşamaktadır. Geçen devir
de köy okulları mevzuunda fakir bir köylü va
tandaştan 200 - 400 lira alınmak suretiyle peri
şan hale sokulduğu sabittir. Bundan sonra âza
mi 20 lira had konuldu. 

REİS — Salâhattin Bey vaktiniz tamamdır. 
SALÂHATTÎN BAŞKAN (Devamla) — 

Mühim gördüğüm bâzı noktalara daha temas 
etmek istiyordum, vaktim dolduğu için sözleri
me nihayet veriyorum. 

REİS — Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanis
tan Ki ralli ğı ve Yugoslavya Federatif Halk Cum
huriyeti arasında Ankara'da akdedilen Dostluk 
ve îş Birliği Andlaşmasının tasdikma dair olan 
ve açık reye arzedilen kanun lâyihasına (327) 
arkadaş iştirak etmiştir ve (327) reyle Andlaş-
ma yüksek tasdik ve kararınıza iktiran etmiş
tir. (Alkışlar) 

15 dakika oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,05 



Î K Î N C Î Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 16,22 

REİS — Reisvekili Şevki Yasman 

KATÎPLER : tbrahim Kirazoğhı (Kaysari), Ömer Mart (Çanakkale) 

REÎS — Ekseriyetimiz olmadığı için müza
kereye devam edemiyoruz. Çarşamba günü saat 

15 te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 
Kapanma saati : 16,22 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORU 

1. — Kars Mebusu Fevzi Aktaş'ın Doğu vi
lâyetleri okullarındaki eksik öğrtmenlikleri k&r-
şıhımak ve geçici öğretmenliğin mahzurlarını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sorusuna Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Bur
çak'tn yazılı cevabı (6/1000) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile rica ederim. 2 . IV . 1953 

Kara Mebusu 
Fevzi Aktaş 

Bilhassa Doğu illerinde ilk ve orta okullar
la. liselerde bütün derslerin öğretmenleri karşı-
lanmamakta, yahut askerliğini yapmamış staj
yer öğretmenler gönderilip birkaç ay içinde 
muhitin hususiyetlerini tanımadan uzaklaşmak
tadırlar. öğretmensiz yahut geçici öğretmenli 
okullarda talebenin ne derecede yetişebileceği 
ve bunun mühim mahzurları bedihidir. Müna
kaşadan âridir. Bu sebeple bakanlık önümüzde
ki ders yıllan için okullardaki eksik öğretmen
likleri karşılamak, geçici öğretmenliğin mah
zurlarını önlemek için ne gibi tedbirler dü-
şünüyoı, 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı - 001/1078 

14 . V . 1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6 Nisan 1953 tarih ye 5045/11143 sayılı ya

zıları cevabıdır: 
Kars Mebusu Fevzi Aktaiş'm, Doğu vilâyet

lerimizin öğretmen ihtiyacı hakkındaki yazılı 
sorusu cevabının yazımıza iliştirilerek sunul
duğunu arzeder, derin saygılarımı sunarım. 

Millî Eğitim Vekili 
Rıfkı Salim Burçak 

Kars Mebusu Fevzi Aktaş'ın Doğu vilâyet
lerimizin öğretmen ihtiyacına mütaallik yazılı 
sorusu cevabıdır. 

Yurdun her yerinde açılmış ve açılacak olan 
ilk, ortaokul ve liselerin öğretmen ihtiyacı, her 
yıl bütçe ile alınan kadroların verdiği imkân
lar nispetinde fakülte, yüksek okul, eğitim ens
titüleri, ilköğretmen okulları, köy enstitüleri 
mezunlarından kur'a ile stajyer öğretmen tâyin 
etmek suretiyle karşılanmaktadır. Maaş kad
rosu bulunmadığı hallerde, bunlardan ancak 
mecburi hizmeti olanların tâyinleri 2919 sayılı 
Kanunla mümkün olabilmektedir. 
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Askerliğini yapmamış stajyer öğretmenlerin 

tâyini ve bu suretle birkaç ay sonra muhitin 
hususiyetlerini tanımadan ayrılmaları halini 
önlemek maksadiyle Doğu illerimize tercihan 
askerliğini yapmış olanlar verilmektedir. 

