
B Ö 1 T 1 M : S C İ L T : 5 TOPLANTI : 1 

MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

1 •+-~*mmmm • • 

86 ncı Birleşim 

23 . S . 1970 Cumartesi 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 300 

II - GELEN KÂĞITLAR 300 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 300 

1. — 1970 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısına dair Cumhuriysıt Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonu rapora. 
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lüğü Bütçesi 301:320 

B — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 340:378 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1970 yıllı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
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3. — Ankara Milletvekili M. Kemal Yıl
maz ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 ta
rihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 noi madde
siyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sayılı 
Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa ek
lenen maddenin değiştirilmesine, meızkûr 
3312 sayılı Kanunun 4 noü maddesine bir 
fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli 
ve 3653 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesine dair kanun teklifime dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devaım olunarak; 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi kabul 
olundu. 

Danıştay Bütçesinin görüşülmesine bir süre 
devam olundu. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkinci oturum 
Diyarbakır Milletvekili Yûsuf Azizoğlu'nun 

vefat ettiğine dair Başbakanlık: tezkeresi okun
du, merhumun hatırası önünde bir dakikalık 
.*aygı duruşu yapıldı. 

Danıştay, 
Devlet, istatistik Enstitüsü Genel Müdür

lüğü ve, 
Diyanet İşleri Başkanlığı bütçeleri kabul 

olundu. 

23 . 5 . 1970 Cumartesi günü saat 9,00 da 
topüamİTiak üzere Birleşime saat 19,40 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili Ordu 
İsmail Arar Memduh Eksi 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Celiker 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. — Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz 
r e 2 arkadaşının, 28 Şulbat 1959 tarihli ve 7245 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 
tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı 
Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, 
ıregkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli 

ve 3058 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Dışişleri Bıikanlığı kısmına bâzı kadrolar ek-
lenmeısins dair kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı teskeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 
M'öclisi 2/110; Cumhuriyet Senatosu 2/287) 
^Millet Meclisi S. Sayısı : 79 a 1 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1407) 

BİRİNCİ OTURUM 

AçıClıma Saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 86 nci Birleşimini açıyorum. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — .1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısına da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
(Jumhuriyei Senatosunca yapılan değişiklikler 

hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komis-
youu raporu. (1/286) (S. Sayısı : 155) 
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A - TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Gündem gereğince bütçenin 
maddeleri üzerindeki müzakereye devam edi
yoruz. Bugünkü programa göre, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü, onu takiben Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, ondan sonra 13 ncü numara
yı teşkil eden Adalet B'akanlığı Bütçesi yerine 
ise, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşmesini 
yapacağız. Vakit imkân bırakırsa, daha sonra 
Millî Savunlma Bakanlığı Bütçesinin görüşmesi
ni tahakkuk ettireceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi Tapu ve 
Kadastro Bütçesi üzerinde görüşmeye başlıyo
ruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerinde grupları adına şimdiye kadar söz 
altmış bulunan arkadaşlarımı arz ediyorum: 
0. H. P. Grupu adına Kenan Mümtaz Akışık, 
G. P. Grupu adına Turgut Topaloğlu, A. P. 
Grupu adına Abdurrahman Güler. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — G. P. 
Grupu adına Turgut Topaloğlu yerine, Hasan 
Tosyalı konuşacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim; Turgut Topal
oğlu yerine Hasan Tosyalı konuşacaklardır. 

Şahısları adına söz almış bulunan arkadaş-
larılmın sırasını okuyorum: Ali Rıza Güllü, Ek
rem Kangal, Hasan Tosyalı, Ahmet Çiloğlu, Os
man Tan, Sakıp Hiçeriımez, Sadi Binay, ismail 
Hakkı Alaca. Şu anakadar söz talebinde bulu
nan arkadaşlarım bunlar. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Hüsamettin Başer. 
iBuıyurunuz, C. H. P. Grupu adına Sayın 

Kenan Mümtaz Akışık. 

C. H. P. GRUPU ADINA KENAN MÜM
TAZ AKIŞIK (Bitlis) — Saygı değer Başkan, 
«ayın milletvekilleri; Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğünün 1970 yılı bütçe tasarısı üzerinde 
C. H. P. Meclis Gruupnun görüşlerini takdim 
edeceğim. 

Konu, bir anlama ile bir hizmet bölümü
nün ımalî portesini teşkil ediyor. Diğer anlamı 
ile de, günümüzün aktüel bir sorunu ile, yani 
toprak reformu ile bağlantılı bulunmaktadır. 
Halihazırda birini diğerinden ayrı olarak ele 

] a.ımayı mümkün görmediğimizden, eleştirmeleri
mizi bahsi geçen iki yönlü değerlendirme ile 
ve bir arada takdim etmeyi daha uygun müta
lâa etmekteyiz. 

Bir bakıma bu bütçe, kıymetini ihtiva et
tiği malî güçlüğün çokluğundan, ya da azlı
ğından değil, günümüzdeki aktüalitesinden ve 
gelecekte de sorunların ağırlık merkezi ola
cağını göstermesinden almaktadır. Aslında, 
her problemin temeli, bir nevi toprak dağıtımı 
oldukça ve çekişmelerin alanı da toprak ol
dukça, bahsi geçen ağırlık uzak geleceklerde 
de kendisini kabul ettirecektir. 

ikinci Beş Yıllık Plânlamanın 1970 progra
mında, kadostro ve tapulama hizmetleri ta
mamen alt yapı olarak nitelendirilmiştir. Mül
kiyet hakkının tesbiti, toprak reformunun 
gerçekleştirilmesi, kredilerin dağılımı, top
rak çekişmelerinin ve gecekondu ihtilâflarının 
halli ve ilgili istatistiki vetirelerin gerektirdiği 
her türlü çalışma ise, bu altyapı üzerine otur
tulmaktadır. Bu görüş doğru olmakla beraber, 
ayrıca sanayileşmenin tabanı, konut, işyeri ve 
bunların hepsinden evvel bir üretim aracı 
olarak da, toprak ve onunla ilgili tapu ka
dostro işlemleri kendilerini ön plânda ve alt 
yapı olarak kabul ettireceklerdir. Hele ülke
mizde köy nüfusunun % 70 inin tamamen top
raksız olduğu, genel nüfusun devamlı hızlı ar
tış göstermesi karşısında, toprak genişliğinin 
değişmez sınırlı kalışı ve bilim dışı kullanma
dan doğan güc kaybı bu önemi çok artırmak
tadır. 

öyle sanıyoruz ki, konu bir tapu kadostro 
bütçesi sınırları içinde ele alındığı zaman bile, 
amacı ve olanakları belli ve evvelden tesbit 
edilmiş bir sosyal politikaya ihtiyaç gösterdi
ğini derhal ortaya koyar. Buna rağmen, tasa
rının altyapısı ve sosyal politika açısından 
her hangi bir değerlendirme yapılmadan hazır
landığını hemen söylemek zorundayız. Üste
lik, evvelki senelere oranla bâzı imkânların kı
sılması yüzünden ters doğrultu üzerinde oldu
ğuna da işaret etmek gerekmektedir. 

Tapulama ve kadostro çalışmalarına gi
rişmiş diğer ülkelerde bu çabaların biran ev
vel tamamlanması ihtiyacı, diğer sebeplerden 
evvel huzursuzlukların asgariye indirilmesine 
dair istekten doğmaktadır, ihtiyaç, ülkemiz
de de aynıdır. Hattâ tapulama ve kadostro 
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faaliyetleri, toprağın altyapı olmasına dair 
özellikten de evvel gelmektedir. Bir gerçeği 
böylece tesbit edebilmek için, hukuk ve ceza 
dâvalarının gayrimenkul nizamlarından do
ğan miktarının yarım milyonu geçtiğini söy
lemek kâfidir. Çünkü, bu sayılar pek çok kan 
dökülmesi demektir, pek çok ailenin ortadan 
kalkması demektir, pek çok zaman, enerji kay
bı, özel ve millî servetlerin kaybı demektir. 
Devletin zabıta ve mahkemelerinin, boşa dö
nen motor haline getirilmesi demektir. Bütün 
bu sakıncaların asgariye indirilmesi ise, tek
rar edelim ki, gayrimenkule dayanan uyuş
mazlıkların, vatandaşın kabul edeceği kesin ob
jektif esaslara bağlanması ile miimkün'dûr ve 
bu da tapulama çalınmalarının en kısa zaman 
içinde sonuçlandırılmasına bağlıdır. 

Bütçenin bu amaca yönelmesi gereken ka
rakteri zayıftır. Plânlamanın da çizdiği hede
fe uygun bir tanzim şekli, daha kabarık bir 
ödenek ve harcamaları gerekıtirse bile, ihtiya
ca ve fonksiyonlarına daha uygun olacağı 
şüphe götürmez bir gerçektir. Buna rağmen 
1970 bütçesi, 1969 bütçesine oranla % 17,1 de
ğerinde 10 140 986 lirayı kapsryan bir indi
rim ile düzenlenmiş bulunuyor ve 132 411 001 
lira üzerinden bağlanmış oluyor. Şüphesiz, bir 
tasarruf endişesi ile davranıldığmı peşin söy
lemek gerekirse de, şayet bir tasarruf gere
kiyorsa, bunun her özelliği de tapu kadostro 
bütçesi gibi hayati önemi taşıyan hususlarda 
değil, spekülatif olanaklar hazniıyaıı alanlar
da yapılması, sosyal ve bilimsel gerçeklere da
ha uygun olacak idi. Kaldı ki. indirimin 
5 981 930 lirasının cari harcamalardan yapıl
masını izah etmek de mümkün değildir. Fil
hakika, bu indirim ile memur ve hizmetlile
rin maaş ve ücretlerinin karşılığı olan miktar
ların bile (bütçeye konulmadığı anlaşılmış olu
yor ki, bu hal Muhasebe! Umumiye Kanununa 
da aykırı düşmektedir. Hizmetin devamlılığın
da da sakatlıklara meydan vermektedir, örne
ğin, bu bütçe muhtevası ile çalışmaların tef
tişi ve kontrolü, önemi derecesinde temin edi
lip, sürdürülemiyecektir ve bir yerde işi bi
ten ekibin, aynı sene İçinde diğer (bir yere 
şevki dahi mümkün olmıyacaktır. 

Bununla beraber, hizmetin gereği ödenek 
ve harcamaların yükseltilmesini emrettiği hal
de, bâzı lüzumsuz kısıtlamalara başvurulması, 

dolaylı lolarak bâzı gerçekleri aydınlığa ka
vuşturduğu için önemli sayılması icabeder. Bu 
gerçeklerden (birisi, A. P. nin topraksız köylü
lerin sıkıntılarına çare aramak şöyle dursun, 
vâdettiği tarım reformunda da 'samimî olma
dığıdır. Hakikaten tarıma dayalı bir kalkın
mayı, tarım reformu ile mümkün gören ik
tidar, bu va'dini de ancak ülkede tüm olarak 
tapulama ve kadastro faaliyetlerinin bitmesin
den sonra yerine getirebileceğini açıklamak
tadır. Fakat mevcut çalışma üzere seneden 
seneye kısılan bütçelerle plânlama hedefleri
nin çok gerilerinde kalmak yoliyle, ülkemiz
de tapulama çalışmalarının 80 seneye kadar 
dahi tamamlanamıyaeağmdan habersiz gö
rünmeye çalışmaktadır. Çünkü, tapulama faali
yetlerine başlanan 1950 senesinden bugüne 
kadar, 8 615 köyün tapulaması ele alınmış, bun
lardan 7 957 si tamamlanabilmiştir. Ülkemiz
de, mezralar hariç, 40 bine yakın köy bulun
duğuna göre, alışageldiğimiz çalışma tem
posu ile 2050 senesinde, yani ancak 80 sene 
sonra maksat hâsıl olacaktır ve kadastro ça
lışmaları da daha ileri bir aşamada sayılma
maktadır. 

Esasen, başka bir şey dejbeklemek de müm
kün değildir. Çünkü, İkinci Beş Yıllık Plân
lama senede 80 milyon liralık !bir yatırımın 
harcanmasını öngörerek, tapulama ihtiyacının 
20 senede karşılanmasını isterken, bugüne ka
dar 1969 bütçesine yatırım harcaması olarak 
42 370 001 lira, 1970 bütçesine de 38 211 001 
lira konulmuş (bulunmaktadır.' Yani, hedefe 
yarı hızla gitmek, sonucun alınma süresini bir 
misli uzatmak suretiyle 40 seneye çıkarmak, 
peşinen kabul edilmiştir. Tabiatiyle, harcama
ların kısılması, yan engellerin de iltihakı sure
tiyle verimi yarıdan da aşağıya düşürmekte
dir. Nitekim, Birinci Beş Yıllık sonuçlara göre, 
tapulamada hedefin % 22 sine, kadastroda 
% 35 ine, haritada % 42 sine varılabilmiştir. 
İkinci İBe'ş Yıllık Plânlamada ise, tapulamada 
1968 de hedefin % 46,5 ine, kadastroda % 68,3 
üne; 1969 senesinde de tapulamada % 54,8 
ine, kadastroda % 74,1 ine varılabilmiştir. 

Sayın Hüsamettin Atabeyli'de alman so
nuçların açıkladığı gerçekleri benimseyerek, 
Plânlamanın 20 sene içinde tapulama ve ka
dastro çalışmalarının tamamlanmasına dair 
teklifini kabul etmemekte, ancak 40 sene sonra 
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ihtiyacın karşılanabileceğini, geçmiş senelere 
ait bütçe mülâhazalarında belirtmektedirler. 
1916 senesinde bu işe girişen, 38 bin kilometre 
kare genişliğinde olan isviçre'nin (bile daha 
(başarıya varamadığını misal vererek, gecikme
leri meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Hal 
böyle ise, plân ve programlara hükmü olmı-
yan rakam ve sürelerin konulmasından sarfı
nazar ederek, gerçekleri yansıtan programlar 
üzerinde durmak, itibar sağlayıcı (bir tutum 
olur. Hele, tarım reformu adı altında hiç
bir zaman gerçekleşmiyecek vaitlerde bulun
mak yoliyle patlayıcı banalımlar için tahrikçi 
olmak, her türlü izah imkânından da mah
rum kalır. 

Bütçenin yetersiz hazırlanmasının aydınlığa 
çıkardığı ikinci gerçek de, Sayın Demirel'in 
buyurdukları «Tapu Devletin namusudur» sö.?-
cüğündeki anlamın değeri ve kapsamıdır. 
Hakikaten, bu söz inanılarak söylenmiş (bir 
söz olsaydı, taşınmaz malları tapuya bağla
makla görevli bir (bütçenin olanaklarının da
raltılması değil, hattâ çok genişletilmesi ica-
bederdi. Çünkü, bu sözün değeri varsa, hiçbir 
gayrimenkulu tapu denen namustan mahrum 
•bırakmamak şarttır. Çünkü, bu sözün eğer 
değeri varsa, Ibâzı toprakları değil Sayın Baş-
(bakanın, hattâ Devletin de tapudan mahrum 
bırakmaya hakkı yoktur, ülkemizde % 60 top
rağın tapusuz olduğu sealbit bulunduğuna 
göre, bu kadar geniş toprağı namus dışı ilân 
etmemek de lâzımgelir. Daha ileri mânası 
ile, bahis konusu cümleyi iyi değerlendirdiği
miz zaman diyebiliriz ki, vatandaşın elinde 
tapu denen kâğıt parçası olduğu halde, her
hangi bir toprağı ifade etmiyen tapu kayıtları 
(karşısında da Devlet namusunu korumak için 
derhal (bir toprağı Vermek yükümlülüğünde
dir. Bütün bu değerlendirmeler karşısında 
varılan sonucu özetlemek gerekirse, ortaya 
•böyle bir bütçe çıkarıldığına göre, ya söylenen 
sözün hiçbir mânası yoktur ve buna Sayın 
Başbakan da inanmamaktadır, ya da Devletin 
namusunun ne olduğu Sayın Başbakan tarafın
dan da bilinmemektedir. 

Aslında bütün bu yorumlara sebebolan lâ
fın, fikrin yanlışlığı ve bu yanlışlığı Sa
yın Demirel'in de bilmesi, buna rağmen 
reklâm Ve propaganda gücünden yararlan

mak için kullıaııılmıaya kalkışılmasıdır. Ger
çekte, Devletin namusu olan tapu de
ğil mülkiyettir, Yani tapulu olsun, tapusuz 
olsun, menkul mala ait bulunsun, gayrimen
kul mala ait bulunsun, mülkiyetin her çeşidi 
Devletin namusudur... 

MÜNİR DALDAL (îzmir) — İfadelerin ır
zına geçiyorsunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA KENAN MÜM
TAZ AKIŞIK (Devamla) — Bu anlamda rayiç 
değeri ile (büyüklük küçüklüğü de önemli de
ğildir. Eısasen biz de bu konuyu Sayın De
mirel'in Devlet namusu saydığı böyle bir bütçe 
ile ne nisbette eylem kıymeti verdiğini göster
mek için ele aldık. 

Saygı değer milletvekilleri, 
Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız çıelişjilk 

beyanlarla, davranışların birbirini cerh etmesin
den doğmaktadır. Günün birinde Adalet Par
tisi vadettiği tarım reformunu, ya da toprak 
reformunu, tapulamaya ya da İkadastro işlemle
rinin sonuçlanmasına bakılmadan da yapılıabi-
"oeğirii ilân ederse ve o yolda çalışmaya haşlar
sa, bir kadastro bütçesi dolayısiyle arz edilen 
hususlar tartışılmayacaktır. Tüm nüfusun % 75 i, 
geçim aracı olarak toprağı seçmiştir ülkemizde. 
Bu hale göre hedef, tesbit mahiyetinde bir iş
lem değil, hedef bunalım sebeplerinin ortadan 
kaldırılmasıdır ve bu husus keyfî takdirlere 
de bağlı kalmıakton çıkarılarak Anayasanın 37 
nci maddesine dâhil bir hüküm halin© getirilmiş
tir. Bu emre göre, âdil bir toprak dağılımı 
esastır. Yani, âdil bir toprak dağılımı göze 
alınmadan toprak reformu adı altında da olsa, 
her hangi bir (eyleme girişmek Anayasa hükmü 
'karşısında noksan kalır ve aynı durum tarım 
reformu ıadı altında ele alındığı zaman da önü
müze çıkar. 

Gerek Anayasamızda, gerekse diğer ilgili 
yasalarımızda âdil toprak dağılımının tapulama 
ve kadastro tesbitlerıinden sonra yapılması ge
rektiğine dair bîr işaret ve amir de yoktur. İh
tiyaçların ağırlığı ve konunun önemi kendi ken
dine yön çizecek faktörlerdir. Anayasa hükmü
ne tssir eden ve büyük etken de yurt gerçek
leri ve Büyük Atatürk'ün muhtelif vesilelerle 
belirttiği doğrultular olmuştur. Özellikle, 1928, 
1936, 1937, 1938 yıllarındıaM açık beyanların
da her hangi bir önçalışmaya işaret yoktur. 
Kaldı ki, geçen zaman içindeki şartların büyük 
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Ölçüde değişmesi, genel nüfus artımındaki hız, 
sorunu bugün için u§ırı eğilimlerin tsömürü ıara-
cı haline de getirmiştir. Bunlara, karşı korun
ma düşünülmıesıe faile, görevin gerektirdiği ted
birleri ihmal etmek büyük gaflet olur. 

Zaman zaman lağırlığını ve bütün alâmetle-
rinıi gösteren öyle meseleler vardır ki, gereken 
Bilgili bulamadıkları (takdirde kötülüklerin si-
rayeıtinde, büyümesinde tek dereceli etken olur
lar. Kanımıza göre bunlardan birisi gezici hay
vancılıkla iştigal eden vatandaş gruplarının ve 
bunların karşısında sabit köyler halkının karşı
laştıkları zorluklardır. Adeta birbirine kar
şı silâhlı çeteler kurmuş vaziyette bekletilmele
ri huzur ve asayiş için büyük tehlike teşkil et
mektedir. Yerleşmiş mera ve otlâkiye ihtiyaçla
rı karşısında, gezginci hayvancılık yapanların 
yayla ve kışlak ihtiyaçları kesinlikle belirtil
meli ve cevaplandırılmalıdır. En çok Doğu 
Anadolu'da beliren bu zıtlaşmalara rağmen 
görmekteyiz ki, Adıyaman, Ağrı, Hakkâri, Art
vin, Mardin,, Siirt ve Ordu gibi çoğu Doğu'da 
bulunan illerimizde kadastro ve tapulama 
faaliyetleri açılmamıştır bile. 

Görünen ve kendisini tehlike olarak kabul 
ettiren meseleler karşısında da bâzı şekil şart
larına dair saplantıların savunmasına girmek 
dahi tedbirsizliktir. 

Tapulama ve kadastro bütçeleri için ayrılan 
harcamaların bir özelliği de, bunların ölü ya
tırımlar niteliğinde kalmamasıdır. Binaenaleyh, 
bu nisbetlerin artırılmasının büyük faydalar 
getireceği de nazara alınmalıdır. Gerçekten 
geçmiş senelerin sonuçları da göstermiştir ki, 
yatırımların en verimli alanlarından birisi de 
tapu kadastro harcamalarıdır. Her ne kadar ge
lirler tapu işleri karşılığı ise de, kadastro ve 
tapulama çalışmalarının temin ettiği sonuçlar 
tapu işlerindeki gelirin artmasının tek sebe
bi olmaktadır. 

Bir misal ile göstermek lâzımgelirse hemen 
arz edelim ki, 1988 yılında 128 693 100 liralık 
bir gelire karşılık 1969 yılında 454 335 632 li
ralık bir gelir sağlanmıştır. 1969 yılındaki ge
lirin tüm olarak 42 371 987 liralık bir bütçe 
karşılığı olduğu nazara alınırsa, yatırıma kar
şılık % 150 nin üstünde bir gelir sağlama an
lamını taşır ki,, rantabilitesi en yüksek alanlar
da bile karşılaşılması güç olan bir rakam ol
duğu derhal meydana çıkar. Kaldı ki, özellikle 

kadastro çalışmaları lâzımgelen hız yürütü-
lebilirse, bilhassa şehir ve kasabalardaki gay
rimenkul değerindeki yüksek artışlara para
lel olarak Hazine gelirleri de yükselecektir. 

Bugün ise vergi değerlendirmeleri eski ta
rihlerde yapılan sınırlandırmalar içinde bırakıl
mıştır. Kadastrolar hızla tamamlanır, vergi de
ğerlendirmeleri de ona paralel olarak gelişti
rilirse yukarda belirttiğimiz konuların geliri 
bir misli, belki de daha fazlasiyle artmış ola
caktır. 

Şu hale göre, kadastro ve tapulama çalış
malar], huzur ve asayiş sağlanmasında, ayrıca 
büyük gelir temininde en verimli ve yararlı 
çalışmaları teşkil etmektedir. Bütçesinin de bu 
verimlilikleri inkâr etmiyecek şekilde hazır
lanması asgari deyimi ile bir kadirbilirlik 
olur. Ayrıca, bu tutum köylünün % 70 inin 
topraksız olduğu ülkemizde gayrimenkul ih
tilâflarını^ % 50 den aşağı düşecek şekilde 
hallini sağlıyan müesseseye kıvanç verir. 

Bu noktada bir hususa işaret edilmek gere
kiyor. Devlet Bakanı Sayın Atabeyli'nin 1969 
yılı Bütçesi komisyon görüşmeleri sırasında ta
pulama tesbitlerinin kıymetli topraklar üze
rinde toplanacağını, az kıymetli olanlarının ise 
ihmal, edileceğini ileri sürdüğü görülüyor. Oy
sa, kanunlarımıza göre böyle bir ayrım yapma 
yetkisi ne teşkilâtta, ne de bakanlıklarda mev
cut değildir. Bununla beraber mutlaka kıy
mete göre ayrım gerekiyorsa, bunu objektif 
esaslara göre değil, malikinin verdiği değere 
göre ayarlamak icabeder. Zira Huzur ve asa
yişin temini bu sübjektif değere bağlı kal
maktadır. Filhakika bâzı hallerde vatandaş 
sırtında taşıdığı topraklarla da tarlalar mey
dana getirmekte, tüm aile efradının geçimini 
bu tarladan sağladığı için ona müstesna kıy
met vermektedir ve yerine göre uğrunda ölme
yi ya da öldürmeyi göze alabilmektedir. 

Tapulama çalışmalarının hedefleri arasın
da ihtilâf ihtimallerini ortadan kaldırmak esa
sı da var olduğuna göre, geçimsizlik kaynağı 
olabilecek her toprağın değerli sayılması ve 
tesbite mtistehak tutulması lâzımgelir. 

Saygı değer arkadaşlarım, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü bütçesinin örgüt, araç ve ge
reç durumları hakkında öngördüğü nizamla
maya da bu vesile ile göz atmak lâzımgelir. 
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Teşkilâtın kuruluşu, 1859 tarihinde çıkarı
lan Toplu Sicil Nizamnamesine kadar uzan
maktadır. 1913 yılında yürürlüğe giren Emva
li Gayrimenkule Tasarruf Kanunundan sonra
ki gelişmeler ise 2613, 2997, 5602, 509, 677 sa
yılı kanunlara dayanmaktadır ve dolayısiyle 
teşkilât devlet idareleri arasında en eskilerin
den birisi olarak görülmektedir. Hali hazırda 
görev başında olan örgüt ile yetkilileri ve özel 
likle kadro durumu ise 1936 senesinde yürürlü
ğe giren 2997 sayılı Kanunla ayarlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Akışık;, grup sözcüleri
nin konuşmaları 20 dakika ile kayıtlıdır. Siz bu 
süreyi çoktan aştınız. Lütfen ona göre tamam
layınız. 

O. H. P. GRUPU ADINA KENAN MÜM
TAZ AKIŞIK (Devamla) — Efendim, ikinci ko
nuşma hakkım olan 10 dakikayı da lütfederse
niz, bitiririm. 

BAŞKAN — Şimdi, grup adına ikinci ko
nuşmanızı ayrıca yapmanız gerekir. Şayet ko
nuşmanız uzun sürecek ise, ikinci defa söz ala
rak devam edin. Fakat şimdiki konuşma süre
niz bitmiştir, lütfen bağlayınız efendim. O za
man daha rahat konuşursunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA KENAN MÜM
TAZ AKIŞIK (Devamla) — Hali hazırdar gö
rev başında bulunanların, yetkililerin özellik
leri ve kadro durumları ise 1936 senesinde yü
rürlüğe giren 2997 sayılı Kanunla ayarlanmış
tır. Ancak bu kanun yürürlük zamanındaki ko
şullarla ihtiyaca kâfi gelecek kapasitededir. 
Bugünün ihtiyaçlarına da aynı kanunla cevap 
verilmeye kalkışılınca teşkilâtta bunalımla
rın doğmasına sebebiyet verilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, herhalde bir nok
tada anlaşamadık. Birinci konuşmanız bura
da süresini doldurmuştur, ikinci konuşma için 
ayrıca talepte bulunacaksınız. Bendeniz de za-
tiâlinize 10 dakikalık süre içinde konuşmanızı 
tamamlama imkânını vereceğim. Şimdi 1 da
kika içinde toparlayın da, sonra ikinci defa çı
kıp tamamlayın efendim Size büyük imkân 
sağlıyorum. Bu şekilde devam edersek suiisti
mal ederiz ve konuşmaları tutamayız. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Sizin takdirinize arz edeceğim, ama, tecanüsün 
bozulmaması için ikinci konuşma hakkımı şim
di kullanmayı istirham edeyim ve o zaman hiç
bir şey istemiyeceğim. | 
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BAŞKAN — Bu mümkün değil Sayın Akı
şık. Bu usul uygulamamızı bozar. Sizi takibe-
den her grup sözcüsü o zaman «ikinci konuş
mamı da kullanacağım» der ve konuşmaları 
yarım saate çıkarır, bu işin içinden çıkamayız. 
Sizin şahsınız için söylemiyorum, umumi pren
sip bakımından böyle gerek., 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bu konuşmalar da üç dakikamızı aldı, onun için 
de tamamlıyayım. Geri kalanını ise.. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, muaheze etme
yin, bu konuşma 5 dakikayı da alabilir. Ama biz 
muayyen bir usuulü burada tersime, tâyine 
mecburuz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Ama efendim, şimdi usulün açıklanması için 
benim yapacağım görev dışındaki sohbetler de 
bu zamanı alıyor mu? Yani zatiâlinizin emirle
ri, müsaadeleri, işarları, teşekkürlerimle tabii 
mukabele görür, ama bunu benim zamanım
dan mahsubetmemehiz her halde insaflı bir ha
reket olur. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, arkadaşlarım ha
tırlarlar bu Meclisi 09,00 da açtık, saate ba
karsanız 09,27 dir. Çok basit bir konu üzerin
de Başkanlıkla münakaşaya giriyorsunuz. 

Şimdi iki dakika daha konuşun, fakat 10 
dakikalık konuşmanızı ikinci defa yapacaksınız. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Vaziyeti buraya kadarı ile arz etmiş bulunu
yorum. Bu musahabe sizi ve Sayın Başkanlık 
Divanını sıkmış oldu, buna vesile verdik özür 
dilerim. Buraya kadarki musahabelerimiz için 
göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı da te
fekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yü
ce takdirlerinize arz edeceğim bir cihet var.. 
20 dakikalık müddet grup sözcülerine birinci 
defa verilmiş durumda. Bu hususu Meclis ka
rarlaştırdı. Başkanlık da bu kararlan icraya me
murdur. ikinci defa bir grup sözcüsü, aynı şa-. 
his dahi olabilir, söz talebederse o zaman 10 
dakika daha konuşma hakkını haiz. Ama «10 
dakikalık hakkımı burada şimdi kullanacağım» 
derse peşinen her grup sözcüsüne âdeta yarım 
saatlik konuşma hakkı verilmiş gibi bir du
rum hâsıl olacak. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Tosyalı, 
buyurunuz efendim. 
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G. P. GEUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan,, değerli arka
daşlarım, Tapu ve Kadastro Qenel Müdürlüğü
nün mümtaz temsilcileri; Güven Partisi Gru-
pu adına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün bütçesi ve faaliyetleri hakkında düşünce
lerimizi Yüksek huzurlarınızda arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel Tapu ve Ka
dastro Teşkilâtına bütçelerinin hayırlı ve başa
rılı olmasını candan temenni ederiz. 

Muhterem arşadaşlarım, Güven Partisi ola
rak müşahedelerimize göre Tapu ve Kadastro 
Teşkilâtı, değerli Genel Müdürlerinin mükem
mel idaresinde memleketimize çok kıymetli hiz
metler yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasinin teme
li adalettir ve mülkiyettir, adalet te mülkün 
temeldir. Mülkün temeli de, kadostro ile yapı
lan tapu ve mülkiyettir. O halde, adalet ve 
mülkiyet olmıyan yerde demokrasi olmadığı 
gibi, tapu ve kadostro olmıyan yerde de mülk 
ve mülkiyet olamaz. 

Tapu bakımından Tapu ve Kadostro Genel 
Müdürlüğü, vazife ve faaliyetleriyle üzerinde 
yaşadıkları toprakları ve gayrimenkulleri on
ların öz malı, mülkü olarak tesbit etmekle de
mokrasimize, hukukumuza, adliyemize, millî 
kalkınma, imar ve iskanımıza, sosyal huzuru
muza, ziraat ve toprak reformumuza sağlam te
meller hazırlamaktadır. Bu sebeple tapu ve 
kadostro vazife ve faaliyetlerini çok mühim te
lâkki ediyoruz. Bu kadar mühim bir vazifeyi 
Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğü kendisine 
verilen bütçe, kadro ve teknik imkânlarla va
tandaşlarımıza başarılı ve memnuniyet verici 
hizmetler yapmaktadır.. 

Güven Partisi olarak yaptığımız tetkik ve 
müşahedelerimize göre, Tapu ve Kadostro 
Genel Müdürlüğünün yaptığı bu kadar başarılı 
ve faydalı tapu ve kadostro hizmeti, orman 
içi ve civarı bölgelerde sekteye uğramakta ve 
halkımız için ıstırap kaynağı olmaktadır. Şöy
le ki : Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğünün 
orman içi ve civarı kasaba ve köylerde yap Lığı 
tapulama ve arazi kadostro faaliyetleri ve ça
lışmalar! esnasında, (dikkat buyurun arka
daşlar) orman içi ve civarı köylü ve kasaba 
halkının yüzyıllardan beri tapulu ve zilyed-

li öz malı, sahibi olarak üzerinde çalıştığı 1 - 50 
dönümlük tarla, bağ ve bahçe olarak ziraat 
yaptığı ve geçimini sağladığı araziye, tapulama 
ve kadostro ekipleri gelip işe başlayınca, 
o bölgede bulunan Orman Genel Müdürlü
ğünün yeşil elbiseli bakım memuru işin başına 
dikiliyor. Yüzyıllar boyunca demedikleri, tek
rar ediyorum arkadaşlar, yüzyıllar boyunca or
man demedikleri yere, kadostro ekibi gelince, 
başına dikiliyor, yapılan tarla, bağ, bahçe ve 
ziraate engel olmadıkları gibi, yüzyıllar boyun
ca köylünün elinden almadıkları gibi, yüzyıl
lar boyunca, bu tarla ve bahçelere haksız, ka
nunsuz ve hattâ keyfî bir tutum ve davranış
la, «Burası ormandır» demesi üzerine kıyamet 
kopmakta ve çeşitli zorluk ve haksızlıklar 
meydana gelmektedir muhterem arkadaşlarım. 

Bu zorlukları sırasiyle yüksek huzurlarını
za ve sayın Hükümetimize arz ediyorum. 

Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğünün 
bu bölgedeki çalışması müşkilâta ve hattâ im
kânsızlığa mâruz kalmaktadır. 

Kadostrosu yapılacak veya yapılmakta 
olan orman civarı ve içi mülk sahibi köylü ve 
'kasabalı vatandaşlar, tapu ve kadastro arazi 
ekiplerini ve hizmetlerini köy ve kasabalarına 
kabul etmez ve hattâ çalıştırmaz olmuşlardır. 
Eğer bu durum tashih edilmezse arkadaşlarım, 
orman bölgeler için kadastroya 1 000 lira dahi 
bütçe vermiyelim,. 

Her zaman rica, minnetle davet ettikleri, 
bağırlarına bastıkları kadastro ekiplerine kar
şı aynı köylü, sanki yüz yıllık arazilerini on
ların kadastro yapmak için oraya gelmesiyle, 
orman idaresinin «orman» demesine sebebol-
muş ve bunun neticesinde de arazilerinin Or
man idaresince Ziraatten men edilmesine, elle
rinden alınmasına sebebolmuş düşüncesiyle, 
arazi tapu ve kadastro ekiplerine fiilî tecavü
ze ffeçer olmuşlardır. Ne günahı var köyde 
kentte çalışan tapu ve kadastro arazi ekiple
rinin, sövülmeye, itilip kakılmaya, yanlış bir 
tutum yüzünden?.. 

Bu sebeple, hem kadastro yapan ilçe ka
dastro müdürlükleri ve hem de kadastro yapı
lacak köyün muhtar ve halkı, Ankara'ya, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kadar birbir
lerini şikâyete gelir olmuşlardır. 

Kadastrosu yapılan ve yapılacak olan or
man civarı köylü ve kasabalı ile Orman ida-
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resi arasında telâfisi ve tamiri imkânsın düş
manlıklar doğmuştur. Güven Partili bir mil
letvekili olarak seçim bölgem Tosya ve Kas
tamonu'da yaptığım teferruatlı inceleme ne
ticesinde gördüğümme göre, kadastrosu yapı
lan orman civarındaki yalnız bir köyde ve mi
sal olarak Tosya'nın Ortalıca Köyünde yüz
yıllardan beri orman denrniyen, köylünün ge
çim temini için üzerinde hububat, bağ, bahçe 
ziraati yaptığı yere kadastro ekipleri gelince, 
orman memurlarınca «orman» dendiği için, Or
man İdaresince mal sahipleri kadastro mahke
mesine verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 ilâ 5 yıl devan 
eden mahkeme kapılarında sürünen mal sahibi, 
elinden alman, yüz lira dahi etmiyerı bir tar
layı kurtarmak için bin liradan fazla mahke
me ve keşif masrafı vermektedir. Tekrar edi
yorum arkadaşlar, burası çok mühim; orman 
denilen ye değeri yüz lira etmiyen bir yer, mah
kemeye düştüğü için, köylü burayı kurtarabil
mek için 1 ilâ 5 yıl mahkeme kapısında sürün
mekte ve 1 000 liradan fasla da mahkeme 
keşfi ve masrafı yapmaktadır, insafımda ter-
kediyorum. 

Bu duruma şöyle bir misal veriyortım : Na
sıl ki bir delinin kuyuya attığı bir taşı kırk 
akılllı çıkaramazsa, bir orman memurunun 
bir defa, haksızlıkla veya yanlışlıkla «Orman» 
dediği yüz yıllık tarlayı da Orman idaresinin 
elinden kurtarmaya artık imkân yoktur. 

Zira, «mahkeme, orman denen tarla orman 
.Midir, tarla mıdır» diye ehlivukuf olarak yalnız 
bir kimseye sormakta arkadaşlar. Bu, hukuka 
ve insan haklarına aykırıdır. Kadastro mah
kemeleri yalnız bir ehlivukufa sormaktadır. 
O ehlivukuf da Ankara'da, Ziraat Vekâletinde 
Orman Mülkiyet Şubesinde oturan tek şahıs bu 
Türkiye için. Türkiye'nin neresinde bir ka
dastro mahkemesi olursa olsun ,kadastro mah
kemesi, burası onman mıdır, tarla mıdır, diye 
yalnız buraya sormakta. (A. P. sıralarından, 
«tashih edin» sesi.) 

Efendim tashih etmekte bizim elimizde. Ka
bul etmekte hepimizin elinde. Hepimizin üzerin
de Yüce Medis var. Bir durumu belirtmek ve 
gönüllerimizde yer yapması için arz ediyorum. 
Kimseyi hedef almış değilim. 

Bu Orman Mülkiyeti Şube Müdürü, masa 
başından bu kararları vermekte, değil tarlayı, 
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köyü ilçeyi, vilâyeti dahi görmeden, bilmeden 
halasız ve kanunsuz ve hattâ keyfi olarak, ken
disinden sorulan bütün suallerin % 100 üne 
«Evet, burası ormandır.» diyor. Bir tek istis
nası yok arkadaşlar. 43 000 dosya var benim 
seçim bölgemde, bir tek istisnası yok, sorulan 
.juale, «Evet, burası tarladır veya tarlaya 'ben
zer.» desin. Vilâyeti, kazayı, köyü görmemiş, 
«Evet, ormandır.» diyor. 

Bu cevaptan sonra kadastro mahkemesi ne 
yüz yıllık tapuya, ne zilyetliğe ve ne de mahal -
lınıden gösterilen çeşitli şahitlere hiç itibar et
meden hükmünü mal sahibi aleyhine veriyor 
ve tarla yüz yıllık sahibinin elinden ebediyen 
alınmış oluyor. 

Yalnız Tosya'nın Ortalıca köyünde bu şe
kilde, orman ınemurunca orman denen, ziraat-
Icn menedilen ve neticede ebediyyen sahibinin 
elinden alınan tarla adedi 2146 dır arkadaşlar. 
Bu, yalnız bir köyde. Buraya 150 lira ile keşfe 
gidiliyor. Bir defa gidilse 750 000 lira ediyor. 
1 ilâ 5 defa gidilse her tarla başına, bir köyden 
iki milyon liraya yakın, kadastro mahkemesi 
neticesinde köytlünün sırtından para çekilirse 
JnsM bunun neresinde, adalet bunun neresinde?. 

Bu şekilde sahibinin elinden kanunsuz ve 
•haksız olarak alman tarla adedi, bütün Tosya'
da onbinlerin çok üzerindedir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, çok 
feci olan bu durum, yalnız misal olarak verdi
ğim Ortalıca köyü ve Tosya'da, Kastamonu'da 
dsğil, Türkiye'nin ormandık olan her yerinde 
Lynen böyledir. Yüzbimlerce vatandaşımız buna 
benzer misaller sebebiyle ıstırap içerisindedir. 
Bu durumun Balkanlar Kurulu, Devlet Bakan
ağı, Tapu ve Kadastro, Orman Genel Müdürlük
leri ve Orman Bakanlığınca mutlaka ve en kısa, 
.sımanda düzeltilmesini, mustarip vatandaşlar 
-•amma ve Oüven Partisi olarak rica ediyoruz. 

Bu durumu tashih için iki teklif arz ediyo
ruz, şöyle ki: Yeni kabul ettiğimiz Anayasanın 
İSİ nci maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu-
nrn yukarda izah ettiğimiz yanlış tatbikatı ön
lenmiş olduğuna göre, biz, Anayasamızın yeni 
kabul ettiğimiz 131 nci maddesine uygun ola-
ıak yeni Orman Kanunu hazırlanıp Meclisleri
ni! ace kabul edilinceye kadar ve yeni çıkacak 
Orman Kanununa göre teşkil edilecek orman 
sınırı tahdit komisyonların kurulup orman sı-
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hırları doğru olarak tesb'it edilinceye kadar, or
man içi ve civarındaki köy ve kasabaların ara
zisinde yapılmış olan kadastrolar sebebiyle Or
man idaresince yüz yıllardan beri üzerinde zi-
raaJt yapılan tarlalara, bağ ve bahçelere ilme, 
hukuka aykırı olarak, lüzumsuz bir ormancılık 
bencilliği ve taassubu ile «orman» denmesi ne
ticesi Orman idaresince ziraatten menedilen ve 
tarlaları elinden alınan vatandaşın mülkiyet 
hakkına bu şekilde yapılmakta olan haksız, ka
nunsuz tecavüz ve hattâ gasplara son vermek, 
Tapu ve Kadaistro Genel Müdürlüğünü bu se-
ıheple çalıştırmaz ve iş yapacağı köye sokulmaz 
hale getiren, vatandaşların ha'Mı davranışlarına 
son vermek için, haksız tecelli etmekte olan adlî 
tatbikata son vermek için, bundan sonra yapıla
cak kadastrolar esnasında, orman idaresi me
murlarının oraya gelerek, o zamana kadar «or
man» demek hiç aklına gelmediği halde, «Bu
rası ormandır» demesin artık. 

(Hükümet içerisinde iki Bakanlık, iki Genel 
Müdürlük, birisi «iş yapacağım.» diye köye gi
diyor, birisi «iş yaptırmıyacağım, sana köylü
yü düşman- edeceğim.» diyor .Olmaz böyle şey. 

Haksızlık ve yanlışlıkla «ormandır» den
mesi neticesi, kadastro mahkemesine düşenler 
hakkında, burası orman mı, tarla mı diye mah
kememin Ziraat Bakanlığından ve Orman Ba
kanlığından ehlivukufluk icabı soracağı sual
lere, Orman ve Ziraat Bakanlığının ilgili me
muru ihtilaflı köye, araziye ve tarlaya git
meden, görmeden, ezbere haksız olarak, çok 
eskiden yapılmış, büyük yanlışlıkları ihtiva 
eden veya eskiden ormanmış da, şimdi artık 
yerinde yeller esiyor, bu gibi haritalara baka
rak, mahkemenin sualine karşı «Evet, burası 
ormandır» demesin. Böylece haksız tecavüz ve 
ıstırap, lütfen son bulsun. 

Muhterem arkadaşlarım; bir iki dakikanızı 
daha istirham edeceğim. Güven Partisi grupu 
olarak ilâve görüşlerimizi şu şekilde sıralamak 
istiyoruz : 

Bütçe tetkik edildiğinde; Tapu ve Kadostro 
Genel Müdürlüğü emrine tahsis edilen miktar 
'köy veya şehirlerimizde kendisinden beklenen 
hizmetleri yapacak güçte değildir. 

Muhterem arkadaşlanım; 
insaflı, mâkul ve yapıcı bir görüşle bakar

sak; 1970 bütçesinden daha fazla bir tahsisat 
ayırmak da mümkün değildir. Genel Müdürlü-

— 308 

23 . 5 . 1970 O : İ 

ğün emrine verilen tahsisatları çok iyi değerlen
direceklerine emin bulunuyoruz. Bu bakımdan 
alaha fazla para verilmeliydi» diyemiyoruz. 

ikinci olarak, muhterem arkadaşlarım; 
Kadastro yapılmakta olan ve yapılacak olan 

her ilçede ihtilâfa düşülüyor. O ilçelerde ihtısaslı 
bir kadastro mahkemesi yoktur. Dâvalar Asliye 
Hukuk Mahkemelerine düşüyor ve bu çok uzun 
sürüyor ve pahalıya mal oluyor. Bu durum, köy
lüler için çok güç oluyor. Köylünün yüzyıllar 
boyunca malı olduğu bir tarlayı elinden alınmak 
isteniyor. Bu, aslanın ağzından koparmak gibi
dir. Neticede alamıyor, eli ve yüziı de gidiyor. 

Bunun için kadastro yapılacak her ilçede 
seyyar- ve ihtisas sahibi Tapu ve Kadastro 
mahkemelerinin kurulması lüzumuma kaamiiz. 
Güven Partisi Grupu olarak, Hükümetten ge
rekli tedbirlerin alınmasını da bekliyoruz. 

Güven Partisi Grupu olarak tenkid ve te
mennilerimizi yapıcı, insaflı yapmayı şiar edin-
ıı/iş bir partiyiz. Bu prensipten hareketle Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı işleri 
de bu görüş altında değerlendirmenizi rica 
ederiz. 

Yalnız, bu genel müdürlüğün yaptığı işleri 
değil, Hükümetin bütün icraatını yıkıcı, kinci 
olmaktan öteye insaf ve iyi bir ölçü içerisinde 
iyiye iyi, kötüye kötü diyen ve bu görüşlerle 
tpnik'idlerde bulunuyoruz. 

ISon olarak; Türikiyenin tapu ve kadatro 
hizmetler inin yerine getirilmesinde bir haksiz
lik veya noksanlık varsa, bunun tek müseb
bibi de Adalet Partisi Hükümeti değildir, di
yoruz. 

ISözlerime burada son verirken; temenni, 
takdir ve tenkidlerimizi Hükümetimize ve 
Yüce Meclisimizin sayın üyelerine arz eder, tek-
1: filerimizin yakın zamanda yerine getirilmesini 
bekleriz, 

Güven Partsi Grupu adına hepinizi saygiy-
le selâmlarım. (Alkışlar). 

# • 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
flaym Abdurraihman Güler, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 
GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri , 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1970 
malî yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi gru-
punun görüş ve temennilerini açıklamak üzere 
b uzurunuzda bulunuyorum. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün gö
rev ve yetkilerini iki anabölümde toplamak 
mümkündür. 

Bir; gayrimenkul alım ve satımı ile gayri-
menkuller üzerinde tesis edilmekte olan aynî 
banklar gibi tapu muameleleri, 

Üki: Tapusu olmıyan veya tapusu olup da 
eskiden tapuya tescil edilmiş bulunan gayri-
ımenkullerin kadastro ve tapulama muamele
leridir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu 
işleri; 1936 tarihli ve 2997 sayılı Teşkilât Ka
nunu, Tapu Sicil Nizamnamesi hükümleri.. 2613 
sayılı Kadastro ve Tapu Takrir Kanunu, 509 
sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uyarınca 
yürütür. 

İlk bakışta dikkati çeken ve muhalefet par
tisi sözcüleri tarafından hemen hemen her bütçe 
tenkidi üzerinde durulan, 1936 yılında meriyete 
girmiş olan Teşkilât Kanununun eskimiş olma
sı ve bugünün çok genişlemiş, tekâmül etmiş 
bulunan ihtiyaçlarına cevap verememesi husu
sundaki haklı tenkidlerine biz de katılıyoruz. 

Öyle sanıyoruz ki, Hükümet; Devlet Perso
nel rejimini ele aldığı bir dönemde huzurları
nıza ayn bir Teşkilât kanunu tasarısı getirmeyi 
uygun bulmamış olacaktır. 

Yüce Meclise sunulacak olan yeni Genel 
Kadro Kanunu ile bu meselenin de halledilmiş 
oJacağı ümidindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Anayasamızın 36 ncı maddesinde yeralan 

ve her Türk vatandaşına tanınmış olan, ancak 
kamu yararı amaciyle yine kanunla sınırlanabi
len iktisadi haklar niteliğinde bulunan mülkiyet 
hakkının çok önemli bir bölümüne mevzu teş
kil eden gayrimenkullerin hukukî ve geomet
rik durumlarının belli edilmesindeki ekonomik, 
«sosyal ve hukukî faydalar üzerindeki görüşler
le de hemfikiriz. 

Ancak; Birinci Beş Yıllık Plânın tapulama 
ve kadastro işlerinin 20 yılda tamamlanmasını, 
ikinci Beş Yılık Plânın da aynı doğrultuda hü
küm sevketmiş olduğu halde, plânlarda tavsiye 
edilmiş bulunan tavsiyelerin zamanında alınma
ması nederiiyle kadastro ve tapulama faaliyet
lerinin ağır yürüdüğü kanaatına katılmıyoruz. 

Hakikaten, Plân; tapulama işlerinde 20 yıl
lık bir hedef seçmiştir. Tapu ve Kadastro Ge

nel Müdürlüğü, yıllık programlarla tesbit etmiş 
olduğu hedeflere ulaşmak için müsımir gayret-
Jer sarf etmektedir. Buna mukabil plân hedefi
nin gerisinde kalınmaktadır. 

Bunun nedeni şudur: Plân hedefleri tesbit 
edilirken tatbikatçı dairelerin görüşü alınması 
icabetmektedir. Halbuki burada Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün görüşü alınmadan 
hazırlanmıştır. 

Yıllarca ihmale uğramış tapu ve kadastro iş
lerine önem verilmemiş bir memflıektte 20 yılda 
aehefe ulaşmak, maddi imkânsızlık ve yetiş
miş eleman kifayetsizliği gibi temel sorunlar 
sebebiyle mümkün olamamaktadır. 

Bütün bu mahzurlar telâfi edilse bile bün-
yevî bâzı engeller; ezcümle sınır ihtilâfları gibi 
••hukukî mahiyetteki meseleler faaliyeti ağırlaş
tırmaktadır. 

Muhterem .arkadaşlar; 
Memleketimizde tapusuzluğun sıkıntısı ge

niş ölçüde çekilmektedir. Gayrimenkul serma
yenin tedavül edemediği bir gerçektir. Tapusuz-
luk yüzünden vatandaşlar kredi almakta güç
lük çekmektedirler. Ancak, bu mahzurları iza
hına çalıştığımız sebepler yüzünden hemen or
tadan kaldırmak mümkün değildir. Yalnız, 
alınacak bâzı tedbirlerle tapu sahibi olamamak
tan doğan sıkıntıları hafifletmek de mümkün
dür. 

Bu tedbirler arasında tapusuz gayrimenkul
lerin sahiplerinin tapu dairelerine müracaatları 
il ti tapu idareleri tarafından kadastro ve tapu
lama kanunlarımın tesbit etmiş olduğu usul ve 
esaslar dairesinde tapu verebilmelerinin esası 
kabul edilmesi zikredilebilir. 

Eskiden mevcudolan ve sonradan ilga edilen 
1515 •sayılı Kanunun öngördüğü bu usulün 
tekrar ihya edilmesi yolundaki Senato zabıtları
na geçmiş bulunan Sayın Bakanın bu mevzuda-
ki görüşlerine biz de katılıyoruz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Bütçenin Meülislerdeki müzakereleri sırasın

da sayın muhalefet isözcüleriınin ühnııal etmedik
leri toprak reformu sorununa, bugün de deyi-
nilmiş olması nedeniyle, temas etmeden geçemi-
yeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Toprak reformu meselesi Anayasamızın 37 

noi maddesinde tarif edilmiştir. Biraz önce 
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Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Sözcüsünün 
ağzından toprak reformundan ne anladığını 
dinledik. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Söz
cüsü, (toprak reformundan âdil toprak diağıtımı-
m anlamaktadır. Halbuki Anayasamızın 37 nci 
maddesi bu anlayışa uymamaktadır. 

Anayasamızın 37 nci maddesi, «Devlet; top
rağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştir
mek vo topraksız olan veya yeter toprağı bu-
lunnnyam çiftçiîe're toprak sağlamak amaçla-
riyle gereken tedbirleri alır.» demektedir. Bu 
•tariften anlaşılacağı üzere, topraîk reformundan 
maksat; bir âdil toprak dağıtımı değil, birim 
araşiMen en fazla gelir elde «itmek miaksadiyle 
Devletin toprak üzerinde gerekli tedbirleri ala
cağı anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Toprak reformu meselesi, sadece bizim mem

leketimizde başlamış ve bizim memleketimizde 
sürdürülen bir mesele değildir. 

İngiltere'de bu, 13 ncü Asırda «Enclosure» 
adı altında başlamıştır. 18 nci Asra kadar beş 
yüz yıl sürmüştür. Beş yüz yıl zarfında topra
ğından atılan köylülerin ıstırabı büyük olmuş
tur. 

1930 yılında Amerika'da başlatılmıştır. Meş
hur yazar John Steinbeck'in «Gazap üzümleri» 
adlı romanına konu teşkil (etmiştir. Toprağın
dan almanak traktörlere bindirilip sürülen köy
lülerin ıstırabı bu romanda dille getirilmiştir. 

Sovyet Rusya 1917; İhtilâlini toprak refor
mu sloganı ile başlatmış, «Sovyet çiftçisine âdil 
toprak dağıtacağım» solgıanı ile yürütmüş, fa
kat bütün çiftçi ve köylülerini toprağından 
etmiş ve nihayet bu ihtilâl 30 milyon Sovyet 
çiftçisinin ölümüne sebebolmuştur. 

Kızıl Çin; bu hareketi son derece süratli baş
latmış ve toprak alacağım diye tarlalara koşan 
çiftçi vatandaşlar ellerinden bilâhara toprağının 
alınması ıstırabına gark olmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de iki mesele yanyanadır. Birincisi; 

Türk toprakları son derece parçalanmıştır. Bu 
parçalı topraklar arasında bir çiftçinin bir köy 
içindeki muhtelif yerlerinde tarlaları vardır. Bu 
tarlalar birbirine yakın değildir. 

Bilhassa, Güney - Doğu Anadolu'daki vatan
daşların basılarının elinde ihtiyacından fasla 
topraklar vardır. Demek ki, Türkiye'de bir ta-

I rafta ziyadesiyle parçalanmış toprak bölümü, di
ğer tarafta da ihtiyacından fazla toprağa sahip 
vatandaşlar meselesi vardır. 

Toprak reformu meselesini her vesile ile dile 
getiren muhalefet, meselenin sadece ikinci cep
hesine temas etmektedir, sahibi tarafından iyi 
işletilemiyen toprakların vatandaşlara dağıtıl
ması sloganını işletmektedir. Bunu da «Doğa 
Kanunu» tâbiri ile tamamlamaktadır. Bu gerçek
çi bir görüş değildir. 

Esas toprak reformu meselesi Türkiye'de, kü
çük toprakların birleştirilmesini Anayasamız ön
görmektedir. Bunun yanında büyük toprakların 

I yine millî istihsali artıracak şekilde vatandaşla-
I ra âdil şekilde dağıtılması meselesini getirmiş

tir. 
Türk köylüsü, Türk halkı toprağına bağlıdır. 

Eğer kürük parçalara ayrılmış topraklarını va
tandaşların elinden alma yolunda bir toprak re
formuna giderseniz, modern tarım işletmesi kur
ma nedeniyle böyle bir kamulaştırma yoluna gi
derseniz Amerika'daki John Stûinbeck'in «Ga
zap Üzümleri» romanının konusunu Türkiye'de 
yaratırsınız. 

öte yandan, lâyıkı şekilde işletilemiyen, ge
niş ölçüde elinde toprağı bulunan vatandaşların 
elinden toprağını almak meselesine gelince; bu 
bir kamulaştırma meselesidir, bu bir imkân me
selesidir. 

işte, A. P. toprak reformu meselesine bu iki 
açıdan bakmakta ve çok eskimiş olan bu kavra
mın yerine, tarım reformu meselesini koymak
tadır. 

Tarım reformundan anladığımız şudur : 

Sadece vatandaşlara toprak dağıtmak, ya
hut vatandaşların elinden ziyadesiyle parçalan
mış olan toprakları almak değil, birim araziden 
verimi artıracak ölçüde tarım teknolojisini, ta
rım sermayesini Türk köylüsünün emrine ver
mektir. Tarım teknolojisi, tarım araç ve gereç
lerine sahibolmıyan vatandaşın eline toprak ver
mişsiniz hiçbir işe yaramaz. Bunun çiftçiyi top
raklandırma Kanunu münasebetiyle tatbikatı 
görülmüştür. Elinde bu toprakları işliyecek 
araç ve gereci, sermayesi olmıyan köylülerin, bi
lâhara bu toprakları sattıkları Türkiye'de acı 
bir gerçektir. Biz bu tecrübeleri değerlendirmek 
suretiyle toprak reformu konusunda 0. H. P. nin 
görüşü ile birleşmiyor, tamamen Anayasa doğ-
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rultusunda tarım sloganı altında ve tarım refor
munun şartları dairesinde bir uzun vadeli top
rak reformuna inanıyoruz. Bizim tarım reformu 
tabirimizin içinde, Anayasanın anladığı mânada 
bir toprak reformu vardır, bu yatmaktadır. 0. 
H. P. nin anladığı mânada vatandaşların psiko
lojik hallerine hitabederek, «Doğa Kanun» slo-
ganlariylo, zenginin toprağına vatandaşı hücum 
ettirmek sloganına asla iltifat etmiyoruz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Arkadaşlarım, şayet 0. H. P. nin anladığı 
mânada âdiî toprak dağılımı, toprak reformu 
ise, bunun arkasından değiştirmeye mecbur ka
lacağınız bir husus daha gelecektir. O da, Tür
kiye'deki miras hakkı. 

Şayet, Türkiye'de topraklar âdil dağıtılacak 
olursa, böyle gayet farazi bir platformda toprak 
reformunu gerçekleştirmeye kalkarsanız, 20 yıl 
sonra topraklar tekrar parçalanacak, tekrar gay-
riâdil dağılıma girecektir, miras hukuku nede
niyle. 

BAŞKAN — Sayın Güler, bir dakikanız 
var. 

ABDURBAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

İşte böyle bir toprak reformu anlayışı, Tür
kiye'de miras hukukunun da değiştirilmesini 
ilerde şart kılacaktır. A. P. Grupu buna da mu
haliftir. Bizim toprak reformundan anlayışı
mız, millî istihsali, millî geliri fert başına düşen 
reel geliri artırmak maksadiyle, bizim araziden 
elde edilecek istihsalin artması için alınması lâ-
zımgelen tedbirleri kapsamaktadır. Bunun adı 
da tarım reformudur, bunun adı toprak refor
mudur, tarım reformu bu mânada toprak refor
munu kapsamaktadır. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Gru-
pum adına ikinci hakkımı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KENAN MÜMTAZ 
AKIŞIK (Bitlis) — Saat 10 u 6 geçiyor 

Teşkilât Kanununun ihtiyaca kâfi gelmediği
ne temas etmiştik. Emsal olarak şu kadarını söy
leyelim. 1936 senesinde çıkan bu kanun zama
nında, 443 000 sayısına varan iş adedi, bugün 
1 447 708 e varmıştır. Fakat, hâlâ ihtiyaçlar 
1936 daki kadro ile karşılanmak isteniyor. Bu 
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yüzden özellikle taşra teşkilâtında tapu memur
ları kadrolariyle kâtipler çalıştırılmakta ve yer 

| yer bu kâtiplere odacılık dahi yaptırılabilmek
tedir. Bunların önlenmesi lâzımgelir. 

Sayın Atabeyli'nin bundan evvelki, bu husus
lara temas eden konuşmalarına burada artık yer 

! vermeye mahal yok. İsabetli ve gerçekçi bu
yurmuşlardır, bunu da açıklamak isteriz. 

Personel Kanununa bağladıkları, şartlarda 
bugün tahakkuk ettiğine göre istirhamımız; on
dan sonraki düşündüklerinin biran evvel ele 
alınması noktasındadır. 

Tapulama Kanununda mevzuatça benzerliği
miz olan isviçre'ye baktığımız zaman, 750 000 
nüfuslu bir Kantonunda, daha mülayim lıızla yü
rüyen tapu işlerinin, 48 daire aracılığiyle ted
vir edildiği görülür. Bizde ise, nüfusu bir mil
yona varan Ankara şehrinde, daha çok fazla ve 

* karışık olan işler, 6 daire aracılığı ile görülür. 
Bu da, teşkilâtın gördüğü büyük zorluğu ifade 
eder. 

Teşkilâttan bâzı ayrılmalar olmuştur. Buna 
da bir nebze temas etmek isteriz. Bilhassa geçim 
sıkıntısına dayandığı için tamamen maddidir ve 
çok yorgunluk istemesine rağmen emsalleriyle 
oranlamada, az karşılık almaları sebebiyle başta 
gelir, örneğin; teşkilâtta olanların yarısından 
fazlası 600 lira civarında aylık almalarına rağ
men, istifaen ayrıldıklarında 10195 sayılı Ka
rarnamenin de verdiği imkânlardan faydalana
rak, «âfet fonu», «gecekondu fonu», gibi adlar 
altındaki avantajlar da sağlanmakta ve bundan 
şu teşkilâtta kaldıkları zamanki ellerine geçen 
miktarın birkaç misline varan neticeler almak
tadırlar. 

Bu maddi durumun bundan sonra Personel 
Kanununun ileride görüşeceğimiz imkânlar ta
hakkuk ettiği takdirde, giderileceğini zannedi
yoruz. 

1970 yılı programına göre bâzı teknisyenlerin 
yetiştirilmesi için imkânlar tanınmış, fakat 1969 
yılında eğitim ihtiyacına 2 286 000 küsur lira 
ayrılacağı halde, 1970 yılında bu 657 000 kü
sur noksaniyle 1 629 000 e indirilmiştir. Her hu
susta indirim mümkün, ama bir mesleğin gelişti
rilmesi, ihtısaslaştırılması ve hattâ, meslek hali
ne getirilmesi» için yapılan yatırımlar, cehtler 
hiçbir zaman kısılmamalıdır. Her türlü ölçü 
gerilik için mümkün olabilir, ama bu tip ölçü 
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tam geriye gitmenin, götürmenin bir değişmez 
kriter idiı\ 

Toprak tevzi komisyonlariyle, tapulama ve 
kadastro ekipleri arasında da çalışma nitelikle
rini aynı esasa bağlayıcı ve birleştirici kanunla
ra ihtiyaç vardır. Bu lüzumu reddeden görüşe 
göre; «komisyonların sadece toprak dağıtımı 
ile ilgili oldukları, 4753 sayılı Kanuna göre ça
lışmalarına binaen tapulama teşkilâtiyle birleşe-
miyeceği» ileri sürülür. 

Halbuki, dağıtım fonksiyonu komisyonlarda 
tamamen ikinci derecede bırakılmış ve komis
yonlar senelerden beri sadece tesbitlcrle görev
lendirilmiştir. Esasen toprak dağıtımının komis
yonlar elindeki uygulaması da bir çok suiisti
mallere ve keyfiliklere meydan vermiş, çoğu 
zaman komisyonlar, hissi de denilen, mülkiyete 
tesir eden organlar haline getirilmiştir. Politik 
tesirlere daha kolayca uyabilen bünyesi sebe
biyle, vatandaşın başının üzerinde bir tehdit 
vasıtası olarak zaman zaman bekletilmiş ve kul
lanılmıştır. Bu yüzden, tesbitler tapulama teş
kilatlarınca yapıldıktan sonra dağıtımın mahallî 
idare amirlikleri nazaretinde tarım teşkilâtınca 
yerine getirilmesi ve bu suretle hakkaniyete da
ha uygun bir yol tutulması isabetli olur. 

Zamana dayanarak Sayın A. P. nin sayın söz
cüsüne cevap vereyim: 

Büyük bir hataya düştüler. Rusya'dan, Çin'
den getirdikleri emsalde, oradaki uygulamanın 
hangi mahiyette olduğunu ya bilerek veyahut 
bir garaz sonucu bizim misallerimize, sözleri
mize ve Anayasanın tâbirine uydurmaya çalış-

. tılar. 
Toprak dağılımı, orada iddia mülkiyete mü

teveccihtir, mülkiyet. Biz biraz evvel, mülki
yeti Devletin namusu saydığımızı ileri sürdük; 
tapuyu değil, senedi değil. Orada, hücum mül
kiyet dir. Dağılım, mülkiyeti kaldırmaz, mülki
yeti ihdas eder. Hakkaniyete uygun, adalete 
uygun bir dağılım, adalete uygun bir mülkiyeti 
bir vatandaşı diğer vatandaşın önünde müşkül 
duruma, muhteris duruma sokmıyacak bir şe
kilde uygulamayı isbat eder. 

Yani, ayrıca dağılımda, yani mülkiyet esasın
da saym arkadaşım, eşitlikle âdillik arasındaki 
farkı da ayıramadılar. Eşit dağılım, şahıslar 
elindeki gayrimenkulleri, Devlet elindeki gay-
rimenkulleri muayyen kriter esası üzerinde da
ğıtmak mânâsını taşır. Fakat, âdil dağılım öy-
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le değildir. Âdil dağılım; Anayasanın maddesi
nin ve tümünün ruhunun gereğidir. Niçin, mül
kiyetin muhafazası Çin'de, Rusya'da ve diğer 
aşırı sola kaymış bütün ülkelerde mülkiyet hak
kının muhafasasının başka yolu olmadığı için, 
buraya kayılmıştır. E... buna saygı göstermek 
lâzım. Bunu artık anlamak lâzım. 

Şimdi, köylerde söylenen ile, Mecliste söyle
neni tefrik etmek gerekir ve bunu biz burada 
vazife gören iki örgüt grupu olarak biribirimiz-
den istemek hakkmdayız. Bunu her yerde, her 
hangi bir şekilde siyasi ahlâka mugayir olsa 
dahi kullanabilenleri görüyoruz. Ama, burada 
değil. Bilhassa, istirham ederim, farkları ayır
mak suretiyle üzerinde durmak lâzımgelir. 

Sözlerimi bağlıyoıum. Tapu ve Kadastro 
Teşkilâtının başlangıçta arz ettiğim çok eski bir 
Devlet örgütü olduğu nazara alınırsa, bunun 
bâzı imkân ve avantajları bakımından, daha mü
sait geleneklerine uygun şartlar içinde çalışma
ları elbet yurt gerçeklerine ve ihtiyaçlarına da
ha uygun olur. 

Bununla beraber, bu şartlar bugüne kadar 
kendilerine verilmemiştir, verilememiştir, sebep
leri vardır veyahut ele alınmasında daha terci
he şayan hâdiseler olmuştur, onlar ayrı. Ama, 
bugünden sonra sözümüzün başında da arz etti
ğimiz görevin ve görev konusunun değeri na
zara alınarak. Saym Atabeyli'nin yine çok ger
çekçi olarak söylemesine rağmen, gereğinde 
program üzerindeki değişiklikler de ihdas edil
dikten sonra tam ve isteğe uygun bir çalışma 
tarzının temin edilmesi esastır. 

Huzursuzlukların, nerede olursa olsun, asayiş 
bozuklukları sebebinin temelinin buraya dayan
dığım unutmamak zorundayız. 

Yazın dağda bayırda, mahkemelerle kendi 
hizmetleri icabı veyahut başka türlü şikâyetler, 
taleplerle dolaşan bu teşkilât mensupları eri
dikleri için, kışın yine aynı şekilde dondukları 
için ve buna rağmen ağırbaşlı ve fedakârca ça
lıştıkları için bütün maddi mahrumiyetlerine 
rağmen çalıştıkları için, grupumuzun kendileri
ne şükran hislerini tevcih etmesine hak kazan
mışlardır. 

Bu konuda çok ileri sürülebilecek fikir ol
masına rağmen, şartların müsaadesi nisbetinde 
durumu grupumuz adına arz etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Daha vaktiniz var efendim. 
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KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Bütçenin bütün yurda ve memlekete hayırlı ol
masını diler, Yüce Meclise saygı ve selâmları
mı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti-
yen var mı efendim? Yok. 

Sayın Ali Rıza Güllü, şahsınız adına konuşa
caksınız. Buyurun. 

ALÎ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Sözlerime başlarken malî güçlükler ve kad
rosuzluklar sebebiyle gayrisıhhi binalarda fera
gatle vazife gören teşkilâtın muhterem mensup
larını Yüce Meclisin bu kürsüsünden saygı ile 
selâmlarım. 

Muhtarem arkadaşlarım, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1970 yılı bütçesi geçen 
yıla nazaran % 3 oranında bir azalma ile bağ
lanmıştır. Bu bütçe de göstermektedir ki, mem
leketimizin temel sorunlarından biri olan tapu
lama işlerine iktidarca yeteri kadar ehemmi
yet verilmemektedir. 

Bu anadâvanm, daha esaslı teknik prensip
lere uygun olarak ele alınması gerekmektedir. 
Zira, iktisaden az gelişmiş olan vatanımızda 
nüfusumuzun % 70 i toprağa bağlıdır ve Tür
kiye bu itibarla bir ziraat memleketidir. Şu 
anda bir tarım ülkesi olan yurdumuzda, tarım 
sektöründen elde edilen millî gelirin artırıla
bilmesi; evvelemirde toprak işlerinin düzenlen
mesi esasına bağlıdır. 

Köylü işlemiş bulunduğu, ihtilaflı veya ta
pusuz tarlası ile baş/başa kaldığı müddetçe, bu 
tarlasının kıymeti nisbetinde bankalardan kre
di alamıyacak, bankalarca tahsis edilen birta
kım zirai âletler fonumdan istifade edemiyecek, 
bugün olduğu gibi daha uzun yıllar tefecilere 
muhtaç bırakılacaktır. 

Diğer taraftan tarım sektöründe millî geli
ri artırabilmek için, bir de toprakla uğraşan 
ve fakat üzerinde ziraat yaptığı toprağı ken
disine aidolmıyan vatandaşlarımızdan büyük 
bir kısmını toprak sahibi yapmak için, Anaya
samızın 37 nci maddesinin âmir hükmü icabı 
olarak, adaletli bir toprak reformunu gerçek
leştirmek ieabetmektedir. Bunun için de, top
rak reformu yapılabilecek bölgelere öncelik 
tanınarak, bu bölgelerin kadastro işlerinin hız
landırılması gerekmektedir. 

Yalnız bir hususa temas etmek isterim: Sık 
sık bu Yüce Meclisin kürsüsünden A. P. ye 
mensubolan arkadaşlarımız kendilerince ah
kâm yaratarak, 0. H. P. nin toprak reformu 
mevzuu üzerinde, kendilerince, tahrifat yap
mak istemektedirler. 

Şunu açıkça belirtmek isterim ki, C, H. P. 
toprak reformu meselesiyle vatandaşın huzuru
na seçimlerde çıktığı tarihten beri, toprak mev
zuu hususunda her hangi bir fikre sahibolmı-
yan A. P. iktidarı 1969 seçimlerinde zirai reform
la meydana çıkmıştır ve bugün bu Meclis kürsü
sünde Sayın Abdurrahman Bey: «Zirai reform, 
toprak reformunu da içine almaktadır» demek
tedir. Görülüyor ki, aziz arkadaşlarım, dolam
baçlı da olsa C. H. P. nin yıllar öncesi atmış 
olduğu prensiplere bugün A. P. de gelmekte
dir. Zamanında toprak reformunun karşısın
da oldukları için, bugün seçmen huzurunda, 
daha ziyade Şark'ta Güney - Doğuda ve yur
dun birtakım yerlerinde büyük arazi sahiple
rini küstürmemek için, hâlâ toprak reformu 
lâfını ağızlarına almakta cesaret gösterememek
tedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin en 
büyük dâvalarından birisi de senelerden beri 
süregelen toprak dâvalarıdır. Bugün adliyele-
lerimizdeki dâvaların % 70 ini toprak dâ
vaları teşkil etmektedir. Buna, toprak se
bebiyle işlenen suç ve cezalan da ilâve edecek 
olursanız, bu nisbetin daha da yükseldiğini gö
rürsünüz. 

Arazi ihtilâfları, tapu mahkemelerine tah
sis edilen ödeneklerin kifayetsizliği ve bu mah
kemelere yeteri kadar hâkim ve memur kadro
su tahsis edilmemesinden dolayı yıllarca de
vam etmekte ve toprak sahipleri bu yüzden fu
zuli masraflara girdiği gibi huzursuz olmakta
dırlar. Bu itibarla, tapulama işlerini en kısa 
zamanda halledebilmek için Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Teşkilâtımızla Adalet Ba
kanlığı teşkilâtımız arasında rasyonel bir ça
lışmaya, işbirliği yapmaya ihtiyaç vardır. 

En mühim hususlardan birisi de, yakın bir 
zamanda Anayasamızın 131 nci maddesin da, 
ormanla ilgili o^an maddenin tadili sebebiyle, 
ümiidederiz ki, pek kısa zamanda gelecek olan 
kanun teklifiyle orman hudutları tahdit ve tes-
bit edilecektir. 
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Bugüne kadar orman hudutları içerisinde 
gözüküp de, haddizatında yıllarca vatandaşın 
zilyedliği altında bulunan tarlalar mevcuttur, 
çalılık ve fundalıklar mevcuttur. Gelecek olan 
kanun teklifiyle bunlar orman hudutları dışın
da kalacaktır, işte onun için, Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü Teşkilâtına düşen en mü
him görevlerden birisi de, bu orman hududu 
dışında kalan ve yıllarca bu hudut içerisinde 
görünüp de arazi sahibi olan vatandaşlarımı
zın dertlerine, istiraplarına biran evvel çare 
bulabilmek için bu sahalara tapulamada önce
lik verilmek gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başın
dan beri üzerinde durduğumuz tapulama ve 
toprak reformu sorunları yurdumuzda halle
dildiği takdirde, ziraat memleketi olan yurdu
muzda tarım sektöründen elde edilecek millî 
gelirde artış olacaktır. Biz ve ben şahsan şuna 
inanıyorum ki, bugün sanayileşmiş olan bütün 
Avrupa devletleri, bir ziraat memleketi olarak, 
kolonilere, müstemleklere sahip devletler ola
rak; kolonilerinden ve müstemlekelerinden ge
tirdikleri hammadde ve ucuz gündelikle çalış
tırdıkları işçiler sayesinde, ziraat kesiminde 
kapital birikimini temin ederek sanayileşmeye 
geçmişlerdir. Yurdumuz, dört iklimi içerisine 
alan, çalışkan insanlarla dolu olan bu bölgede, 
tarım memleketi olan bölgemizde eğer gayet 
tarım sahasında millî gelir artışını temin et
mek için toprak dâvalarına öncelik verir ve hal
ledersek, kapital birikimi sonunda sanayileş
meye geçmiş oluruz. Aksi takdirde bugünkü 
A. P. nin tutumu ile, yıllarca daha tarım mem
leketi olarak kalmakta devam edeceğiz. 

Netice olarak şunu arz etmek isterim ki, 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün bu
günkü bütçesiyle bu teşkilât kendisine verilen 
görevi ifa edemiyecektir ve • daha uzun yıllar 
göstermelik bir teşkilât olmakta devam edecek
tir. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 
bu kısır bütçesi, her seçimde; seçim beyanna
melerinde ve Hükümet programlarında toprak 
sahibine, çiftçiye va'detmiş bulundukları vait-
lere, A. P. nin bu kısır bütçesi vaitlerine sırt 
döndüğünün en büyük gerekçesidir. 

Bu vesileyle Yüce Meclisinizi, milletin bu 
yüce kürsüsünden hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal... Yok. 
Sayın Hasan Tosyalı... Yok. 

Sayın Ahmet Çiloğlu... Yok. 
Sayın Osman Tan... Yok. 
Sayın Sakıp Hiçerimez... Yok. 
Sayın Sadi Binay... Yok. 
Sayuı ismail Hakkı Alaca... Yok. 
Sayın Hüsamettin Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Büt
çesini müzakere etmekteyiz. 

Malûmunuz olduğu üzere, bütçe reddedil
dikten sonra ikinci defa Yüce Meclise gelmiş
tir. Bugün 448 mevcudu olan Meclisimizin 
48 - 50 kişisi bu bütçeyi takibetınektedir. Bu
nun da yegkne sebebi, tâbirimi mazur görün, 
«Kızlığı gitmiş, dulluğu kalmış» bir bütçe olma
sındadır. Yani 9 aylık bir bütçeyi burada görü
şüyoruz. 4 aylık yatırım zamanı kalmıştır. Gö
rüyorsunuz ki, bir bütçenin reddi, yatırımları; 
zirai, ticari ve diğer hizmetleri aksatmıştır. 

Anayasanın 88 nci maddesinde aynen şöyle 
der: «Türkiye Büyük Millet Meclisinin dene
tim yolları:» Sayar : 

«Gensoru...» 
BAŞKAN — Sayın Başer, lütfen bu konu

ya girmeyiniz. Şimdi Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün bütçesi üzerinde müzakere edi
yoruz. Hattâ arkadaşlarım bu mevzuda bile da
ha larj bir görüşmeye geçtiler, rica edeyim siz 
bu hududu genişletmeyiniz. Lütfen Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki 
görüşlerinizi bildirin. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — 
Yani, gensoru, genel görüşme, Meclis soruş
turması, Meclis araştırması... 

BAŞKAN — Onlar murakabe yolları. Şim
di biz bütçe görüşüyoruz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — 
Yani bunların arasında, Hükümeti bütçeyle de
netlemek diye bir şey yoktur ve Anayasanın 
94 ncü maddesinde yalnız bütçe için bir madde 
koymuştur. Orada da, Bütçe, Karma Komisyon
da hazırlanır, Senatoya gelir, Yüce Meclise ge
lir ve üç ay içerisinde tamamlanır... 

BAŞKAN — Sayın Başer, evet, işte bütçe 
şimdi Meclise gelmiş, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki müzakereye de
vam ediyoruz... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Sa
yın Başkan, şimdi Tapu ve Kadastro bugün 
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hem şehirlerimizde, hem de kasabalarımızda 
ve köylerimizde hakikaten mevcut teşkilâtı 
ile, personeli ile büyük hizmet yapan bir 
Genel Müdürlüktür. Bugün Türkiye'de ne 
miktar arazi tapulu, ne miktar arazi tapu
suz, ne miktarı Hazinenin, ne kadarı belediya-
nin, ne kadarı fetrlerin, maalesef miktarı ile 
tbelli değildir. 

Eski tapuları tetkik edin, 5 dönüm göste
rir. Vatandaş bunu genişletmiştir, 10 dönüm
dür. Bu bakımdan tapu ve kadastroya çok 
önem vermemiz lâzımdır. Hattâ 10 sene gibi 
kısa bir ızaman içerisinde Türkiye'nin bütün 
tapulama ve kadastrosunun yapılması Devlet 
Hazinesi bakımından da menfaatlıdır. Bugün 
elinde tapu vardır, hukukan miktarı az, fii
len fazladır. İcabında il genel meclisleri bun
dan vergi alırken zarar etmektedir. 

Bütçesinde 132 milyon gösterilmiştir, fa
kat bunun geliri masrafı ile 450 milyon liraya 
bağlıdır. Yani masraf etmekle beraber, kar
şılığında gelir ete getiren bir bütçesi vardır. 
Bütçe Karma Komisyonununda da, hiç değilse 
kendi gelirlerinin yarısını yahutta daha faz
lasını kendilerine verelim ve süratle Türki
ye'nin tapulama işi bitsin dediğimiz zaman, 
Sayın Bakanımız, biz bunu bir gelir telâkki 
ediyoruz, demişlerdir. Biz de kabul ediyoruz. 

Bugün Türkiye'de 1 milyonun üzerinde ta
pularda muamele yapılmaktadır. Tapu ve 
Kadastro, bundan 100 - 200 sene evvelki, ta
puları arşivinden mahkemelere, vatandaşlara 
sıhhatli bir şekilde göndermektedir. Neden? 
Tapuların bir kısmı mahallinde, diğer bir kıs
mı da Umum Müdürlükte muhafaza ediliyor; 
fakat gün gelecek ki, Umum Müdürlüğün 
bunu alacak durumu olmıyacaktır. Bu bakım
dan bölgelerde tapuların bir suretini muhafaza 
edecek teşkilâtlar kurulması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, konuşacak arkadaş
lar vardır, ben fazla huzurunuzu işgal etmi
yorum. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin Türk Milletine ve teşkilâtına ha
yırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, eğer başka konuşan yoksa şah
sım adına beş dakikayı geçmiyeoek bir ko
nuşma rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — On 
dakikayı fazla geçirmemek için temas etmeden 
indim; fakat yine bir şahıs icabı konuşma 
imkânını buldum; bir noktaya temas edeceğim. 
özür dilerim, vaktanizi işgal eder durumda
yız, ama aydınlatıcı bir nokta olduğu için 
tekrar etmek zorundayım. 

Sayın A. P. sözcüsü, arz ettiğim gibi, mül
kiyet dağılımını komünistlikle karıştıran, ilim 
dışı, maalesef gerçekler 'dışı bir esasa dayan
dılar; bu bizi çok üzdü. Ayrıca ilgili maddeyi 
de eksik okumak hususu vardır, bu da bizi çok 
üzdü. AcaJba kasıtlı mıdır, ihmal midir; ne 
ise ben onu tekrar okuyacağım. Aydınlatılma
sını temin edebilirsem bu benim için bir şe
ref ve sevinç meselesi olur. 

37 nci madde şöyle der : «Devlet, toprağın 
verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek 
ve topraksız olan veya yeter toprağı bulun-
mıyan çiftçiye toprak sağlamak amaçlariyle 
gereken tedbirleri alır.» 

«Toprak sağlamak» tâbiri, bu bir dağıtımı
dır. «Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım böl
gelerine ve çeşitlerine göre toprağın genişli
ğini gösterebilir.» Yani; toprağı dağıtırken ne 
nisbette dağıtacağımızı, toprağın özelliğine ve 
bölgeye göre göstereceğiz; toprak dağılımı 
mânası çıkması bakımından, bu iki. «Devlet 
çiftçinin işletme araçlarına sahibolmasını 
kolaylaştırır.» Ayrıca ve daha mühim olanı; 
dikkatinizi istirham edeceğim, Anayasanın ay
nen açıklaması ; «Toprak dağıtımı, ormanla
rın küçülmesi veya diğer toprak servetlerinin 
azaltılması sonucunu doğuramaz.» Yani, top
rak dağıtımı yapacaksın. Hedefler meydanda, 
hangi bölgede, hangi iklimde ne kadar toprak 
dağıtımı yapacaksın, o yapacağını evvelden tes-
bit edeceksin ama öyle toprak dağıtımı yapa-

Yine önümüzdeki bütçeyi tetkik ettiğimiz 
zaman, 1 050 000 lira kira vermektedirler. 
Halbuki, her tapu başına, bugün bir Yenice si
garası fiyatı olan 2 lira gibi bir para tapu 
muhafaza parası olarak alınsa, ne vatandaşa 
dokunur, ne Hazineye dokunur. Fakat bir 
milyon muameleden Devlete iki milyon gelir, 
gelir ve bunu da münhasıran tapu dairelerine 
vererek tapuların muhafazası mükemmel 
bir şekilde temin edilebilir. Bunu da temenni 
ediyoruz, 
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çaksın ki, bu dağıtım, toprağın servetlerinin 
azaltılmasını ve ormanın daraltılmasını tevli-
detmiyecek. 

Şimdi Anayasa kesin olarak «Toprak dağı
tımı» diyor. Biz ne dedik; «Âdil toprak dağıtı
mı.» Daha insaflı, daha açıklayıcı, aydınlatıcı. 
«Eşit toprak dağıtımı» da demedik; arz ettim 
onu. Niçin dağıtıyoruz? Adama mülkiyet ver
mek için. Komünistliği niçin misal getiriyor-
sun arkadaşım? Mülkiyetini almak için... Mu
galâta diyebiliriz buna, bilgisizlik diyebiliriz, 
başka isimler takabiliriz; fakat siz sadece bu 
usullerle değil bu Devleti, her hangi bir devle
ti idare edemiyeceğinizi, yüceltemiyeceğinizi 
kendi tâbirlerinizle, istikballere doğru götüre-
miyeceğinizi lütfen kabul edin artık, işte Ana
yasanın sesi, işte benim mâruzâtım. 

Çok teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlar, peşinen şunu söylemek 
isterim ki, benden evvel görüşen C. H. P. li ar
kadaşım, benim kendileri hakkında kasdımı 
aşan beyanları bana atfettiler. 

Ben kendi toprak reformu anlayışlariyle ne 
Komünist Çin'in toprak reformu anlayışını, ne 
ıSovyet Rusya'nın toprak reformu anlayışını 
mukayese eden bir kasıt ve beyan içinde olma
dım. Yalnız Anayasa ve bizim görüşümüzle 
O. H. P. nin toprak reformu görüşü arasında 
ayrılık bulunduğunu, çelişme bulunduğunu söy
lemek istedim. Binaenaleyh evvelâ bu düzeltme
yi yaparak sözlerime başlıyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, yine son izahiyle de 
Sayın sözcünün Anayasa ile beyanları arasında 
çelişme vardır. O da şudur: Anayasa toprak 
dağıtımını sadece öngörmemektedir. Anayasa 
toprak dağıtımını, toprağın verimli olarak işle
tilmesini gerçekleştirmek için öngörmektedir. 
«Toprağın verimli olarak işletilmesini gerçek
leştirmek ve topraksız olan veya yeter topra
ğı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amaç-
lariyle gereken tedbirleri Devlet alır» demek
tedir. Burada «amaçları» tâbirine dikkatinizi 
çekerim. Burada amaç ikidir: 

1. — Toprağın verimli olarak işletilmesini 
temin maksadiyle son derece bölünmüş, parça

lanmış, işletme kabiliyetini kaybetmiş toprakla
rın birleştirilmesi; 

2. — Lüzumu kadar işletilemiyen toprakla
rın topraksız çiftçiye dağıtılması.. Ve devam 
ediyor, Anayasanın ilgili maddesinin son fıkra
sında; «Kanun» diyor, yani; getireceğiniz top
rak reformu kanunu. «Bu amaçlarla tarım böl
gelerine ve tarım çeşitllerine göre toprağın mik
tarını tâyin eder.» diyor. 

Şimdi ben esas meseleye geliyorum; hiçbir 
yerde 0. H. P. sözcüleri, gerek grup adına ge
rek şahısları adına olsun, Türk halkına, Türk 
çiftçisine «Sizin elinizde işletme kabiliyeti kay
bolmuş olan, işletme ünitesi halinden çıkmış bu
lunan toprakları alacağız, birleştireceğiz ve 
Anayasanın anladığı mânada toprağın verimli 
olarak işletilmesini temin maksadiyle tarım 
ünitesi haline getireceğiz.» dememişlerdir. Bu 
bir. 

İkincisi, her yerde sadece şunu söylemişler
dir: «Memlekette ağalar vardır, onların elinde 
binlerce dönüm arazi vardır, bunun yanında da 
binlerce vatandaş topraksızdır, bu toprağı ağa
ların elinden alıp dağıtacağız.» (O. H. P. sıra
larından «evet» sesleri) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Se
çim beyannamemizde var. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Okumamışsınız ki... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Son derece dikkatinizi çekmek isterim, işte bu
rada sosyalist ülkelerin toprak reformu için 
kullandıkları sloganla sizin kullandığınız bu 
slogan arasında paralellik vardır. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Şa
hane görüş! 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Grup adına yaptığım konuşmalarda bu nokta
ya dikkati çekip, «Türk halkını kandırmayınız, 
toprak reformu sadece toprak dağıtımı, toprak 
bölüşülmesi değildir» demek istedim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Anayasada okuduğunuz madde söylüyor. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bir diğer cihet de sayın arkadaşlarım, C. H. P. 
toprak reformu konusunda asla samimî değil
dir. Ben 1961 den beri buradayım. 1961 de 
O. H. P. iktidara gelmiş, koalisyon devri açıl
mış, 1964 yılına kadar iktidarda kalmıştır. Mec-
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İse toprak reformu ya da tarım reformu adı al
tında her hangi bir tasan sevk etmemiştir. 

KONAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Onu 
da okumamışsınız ne yapalım ki... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
^Vakta ki sayın arkadaşlarım, bütçe münasebe-
• tiyle Hükümetten düşme tehlikesiyle karşıkar-
şıya gelmiş, zamanın Tarım Bakanı Turan Şa
hin Beyefendiye acele bir tasarı hazırlatılmış 
ve «Bel. toprak reformu yapacaktım, bütün 
muhb^efet birleşti, beni iktidardan düşürdü.» 
^dî e Sayın inönü toprak reformu sloganını ilk 
<&efa ortaya atmıştır. 

Şimdi biz diyoruz ki, toprak reformu, sa
bahtan akşama yapılıp bitirilecek bir mesele de
ğildir. ingiltere'nin beşyüz yılda başardığını, 
Amerika'nın, büyük yazar John Steinbeck'in 
«Gazap Üzümleri» adlı romanına konu teşkil 
edecek ıstıraplar yaratan toprak reformunu 
hâlâ bitiremediğini, binaenaleyh demokratik 
ülke olan Türkiye'nin bu koşullar altında top
rak reformunu uzun vâdede mütalâa etmek 
mecburiyetinde kaldığını, binaenaleyh bunun 
da ancak uzun vâdede düşünülebilecek bir pers
pektif içinde tarım reformu bünyesi içinde ger
çekleştirilebileceğini söylemek istedim. 