Yine askerliğini yapmıyanların ayrılmaları 
halinde tedrisatın aksamasına meydan vermemek 
için bu gibi öğretmenlerin Yedek Subay Oku
luna, okulların tatil olduğu zamanda alınmaları 
hususunda Millî Savunma Vekâleti ile gerekli 
temasa geçilmiştir. 

Hiçbir okulda bir tek ders veya sınıfın öğ
retmensiz geçmemesi için vekâletimizde âzami 
gayret sarfedilmektedir. 

Askerlik, istifa, emeklilik, mecburi nakil, 
yeniden okul veya dersane açma gibi hallerde 
tezahür eden öğretmen ihtiyacını karşılamak 
üzere mevcut öğretmen yetiştiren müessesele-
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rin kadroları her yıl alman bütçenin verdiği 
imkânlar nispetinde artırılmaktadır. 

Köy enstitülerinin öğrenim süresinin 6 yıla 
çıkarılması dolayısiyle mezun veremiyecekleri, 
bir kısım eski mezunların da silâh altına alına
cakları göz önünde bulundurularak zuhur eden 
ihtiyacı karşılamak üzere lise mezunları için öğ
retmen okullarında kısa devreli kurslar açılmış
tır. Böylece kurs sonunda yapılacak imtihan
larda başarı gösterecek olanlar, ihtiyaç görülen 
yerlere tâyin edileceklerdir. 

Orta ve meslekî öğretim okullarının ihtiyaç
larında bir muvazene temin edilinceye kadar öğ
retmen ihtiyacını karşılamak üzere 5991 sayılı 
Kanunla vekilliğimize ücretli öğretmen istih
dam yetkisi verilmiştir. Bunlardan fakülte ve 
yüksek okul mezunu olup da resmî bir görevi 
bulunmıyanlar bir sıra dâhilinde asil öğretmen 
olarak tâvin edilmektedirler* 

< • > 

DÜZELTÎŞLER 

Bu Birleşim tutanak dergisine bağlı 186 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapı
lacaktır : 

Sayfa Satır Yanlış 

5 
5 
5 
5 
6 
6 

4 
15 
42 
42 
12 
25 

Anlaşmasında 
kaani 
kültürel 
inkaşaf 
hiçbirini 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kıralhğı ve Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyeti arasında 28 Şubat 1953 tarihinde Ankara'-
4 * akdedilen Dostluk ye {§. Birliği Andlaşmaşıron tasdikına 4w ka? 

nun lâyihası ve Dışişleri Komisyonu raporu (1 559) 
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Başvekalet 20 . IV . 1953 
Muamelât l/mum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Bayı i 71*2589, 6/1253 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhiriyeti ile Yunanistan Kırallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ara
sında 28 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da akdedilen Dostluk ve îş Birliği Andlasmasmın tasdikına 
3§ir Ihşs^eıi V e ^ e t j ^ hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 3 . IV . 1953 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihaları ilişikleriyle birlikle sunulmuştur. 

Tasdik muamelesinin acelelikle ifasının temin buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
arasında, 28 Şubat 1953 tarihinde imza edilmiş bulunan «Dostluk ve iş Birliği Andlaşması», üç 
memleketin mesul şahsiyetleri arasında kısa bir zaman içinde Belgrad'da tasarlanmış, metni 
Atina/ıda tıesbit olunmuş ve Ankara'da imza edilmiştir. 

Büyük JtoÜflin tasvip ve kabulüne arzolunan Andlaşmanın mahiyet ve şümulü aşağıda telhis 
olunmuştur: 

1. Andlaşma, klasik dostluk muahedesinden daha iteri gittiği cihetle «Dostluk ve iş Birliği 
Andlaşması» olarak isimlendirilmiştir. 