Eğer sizin «Doğa Kanunu» sloganınızla - M 
»izin Genel Sekreterinizin beyanıdır - «Doğa 
Kanunu» sloganiyle «Toprak kullananındır,» 
aloganiyle bu işin üzerine giderseniz, demek iş
etiyoruz M, Çin'de olduğu gibi, Sovyet Rusya'da 
olduğn gibi, sonra herkesi topraksız bırakırsı
nız. Maksat, biz de biliyoruz; Çin'deki toprak 
reformu mülkiyet hakkının bizatihi kendisine 
müteveccihtir. Ama bidayette öyle olmamıştır. 
Bidayette herkesi toprak sahibi yapacağız, her
kesi mülk sahibi yapacağız, diye Çin'de bar bar. 
bağırılmış, bu sloganlar ortaya atılmış, halk, 
köylü kandırılmış, toprağı elinden alınan va
tandaşlar evinde perdesinin arkasında yeis 
içinde otururken, toprak alacağım diye vatan
daş davul zurna ile tarlalara gitmiş, kendileri
ne topraklar dağıtıldıktan sonra verim düşmüş, 
verim düşünce de «Böyle toprak reformu ol
maz, hadi kooperatifleştirelim» diye metazori 
bir kooperatif usulü ve işte Çin toprak refor
mu modeli... 

Biz diyoruz ki, Türkiye'nin bu meselesinin 
üzerine böyle gidilemez, bu memlekette en zor 

mesele toprak reformu meselesidir, diyoruz. 
Anamuhalefet partisi olan 0. H. P. inden de 
memleketin bu ağır sorununa bu ağırlık içinde 
bakmasını bekliyor ve istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru

nuz efendim; yeterlik önergesi gelmiştir, 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA-
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Konuşmacı arkadaşlarımın konuşmalarını 
birleştirmek suretiyle topluca cevap arz etmek 
istiyorum. Bunun dışında kalan ve tahsisan de
ğinilmesi gereken konulara da temas edeceğim. 

Bu bütçe görüşmesinde toprak reformunun 
genel bir müzakereye tabi tutulduğu inti
baını veriyor bize. Reformun altyapı hizmeti 
olan topluma (hizmetinin böyle bir görüşmeye 
elbette tahammülü vardır. Yalnız böyle bir gö
rüşme yapılırken eğer mutlaka derinlemesine, 
genişlemesine bir müzakere yapılmak gereki
yorsa, bunu Türkiye'nin şartlan itibariyle çok 
değişik açılardan alıp, temeline kadar inip ger
çekleri herkesin kendi partisinin veya şahsının 
görüşü istikametinde değerlendirmek gerekir. 

Biz bu münakaşanın derinliğine inecek de
ğiliz. Yalnız grup sözcüsü arkadaşımın belirt
tiği gibi, bizim toprak reformu hakkındaki gö-
mşjümüz C. H. P. nin belirttiği gibi 1969 dan 
sonra değil, 1965 seçim beyannamemizle Türk 
t ikan umnmiyesine ilân-edilmiş ve 1965 de bu 
efkârı umumiyeden referans alınmış, 1969 da 
tekrar aynı ölçüler içinde ilân edilmek suretiyle 
jeniden referans alınmış, gerçekçi bir program 
içerisinde tarım reformu olarak Türkiye'nin 
gerçeklerine uygun bir tesbit yapılmıştır. Top
rak reformunu da içerisine alan bir tarım re
formu... 

Toprak reformu konusu, fevkalade hassas 
bir konudur. Türkiye'nin istikbalini geniş öl
çüde alâkadar eden bu konuya bakarken, bu
na günlük politikanın, geçici politikanın, ge
çici hevesleri tahrik eden bir politikanın vasıta
sı yapamayız katiyen. Bir zamanlar italyan 
Sosyalist Partisi de bunu ciddî bir slogan ola
rak ele aldı ve zannediyorum İkinci Dünya 
Harbinden sonra koalisyonları devrinde, 1 000 
yıllık İtalyan layti fundiyilarını şehirliye, köy
lüye, topraksız vatandaşlarına dağıttılar. Bu 
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toprak reformunu yapan makam diyor ki, «Biz 
'kendilerini sosyalist partiye çökmek isterken 
kendilerinin komünist partisinin kucağına gitti
ğini gördük ve bir sene sonra da layti fundiya-
lan terkettiler. Siz böyle bir -teşebbüste buluna
cağınız zaman, aman fevkalâde dikkatli olunuz 
ve italyan tecrübesini unutmayınız.» 

Şimdi C. H. P. toprak reformu konusuna, 
bilhassa arkadaşımın da belirttiği gibi, icrayı 
terkettikten sonra daiha sıkı sarılmış ve bunu 
seçimlerde ve sair vasıtalarla geniş ölçüde kul
lanmaya başlamıştır. Yalnız bizim bâzı tenkid-
lerimiz olmuştu, bâzı soracak suallerimiz ola
caktır. Bu slogan genişlemesine kullanılırken 
gerçekleştirmenin şartları ilân 'edilmemiştir. 
Hangi ölçüler içerisinde, ne kadar zamanda, 
hangi materyalle ve hangi para ile?.. Bu belli 
değildir. Bunun bir hesabı vardır. Anayasamız, 
kamulamada, taksitlendirmede âzami 10 sene 
kaydını kabul etmiştir. Nasıl ve nereden baş
lanacak bir tatbikatla bunu gerçekleştireceksi
niz, vâdesi nedir? Bir zamanlar 25 sene hesa-
bediliyordu, yılda 300 milyon tefrik edilmek 
suretiyle, bu nazari bir hesaptır. Bugünkü gay
rimenkul kıymeti karşısında yılda 300 milyon 
lira ile, 25 sene vâde ile bu toprak reformu ger
çekleştirilemez. Toprak reformuna eklenecek 
bir tarım reformu ile 25 senelik bir toprak da
ğıtımı beklenilen neticeyi hiçbir surette ver-
anıez, bu mümkün değildir. 

CBen meseleyi fazla uzatmak istemiyorum, 
pimdi gerçeklere bakalım. O. H. P. iktidarının 
son yıllarında, Sayın Turan Şahin'in Tarım Ba
lsam bulundukları zamanda, biraz da aceleye 
ıgelmek suretiyle bir toprak reformu tasarısı 
hazırlatılmıştır. Bu reform tasarısı hakkında 
zannediyorum bir kısım bakanlıklardan da mü
talâa alınmıştır. Benim, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğümün arşivindeki gizli kaydını taşı
yan ve devrin gene C. H. P. li vekili tarafın
dan yazılan yazıda; bu reformun Türkiye'nin 
iktisadi şartlarına aykırı bulunduğu ve mülki
yet hakkını zedelediği hakkında açıkça ve res
men beyan vardır; devrin O. H. P. li Bakanı
nın. Binaenaleyh bugün Turan Şahin tasarısı 
olarak dahi O. H. P. nin poze etmiş olduğu top
rak reformu görüşünü çok yumuşatan bir ta
sarının dahi Türkiyeye'nin toprak rejimine, 
Türkiye'nin iktisadi meselelerine bakışının re
alist olmadığını iddia eden, gıene aynı partinin 

«ne'sul bir bakanının yazısı arşiıvümiadedir. Bi
naenaleyh meseleye bakarken böyle kürsü aka-
dttmisiyle bakmıyalım da, Türkiye'nin gerçek
leriyle, memleketimizin hakikaten bizden son
raki geniş istikbalini de alâkadar eden bir açı
dan bakarsak bu meseleyi daha realist bir 
gözle, daiha gerçekçi bir gözle memleketin men
faatine uygun olarak çözmüş oluruz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye tapula
manın sıkıntısı içerisindedir. Müessese eski ol
makla beraber, Cumhuriyete kadar takibedilmiş 
olan metotların ihtiyaca pek salih bulunmaması, 
Türkiye'nin şartlarının bugün anladığımız mâ
nada, gerek insan potansiyeli bakımından, ma
teryali bakımından, gerekse coğrafî şartlan iti
bariyle bu tapulamanın ikmaline elbette müsait 
değildir. Bugün de bu sıkıntı vardır, fakat 
bu sıkıntının giderilmesi için gayet ciddî tedbir
ler alınmıştır, alınan sonuçlar da bize göre 
gerçekçidir. 

Muhtelif vesilelerle ifade etmiş bulunduğum 
gibi, Türkiye tapulaması pâlnımıza göre 20 yıl
da ikmal edilecektir. Gene ifade ettik; 20 yıl 
hedefi Birinci Beş Yıllık Plânın yapıcıları tara-
findan verilirken, bu sektörün mesulü olan Ta
pu Kadastro Genel Müdürlüğümden kimse bir 
gey sormamış ve bu sektör raporu 20 yıl olarak 
bir hesaba da dayanmadan yanlış hesaplanmış
tır. Yalnız ideal bir hedeftir. Yani bu, 20 yılda 
gerçekleştirilebilirse güzel bir hedeftir, fakat 
imkânlarımız bunun 20 yılda gerçekleştirilemi-
yeceğini yapılmış olan tatbikat ile de göster
mektedir. Çünkü 20 yıl hedefine götfe tanzim 
olunacak bir programın bugünkü teşkilâta yük-
liyeoeği yükün altından kalkmaya imkân yok
tur ve gerçekleşemez. Bu itibarla biz dedik ki, 
20 yılın sonunda Türkiye bugünkü gibi tapu-
ısuzluğun sıkıntısını çekmez, geniş bir ferahlık 
doğar. 

'Topraklarımızın % 60 ı tapusuzdur. Bura
dan O. H. P. sayın sözcüsünün ifade ettikleri, 
yanlış tesbit ettikleri bir noktaya gelmek isti
yorum. Bıiz, kıymetli topraklar tapulansın, kıy
metsiz toprakların tapulamasını yapmıyalım 
diye her hangi bir şey söylemedik, bu yanlış an
laşılmıştır. Biz, dönümü 2 000 - 5 000 lira eden 
bir toprakla, bâzı yerde dönümü 50 lira eden 
toprak arasındaki farkı nazarı itibara alarak, 
birisinde tatbik ettiğimiz metodu diğerinde tat
bik etmek zorunluğunda, bulunmadığımızı ve yi-
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ne fotorğametrik usulle, yine teknik usullerle 
çalışmak suretiyle birisi için earf edeceğimiz za
manın ve emeğin çok daha dûnunda bir zaman 
ve emekle hakikate çok yakın ve .o arazinin kıy
metini yükselttiği takdirde derhal dakik bir tes-
bite gidilebilecek foto - plân usulü ile çalışarak 
geniş bir sahanın tesbitini, tapulamasını yapmak 
imkânını buluruz dedik ve bu usulü tatbik ediyo
ruz, aldığımız neticeler çok güzeldir. 600 dö
nümlük bir yerde % 10 hata payı hiçbir şey de
ğildir. Oramn kıymeti 1 000 liraya çıktığı za
man, dönümü 1 000 liraya çıktığı zaman bu % 10 
hata payı yine arşivlerdeki dokümanlarımızın 
daha dakik değerlendirilmesi sonunda tashih 
olunabilir. 

Şimdi muhterem milletvekilleri bütün mesele, 
Tapu ve Kadastro teşkilâtının plân hedeflerine 
değil de program hedeflerine uygun bir gelişme 
içerisinde bulunup bulunmadığıdır. Evvelâ ta
pu kadastro faaliyetlerinin, bir altyapı hizmeti 
olması dolayısiyle, Adalet Partisi iktidarının bu 
hizmetlere gerekli ehemmiyeti vermediği, gerek
li tahsisatı ayırmadığı ve hizmetlerin gelişmesi
ne bu suretle yardım etmediği şeklinde C. H. P. 
Sözcüsünün iddiası üzerinde durmak istiyorum. 

1961 - 1965 döneminde plânın tesbit ettiği 
üretim hedeflerine % 45 nisbetinde erişilebil-
miştir. 1965 - 1969 devresinde plânın tesbit etti
ği üretim hedeflerine % 70 nisbetinde varılmış
tır. 1965 - 1969 arasında program hedefi % 100 
dür, bâzı yıllarda da % 100 ün üzerinde gerçek
leştirilmiştir. Tapulamada yıllık hedef 8757 
Km2 dir, gerçekleştirilen miktar 9054 Km2 dir. 
Kadastroda yıllık hedef - 1969 için ifade ediyo
rum. - 88 000 parseldir, gerçekleştirilen 102 000 
parseldir. Sektör raporunun yanlış olduğunu id
dia ettiğimiz Birinci Beş Yıllık Plânların dahi 
kadastrodaki hedefi 120 000 parseldir. Biz 
102 000 parsel ile program hedefini aşmak sure
tiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi şu mukayeseler gösteriyor ki, 1965 -
1969 dönemi içerisinde tapu kadastro hizmetle
rinde büyük bir inkişaf, büyük bir gelişme kay
dolmuştur. İlk defa 1968 yılında Adalet Partisi 
iktidarı 45 milyon liralık bir yatırım tefriki 
yapmak suretiyle, arazi çalışmalarını günlük 
mesainin daha üzerine çıkarmak suretiyle bu 
hedefleri tutmak imkânını bulmuştur. 1970 yı
lında yine Adalet Partisi iktidarı bu yatırım 

faslına gerekli tahsisatı ayırmak suretiyle bu 
faaliyetine devam edecektir. 

Diğer taraftan, her noktasiyle yetişemediği
miz bir gerçek olan tapulama ve kadastro, bil
hassa tapulamada 1515 sayılı Kanunun tescil 
hükümlerinin mahkemeler marifetiyle yapılma
sı lüzumunun kanunlaşması zannediyorum 1946 
yılından itibaren kanunlaştı, bu mahkeme tes
cilleri de nihayet Medeni Kanunun 639 ncu mad
desine göre yapılan tescillere muvazi bir uygu
lamaya tabi tutulmuştur. Oysa ki, 1515 sayılı 
Kanun çıkarıldığı tarihin şartları içerisinde bel
ki suiistimale müsait bir kanundu hakikaten. 
Ama bugün her ilçede bir tapu teknisyeni mev
cuttur. Müstakil olarak gayrimenkulunu tapu-
latmak istiyen vatandaşımız o ilçenin tapusuna 
müracaat ettiği takdirde, kendisi; müracaat et
tiği gayrimenkulun tapusunu kadastral ve tek
nik usullere uygun olarak yapabilecek bir tek
nik elemanı o ilçenin tapusunda bulmak imkâ
nına maliktir. Bu suretle ihtilafsız olarak yap
mış olduğu müracaat karşılanmak suretiyle bu 
tapulama işlemi yapılacaktır. Pek tabiî herke
sin itiraz hakkı açık bulundurulmak şartiyle. 
Bunun da, tapusuzluğun sıkıntılarını giderici 
bir tedbir olarak çalışmalarımıza yardımcı ola
cağını tahmin ediyoruz. 

Bütçedeki azalmanın hizmetlere etkide bulu
nacağını ifade ettiler. 1970 yılı Bütçesinin ge
nel karakteri içerisinde Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün bütçesi de tanzim edilmiştir. 
Bunun hizmetlere intikal etmemesi için gerekli 
bütün tedbirler alınacak ve sonuçlar huzurunuz
da münakaşa edildiği zaman inşallah bu sözleri
miz yine hakikat olarak tecelli etmiş olacaktır. 
Bundan endişe edilmemesini rica ediyorum. 

Teşkilât Kanunumuzun hakikaten eski bu
lunması dolayısiyle Genel Müdürlüğün personel 
sıkıntısı vardır ve bu bir gerçektir. Teşkilât Ka
nunu üzerinde yapmış olduğumuz tadilâtın ha
zır bulunduğunu yüce huzurlarınızda arz etmiş
tim, ancak Genel Kadro Kanununu beklediğimi
zi de sözlerime ilâve etmiştim. Şimdi Genel 
Kadro Kanunu Meclislerimizde müzakereye baş
ladığına göre, bizim bu meselemiz de bu ölçü 
içerisinde halledilmiş olacak. Zaten bu kanuna 
göre de her bakanlık, her umum müdürlük ken
disine lâzım olan kadroları, bütçe yılı içerisinde 
Maliye Bakanlığı ile müzakere edip alacak, bu 
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suretle kadı& ̂ ihtiyacını da karşılamış olacak
t ı r . Bu İtibarla değişiklik lüzumu da ortadan 
kalkmıştır, bu noktaya matuf olarak. 

Sayın Hasan Tosyalı, orman bölgelerinin 
tapulamasiyle ilgili olarak bir kısım ıstırapla
rı dile getirdi. Bunlara iştirak etmemek müm
kün değildir. Hakikaten, teşkilât olarak biz 4e 
bunun sıkıntısını çektik, çekiyoruz. Orman 
bölgelerinde tapulaması yapılan arazinin, «or
man mı, değil mi?» diye Tarım Bakanlığından 
sorulması zarureti ve sureti umumuyede bu 
Bakanlığın da «Evet, burası ormandır» deme
si suretiyle, bizim oradaki faaliyetlerimiz ve 
vatandaşın hakları geniş Ölçüde haleldar ol
maktadır. 

Halen bir protokol yapmış durumdayız. Bu 
suallere cevap verecek elemanların,, bölgenin 
lâalettâyin elemanları değil, yetkili, teknik, 
icabında Bakanlığın tefrik edeceği ve mesele
nin esasına daha vâkıf elemanlardan ibaret ol
ması hususunda bir anlaşma yapılmamıştır, 
ama bu, meselenin temelden bir çözümü değil
dir şüphesiz. Anayasanın son değişikliğiyle ta-
haddüs eden yeni durum muvacehesinde bu me
selenin yeniden gözden keçirilmesi lüzumludur. 
Hakikaten, meselâ biz Karabük ilçesinin tapu
lamasını yaparken, Karabük İstasyonunu «or
man» diye bize göstermişlerdir. Yani, böyle bir 
tatbikat da, böyle bir uygulama da geçmiştir. 

Sayın milletvekilleri; genel olarak tesbit 
etmiş olduğum konulara özetle cevap arz etmiş 
bulunuyorum. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerindeki tenkidlerden dolayı Yüce Meclise 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bu ba
kımdan verilmiş yeterlik önergesini de oya koy
muyorum. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçe
sinin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
A. — TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ

DÜR ÜĞÜ BÜTÇESİ : 
(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 82 894 997 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.. 

13.000 Yönetim giderleri 4 825 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.. 

14.000 Hizmet giderleri 5 702 003 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş-
tiı\. 

15.000 Kurum giderleri 533 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.. 

16.C00 Çeşitli giderler 45 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 36 711 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.. 

(A/3) Sermaye teşkili ve 

transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 125 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.. 

36.000 Borç ödemeleri 75 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.. 

Bu. şekliyle Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Memleket ve millet için hayırlı 
olsun. 
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2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları teske
releri (1/301) (S. Sayısı : 139) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün
dem gereğince 12 nci numarayı teşkil eden, Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde 
grupları adına söz almış bulunan arkadaşları
mın isimlerini okuyorum; 

Sayın Selçuk Erverdi, C. H. P. Grupu adına, 
Sayın İhsan Kabadayı, G. P. Grupu adına, Sa
yın Lâtif Aküzüm, A. P. Grupu adına söz iste
miş bulunmaktadırlar. 

Şahıslan adına şu ana kadar söz istemiş ar
kadaşlarımın isimlerini arz ediyorum; 

Hüsamettin Akmumcu, İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu, Naci Çerezci, Osman Tan, Rıfkı Danış
man, Sakıp Hiçerimez, Hüseyin Abbas. 

Sayın Selçuk Erverdi, O. H. P. Grupu adı
na, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÇUK ERVER
Dİ (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 1970 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerinde, O. H. P. nin görüşlerini ifade 
etmek için huzurlarınızdayım. 

Vakıflar, insanların birbirlerine yardım et
mek arzularından doğmuştur ve bu sebeple kö
kü çok eski zamanlara kadar inmektedir. An
cak, hukukî bir müessese haline gelişi Islâmi-
yetle birlikte olmuştur. İnsanların hayırsever
lik ve yardım duygulanna dayanan ve bu his
lerin en iyi şekilde tatminini sağlıyan, bizdeki 
vakıf müessesesi tetkik edildiğinde görülmek

tedir ki, ifa ettiği dinî hizmetlerin yanısıra, bü
yük sosyal hizmetlerin de gereklerim yerine 
getirmiştir. Dinî hizmetlerin görülmesi için ku
rulmuş vakıflarla, fertlerin mukaddesata bağlı
lıklarının fertler arasında fazilet hislerinin do
ğup kuvvetlenmesinin teminine çalışılırken, sos
yal ve hayrî hizmetlerle de cemiyete yararlı ol
manın yolları aranmış ve bulunmuştur. Bu se
bepledir ki, «Vakıf» müessesesi, insanlann dü-

(1) 139 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

şünebildiği müesseselerin en hayırlısı olarak ta
nımlanmaktadır. 

Vakıf yapanlar, kurduklan tesislerle, ha-
yatlannda olduğu gibi ölümlerinden sonra da 
hayır işlemeye devam etmek arzulannı tatmine 
ve bu davranışla sosyal adalete kişinin katkıda 
bulunmasını temine çalışmışlardır. Hayrî vakıf
lar sayesinde, çalışarak kazanmak bahtiyarlığı
na erişememiş her türlü insana yardım eli uza
tılmış, zenginle fakir arasındaki tehlikeli uçu
rum kapatılmaya ve iki zümre arasında sevgi 
ve bağlılık temin edilmeye uğraşılmıştır. Âmme 
hizmetlerini yerine getirmeye kudreti yetmiyen 
Devlete kişisel imkânlarla katkıda bulunulmuş; 
yollar, köprüler, hastaneler yaptırılmak sure
tiyle yükü hafifletilmek istenmiştir. 

İslâm dini, ilim ve irfana son derece ehem
miyet verdiği cihetle, mektep ve medrese vakıf 
suretiyle kurulmuş ve devam ettirilmiştir. Ta
lebe ve müderrislerin geçimlerini temin için, 
akaarlar vakfedenlerin bu hayırseverliğinin so
nucudur ki, intisapla öğündüğümüz, büyük dü
şünürler, sosyal ve teknik ilim adamlan yetiş
miştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu ulvî maksatlarla vakfedilmiş olan eserler, 

bugün memleketimizin tarihî ve turistik değer^ 
lerini teşkil ettiği gibi, maddi bakımdan da 
milyan geçen kıymetleriyle üzerinde hassasiyet
le durulması gereken bir konu olarak devam et
mektedir. Bu konu ile görevlendirilmiş olan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1924 yılında 429 sa
yılı Kanunla kurulmuş ve geliştirilerek bugün
kü teşkilâta kavuşturulmuştur. 

Bugünkü dar imkânları içerisinde büyük 
gayretler gösteren Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün bu faaliyetlerini huzurlarınızda şükranla 
ifade etmek isterim. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmetleri : 
1. Hayrî ve sosyal hizmetler, 
2. Âbide ve eski eserlerin onanlması, 
3. Yukardaki hizmetleri yerine getirebil

mek için giriştiği ekonomik faaliyet ve teşeb
büslerdir. 

Hayrî ve sosyal hizmetler, vakıfların kuru
luş sebebini teşkil eden hizmet koludur. Bu se
beple bütçede ayrılmış olan ödeneğin yeterli 
olmadığını ve bütçenin ancak % 24 ünü esas 

gayeyi teşkil eden bu konuya aynlmış olduğunu 
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üzülerek söylemek mecburiyetindeyim. Bu hiz
metlerin başında Gureba Hastanesi gelmektedir. 
Bezmiâlem Valide Sultan vakfiyle tesis edilmiş 
bulunan bu hayırlı müessesenin genişletilmesi 
yolunda girişilmiş gayreti şükranla karşılamak
tayız. 

Yine sosyal hizmetlerin başında gelen öğren
ci yurtlarına temas etmeden, yurtlarla alâkalı, 
başka bir deyimle, yurtların kurulmasının sebe
bi hizmeti olan yüksek öğrenim ve hassaten özel 
yüksek öğrenim kuruluşlarına değinmek iste
rim. 

Sözlerimizin başında da kısaca temas ettiği
miz üzere, vakıfların var oluşu nedenlerinin ba
şında, öğrenim müesseselerinin kurulması, ge
liştirilip yaşatılması gelir. Medreselerin kurul
ması ve öğrenci, öğretmen ihtiyaçlarının karşı
lanması için vakfedilmiş hayrat ve akaar bina
ları bu iddiamızın delilleridir. O zamanın med
reseleri, zamanımızın üniversite ve yüksek okul
larına tekabül etmektedir. Bugün içinde bulundu
ğumuz şartlar, Devlete ait üniversite ve yüksek 
okulların ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu 
ve bu ihtiyacın kısa zamanda Devlet eliyle kar
şılanmasının da mümkün olmadığı merkezin
dedir. Bu boşluktan yararlanan bâzı becerikli 
iş adamlarının bu alanı sömürdükleri de bir 
gerçektir, tyi öğrenci yetiştirmekten ziyade, iyi 
kâr sağlamak gayreti ile kurulmuş olan bu 
okulların birtakım ihtilâflara sebebiyet verdiği 
Mr tarafa, birçoğu okul ciddiyetinden uzak ve 
ticari işletme niteliğinde olan bu kuruluşların 
yerine, vakıflarca kurulacak yüksek öğrenim 
müesseselerinin, hem vakıfların var oluş sebebi
ne uygun hareket ve hem de memlekete büyük 
hizmet olacağı şüpheden uzaktır. Ciddiyetten 
uzak olan ve bir nevi diploma ticareti mahiyeti 
arz eden özel yüksek okulların içinde bulundu
ğu durum, Senato Araştırma Komisyonu tara
fından bütün kanıtlarlyle kamu oyuna ulaştırıl
mış ve bu okuldan mezun olanların meslekî te-
şekküllerce kabul edilmemeleri, okuyanların da 
mağdur olmalarına selbebiyet vermiştir. 

903 sayılı Kanunun yürürlüğe girişinden 
sonra, çoğu eğitim ve öğretime aidolmak üzere, 
bu yolda vakıflar başlamıştır. Vakıflarca ku
rulacak yüks'ek okullar, bu yolda niyeti olanla
rın yeni vakıflar teste etmesini teşvik edecek ve 
vakıflar idaresine yardımı artıracaktır. 

Geçen yıllar bütçelerinde de temas, edilen 
ÜU konu hakkında da, alâkalılar, bu yolda gay
retin içinde olduklarını ifade etmiş olmalarına 
lağmen, şimdiye kadar bu konu kuvveden fiile 
çıkmamıştır. Tekrar hatırlatmayı ve alâkalıları 
uyarmayı yerine getirilmesi gereken bir ödev 
saydık. 

öğrenim yurtlarında sayının 41 e ulaşmış 
olmasına rağmen, bütçedeki tahsisat artmak şöy
le dursun, 1 276 618 Tl. daha azalmış bulun
maktadır. Bu noksanlığın sene içerisinde Bütçe 
Kanununun 9 ncu maddesinin verdiği yetkiyle 
karşılanacağı yolundaki gerekçenin tatmin edi
ci olmadığını ifade etmek isterim. Daha bütçe 
yapılırken, konulan tahsisatın yetmiiyeceği belli 
olan bir konuda, kaynak bulmak yerine, aktar
maya umut bağlanmasının isabetli olmadığı or
sadadır. 

iSaym miletvekilleri; 
Âmâ ve muhtaç aylıklarının bugünkü şart

lara uygun hale getirilmesi gereklidir. 60 ve 75 
lira olarak verilen aylıkların, bugünkü satmal
ına güdü nazara alınınca, yetersiz ve tahsis edi
len kişi adedinin de az olduğu ortadadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen 
ikinci hizmet kolu, âbide ve eski eserlerin in
şaat ve onananıdır. Vakıfların kendi kaynakla
rından elde ettiği gelirlerle, onarılmasına im
kân olmıyan ve 7 044 sayılı Kanunla Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne devredilen eski eserlerin 
onarılması için 1970 bütçesine 10 milyon lira-
l>k ödenek ayrılmıştır. Geçen sene aynı konu
da 19 611 000 Tl. ödenek ayrılmış olmasına rağ
men, artan bütçe imkânları içerisinde hasis dav-
Y anılmış olduğunun ifadesidir. Tamiri 600 mil
yon liraya baliğ olduğu tahmin edilen ve her 
sene 60 milyon ayrılmak suretiyle 10 senede 
tamamlanması öngörülen ecdat yadigârının, her 
sene biraız daha azalan tahsisatlarla onarım işi
nin tamamlanmasının mümkün olımıyacağı aşi
kârdır. Bu yılki verilenlerle ancak başlanılmış, 
bitirilememiş onarım işlerine devam edilebile
cek, yeni eserlere başlamak imkânı olmıyacak-
tjr. Yerine yenilerinin konulması imkânsız ve 
gittikçe harabolmaya yüz tütmüş olan bu ta
rihî eserlerin, kurtulması için âcil tedbirlere, 
yetecek kadar ödeneklere ihtiyaç varken, 10 sene 
beklemesi bile mümkün olmıyan bu eserleri, 
bugünkü tahsisatlarla 30 senede dahi elden ge
çirmeye imkân olmıyacaktır. 
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Vakıfların kendi imkânlariyle yaptıracağı 
:akaar ve hayrat onarımında da, geçen seneki ra
kamın altına düşülmüş, olması üzücüdür. 

Akaar inşaatında geçmiş senelerdeki gibi ve
rimlilik hesabından ziyade, başka maksatlar
la kurulan ve büyük kısmı ekonomik işletme 
vasfından uzak bulunan otel inşaatından uzak
laşıp işhanı inşası inşaatına yönelmiş olmanın, 
eskisine nisbetle isabetine işaretle beraber 
bu yoldaki parayı temin için Vakıflar Kanunu
nun 12 nci maddesindeki şartları zorlamanın 
ve bu şartlara uyularak satılarak gayrimen-
kullerden elde edilecek bedelin o gayrimenku
lun bulunduğu şehre yatırılması prensibine 
uyulmasının gereğini de hatırlatırız. 

Sayın Milletvekilleri, 
Vakıfların, görevini yerine getirebilmek 

için giriştiği ekonomik faaliyet ve teşebbüs
lerin, başında Vakıflar Bankası gelmektedir. 

6219 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan ve 50 
milyon sermayeli bu kuruluşun sermayesinin 
% 55 ini mazbut vakıflar,, % 20 sini mülhak va
kıflar temin etmek suretiyle vakıflar, banka 
sermayesinin % 75 ini bulan bir varlıkla bu 
kuruluşa iştirak etmiştir. Bu. müessesenin, 1968 
senesinde 14 milyon 241 bin 741 Tl. safi 
kâr sağladığı öğünülerek ifade edilmektedir. 
Donmuş kredilere faiz yürütülmek suretiyle 
böyle bir rakama ulaşılmıştır. Halbuki denet
lemenin verdiği neticelere göre kâr etmiş ol
masına rağmen bu müessesenin teşebbüs ve 
faaliyetlerinin bankacılık prensipleriyle bağ
daşmadığı ortadadır. Şöyle ki: 

Bankanın sabit kıymetleri 76 600 000 Tl. ve 
tasfiye olunacak alacak miktarı 39 milyon Tl. 
olmak üzere seyysliyetini kaybetmiş para ye
kûnu 115 600 000 Tl. ya baliğ olmaktadır. Ve 
bu miktar bankanın ödenmiş sermayesinin % 
237,4 üne, öz kaynaklarının ise % 150,7 sine ulaş
maktadır. Bu haliyle banka kendi özkaynakla-
rmdan başka yabancı kaynakların da 38 900 000 
Tl. nı donmuş hale getirmiştir. Bu durumda 
1970 senesinde sermayesi tezyidedilmeden ye
ni şube açılmasının mümkün olmadığı ve 
mümkün olsa bile bankacılık tekniği ile 
bağdaşmıyacağı aşikârdır. Diğer taraftan 
banka iştiraklere 46 800 000 Tl. sermaye 
taahhüdünde bulunmuştur. Taahhüdedilen 
banka ödenmiş sermayesinin % 96,1 ne teka
bül etmektedir. Bu meblâğ taahhüdedilmiş ol

duğuna göre, elbette ki ödenmesi gereklidir 
ve kısmen de ödenmiştir. Ödenmiş sermayeye 
yakın miktarının iştiraklere tahsisi bankacılık
la bağdagmıyan bir keyfiyet olarak görülmek
te ve bu paraların kendi faaliyetine tahsisi 
daha isabetli telâkki edilmektedir. Yine ban
ka bir taraftan ilân ve reklâma büyük para
lar sarf ederek mevduat celbetmeye çalışırken, 
diğer taraftan mevduat celbettiği ifade edi
len yöneticilere 347 377 Tl. prim ödenmiştir. 

Ticari plasmanlar üzerinde yapılan incele
melerde, şubelerin kendilerine tahsis edilen kre
di limitini aştığı, hatır senetlerinin teminata 
alındığı görülmüş ve bu yoldaki suiistimal söy
lentileri gazetelere geçmiş bulunmaktadır, ida-
recilerce bu konuda ne tedbirler alındığı ve 
ne gibi muamelelere tevessül edildiğinin ifa
desinde faydalar görmekteyiz. 

Takipteki alacakların çoğaldığa yapılan 
kâra rağmen ellibeş şube bilançolarının 4 mil
yon lira zararla kapatıldığı ortadadır.. Her yıl 
zarar eden şubeler mevcuttur, özet olarak ban
kanın tasfiye olacak alacaklarının tasfiyesi, 
ticari plasmanda limitlere riayeti, banka kay
naklarını verimsiz otelcilik iştirakleriyle don
muş haje getirmekten içtinabı, zarar eden şu- , 
belerin zarar sebepleri ve isale tedbirleri üze
rinde durması gereklidir. 

Ekonomik işletmelerden birisi de Taksim'-
de yapılmakta olan oteldir. 160 milyon liraya 
mal olacak ve senelik geliri 12 milyon olarak 
hesaplanan otelin % 55 hissesine vakıflar gru-
pu sahip bulunmaktadır. YukardaM izahatımız
dan da anlaşılacağı veçhile Vakıflar Bankasının 
sermayesini donmuş hale getiren kuruluşlardan 
birisidir, işletmeye açılıncaya kadar va'zedilen 
sermaye gelir getirmeden yattığı gibi, işletme
ye açıldığı ahvalde de söylenen maliyete mal 
olması ve iddia edilen karı getirmesi halinde bi
le vakıfların parasının % 7 kâra ulaşacağı or
tadadır. Banka, kendi kuruluş gayesine uygun 
ve bankacılıkta kullanmak şartiyle bankayı 
tehlikeye koymadan bu rakamın üstünde bir 
gelir sağlıyacağı gibi, yukarda işaret ettiğimiz 
yüksek öğrenim müesseselerinin kuruluşuna bu 
papayı tahsis etmesi halinde hem daha çok kâr 
elde edecek, hem gayesi içerisinde kalacak ve 
hem de memlekete muhtacolduğu bir müssese-
yi kazandırmak suretiyle daha faydalı olacak-
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tır. Memleket turizmine hizmet etmek istiyen 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ecdad yadigârı ta
rihî ve turistik değeri olan vakıflar onarım ve 
restore etmek suretiyle bu dalda her zaman hiz
met etmek imkânına sahiptir, özel1 teşebbüsün 
faaliyet konularından birisi olan bir branşta 
otel inşa etmesi isabetli değildir. Nitekim özel 
teşebbüs otel olarak inşa ettiğini yüksek öğre
nim müesesesi olarak çalıştırırken, vakıfların 
kendi branşındaki hizmet dallarını bırakarak 
otelciliğe yönelmiş olmasının çelişikliğine de 
işaret etmek isteriz. Kaldı ki, otelcilikte kârın 
iddia edildiği kadar büyük olması halinde özel 
teşebbüsün otel olarak yaptığını öğrenim mü
essesesi olarak çalıştırmasının imkânsız olduğu 
şüpheden uzaktır. 

Sayın milletvekilleri; 
Korunmaya muhtaç çocuklar için bütçeye 

konulmuş olan 90 400 liranın Türkiye'deki ko
runmaya muhtaç çocuk sayısı nazarı itibara 
alınınca yetersiz olduğu bir gerçektir. Gelece
ğin teminatı olan ve korunmaları gereken bu 
çocuklara herkesten önce ve herkesten çok va
kıfların yardım elini uzatması var oluş felse
fesine uygun düşecektir. 

Bugün mevcut vakıfların ne kadar olduğu 
ve değer olarak neye baliğ bulunduğunu kesin
likle söylemek imkânı yetkililerde de yoktur. 
Yaptırılan envanterlerde 36 bine çıktığı söyle
nen vakıf gayrimenkullerden çoğunun nerede 
olduğu ve kimlerin elinde bulunduğunu tesbit 
etmek imkânı bulunamamıştır. Kaydı buluna-
mıyan ve bu sebeple mevcuda dâhil edilmiyen 
çok sayıda vakfın bulunduğu da bir gerçektir. 

Dinî ve hayrî gayelerle vakfedilmiş, hayrat 
ve akaar binaları hem tarihî zenginliğimizi teşkil 
etmekte ve hem de sosyal dâvalarımızın çözü
müne yardım eylemektedir. Bu yolda yapılmış
lara gösterilecek alâka ve hassasiyet, yapanla
ra karşı vicdan borcumuz olduğu gibi, bu yol
da yeni teşebbüslerin desteği ve teşviki mahiye
tinde olacaktır. Bu görevin yerine getirilebil
mesi için, evvelâ vakfedilenlerin neler olduğu
nun tesbitine ihtiyaç vardır. Hiç şüpheye mey
dan vermiyecek şekilde envanterin yapılması 
gereklidir. Malûm olan veya tesbit edilecek 
olan bütün vakıfların vakfiye şartlarına riayet
le kullanılması ve bakımsızlık yüzünden hara-
bolmaya yüz tutmuş vakıf binalarının âzami 

gayretle onarımının sağlanması yeni vakıfla
rın yapılmasını temin edecektir. Vakıflar Ka
nununun 12 nci maddesinin tatbikinde madde
nin koyduğu şartlara uyulması ve imkân nisbe-
tinde ve zaruret olmadıkça bu maddenin tat
bikinden kaçınılması da gereklidir. 

Diyanî ve aile vakıflarını da kapsamak su
retiyle^ devamlı teftiş ve kontrolün sağlanması 
ve bu görevin yerine getirilmesi için gerekli 
teşkilâtın kurulmasına ihtiyacolduğunu ve eko
nomik teşebbüslerin de hem kâr getirecek ve 
hem de gayesine uygun düşecek sahalara yö
nelmenin daha isabetli olacağı hususundaki 
inancımızı belirtir, vakfiyelerdeki beddualara 
hedef olmıyacak bir faaliyet dönemi ve bütçe
nin hayırlı olması dileğiyle saygılar sunarız. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın ihsan Kabadayı, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, 

Güven Partisi Grupu adına 1970 senesi Va
kıflar Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında Güven 
Partisi Grupunun görüş ve mütalâalarım arz et
mek üzere huzurunuza çıktım. 

Size, kısaca vakfın ne olduğunu anlatmaya 
çalışacağım ve bilâhara da bütçe üzerindeki tah
lillerimizi kısaca anlatmak üzere, fırsat kalırsa 
bâzı izahat vereceğim. 

Türk Milleti, tarihi boyunca maddi hiçbir 
karşılık beklemeden insani, dinî, hayrî ve içtimai 
duygularla bugün sayıları onbini geçen ve mad
di değerleri milyarlar üstünde, mânevi değeri 
ise nesillerimize daima gurur ve şeref verecek 
olan hanlar, hamamlar, bedestenler, çeşmeler, 
köprüler, kervansaraylar, türbeler, camiler, 
çiftlikler, zeytinlikler ve hastaneleri gelir kay-
naklariyle ve tanzim ettikleri vakıfnamelerle 
vakfetmişlerdir. 

Bu ecdat bergüzarları halen adını taşıyan 
bir Genel Müdürlük tarafından muhafaza ve 
idare edilmektedir. 

Yer yüzünde gelmiş geçmiş milletin ecdadı, 
ahvadına maddi ve mânevi değerleri bu kadar 
yüce eser ve müesseseler bırakmış değildir. Bu 
güzel eserlerin Anayasası, yalnız ve yalnız in
sanlık, ahlâk ve hayır duygularından doğmuş 
idi. Bu yolda yapılagelen eserleri sadece bizler 
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Müslüman Türk olarak kendi kalemlerimizle be
lirtmiş değiliz; bu yolda vazife ve emek vermiş 
olan müsteşrikler, yabancı tarihlerin belgeleri, 
metrelerle bu güzel hizmetleri ve eserleri anlat
maktadırlar. 

Orta çağda Selçuklu Devletinde ve Osmanlı 
Devletinde de itilâ devrine kadar olan devrede 
vakfı şöylece tetkik ederseniz, Türk olarak bize 
değil, bütün insanlığa kıvanç ve iftihar verecek 
bir işleyiş, bir anlayış içinde olduğunu görürsü
nüz. 

Bugünün Garp Avrupa'sı, çağdaş medeniyet 
diye isimlendirdiğimiz Avrupa'sı, içtimai yar
dım müesseselerinde ne kadar terakki ettiğini, 
yüceldiğini iddia ederse etsin, hiçbir zaman or
taçağda Selçuklu Devletinin varıp kavuştuğu, 
Osmanlı Devletinin de i'tilâ devrine kadar işlete-
geldiği yardım müesseseleri anlayışında bir se
viyeye kavuşup erişemiyecektir. 

Bunların bâzı örneklerini vererek geçmişi 
yâdetmek, bunu yapan kişileri rahmetle, hayırla 
anmak, halen mevcut zenginlere de belki birer 
numune olur, hayır yoluna atmak için imkân 
doğar diye söylemek lüzumunu hissetmekteyiz. 

Konya'da Karatay Medresesinin vakfiyesini 
tetkik ederseniz; «zengin, fakir, Müslim, gayri
müslim üç gün misafir edilir vakfiyede, karşılı
ğında hiçbir ücret alınmaz, eğer misafir yetini 
ise bir de ayakkabı verilir.» diyor. 

Karaman'da, Karamanoğlu İbrahim Beyin 
yaptırmış olduğu imarethanede, «Kapım açıktır 
girin, malım mubahtır afiyetle yiyin.» diyor. 
Bunlar birer ana olarak vakfiyenin örnekleri. 

O devirde, o devrin vakfiye esaslarını tetkik 
eden bir Garplı müsteşrik, «Selçuklu Devletinde 
gezip dolaştığınızda, o çağda fakir insan görmez
diniz, bulamazdınız. Fakiri olmıyan memleketti 
o diyar.» diyor. «Çünkü, zengini insanlık borcu
nu bilir, fakir hakkını ayırmasını tanır, göz 
koymadan kendi fakiri, zelili, zebiii besler, do
yururdu.» diyor. 

Bu vakfiyeler sadece anamüesseseler olarak 
değil, kimi kimsesi olmıyan yetişkin çağa ge
len kızları evermek, delikanlıların düğününü 
yapmak için çeyiz vakfiyeleri kurulurdu. Kim
sesiz olan kimselerin cenazesini belediye değil, 
bu yolda kurulan müesseseler işletsin defnetsin 
diye defni karşılıyan vakfiyeler kurulmuştu. 

1912 senesinde Kıbrıs'ta yapılan bir envan
terde, Kıbrıs'ın yüzde 30 u vakıftı, Türk Müs

lüman vakfı idi. O vakıflara sahibolabilsey-
dik, bizim olduğunu bilip de koruyabilseydik, 
bulgun, 10 yıldan beri memleketin başına dert 
olan, bütçemizden büyük yük taşıyıp giden 
Kıbrıs hâdisesi olmazdı, Kıbrıs çoktan bizim 
olurdu, kaybolmuştur. Bizim olacak, bizim ka
lacak büyük imkânları kullanmamışız da 
şimdi büyük zorluklar içinde, zorlamalar için
de bulunuyoruz. Neye ve niçin biz Türk Mil
leti olarak fırsatları zamanında değerlendir
meyiz, ecdadımızdan kalan bu güzel eserleri 
tutmasını, korumasını bilmeyiz diye zaman za
man ben şahsıma ait ıstıraplar duyarım. 

:Büyük insan lâfla büyük değil, hizmetle
riyle büyük olan insandır, hayrı ile büyük 
olan insandır. Kanaatimiz odur (ki, II nci Mu
rat, Fatih'in babası, kumandanlığından fazla 
insanlık görüp, feragat görüp büyük olan in
sandı. Uzunköprü'yü yaptırırken bizzat çalışan 
ekibin başında durur, onların yemek ve sula
rını taşırdı. Fatih iSultan Mehmet dünyada 
ilk defa Fatih Külliyesini yapmıştı. O, modern 
üniversiteye doğru geçit... Bakamamışız. Ve 
kendisi yaptığı üniversitede müderrislik iste
miş, fakat o günün uleması «Veremeyiz, olmaz. 
İmtihana girer kazanır ve ehliyetini gösterir, 
sen, öyle olursun» »demişler. Nitekim de öyle 
verilmiştir. 

Eğer şurada ufacık, bu koca deryadan ver
diğim birkaç damla, koca harmandan verdi
ğim bir avuç çiçek misüllû örnekleri biz ya
şatmış olsaydık, bugün sosyal Devlet, sosyal Ana
yasa şunu emrediyor, bunu emrediyor, diye bir
birimize kem bakıp, şom ağızlı kötü dil kul
lanmazdık. Biz kökü mazide olan âtiyiz. 
Varmak istediğimiz şeylere ecdadımız çoktan 
varmıştır. Onları aJh koruyabilseydik, geliştir
meye lüzum yok, aynen aynı samimiyetle 
yaşatabilmiş olsaydık biz âtimizi çoktan bul
muş olurduk. G. P. olarak yaşatılmamış olma
sından çok üzgünüz. 

«ıBunlan yaptıran nedir?» demiştim. O de
virde hakan, sultan, vezir, zengin herkes gü
cünün derecesinde kendi ölümünden sonra ha
yırla anılmak, yaşamak için hayır işlerine ko
şardı. Onların insanlık duygusu, şevkati, mer
hameti yüce idi, onlar öz Müslüman idi, lâf 
Müslümanı değildi, hal, mâna Müslümanı idi. 
Mal bekçisi değil idiler. Mal, vârislere kalan 
nesnedir. Hayır ise 'kişinin kendine ait yaptığı 
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M. Meclisi B : 86 23 . 5 . İ970 O : İ 

hizmettir, ebediyete gider. Mevlâna ne güzel 
canlandırmıştır : «Ey zenginler!.. Çöllerdeki 
kumların adedince altınınız olsa, er, geç öle
ceksiniz, onları beraber götüremiyeceksiniz. öl
düğünüz anda vârisler üşüşecek; az bıraktı, 
sağlığında filâna fazla verdi, feşmekana fazla 
verdi diye kavga edecek. Eğer aklın varsa o 
servetini sağlığında hayır işlerine, yoksul, bi-
kez, bizarların dertlerine hizmet edici yollara 
harca ki, o servet seninle beraber gitsin, iki 
âlem için aJbad olasın.» der. 

Neden ve niçin biz böyle olduk, güzel mazi
den o güzel varlıktan niçin bu hale geldik?. 

Maalesef Devleti, milleti yönetenler çöktü; 
rüşvet, irtikâp alıp yürüdü, asayişi ve nizam 
bozuldu, eğitimde vazifeli kimseler teknikte, 
sanatta, iktisatta, modern ilim ve (bilimde geri 
kaldı, savsata, hurafe Devleti yönetenlerin, mil
leti eğitenlerin kafasını, beynini kapladı, fe
lâket bundan doğdu. Artık biz dünkü haşmete 
varmaya mecburuz. Bu kötü yönleri açıp, Dev
lete Devlet edecek hüviyette, ehliyette kişiler
le beraber vatandaşı uyararak, zengini uyara
rak israftan, reklâmdan kaçarak hakiki eğitim 
ve bilimle bu mesafeyi almak ümidindeyiz. 

Vakfın ne olduğunu böyle kısaca anlattıktan 
sonra, G. P. Grupu olarak biz Türk milletinin 
tarihi boyunca vakıf müesseselerine büyük bir 
değer verdiğini huzurlarınızda hürmetle kabul 
ediyor, «Yapanların cümlesinden Allah razı ol
sun» diyoruz. 

Demin arz ettiğim gibi, vakıflar zamanla kö
tü anlayışla istismarlara vesile olunca 1828 se
nesinde Osmanlı devrinde bir Evkaf Nezareti 
kurulmuş, daha sonra Cumhuriyet devrinde 
Seriye ve Evkaf Nezareti olarak hizmet gör
müş, bilâhara da lâğvedilip Başbakanlığın bün
yesinde bir genel müdürlük olarak hizmet gör
meye devam etmiş, Vakıflar Birliği olarak bir
çok kanunla nizamnameler çıkarmış ise de, de
minden beri bahsetmeye çalıştığım ve kısaca 
örneklerini verdiğim vakfın gayesine uygun, 
onu yaşatacak, o ruha hizmet edecek imkânları 
maalesef verememiştir. Medeni Kanunla da va
kıf kurabilmek ağır hükümlere bağlı olduğu 
için, eski vakıflara yenileri - üzüntüyle ifade 
edeyim ki, - eklenememiştir. Sosyal müesseseler 
gelişmediği gibi, gelişmesi de âdeta firenlen-
miştir. 

Bunun içindir ki, değişen ve gelişen Tür
kiye'de içinde bulunmuş olduğumuz sosyal ve 
kültürel şartlara göre bu vazifeyi yüklenmiş 
olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne, bu hizmet
lerini daha rantabl, daha verimli görebilmesi 
için işe yarar, işler, bugünün ihtiyaçlarına ce
vaz verir bir teşkilât kanunu getirmeye mecbu
ruz. Gerçi bir ay kadar evvek kanununda bâzı 
değişiklikler yaptık, birçok zararlı hükümleri 
tasfiye ettik. Inşaallah bu tasfiye edilen hüküm
lerle çıkacak kanun bu uğurda anlatmaya ça
lıştığım dertleri mühimce bir kısmını hallede
ceği kanısmdayim. 

1967 senesinde çıkan 932 sayılı Kanunla da 
Medeni Kanunun vakıfla ilgili hükümleri hafif
letilmiş, yeni vakıf kurma imkânları verilmiş
tir, ama geçen sene yönetmeliği henüz çıkmamış 
idi, işlemiyordu, inşaallah bu sene çıkmış olur, 
işlemek üzere halk hizmetine açılmış olur. 

Vakıfların çeşitli kaynaklardan temin edi
len verlığı 52 milyondan yükselerek 100 milyo
nu aşmış durumdadır. Bu senski bütçesini tet
kik edersek, bütçesinin tümü 67 998 000 liradır. 
Bunun 42 414 000 lirasını kendi bünyesinden, 
25 525 000 lirasını da Hazineden yardım almak 
suretiyle bütçesini yürütecektir. Kendi bün
yesinden sağlıyacağı 42 milyonun birinci geliri 
kira gelirleridir, ikinci gelirleri hâsılat gelirleri, 
Üçüncü gelirleri de Vakıflar Bankasının sağlı
yacağı kârlardan doğacaktır. 

Yeri gelmişken söyliyeyim; Vakıflar Banka
sı 13 senelik kısa mazisine rağmen emsalleri 
içerisindeki bankaları, kendinden çok evvel ku
rulmuş bankaları ve diğer güçlü bankaları geç
miş, Türkiye çapında ve Türk halkının, Türk 
milletinin ekonomik ve bankacılık yönünden 
büyük gelişmeler içerisinde hizmet gören bir 
müessese olmuştur. Bankanın kuruluşunda eme
ği geçen ve halâ bu anlayış içinde bankayı yö
neten bütün kadroyu hürmetle, saygiyle anıyor 
ve daha büyük hizmetlerini görmek ümit ve 
arzusunda olduğumuzu ifade ediyoruz. 

Bankanın şube sayısı 110 iken şimdi 138 e 
varmış ve bu sene açılacak 8 şubesiyle de 146 ya 
varacaktır. 

Bankanın yıldan yıla artan kârı 8 milyon li
radan başlamış ve bu sene 14 milyon lira sevi
yesine gelmiş bulunmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü yüzde yüz şartla
rına riayet etmemekle beraber, İstanbul'da 360 
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yataklı bir Guraba Hastanesini, aynı arazide ya
pılmakta olan 34 milyon proje değerli modern 
hastane inşaatını ve muhtelif illerde 41 aded 
öğrenci yurdunda 4171 talebeyi barındırmakta 
ve ayrıca muhtelif illerde 32 imarethanede bi-
kes, bizar kimselere bakmaktadır. 

Muhtelif vilâyetlerde halen yapmakta ol
duğu motel ve otellerle de âmme hizmetine ve 
şehirlerin ihtiyaçlarına büyük çapta katkıda 
bulunan bir müessese haline gelmiştir. 1968 
de 10, 1969 da 5, 1970 te 6 işhanı yapmıştır. 
G. P. olarak ihtiyaç duylan yerlerde daha da 
yapmasını VG ihtiyaçların karşılanır şekilde 
hizmete gidilmesini arzu ve temenni etmekteyiz. 

Bugün vakıfların elinde e3ki eserlerin ço
ğunluğu millet olarak ecdadımızın kurduğu, 
millî pasaport, millî hüviyet mesabesindeki 
tarihî âbideler imizdir. Bunların pek çoğu yı-
«Mımuya yüz tutmuş, harebe olmaya yüz tutunuş 
iken, şükür ki, son on yılda ahman ciddî plân
lama ve çalışmalarla pek çoğu kurtarılmış, elde 
kalanlar da inşallah bu gayret temposu içerisin
de kurtulacaktır, buna kaaniim. 

Yedi defa Batı'ya gittim, gördüm, o Batılı 
ecdadına nasıl sahip çıkmış, eski eserlerine na-
£jl sahip çıkmış.. Bir küçük toz zerresi yok, 
gelin odası kadar süslü, bir ressamın tablosu 
kadar işlenmiş, o gün yapılmış gibi elde tutul
maktadır. Büyük özenti içinde kaldım, kendi 
kendimi öksüz, yetim hissettim. Ne olur hep be
raber, hepimiz mazimizi, tarihimizi sevelim. 
Bizi geleceklere, istikballere götürecek olan bu 
tarihî eserlerimizi yaşatabilmektir, âbidelerimizi 
yaşatabilmektir. inşallaJh kalanları da kısa süre 
içerisinde aynı incelik, hassaslık içerisinde ona
rılmış görürüz. Bunların miktarı 4 000 in üze
rindedir. Bunların onarılması için ayrılan para 
b\ı sene, bütçesinde 15 055 000 liradır. Biz bu
nun artmasını beklerken, maalesef düşmekte 
olduğunu üzüntü ile beyan etmeye mecburuz. 
Geçen sene 23,5 milyon, daha evvelki sene 
20 450 000 lira olduğu halde bu sente 15 655 000 
liraya düşmüş olması G. P. olarak bizim üzün
tü kaynağımızdır. 

iBiz bir aşırı milliyetçi anlayışta değiliz. 
Milliyetçilik lâfla olmaz. Milliyetçi kişi köküne 
bağlı, tarihine bağlı, onları lâfla değil, eser
leriyle korumasını bilen kişidir. Bu anlayışta 
olarak bu eserlere cümlemizin sahip çıkması 
lâzım. 

4 000 eserdir, her sene otuzar milyon lira 
harcarsak 20 senede ancak altından kalkacağız, 
ama ancak bunun yarısını, 15 milyon lira veri
yoruz. Biz bunu hiç bakmamak değil, ama mü
kemmel bir şekilde arzu edilene kavuşturmak 
;0n ele alınmış olarak görmüyoruz. Hükümetin 
bu seneki hesaplarından mütevellit kısma, za
ruri olmuş olabilir; gelecek yıllarda telâfisini 
ve kısa zamanda bu eserlerin onarılmasını iste
mekteyiz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilen ve 
köy ve kasaba dernekleri tarafından yapılmak-
1; olan camilerle ayrılan faslın kifayetsizliğini 
itirafa mecburuz. Bilhassa dağ köylerini bun
dan yoksun kılamazsınız. Gezdiğimiz çok yerde 
görmekteyiz. insanı ibadet anlayışından yok-

- sun kılamazsınız, bunu yapacaktır, ama fakir 
yoksul kişilerdir, kendi kaynakları ile yapa-
ınıyan pek çok köyler var. Bu köylerin bu cami
lerini yapabilmeleri için bu yardımların 100 
liradan 500 liradan değil, çünkü bugün için bu 
meblâğlar hiçbir şey değildir, hiç olmazsa 1 000 
liradan başlayıcı bir ölçüye kavuşmalıdır. Bu
run için de bu faslın artırılmasına taraftarım.' 

'Biraz evvel arz ettiğim eski eserlerin bakım 
ve onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğü üc
ret ve kadro kifayetsizliği içindedir. Yıllar yılı 
her sene bunu söyleriz. Geçen gün çıkmış olan 
tâdil kanunu inşallah bu ücret ve kadro kifa
yetsizliği mevzuunu halleder de Vakıflar Genel 
Müdürlüğü kendi bünyesinde bu tarihî eserle
rimizi yaşaitacak teknik elemanı, ihtisas elema
nını, tiıtr saihilbi mimarı, mühendisi barındırmış 
olabilir. Bugüne kadar maalesef bu imkânsız
lıktan dolayı yeteri ehil derecede mimar ve mü
hendis bulundurulamıyordu. Bu bir mimar işi 
değildir, beyler, bu bir mühendis işi değildir, 
onun için de bu sanata âşık, vecd sahibi kişi
ler ancak bu hizmeti yürütürler. Bu tip insan
ları, hakan gibi yaşatmak değil, ama onu bir 
insan gibi yaşatacak ücreti vermek lâzımdır. 
Nerede bulacaksınız raJhmtetli Saim Beyi ki ka
rın tokluğuna bu işlerin peşinde koşsun, kendi 
evlâdından daha çok sevsin, gözleri dolu dolu 
vecd içinde bu esreleri seyrederken ağlasın... 
Bulamıyacağimıza göre. İdealizm güzel şey ama, 
gerçekten hareket edilmezse hiç kıymeti yok
tur. öyleyse bu eserleri reötore edecek mimar 
ve mühendis de çalışsın, diyelim, ama bunun 
yanı sıra da emsali müesseselerdeki arkadaşla-
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rınm aldıkları ücreti de vermeye mecburuz. 
Genel Müdürlük bu sıkıntı içinde idi. Temenni 
ve ümidediyoruz ki, bu son çıkan tadil tasarısı 
ile bu boşluk doldurulmuş olsun, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü şimdiye kadar 
bu eserleri tamir ettirmek için 2490 sayılı iha-
Is Kanununa tabi olarak işlem yapardı. 

Boyler, bir köprü meselesi, bir yol meselesi, 
bir okul meMeısi gibi değildir bu eserler. Bu
nun inceliği vardır. Bunu her mütaahhit yapa
maz. Bu yolda ihtisas saJhibi mütaahhitlere bu 
işleri vermek şarttır, fakat, maalesef bu ka
nun bağladığı için verilemiyordu. Bu da de
ğişti. Temenni ederiz ki, bundan böyle iş ehline 
verilecek; «eski eseri tamir ediyorum», diye 
beton yığnılarma döndürücü mütaalhhitlere de
ğil, yapıldığı tarihteki orjinal haline uygun ha
le geçtirecek, sanattan anlıyan kimselere veril
mesi imkânı doğmuş olacaktır. 

Vakfıların ciddî olarak bir envanterinin ya
pıldığına biz G. P. olarak inanmıyoruz. Va
kıfların son aşamadaki hizmetlerini, iyi yönle
rini, bu kadroda gelmiş geçmiş hizmet edenleri 
takdirle anıyorum. Her ne zaman gitmiş'sek 
anlayış göstermişlerdir; bir Konya'lı olarak 
Konya eserleri hakkında yardım görmüşüm-
dür. Türkiye çapında faaliyetlerini görmekte
yim. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür 
ederken, daha ileri seviyelerde muvaffakiyet
leri Ulu Tanrıdan dileyeceğim. Ancak, vakıf 
envanterinin ciddî olarak tutulmasını biz 
G. P. olarak özlemekteyiz. Hakikaten Türki
ye'deki mevcut vakfı sıralayan, listeleyen bir 
envanterin tutulduğundan biz şüpheliyiz. Yeni 
yeni vakıflar çıkıyor. Maalesef, vaktiyle hara
miler yürütmüş bu vakfı, üzüntü kaynağı bu 
zaten. Bunları bulucu, daha inceleyici bir araş
tırmaya girilmenin lüzumuna biz G. P. olarak 
inanmaktayız. 

Eski belgeler, vakfiyeler var. Bunların da 
biran evvel yeni harflere çevrilmesini arzula
maktayız. Zira, artık eski vakfiyeleri anlıya-
cak kişiler, ibrahim Hakkı Konyalı gibi kal
madı, rahmetli oldu, kalanlar da rahmeti Rah
mana kavuşmak üzere. Bu bir titr işidir. Bun
ların nesli tükenmeden, bu eski vakfiyeleri ye
niye çevirmenin zaruretine biz G. P. olarak inan
maktayız. Bunlar da ölürse korkarım başka di
yarlardan tercüman veya anliyan kişi getiririz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün hayırlı işlet
melerinden birisi de zeytinlik işletmeleridir. 
En çok verim veren müesseselerden birisidir. 
Her sene 4 milyona yakın verim vermekte ve 
kanatimiz odur ki, G. P. olarak, büyük bir sos
yal hizmet görmektedir; fırlayıp giden yağ fi
yatlarının yanında normal kârla halka hitabe
den, halkın sofrasına yağ veren satışlar yap
mak suretiyle iyi bir hamlenin içindedir. Gidip 
görmedim, ama görenlerden duyuyorum, çevre
de bu tarım kolu ile uğraşan, zeytincilikle uğ
raşan köylüye de örnek olacak bir çalışmanın 
içerisinde müstesna bir seviyeye kavuşturul
muş. G. P. Grupu olarak da bu örnek çalışma
larından dolayı ilgilileri şükranla anıyor, teşek
kür ediyoruz. 

Bunun yanısıra, bizim G. P. olarak kanaati
miz odur ki, bunca geniş işleri yapacak, eser
leri yaşatacak, tamir edecek, mevcut işletmeleri 
rantbal bir şekilde yürütecek olan bir bakan
lık ayarındaki Genel Müdürlüğün, bölük pör
çük arazileri işletmesine imkân yok. Bu kü
çük parçalar halindeki toprakların, normal iş
letme ünitesinde olmayan toprakların, biran 
evvel değeri fiyatından elden çıkarılıp, çevre
deki topraksız vatandaşa verilmesinin ve kar
şılığının da çarçur edilmeden gelir sağlayıcı 
bir müesseseye kalbedilmesinin yerinde olaca
ğını kabul etmekteyiz ve bu konuda çalışmala
ra başlanılmasını arzu etmekteyiz. 

G. P. olarak bizi dinlediğiniz için hepinize 
çok teşekkür eder, bu arz etmeye çalışmış oldu
ğum vakfı yapan kişilerden, ölmüşlere rahmet
ler, kalanlara ve ölenlerin mevcut evlâtlarına 
huzurlarınızda selâmetler diler, teşkilâtın mu
vaffak olmasını temenni ederim. Saygılarımla 
efendim. (A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Lâ
tif Aküzüm.. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, Sayın Lâtif Aküzüm rahatsız olduğun
dan müsaade ederseniz grup adına bendeniz 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Rahatsız olduğuna binaen za-
tıâlindz konuşacaksınız. Buyurunuz Sayın Ah
met Buldanlı. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET BULDAN
LI (Muğla) — Sayın Başkan, muhitsrem millet
vekilleri, 
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Memleketimizde kuvvetli bir mazisi tarih 
boyunoa önemli hizmetleri olan bir sosyal mü
essesenin, Vakıfların Bütçesini müzakere eder
ken, ecdadımızın hayırseverliğini ve bıraktığı 
eserleri düşünerek haz ve gurur duymaktayız. 

Şahsi mülklerini kendi arzu ve iradeleriyle, 
şahsi mülkiyetlerinden çıkararak hayır ve sos
yal hizmetler yapmak maksadiyle ebedî olarak 
insanların menfaatine terk eden hayır sever ec
dadımızın tesis ettiği vakıflar, islâm Türk ta
rihinde sosyal yardım ve sosyal dayanışmanın 
en güzel ve kıymetli misalleridir. Su, yol, ker
vansaray, kaibîis'a:'! gibi âmoırs ihtiyaçları, kü
tüphane, okul, üniversite gibi millî eğilim, has
tane, dârülac^e gibi yardım ve şevkat mües-
esseselcri, birer sanat harikası teşkil eden ca
mi, ç3şma, sebil gibi âbideler vakıfların eseri
dir. Osmanlı imparatorluğunun yükseliş dev
rinde en yüksek noktasına çıkan Türk vakıf
ları, imparatorluğun inhitat devrinde, diğer 
sosyal meşalelerde olduğu gibi birtakım suiis
timal, yangın ve ihmaller, mütevellilerin suiis
timali icareteyıı müessesesinin kötü tatbiki do-
layısiyle gelinmede ve sosyal hizmetlerini ifada 
sıkıntılı devreler geçirmiştir. Bütün bunlara 
rağmen evkaf nezareti Cumhuriyet devrinde 
de Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle mazbut va
kıfların bizzat idare edilmesi ve mülhak vakıf
ların murakabesi, vakıfların varlığını muhafa
za ve birçok hizmetleri ifa etmesine büyük mik
yasta müessir olmuştur. Vakıflar Genel Müdür
lüğünün bilhassa son birkaç sene içerisinde 
Türk toplum hayatında girişilmiş bulunan çok 
hızlı gelişmeye muvazi olarak, bu müesseseyi 
kuvvetli bir surette gelişmeye doğru götür
düğünü memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Şimdi işaret edeceğim şu noktalar çok 
önemli ve ümit vericidir: 

Senelerden beri yapılmaimış olan vakıf akaar 
ve, hayratın envanteri yapılmıştır. Tapu ve 
vakfiye kayııtlariyle karşılaştırılarak tesbit edi
len envanterin ikmal edilmek üzere olduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. Artık vakıf mallar tam 
bilinecek ve onlardan tam yararlanılacaktır. 
3 500 ü bulan ecdat yadigârı ve her biri dev
rinin ve birçoğu dünya medeniyet tarihlinin bi
rer şalhaseri olan vakıf, hayrat, âbide ve eski 
eserlerin onarımı ilim ve tekniğin icaplarına 
uygun olarak ralöve ve projelere müsteniden 
gittikçe artan bir tempo ile yapılmaktadır. 
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 72 
milyon liralık harcamasına mukabil, ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında 105 milyon liralık 
harcamanın hedef alındığını memnuniyetle kay
detmek isterim. 

Restore edilen eserler arasında kevransa-
raylarm alınması ve bunların ispanya parodol-
ları gibi modern oteller haline getirilmesi Va
kıflar Genel Müdürlüğünün çok olumlu çalış
malarının bir ayrı yönü olmuştur. 2 155 000 li
ra sarf edilerek restore edilen, orjinal bir otel 
haline getirilen Kuşadası öküz Mehmet Paşa, 
Kervansarayı dolar üzerinden kiraya verilmiş
tir. Edirne Kervansarayının bu sone açılması 
beklenmektedir. Aksaray Sultarhanı, Payası 
Kervansarayı aynı maksatta, restore edilmekte
dir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye 
sathına yayılmış bulunan eski kervansarayları 
o zamanki fonksiyonuna benziyen bugünkü ko-
noklama tesisleri haline getirmesini, Türk tu
rizm sanaynnin inkişafı bakımından önemli bir 
faktör saymaktayım. 

Vakıf gayrimenkullerin yenileıımıeDİ, satı
lan gayrimenkullerin parasiyle yeni gayrimen-
kuller inşası, vakıf sosyal hizmetlerin gelişti
rilmesi konularında da Genel Müdürlüğü yoğun 
bir çalışma içerisinde görüyoruz. Filhakika, 
1960 - 1965 yılları arasında dört işhanı inşası-
Ba başlamışken, 1966 yılından bugüne kadar 
23 işhanı, çarşı, otel, hastane binası inşası ihale 
edilmiştir. Yatının tutarı 96 250 000 liradır. Bi
rinci Beş Yıllık yatırım tutarı 25 milyon lira, 
ikinci Beş Yıllık yatırım tutarı 107 milyon li
radır. 

Alman tedbirlerle vakıf mallar gelirlerinin 
süratle artmış olduğunu görüyoruz. 1963 te 
11 milyon lira olan gelir, 1970 bütçesinde 
41 670 000 liraya ulaşmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfiye şartla
rında kayıtlı hizmetleri ifaya ayrı bir önem 
vermekte ve sosyal hizmetlerini de yüzde yü
zün üstünde geliştirmektedir. Vakıf Gureba 
hastanesi, fakir öğrencileri barındıran orta 
tahsil talebe yurtları, fakir öğrencilere verilen 
burslar, fakirler için açılan imaretler, kör ve 
fakirlere yardım hizmetleri bunların başında 
gelir. Vakıf Gureba Hastanesinin 34 milyon li
ralık yeni bir binaya, kavuşturulması çabasını, 
öğrenci yurtlarının 21 den 42 ye ve bunlardan 
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yararlananların 1902 öğrenciden 4171 öğrenciye 
(çıkarılmasını, geçen sene Ankara'da modern 
bir yüksek tahsil kız yurdunun açılmış olmasını, 
imaretlerin 21 den 32 ye çıkarılmasını çok olum
lu, müspet çalışmalar olarak kaydetmek isterim. 

Vakıf zeytinliklerinden ve zeytinyağı fabri
kalarından elde edilen yağların perakende satış 
ımağazalariyle halka ulaştırılmasını, vakıf Taş-
(delen suyunun modern cihazlarla teçhiz edilerek 
işletmeye açılmasını, vakıf neşriyatındaki ve va
kıf galeri müzelerindeki gelişmeyi, bilhassa yaz
ma eserler müzesi çalışmalarını şükranla karşı
larım. 

Bu vakıf müesseselerinden ayrı olarak, Va
kıflar Genel Müdürlüğünün uhdesinde bulunan, 
önemli bir işletmesi olan ve Türk ticaret ve eko
nomi hayatında etkili faaliyetler kaydeden Va
kıflar Bankasının gittikçe gelişen çalışmasını 
burada ayrıca memnuniyetle işaret etmek iste
rim. Onbeş sene evvel vakıf paraların işletilme
si maksadiyle kurulan bu banka, bugün modern 
bankacılık sahasında faaliyet göstermekte ve 
Türk ticari ve ekonomik hayatında mühim rol 
oynamaktadır. 

Şurasını istitraden arz etmek isterim; vakıf
ların bâzı arazileri vardır. Bu arazilerin üzerin
de bulunan zeytinlikler, fıstık çamları gibi bâ
zı verimli meyva ağaçları da bu vakfiyenin için
de bulunmaktadır. Buraları, halk tarafından 
uzun yıllardan beri zilyed olarak kullanılmak
tadır. Temennimiz odur ki, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü, kendi statüsü içerisinde halkın zilye
dinde bulunan bu zeytinlik ve çamlıkları da sa
tış bedeli alınmak suretiyle halka devredilmesi 
faaliyetinden âri olmıyacaktır. 

Görüşülmekte olan Vakıflar Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin hayırlı olması dileğiyle sözlerime 
son veriyorum. Saygılarımla. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti-
yen? Yok. Şahısları adına söz istiyenlere sıra 
geldi. Sayın Hüsamettin Akmumcu? Yok. Sa
yın ibrahim Sıtkı Hatipoğlu? Yok. Sayın Naci 
Çerezci, buyurunuz efendim. 

MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ecdat yadigâ
rı eserlerin korunması ve yeniden kazandırılma
sı konusundaki faaliyetlerine değinmek üzere 
huzurunuzu işgal ediyorum. 

Vakıflar İdaresi, Türk medeniyet tarihinin 
sembolleri olan âbide ve sanat eserlerini orijinal 
zenginliğine ve taşıdıkları sanat kıymetlerine 
zarar vermeden gelecek nesillere ulaştırmak gi
bi fevkalâde önemli bir görevin sorumluluğunu 
taşımaktadır. Başka bir deyimle, bugün Genel 
Müdürlük Türk mazisinin haşmetini bizden son
rakilere bütün değerleriyle intikal ettirmek şans 
ve bahtiyarlığına sahip bulunmaktadır. 

Hafızamızı yoklar ve 25 yıl önceki durumla 
bir karşılaştırma yaparsak, bütün vatan sathın
da ve bilhassa istanbul'da, istanbul'u Türk ya
pan birçok cami, mescit, medrese, çeşme ve sebil 
gibi eserlerimizin bugünkü mamur durumu, 
memleketimiz için, talihimiz için, sanatımız için 
gönüllere inşirah vermektedir. Külliyelerimiz 
geniş çapta kurtarılmış bulunmaktadır. Onarım
larının ilim ve sanat esaslarına uy^un olarak 
yapılması ve projelerinin Yüksek Anıtlar Kuru
lunun tasvibinden geçirilmekte olması, millî 
eserlerimizin en iyi şekilde muhafazasının temi
natı olarak telâkki edilmelidir. Anadolu'da da 
birçok eserler onarılmıştır. îîer yıl 150 - 200 
e3er üzerinde yapılan çalışmalar, mazimizin hâ
tıralarını, sanat kıymetlerini yok olmaktan kur
tararak bizlere yeniden kazaııdırma,ktadır. Bu 
müspet çalışmaların sonuçlarını, eski eserlerin 
hangi durumda ele alınarak ne hale getirildiği
ni Vakıf Fotoğraf Galerisinde bizzat müşahede 
etmelerini değerli arkadaşlarıma tavsiyeye şa
yan bulurum. 

İstanbul'da denize kaymakta olan Ortaköy 
Camimin tahkimi ve restorasyonu, Beylerbeyi 
Camiinin nefis restorasyonu, Saltuklarm büyük 
eseri olan Erzurum Ulucamiin restorasyonu, 
Kayseri ve Konya Ulucamilerinin restorasyonu, 
Kuşadası, Edirne kervansarayları, Aksaray Sul-
tanhanı, Haseki Medresesi, Kayseri Tıp Fakül
tesine tahsis edilen Şifahiye Medresesinin resto
rasyonu halen üzerinde çalışılan büyük işlerden 
bâzılarıdır. Bütün bunlar ve diğerleri, birçok 
medeniyetlere sahne olmuş bulunan ülkemizin 
tapu senedi ve medeniyet belgesi vasfını taşı
maktadır. Bugüne kadarki gayretleri bâzılarını 
kurtarmıştır, kazandırmıştır, fakat geride kur
tarılması gereken, hamdolsun daha pekçok eseri
miz vardır. Onarmakla, harabolma durumunda 
olanlara el uzatmak hususunda daha süratli bir 
tempo ile çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu da, 
ancak Vakıflar Bütçesinin ilgili faslına, meselâ 
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en az 15 milyon lira ilâvesiyle gerçekleştirilebi
lir. Bu dileğin, bu yıl için tahakkukunun müm
kün olamıyacağmı müdrikim. Ancak, önümüzde
ki yıllar bütçelerinde göz önüne alınması içten 
temennimizdir. 

Sözlerime son verirken, dünya sanat çevrele
rinde de lehimizde gayet olumlu akisler yaratan 
ecdat yadigârlarının en güzel şekliyle millete ka
zandırma çalışmalarım dirayetle yürüten, başta 
Sayın Genel Müdür olmak üzere bütün Vakıf
lar Genel Müdürlüğü mensuplarını tebrik eder, 
saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Osman Tan? Yok. Sa
yın Rıfkı Danışman vazgeçtiler. Sayın Sakıp 
Hiçerimez? Yok. Sayın Hüseyin Abbas, buyu
runuz efendim. 

Sayın Abbas, biliyorsunuz kişisel görüşler on 
dakika ile kayıtlanmıştır. Lütfen bu lâzimeye 
riayet ediniz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 

Dinî ve millî geleneksel bir müessese olan 
vakıflar, bugün Başbakanlığa bağlı katma büt
çeli tüzel kişiliği haiz bir idare olarak Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. 
Aslında dinî, islâmi bir müessese olan vakıflar, 
ecdadımızın bislcre emanet ettiği birer vedia
dır. Vakıfların heyeti umumiyesinin menşei ve 
kuruluşu dinî esasata dayanır. Vakıf, lûgatta 
hapis tutmak demektir, islâm hukukunda ise, 
muayyen bir mal sahibinin mülkünde hapsede
rek gelirini tasaduk etmektir. Diğer bir tâbirle; 
aslı satılmamak, miras olarak alınmamak, ba
ğışlanmamak şartiyle âmme menfaatinde kullan
maktır. 

Vakıf, şahsın hayır ve yardım arzusunu ebe-
dileştiren içtimai bir müessesedir. îslâmî inancın 
en büyük bir eseridir. Vakfın mesnedi her şey
den önce dinîdir. Kur'anı Kerîm'in Maide Sü
resinin 120 nci âyeti kerimesinde; «Semavat ve 
arzda ve onların içinde bulunan her şeyin ger
çek sahibi Allah'tır. Ve Allah her şeye kaadir-
dir.» buyurulmaktadır. Hazreti Muhammed 
Aleyhisselâm ise bir hadisi şeriflerinde şöyle bu
yurmaktadır: «insan ölünce amel defteri kapa
nır, ancak 3 şahsmki müstesna. Birincisi; sada-
kai cariye» Yani, devamlı sadaka bırakan, «ikin
cisi; Hayırlı evlât yetiştiren, üçüncüsü, ken

dinden sonra faydalanılan ilmî eserler bırakan 
âlimlerin amel defterleri, kendileri öldükten 
sonra da onlardan faydalanıldığı müddetçe sa
hiplerine Cenabı Hak sevap yazar.» buyurmak
tadır. 

islâm âlimleri sadaki cariyeyi vakıf diye 
tefsir etmişlerdir. İşte bu ilâhî prensiplerden 
feyz ve ilham alan ecdadımız, yaşadıkları top
rakların üzerini ölmez eserlerle doldurmuşlar, 
fakat bizler bunların kıymetini bilemediğimiz
den hor kullanmış, har vurup harman savurmu-
şuzdur. Vatanımızın tapu senetleri olan bu ec
dat yadigârlarının yakın zamanlara kadar du
rumları çok feciydi. Birçokları belediyelere 
aktarıldı, faydalanılmıyor gerekçesi ile yıktırıl
dı. Vakıf, eserler, aslında Devlete veya şahsa 
tapulanamaz, hiçbir suretle satılamaz, dağıtıla
maz, vakfiyesindeki hizmet gayesi dışında bir 
işte kullanılamaz. Bu şartlara riayet edilmediği, 
vakfın inancına ve emeline saygı gösterilmediği 
için, milletin vakıf yapma arzusu kırılmıştır. 

Bir memleketin kalkınabilmesi için, yalnız 
Hükümetlerin her hizmeti kısır bütçeleriyle ba
şarmalarına imkân yoktur. Milletin de birçok iç
timai müesseselerin kurulmasında yardımına 
ihtiyaç vardır. Yarım asırdır bu ruh öldürüldü
ğü için, memleketimizde vakıf yapılmamakta, bu 
yüzden Hükümetler de isteklere tek başına ce
vap verememektedir. Allah'ın rızasını kazanmak 
için, yeniden vakıf kurmak arzusunda olan 
Müslümanları bu arzularını gerçekleştirmek* 
için, vakfın şartlarına riayet edecek müeyyide
leri getirmek ilgililerin asıl görevlerindendir. 
Böylece, bütçe imkânsızlıklarından dolayı ya-
pılamıyan birçok içtimai ve kültürel hizmetler, 
milletin iştirakiyle başarılmış olur. 

Sayılan milyonları, gelir ve değerleri milyar
ları bulacak olan vakıfların, 1963 sayımında 20 
bin civannda olduğu ve kıymetlerinin de 1 mil
yar civarında takdiri yapılmışsa da, biz bunları 
çok eksik bulmaktayız. 7044 sayılı Kanunla bu 
eserlerin bakım ve onanmı Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne verilmiştir. Vakıflar, bugünkü kısır 
bütçeleriyle bunların onarımını yapamamakta, 
memurunun maaşını dahi vermek için, Hazine
den yardım istemek durumunda kalmaktadır. 

Lâikliğin yanlış yorumlanıp, kaynağı kuru
tulan vakıflara eski hüviyeti iade edilmek için 
maziye karşı duyulan tahrip zihniyetinden kur
tulmadıkça, bu dâva kökünden halledilemez. 
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M. Meclisi B : 86 23 . 5 . 1970 O : 1 

Müzelerimizdeki yazma eserler, arşivler ve 
her türlü kıymetli eserlerin muhafazası için, 
Plânlamanın öngördüğü maddi yardımların mut
laka bu sahalara aktarılmasında zaruret var. 

Diğer bir husus Ayasofya Camii ki, Fatih'in 
cengâverleriyle ilk Cuma namazı kılıp, fetih hak
kı olarak camiye tahvil ettiği bu mübarek ese
rin, bizzat kendi hazırladığı vakfiyesinde bu 
mabedin, Müslüman Türk Milleti payidar olduk
ça cami olarak kalmasını vakfetmiştir. Bugün 
burası camilikten çıkarılıp müze olarak kullanı-
dığma göre, acaba Türk Milleti bugün Türkiye'
de hakikaten payidar değil midir? Bu bizleri çok 
düşündürmekte ve kendi kendimizden âdeta şüp
he etmekteyiz. Mabetlerin başka hizmette kul
lanılmayacağı hakkında, kanuni bir hüküm de 
bulunduğu halde, köhne Bizansı ihya etmek zih
niyetini taşıyan, «rnegalo idea» peşinde koşan 
Yunanlılara, vatanımıza göz dikmiş düşünceleri
ne karşı fırsat vermek gibi bir hal almaktadır. 
Bunu önlemek için biz takdiri; millete, tarihe ve 
gelecek nesillere hesap vermek durumunda olan 
Hükümetimize bırakıyoruz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçerimez.. Yok. 

Sayın Naci Gacıroğlu, buyurunuz. 
NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Hayır ve hasenatın cemiyete, devlete maşe

ri mânada, içtimai mânada hizmetin mümessili 
e'cdat yadigârı vakıf bütçesinde, efkaf büt
çesinde şahsan huzurunuzda ben de söz almış 
bulunuyorum. Bu mevzuda, ecdadımızın ber-
güzarım yâdetmek bakımından, içtimai bu bü
yük eseri bir nispet dâhilinde bu kısa zaman-. 
da dile getirebilirsem, kendimi mutlu addedece
ğim. 

Bir insan irtihal ettiği zaman, ahrete av
detinde en büyük eseri hayırlı bir evlâttır, 
ilimdir ve tslâmi mânada, müctehidlerin ifade 
ettiği gibi sadakai cariyedir, irtihal eden mer
humun en büyük eseri, sadakai cariyedir. Han
ları, hamamları, islâmi eserleriyle köprü ve 
çeşmeleriyle sadece cemiyete hizmet gayesi 
içerisinde bulunan vakıf eserler, elbette ki ölen 
bir insanı, geriden en fazla yâdedecek, ona 
hayır, hasenatı duasiyle ismini yaşatacak en 
büyük eserlerdir. 

Aziz arkadaşlarım,, bugün hepimiz iftihar 
ediyoruz; Selimiye Camii Süleymaniye Camii, 

Fatih Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, efen
dim büyük köprüler, bütün bu hasenat neti-

' ce itibariyle vakfın Türk içtimai bünyesine he
diye ettiği en büyük eserdir. Turizm bakımın
dan memleketimizi birer âbide olarak süsliyen 
bu hayır, hasenatı ve bu hayır, hasenatı bize bı
rakan merhumları, burada şükranla yâdetmek 
isterim. 

Muhterem milletvekilleri, 
Vakfın içtimai mânasının ötesinde diğer mâ

nası, servete karşı düşmanlığı, ihtirası orta
dan kaldırması, vicdanında mâkes olan, kendi 
arzusiyle cemiyete hizmet etmek istiyen eser
leri meydana çıkarmasıdır Malumuâliniz, sos
yalizmde komünizmde cebir vardır, tslâmiyetin 
en tabiî eseri mahiyetinde bulunan vakıflar
da, fert kendi vicdanından kopan sesle hiç
bir şekilde cebir ve tazyike mâruz kalmadan, 
sırf vatandaşlarına hizmet için köprüler yapar, 
çeşmeler yapar. Bunu, köprü yapmaya, çeşme 
yaptırmaya celbeden bir kuvvet mevcut değil
dir. Zaten asli mânada İslâmiyetle sosyalizmin 
ayrıldığı bir eser, bir numune olması bakımın
dan, zekâtın, vakfın bu mânada çok büyük bir 
değeri vardır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Vakıf eserler iki kısma ayrılır: Mazbut va

kıfla*1, mülhak vakıflar. Tatbikat itibariyle na
zarı dikkatimi celbediyor, imar ve ihyası müm
kün olmıyan, vakıfnamenin vakfın gayesine 
hizmet gelirini sağlıyamıyacak duruma gelen 
mazbut vakıflar, maalesef satılmaktadır. Sa
tış gayesi, elbette ki vakıfnamedeki, yani tüzü-
ğündeki gayesine uygundur. Mazbut vakıflar
dan elde edilen gelirlerle istanbul'da şahane 
oteller tesis edilmekte, elbette ki istanbul'da sa
tılan mazbut vakıflardan işhanları yapılmak-. 
tadır. 

Mülhak vakıflar, yetim vaziyetinde, kendi 
kaderine terkedilmiş durumda, bulundukları 
şehirlerin en güzel yerlerini işgal etmiş olma
larına rağmen, kiracısı tarafından istenildiği 
şekilde kullanılmakta, kiracının bir bakıma 
malı addedilmekte, 5 - 1 0 sene içerisinde için
de oturduğu, kiracıyı zengin etme vasıtası sa
yılmaktadır. Çünkü, emsaline nazaran vakıf 
mecurun, vakıf gayrimenkulun geliri, kirası çok 
dûn bulunmaktadır. 

Bu hususlarda Sayın Vekilimizin gerekli alâ
kayı gösterdiğinden ve bundan sonra da gös* 
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tereceğinden şüphesiz ki eminiz. Bu mânada, I 
Saltuklulardan kalma Ulu Camii'nin tekrar 
imar ve ihyasında, restoresinde çok büyük hiz
metleri, dokunduğu için, Rüstempaşa Bedeste
ninin, 14 ncü asırdan kalma Rüstempaşa Bedes
teninin imarında büyük yardımlan bulunduğu 
için, ayriyeten Yakutiye Medresesi, Çifte Mina
relerin imar ve ihyasında gayretlerinden do
layı başta Sayın Vekil, Sayın Genel Müdür ol
mak üzere, Vakıflar idaresine huzurunuzda te
şekkürü bir borç bilir, hepinizi en derin saygı
larımla selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Saym Bakan, buyurunuz efen
dim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Vakıflar idaremiz 1970 yılı Bütçesi dolayı-
siyle huzurunuzda tenkidlere tabii tutuldu. 
Bu tenkidlere arzı cevap etmek ve genel mânada 
Vakıfların girişmiş bulunduğu faaliyetler ko
nusunda da Yüce Heyetinize bu vesile ile bilgi
ler arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Müessese olarak vakıflar, uzun bir tarihî 
gelişmenin ve tekâmülün içerisinde zamanı
mıza kadar gelmiş ve bu tarihî gelişim 
içerisinde bâzı dönemlerde bu gelişime | 
muvazi olarak inkişaf kaydetmiş, bâzı dö
nemlerde de bu inkişafı maalesef ya durmuş, 
ya gerilemiştir. Umumiyetle Devletin büyük 
ve kuvvetli olduğu devirlerde, vakıflar da güç
lü, kuvvetli ve fonksiyonunu icra eder bir hü
viyet içerisinde görünmüş ve devletlerin inki-
raza yüz tuttuğu devirlerde de, vakıf müessese 
olarak gerilemiş, hizmetini yapamaz hale gel
miştir. 

Bugün huzurunuzda, eski eserlerimizin ba
kımsızlığından, tarihî ve turistik değeri bulunan 
bu âbidelerin - ki sayıları 3 500 e varan bu âbi
delerin - bakımsızlığından, hemen bütün grup 
arkadaşlarımız ve diğer milletvekili arkadaş
larımız şikâyette bulundular. Bu şikâyetler hak
lıdır, ama, bu şikâyetlerin, mevzuları bilhassa I 
imparatorluğun inkiraz devirlerinden itiba- I 
ren başlamıştır. Bugün bize bir kısmının baki- I 
yesi, bir kısmının harabesi devrolunmuş bulu- I 
nan bu eserlerin, uzun bir terkedilmişlik ka- I 
deri vardır. Bunlara sahavet, bunlara yurdu- I 
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muzun tapu senetleri hüviyetinde bakmak;, 
yine Cumhuriyet devrine nasibolmuştur. Bil
hassa 1950 yılma kadar bu eserler üzerinde 
1 - 2 istisnası bertaraf edilirse, hemen bir ça
lışma da cereyan etmemiştir Restorasyon faali
yetlerinin, artık bu eserlerin ayakta durması 
imkânı kalmadığı noktadan başlamış bulun
ması, bugünkü sıkıntılarımızın menşeini teş
kil ediyor. 

Bugün mevcut olan eserlerin mühim bir kıs
mını, belki arkeolojik kalıntı olarak muhafa
za etmek zarureti doğacaktır. Çünkü onları 
rölövelerine göre yeniden inşa etmek, âdeta 
yenisini meydana getirmek demektir ki, bu da 
tarihî hüviyetlerine halel getirir bir mâna ta-
şıyoi'. 