2. Andlaşmanın normal bir dostluk Andlaşmasma nazaran ileri olan hükümleri askerî mev-
aulara mütaallik ölüp mukaddemenin 5 nci ve 6 ncı f ıkralariyle 2 nci ve 3 ncü maddelerinde mün
demiçtir. 

3. 1 nci maddede dferpiş edilen Dsıişleri vekillerinin toplantılar yapmaları hususu da, şekil 
itibariyle, klasik dostluk muahedelerine göre biryenilik teşkil etmektedir. 

4. Yukarda zikredilen ileri hükümlerin, Andlaşmanın 8 nci maddesinde tasrih edilen Türkiye 
ve Yunanistan'a mütaallik Kuzey Atlantik Andlaşma» Teşkilâtı ihtirazi kaydının ışığı altıda 
mütalâası Ilgımdır. 

5. Andlaşma, Türk - Yunan - Yugoslav dostluğuna ahdî bir ifade vermek ve bu üç Devletin 
aralarındaki iş birliğini genişletme kararlarını hukuki bir esasa bağlamak suretiyle hür memle
ketler camiasının en hassas bir noktasında kıymeti ve tesiri çok büyük bir varlık vücuda ge
tirdiği gibi Türk * Yunan . Yugoslav iş birliğinin Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı çerçe
vesi içinde inkişaf etmesi suretiyle mezkûr teşkilâtın Balkanlardaki cephesinin, Yugoslavya'nın 
ilâvesiyle, mühim mikyasta kuvvetlenmesi kakânlanna yoj açar mahiyettedir. 
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Görülüyor ki Andlaşma Türkiye'nin olduğu kadar sulhperver hür memleketlerin emniyetini 

de vikayeye matuftur. 
6. Andlaşma, Birleşmiş Milletler Anayasasının heyeti umumiyesinin ruh ve lafzına tama-

miyle uygun olup, Kuzey Atlantik Andlaşmaşı gibi, korunma tedbirleri bakımından bu Anayasa
nın her memlekete meşru müdafaa hakkını tanıyan 51 nci maddesine istinat etmektedir. 

7. Sulhu korumak, Emniyeti tesis etmek ve hüsnüniyetle ve hayırhahlıkla iş birliği yapmak 
gibi yüksek ideallerin tahakkuku. maksadiyle akdedilmiş bulunan ve hiçbir gizli hüküm 
ihtiva etmiyen bu Andlaşmanın, müstakil ve hüsnüniyet sahibi diğer milletlerin / iltihakına açık 
tutulmuş bulunması, onun ne kadar geniş görüşle ve hür ve sulhperver devletler camiasının men
faatleri de göz önünde tutularak ve hiçbir devlete karşı her hangi bir şekilde kötü niyetten 
âri olarak vücude getirilmiş bulunduğunun en bariz delilidir. 

Cumhuriyet Hükümeti, diğer sulhperver memleketler gibi, sulh ve emniyetin gayrikabili tak
sim bir bütün olduğuna ve bu sebeple sulh cephesinin bir noktasındaki gevşeklik veya boşlu
ğun bütün cephenin emniyetini tehlikeye koyacağına inanmaktadır. Kendi mukadderatlarına kendileri 
hâkim olan memleketler tarfmdan yapılan andlaşmalarm bir kıymet ifade edebilmeleri ve devamlı 
olabilmeleri için o ülkeler sakinleri bulunan milletlerin hakiki ihtiyaçarma, karşılıklı anlayışlarına 
ve müşterek menfaatlerine uygun olmaları lâzımdır. Büyük Meclisin Yüksek Huzuruna arzedilen 
bu Andaşma, maddeten olduğu kadar manen de kuvvetli ve realist görüşlü üç milletin birleşmiş ira
delerinin canlı bir eseridir ve bütün bu şartları haiz olduğu içindir ki, kısa bir zamanda tahakkuk 
ettirilebilmiştir. Bunun, üç Devletin münasebetlerind'a tarihî bir merhale teşkil edeceğine ve sadece 
işgal ettiğimiz sahaya münhasır almıyarak bütün hür dünyada sulhun müdafaasına da hizmet ey-
liyeceğine şüphe yoktur. 

Andlaşmanın Âkıdlerinden biri olan, sıkı dostluk rabıtalariyle bağlı bulunduğumuz, Yunanis
tan'la esasen Kuzey Atlantik Andlaşmaşı Teşkilâtı dâhilinde mukadderat birliği yapmış bulunu
yoruz. 

Yugoslavya'ya gelince, hür yaşamak istiyen sulhçü, istiklâline bağlı, kuvvetli bir orduya, büyük 
bir iktisadi potansiyele ve sarsılmaz bir irade ve yüksek maneviyata sahip bulunan bu dost Dev
letin iş birliği, yalnız bizimle Yunanstan için değil sulh içinde yaşamak istiyen bütün hür mem
leketler için büyük bir huzur membaıdır. Bu bakımdan, Andlaşma âti için geniş imkânlar arzey-
lemektedir. 

Sulh idealine kuvvetle bağlı bulunan memleketimizin, emniyet ve istiklâlinin muhafaza ve müda
faası uğrunda sarfetmeke olduğu gayretlerin dış politika sahasında yeni bir eserini teşkil eden, 
Âkıd Devletlerin hür ve müstakil yaşamak iradelerinin ve icabında ideallerini müdafaa etmek için 
gayret ve kuvvetlerini birlikte tanzim etmek hususundaki kararlarının samimî bir ifadesi olan ve 
bu itibarla jeopolitik realitelere olduğu kadar, bütün sulhperver ve hür memleketlerin müşterek 
menfaat ve ideallerine de tevafuk eyliyen işbu Andlaşmanın tasdkına mütedair kanun lâyihasının 
kabulü yüksek tensip ve tasviplerine arzolunur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dtisleri Komisyonu 

Em No, 1/599 
Karar No. 23 

30.IV. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kıral-
lığı ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriye
ti arasında 28 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış bulunan Dostluk ve tş Birliği And-
laşmasmın tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
Dışişleri Vekilinin huzuru ile incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda : Türk - Yunan 
- Yugoslav milletleri arasında mevcut dostluğa 
ahdî bir ifade veren işbu Andlaşmamn Hükü
met gerekçesinde de belirtilmiş olduğu üzere 
dünya sulh ve güvenliğinin korunmasına yar
dım edecek, hür milletler camiasının en hassas 
bir noktasında kıymeti ve tesiri çok büyük bir 
varlık vücuda getirecek ve böylece Kuzey At
lantik Paktı Teşkilâtırim Balkanlardaki cep
hesinin kuvvetlenmesi imkânlarına yol açacak 
bir mahiyet taşıdığı müşahade edilmiştir. Bu 
itibarla Anlaşmanın memleket menfaatlerine uy
gun olduğu neticesine varılarak lâyihanın esası 
oy birliğiyle kabul edilmiş ve maddelere geçil
miştir. 

Maddelerin müzakeresinde : 
Birinci madde aynen, ikinci ve üçüncü mad

deler bâzı ifade değişiklikleri ile kabul olunmuş
tur. 

jLkıd Devletlerden Yunanistan ve Yugoslav

ya Andlaşmayı tasdik etmiş bulunduklarından, 
lâyihanın bir an önce kanunlaşmasını temin için, 
diğer işlere tercihan ve ivedilikle müzakere edil
mesi dileğiyle kanun lâyihası ve ekleri Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Reisi yerine Sözcü 

Niğde 
N.BÜge 

Bursa Çorum 
H. Köymen S. özer 

Giresun 
A. H. Pamukoğlıu 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Erzurum 
B. Dülger 