Müessese olarak vakıflar, düne nazaran bu
gün daha büyük fonksiyon icra etmektedir. 
Bu fonksiyonu icra edebilmek için vakfın her 
şeyden evvel güçlü bulunması lâzımdır. Güç
lü vakıflar yaratabilmek için de köklü ve ger
çekçi tedbirler almak zarureti vardır. Bir" 
taraftan yeni vakıfların kuruluşunu teşvik 
etmek, diğer taraftan mevcut vakıfları ida
me ve muhafaza etmek; bugün üzerinde önem
le durduğumuz bir konudur. 

903 sayılı Kanunun Yüce meclislerden çı
kışını takiben, Türkiye'de yeniden vakıf 
kurma temayülü artmıştır. Bu noktayı,, büyük 
bir inkişaf olarak huzurunuzda belirtmek isti
yorum. Bunu daha da teşvik edecek, daha da 
geliştirecek nizamname, tüzük, Danıştaydan 
bundan birkaç gün önce tasdik olunmak su 
retiyle çıkmış bulunuyor. Bunun tatbikatına 
da geçtiğimiz zaman, bu müessese daha emin 
bir şekilde inkişaf kaydedecektir. 

Yine, Vakıflar Teşkilât Kanununda yapmış 
bulunduğumuz değişikliklerle, vakfa bugünün 
sosyal ve iktisadi şartlarına uygun bir aktivi-
tenin verilmesi için gerekli tedbirler alınmış 
ve müstakil vakıf kurma karakterinde bulun-
mıyan birtakım, gayrimenkul akarın, Vakıflar 
idaresine şartlı olarak devri suretiyle Va
kıflar idaresinin murakabesi ve teftişi, kont
rolü altında yeniden muayyen gayelere tah
sis imkânı da bu tadilât ile getirilmiş bulunu
yor. 

Vakfın hayri ve sosyal cephesi ile iktisadi 
cephsi olmak üzere iki cephesi vardır. Vakıf
ların sosyal hizmetlerinin başında, zamanımıza 
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kadar intikal etmiş bulunan tarihî eserlerimi
zin muhafazası gelmektedir. Bu eserlerin sa
yış* bugün 3 500 civarındadır. Bu eserlerin,, 
Plânın öngördüğü istikâmette ve zamanda 
restorasyonlarının tamamlanması bizim malî 
gücümüzü - Plân hedefleri istikâmetinde - maa
lesef aşmaktadır, ama bütün kayretimiz, bu 
eserleri biran önce harabiyetten ve terkedil
mişlikten kurtarmak ve medeniyet tarihinde 
devamlılıklarım sağlamaktır. Bu faaliyetler 
cümlesinden olarak, Birinci Beş Yıllık Plânda 
72 milyon lira sarf edilmek suretiyle 804 âbi
de ve eski eserin restorasyonu yapılmış; ikin
ci Beş Yıllık Plânda da 105 milyon lira sarf olun
ması öngörülmek suretiyle de 512 eserin ta
mir ve restorasyonunun yapılması cihetine gi
dilmiştir 

Bundan evvelki Teşkilât Kanunumuzun dar 
kadrosu içerisinde, bize verilecek, tahsis olu
nacak daha büyük meblâğlar ile dâhi, bu hiz
meti yerine getirebilecek kudreti haiz bu
lunmuyoruz. Yani yılda, Plânın öngördüğü 60 
milyon lirayı, teşkilâtımız teknik personeli. 
iitbariyle başaracak güçte değildi. Çünkü bu 
hizmet, bir mühendislik hizmetinin dışında,, 
bir ihtisas hizmetidir. Bunu müteaddit defa
lar belirtmek imkânını buldum. Restorasyon 
hizmetlerini ifa edecek teknik personelin ve mü-
taahhitlik hizmetini ifa edecek mütaahhitlerin, 
bu hizmetlerde yetişmiş ve bu hizmetlerde eh
liyetli kişilerden ibaret olması da ayrıca zaru
ridir. Zaman, bu tip teknik personeli bize kazan
mak imkânım vermiştir ve vermeye devam et
mektedir. . 

Bir taraftan bu eserlerin tamir ve restoras
yonunu yaparken,, diğer taraftan bu eserleri 
fonksiyone etmek suretiyle de terkedilmişlikten 
kurtarmak istiyoruz. Çünkü, sadece restoras
yonu yapıp bırakmak, tecrübelerimiz bize gös
termiştir ki bir sonuç vermiyor ve zaman içeri
sinde bu harabiyet devam ediyor. Binaenaleyh, 
eski kervansaraylarımızı turistik gayeler için 
fonksiyone ederek kullanmak; medreselerimizi 
yurt yapmak suretiyle kullanmak; hattâ Kay
seri'deki tatbikatımız gibi, kurulan yeni üni
versitelere ufak çapta da olsa bir yardım ol
mak üzere tahsis etmek, onların devamlılığı
nı temin edecek en büyük garanti olarak tecrü
belerimizle sabit olmuştur. 
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Bugün Türkiye'de hemen hemen yegâne pa

rasız tedavi olunan müessese bulunan Vakıf 
Gureba Hastanesi, vakıfların hayrî ve sosyal 
hizmetlerinin başında gelen hizmetlerinden bi
risidir. 125 sene önce yapılmış bir binanın içe
risinde faaliyetine devam etmekte bulunan 
bu müesseseyi 35 milyonluk yeni bir binaya 
kavuşturmak, hizmetini genişletmek ve fakir 
vatandaşın dışında, parasiyle tedavi olmak is-
tiyecek vatandaşa da kapılarını açmak üzere 
tedbirler alınmış ve yeni binasının inşasına 
başlanmış bulunuluyor. Bu noktada, Plân 1969 
yılım tespit etmiş olmasına rağmen,, biz bu
nu 1968 yılında ihaleye koyduk ve halen de in
şası devam etmektedir. 

Öğrenci yurtları, 1965 yılında adedden alına
rak bugün 41 adede iblâğ olunmuş bulunmakta
dır. Bu yılki programlarınızda bu adedi 45 e çı
karacağımızı ümidediyoruz. Talebe sayısı da ke
za büyük bir artış kaydetmiştir. Ayrıca, yurt
ların bakım ve onarımları ile okuyan talebe
lerimizin huzur ve rahat içerisinde öğrenimle
rine devamı için gerekli tedbirlerin alınması 
da, bunlara inzimam eden hizmetlerimizdir. 

imaretlerimizin sayısı da 34 e çıkarılmış ve 
bu fasla 1970 bütçesi ile de 1 350 000 lira tah
sisat ayrılmıştır. 

Ama ve muhtaçlara yardımda, iktidarımız 
zamanında bu yardım 12,50 liradan alınmak su
retiyle bugün 60 - 75 lira seviyesine ulaştırıl
mış ve yekûnleri de çoğaltılmıştır. 

Vakıflar idaresi bütün bu hizmetleri göre
bilmek için, güçlü bir ekonomik potansiyele sa-
hibolmak mecburiyetindedir. Bu itibarladır ki, 
öteden beri Yüce meclislerde tenkid mevzuu 
olan, vakfın mamelekinin gerçek kıymeti me
selesi üzerinde, iktidara geldiğimiz ilk günler
den itibaren itina ile durmaktayız. Meselenin 
önemine binaen, Tapu Kadastro Genel Müdürlü
ğümüz ile Vakıflar Genel Müdürlüğümüz teşki
lâtını işbirliği yaptırmak suretiyle bu husu
sun üzerine eğildik ve envanter tesbitlerini 
Anadolu ve İstanbul - Trakya olarak iki ayrı 
bölgede devam edip sonuçladık. Bu envanter 
tesbitinden evvel tahmin edilen vakıf mame
lek kıymeti bir milyar lira civarında veya 
bir milyarın üzerinde tahmin olunuyordu ve 
bu tahminî bir kıymet idi. Biz bir taraftan en
vanter yapmak suretiyle vakfın gayrimenkul-
lerinin gerçek adedini, diğer taraftan da de-
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gerlendirme yapmak suretiyle de vakıf gayri- | 
menkullerinin gerçek kıymetlerini tesbite ça
lışıyoruz. Envanter çalışmaları sona ermiştir. 
Kıymetlendirme çalışmaları da, 1970 yılı so
nunda veya Eylül - Ekim aylarında sona ere
cektir. Mevcut kayıtlarımıza göre, 19 997 par
ça gayrimenkulumuz mevcut idi. Envanter ça
lışmaları sonunda bunun 36 840 parça gayri-
menkule yükseldiğini gördük. Bu fazla tes-
biti yapılmış bulunan 16 bin gayrimenkulun 
12 bininin adedinin de yerlerinin tesbitine ça
lışılmaktadır.. Miktarların, yapmış olduğumuz 
öntetkiklere göre, Anadolu için 2 milyar, is
tanbul için de 1 - 1,5 milyar civarında bir kıy
meti ihraz edeceği anlaşılmaktadır. 

Ekonomik değerini kaybetmiş olan, işletme 
karakteri bulunmıyan zeytinlikler ve bir kisım 
vakıf gayrimenkullerinin satışına devam ediyo
ruz. tik tatbikatına Eskişehir'in Mahmudiye 
bölgesinden olmak üzere başladık. Vatandaşın 
işgali altında bulunan vakıf araziyi, tesbit 
edilen bedel üzerinden 4 yıl taksitle vatandaşa 
intikal ettirdik. Aydın bölgesinde, işletme ka
rakteri olmıyan dağınık 50 bin zeytin ağacını, 
keza vatandaşlara intikal ettirdik, işletme ka
rakteri olan bu tip akaarı muhafaza etmemiz 
ve nemalandırmamız tabiîdir. 

istanbul'da bulunan Vakıf Taşdelen Su
yunu yeni ve modern tesisler kurmak suretiyle 
çok kısa bir zamanda işletmeye açacağız. Te
sislerin makinaları ithal edilmiş ve inşaatı da 
ikmal edilmek üzere bulunmaktadır. 

Vakıflar (Teşkilât Kanunu üzerinde yap
mış bulunduğumuz değişikliklerle idareyi daha 
plânlı ve disiplinli bir çalışma içerisine so
kacağız. Bu hususta Yüce Meclislerin bize gös
termiş olduğu yardımlardan dolayı şükranla
rımızı sunarız. 

Muhterem hatipler konuşmalarında birta
kım tenkidlerde ve temennilerde bulundular. 
Esasen onların tenkid ve temenni ettiği ko
nular bizim üzerinde ısrarla ve hassasiyetle, 
titizlikle durduğumuz mevzulardır. 

0. H. P. sayın sözcüsünün üniversite kurma 
konusundaki temennisine biz 1967 - 1968 büt
çeli—:izin müzakereleri sırasında başlamış bu
lunduğumuzu ifade etmiş idik. Yalnız yük
sek okul mânasında kurulmasını düşündüğü
müz bu müesseselerin bir ihtisas konusu ol-
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duğunu nazarı itibara alarak, üniversitelerin 
bu meseleler üzerinde fikirlerini sormayı fay
dalı bulmuş idik. Maalesef üniversiteler bize 
biraz geç cevap verdiler. Orta - Doğu Tek
nik üniversitesi daJha erken olmak üzere ce
vabını vermiş istanbul Üniversitesinden de bu 
cevap yeni gelmiştir. Esasen Teşkilât Kanunu
muzda yapacağımız değişikliklerle sıkı sıkıya 
alâkalı bulunan bu konunun realize edilmesi
nin bir zamana ihtiyacı olduğu bizce bilini
yordu. Bu zaman şimdi gelmiştir. Raporlar 
da gelmiş bulunduğuna göre, ciddî ve sonuç 
verici çalışmalara bundan böyle devam edece
ğiz Ve bu yıl içerisinde bir bölümünü açmak 
igayreti içerisinde bulunacağız. 

Yurt tahsisatlarının bütçede az görünmüş 
olması; Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi ile 
karşılanmasına mâni değildir. Bu tahsisatlar 
yıl içerisinde bu 9 ncu maddeden istifade et
mek suretiyle karşılanacaktır. 

1970 genel bütçesinin karakteri içerisinde 
eski eserlere ayrılmış bulunan tahsisat mikta
rının azlığından şikâyette- bulunuldu. Bu mik
tar 1'5 milyon civarındadır.-Geçen yıl 18 mil
yondu, 1968 yılında da 23 milyon idi. Yine 
o seviyede bir sarfiyatın yapılmasını ileriki 
bütçe yıllarında ele alacağız. 

Akaar inşaatı bir plân dâhilinde yürütülü
yor. Eskiden otellere teveccüh edilmişti. Bu
nun vakıflar için kârlı işletme olmadığı tec
rübe ile sabit olduğundan otel işletmelerinden 
vazgeçtik. 

Taksim Otelcilik Şirketinin inşaatı bundan 
istisnadır. Bu otel hususiyeti olan büyük bir 
turistik tesistir ve hesaplarımıza göre 160 ilâ 
165 milyon liraya malolacaktır. iş Bankasının, 
Vakıflar Bankasının Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün, Emekli Sandığının bu Şir
kette iştiraki vardır, işletmesi Shelton 
Firmasına - verilmiştir. Bizim Plânlamamızın 
ve isviçre mütehassıslarının yapmış olduk
ları etüdlere göre % 10 - 12 civarında ran-
tabilitesi tesbit edilmiştir. Yapılan mukave
leye göre; 100 milyon lira üzerinden işletmeci 
ile kâr garantisi vardır. Yani müesesese zarar 
etse dahi işletmeci müesseseye kâr garantisi 
vermiştir, öyle denildiği gibi % 6 faizle ban
kaya verilecek faizli bir paranın getireceği 
faiz miktarından daha az para getirecektir» 
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gibi görüş yanlıştır. Yurt turizmine büyük hiz
met edeceğine kaani bulunduğumuz bir kuru
luştur. 

1954 senesinde kurulmuş olan Vakıflar 
Bankası bugün 138 sulbe ile hizmetine devam 
etmektedir, ikrazları 1 milyar lira civarında
dır. Sabit kıymetleri 70 milyon görülmektedir. 
Emniyetli bir gelişme seyri içerisindedir. Ka
nuni takipteki alacakları; arkadaşımın bahset
tiği gibi 39 milyon değil, 27 milyondur ve hep
si teminat altındadır. 

Banka muamelelerinin hâtıra müstenit ve 
donuk olduğu hakkındaki iddia varit değil
dir. Devamlı bir inkişaf içerisindedir ve as
gari % 10 da temettü vermektedir. Bu nisbet 
diğer büyük bankalardaki nisbete eşit bir nis-
betir. 

IBankanm iştiraklerinde, memleket ekono
misine hizmet etmek gayesinin dışında elbette 
kâr gayesi de düşünülecektir. Banka, Taksim 
'Otelcilik işletmesine nakitle değil, gayrimen-
kulle, yani yerini vermek suretiyle iştirak et
miştir. 

G. P. sayın sözcüsünün belirttiği gerçeklerle 
iştirak halindeyiz. Vakıflara daha büyük bir 
dinamizmin verilmesi konusunda yeni kanunu
nun çıkarılmasını temenni ettiler. Bu kanun 
çıkmıştır. Bununla 2490 sayılı Kanunun hü
kümlerinden kurtulmuş oluyoruz. 

Envanter çalışmalarımız hakkında bilgi arz 
ettim. 

Tercüme işlerimiz devam ediyor. 
Devamlı olarak çıkmakta bulunan ve büyük 

bir ilmî karekteri olan Vakıflar Dergisi bundan 
sonra her yıl muntazam çıkarılacaktır ve 1970 
sayısı da çıkmış durumdadır. 

Ayrıca rölöve çalışmalarıyla bütün Türkiye'
deki eserlerin kaybolması halinde rölövelerinin 
muhafazası ve tamiratlarının yapılması için rö
löve çalışmalarımız da dikkatle devam etmekte
dir 

Sayın milletvekilleri; 
Maruzatımı çok kısa olarak toplamış bulunu

yorum. Bu tenkit ve temennilerin 1970 yılı Büt
çe tatbikatında bundan evvel olduğu gibi, itina 
ile dikkat nazarına alınacağı ve faydalanılaca
ğını huzurunuzda arz eder, Yüce Meclise saygı
larımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, buyu
runuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Büt
çesini görüşmekteyiz. 

Bütçeyi tetkik ettiğimiz zaman 1970 yılı ge
lir bütçesinde 42 469 714 lira Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün kendi kaynaklarından, 25 528 500 
lirası da Hazine yardımlarından gelmektedir. 

Burada Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihî 
ve ecdat yadigârı eserleri korumak ve ömrünü 
uzatmak gibi vazifelerinin yanında bir de sos
yal faaliyetleri vardır ve ben kısaca onun üze
rinde durmak istiyorum. 

Yine bütçeyi tetkik ettiğimiz zaman görü
rüz ki, burs giderleri vardır. Muhtelif fakülte
lerde okuyan 25 öğrenciye 350 şer liradan burs 
verilmektedir. Bu memnuniyete muciptir, artı
rılsın, fakat acaba burada verilen burs bir mec
buri hizmet karşılığı mıdır, yoksa vakıfların fa
kir olan öğrencilere bir cemilesi midir? 

İkincisi; burs kaldırılarak yerine kredi sis
temi konursa, o hali vakti yerinde olmıyan öğ
renci okur, memuriyete, sanata veya ticarete gi
riştiği zaman hiç değilse oradan almış olduğu 
o parayı öder. Bu yola gitmek kendisinden son
ra gelecek öğrencilere yardım bakımından el
zemdir. 

Yine bütçeyi tetkik ettiğimiz zaman görürüz 
ki, üniversite, okullar ve muhtaç öğrenci yurtla
rı vardır. Büyük şehirlerimizden Ankara, İstan
bul'da yurtlar, aynı zamanda Anadolu vilâyet
lerinde de orta dereceli okullar için yurtlar var
dır ve bunun sayısı 41 dir. 4 170 öğrenci de bu
rada barındırılmaktadır, ve bunlar için de 
3 573 382 lira ödenek konulmuştur; bunların, bir 
yıllık iaşe, ibate ve giyecek giderleri olarak gös
terilmektedir. Yine bunu da memnuniyetle kar
şılıyoruz, fakat acaba buradaki öğrenciler de 
bu 3 milyonu tamamen tüketiyorlar mı? 

Biz yine istiyoruz ki, burada barındırılan 
öğrencilere bu, kredi olarak verilsin, bunlar iş 
hayatına atıldıktan sonra ödesinler ki, bunu 
3 milyon 3 milyon tüketmiyelim, bu müesseseyi 
bitirmiyelim. Bu müessese gerek Devletin, ge
rekse varlıklı şahısların meydana getirdiği bir 
müessesedir ve oradan yetişecek insanlar da ken
disine yokluk zamanında el uzatan bu müessese
nin parasını yiyip gitmesin. Sonunda nasıl olsa 
ya bir memur olacaktır, ya ticaret yapacaktır, 
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ya bir sanat icra edecektir. O zaman Vakıflar 
Bankası bunu az bir faizle alsın ki, onlardan 
sonra gelen nesle yardımcı olsun. 

Bir de, kiraya verilen gayrimenkullerin uzun 
müddetle verildiğini tahmin ediyorum. Bu da 
zamanın rayicine uymuyor. Bundan dolayı da 
yine müessese zarar etmektedir. Kiraya verilir
ken mümkün olduğu kadar kısa müddet tutulup, 
kiraların artan nisbeti göz önünde bulundurul
malıdır. 

Sözümü burada toparlarken Vakıflar Genel 
Müdürlüğü bütçesinin memlekete hayırlı olma
sını diler, saygılarımı sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Olma
dığına göre Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerinde konuşmalar sona 
ermiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 

Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (31 288 240) lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (23 589 700) lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (13 120 274) lira ki toplam 
olarak (67 998 214) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 1 nci maddeyle irtibatı bulunan 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetveli okultuyorum. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 16 625 653 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım 1 nci 
maddeye bağlı (A/1) işaretli cetvelde 12.000 
nci bölümde yazılı personel giderleriyle ilgili 
lolarak bir önerge vardır, önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanu

nunda yapılan değişikliğe ait kanun tasarısı 

21 . 5 . 1970 tarihinde 1262 No. ile kabul olun
muştur. 

Mezkûr kanunun getirdiği yeni hükümler 
muvacehesinde bugün görüşülmekte olan Va
kıflar Genel Müdürlüğü 1970 yıllı Bütçe Ka
nununa lüzumlu ödeneğin konulmasına zaruret 
Ihasıl olmuştur. 

Bu nedenle yeni hizmetlerin aksamadan yü
rütülmesini temin bakımından; 

1. 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işareltli cetvelde 14 - 121 nci maddeye konulan 
ödenekten 114 000 liranın, 

2. 14.562 nci maddeye konulan ödenekten 
ise 261 000 liranın tenzil edilerek toplamı olan 
375 000 liranın Bütçjeye bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin 12.000 nci (Personel giderleri) Bölü
münün (ödenekler) kesiminde yeniden açıla
cak olan 12.730 ncu (1262 sayılı Kanun gere
ğince verilecek ödenek ve tahsisat) maddesine 
ödenek konulmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak İstanbul 
Kevni Nedilmıoğlu Nuri Eroğan 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na ısunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... önerge kabul edilmiştir. 

önerge muhtevasına göre faislı tashih edil
mek suretiyle oyunuza sunacağım. Kabul eden
ler... KaJbul etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

önerge muhtevasına göre faslı tashih edil
mek suretiyle oyunuza sunacağım. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Fasıl 
buna göre tashih edilmiştir. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 17 000 653 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 985 695 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 10 624 891 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
önce kalbul ettiğimiz önergede 12.000 nci bölü
me ilâve edilen tahsisat buradan kesilmiş bu
lunmaktaydı. Binaenaleyh, matbu tasarılarda 
14.000 nci bölüm «Hizmet giderleri 10 999 891 
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lira» olarak görülmüş olmasına rağmen, biraz 
evvel kabul etmiş olduğunuz önerge muvacehe
sinde bu tenkil edilmiş ve şimdi 10 624 891 lira 
olarak düzeltilmiştir. Bu şekliyle 14.000 ncü bö
lümü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Tashih edilmiş şekliyle kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 1 627 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 050 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 135 000 

BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaMl edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 23 134 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve tagıt alım
ları ve onarımları 320 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32,000 Kamulaştırma ve isaitınalmaJlar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İS'.000 Malî transferler 256 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 12 269 274 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 95 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle 1 nci 
maddede ve 1 nci maddeye bağlı cetvelleri bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler~. Et-
imiyenler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 67 998 214 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B - CETVELİ 
Bölüm Lira 

62.000 Devlet malları gelirleri 41 670 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 26 328 214 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveleriyle birlikte oyu-
za sunuyorum. Kabul edenler... Eıtmiyenler... 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
1970 bütçe yıllında elde edilecek gelir çeşitie-
ı.inden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yen. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karan ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yen. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
kuruluşu hakkındaki 27 . 6 . 1956 tarihli ve 
6760 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvelde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1970 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen. Yok. Oyunuza sunuyorum; Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 
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a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylık ve ücretler kesimleri hariç), (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti-
yen. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil maddelerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yen. Yok., Oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü ku
ruluşundaki veznedar ve veznedar yardımcıları 
ile fiilen bu görevlerden birini yapan memur
lara ve kıymet muhafızlarına Genel Müdürlük
çe aylık tutarı üzerinden 30 . 1 . 1964 gün ve 
395 sayılı Kanunda yazılı nisbetler dairesinde 
hesaplanmak suretiyle kasa tazminatı 1970 malî 
yılında ödenir. 

6760 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü 
1970 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
yen. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — (B) işaretli cetvelin 72.100 ncü 
madde dışındaki diğer tertiplerde yıl içinde 
husule gelecek gelir fazlalarını lüzumunda 
(A/l) işaretli cetvelin 14.121, 14.520, 14.562 nci 

23 . 5 . 1970 0 : 1 

maddelerine ödenek kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkiMir. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti-
yen. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 11. — 1970 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başbakanlığın onayı ile (500 000) 
liraya kadar kısa süreli avans almaya ve he-
haplar açtırmaya Genel Müdrülük salahiyetli
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isti-
yen. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isti-
yen. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isti-
yen. Yok. Oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem, arkadaşlarım, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Bütçesi kanunu tasarısı tümü iti
bariyle açık oylamaya tabidir. Yüce Meclisçe 
alınan karar uyarınca sabah saat 9,00 da başlı-
yan mesai 13,00 e kadar devam etmiştir. Vakit 
dolmuştur. Bu sebeple öğleden sonra saat 14,30 
da toplanmak ve evvelemirde bu Vakıflar ka
nun tasarısının açık oylamasını yapmak, onu 
takiben de Adalet Bakanlığı bütçesiyle yer 
değiştiren Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüş
mek üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

• * • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 86 ncı 
Birleşimin ikinci oturumuna devam ediyoruz. 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Katma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke-
1 eleri (i/301) (S. Sayısı : 139) 

BAŞKAN — Muhterem arkaadşlarım; sa
bahki oturumda Vakıflar Genel Müdürlüğü büt
çesinin görüşülmesi bitmiş, açık oylama muame
lesi kalmıştı. Şimdi müsaade ederseniz oy ku
pasını sıralar arasımda dolaştırmak suretiyle 
bu oylamayı icra edeceğiz. Muvafık mı efen
dim? («Muvafık» sesleri). 

Oy kupasını, Vakıflar Genel Müdürlüğü Büt
çesinin açık oylamasının yapılması için, sıralar 
arasında dolaştırınız. 

B - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Bugünkü gündemin 13 ncü mad
desini teşkil eden Adalet Bakanlığı Bütçesi ye
rine Dışişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülecektir. 
Şimdi Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup
ları adına söz almış bulunan arkadaşlarımın 
isimlerini arz ediyorum. 

G. P. grupu adına Sayın Turhan Feyzioğlu, 
C. H. P. Grupu adına Sayın Nihat Erim, A. P. 
grupu adına Sayın Orhan Cemal Fersoy. 

Şahısları adına söz istemiş olan arkadaşları
mın isimlerini sıraisiyle okuyorum: 

ıŞinasi özdenoğlu, Şinasi Çolakoğlu, Münir 
Daldal, tekrar Şinasi özdenoğlu, Münir Daldal, 
Ahmet Mukadder Çiloğlu, Ahmet Buldanlı, Sa
kıp Hiçerimez, Şinasi Çolakoğlu, Hüseyin Ab-
bas, Hilmi işgüzar. 

Şu âna Ikadar söz talebinde bulunan arka
daşlarımın isimleri bunlardır. 

G. P. Grupu adına Sayın Turhan Feyzioğ
lu, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Millî cemiyetlere hâkim olan beraberlik, ta-
sanüt, müşterek menfaatleri düşünme ve de
mokratik şekilde taabüft edilen hukuk kuralla
rına uyma zihniyeti milletlerarası sahada he
nüz mevcut değildir. Milletlerarası sahada men
faat çatışması bütünüyle hâkimdir. Her millet 
kendi çıkarlarını milletler camiasının müşterek 
menfaatlerinin önüne geçirmektedir. Dış görü
nüşlerin, yaldızlı beyanların ardında, millet
lerarasında smansız bir menfaat mücadelesi sü
rüp gitmektedir. 

Bu mücadele siyasi ve askerî alanda vardır: 
iktisadi alanda vardır. Bu mücadele, karşılıklı 
IbloMar arasında vardır; aynı ittifak manzume
sine dâhil milletlerarasında vardır. Bu mücade
le, iktisadi ve siyasi sistemleri birbirine benzi-
yen ülkeler araisında vardır. Kavganın ve men
faat mücadelesinin şekilleri değişse bile özü pek 
az değişmektedir. 

Bu sebepledir ki, bir milletin bağımsız var
lığının, güvenliğinin ve iktisadi gelişmesinin en 
büyük teminatı, bizzat o milletin kendi iç tesa-
nüdünde, millî bütünlüğünde ve beraberliğinde 
aranmak gerekir. 

'Kıvançta ve tasada savaşta ve barışta zaferde 
ve yenilgide tehlikede ve güvende daima bir 
ve beraber olacağını derinden duyan bir milleti 
kaynaştırıp kenetliyen millî şuur, bugün insan
lar arasındaki bağların en kuvvetlisidir. Hiçbir 
ittifak bağı veya hiçbir ideoloji, milleti millet 
yapan bu duygulardan ve bu düşüncelerden 
daha kuvvetli değildir. 

Asıl mânada birleştirici, yüceltici, milliyet
çilik kadar güçlü hiçbir ideooljinin mevcudol-
madığını dünyanın yakın tarihi ispat etmekte
dir. G. P. nin dış politika felsefesi işte bu inan
ca Idayanır. 

Bizim için dış politikada şaşmaz rehber, 
ideolojik yakınlıklar ve uzaklıklar değildir. Her 
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zaıman söylediğimizi tekrar edeyim: Kapitalist 
veya sosyalist dış politika olmaz; millî dış po
litika olur. 

'Türkiye'nin dostlukları ve ittifakları; dost
luk veya ittifak münas'öbtlerine girişeceğimiz 
devletlerin ideolojilerine, Türkiye ile ilgili ol-
mıyan hatalarına veya sevaplarına göre değil, 
sadece Türkiyemizin millî güvenlik ihtiyaçları
na ve millî menfaat düşüncelerine dayanacak
tır. 

Emperyalizm, tek yüzlü değildir, birçok çe
şitleri vardır. Hetrn kapitalist, hem komünist em
peryalizm ile mücadeleye kararlı olan milliyet
çi bir siyasi parti adına görüşlerimi arz ediyo
rum ve bundan sonra çeşitli konulanda arz ede
ceğim bütün düşünceler bu temel görüşten mül
hem düşünceler olacaktır. 

IG. P. memleketimizde bugün çok tartışılan 
NATO konusunda açık bir görüşe sahiptir. 
«NATO ya bağlı kalmalıyız» diyoruz. G. P. nin 
gözünde, Türkiye'nin Atlantik ittifakı içinde 
kalması ne kadar büyük önem taşıyorsa, bu it
tifak içinde müttefiklerimkıle olan münasebet
lerimizde eşitlik esaslarının ve millî egemenlik 
icaplarının hesaba katlıması, hâkim olması da 
aynı derecede önem taşır. 

'Şüphesiz, her ittifak, hesaplı bâzı riskleri 
göze almayı gerektirir. Türkiye'nin şimdi NATO 
dan ayrilmasın'da, riskleri hesaptlanamıyacak ka
dar artırıcı bir durum olacağını düşünüyoruz 
ve bu sebeple Atlantik İttifakı içinde bulunma
nın bâzı riskleri veya mahzurları öne sürülse 
b-le, ayrıflmanın çok daha büyük riskler davet 
edeceği görüşünü savunuyoruz. 

•Türkiye için en sağlam yol, Atlantik ittifa
kı içindeki önemfli yerimizi iyi değerlendirip 
strateji tesbitme tesir etmek, kararların millî 
menfaatlerimizi zedelemiyecek yönde alınması
nı sağlamaktır. Kendimizi, ittifakın caydırıcı 
gücünün dışına çıkarmak hatalı olur. 

NATO dan çıkarsak, Sovyet Ruısyanın ve 
müttefiklerinin bise ısaldırmıyaGağını iddia eden
ler vardır «NATO da kalırsak Sovyet Rusya'
nın veya müttefiklerinin bize saldırması tehli
kesi! artmaktadır, NATO da kalmamız tıahrik 
edici olmaktadır» tezi de yanlıştır. Yirmi yıl
lık uygulama göstermiştir ki, NATO nun sa
vunduğu alana karşı hiçbir daldın yapılama-
mıştır. Fakat NATO dışındaki ülkeler, bu ül
keler ister tarafsız olsunlar, hattâ ister Varşova 

Paktına dâhil sosyalist bir ülke olsunlar, Sov
yet Rusya'nın baskısınla, tehdidine, zaman za
man da fiilî işgaline kolayhikla hedef olabilmiş
lerdir. 

Türkiye NATO ya, her hangi bir devlete 
karşı tarruzî emeller beslediği için girmemiştir. 
Millî bağımsızlığını ve güvenliğini açık ve cid-
lî bir tehlikeye karşı korumak için girmiştir. 

NATO, İkinci Cihan Savaşından sonrafki 
Sovyet tehdidinden doğmuş ve bu tehdidin 
tesirsiz kalmasında çok büyük rol oynamıştır. 
Yalnız Avrupa'da Estonya, Letonya, Litvanya, 
Polonya'nın üçte biri Çekoslovakya'nın Ruten-
ya bölgesi, Romanya'nın Kuzey Bukovinıa bölge
si, Doğu Prusya... Bütün bu ülkelerin ilhakını 
ve zorla işgal yoliyle Macaristan'da, Çejkos-
lavakya'da veya yine kızıl ordu baskısıyla 
başka Bıalkan ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
komünist rejimin yerleştirilmesi için sarf edi
len gayretler hesaba katılırsa; Sovyet Rusya'
nın yayılma emellerinin, ekspansiyonist tutu
munun bir masal olmalığı ^kendiliğinden anlaşı-
lır. işte NATO, bu yayılmayı önlemek için ku
rulmuş bir [savunma ittifakıdır. 

Son yıllarda Doğu - Biati ilişkilerinde önem
li gelişmeler olduğu doğrudur. Bir tarafta 
nükleer dehşet dengesi, öte yanda Çin'in nük
leer silâhların tahdidini de kabul etmiyerek 
durmadan silâhlanması ve Sovyet Rusya ile ara
larında ciddî lanlaşınazlıkların başgöstermiesi, 
Sovyet Rusya ile Amıerijka Birleşik Devletleri ve 
Batı Avrupa arasındaki münasebetlerin mahi
yetinde önıeımli değişiklikler yapmıştır. Helsin
ki'de ve Viyanıa'da SALT adını taşıyan strate
jik silâhiann SinırHanlınlmıası müzakereleri; 
kısmen bu arz ettiğim sebeplere, kısmen d© 
amansız silâh yarışının millî ekonomileri tah-
ribedecelk bir hale geldiği, nükleer silâhlara 
karşı yeterli bir savunma sistemi kurmanın, en 
büyük bir devletin dahi iktisadi gücünü aşa
cak kadar büyük külfetler ortaya çıkardığı ger
çeğinle dayanmaktadır. 

Bütün bu müzakerelerin getirdiği yenilikler 
ne olursa olsun, Türkiye bilmelidir ki, tehdit 
devam etmektedir ve NATO ittifakından ayrıl
mış olan bir Türkiye, en azından Finlandiya 
kadar Sovyet Rusya'nın baskılarına mâruz Jka-
labilir ve en azından Varşova Paktındaki bâzı 
müttefik memleketler kadar riske mâruz ka
labilir. 
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Bugün saldırıyı önliyen yine de nükleer si
lâhlanıl korkunç tahrip gücünden doğan cay
dırma tesiridir. 

NATO ve Varşova paktlarının karşılıklı ola
rak ortadan kaldırılmasından bahsediliyor. İyi
ce bilinmelidir ki, böyle biır pazarlıkta taraf
ların otraya Soydukları kozlar eşit değildir. 
Varşova Paktı kalktığı takdirde Sovyet Rus
ya, bugünden imzalamış bulunduğu özel anlaş
malardan, rejim beraberliğinden, millî komü
nist paıtileri üzerindeki nüfuzundan -bazan 
diktaya kadar varan nüfuzundan- ve yakın 
komşuluk durumundan faydalanmak suretiyle 
Varşova Paktı üyelerinin arazisine kolayca gi
rebilir. Buna karşılık NATO, Varşova Pak
tının kalktığı bahanesiyle veya kaldırılması 
karşılığında bir defa kalidırnlaöak olursa, ortak 
savunma hazarlı]kları kaybolursa bir taarruz 
karşısında yeniden ve yeteri kadar kısa zamanda 
tesirli bir işbirliği kurmak son derı&ciede güç 
olur ve NATO bölgesinin savunması cildî su
rette tehlikeye düşer. 

Tekrar edelim ki, biz NATO yu münhasıran 
bir savunma ittifakı olarak görüyoruz. Bütün 
konuşmalarımızla karşılıklı toprak bütünlüğü
ne ve egemenliğe saygı, içişlerine karışmama dâ
hilinde dostluk münasebetleri kurmaya taraf
tarız. Hiç kimseye karşı, Türkiye'nin arazi ge
nişletme ve saldırganlık emelleri yoktur. 

NATO ittifakı ile ilgili olarak önemle üze
rinde durmak istediğimiz hususlardan biri de, 
bu ittifakın savunma stratejisinin, Türkiye'nin 
güvenliğini teminat altına alacak şekilde tes-
bit etmesidir. Teknolojik gelişmeler ve nükleer 
silâhlar dengesi bakımından, şartların değiş
mesi sebebi ile, NATO stratejisinde 1950 lerden 
bu yana en az 5 defa çok önemli ve bazan âni 
değişmeler olmuştur. Bu gibi değişmelerin Tür
kiye için ortaya çıkarabileceği tehlikelere kar
şı, tedbirli olmamız şarttır. 

NATO'nun alacağı stratejik kararlara ve 
girişeceği savunma hazırlıklarına tesir edebil
mek için, ittifakın içinde olmak şarttır. Biz, 
ittifakın içinde olalım ve haklarımızı haysiyet
li, eşit ve uyanık bir müttefik olarak koruya
lım, diyoruz. 

Bu arada esnek mukabele meselesi Türki-
yemizde son zamanlarda ikili anlaşmalar tar
tışması münasebetiyle ve kanaatimce mesele 
çok yanlış va'zedilerek tartışılmış bulunmakta

dır. Daha evvelki müzakereler esnasında etraf
lıca arz ettiğim hususları tekrarlamadan ve 
çok kısa olarak bu önemli konuda grupumuzun 
görüşlerini şöyle özetlemek isterim. 

Esnek mukabele stratejisine iki çeşit itiraz 
yapilmaktadır. Birinci itiraz; ateş hattında düş
mana komşu olan bâzı ülkeler; meselâ Türki
ye, meselâ Almanya... Böyle bir stratejinin tat
biki halinde taktik nükleer silâhlar, stratejik 
nükleer silâhlar yerine kullanılırsa, güvenlikle
rini yeteri kadar koruyamazlar. ÇünPıSü, taktik 
nükleer silâhların kullanılması halinde dahi 
harabolacak memleket, bu komşu memlekettir. 
Konvansiyonel silâhlar ise, yeterli teminat teş
kil etmiyebilir, endişesi vardır. 

ikinci itiraz; bu stratejimin, atom silâhları
nın caydırma tesirini azaltması ihtimalidir. Ma
dem ki, savaş daha az öldürücü olmaktadır; 
madem ki, savaş daha sınırlı bir karakter ka
zanmaktadır, bugün gayrimümkün göründüğü 
söylenen savaş daha sınırlı, daha katlanılabilir 
ölçülere irca edilince, mümkün hale de gelebi
lir, o halde bu strateji savaş tehlikesini artı
rabilir, deniliyor. 

Bu itirazların her ikisinde de bir hakikat 
payı olduğu muhakkak, fakat asıl tehlikeli 
olan «esnek mukabele stratejisini» yanlış yo
rumlarla bölgeler arasında tercih şeklinde an
lamak ve uygulamaya kalkışmaktır. Hakikatte, 
bâzı bölgelerin birinci sınıf savunma bölgesi, 
bâzılarının ikinci sınıf savunma bölgesi sayıl
ması, düşmanın tecavüz niyetlerini teşvik eder. 
Sıçrama ve tırmanma yolu ile savaş, asıl esir
genmek istenen bölgelere de kolayca sıçraya
bilir. Dünya hâkimiyetine giden yol, Avrupa'
dan ve Avrupa'ya çökertebilecek yollardan bi
ri de Akdeniz'den geçmektedir. Akdeniz, Av
rupa'nın Orta - Doğudaki ikmâl merkezleriyle 
irtibatını kuran denizdir. Yalnız Avrupa kıta
sına hâkimiyet bakımından değil, Afrika kıta
sına ve oradan sıçnyarak Güney Amerika'ya 
ve Amerika kıtasına hâkim olmak is'tiyenler 
için de Akdeniz, bir geçit noktasıdır. 

Nükleer dehşet dengesinin tesisi bakımın
dan da, Akderiizdeki nükleer silâh ile donatıl
mış denizaltı kuvvetlerinin önemi büyüktür. 
Böyle olunca, son derece önemli bir bölge olan 
Akdenize uzanan yollar üzerindeki ülkelerin 
savunmasının ikinci derecede önem taşıdığı yo-
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lundaki bir anlayışı, daha doğrusu anlatışı ke
sin olarak kabul etmiyoruz. 

Esnek mukabele stratejisi; bir bölgeye taar
ruz vâki olursa klâsik silâhlarla, bir başka böl
geye taarruz vâki olursa derhal stratejik nük
leer silâhlarla topyekûn mukabele yapmak an
lamında yorumlanamaz. Mânası bu değildir, bu 
mânada kaıbul edilmiş bir strateji değildir. 
Böyle bir yorum, gerçekten felâketli bir yorum 
olur. Esnek mukabele stratejisi, atom silâhla
rının caydırma tesirini dağılışında coğrafi ba
kımdan NATO alanını sınıflandırmak, derece
lendirmek şeklinde anlaşılamaz. Böyle bir an
layışı, Türkiya asla kabul edemez. 

Fransız Strateji Uzmanı General Bof bu 
gerçeği «stratejiye giriş» adlı ünlü eserinde çok 
iyi tahlil etmiş ve NATO alanını cogTafi ba
kımdan sınırlandırmaya kalkışmanın ister iste
mez, bölgenin kalbi sayılan en önemli nokta
lara da savaşı davet edeceğini açıkça ispat et
miştir. 

Esnek mukabele stratejisi; bütün kanat
larda ve merkezde cephe boyunca uygulanması 
söz konusu olan bir stratejidir. Derecelendirme 
ve esneklik bölgeler bakımından değildir, kul
lanılacak vasıtalar bakımmdadır ve böyle ol
malıdır. Aslında, askerlik bakımından Do
ğu - Anadolu'ya yönelen bir taarruza karşı, nük
leer taktik silâhlarla mukabelede bulunmak Al
manya içlerine dalan, Avrupa'ya dalan bir ta
arruza karşı taktik nükleer silâh kullanmaktan 
çok daha kolaydır. 

Atom çağının bütün stratejisi; karşı tara
fın nerede, ne za,man kahredici nükleer silâh
ları kullanmaya karar vereceğinin tam olarak 
bilinmemesi esasına, kararsızlık esasına daya
nır. Saldırıyı önliyen, karşı tarafta uyandırılan 
bu şüphedir. Bunu ortadan kaldırıp, filân böl
ge nasıl olsa savunulmıyaca'ktır, nasıl olsa ato
mik silâhlar bu bölgede »kullanılmıyacaktır, 
kanaatini yanlış olarak yaymak, tecavüz ihti
mallerini körüklemek demektir. Güney Kore'
ye vukubulan taarruz «böyle bir yanlış anla
ma ile vukubulmuşjtur» iddiası yaygındır. Ber
lin'e müteveccih olan birtakım baskıların da 
böyle bir yanlış anlamadan doğduğu iddiaları 
vardır. Bu yanlış anlamalar, bazan milletlere 
çok pahalıya mal olmuştur. Bu itibarla, Türki
ye'de bâzı çevreler tarafından esnek mukabele 

Stratejisini yanlış anlamak veya kasden yanlış 
anlatmak yolunda girişilen gayretleri bu kür
süden reddetmeyi vazife sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; milletlerarası saha
daki gelişmeler bize bir gerçeği unutturmama-
lıdır. Komünizm ideolojisini bütün dünya ülke
lerine yayma yolundaki gayretler sürüp gitmek
tedir. Komünist ülkelerin liderleri bir yandan 
milletlerin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğü
ne saygı gösterilmesi, içişlerine karışılmaması, 
barış içinde birlikte yaşama gibi ilkeleri her 
fırsatta tekrarlar, dururlar, öte yandan başka 
ülkelerin işiçlerine karışmak ve başka millet
leri içten karıştırmak çabalarına da aralıksız 
devam ederler. Bugün doğrudan doğruya sal
dırı olaylarından daha çök, dolaylı strateji 
uygulanmak suretiyle, «dolaylı saldırı, millet
leri içten çökertme, iç savaş çıkarma, gerillâ 
savaşlarını tahrik etme» tarzındaki saldın ih
timallerini hesaba katmak mevkiindeyiz. Ko
münizmin iktidara getirilmesi için yerine göre 
barışçı ve kanuni yollara da, ihtilâlci ve sa
vaşçı yollara da başvurulması, hâlâ komünist 
âlemde resmî doktrin olarak kabul ve resmî 
belgelerde ilân edilmektedir. Son yıllarda Sta-
lin'in tahkir ve tezyif edilen hâtırasını, yeni
den temize çıkarmak için sarf edilen gayretle
rin de gözden kaçmaması gerekir. 

NATO'dan ayrılmış bir Türkiye'nin, 
NATO'da kalmış bir Yunanistan ile karşı kar
şıya, modern silâh ve teçhizat bakımından da
ha zayıf durumda kalması ihtimaldni hesaba 
katmak lâzımdır. Başka kaynaklardan silâh te
minine çalışmamız halinde, bu silâh temini kar
şılığında ne gribi taleplere mâruz kalacağımız 
önceden tahmin edilemez. 