Hatay 
A. Melek 

İstanbul 
N. Tlabar 

îzmir 
C. Tunca 

ıManisa 
S. Ağaoğlu 

Muğla 
Z. Mandalinci 

îzmir izmir 
C. Baban V. Menteş 

Konya . 
Z. Ebüzziyat 

imzada! bukummadı 
Mardin 

K. Türkoğlu 
imzada' bulunamadı 

Samıisun 
Finiz Kesim 

imzada bulunamadı 
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DLŞLŞLERİ KOMİSYONUNUN D E G İ Ş T M Ş İ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı 
ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ara
sında 28 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da akde
dilen Dostluk ve îş Birliği Andlaşmasının tas-

dikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
nanistan Kırallığı ve Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyeti arasında 28 Şubat 1953 tarihinde 
Ankara'da akdedilen Dostluk ve İş Birliği And-
laşması tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. 
r'iyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N, ökmen 

Çalışma Vekil'i 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekil'i 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekil'i 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin * 

İşletmeler Vekili ve 
Güm. ve T. V. V. 

8. YırcaU 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kırallığı 
ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ara
sında 28 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da «Me-
dilen Dostluk ve îş Birliği Andlasmasmm tasdi-

kına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin l nci mad4*şi 
aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde .yü
rürlüğe gûrer . 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUNANİSTAN KIRALLIĞI VE YUGOSLAVYA FEDERATİF 
HALK CUMHURİYETİ ARACINDA DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ ANDLAŞMASI 

Akıd Taraflar 
Birleşmiş Milletler Anlaşmasında beyan olunan prensiplere imanlarını teyit ederek, 
Büitün milletlerle sulh içinde yaşamaya ve milletlerarası sulhun idamesine çalışmaya kararlı 

olar.dk, 
Aralarında mevcut dostane münasebetleri takviye arzusiyle mütehallî olarak, 
Milletlerinin hürriyet ve istiklâlini ve toprak bütünlüğünü hariçten tevcih edilecek her kuv

vete karşı müdafaaya azimli olarak, 
'Müdafaa teşkilâtlarını hariçten gelecek her tecavüze karşı daha 'tesirli kılmak için gayret

lerini birleştirmeye ve müşterek menfaatlerine mütaalli'k meselelerle, bilhassa müdafaalarını il
gilendiren meselelerde istişare etmeye ve iş birliği yapmaya kararlı olarak, 

Kendi milletlerinin ve sulhperver bütün milletlerin müşterek menfaatlerinin, dünyanın bu 
kısmında sulhun ve emniyetin korunması için Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 51 nci mad
desine uygun olarak münasip tertipler alınmasını icabettirdiğine kaani bulunarak, 

İşbu Andlaşmayı akdetmeye karar vermişler ve : 
Türkiye Reisicumhuru : 

Dışişleri Vekili, İstanbul Milletvekili Profesör Ekselans Fuad Köprülü 'yü, 
Majeste Elenler Kiralı: 

Dışişleri Vekili, Ekselans Stefanos Stefanopulos 'u, 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Reisi: 

Dışişleri Vekili, Ekselans Koca Popoviç'i, 
Bu Andlaşmayı imzaya salâhiyettar kılmışlardır. 
Müşarünileyhim, usulüne muvafık olduğu görülen salâhiyetnamelerini ibraz ettikten sonra 

aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — I. 

Âkıd Taraflar, aralarında devamlı surette iş birliği yapılmasını temin etmek maksadiyle 
müşterek menfaatlerini ilgilendiren bütün meseleler üzerinde istişarelerde bulunacaklardır. 

Âkıd Tarafların Dışişleri vekilleri, milletlerarası siyasi durumu tetkik etmek ve, bu Andlaşma-
nm gayelerine uygun olacak şekilde, gereken kararları almak üzere, muntazaman, senede bir defa, ve 
lüzum görüldüğü takdirde daha sık olarak, konferans halinde toplanacaklardır. 

Madde — II. 

Âkıd Taraflar, kendi mm takalarında sulh ve emniyetin korunması için müıştere'k gayretle
rine devam etmek ve, kendilerine karşı tahrik edilmemiş bir tecavüz vukuu halinde lüzuım hâsıl 
olabilecek müşterek savunma tedbirleri de dâhil olmak üzere, emniyetlerine mütaallik meselele
ri birlikte tefkika devam etmek kararındadırlar. 

Madde — III. 

Âkıd Tarafların Erkânı Harbi'yei Umumiye 1 eri, ahenkli 'kararların alınabilmesi için, araların
da mutabık kalarak tesbit edecekleri, savunma meselelerine mütaalli'k, tavsiyeleri hükümetleri
ne arzetmek üzere iş bdrliği yapmaya devam edeceklerdir. 

iMadde — IV. 

* Âkıd Taraflar, ekonomi, teknik ve kültürel sahalarındaki iş birliğini inkaşaf ettirecekler-
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— 6 — 
dir; lüzumu halinde, ekonomik, teknik ve kültürel (meselelerin halli işin gere'kli anlaşmalar ak
dedilecek ve gerekli teşkilât 'kurulacaktır. 

Madde — V. 

Â'kıd Taraflar, aralarında zuhur edebilecek her ihtilâfı, (Birleşmiş Milletler- Aridtaşmasında 
tesbit edilmiş bulunan muslihane yollarla ve anlayış ve dostluk ruhu içinde halletmeyi; ve bir
birlerinin dahilî üslerine her hangi bir şekilde müdahaleden tevakki eylemeyi taahhüt ederler. 

Madde — VI. 

Âkıd Taraflar, içlerinden bitinin aleyhine müteveccih veya menafimi haleldar ed«bileee.k 
mahiyette olan bir ittifak akdinden veya bir harekete katılmaktan kaçınacaklardır. 

Madde — VII. 

Âkıd Taraflardan her biri, kendisi ile üçüncü bir Devlet veya diğer devletler anasında elyevm 
nıer 'i hulnnan milletlerarası taahhütlerin hiçbirini işbu Andlaşma hükümleri ile tenakuz halinde 
bulunmadığını beyan eder; diğer taraftan, ilerde, djşbu Andlaşmaya muhalif olabilecek her han
gi bir milletlerarası taahhüde girişmemek: mükellefiyetini de demlide ederler. 

Madde — VIII. 

İşbu Andlaşma, Türkiye ve Yunanistan'ın 4 Nisan 1949 tarihli Kuzey Atlantik Paktından 
mütevellit hak ve vecibelerine, her ne şekilde olursa olsun, tesir etmez ve edecek şekilde tefsir 
olunamaz. 

(Madde — IX. 

işbu Andlaşmanın mer'ilyete girişini ımütaakıp, bütün Âkıd Taraflarca Andlaşmanın gayele
rinin tahakkuku' ikjin iştirakleri faydalı addedilecek her Devlet, üç Âkıd Devletle aynı şartlar 
tahtında ve aynı hakları haiz olmak üzere, işbu Andlaşmaya iltihak edebilecektir. 

İltihak eden her Devlet, iltihakname tevdii1 suretiyle Andlaşmanın Taraflarından biri olacak
tır. 

Madde - - X . 

Fransızca meitni muteher olacaık olan işbu Andlaşma, âkldlarm her biri tarafından tasdik 
edilecek ve tasdikname'ler Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Dışişleri Vekâletine tevdi 
olunacak ve en son tasdiknamenin tevdii ediMiği tarihte meriyete girecektir. 

işbu Andlaşmanın meriyete giİTimesmi mütaakıp geçecek beş senenin sonunda, Âkıd Taraf
lardan her hiri, diğeF Âkıd Taraflar Hükümet'lerine göndereceği bir beyanname ile, "bir yıl ön
ceden ihbar suretiyle, bu Andlaşmaya Taraf olmaktan çıkabilecektir. 

Yutardaki hükümleri tasdikan, isimleri geçen yetkili murahhaslar işbu Andlaşmayı imza, et
mişlerdir. 

Ankara'da yirmi sekiz Şubat bin dokuz yüz elli üe tarihinde üç nüsha olarak tanzim kılınmış 
ve Âkıd 'Taraflara birer nüsha verilmiştir. 

Fuad Köprülü ^tefanös Stefanopulos Koea Popoviç 
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