Dış politikada fanatik düşmanlık gibi, körü 
körüne dostluk da milletleri yanıltır. Gerçek
leri olduğu gibi görmek, soğukkanlılıkla tahlil 
etmek, objektif şekilde değerlendirmek sağlam 
hükümlere varabilmenin şartıdır. 

Türk Milletinden çok daha zencin millet
ler vardır, fakat millî haysiyet ve vekarımız 
bakımından kimseden geri olmayı kabul etme
yiz. Tarih boyunca bağımsız, büyük devletler 
kurmuş olan bir milletiz. Türkiye ile dost ve 
müttefik olmak istiyenler, büyük milletimizin 
bu tarihî hasletini bilmek ve ona saygılı olmak 
zorundadırlar, Müttefikimiz Amerika Birleşik 
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Devletlerinin bâzı yöneticileri, ne yazık ki, bu 
gerçeği bâzı zamanlarda yeteri gibi kavrama
mışlardır. 

Türk - Amerikan münasebetlerinde gerçek
ten bir dönüm noktası teşkil etmiş olan Johnson 
mektubunun menşeinde, yazanın basiretsizliği 
ve Türkiye'yi iyi değerlendiremeyişi vardır; 
fakat bir vicdani kanaat olarak ifade etmeye 
mecburum ki, Türkiye'yi idare edenlerin de tu
tum ve davranışlarının ve Kıbrıs buhranının 
çözümünde Amerika'ya, âdeta «münhasıran 
Amerika'ya bel bağlar» yanlış bir politika iz
lenmesinin, bu mektubun yazılmasında bir his
sesi mevcuttur. 

Türkiye, Kıbrıs dâvası gibi temel dâvaların
da, millî menfaatlerinden fedakârlık yapmaya 
zorlanamaz. Bu millî dâvada, Türk cemaatinin 
haklarını ve Türkiye'nin güvenliğini zedeliye-
cek bir çözüm yolunu, Türkiye'ye kabul ettir
meye çalışan her hangi bir devleti dost sayma
mız kabil değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Kıbrıs konusunda 
G. P. olarak başarının şartını şöyle görüyoruz: 
Adadaki fiilî durumun Türk cemaati aleyhine 
değişmesini muJtlaka önlemek ve Yunanistan 
karşısında, askerî ve diplomatik bakımdan, 
daima kuvvetli bir durumu muhafaza etmek, 
Kıbrıs'taki askerî kuvvetimize ve mücahitleri
mize dayanan fiilî kuvvet durumumuzu artan 
bir şekilde geliştirmek, Türk cemaatini iktisa-
den ve manen ayakta tutmak, cemaatin müca
dele azmini her gün artırmak, uzun vâdede 
Kıbrıs dâvasında başarıya ulaşmanın tek yolu
dur. 

Cemaatler arasında sürüp gitmekte olan 
müzakerelere fazla ümitle bakamjyoıruz. Türk 
cemaatine bâzı azınlık hakları tanınması kar
şılığında yürürlükteki anlaşmalardan geriye gi
den bir hal şeklini kabul etmemiz söz konusu 
olamaz. 

Kıbrıs'ta bir Kıbrıs milleti yoktur, iki ayrı 
milletin devamı olan iki ayrı cemaat vardır. 
Bu husustaki görüşlerimizi başka vesile ile 
çok etraflı olarak arz ettiğimiz için, kısaca 
özetliyorum. Bu sebeple biz Adada üniteler bir 
devletin kurulmasını ve böyle bir idare altında 
Türk cemaatinin haklarının korunmasını müm
kün görmüyoruz ve Kıbrıs ta bir Kıbrıs mille
ti mevcudolmadığı için, federal bir statünün 

de uzun süre yaşama gücü olduğuna inanmıyo
ruz. Gerçek çözüm yolu, Kıbrıs'ta iki ayrı mil
letin yaşadığı vakıasından hareket eden ve bu 
vakıa üzerine dayalı olan coğrafi bir taksim
dir. 

Adaya barış getirecek olan, Türk - Yunan 
münasebetlerini devamlı olarak iyiye götüre
cek olan, Adanın günün birinde Küba Adası 
gibi, Akdemsin ortasında bir Kızılada haline 
gelmesini önliyecek olan., NATO ittifakı bakı
mından en iyi sonuçları verecek olan, Türkiye 
ve Yunanistan bakımından en sağlam, en hu
zur .verici sonuçları doğuracak olan çözüm yo
lu, budur. Bunun güçlüklerini ve bugün ger
çekleştirilmesinin karşısına dikilen engelleri 
bilmekteyiz; ama Türk Devletinin uzun vade
li bir millî hedefi olmak lâzımdır. 70 - 80 se
neden beri karşımızdaki milletin takibettiği 
bir millî hedef vardır. G. P., Türkiye için bu 
millî hedefin sarih olarak «taksim» «eklinde 
tespitini devamlı olarak savunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, müddetiniz 
sona eriyor, lütfen. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum. 

Orta - Doğudaki artan gerginliği ve genişli-
yen silâhlı çatışmaları büyük endişe ile takibe-
diyoruz. Son samanlarda silâhlı çatışmalara 
Sovyet pilotlarının da bilfiil iştirak ettikleri 
yolundaki iddialar gerçekten endişe vericidir. 
Orta-Doğu savaşının bizim bakımımızdan üze
rinde de çok durulmaya değer sonucu, Suri
ye'ye ve Mısır'a çok kuvvetli Sovyet Rusya 
sızmasıdır. 

Bölgede âdil ve devamlı bir barışın kurul
masını en büyük samimiyetle istiyen bir ülke 
olarak, tarafların toprak bütünlüğüne saygı, 
işgal edilen toprakların boşaltılması ve Güven
lik Konseyi kararları çerçevesinde devamlı bir 
çözüm yolu bulunması halis dileğimizdir. 

Ortak Pazar konusunda görüşlerimizi, bun
dan çok kısa bir süre önce gerek bütçenin tü
mü üzerindeki konuşmamızda, gerekse Ortak 
Pazarla ilgili bir arkadaşımızın getirdiği gen
soru münasebetiyle arz etmek fırsatını bulmuş
tuk. Onun için kısa bir kaç cümle ile konuya 
dokunmakla yetineceğim. 

Acele ve ihtiyatsız atılacak bir adım, Ortak 
Pazarla ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye dü-
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sürebilir. Gelişme halindeki sanayileşmeye ça
lışan bir ülkenin, sanayileşmiş ülkelerle iktisa
di entegrasyon kurması, gelişme halindeki ül
kenin sanayiinin ve kalkınmasının tehlikeye 
düşmesi istenmiyorsa, çok ihtiyatlı bir şekilde 
yürütülmeli ve koruyucu tedbirlerle adım adım 
gerçekleştirilmelidir. 

Türkiye'yi, geri kalmış bir Orta Doğu 
krallığı, bir Orta Doğu şeyhliği durumuna sü
rüklemek istiyenler olabilir; Türkiye'yi, Sovyet 
Blokunun nüfuz sahası içine sürüklemek isti
yenler olabilir. Bunların her ikisinin de karşı
sında olan Güven Partisi, hür Avrupa ile iliş
kilerimizin geliştirilmesine taraftardır. Fakat, 
hazırlık döneminden yeteri kadar yararlana
madığımız bir gerçektir. Ankara Anlaşmasının, 
hazırlık döneminin uzatılması için Türkiye'ye 
tammış olduğu imkân değerlendirilmesi ve ge
çiş dönemine acele ve ihtiyatsız bir kararla 
atlamadan önce, hazırlık döneminin uzatılması 
görüşündeyiz. 

Bir cümle ile, izahat verecek olan sayın 
Bakan konsorsium çalışmalarının ne safhada 
olduğu hakkında bilgi verirlerse memnun ola
cağım, Ayrıca, bu yıl Türkiye, dış ödemeler 
bakımından güçlükler içindedir. En ağır borç 
taksitlerinden birisi bu yıla isabet etmektedir 
ve çeşitli ekonomik sebeplerle dış ödeme açığı
mızda önemli bir artış ihtimali vardır, konsor
sium çalışmaları bu bakımdan eski yıllarda ol
duğu kadar ve daha fazla bir önem taşımakta
dır. 

Dünyada gelişen milletlerarası münasebet
ler, sayıları durmadan artan bağımsız ülkeler 
ve Türkiye'nin durmadan artan dış ilişkileri 
muvacehesinde bugünkü Teşkilât Kanununun 
ve bugünkü kadronun yeterli olup olmadığı ve 
bu konuda daha ne gibi yenilikler düşünüldü
ğü hususunda sayın Bakandan bilgi rica edi
yorum. • 

'Saygılarımla. (G. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu adına Sayın Nihat Erim, buyurunuz 
efendim. 

Açık oylamada oylannı kullanmayan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

0. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Sayın milletvekilleri, 

Dışişleri Bakanlığı 1970 yılı bütçesi ve Hü
kümetin dış politikası üzerinde C. H. P. Mil

let Meclisi Grupu adına görüşlerimizi söyle
yeceğim. 

Zamanımızda devletler dış ilişkilerini yeni 
Tbir zihniyetle düzenlemek gayretindedirler. 
Türkiye, ekonomik (kalkınması, gittikçe ve 
hızla artırılması gerekli bir üretime ve bu 
üretimin yurt dışındaki geniş pazarlarda ta
nıtılmasına, beğendirilmesine, satılmasına sıkı 
sıkıya bağlı bir memlekettir. Böyle bir ülke
nin dışişlerini elinde bulunduran Bakanlığın, 
vakit kaybetmeden (bu ihtiyaca göre örgüt
lenmesi başta gelen bir Devlet sorunudur. 
elçilerimiz, elçilik memurlarımız, ataşelerimiz, 
müşavirlerimiz Türkiye'nin bu ihtiyacına ge
reken önemi verecek bir anlayışla ve bunun 
isterlerini başarı ile uygulayacak bilgi ve ka
biliyetle donanmış oldukları ölçüde başarılı sa
yılacaktır. 

Dışişleri Bakanlığı için yıllardır sözü edi
len, fakat bir türlü Parlâmentoya sunulmıyan 
yeni teşkilât kanunu tasarısı bu amacı en başta 
göz önünde tutmalıdır. 

Klâsik denebilecek anlayışla, bugüne ka
dar Dışişleri Teşkilâtından dışarda sadece 
Devleti temlsil etmesi, müzakereleri yürütmesi 
ve vatandaşları koruması beklenirdi. Bu ka
darı yeter sayılırdı. Şimdi ise, az önce de
ğindiğimiz noktanın bunların her birinin önemli 
olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'yi bir yabancı 
ülkede temsil eden her derecede memur, yur
dumuzda üretilen mallardan, her yıl artan 
miktarda ihracı sağlamakta gösterdiği ba
şarı ile milletine hizmet etmiş olacaktır. 

Yabancı ülkelerde çalışan Türkler, bugün 
memlekete tarım ve sanayi ürünlerinden ihra-
cedilebilenlerin her birinden daha yüksek mik
tarda döviz getirmektedirler, ileri sanayi ülke
lerinde bilgileri, görgüleri ve maharetleri 
artmaktadır. Bu sayede, yurda döndüklerinde 
daha verimli bir üretici olmaktadırlar. Yarın 
Ortak Pazar ülkelerinin kapıları Türk işçi
lerine büsbütün açıldığında, yarım milyon - bel
ki bir milyon kişi - dışarda iş tutacaktır. 
Böylece Devletimiz türlü faydalar sağlarken, 
Hükümetin aynı derecede ağır sorunları çoğa
lacaktır. 

Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtının bu bakım
dan ya yeniden kuvvetlendirilmesi ve mesele
leri bir başka açıdan ele alabilecek imkân-
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larla teçhiz edilmesi - hem de vakit kaybet
meden teçhiz edilmesi - elzemdir. 

Bu alanda Hükümetin belirli bir plânı var 
mıdır? Ne yapmıştır? Ne yapmayı tasarla
maktadır? öğrenmek isteriz. 

Gelecek yıllarda Türkiye'nin başta gelen 
meselelerinden biri, dışardaki işçilerimizin 
oradaki ve sonra yurda dönüşlerindeki inti
bakları meselesi olacaktır. Bilhassa çalıştıkları 
memleketlerde işçilerimizin yaşama şartları 
kontrol edilmeli, işçilerimizin sömürülmesine 
fırsat verilmemelidir. 

iSaym milletvekilleri, bize ayrılan konuşma 
süresinin darlığını göz önünde tutarak, dış me
selelerden sadece Türkiye'yi çok yakından ilgi
lendiren sorunlar üzerinde duracağız. Avru
pa'da güvenliği sağlamak için, iki Almanya 
arasında başlamış olan görüşmelerin ilerleyip 
olumlu bir sonuç vermesi şarttır. Bundan baş
ka Amerika ile Sovyetler Birliği arasında stra
tejik silâhların sınırlanması maksadiyle Hel
sinki'de açılıp Viyana'da sürdürülen konuş
malar dünyanın geleceğini yakından ilgilen
dirmektedir. Bu iki büyük devletin bu konuda 
ve başka alanlarda varacakları olumlu so
nuç, her ülke gibi, Türkiye'nin güvenliğini 
de geniş ölçüde etkiliyecektir. Bundan dolayı, 
Çin Hindin'de savaşın Kamboçya'ya da açıktan 
sıçramış olmasını, Amerika'nın içinde ve dışın
da doğurduğu olumlsuz etkiler ve çarpışma
ların yayılıp uzaması yönünden endişe ile iz
lemekteyiz. 

Başkan Nikson'un va'dettiği gibi bu işin 
kısa zamanda son bulmasını ve bütün Çin Hindi 
halklarının kendi kaderlerini, yönetmelerini 
serbestçe seçebilecek duruma gelmelerini dile
mekteyiz. 

Orta Doğu'da Arap devletleriyle İsrail ara
sındaki anlaşmazlık doğrudan doğruya ilgili 
ülkelerin yanında, bölge güvenliğini ve dünya 
barışını da tehdidetmektedir. Türkiye yönün
den bu meselenin önemi meydandadır. Hükü
metimizin bu konuda gütmesi gerekli en isa
betli, en akıllı politika şüphesiz eksiksiz bir ta
raf sizlik olmalıdır. Çünkü, Türkiye'nin bu an
laşmazlıkta taraf tutmasını gerektiren hiç bir 
menfaati yoktur. 

O. H. P. Millet Meclisi Grupu, Hükümetin 
Arap - israil anlaşmazlığındaki davranışlarını 
dikkatle izlemektedir. Orta Doğu anlaşmazlı

ğında, Türkiye tarafsızdır, tarafsız kalacaktır 
sözünü, Meclis kürsüsünden ve Hükümet ağzın
dan duymak istiyoruz. 

Bir çözüm bulmak için Amerika Birleşik 
Devletleriyle Sovyetler Birliği arasında uzun 
ve çetin gayretleri gerektirmekte olan Arap -
israil dâvası karşısında, Türkiye'nin bir ma
ceraya sürüklenmesine meydan vermemesini 
baştan beri ısrarla ve önemle Hükümetten is
temekteyiz. Bu hassasiyetimizin ne kadar ye
rinde olduğunu olaylar ispatlamaktadır. Şu 
veya bu yoldan Türkiye'yi Orta Doğu çatışma
sının içine hiç değilse siyasal, diplomatik alan
da, itme teşebbüslerine dair yayınlar bizi doğ
rulamaktadır. Tekrar ediyoruz: Orta Doğu 
bunalımında Türkiye tam bir tarafsızlıktan asla 
ayrılmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri; 
Yakın ve uzak bütün komşu devletlerle iyi 

ilişkiler gütmek Türkiye politikasının gelenek
sel ilkelerinden biridir. Hükümeti bu yolda gör
mekten memnunluk duyarız. 

Cumhurbaşkanı Sayın Sunay'ın Kasım ayın
da Rusya'ya yaptığı geziyi, Kuzey komşumuz 
ile bir kaç yıldır gelişmekte olan iyi komşuluk 
politikasının yeni bir uygulanışı olarak görü
yoruz. Bu gezi sonunda yayınlanan bildiride, 
Kıbrıs konusunda federal sistem hakkındaki 
elverişli Sovyet görüşünün bir kere daha be
lirtilmemiş olmasını önemli bir eksik sayıyo
ruz. Bildiride, Orta Doğu savaşında Türkiye'
nin tarafsızlığı üzerinde açık bir beyanın da 
yer bulmasını isterdik. Bu iki noktanın sükût
la geçirilmiş olmasını üzüntü ile karşıladık. . 

ıSayın Cumhurbaşkanımızın Rusya gezisi dö
nüşünde, bu düşünceyi Genel Başkanımız ken
dilerine söylemişti. Bu mülâhazalar dışında se
yahatin iki memleket arasında iyi geçinme ve 
güvenlik yaratma duygularını daha da kuv
vetlendirdiği ümidini açıkça ifade ettik. 

Sayın milletvekilleri, Kuzey Atlantik And-
laşması ikinci Cihan Savası ertesinde ortaya çı
kan aşırı bir soğuk harbin zaruretidir. Bunun
la önce bir savunma emniyeti ve gittikçe çatış
mayı uzaklaştıran bir yakınlaşma ortamı mey
dana gelmiştir. 

Bugün NATO'da kalmakla ve Sovyet Rus
ya'ya ve Birleşik Amerika'ya düşmanlık cere
yanlarını önlemekle, hem güvenliği, hem de 



M. Meclisi B : 86 23 . 5 . 1970 O : 2 

devletlerin ve grupların barış içinde birlikte 
yaşama ve anlaşma ümitlerini beslemiş oluyo
ruz. 

NATO üyesi olarak andlaşma gereğince yü
kümlerimizi ve haklarımızı iyi ölçmek ve her 
iki yönde de andlaşma sınırları içinde kalma
ya dikkat etmek Hükümetin görevi ve soru
nudur. 

Amerika ile veya başka bir NATO üyesi 
devletle imzalanmış veya imzalanacak olan her 
anlaşmayı, her sözleşmeyi, her vesikayı, Kuzey 
Atlantik Andlaşmasının 3 ncü maddesine da
yandırmak Anayasamız bakımından mümkün 
değildir. 65 nci maddenin istisna hükmü bu de
recede geniş tutulamaz. Hükümetin uygulama
sı Anayasanın o maddesinin metnine de, mak
sadına da aykırıdır. Hükümet bu anlayış ile ül
kemizi, Parlâmentonun iznini almaksızın bir 
savaş oldu bittisi karşısında, isteyerek veya 
farkında olmadan bırakabilir. Böyle neticeye 
Anayasanın müsaade ettiği, hukuk açısından 
asla savunulamaz. 

Hukuk açısından bu imkânsızlığın yanında 
ve ondan ayrı olarak, Devlet ve milletimizin 
varlığına sıkı sıkıya bağlı milletlerarası yü
kümleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yı olmadan Hükümetin üzerine alması, siyasi 
bakımdan da bugünkü ortamda hiç bir suret
le kabul edilemez. Türkiye'nin geçmişteki uy
gulamalarında kötü ve iyi örnekler vardır. Bu
günkü Hükümete iyi örnek olacak bir davra
nışı hatırlatalım: İkinci Cihan Savası esnasın
da Almanya ile 1944 te, iktisadi ve siyasi iliş
kiler kesilirken o zamanki Anayasada' bir zo-
runluk bulunmadığı halde bile, Hükümet bu 
işi Türkiye Büyük Millet Meclisinden karar 
aldıktan sonra yapmıştır. 

Amerika ile geçen Temmuz ayında imzalan
mış olan vesika görüşmeler süresince (Te
mel anlaşma) diye ilân edildi. jSonra. nedense, 
bu ad terkedildi ve (Türkiye Cumhuriyeti ve 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri ara
sında Kuzey Atlantik Andlaşmasının 3 ncü 
maddesi mucibince, Kuzey Atlantik Andlas-
ması bölgesinde silâhlı taarruza karşı kov
mak üzere müşterek imkânlarını geliştirmek 
için iki Hükümetçe alınacak müşterek ted
birlerle ilgili anlaşma) adı verildi. 

İBöyle önemli bir vesikayı Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iznini almadan yürürlüğe 

koymak bütün uyarmalara rağmen izin iste
meyi lüzumsuz bulmakta ısrar etmek, Hükü
meti, Anayasa, millet ve tarih önünde, insana 
dehşet verecek bir sorumsuz zihniyetin ısahibi 
olarak tescil etmektedir. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar ve bravo sesleri.) 

Ayrıca, Hükümet bu türlü davranışlariyle 
bilerek veya bilmiyerek, Türk kamu oyunda 
Amerikan düşmanlığının alevlenmesini, yayıl
masını körüklemiş olmaktadır. Bu ise her iki 
ülkenin menfaatleri için zararlar doğurmak
tadır. 

İkili anlaşmalar konusu Millet Meclisinde 
gSrülşüdüğünde açık ve gizli oturumlarda, Sa
yın G-enel Başkanımız İnönü'nün yaptığı izah 
ve eleştirilere, Hükümetin dikkatini bir kere 
daha çekeriz. 

Kı!bns meselesi : 
Kıbrıs bunalımı başlıyalı altı yılı geçti. 

İlk yıl bunalımın en ateşli dönemidir. Rumlar 
ve Yunanistan Zürih, Londra anlaşmalarını ve 
Anayasayı bir çırpıda yok ederek, Türk Ce
maatine hemen boyun eğdireceklerini sandı
lar. Kıbrıs Türk Cemaati kendi doğal kahra
manlığı, Türkiye'nin yardımı ile çabuk örgüt
lendi. Türklerin muntazam savaş birliği ha
linde dayanmaları, Rumların ilk hesaplarını, 
plânlarını bozdu. 

1964 Haziran ayında Amerika, İngiltere 
ve Fransa gibi NATO mütefiklerinin anlaşma
ların bağlayıcı etkilerinin devam ettiğini Tür
kiye ile birlikte yayınladıkları bildirilerde 
ilân etmeleri; bağımsız kalacak Kıbrıs'ta iki 
cemaatin meşru haklarının korunması ©sasının 
ve bu yolda bir federal sitsemin de düşünüle
bileceğinin, Sovyet Rusya tarafından açık
lanması, Rumları diplomatik yalnızlığa dü
şürdü. Bu diplomatik yalnızlık karşısında Yu
nanistan ve Kıbrıs Rumları yeni hesaplar 
ve yeni plânlar yaptılar. 

Bilhasas 1964 Ağustosunda Erenköy ve 
Mansura Rum saldırısı üzerine, Türk Hava 
Kuvvetlerinin Adanın bu kesimini bombala
ması, Makarios'a, acele netice almanın, dip
lomatik alanda olduğu gibi, silâhlı saldın 
yolundan da imkânsızlığını anlattı. Bunun 
üzerine bu tarihte Rumlar ve Yunanistan tak
tik ve hattâ strateji değişikliğine mecbur ol
dular. Derhal sonuç alma hevesleri o an 
için bir yana bırakıldı, ilerde daha elverişli 
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şartlar altımda ıacele hal şeklini yine denemek 
üzere ve o günü beklerken geçecek süre içinde, 
Türk Cemaatinin iktisaden moralini çökert
mek, bıkkınlığa uğratarak onu Rum istekle
rine karşı pasif kalacak bir ortama düşür
mek, Kıbrıs'tan mümkün olduğu kadar çok 
sayıda Türk'ü göç ettirmek şeklindeki yeni 
bir plânın uygulanmasına başladılar. Yani 
aslında Enosis'ten, Türkleri alelade bir azın
lık halinde yaşatma emellerinden vazgeçmedi
ler. 
Sadece bu amaca ulaşmanın süresini ve meto

dunu değiştirdiler. 
Arada, 1967 Kasım ayında Geçitkale saldırısı 

ile, yeni Türk Hükümetini denediler. Bu bir 
yoklama idi. Türkiye'nin kararlı davranışı, 
savaşı göze aldığını belli etmesi, Amerika'-
nın baskısı, Rumları «uzun süre poliikasına» 
devama mecbur etti. 

Bu esnada Türk Hükümetini avutmak, oya
lamak, Türkiye'nin acele bir hal şekli isteğini 
rahatça askıda bırakmak için, Yunan As
kerî Hükümeti ve Makirios, iki cemaat arasın
da uzun müzakere dönemini açtılar. Kıbrıs'ta 
bâzı uysallıklar gösterdiler. Bunlann en 
önemlisi, Adaya anlaşmalara aykırı olarak 
soktukları Yunan askerlerini geri almayı ka
bul ettiklerini söylemeye Atina Hükümetinin 
mecbur olmasıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 
Kıbrıs bunalımının önde gelen sorumlusunun 
Yunanistan olduğunu biz Baştan beri söyle
mekteyiz. MaJkariös, 1963 te saldırıya geçer
ken Türkiye'nin oturuşmamış iç durumundan 
olduğu kadar, o zamanki Yunan Başbakanı 
Papaandreö'nun kısa görüşlü teşviklerinden 
de cesaret aldı. Bugün, de, Atinada'ki As
kerî Hükümetin esasta Enosis'i benimsediği 
tahmin olunabilirse de, asırlar içinde güç 
hal ile yenilen anlaşmazlık devri yerine ciddî 
bir dostluk durumunun iki ülkeye faydalı oldu
ğunu görenlerin Yunanistan'da da bulunduğuna 
inanıyoruz. Çok güç zahmetle elde edilen Türk -
Yunan dostluğunun esaslı değerinin bizim hiç
bir kusurumuz olmadığı halde feda edilmesi çok 
yazık olacaktır. Bu mülâhazada düşündükleri
mizin anlaşılacağını ümidediyoruz. 

Hükümetimizin Yunanistan ile ve Kıbrıs 
Rumları ile müzakereye girişmesine biz C. H. P. 
Grupu olarak itiraz etmedik. Ancak görüşmele

rin yıllar ve yıllar sürüncemede bırakılmasına 
karşı tedbirler alınmasını Hükümete durmadan 
hatırlattık. 1967 Haziranmda Yunanistan'da 
Hükümet darbesi olduğunda da, Hükümetimizin 
yeni durumdan gereken sonuçları çıkarmasını is
tedik. 

Yunanistan'da 1967 de başlı yan bunalımdan, 
Türk haklarını tanıtma yolunda gerekli ölçüde 
faydalanmasını Hükümet bilemedi. Yahut bu
na, uygun usulle teşebbüs dahi etmedi. Kaçırılan 
bu fırsatın bir daha ele geçmemesinden korka
na. 

Değerli milletvekilleri, 
C. H. P. Grupunun uyanlarım Hükümet dai

ma sinirlilik içinde karşıladı. Her seferinde 
«Ama biz Kıbrıs dâvasını ne halde bulduk?» sö
zünü kendisine bir mazeret silâhı yaptı. 

Açıkça tutarsızlık görüntüleri ve gizli mak
satlarla büyük güçlük kaynakları, vaktinde de 
C. H. P. nin feryadederek uyarmaları dinlenme
diği için, nihayet bize tasfiyesi zor bir miras ha
linde kaldı. Bu nitelikteki Kıbrıs dâvasını hayal
lere imkân vermiyen bir mücadele iradesi ve ni
hayet her türlü ard fikirden uzak bir bağımsız 
Kıbrıs'ın federatif sistemle mümkün olacağını 
açıktan ortaya koymak fırsatını vermiştir. 

Kısaca belirtmiş olmak için diyebiliriz ki, 
1965 te Kıbrıs meselesi şu halde idi : 

1. Rumlar Kıbrıs anlaşmalarını ve Anayasa
sını acele, birkaç gün içinde ortadan kaldırmak, 
Türk Cemaatini hükümleri altına almak hevesiy
le 1963 te saldırıya geçmişlerdi. Fakat : 

Türklere boyun eğdiremcdiler, 
Anlaşmaların yürürlükte olduğu, bunları 

Rumların tek taraflı olarak yok edemiyecekleri, 
Türkiye ile birlikte belliba^lı devletlerce resmen, 
bildirilerle o tarihte ilân edilmiştir. 1970 Nisan 
ayı başında Ankara'ya gelen İngiltere Dışişleri 
Bakam, bu noktayı bir kere daha belirtmiştir. 

Sayı üstünlüğü, baskın ve öteki garantör 
devletlerin davranışları sayesinde fiilî, gayri-
meşru zorbalık durumları yaratmışlardır. 

2. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kıbrıs'a 
gelmiş, iki Cemaat araşma girmiştir. 

3. Her yeni Rum saldırısının Türkiye'den 
silâhlı karşılık göreceği Ağustos 1964 hava bom
bardımanı ile ispat edilmiştir. 

4. Meselenin esasının müzakere voliyle çö
zülmesi Birleşmiş Milletlerce ve müttefiklerimiz-
ce tesbit edilmiştir. 
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Bundan sonra aradan beş yıl geçti. Bu beş yıl 
Türk Cemaati bakımından büyük mahrumiyet
ler, fedakârlıklar içinde geçti. Türkiye de kü-
çümsenemiyecek malî yardımları her yıl çoğal
tarak sürdürmektedir. 

Bu beş yılın sonunda Hükümet, Türk Cema
atinin ekonomik durumunun birtakım farazi 
gayrisâfi millî hâsıla, fert başına gelir rakam
ları vererek, daha iyi olduğunu ilân ediyor. Bu 
iddianın Türk Cemaatinin gerçek yaşantısına 
ne derecede uyduğunu, kontrol imkânlarını Hü
kümet bize vermedikçe, onun bu görüşüne katıl
makta mazuruz. Çünkü mantık ve yayınlanan 
haberler, Türk Cemaatinin ekonomik durumu
nun Hükümetin iddiasının aksine hiç de iyi olma
dığını gösteriyor. 

tşin bu yanını ayrı bir konu şeklinde askıda 
tutsak dahi, şunu sormak vazifemizdir : 

Beş yılın sonunda Hükümet, dâvasının esa
sında, bir devamlı çözüm yolu bulmakta ka,ç 
adım ileri gidebilmiştir. Bugünün baş meselesi 
artık budur. 

Sayın milletvekilleri, 
Kıbrıs dâvası anaçözüm şekli bakımından iyi 

yolda değildir. Hükümet Türk kamu oyundan 
gerekli bilgileri esirgemektedir. Bundan dola
yı, bu yüce millet kürsüsünde konuyu biraz da
ha ayrıntılı derinleştirmekte millî menfaatleri
miz açısından fayda görüyoruz. 

Önce, Sayın Dışişleri Bakanı, ikili görüşme
lerde bağımsızlık ve üniter Devlet şekilleri üze
rinde anlaşma olduğunu haber vermiştir. Fakat 
bu konuda ayrıntılı bilgi vermekten kaçınmış
tır. Görüşmelerin gizliliği konusunda taraflar 
arasında mutabakat olduğunu, Rumların sözleri
ni tutmıyarak gizliliği bozduklarını söylemiştir. 
Sayın Bakan, kendisi gizliliği korumak için faz
la bilgi veremiyeceğini bildirmiştir. 

Rumlar gizliliği gerçekten bozup anlaşmazlı
ğı açığa vurduktan sonra, Sayın Bakanın daha 
neyi ve kimden gizli tuttuğunu anlamak kolay 
değildir. 

Şimdi biz, Rum kaynaklarına göre ikili gö
rüşmelerdeki anlaşmazlık konusunu ele alalım. 

Makarios'un ve Klerides'in, ingilizce yayın
lanan 22 Kasım 1969 tarihli Rum (Kıbrıs Bül
ten) inden alarak, mahallî muhtariyetten, üni
ter devletten ne anladıklarını tekrarlıyalım. 
Böylece Türk kamuoyu da biraz olsun aydınlığa 
kavuşsun. 

Makarios önce, bağımsızlığa kavuşulduğun-
dan bu yana Kıbrıs'ta Rum millî gelirinin 200 
dolardan 800 dolara yükseldiğini bildirmiş ve 
sonra şöyle devam etmiştir : 

«Eğer Türk Cemaati Liderliği mahallî idare
ler hakkındaki görüşlerinde İsrar ederse anlaş
ma için hiçbir ümit yoktur.» 

«... Kıbrıs Türklerinin, Cumhuriyetin Kıbrıs
lı Rum vatandaglariyle eşit haklara doğru iler
lemesi için din, eğitim, kültür ilişkileri ve şahsi 
statü konularında tam muhtariyet sahibi olmala
rını kabul ediyoruz. Kıbns Türk Liderliği ırk 
kıstasına dayanan muhtariyet istiyor. Muhtari
yetin derecesi üzerinde bir anlaşma olacaksa, 
Rum tarafı köy grupları veya bölgeler teşkil et
mek için kıstas olarak, yakınlık, ulaştırma im
kânları ve ekonomik mülâhazaları teklif etmek
tedir. 

«Bir köy grupunda çoğunlulk Rum veya Türk 
olabilir. Kıbrıs Türk Liderliği bunu kabul et
miyor. Türkler, Türk köylerinin Adanın nere
sinde olursa olsun, ayrı, muhtar birlikler teş
kili etmesini istiyorlar. Hattâ daha da fazla ola
rak, bir nevi devlet içinde devlet demek ola
cak, bir merkezî idare organı istiyorlar.» 

Bu sözlerin arkasından, Makarios, Kıbrıs*da 
bir federasyon kurma fikrini reddediyor, bu, 
diyor, sonunda taksime götürür, taksim için 
gerekli şartları yaratır. 

Temsilciler Meclisi Rum Başkanı ve Mıaka-
rios'un ikili müzakerelerde delegesi Klerides, 
liderinin sözlerini şöyle tamamlıyor: 

«Kıbrıs dâvasına mahallî görüşınelıerle barış
çı bir hal şekli bulmaya gayret edilirken esas 
mesele olarak mahallî hükümet ikonu.su karşı
mıza çıktı. Müzakerelerin daha başında biz, 
mahallî hükümetin fıaylaJh bir hal şıekli olduğu
nu ve idare bakımından gelişmiş birçok ülkele
rin özelliğini teşkil ettiğini, ve bundan ötürü 
biz, öteki ülkelerdeki uygulamanın ışığında bu 
şekli göz önünde tutmaya hazır olduğumuzu 
açıkladık. Aynı zamanda biz, mahallî hükü
met tabirinin içinde kalma, bunu aşıp federal 
veya karitonal bölgelere varma iarasındaki farkı 
da açık seçik belirttik. 

«Baştan beri, görüşlerimiz iki temel konuda 
esaslı olarak ayrılmıaktadır. Şöyle ki, bir yan
dan mahallî hükümetler madamlarına verilecek 
güç vie görevleri, öte yandan da bu mahallî ma-
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kamların teşekkül tarzı ile bunlar üzerinde hü
kümetlin, ieraıanın, yasama organının vıe yargı 
organının kontrol ve nezaretinim nasıl olacağı 
meselesi.» 

Bundan sonra Klerides şunu haber veriyor: 
Mahallî hükümet makamlarının güçleri ve gö
revleri jkonusunda elverişli müşterek zemin (te
sis edilmiştir, ikili görüşmeler bu konu yüzün
den duraklamıyacaktır. Fakat, Klerides'in de
yimi ile, birindi konu kadar hayaJtî, hatıtâ belki 
ondan da önemli olan öteki mesele - yani mahaH-
lî hükümet makamlarının teşekkül tarzı ve bun
lar üzerinde hükümetin kontrol ve nezaretinin 
nasıl olacağı hususunda - ilerleme yoktur ve 
görüşler hâlâ birbirinden çok uzaktır. 

Klerides ilerisi için şöyle konuşmuştur-
«Bu engelin aşılabilip aşılamıyacağı ilerde 

görülecektir.. Eğer bu engel aşılırsa, mahallî 
görüşme'ilerl© Kıbrıs dâvasının halli içtin yol ıaçıl-
mış olacaktır. Şayet bu engeli aşılamazsa ma
hallî görüşmeler son bulacak ve Kıbrıs dâva
sına barışçı bir hal şejkli bulmak gayretleri 
içinde şimdiye kadar başarısız denenmiş olan 
usullerim uzun listesine bir yenisi da,ha ilâve 
edilecektir. 

«Bu hususun hallerilebilip edilemiyeceği ko
nusunda acele bir ön yargıya sapmamalıyız. 
Bizim fikirlerimiz hakkaniyete uygun ve yapıcı 
olmuştur. Ve böyle oUdukları birçok ülkelerce 
teslim edilmiştir. Mahallî Hüjkümıet teriminin 
içinde kalacak olanın son hududuna kadar git
tik, Buradan öteye atılacak bir iadım, ünited 
devlet kurmak teşebbüsümüzden vazgeçmek 
anlamına gelecektir. Biz fiilen yeni bir, nev'i 
şahsıma münhasır (Sui generiıs) anayasal bün
ye [kuracağız ki, bu ne üniter devlet, ne de fe
deral veya kantona! devlet olacaktır.» 

Klerides, sözlerinin sonunda, Kıbrıs'daki gö
rüşmelerin başından beri Yunan Hükümeti ile 
Kıbrıs Rumları arasında, her hususta, yani gö
rüşmelerin seyri, usulü ve aynı zamanda daha 
ötesine gidemiyeoeğiz, dedikleri sözde tavizle
ri konusunda, ttaım bir mutabakat, bir anlaşma 
olduğunu da açıklamıştır. 

Sayın milletvekillıeri, 
Görüyorsunuz İki, Kıbrıs meselesinin bugün

kü durumunu az çok öğrenebilmek için, Sayın 
Dışişleri Bakanımızın söyletmediklerini, Ma-
karios'un ve Klerides'in yabancı gazetelerde ya

yınlanan demeçleriyle ortaya çılkarmak lâzım-
gelmiştir. 

Demokratik bir ülkede kamu oyundan, mil-
laitten ve bilhassa milletin parlâmentosundan 
böyle hayatî konuları saklı tutmak doğru mu
dur? Hele, önce Yunanistan ile, sonra Kıbrıs 
Rumları ile yürüttüğü görüşmelerim, beş yılın 
sonunda bu şekilde - Zürih ve Londra lanlaşma-
lannm, Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin mil-
letlıerarıası hukuktan kuvvet alan haklarını 
inkâr noktasında- düğümlendiği safhada bile, 
bunu gizlilik arkasında saklamayı demokratik 
bir üllkenin kamu oyuna, parlâmentosuna haz
mettirmek mümkün olmamak lâzımgelir. 

Makarios ve Klerides Un az önce naklettiği
miz sözleri, 22 Kasım 1964 tarihinde yayınlan
mıştı. O gün anlaşmazlığın hangi noktada dü
ğümlendiğini, bu iki Rum lideri, Kıbrıs Rum 
halkına ve dünya kamu oyuna kendi 'açılarından 
duyurmayı görev saymışlardır. Bizim Sayın 
Bakanımız onların bu davranışından memnun 
değildir. «Gizliliğe saygı göstermediler, sözlerini 
tutmadılar» diyor. 

Şimdi Sayın Dışişleri Balkanından rica edi
yoruz : 

22 Kasım 1969 tarihinde Türk ve Rum Ce
maatleri arasımda beliren esaslı anlaşmazlık o 
günden buyana ne olmuştur? Sayın Bakanın 
Cumhuriyet Senatosunda geçen Şubat ayında 
söyledikleri hiç de iç açıcı değildir. Rumların 
direnmekte oldukları, yine Sayın Dışişleri Ba
kanının 21 Nisan 1970 günü Bütçe ve Plân Ko
misyonundaki sözlerinden anlaşılıyor. 

Biz, C. H. P. Grupu olarak, beş yıldır Hü
kümetimizi Yunanistan'ın ve Rumların taktik
leri üzerinde durmadan uyarmaya çalıştık. Ge
çen zamanın Türk; Cemaatinin aleyhine işleme
sini önlemek için, Yunanistan'da 1967 Nisanı 
Hükümet darbesinden hemen sonra, yeniden 
görüşmelere başlarken, Türk Cemaatinin eko
nomik durumunu düzeltecek tedbirlerin alın
masını şart koşmasını bu kürsüden Hükümetten 
rica ettik. Hükümet, Türk Cemaatinin günlük 
yaşantısını biraz düzelten Rum münasebetle-
riyle yetindi. Bizim karşımızda bunlarla öğün
dü. Zaman Türkler aleyhine işliyor dedikçe, 
bunu reddetti. 

Değerli milletvekilleri, 
C. H. P. nin başında bulunduğu son Hükü

met, Kıbrıs meselesine esas çözüm şekli olarak 
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federal ve bağımsız bir Kıbrıs Devletini savun
maktaydı. Adalet Partisi iktidara geldiğinde 
federal sisteme iltifat etmedi. Bunu, cid
dî, kararlı ve azimli bir politika ola
rak benimsemedi. Tersine, federal sistemi, öne 
sürerek görüşmelere başlamayı uygun saymadı. 
Kanton sistemi, bölge muhtariyeti gibi sözler
le Rum yönetiminin oyununa düştü. Bölge muh
tariyetinden Rumların ne anladığını az önce 
gördük. Üstelik Sayın Çağlayangil, bir de üni-
ter Devlet formülünü kabul ettiğini açığa vur
du. Rumların bu üniteler terimini ne maksatla 
ileri sürdükleri de keza Makaryos ve Klerides'-
in sözlerinden ap açık anlaşılmaktadır. 

Sayın Bakan diyebilir ki, karşımızdakilerin 
istediklerini kabul etmedik İd... 

Evet, doğru, ama beş yıl bu suretle heba ol
du. Eğer, Hükümet federal sistemi başlangıçta 
azimli olarak benimsemiş olsaydı, bu beş yıl 
böyle boşuna çekişmelerle kaybedilmeydi. Çün
kü Devlet hayatında, bir Hükümet kendisinden 
önceki idarenin başladığı politikayı yüzüstü 
terk etmez, canla, başla yürütmeye çalışırsa 
başarı kazanılabilir. Ama, A. P. iktidarının yap
tığı gibi özel bir başarı elde etmek havesiyle 
yola çıkarsa işte böyle beş yıllık çabaya rağ
men hayal kırıklığına uğrar. 

Kıbrıs anlaşmazlığı meselesi üzerindeki eleş
tirmelerimizi sona erdirirken Türk - Yunan iliş
kileri üzerinde şu düşünceyi ve dileği öne sür
mek isteriz: 

Jeopolitik; Türkiye ile Yunanistan'ı iyi 
komşuluk, dostluk, ittifak ilişkileri içinde yaşa
maya çekmektedir. İki ülkenin hayati men
faatleri bunu istemektedir. Şimdiye kadar, 
Türkiye bu konuda daima iyi niyetle ve anla
yışla hareket etmiştir. Yunanistan'da ise, po
litikacılar kendilerini demagojiye, dar ve ha
sis bir milliyetçilik, şöviriizm hastalığına kaptır
dıkları dönemlerde, akıl ortadan kalkmış, kö
tü duygular yer almıştır. Atina, 1959 da gö
nül rızası ile, serbestçe kabul ettiği anlaşma
lardaki imzasını şeref sözü ve bunun da üstün
de akıl yolu olarak, yeniden ve gerçekten tanı
dığı gün, Türkiye ve Yunanistan'ın, güvenden 
yoksun şu milletlerarası ortamda, birbirlerine 
samimî destek olmaları kolaylıkla sağlanabi
lir. Ve böyle bir işbirliğinden her iki devlet 
büyük fayda görür. 

Sayın milletvekilleri; 

Ortak Pazar meselesine gelince: 
Türkiye Ortak Pazarla 12 Eylül 1963 ta

rihli anlaşma ile resmî bağlantı kurmuştur. Üç 
aşamada Ortak Pazarın tüm üyesi olacaktır. 
Birindi aşama süresi (Hazırlık dönemi), dol
muştur. Şimdi ikinci aşamanın eşiğinde bulu
nuluyor. Bu ikinci aşama (Gteçiş dönemi) ola
caktır. Hazırlık döneminde ortaklar karşılık 
istemeksizin Türkiye'ye bâzı haklar, bâzı ko
laylıklar tanımışlardır. Fakat şimdi eşiğinde 
bulunulan geçiş döneminde durum değişik ola
caktır. Ortaklar yine Türkiye'ye bâzı haklar, 
bâzı menfaatler Bağlıyacaklar. Fakat karşılığın
da onlar da Türkiye^den haklar ve bâzı kolay
lıklar istiyeoeklerdir. Ortaklık anlaşmasının 
gereği budur. Şu anda iki taraf arasında bu 
karşılıklı alış verişin görüşmeleri yapılmak
tadır. 

Anlaşma hükümlerine göre Hükümet, ha
zırlık, döneminin uzatılmasını isteyebilirdi, fa
kat buna ihtiyaç duymamıştır. G-eçiş dönemi
nin başlamasını memleket ekonomisi bakımın
dan daha uygun saymıştır. Hükümete bugün 
yöneltilen eleştiriler, hazırlık döneminde gerek
li tedbirlerin alınmadığı, hazırlığın tamam ol
madığı şeklindedir. Bir de şimdi, geçiş döne
minin eşiğinde, ortaklardan elde edilecek men
faatlerle, ortaklara Türkiye'nin tanıyacağı hak 
ve menfaatlerin dengelenmesi konusunda çok 
dikkat gösterilmesi istenmektedir. 

Endişelerin kaynağı, gümrük indirimleri so
nunda yerli sanayimizin, ileri Batı sanayi ülke
lerinden gelecek mallar karşısında, çökmesi 
tahlikesidir. Hükümet bunlara cevap veriyor. 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin Cumhuriyet Se
natosunda 3 Şubat 1970 günü görüşülmesi sı
rasında, Sayın Dışişleri Bakanı eleştirilere kar
şı, «ölçtük, biçtik, biran önce geçiş dönemine 
başlamakta fayda gördük», demiştir. 

Biz C. H. P. Grupu olarak, Türkiye'nin Ba
tı Avrupa entegrasyon eylemi içinde olmasın
dan yanayız. 1963 te Ortak Pazarla anlaşmayı, 
başında 0. H. P. nin bulunduğu Koalisyon Hü
kümeti imzalamıştır. Eğer şimdi Ortak Pazar 
meselesinde Hükümeti eleştiriyorsak, bu, işin 
esasına itirazımız olduğundan değildir. Uyan
larımız, millî menfaatlerin en üstün seviyede 
korunmasını sağlamaya yardımcı olmak endişe
sine dayanmaktadır. 
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Modern Devlet bünyesi içinde kalkınabil-
menin vazgeçilmez şartı, Türkiye'nin sanayileş-
mesidir. Ortak Pazar anlaşması sanayiimizi çö
kertmesin, tersine milletlerarası rekabete sü
ratle girişebilecek seviyeye getirsin. İstediği
miz ve aradığımız bunun formülüdür. Acele 
ederek telâfisi imkânsız bir hata işlenmesin, di
yoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Sözlerime nihayet verirken saygılarımı su

narım,. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-

mıyan arkadaşımız varsa, lûtf yunu kullan
sınlar. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Orhan 
Cemal Fersoy, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN CEMAL 
FEÎtSOY (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Grupu adına takibedilmekte 
bulunan ve ilmî mahiyet arz eden dış politi
kamız üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere 
söze baslarken Yüce Meclisi ve hariciyemizin 
değerli temsilcilerim saygı ve muhabbetle se
lâmlarım. 

BMın Dışişleri politikamız, ananevi esaslar
dan hareket etmek suretiyle, mütemadiyen bir 
gelişme kaydetmiştir. Gerçekten 50 yıla yakla
şık bulunan Cumhuriyet tarihimizde Yeni Tür
kiye Cumhuriyeti daima barışçı yoldan istik
balinin temellerini aramış ve bu yolda Cumhu
riyet Hükümetleri mütemadi bir çalışma içeri
sinde bulunmuşlardır. 

Yalnız, bu çalışmaların ve takibedilen po
litikanın bazan şekli, bazan sürati, bazan tem
posu ve bazan da temkini üzerinde münakaşa
lar cereyan etmiştir. 1961 den sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ve 1965 ten sonra da 
özellikle dış politika üzerinde münakaşalar 
değişik bir mecraya ve millî mahiyet arz edan 
dış politikanın üzerine gölge düşürür nitelikte 
münakaşalara sahne olmuştur. 
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dar güden fahiş münakaşalara, sahne olmuş
tur. 

Şimdi, geçen yılki bütçe müzakerelerinde 
NATO'nun 20 yıllık döneminin hitama ermiş 
olması vesilesiyle Türkiye'nin artık NATO'dan 
çıkması gerektiği ihbarının yapılması lâzım-
geMiğini, yani medeni âlemde, Batı âlemde Tür
kiye'yi müttefiklerinden yoksun yapayalnız bı
rakma gayesine matuf bulunan tenkidlerin sa
hiplerine, 12 Ekim 1969 seçimlerinde Türk 
Milleti kati cevabını vermiş ve bu Yüce Mec
lisin içine bö£İe maksatlı, kötü düşüncelerin 
sahiplerini sokmama dirayetini ve iktidarını 
göstermiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Düşünce ne 
demek? 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Sizin fikirlerinizi söylemiyorum. Eğer sahip çı
karsanız, cevap veririm. 

Yine bu kürsüden bugün muhalefete men
sup değerli sözcüler Cumhuriyet Hükümetinin, 
Adalet Partisi iktidarının temsil ettiği Cumhu
riyet Hükümetinin dış politikasının esasında 
mutabık bulunduklarını, muhteva itibariyle 
takibedilen politikanın millî mahiyet ve manza
rasını tersin etmek suretiyle millî bir vazife 
yaptıkları için Adalet Partisi Grupu adına te
şekkürlerimi arzı da bir vazife bilirim. 

Bu esaslarda muta/bık kaldığımız müddetçe 
Türkiye Cumhuriyetinin karşısına dikilecek 
her hangi bir kuvveti tasavvur etmiyoruz. 

Teferruat üzerinde münakaşalarımız olabi
lir. Bunun karşılıklı cevapları da verilmiş ola
caktır. 

NATO üzerinde hassasiyetle duruşumuzun, 
Parlâmento dışı muhalefet tonîddlerine, ayak
lanmalarına ve kışkırtmalarına karşı azimle di
renmemizin esaslı bir sebebi olmak icabeder. 

NATO'ya büyük hizmetleri geçmiş bulunan 
değerli devlet adamı, büyük diplomat Paul 
Henri Spaak, bu konuda şunları söyler: «Ko
minizin, tahripkârdır. Medeniyeti ve onun yük
sek eserlerini, kıymetlerini ve varlığını tahri-
beden bir âfettir. Medeniyeti ve insanlığı kur
tarmak ve bu âfetin yayılmasını önlemek için 
Atlantik Paktı kuruldu. Bu Pakt, Batı âlemini 
ve ona bağlı medeni ve hür milletleri, komüniz
min feci ve korkunç hâkimiyetinden kurtarmış
tı.".» 

Bugün, memnuniyetle kaydederiz ki, Türki
ye'nin 1945 lerde yatan, 1945 gerçeklerinin ge
tirdiği komünizm emperyalizmine karşı diren
me gücünün sonucu teşekkül etmiş bulunan 
NATO'ya iltihakı bu Mecliste münakaşa, ten-
kid, istihkar, bunun daha ötesinde istikbalimi
zi teminattan yoksun bırakma dönemlerine ka-



M. Meclisi B : 86 23 . 5 . 1970 O : 2 

On seneden fazla zaman önce söylenmiş bu
lunan bu sözler, bugün de ayniyle hayatiyeti
ni muhafaza ettiği gerçek olarak gözlerimizin 
önündedir. 

Bir faraziye olarak şöyle bir münakaşanın 
içine girebiliriz: Türkiye, yed-i iktidarında bu
lunduğu her safhada, irade muhtariyeti içe
risinde NATO'dan ayrılabilir. NATO'dan ay
rıldığı takdirde de, Türkiye'nin bu iradesine 
karşı, bu bağımsız tutumuna karşı ve halen de 
mevcudolan mutlak bağımsızlığına karşı, hiç
bir tepki gösterilemez. 

Ancak, buna mukabil Varşova Paktını ele 
alırsak, Varşova Paktına bir defa girilir fakat, 
o pakttan dışarıya çıkılamaz. Ve Brejnev, Ko-
sigin doktrini olarak da kendileri bunu şöyle 
değerlendirirler. «Sosyalist memleketlerde, sos
yalizmi korumak için orayı işgal ediyoruz» 
derler. Macaristan faciası ve ayni zamanda 
Çekoslovakya faciası gözlerimizin önündedir. 

O halde, parlâmento dışı muhalefet yap
ma istidadında bulunan veya bu parlâmento 
içinde gerçek fikirlerini söylemeyip te dışarıda 
başka maksatlarla, kışkırtma faaliyetinde bu
lunma niyetinde olanlara açıkça Meclisin ce
vabı, bugün tezahür etmiştir ki, Türkiye, mil
lî politikası istikâmetinde gelişmeye devam 
edecek ve NATO'da kalacaktır. Çünkü, millî 
menfaatlerimiz bu istikamettedir. 

Şimdi, münakaşa mevzuu olan hususlar 
NATO'daki strateji değişikliği üzerinde bâzı 
tereddütler vardır. Bu tereddütleri A, P. tered
düt ve şüpheyle karşılamaz. Çünkü, askerî me
selelerde millî meclislerin yeter derecede eh
liyetli bulunduğu kanaatinde değiliz. Askerî 
konularda anlaşmaların suveri tatbikiyesi Türk 
Genelkurmayı ehliyetli eksperler tarafından 
düzenlenmektedir ve biz de Türk Genelkurmayı 
ile Millî Savunma Bakanlığının bu yönde aldı
ğı tedbirleri tasvip ile karşılıyoruz. 

İkili anlaşmalardan doğan ve Temmuz 1969 
tarihinde imzalanmış bulunan Amerika Birle
şik Devletleriyle Türkiye arasındaki ikili an
laşmaları toplayıp, bir istikâmette tedvin eden 
anlaşma üzerinde bu Mecliste gizli oturumda, 
basın önünde münakaşalar yapılmıştır. Biz 
meselenin yalnız ve sade hukukî yönünü ele al
mak isteriz. A, P. meşruiyet içerisinde, hukukî 
zeminde meseleleri halle kararlı bir parti ol

duğu için ancak, hukukilik arz eden mesele
ye «evet» der. Bunun dışındaki meselelere «ha
yır» deme itiyadını ve istidadını daima göster
miştir. 

Anayasanın hükümleri muvacehesinde ve 
Anayananın bu hükmüne istinaden yani, 65 nci 
maddeye istinaden yapılan 244 sayılı Kanun 
hükümlerinin Anayasaya aykırılığı, Anayasa 
Mahkemesinde iddia edilmiş ve 244 sayılı Ka
nunun Anayasaya uygunluğu tesbit edilmiş
tir. 

NATO Andlaşmasının 3 ncü maddesine gö
re; Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye 
Cumhuriyeti arasında yapılan andlaşmaların 
Hükümet tasdikiyle tekevvün etmesi, tamamen 
olaya hukukilik verdiği gibi, bu kibi andlaşma-
larda mütakabiliyet esasını da daima göz önün
de bulundurmak gerekir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, NATO And
laşmasınm 3 ncü maddesinde belirtilen yetki
sini kullanmaktan tevakki etmek suuretiyle; 
«ben hâdiseyi Millî Meclisime götüreceğim» fa
kat, Amerika Birleşik Devletleri ise; «Ben bu
nu Hükümet olarak kendimi yetkili gördüğüm 
için Millî meclislerime göt.ürmüyorum.» gibi iki
li bir durum karşasmda bu-akılamaz. Müteka
biliyet esastır ve aynı zamanda Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetleri, Amerika Birleşik Devlet
leriyle NATO Andlaşmasının tatbikatına taal
lûk eden hususlarda andlaşma yapmanın tam 
yetkisine sahiptir. 

Bu yetki üzerinde tereddüt yaratacak mü
nakaşalardan tevakki etmek icabeder. Çünkü, 
bu münakaşalar Büyük Türkiye'ye hiçbir şey 
kazandırmaz, çok şeyler kaybettirir ve ikili and
laşmaların gizli safhalarının aleni şekilde mü
nakaşası, Türk Milletine yine büyük kayıplar 
verdireceği gibi, düşmanlarımızı da memnun 
edej. 

Bu itibarla, ikili Anlaşmalar hususunda giz
li oturumda Hükümetin verdiği malûmatı ye-. 
terli buluyor ve bu açık oturumda ise A. P. gru-
pu olarak. Hükümetin tutumunu tamamen tas-
vibettiğimizi arzı bir vazife biliyoruz. 

Muhalefetle, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
esasta ihtilâfımız olmamakla beraber, bâzı hal
lerde zaman itibariyle, bâzı hallerde şekil iti
bariyle nizalı durumların mevcudiyetinden 
bahsetmiştim. Bunlardan bir örnek almak üze
re de Kıbrıs meselesini arz ediyorum. 
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C. H. P. nin değerli ve anlayışlı sözcüsü I 
Sayın Nihat Erim Bey, altı yıldır devam eden 
Kıbrıs ihtilâfının çüzümlenmemiş bir durumda 
kalmasından şikâyetçi oldular. Bu şikâyetleri
ni geçen senede bütçe konuşmalarında aynı 
kelimelerle ifade etmişlerdi. Ve yine bu hu
sustaki beyanlarına, Hükümetin daima «biz 
Kıbrıs'ı hangi halden aldık, hangi hale getir
dik» diye cevap vermekle yetindiğinden de 
şikâyetçi oldular. 

Siyasi partiler hiçbir zaman, siyasi sabıka
larından kurtulamazlar. Daimi surette geçmiş
leriyle siyasi partilere cevap vermek itiyadı 
vardır. İsterseniz bir lâtife telâkki edin. 1958 
yılında C. H. P. Kıbrıs'ın istikbalini garanti 
altına alan, Zürih ve Londra Andlasmalarma 
kırmızı oy verirken; ki, düşüncelerini muhafa
za ediyormu, etmiyormu, yoksa bu husus da red
di miraslarına dâhilmidir?. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Kırmızı oyların şartlan vardır Or
han Bey, iyi okuyun. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
ilimdi, kırmızı oyların şartlarını ben, tamamen 
dört sandık evrak okumak suretiyle, bilinen 
yerde, 6 - 7 Eylül dâvası dolayısiyle mütsha-
lif düşüncelerini partililerin, partiyi ilzam et
memek kaydiyle ama, partiden aldıkları özel -
talimatla yaptıkları tutumları inceledim. 

Şimdi, oy şartlarında beynemilel bir and-
laşma millî meclislere geldiği zaman teferruat 
esasa tekaddüm etmek suretiyle hükümetleri 
güç durumda bırakmamak gerekir. Çünkü, za
man getirir kırmızı oy verilen Zürih ve Lond
ra Andlasmalarma sahip çıkmayı gerektirir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Biz şundan memnunuz: Kıbrıs meselemizi 
sürüncemede bırakan, savsaklıyan, gereken 
önem ve değeri vermiyen, altıyüz kişilik değiş
tirme birliğini Sayın Genel Başkanları İnönü'
nün ifadeleriyle Kıbrıs arşövekinden özel izin 
istizanı suretiyle göndermek gibi, ağır bir du
rum ve tutum içinde bulunan hükümetlerin, 
bugün muhalefette Kıbrıs dâvasına bu kadar 
candan sarılmaları, A. P. ni müteessir etmez, 
özellikle memnun eder. Çünkü,, millî bir dâva
da 0. H. P. nin görüşünde bir inkişaf olmuş
tur ve bizi teşvik eder ancak. Yalnız, Orta Do
ğu buhranı içerisinde, barışçı bir politika ta- I 
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kibetmesi tavsiye edilen A. P. İktidarının - ki 
bu yoldadır - bu meselede, dünyanın başına ye
ni gaileler çıkarmak yerine, millî hakları mahfuz 
tutmak suretiyle zamanı iyi kullanarak ve 
Türklerin iktisadi hayatını yükseltmek sure
tiyle orada değişik bir hâkimiyetin tesisi üze
rinde çalışmak da, her halde barışçı bir yol ol
mak icabeder. 

Bugün Kıbrıs'ta sulh masasına getirilmesi 
gereken, o şartları sağlıyan tedhiş hareketi 
kemaliyle durmuştur ve bir daha da bu yönde 
'si,' gelişme istidadının emarelerini veren de
liller, olaylar ortada yoktur. 

Türkiye Sürih ve Londra Andlaşmaları çer-
çevesiııdeld haklarını kamilen istimal eder-
kcn. bir taraftanda Türklerin yönetimini te-

'jıat altına almak için özel Türk yönetimi-
5 "n kurulmasına da Türkiye Cumhuriyeti ola-
*aT: muvafakat etmiş ve iktisadi kalkınmanın 
roplarım geçmiş zamanda, üç, beş milyonla 
"echtiriliveren Kıbrıs yardımlarını A. P. Hü-
'-"v^.cti, 220 milyon Tl. seviyelerine çıkarmak 
••.-••'-•tiyle iktisadi kalkınma yolundaki çalışma-
"ar", da itira ile ele almıştır. ' 

Cenaatler arası konuşmalarda; Türkiye 
r---^h-.Triyi?ti Hükümeti cemaatler arası konuş-
raalarn so .̂ucTîna göre Türkiye Cumhuriyeti Hü-
1-:vhv,8*İTtin Kıbrıs ürerinde mevcut bulunan 
hakHrmm ihlal edilmeme kayıt ve şartlariyle, 
mesele kendisine geldiği zaman, dikkat ve iti-
r.T, il 3 incelemiş olacaktır. 

Kıbrıs meselesi üzerindeki görüşlerimizi bu
rada sonuçlandırdıktan sonra, yine bir münaka
şa mevzmımuz olan Ortak Pazar meselesine de 
müsaade buyurursanız kısaca temas etmiş ola
yım. 

Ortak Pazara Türkiye'nin girmesini ve ge-
nfa /̂--nemine intikâlini kötü niyetle engellemek 
istiyenler bulunduğu gibi - M, bunlar parlâ7 
mentonun dışında veyahutta parlâmento için
de bir iki kişiye münhasırdır - Ortak Pazarın 
geçiş dönemine, erteleme suretiyle, teyakkuzla 
«irmeyi tavsiye edenler de vardır. 

Türkiye'nin Batı âlemi ile alış verişte bu
lunmasından Yüce Mecliste tevakki eden insa
nın bulunmadığını, siyasi görüşlerin Batı ale
miyle işbirliği halinde bulunuma hususunda 
geliştiğini ayrıca memnuniyetle kaydetmek is
teriz. 
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İhtiyat tavsiye etmek, basiretli olmayı tav
siye etmek muhalefetin görevleri arasında
dır. Şüphesiz bu hususta eksperler çalışmakta
dır ve herhalde geçiş dönemine geldiğim hal
de ve geçiş dönemi içerisinde de zamanın bir 
hayli ilerlemiş olmasına rağmen,, geçiş döne
mi hususunda anlaşmaların henüz imzalanma
mış bulunmasını, Hükümetin ihtiyatının bir de
lili olarak kayda değer. 

Ancak, verilen bilgilerden edindiğimiz in-
tibaa göre, Cumhuriyet Hükümeti ahdî vecibe
sini Türkiye'nin millî menfaatlerine muvazi 
olarak, kısa zamanda geçiş dönemine girmek 
suretiyle tahakkuk ettirecektir. 

BAŞKAN — Sayın Fersoy, vaktiniz dolu
yor,, ona göre konuşmanızı istirham edeceğim. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Yine bir parlâmento dış muhalefet olarak arz 
edeyim; Türkiye'nin Ortak Pazara girmesini 
arzu etmiyen aşırı bir sağ kanat da vardır. Hal
buki bizim politikamızın esasında, 50 yıldan be
ri sürdürülen politikanın esasında Batı ale
miyle sıkı işbirliği ve alış veriş esası da te-
kabbül edilmiştir. Ortak Pazara yapılan töh
metler yersizdir. Bu itibarla, Hükümetimizin 
gereken ihtiyatı göstermek suretiyle, Ortak Pa
zar meselesinde de icabeden ihtiyat çerçeve
sinde memleketin menfaatlerini tamamen göze
teceğine inanıyoruz. 

200 milyonun biraz üstünde bir mütevazi 
bütçe ile Türkiye'nin faal dış politikasını yü
rütme gayreti içerisinde bulunan hariciyemi
zin cevval, anlayışlı, millî karakteri yüksek 
saygı değer mensuplarına A. P. nin şükran duy
gularını, muvaffakiyet temennilerini arz ile, 
bütçenin hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz 
eder, sözlerime son veririm efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına konuşacak ar
kadaşlarımın konuşmaları şimdilik sona er
miştir. 

Şahısları adına konuşacak arkadaşlara ge
çiyorum: Sayın Şinasi özdenoğlu, buyurunuz. 

Şahısları adına konuşmalar onar dakika ile 
kayıtlıdır. Arkadaşlarımın ona göre hareket 
etmesini rica ederim. 

Açık oylama sırasında oyunu kullanmıyan 
arkadaşımız mevcutsa, lütfen oyunu kullan
sın. 

ŞtNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım, Dışişleri Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle huzurunuzda 
şahsım adına iki meseleye, vaktimizin kısa ol
ması münasebetiyle, çok kısa olarak değinme
ye çalışacağım. 

Bunlardan birincisi, Türkiye - Avrupa Eko
nomik Topluluğu Karma Parlâmento Komisyo
nunun 29 Ocak 1970 tarihinde Münih'te yap
tığı toplantıda, Ortaklık Konseyine sunulmak 
üzere almış olduğu bir karardır. Bu karar, 
Türkiye'ye birtakım tavizler tanımaktadır. Fil
hakika, Münih kararında aynen, «Gümrük bir
liğinin kurulması için Türk ekonomisinin özel 
bir gayret sarf etmesi gerekeceği ve bu sebep
le topluluğun yeterli ve önemli ilâve avantaj
lar, yani tavizler tanınması gerekeceği inan
cındayız» diye açık bir hüküm yer almamıştır. 

Muhterem, arkadaşlar,, bilindiği üzere bu ta
vizler başlıca; sanayide tekstil mamullerimize, 
tarım ürünlerinde de tütün, meyva, sebze, naren
ciye, sığır eti, canlı hayvan, şarap, zeytinyağı 
ve konserveler gibi maddelere inhisar etmekte
dir. 

Malûm oldulu üzere, Karma Komisyonun bu 
konuda almış olduğu kararlar iştişari mahi
yettedir,, temenni kararı niteliğindedir. Ancak, 
bu kararlar üzerinde Ortaklık Konseyinin gö
rüşüp, bu kararların icrasını temin etmesi de 
beklenen bir neticedir. 

Münih'te yapılmış olan toplantıda alınmış 
olan karar bugüne kadar tatbik edilmemiştir 
ve Karma Komisyon Münih'ten sonra Antal
ya'da yapmış olduğu toplantıda da, 1969 yılı
nın çalışmalarını, bir rapor halinde huzuruna 
getirilmiş olan çalışmalarını müzakere etmiştir, 
yani aynı raporu, ayna çalışmaları aynı ko
misyon iki defa müzakere etmiş olmaktadır. 

Şimdi sormak istiyoruz Münih'te bir toplan
tı yapılmış ve karar alınmıştır. Münih karar
lan temenni kararı niteliğinde olduğu halde, 
Ortaklık Konseyince lehimize birtakım taviz
ler kabul edilmiş olması itibariyle, iyi niyet
le düşünülecek olursa, tatbik edilmek gerekir
di ve Sayın Hükümetin de, bu kararların infaz 
edilip edilmediği hususunu . takibetmesi gere
kirdi. 

Denebilir ki, bu kararlar, yani Münih'te alın
mış olan lehimizdeki kararlar, bâzı tavizleri 
ve avantaj lan bize tanıyan bu karar, «geçiş 
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dönemine geçmemizi sağlıyan katılma proto
kolü müzakerelerinde düşünülecek belki» diye
bilirler. Ama muhterem arşadaşlar, biraz düşü
nelim; geçiş dönemine geçilme kararı uzadığı 
takdirde, müzakereler uzadığı takdirde - ki, uza
makta olduğu anlaşılıyor - Münih'te 29 Ocak 
1970 tarihinde alınmış olan kararda lehimize 
bize tanınmış olan tavizlerin takipçiliği yapıl
mamış olmaktadu. 

Önemli bir nokta gördüğüm için, şahsan Hü
kümetimizin bu konuya dikkatlerini çekmek is
terim ve sormak istiyorum; gerçekten bu Mü
nih kararlarının tatbikçisi midirler? Değilse ne
yi beklemektedirler? 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten Karma Ko
misyon toplantılarında alınmış olan kararların 
infazı, gerekil', iyi niyetle mütalâa etmek lâ
zımdır. Bunu Antalya'da da dile getirdik. Mas
raflarla, emeklerle karma komisyon, Türk Par
lâmentosu ile Altıların Parlâmentosunun Kar
ma Komisyonu toplanıyor ve alınmış olan ka
rarları topluluk Konseyi,, en yüksek organ âde
ta mühimsemiyor. Öyleyse Karma Komisyonun 
bir şahsiyeti, bir ağırlığı, bir fonksiyonu var 
mıdır, yok mudur? Bunu da sormak lâzım. Bu 
konuda Hükümetimize düşen teşebbüslerin 
olumlu bir şekilde ve etkili bir şekilde yapıl
masını. temenni, ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, geçiş dönemine geç
me konusu gerçekten Türkiye'nin iktisadi ka
deriyle, geleceğiyle çok yakından ilgisi olan, 
son derece önemli bir karardır. Biz muhale
fet olarak, geçiş dönemine geçmenin hazırlı
ğının yapılmaması sebebiyle, bu hazırlık yapıl
madıkça geçiş dönemine geçilmemesi lüzumu
nu, zaruretini savunduk, ama bir olumlu mu
halefet yaptığımız kanısındayız. Çünkü, bizim 
bu konudaki muhalefetimiz Hükümete pazarlık 
gücü kazandırmıştır. Bu inançtayız. 

Şimdi görülüyor ki, Hükümet geçiş döne
mine geçme kararı gibi, son derece büyük so
rumluluğu gerektiren bir konuda titizlik gös
teriyor. Bunu şahsan olumlu şekilde karşılıyo
rum. Çünkü, daha önce Sayın Dışişleri Bakanı
mız Senatoda, reddedilen bütçe görüşülürken, 
bu konuda «Hükümet geçiş dönemine geçme
ye kararlıdır» şeklinde bir beyanatta bulun
muşlardı. O zamandan bu zamana bir hayli müd
det geçmiş olduuğu halde, Hükümetin, ikazla
rımızla ve kamu oyundaki çok haklı tepki

ler karşısında geçiş dönemine geçmek gibi, 
büyük sorumluluk taşıyan kararı geciktir
miş olmasını, neticelerinin çok hayırlı olacağı 
ümidiyle şahsan olumlu karşılıyorum. 

Bilhassa işaret etmek istiyorum; bahis uzun
dur, bu kısa süre içerisinde bitirilmesine im
kân yoktur, ama gerçekten Türk ekonomisinin 
jkaderine müessir bu derece mühim bir konu
da, Türk ekonomisi en kısa zaman içerisinde 
disipline edilemezse muhterem arkadaşlarım, 
gerçekten hazırlık dönemini, Ankara Andlaş-
masmdaki, bir altı yıl daha uzatmaksızm ge
çiş dönemine geçmek büyük tehlikeleri davet 

I edecektir ve gerçekten Hükümeti büyük so-
! rumluluk altında tutacaktır. Bu hususta bir 
! kere daha Hükümetin dikkatini çekmek iste

rim. 
j Değerli arkadaşlarım, Türkiye dışındaki 
j Türkler konusuna da kısaca değinmeme mü-
| saadenizi. istirham ediyorum. 
J Reddedilen bütçe, Bütçe Karma Komisyo-
i nunda görüşülürken Dışişleri bütçesi müna-
; sebetiyle bu konuya değinmiş ve dışarıdaki 
| Türklerin kaderiyle yakından alâkadar olma-
! mızı gerektiren bir politika izlememiz icabet-
i tiğini o zaman ifade etmiştim. Bizim konuşma

mızı ihtiva eden zabıtların Bütçe Komisyonu 
| zabıtları arasında bulunmadığını üzüntüyle 

kaydetmek isterim. 
i Değerli arkadaşlarım,, o celsede Dışişleri büt-
j çesi üzerinde görüşmüş olan arkadaşlarımızın 
, hepsinin konuşmaları mevcudolduğu halde, bi-
! zim konuşmamız nedense bütçe zabıtlarına kon-
I mamıştır. Belki bir yanlışlıktır, ya da dalgm-
I lıktır, ama kabul buyurmak lâzımdır ki, bir 
\ mevzuda inceleme yapan bir milletvekilinin 
; sözleri, kanaatleri diğerinden tefrik edilmek

sizin bu zabıtlara intikal ettirilmelidir. Par
lâmentonun geleneği bunu gerektirir. 

Şimdi aynı mevzua yeniden ve ana nokta
lan ile dönmeme müsaadelerinizi istirham edi-

ı s yorum. 
Değerli, arkadaşlarım, dış Türkler konusu, 

hiçbirimize tehlikeli ve alerjik bir konu gibi 
gelmemelidir. Birtakım meselelerimizi ve bu 
arada Türk Milletinin geleceğine doğrudan doğ
ruya etki yapabilecek kadar önemli meselele
rimizi maalesef cesur ve gerçekçi bir politika 
açısından takibedemiyor ve zamanında gerekli 
tedbirleri alamıyoruz. Bu yüzden büyük millî 
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meselelerimiz bir gün geliyor çıkmaza giriyor. 
Kıbrıs meselesinde de çok eskiden alınması 
lâzımgelen tedbirler eğer alınmış olsaydı ve bu
rada benden evvel konuşan Sayın Erim'in de 
işaret ettiği gibi, A. P. iktidarı geçmişten ders 
alarak gerçekçi, akıl yolu ile ve Türkiye'nin 
menfaatlerine uyan realist bir politika taki-
betmiş olsaydı, elbetteki Kıbrıs sorunu da bu 
noktaya gelmemiş olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türk Devle
tinin «millî sınırlar dışındaki Türkler» diye 
bir dâvası vardır. Elbetteki biz bu konuyu her 
türlü emperyalist arzuların dışında, akıl yolu 
ile ve gerçekçi bir politika açısından inceliyo
ruz. Atatürk'ün dış politika felsefesinin ışığın
da zaten Türk politikası kapılarını emperya
lizme tamamiyle kapamış bulunmaktadır. Baş
kalarının toprağında gözümüz yoktur ve ola-
maa, ama ben, vatan toprakları dışında benim 
dilimde konuşan, benim tarihimi ve bayrağımı 
benimsiyen insanların kaderiyle yakından ilgi
lenmek zorunluğundayım. Bu benim önce Türk 
olarak, sonra insan olarak en tabiî görevim
dir. Mai Lai katliâmının protesto edildiği bir 
sırada ve Kamboçya dramına karşı insanlığımız
dan utanırken, Biafra'da açlıktan ölen ve öl
dürülen insanlar karşısında, Macaristan ve Çe
koslovakya işgalleri önünde hakzıslığa bay
rak açarken, benim ırkdaşlarıma karşı yapılan 
haksızlıklar karşısında konuşmak, elbette ki 
suç değildir ve anlayışla karşılamak lâzım-
dn\ 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, bu noktayı 
bitiriniz ve ona göre konuşmanızı tamamlayı
nız 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın grup sözcülerinin görüşmelerini 
anlayışla karşıladınız ve kendilerine bir zaman 
lütfettiniz. Ben de şahsım adına konuşan bir 
hatibim, aynı anlayışı benim hakkımda da gös
termenizi rica ediyorum, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Şahsan bir anlayış gösterme
dim, Yüce Meclisin hakemliğine başvurdum. O 
da grup adına yapılan konuşmanın ağırlığı 
ve muhtevası itibariyle dikkatimi celbetti, o 
sebeple bu yola başvurdum. Siz de mutlaka di-
renirseniz, «konuşmam oya konsun, devam et
sin» derseniz, o zaman o sistemi bozmuş oluruz 
Ona göre... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, Sayın Genel Kurul arzu etmezse söz
lerimi derhal bitiririm. Lütfen oylamanızı istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Ne kadar sürer konuşmanız, 
çok mu? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Hayır 
efendim, beş dakikada biter. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, Genel Ku
ruldan beş dakika daha konuşmasının uzama
sını talebedîyor. Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... KaJbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yalnız bu, bir içtihat olmasın. Arkadaşları
mın bundan sonraki konuşmalarını, yine Mec
lisin almış; olduğu karar gereğince, on dakika 
ile kayıtlı olarak düzenlemesini rica edeceğim. 

Buyurunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Genel Kurula teşekkürlerimi arz ederim. 

Değerli milletvekilleri, Bulgaristan'da, Fi
libe'ye 55 km. uzaklıkta Çırpan ilçesinde güzel 
1>ir parkın ortasında koskoca bir (heykel gök
lere yükselmektedir. Bu, Türklere karşı ihti
lâl şiirleri yazmış Şair YaJkof 'un heykelidir, ko
münist bir idarede dikilmiş milliyetçi bir şa
irin heykelidir. 

Arkadaşlar, biz, millî (meselelerimizi çözüm
lemek için bir araya gelmek gibi bir şuuru, ne 
yazık ki kaylbetaniş bulunuyoruz. Bu derdimizi, 
/bu noksanımızı açık seçik burada konuşmayı 
bir vazife telâkki ediyorum. Bölünmüşüz, par
çalanmışız ve âdeta kendimizi yitirmişiz. Bu, 
foir gerçek, öyle ise evvelâ Türk Milleti olarak 
kendimize dönmeye ve kendimizi bulmaya mec
bur olduğumuzu hissetmeliyiz. Gelecek kuşak
lara haysiyetli bir vatan hazırlamanın ortak 
mücadelesini bırakmışız, demokrasiden ziyade 
«particilik» adı altında birbirimizle uğraşıyo
ruz ve dörbbir yanımızdan tehlikelerle çevril
miş olmak gibi bir çetin durumu unutuyoruz. 
Kıbrıs'ta, son inkişaflar nedir, Yunanistan'la 
ilişkilerimize son günlerde ciddiyet kazandıran 
(bâzı ımeseleleı4 var mildir ve oradaki Türkler 
açısından nasıl değerlendirmek lâzımdır? Bü
tün bu meselelerde bir millî anlayış içerisinde 
elbette ki (bir araya gelmeye meclbururz. 

Biraz önce A. P. nin sayın sözcüsü; «Sayın 
inönü Başbakan ilken Kıbrıs Türklerinin iste-
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diği yardımı yapmak için Arfövek Makarios'
tan izin istemişti.» şeklinde bir ibare kullandı
lar. 

Değerli arkadaşlarım, kendilerine slormak 
istiyorum; ıSayın inönü'nün Hükümeti sama
nında Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs'ı bomba
ladığı zaman Aırşövek Makarios'tan izin mi 
almıştı? (C. H. P. sıralarımdan «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 

Demek ki, birtakım geçmiş hâdiseleri, 
münhasıran ımensubolduğumuz siyasi partilerin 
menfaat açısından değil ve fakat müşterek he
defle Türkiye için en müessir olacak bir hal 
ıçaresi şeklinde telâkki etmeye ve izahlarımı
zı da bu açıdan yapmaya mecburuz. Vatan 
dâvalarında, mensubolduğumuiz siyasi parti çı
karlarını bir tarafa itmeye ve birleşmeye mec
bur olduğumuzu bir kere daha bu kürsüden 
ifade etmek isterim. 

Soruyorum sayın Hükümete, nihayet bütün 
bu hâdiselerin üzerinde dış Türkler konusunda 
Hükümetimizin hedefleri belli, açık - seçik bir 
politikası var mıdır? Tekrar ediyorum, konu
nun bizce hiçbir allerjiik tarafı yoktur, konuşul
maması gereken bir tarafı olduğu inancında 
değilim. Çünkü tamamiyle emperyalist maksat
lar dışında her hangi bür" toprak istemini red
deden, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, kaderiyle 
ilgili, tamamiyle insani bir açıdan meseleyi 
mütalâa ediyorum ve bu ölçüler içinde belli ve 
hedefleri malûm bir politikanın mevcudıolup 
(olmadığını soruyorum. 

Değerli arkadaşlarım, nedir dışarıdaki Türk
lerin istediği? Sadece azınlıklar hukukunu, 
mevcut anlaşmaların hükümlerini ve İnsan Hak
lan Sözleşmesinin tanımış olduğu hükümleri, 
hakları ve garantileri istiyor. Bu garantilerin 
ve hakların tamamiyle uygulanması halinde 
bizim için bir mesele kalmıyacağı inancında
yım. Acaba, bu garantiler ve haklar, yani; 
İnsan Haklan! Sözleşmesiyle olsun tanınmış 
ıolan ıgarantiler dışardaki Türkler hakkında 
uygulanmakta mıdır? 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, son cümle
nizi söyleyin ve konuşmanızı bağlayın lütfen. 
Yüce Meclisin vermiş olduğu beş dakikalık 
müddet de bitti, ona ittiba etmeye mecburuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin karariyle konuşuyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, zatıâünize Yüce 
Meclisin tanımış olduğu beş dakikalık müddet 
bitmiştir. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun Sayın Başkan, benden sonraki 
arkadaşımın hakkından, müsaade buyururlarsa, 
iki dakika istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yok Sayın özdenoğlu, böyle bir 
pazarlık yok efendim. Eica edeyim. Son cümle
nizi söyleyin. Eğer mümkün olursa tekrar söz 
isteyiniz. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim. 

Değerli arlkadaşlanm, bunun için dostluk 
anlaşmalan yapmak gerekiyor, mevcut anlaş
maları harekete geçirmek icabediyor. Hüküme
tin bu konudaki çalışmasını daha verimli hale 
getirmesini talebediyorum, istirham ediyorum. 
Bütün dünya dostluk ve banş istiyor, bu ma
lûm. Daha mutlu, daha insanca bdr hayat isti
yor ve 'Türk halkı, halklı olarak bağımsızlığına 
^ölg'3 düşürmiiyecek şahsiyetli bir dış politika 
istiyor. Şahsiyetli bir dış politika felsefesini tam 
bir inançla yürütecek olan güzide bir Dışişleri 
kadrosunun mevcudolduğu inancındayım. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle, 
Türkiye'yi vatan topraklarının uzağında temsil 
eden bütün Türk çocuklannıa basanlar ve 1970 
Dışişleri Bütçesinin yurdumuza hayırlı olmasını 
candan diler, Yüce Meclisi sıaygiiyle selâmlanın. 

Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından alkış
lar)1 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclis daha önce ialmış olduğu kararla konuş-
malan kayıtladı. Lütfen, biraz evvel uyguladı
ğımız oylama meselesini vesile addederek, her 
arkadaşım tekıriar Meclise başvurma yoluna sap
masın, bundan sonra böyle bir uygulama yap-
mıyacağım. Çünkü daha önce Meclis karar ver
miş ve onar dakika ile kayıtlamıştır. Arkadaş
larım konuşmalannı ona göre ayarlamak mecbu
riyetindedirler. 

Sayın Çolakoğlu, buyurunuz efendim. 
ŞÎNASÎ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Saym 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Güney komşumuz Suriye Cumhuriyetiyle 

(aramızda, başka komşu devleitlerinkine banze-
miyen, emlâk ilişkilerimiz vardır. Bu kendine 
özgü ilişkilerimizi, 21 Ekim 1921 tarihimde im
zalanmış olan Ankara îtilâfnamesi sağlamıştır. 

_ 358 — 



M. Meclisi B : 86 23 . 5 . 1970 0 : 2 

inkara îtilâfnamesi beş yıllık bir uygulamadan 
sonra 30 Mayıs 1926 tarihli Dostluk ve tyi Kom
şuluk Mukavelenamesi, 1929 tarihli hududun 
nezaretine, hudut rejimine, hududu geçen sürü
lere taıtbik edilecek malî usule ve göçebe ahali
nin kontrolunıa mütıaıallük protokol ile ve 22 Ha
ziran 1929 tarihinde Ankara'da imza ve teati 
edilen mektuplarla bu iitilâfmame pekiştirilmiş 
ve gelÜştirilmiştir. Bütün bunlardan sonra bir 
sınır ırtejimd kurulmuş ve uygulanmıştır. Başka 
bir deyimle, Ankara Anlaşmasının 8 nci mad
desi ile teısltat ettiği sınır hattının beri veya öte 
yanımda kalan içeriye doğru 10 Km.lik toprak 
şeritleri üzerinde yine anlaşmanın 13 ncü mad
desi her iki devlet uyruğu kişiler için emlâkinde 
kemâfissabık yand, eskiden olduğu gibi tasarruf 
hakkı tanımıştır. 

13 ncü maddenin ayrıntılarına, zaman azlığı 
nedenliyle, giremiyorum, özet olarak denilebilir 
ki, İM ilimiz halkının günlük gereksinmelerini 
düzenliyormuşöasına bir anlayış ve tutum için
de ele alınmıştır. Anlaşma, Suriye cephesinde 
Birindi Dünya Savaşında kâh dördüncü, kâh ye
dinci Ordu Komutanlığı, hattâ Ordular Grupu 
Komutanlığı göaı&vinde, hem de anlaşmaya çok 
yakın tarihlerde bulunmuş, devletimizin kuru
cusu Atatürk tarafından imza altına alınmıştır. 

özellikle belirtmek isterim ki, anlaşma gö
rüşmeleri de bizzat Atatürk tarafından yürü
tülmüştür. Yani Türk Devletinin imzaladığı 
uluslararası anlaşma olması bakımından taırfihî 
değeri yanında, temel esprisi açısından da dik
kat ve titizlikle korunması gerekli bir anlaşma
dır. öyle bir anlaşma M, Atatürk'ün, Kuzey 
Suriye konusunda ve özellikle beşerî coğrafya 
açısından yaptığı gözlemlerin, siyasi coğrafyaya 
yansıması, Türk Devletinin güneyde yürüteceği 
temel politika, diplomatik hedeflere varmak 
işaretidir. 

Bilinen yüce dehâsına yaırlaşır bir ölçü içıinde 
anlaşmanın temel esprisi, sınır rejiminin bugün
kü hattının öte veya beri yanında yaşayan in
sanların yüzde 100 e yakın oranda Türk so
yundan olmaları ve hu rejimin Türklüğe hiz
met edeceğidir. Ankara Îtilâfnamesi, temelinde 
de yatan bu espri gittikçe unutularak uygu
lanmakta idi. Anlaşma ile bağlı karşı, devlet 
bundan büyük sıkıntı duymuştur. Giderek ya
yılan milliyetçi akımlar etkisiyle bundan kur

tulmak için idari ve adlî tedbirler alıyor ve et-
Msiz hale getirmek istiyordu. Bir sosyo - eko
nomik sonuç olan kaçakçılık olayları, Türk 
maliyesi dar boğazlara girdikçe, arz ve talep 
mekanizmasının ters döndüsü artmış ve yöne
ticilerimiz asıl nedenleri bir yana bırakarak 
bir suçlu araştırmıştır. Her iş başına gelen, 
suçluyu bulmuştur; bu, TürMye - Suriye sınır 
rejimidir. Garip bir tecelli ile Suriye bir yan
dan, yetMlilerimiz öbür yandan bu sınır reji
mini yıkmada bMeşmişlerdir. 

Suriye'de zirai ref orum kanununun, uygulan
ması aslında akdi durumu bertaraf edemezdi. 1858 
de çıkarılmış ve 1300 000 dönüm toprağa sahibo-
llan vatandaşlarımızdan sadece birine, Suriye'
nin Cerabulus ilçesine bağlı Sipahiler Köyün
de toprağı bulunan bir vatandaşımıza tatbik 
edileceği Türk Hükümetince haber verilmiştir. 
îhlbar tarihi 1958. Fakat Dışişlerimiz bu kadar-
cıkla kalmış ve her ne hal ise Ankara itilâfna-
mesinin tek taraflı bertaraf edilemiyeceği ko
nusunda diplomatik girişim yapmamıştır veya 
biz bilmiyoruz. Eğer yapılmamışsa bu büyük 
hir hata olmuştur. Diplomtik girişim derken 
sadece görüşme açmak istediğini kasdetmedi-
ğimizi de belirtmek isteriz. Değinmek istediği
miz diplomasinin bütün yollarıdır. 

İç yöneticilerimiz de bir türlü gerçek çare
lerini bulamadıkları veya uygulayamadıklar! 
kaçakçılıkla savaş,için bir tür «fobi» diyeceği
miz bir tutku ile «Şiddet, daha çok şiddet» diye
rek, örneğin mayın döşemeye, komando götür
meye benzer bir tedbire, Bakanlar Kurulunun 
.1 Ekim 1966 tarih ve 6/7104 sayılı Kararname
siyle birkez daha tanık olduk. Suriye uyruklu
ların TürMye'deM bütün hak ve alacaklarına, 
1061 sayılı Yasaya dayanılarak elkonulduğu 
ilân edildi. 1061 sayılı Yasanın koşullarını bu 
kararda bulmaya imkân yoktur. Nitekim arka
daşlarım, bu 1061 sayılı Yasa hudutları dâhi
linde tebaamızın emlâkine vaziyededen devlet
lerin TürMye'deM tebaaları emlâMne karşı 
mukabele «ibilmisil tedabiri ittihazı hakkında 
kanun» adını taşımaktadır ve birinci maddesi
ni okuyorum: «İdari mukarrerat veya fevkalâ
de ve istisnai kanunlarla TürMye tebaasının 
hukuku mülMyetini Msmen veya tamamen tah-
dideden devletlerin TürMye'deki tebaasının 
hukuku mülMyeti dâhi İcra VeMlleri Heyeti 
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karariyle Hükümet tarafından mukabele bilmi-
sil olmak üzere kısmen veya tamamen tahdit ve 
menkûlât ve gayrimenkulâtına vaziyedoluna-
bilir». demektedir. Burada şart; idari mukar-
rerat veya fevkalâde dediği istisnai kanunları
dır. Halbuki Zirai Reforum Kanunu, Suriye'de 
kendi vatandaşlarına dâhi uyguladığı bir ka
nundur. Burada Hükümetin sorumluluğu açık
tır. Arkadaşlarım, Hükümet burada toptan el-
koyma yerine, Köy Kanununun 83 ncü madde
sini rahatlıkla işletebilirdi, fakat bu yola git
memiş, elkoyma karan almış ve Suriye de üç 
gün sonra 1 300 000 dönüm topraklarımıza, 
hak dağılacaklarımızın topraklarına elkoymuş 
ve bunun neticesinde vatandaşlarımız geniş öl
çüde mağdur olmuşlardır. 

Asıl değinmek istediklerimiz şunlardır, özet
liyorum; 

1. Hükümet Ankara İtilâf namesinin temel 
esprisini unutmuştur. Hükümet yazılı sorulara 
verdiği cevaplarında, müzakere tekniği bakı
mından tezimizin açıklanması sakıncalıdır ma
zereti arkasına gizlenmek istiyor, fakat çok 
daha hayatî önemde olan başka konularda te
zimiz değil Türk kamu oyuna, dünyaya ilân 
edilmiştir. 

2. Türk Hükümetinin elkoyma kararı üze
rine Suriye - Arap Cumhuriyeti, vatandaşları
mızın 1 300 000 dönümü bulan topraklarına, 
haklarına elkoyarak, vatandaşlarımızdan bâzı
larını dilenmez dilenci haline getirmiştir. 

3. Hâlen iki devlet yetkilileri arasında bir 
çözüm yolu bulmak için yapılan görüşmelerde 
Ankara itilâfnamesi hükümlerinin korunup 
korunmıyacağı hususunda ciddî kuşkularımız 
vardır. Baas Partisi Genel Sekreteri El Esat'
ın, bu anlaşmayı zikre bile gereklilik duyma
dan bir Etrat anlaşmasından söz etmesi çok 
dikkate değer. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya Önemle 
işaret etmek isterim. Ankara itilâfnamesi ze
delenir. veya bertaraf edilirse bir daha yerine 
oturtulamaz ve Atatürk'ün bu konuda diplo
masimize gösterdiği amaçtan, zorlayıcı hiç bir 
neden olmadan sapılmış olacaktır. 

Bu vesile ile Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; büt
çemizin Yüksek Heyetinizde müzakeresi vesile
siyle yapılan konuşmaları, öne sürülen görüşleri 
dikkatle dinledik. Bu konuşmaları, her zaman
ki gibi Yüce Meclisin dışişleri konusuna atfetti
ği önemin sarih bir delili olarak sayıyoruz ve 
şükranla karşılıyoruz. İster tasvibolsun, ister 
tenkid olsun, güdülen maksadın memleketin dış 

»itibarını en yüksek seviyede tutmak gayesine 
matuf olduğuna da inanıyorum. Bunun için de 
bizim bu konuşmalara atfettiğimiz önemi ve 
bundan aldığımız faydayı belirtmek istiyorum. 

Müzakerelerin bu safhasında söz istememin 
sebebi de, Yüce Heyetinize sunacağım maruza
tım belki de zihinlerde tereddüt uyandıran bâzı 
noktaları aydınlatacağı ve zaman kaybına mani 
olacağı mülâhazasıdır. Sayın milletvekili arka
daşlarımın görüş ve sorularına cevap arz etme
den önce de, müsaade buyurursanız milletler
arası durum, dış siyaset alanındaki gelişmeler 
ve milletlerarası sorunların memleketimizle ilgili 
meselelerinin bugünkü durumu üzerinde, vakti
nizin değerinin takdiri içinde, kısa mâruzâtta 
bulunmak arzusundayım. 

Sayın milletvekilleri; 1960 - 1970 arası on 
yıllık bir devreyi geride bıraktık, yeni bir dev
reye giriyoruz. Arkada kalan on yıl için, hâdi-
sesiz geçti diyemeyiz. Ama hiçolmazsa eski ih
tilâflara yenileri eklenmemiştir. Bunun yanın
da Doğu - Batı ilişkilerini normalleştirme gay
retleri de hız kazanmıştır. İnsanlığın özlemini 
duyduğu devamlı bir barış hedefi istikametin
de olumlu sayılabilecek bir çehre ile bu devreye 
girdiğimiz söylenebilir. Ancak, 1970 yılının he
nüz ilk yarısında olmamıza rağmen, milletler
arası ilişkileri menfi yönden etkiliyen gelişme
ler de ortaya çıkmamış değildir. Esasen çekiş
melere yol açan milletlerarası meseleler kesin. 
bir hal şekline ulaşamadığı, gerçek silâhsızlan
ma sağlanamadığı. müddetçe, barış için harca
nan gayretler ne kadar iyi niyetli, ne kadar 
samimî olursa olsun, daima tehlike ve tehdit 
kaygulariyle karşı karşıya kalabilmekliğimiz 
mukadderdir. Önemli meseleler askıda kaldıkça 
her an yeni ihtilâflar, yeni sürprizler maalesef 
karşımıza çıkacaktır. 

Bu genel mülâhazaları arz ettikten sonra, 
şimdi uluslararası müşahhas konulara bir göz 
atmak faydalı olacaktır. Evvelâ yakından ilgili 
bulunduğumuz Orta - Doğu meselesine değinmek 
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istiyorum. Buhran maalesef tehlikesini, vahame
tini artırarak devam ediyor. Bu girift meseleye 
bir çözüm yolu bulmak için elimizdeki tek mü-
pet mesnet 22 Kasım tarihli Güvenlik Konseyi 
kararıdır. Bu karara dayamlarak girişilen gay
retler devam ediyor. Bir taraftan Amerika ile 
Rusya arasındaki görüşmelere şahidoluyoruz, 
öte yandan Güvenlik Konseyi âzası dört büyük 
devlet bu dâvayı ele almıştır ve Güvenlik Kon
seyi kararı ile görevlendirilen Jarring Misyonu 
da devam etmektedir. Bu gayretlerde güçlük, 
Güvenlik Konseyi kararının tefsir tarzından çı
kıyor denebilir. İsrail'in çekilmesi mi barışı sağ-
lıyacaktır, yoksa barış şartlarman vuzuha ka
vuşması mı çekilmeyi intacedecektir konusu bir 
türlü halledilmedi, fasit bir daire haline geldi. 
İhtilâfın uzaması gerginliği artırıyor, merdiven-
leşme yoliyle bir çatışma tehlikesi başgösteri-
yor. Karşılıklı silâhlanma yarışı da çözüm yo
lunu barışçı olmaktan uzaklaştıracak nitelikte
dir. Tarih, aralarında husumet bulunan devlet
lerin silâhsızlanma yoluna saptıkları ve bunda 
devam ettikleri takdirde patlamanın kaçınılmaz 
bir hale geldiğinin pek çok misalleriyle dolu
dur. Bu büyük bir endişe yaratmaktadır. Son 
israil Lübnan çatışması durumun vahametini 
büsbütün ortaya koydu ve beklenmedik bir an
da hiç birimizin arzu etmediği olayların çıkabi
leceğinin bir işareti sayıldı. İşte İzmir'de Tür
kiye - İran ve Pakistan Devlet Başkanları ara
sında her yıl toplanması mutadolan zirve konfe
ransında Türkiye'nin Nixon'a ve Kossigin'e du
rumun vehametini dikkati çeken mesaj lan yol-
lamasmdaki saik bu endişedir. Bu kötümser 
manzara karşısında Türkiye'nin takibettiği si
yasetin esaslarına da temas etmek isterim. Biz 
bölgede devamlı ve âdil bir barışın bir an ev
vel teessüsünü arzuluyoruz. Bu ihtilâfın ancak 
barışçı bir yolla halledilebileceğine inanıyo
ruz. Askerî hareketlerle her iki taraf için de bir 
netice istihsali mümkün olacağını sanmıyoruz. 
Zaten dünyanın bugünkü siyasi konjonktürü 
içinde neticesi ne şekilde tecelli ederse etsin, 
harb, siyasi ihtilâfları halletmeye kâfi gelmiyor. 
Bir meseleyi halletmiş gibi görünse de, yerine 
halli daha müşkül bir çok meseleler doğuyor. 
Onun içindir ki, Güvenlik Konseyi kararında 
yer alan prensiplere uygun olarak barışçı bir 
çözüm yolu bulunması görüşünde ısrar ediyoruz. 
Aynca üzerinde önemle dikkat sarf ettiğimiz 

i bir nokta da, ihtilâfa Türkiye'nin methaldar 
I olmasını gerektirecek bir tutum ve davranış ya

ratmaktadır. Mesele Güvenlik Konseyinin işti-
I gal sahasına girmiş, onun müesseselerine malol-
I muş bir konudur. Her hangi bir istek vâki ol

madan tarafların rızası hilâfına yeni bir durum 
yaratmak veya bu şekilde bir pozisyon almak 
için bir sebep ve lüzum da mevcut değildir. 
Ama her devlet gibi bu konudaki barışçı gay
retlere katılmak, görüşlerimizi ilgililere açıkla
mak, bölgemizde bir buhran yaratılmasını ön
lemek için her türlü gayreti sarf ediyoruz ve 

I sarf etmekte devam edeceğiz. Gelişmeleri yakın. • 
I dan izlemekteyiz. Millî menfaatlerimizin gerek

tirdiği tedbirleri almaktan ve teşebbüsleri yap
maktan da fariğ olmuyoruz. 

Milletlerarası meselelerin ikinci önemli konu--
I su olarak Güneydoğu Asya'da devam etmekte 

olan savaşı görüyoruz. Uzun süren bu ihtilâf 
kendine has özellikleri ve tehlikeleri taşımakta 
devam ediyor. Bir yandan Paris'te görüşmeler 
devam ediyor; müspet bir inkişaf. Öte yandan 
harbin gelişmesine ve yayılmasına şahidoluyo
ruz; menfi bir gelişme. Başkan Nixon'ın gele
cek bahara kadar 265 000 Amerikan askerini 
bölgeden çekme kararını olumlu bir işaret sa
yıyoruz. Laos ve Kamboçya'da değişik hâdise
ler bir olaylar zinciri ortaya çıkardı. Bunların 
bir an önce izale edilmesini temenni ediyoruz. 
Hal çaresinin barışçı yolla bulunacağı ümidini 
besliyoruz ve bu bölge halkının artık çok uza-

I yan ıstıraplarına son verileceği ümidini, temen
nisini samimiyetle muhafaza etmek istiyoruz. 

Dünyamızı meşgul etmeye devam eden belli 
başlı buhran kaynaklarındaki durumu böylece 
açıkladıktan sonra, şimdi, de müsaadenizle ihti
lâflara rağmen ümitlerimizin idame edilmesine 
imkân sağlıyan temayüller üzerinde durmak is
tiyorum. Bunlar olumlu temayüllerdir. Değişik 
parti gruplarına mensup arkadaşlarımmda 
ifade ettikleri gibi, bunların içinde en Önemlisi 
olarak, Amerika ile Sovyet Birliği arasında 
devam etmekte olan ve «Solt müzakereleri» 
diye adlandırılan, nükleer stratejik silâhların 
tahdidi hususunda başlıyan görüşmeleri, neti
cesi müspet olduğu takdirde, barış yolunda 
önemli bir merhale aşılacağı kanaatini taşıyo
ruz. 

Bu görüşmeler bilindiği gibi, Helsinki'de 
I başlamış ve hâlen Viyana'da devam etmekte 
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bulunmuştur. Helsinki'de bir nevi taraflar 
kendi pozisyonlarını ortaya çıkardılar, Viya
na'da yavaş yavaş meselelerin esasına girilme 
imkânını buldu. Bu konunun NATO ile de 
ilgisi büyüktür. NATTO'da bu konu üzerinde 
devamlı istişareler yapılmakta, Birleşik Ame
rika Devletleri, mütefiklerini, cereyan et
mekte olan müzakerelerin teferruatından ha
berdar etmektedir. 

Diğer bir inkişaf, Avrupa ile ilgilidir. Do
ğu - Batı münasebetlerini gerginlikten kurtar
mak ve normal bir ortam yaratmak gayretle
ridir. Bloklar arasındaki yumuşama havası 
son zamanlarda gittikçe bariz ve mütekabil 
bir arzu halini almıştır. Arkadaşlarımızın da 
temas ettiği, Federal Almanya'nın Sovyetler 
Birliği ile, Polanya ile ve Doğu - Almanya 
ile başlıyan direkt temasları olumlu Ibir in
kişaftır. Bu gayretler, Avrupa'yı ilgilendiren 
meseleleri, topluca müzakere etmek fikrine 
kuvvet kazandırmıştır ve Avrupa güvenliği 
için bir konferans akdi fikri, bugün üzerinde 
durulan önemli bir konu haline gelmiştir. 

Konferans akdi fikrine, prensip itibariyle 
bilhassa, Doğu Blokunun, Kanada \fe Amerika'
nın da konferansa iştirakini kabul ettiklerini 
-beyan etmelerinden sonra ciddî bir engel kal 
mamıştır. Ancak, konferansın gündemi ve mü
zakere usullerinin tesbiti önemli bir mahiyet 
arz etmektedir. Fikir müspet olmakla beraber, 
bütün bu meselelerin müzakereye oturmakla 
halledileceği beklenemez, Hâlihazırda Doğu 
Bloku konferansın akdi için, gündemde 2 
madde teklif etmiştir. Tarafların karşılıklı 
kuvvete müracaat etmemelerini, birbirlerine 
karşı taahhüdetmeleri, ayrıca, iktisadi ve 
diğer sahalarda, teknolojik sabalarda işbirliği 
imkânlarının araştırılması, Avrupa güvenliği
ni temelinden sağlama gayesine matuf bir kon
feransın, bu kadar masum bir gündem içinde 
bir neticeye ulaşacağını beklemek isabetli ol
maz. Esasen, Birleşmiş Milletlere dâhil olan 
milletler, Birleşmiş Milletler şartını kabul et
mekle, Anayasasını kaJbul etmekle, birbirlerine 
karşı kuvvete müracaat etmemeyi mütaahhit 
bulunurlar. Aralarındaki işbirliğine riayet et
mek ve bunu hızlaştırmak da, yine Birleşmiş 
Milletlere mensup bir üye olmanın esas veci-
belerindendir. 

O itibarla, konferansın iyi hazırlanması lü
zumu üzerinde durulmalıdır, önümüzdeki hafta 

Roma'da toplanacak olan NATO Konferan
sında, ittifaka dâhil devletlerin, bu konu ile il
gili görüşleri de müzakere edilecek ve neticesi 
açıklanacaktır. 

Bu itibarla NATO'nun da barışçı rolü oy
namakta detvam ettiğini söyliyebiliriz. Potan
siyel tehlikeler devam ettiği müddetçe, NATO 
yine kendisine dâhil devletlerin yegâne güven
lik garantisi olmak vasfını muhafaza edecek
tir. ittifakın aynı zamanda siyasi fonksiyonu 
i%, kuvvetini kaybetmiş değildir. 

Biraz da Türkiye için millî ve hayati dâ
vamız olan Kıbrıs meselesine genel olarak te
mas etmek istiyorum. 

Grupları adına konuşan muhterem arka
daşlarımın öne sürdükleri görüşleri ayrıca ken
dilerine arzı cevaJbederken açıklamaya çalı
şacağım. Fakat Kıbrıs meselesinde genel ola
rak, son defa Yüce Heyetinize arz ettiğim 
izahattan sonra geçen devrede önemli bir ge
lişme olmamıştır. G-örüşmeler devam etmektedir. 
Bunların araştırıcı mahiyette olduğu kerraten 
Yüce Heyetinize arz edilmişti. Eğer müspet bir 
netice olursa, ulaşırsa, nihai çözüm yolu, ilgili 
tarafların katılacağı bir konferansta aranacak
tır. 

Cemaatler arası görüşmeler, beklenen sonucu 
bugüne kadar sağlıyamadı. Bunun sebebi açık
tır. Türk Cemaati Kıbrıs Devletine dengeli hak
larla ortaktır. Devlet faaliyetlerine bu haklarla 
katılacaktır. Devlet gelirlerinden faydalanma 
hakkı 7 yıldır engellenmiştir. Bu devreye kadar 
engellenmiş haklarını, durum normale döndük
ten sonra gelirden tabiî hissesini alabilmeyi mü
dafaa etmektedir. 

Rum Cemaati 1963 yılından beri haksız ve 
yersiz yere Devlete sahibolma sevdasına kapıl
mıştır. Bu zihniyetten kurtulmadıkça, elbette 
anlaşma olamayacaktır. Biz yeni bir Kıbrıs Dev
leti kurma gayreti içinde değiliz. Araştırmamız 
bu noktaya matuf değildir. Devletin kuruluşu
na hâkim olan denge ve nizam içinde hâddselerle 
bozulan Devlet düzenini yeniden ihya etmek 
ihtiyacındayım. 

İşte, zihniyetteki bu farktır ki, anlaşmayı 
güçleştiriyor. Bu görüşmeler başladığı zaman
dan beri, fikirlerimizi açıkça izah ediyoruz. Biz, 
Kıbrıs ihtilâfının halli için yegâne imkânın bu 
görüşmelere bağlı olduğu kanısında değiliz. Ama 
yıllardan sonra ortaya çıkan bu barışçı müza-
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kere fırsatını da, en uygun şekilde değoilendir-
me lüzumuna inanıyoruz dedim. Bisim bu görü
şümüzde bir değişiklik yok. ümitlenmişi de ta
mamen kaybetmiş değiliz, açık siyasetimizde de
vam edeceğiz. Tek taraflı niyet ve arzulara, olup 
bittilere hiçbir şekilde r?za göstermiyeceğiz. Dâ
vayı bu adimle, hassasiyetle takibediyoruz. Sa
vaş aramıyoruz. Kuvvete başvurmayı aklımız
dan geçirmiyoruz, ama haklarımızı korumakta 
en küçük bir müsamahanın da bisden beklenme
mesi lâzmıgeldiğini, şimdiye kadar gelip geçmiş 
olayların karşımızdakilere kesin oüarak anlattığı 
kanaatindeyim. 

Bu vesileyle şu konuya temas etmek istiyo
rum; 

Bilindiği, gibi Kıbrıs konusu siyasi bakımdan 
girift, nazik bir meseledir. Hükümetimiz, bizden 
evvelki hükümetler gibi, bu ihtilâfı barışçı bir 
yolla halletmek kararındadır. Hal böyle olun
ca, imkânlarımızı seyyal bir zemin üzerinde kul
lanmak zorundayız. Hem barışçı çözüm yolu 
aramak, hem de belirli bir formül tesbit edip, biz 
bu ihtilâfı ancak bu şekilde halledebiliriz, başka 
bir alternatif kabul etmeyiz demek, barışçı vak
fıyla bağdaşabileceği kanaatinde değiliz. 

Bunun içindir ki, prensiplerimizi ortaya koy
duk. Bunlardan fedakârlık yapamayız, Ama 
«Bu prensipler içine uyduğu nisbette, sizin de 
görüşlerinizi, telkinlerinizi telife çalınırız.» de
dik. Bize, «Kıbrıs işinde belirli bir politikana 
yok, bocalıyorsunuz.» isnadı, hep bize göro, en 
mâkul olan bu tutumumuzdan geliyor. En mâ
kul diyorum, bunda mazide bu görüşümüze hak 
verdirecek misaller vardır. Derhatır buyruldu-
ğu üzere, Yüce Meclis 1950 - 1960 arasındaki 
devrede, o zamanın iktidariyle muhalefeti muta
bık kalarak, «Taksim» tezi üzerinde prensip ka
rarı almıştır. Müzakerelere bu kararla başlan
mıştır. Ama, taksim, neticede, Londra - Zürih 
Anlaşmalarına müncer olmuştur. O zaman bu 
anlaşmalar Meclise geldiği zaman, o zamanın 
da Muhalefet Partisi Lideri olan Sayın inönü 
kürsüye gelmiş; «Bizden taksim kararı aldınız, 
başka bir netice ile geldiniz, ama ben bunu mü
samahayla karşılıyorum. Bir müzakereye otu
rulduğu zaman, insan muhakkak istediğini is
tihsal edemez. Bu vardığınız netice de küçüm
senecek netice değildir, şayanı kabuldür. Şu ku
surlarını ıslah ederseniz, biz de buna memnuni
yetle katılırız.» demiştir. 

Bu da gösteriyor ki, barışçı yolla hallede
lim, müzakereyle halledelim kararı verildikten 
sonra, «Böyle halledelim, ama ancak bu şekil
de hallederim» deyince, o zaman müzakere bir 
ültimatom mahiyetini alır ve o neticeye varmak 
güçleşir, çocuk doğmadan ölür. 

O itibarla, bize, «Federasyon tezinden vaz
geçildi» iddiası da bu açıdan değerlendirilmeli
dir. Biz federasyon tezini Ihrçbir zaman red
detmedik, etmeyiz. Bizim prensiplerimizin için
de federasyon yabancı bir hal şekli değil, ama 
«Federasyondan başka bir hal şeklimiz yoktur» 
da demedik. Zannediyorum ki, aramızdaki 
fark burada olsa gerektir. 

Kıbrıs meselesine, O. H ?. nin sayın sözcü
sü muhterem arkadaşımız Nihat Erim'in gö
rüşlerine arzı cevalbe derken ayrıca temas edece
ğim için, bunu burada bırakıyorum. 

Müsaade ederseniz bir iki kelime de genel 
olarak Ortak Pazar hakkındaki görüşümüzü 
arz edeyim. 

Biz, Ortak Pazara geçiş dönemine intikale 
kararlıyız, geçiş dönemi şartları ekonomik kal
kınma hızımızı aksatmıyacak, aksine bu ko
nudaki gayretlerimize katkıda bulunacak hal
de tesbit edilirse, geçeriz dedik. 

Bize dendi ki; «Hükümet bocalıyor, geçece
ğiz dedi, geçmeye kararlıyız dedi, yeniden 
meseleyi tezekkür etti, uzattı.» 

Böyle bir husus yoktur. Daha geçenlerde 
Hükümet adına Maliye Bakanı arkadaşımız, 
Hükümetin geçiş dönemine intikal hususunda 
kararlı olduğunu ifade etti. Bendenizin beyan
ları daima bu merkezdedir. Buraya geçmeye 
kararlıyız demek, kesin karar verdik, rücu et
miyoruz, bundan başka bir şey olmıyacak mâ
nasına alınmamalı, böyle ifade edilmedi. Biz, 
geçiş dönemine geçmeyi millî menfaatlerimize 
uygun bulduk bu şartlar tahakkuk ederse. O 
şartlar içinde başlamış bir müzakere var, o 
müzakere hali devamda, hâdiselerin seyri, 
karşılıklı gayretler şartların ıslahına gidiyor. 
Bir netice, bir model çıkacak ortaya. O modeli 
evvelâ Hükümet tetkik edecek. Hükümet, ken
dine göre menfaatlerine uygun ve kabili kabul 
görürse, Yüce Heyetinizin huzuruna getire
cek, siz de kabul buyurursanız o zaman işte 
Türkiye'nin geçiş dönemine intikali kesinleşe
cek. 
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Umumi olarak mâruzâtımı bu şekilde (bitir
dikten sonra, arkadaşlarımızın izhar buyurduk
ları görüşlere arzı cevabetmek isterim. 

Evvelâ, Güven Partisi adına konuşan sayın 
lider Feyzioğlu, umumi dünya siyaseti ve mil
letlerarası sahada henüz menfaat çatışmasının 
ıhüiküm sürdüğünü genel olarak ifade ettikten 
«Sonra, dış siyasetimizde mütesanidolmanın lü
zumundan ıbahsetti. Kendilerine, "bu fikri ta-
mamiyle paylaşarak şükranlarımızı ifade ede
rim. NATO "ya değindiler. NATO içinde deva
mın lüzumunu müdafaa buyurdular, eşitlik ve 
millî egemenlik icaplarının hassasiyetle müda
faa edilmesi kaydına işaret ettiler. 

NATO'daki önemli yerimizi iyi değerlen
dirmenin ve NATO içindeki strateji teshit edi
lirken Ibuna tesir etmenin lüzumu üzerinde 
durdular. 

İBunları bir tenkid olarak kabul etmiyorum, 
Hükümetimizin de yaptığı budur. Bir ikaz, 
hir uyarma, bir işaret olarak esasen paylaştı
ğımız fikirler, takiibelttiğimiz umdeler olarak 
telâkki ediyorum. 

Esnek mukaJbele meselesinin ittifak sınırla
rı üzerinde imtiyazlı bir bölge yaratmadığı 
fikri hususundaki beyanlarına yürekten katılı
rım ve teşekkür ederim. 

iKılbns konusunda çok dikkatle dinlediğim 
telkinleri, zannediyorum ki, hugüne kadar 
muhalefet partileri tarafından ihtilâfa, ikti
dar olarak katkıda "bulunacak, telkin yapıla
cak müspet ve kıymetli unsurlar olarak mütalâa 
edilebilir. 

«Adadaki fiilî durumun Türk cemaati aley
hine değişmesini önleyin» buyurdular. «Yara
tılmış iyi bir fiilî durum var, bunu Türk ce
maati aleyhine değiştirmeyin, fiilî kuvvet du
rumumuzu imkân nisbetinde geliştirin, cema
atin mücadele azmini, iktisadi gücünü artırın» 
dediler. 

Cidden, bizim de üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz ve her fırsat ve vesile ile tahakku
kuna çalıştırdığımız umdelerdir, prensiplerdir. 
Kendilerine bu vesile ile de teşekkür ederim. 

Konsorsiyum hakkında da izahat emir bu
yurdular. 

1970 program hedeflerinin tahakkukunu sağ
lamak için (bu yıl 330 milyon dolara ihtiyacı
mız var. Bunun 140 milyon doları ithalât pro
gramımızın finansmanına, 190 milyon dolan da 

yatırım projelerimize tahsis edilecektir. Bu is
teklerimizi konsorsiyumun üyelerine bildirdik, 
İhzari temaslar yapıldı, konsorsiyum bünyesin
de ilgili devletlerle müzakereler devam ediyor, 
bu ayın sonunda yapılacak toplantıda konsor
siyuma dâhil üyeler taahhütlerini ve !bu ihtiya
ca ne oranda katılacaklarını bildireceklerdir. 

Teşkilât Kanunumuzdan da bahis buyurdu
lar. Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununu, 
benim sorumlulu)k deruhde ettiğim müddet zar
fında üçüncü defadır ki, tekrar hazırlıyoruz. 

Personel Kanununun vuzuh keshetmenuesi, 
hazıBadığımız Teşkilât Kanununda da her za
man tadiller yapmak ica'bettiriyor. Nihayet 
teşkilât kanunu, Personel Kanunu ile de 
ahenkli olarak son şeklini 'almıştır, Yüce He
yetinizin müzaheretiyle en kısa zamanda kanun
laşacağı ümidini taşıyorum ve bu konuya atfe
dilen önemi, Yüce Meclisin verdiği değeri de tak
dirle karşılıyorum. 

Sayın Anamuhalefet Partisinin muhterem 
Sözcüsü Nihat Erim arkadaşımız, dış tenısiM-
liMıerde vazife gören arkadaşlarımızın iyi teçhiz 
edilmeleri lüzumuna işaret ettiler. 

Muhterem »arkadaşlarım, Amerika Birleşik 
Devletlerinin Dışişleri B'akanlığı kadrosu 16 400 
kişi, Federal Almanya Cumhuriyetinin 6 500 
kişi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, 60 bü
yükelçilik ve 45 konsolos ve başkonsolosluk ol
mak üzere 105 miısyonundaki meslekî memur sa
yısı 456 kişi. 

Bunun müdafii olamam. Temennilerinize ka
tılmamak 'elimden gelmez, ama bütçe önünüz
de, gelirimiz, giderimiz, nereye harcadığımız 
malûm, Personel Kanununun sınıf ve kadroları 
ayarlandıktan sonra huzurunuza gerek idari 
memur, gerek meslek memur kadroları olarak 
yine asgari ihtiyaçları hesahetmemiize rağmen 
brq;ünlrlm>3 niazaran farklı bir yekûn ve farklı 
'his istekle geleceğim. O zamanlar muhterem 'ar
kadaşlarımızın da bu nokta üzerine teveccüh 
eden tenkidlerinin bizim isteklerimizde çok yar
dımca olacağım ümidediyorum. 

İşçi gelirlerine temas buyurdular; «Yakında 
yarım milyon işçimiz olacak» dediler. 

CENTO toplantısına katıldıktan sonra 
Alman Şansöliyesi ve Dışişleri Bakanı ile bâ
zı konuları görüşmek üzere Bonn'ıa uğradığım 
zaman Almanya'daki işçilerimizin son durumu
nu da tetjkik etmek istedim. 
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Arkadaşlarım, son miktar resmî isçi, Hükü
met aracılığı .ile İş ve İşçi Büîmıa Kurumu de
laletiyle gitmiş işçi yekûnu 287 bin. Bu işçilerle 
beraber ev kadını alarak gitmiş hanımlar 70 
bin, oradaki Türk çocuğu sayısı 60 bin, günde 
22 Türk çocuğu doğmakta, İM günde 3 Türk 
Almanya'da ölmektedir. 

İşçilere mühendisler, doktorlar, turist olarak 
gidip yerleşmişleri ilâve ettik, 497 bin nüfu
sumuz halen Almanya'da yaşıyor. Bunların 
siyasi problemleri olduğu kadar sosyal problem
leri de kendileriyle beraber büyüyor. Bu Ikonu 
üzerine Hükümet olarajk, Meclis olarak, hattâ 
MüEıat olarak eğilmemiz zamanı geldiğimi arz 
©diyorum. 

İşçilerin intibakları kolaylaşmıştır. Bende
niz 1965 senıesinde Çalışma Bakanıydım. Al
manya'ya gittiğim zaman gördüğüm sıkıntılar
dan bugün eser yok. Herkes bir kolonun üçü
nle giriyor, bir muhit buluyor. Eslki acemilik-
ler zail olmuş. Birbirine öğretme, birbirini tut
ma, destekleme gayreti var. Fakat başka prob-
lerîer peydah olmuş. 

Sayın Erim'in, Avrupa güvenlik konferan
sı, Almanya görüşmeleri, Sold müzakereleri, 
Güney - Doğu Asya'da savaşın Kamboçya'ya 
sıçramasından duyduğu endişeleri, demin geme! 
olanak huzurunuzda tarz ettiğim ve takibetmekte 
olduğumuz siyasete yakın, muvazi görmekte ve 
paylaşmaktayım. 

Ortoa - Doo-u'da AnamuMefet partisinin 
daimî bir endişesi var; taraf tutmayalım. 

Taraf tutmamaktan kasdin ne olduğu bu se
fer dikkatle izlediğim Sayın Erim'in de beyana
tında da vuzuha ermediği için belki maruzatım 
îkendilerini tatmin etmiyecektir, ama Türkiye 
Ikuvvet yolu ile arazi ilhakını reddediyor, Is-
r?rl de kuvvet voliyle arazi ilhak etmiş, bunu 
söylıemiyeyim mi? 

Kuvvet istimali ile siyasi prestij saklama
nın karşısındayız memleket olarak, bu siyaseti 
takibediyorsam, Orta - Doğu ihtilâfında taraf
sız görünmem endişesiyle bunu ketmedeyim 
mi? Onu bilmiyorum. Yalnız bildiğim, dengeli 
bir siyaset takibine son derece itina ettiğimiz-
dir. 

IBundan sonra Sayın Erim, ikili anlşamalar 
meselesine değindi. 

İkili anlaşmalar meselesi; geriye dönüp ba
karsak muhterem arkadaşlarım, büyük bir te

kâmül geçirdi. Bu dâva, Türkiye'nin ege
menlik haklarını ihlâl ettiği, toprağını sattığı, 
barut fıçısına döndüğü, tehlikelere mâruz ol
duğu halinde başladı, devam etti, gizli celse
den, sonra, hepsi iyi, ama niye bu arlaşma 
Meclisten geçirilmedi, halinde hitama erdi. 

Şimdi, ben de o noktasında duracağım. Bi
zim görüşümüz; temel anlaşma, prensip an
laşması, kısaca temel anlaşması diye ifade et
mişiz de asıl anlaşma yazarken vuzuh vermek 
için koyduğumuz üç satırlık lâfı her sefer 
ifade etmemişiz. 

Meselenin ne olduğu ortada; muhtevasına 
da Yüce Heyetiniz vâkıf oldu, ismine de. 

Evvelce yapılmış birtakım ikili anlaşma
ları gözden geçiriyoruz ve diyoruz ki; bu an
laşmaları altı ay içinde, olmazsa bir sene 
içinde şu anlaşma içindeki hükümlere göre 
yeniliyeceğiz. Yeni bir şey yapmıyoruz, eski 
anlaşmaların bir protipini, bir çerçevesini, 
rahatsız olduğumuz taraflardan sıyrılmış, önem 
verdiğimiz taraflara aksan koymuş bir mode
lini çıkarıyoruz. 

Biz diyoruz ki; bunu biz Meclisten geçir
mek ihtiyacını muhtelif sebeplerle yudmadık. 
Bir kere bu anlaşma bir kanuna dayanarak 
yapılan anlaşmadır, bir. Bir de beynelmilel 
bir anlaşmanın uygulanmasına mütaallik an
laşmanın modelini veren anlaşmadır. Onun için 
Meclisten geçirmedik. Bir görüş. Kabullenmi
şiz, getirmemişiz. 

iSaym muhalefet partisi bu görüşe iltifat et
miyor, diyor ki; hayır, bu Anayasaya aykırı. 
Beyan buyurdular; Hükümet, Anayasa, millet, 
tarilh önünde sorumludur. 'Bunları sıralamak 
güzel, ama şimdi muhalefet bunu mütemadi
yen söylüyor diye iktidar olarak, canım, bir 
muhalefeti memnun edemedik, hadi şunu bir 
defa Meclise getirelim, diyecek değiliz. Bu
nun yolu var. Bugünkü Anayasamızın düzeni 
içinde bunların hepsinin devası var. Yüksek 
Heyetinizin en kuvyetli muhalefet rüknü olan 
Anamuhalefet Partisi alır konuyu, Anayasa 
Mahkemesine götürür, der ki; Hükümetin bu 
tasarrufu yanlıştır, bu telâkki hatalı, Meclis
ten geçmesi lâzım. 

Orada tetkik edilir. Reddedilir, ittıba edi
lir, kabul edilir, olmaz, ama bu ihtilâfa 
ebediyen devam edecek miyiz? Biz görüşümüzü 
muhafaza ediyoruz, kendileri görüşlerini mu
hafaza ediyorlar. 
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Biz, kendi iddiaları gibi, iyi bir iş yaptı
ğımıza kaaniiz. Birtakım pürüzleri düzelttiğimi
ze kaaniiz. Birtakım maziye ait mahzur
ları ve istikbalde zuhur etmesi melhuz mah
zurları önlediğimize kaaniiz. Onun huzuru için
deyiz. Aksi mütalâa.. Ona da saygı duyarız, 
ama bu ihtilâfı her bütçe konuşmasında veya 
her vesile ile karşılıklı müzakere edeceğimize 
hukukî yollarla ıslaha çalışmamızı daha uy
gun bulduğumu arz etmek istiyorum. 

Kendileri Kıbrıs meselesine de temas bu
yurdu, bir mukaddeme yaptılar; Türk - Yunan 
dostluğu feda edilmemelidir, dediler ve gayet 
objektif şekilde, kendi iktidarlarının hitamın
da Kıbrıs meselesinin, tâbir caizse, envan
terini, nasıl bıraktıklarını dört madde halin
de izah buyurdular. 

Rumlar, Kıbrıs anlaşmalarını ortadan kal
dırma niyeti içinde ayaklandılar, ama Türk
lere boyun eydiremediler, dediler. İkincisi: 
Birleşmiş Milletler Barış Gücü oraya git-
mişti.üçüncüsü; her türlü tasaddi, silâhla karşı 
ıgörecek, prensibi konmuştu, bir de meselenin 
esasının müzakere yoliyle halli hususunda mu
tabıktık ve müdafaa ettiğimiz siyaset de bu 
idi, buyurdular. 

Doğrudur. Devri teslim böyle bir hava için
de oldu. Derhatır buyurulursa, o zamanın ik
tidar partisi olan bugünkü muhalefet partisi
nin Kıbrıs meselesindeki tezi, bayrağımız 
demek olan Alayımıza bir taarruz vâki olursa 
cemaatimize bir tasaddi vâki olursa. Ada ilha
ka kalkışılırsa, Anayasa ihlâl edilerek, Türki
ye silâhla karşı kor, idi. 

Biz bunları aynen benimsedik, ilâveler yap
tık. Çünkü, bunların dışında kalan kaptıkaçtı 
tasarruflar vardı, Adadaki durumu eriten. Sa
yın Feyzioğlu ona; «bu, salam politikasıdır, 
dilim dilim eritiyorlar» derdi. Dedik ki; emri-
vâkılar ihdasına da biz muvafakat etmiyoruz. 
Emrivaki da olursa ona da derhal müdahale 
ederiz; nitekim vakıf apartmanlariyle Namık 
Kemal Okuluna Yeşil Hattı geçerek el konduğu 
zaman ilk defa bunun karşısına çıkıp ve Kıb
rıs'la olan ihtilâfımızdan beri ilk defadır ki, 
bir tasarruftan Kıbrıs idaresini rücu ettirmek 
suröîtiyle Yeşil Hat taarruzunu eski haline ih
ya ve vakıf aparfananilıariyle Namık Kemal Oku
lunun tahliyesini temin etmek suretiyle bu ka
ranımızı tatbik ettirdik. 

Şimdi, o devirden bu devire Kıbrıs ihtilâfı 
yürüdü. Sayın Erim bugünün neticesinden 
memnun değil. Tenkidlerini sıralıyor. Yunan 
idaresindeki değişiklikten faydalanmayı bece
remedik, beş yılın sonunda dâvadan kaş adım 
ileriye gittik, söylemiyorsunuz, iyi yolda deği
liz, Makarlos ilân eder, kendi gizli tutar, üni-
ter Devleti kabul ettik, diyor. Neyi kimden giz
liyor, diyor. Federal sistemi savunmayı terk et
tik, diyor. Ve bunları, takibettiğimiz millî bir 
dâva olmak haysiyetiyle mütesanit bir şekilde 
müdafaa etmek lüzumunda ittifak ettiğimiz 
Kıbns siyasetinin handikapları, beceriksizliği
nin nişanesi olarak gösteriyor, neyi yapmamız 
lâzımgeldi de yapmadık kısmına hiçbir an te
mas etmiyor. 

Buyuruyor ki; ne zaman sizi tenkid etsek 
sinirleniyorsunuz. Hayır sinirlenmiyoruz. Orta
da bir millî dâvanın münakaşasını sinirle hal
letmeye imkân yok. Elbet aklımızı kullanacağız, 
ama insafın elden bırakılmasına da tahammül 
etmek istemiyoruz. Hakkımızı müdafaa etmek 
istiyoruz. Bu ihtiyacı duyuyoruz. Müsaade bu
yurulursa nelerin değiştiğini bizim açımızdan 
bir kere ortaya koyalım. 

Evvelâ Kıbns ihtilâfı gül gibiydi de biz 
dikenli hale getirdik, denemez. Dikenli idiydi 
de gül yaptık, o da denemez. Dikenli bir- hâdi
seyi, dikenlerini mümkün olduğu kadar azal
tarak, ıslaha gayret ederek geliyoruz. Tabla bu
dur. 

Kıbrıs ihtilâfı 1965 yılında; bu iş Enosisten 
gayri halledilemez, Enosis bir zarurettir, tar
zında karşılık Yunan ve Kıbns deklarasyonla-
riyle yürüyor idi. 

Sayın Nihat Erim'in, meselenin esasının mü
zakere yoluyla halline taraftardık, demelerine 
ve miiaakere imkânlannı İsrarla aramalanna 
rağmen müzakere ortamı tahassul etmiyordu. 

Bugün Adada geçici bir yönetim kurulmuş
tur. Adanın kırküç değişik beldeye yayılan 
ankıllavlarında aynı idarenin kanunu, hükmü, 
otoritesi, yönetim kurulu başkanı, her bakan
lığın azaları ve bütçesi, postası, emniyeti her 
şeyiyle bir geçici idare kurulmuştur. 

Buyurdular ki, millî gelir şuydu, buna çık
tı, nereden belli, bize kontrol imkânını vermi
yorlar. 

Tabiî Ankara^a akredite sefirlerin Kıbrıs'
ın önemi dolayısiyle Ankara'dan sık sık gidip 



M. Meclisi B : 86 23 . 5 . 1970 O : 2 

geldikleri ve Kıbrıs'ta ne olup bittiğini birbir
lerine ve bize anlattıkları malûm... Sayın Erim 
de kordiplomatikle yakından temas halinde 
bulunduğu için tahmin ederim ki, kendileri 
de bizzat dinlemiştir. Daha on gün evvel alâ
kalı umum müdürümün gidip gelip bize söyle
diği, oradaki idarenin malî mütehassıslariyle 
falancalariyle temas yapıp bize tevdi ettikleri 
resmî raporların müfadmı arz edeyim,. Bana 
lütfedip bunları neye istinaden söylüyorsu
nuz deselerdi o kadar teessür duymıyacak-
tım, şuralara dayanıyor... Ama, kontrol imkâ
nını vermiyorsunuz, diyorlar. 

Kıbrıs'a gidip gelme, Hükümetin iznine de 
tabi değil. Kendileri dâhil, muhalefet erkânın
dan kim arzu ederse bizim istihsal edeceğimiz 
vizelerle her an Kıbrıs'a gidebilirler, her an ga
zeteciler de gitmektedir. Neyin değiştiği, neyin 
ne safhaya geldiği, zannederim ki, şüphe ile kar
şılanacak veya kontrol talebedilecek bir durum
da değildir. Bir kere burada ittifak edelim. 

Londra, Zürih Anlaşmalarının sarahatine 
rağmen bando, mızıka ile Kıbrıs'a girmiş Yunan 
askerleri, bizim zamanımızda çıkarılmıştır. Ken
dileri buyurdular, Yunan Hükümeti silâhlı kuv
vetlerini çekmeye mecbur kalmıştır. Cemaat li
derine mevdu takyidatm hepsi kaldırılmıştır. 
Çimento alamazsın, stratejik maddedir, sebzeni 
ben sana kapında teslim edeceğim. Bugün Kıb
rıs'ın Türk kesiminde oturan ve iktisadi hayatı
nı inkişaf ettirmek istiyen bir Türk taciri, kura
cağı atelyesi için hariçten maldnasını ithal edip 
Türk kesimine getirebilmekte, rahatlıkla kura
bilmekte ve işini yapabilmektedir. Değişen şey
leri teferruatiyle saymakta malûmu ilâm kabi
linden vaktinizi izaa etmekte bir fayda görmü
yorum. Yalnız, hem barışçı yolla ihtilâfı hallet
mek, hem hiçbir vesile ve sebep yokken, takyit
ler kaldırılırken, can tehlikesi, mal tehlikesi kal
karken, Türk Cemaatinin mukavemet azma ar
tarken, hayat şartı ıslah edilirken, bu iş uzadı, 
bunu biz artık bitirme kararındayız diye kuvve
te müracaat yoliyle bir hal şekli empoze etmek 
mümkün olmadığına göre, acaba neyi yapmadık 
da, bu haller hadis oldu? 

Yunan idaresinde değişiklik oldu, faydalan
madınız. Neyi, ne şekilde? Cunta ile ne anlaşma 
yaparak bu ihtilâfı başka türlü halletmek mu
kadder idi? Bu ihtilâfın bas sorumlusu Yunanis

tan. Birleşmiş Milletler âzası, karakteri malûm, 
mazisi malûm, hâdiseler karşısında davranışı 
malûm bir Kıbrıs Hükümeti ve onun malûm li
deri ortada iken, ona bu hal tarzını empoze ede
rek kabul ettirmenin ne şekilde kabil olacağı 
hususunda bize lütfeder ışık tutarlarsa, belki 
kusurlarımızı anlar, belki de ilerisi için faydalı 
bir yolu tecrübe etmek imkânını buluruz. Ben 
kendilerinden onu bekliyorum. Kıbrıs, bizim mil
lî dâvamız; bunu, siz kötülediniz, biz kötüledik, 
siz iyi ettiniz, biz iyi ettiğinizin, hele yolda çayı 
geçerken konuşulmasında hiçbir fayda, isabet 
görmüyorum, insan kusurdan, hatadan salim 
değildir. Hata etmiş olabiliriz. Şunu yapsaydı
nız daha iyi idi, söyleşi daha iyidir, bunları görü
şelim. Ama, ne bizim size berbat ettiniz demeye, 
ne sizin bize, bir şey yapmadınız demeye, zan
nederim ki, bu sahada, bu yolu takibederek, ya
pıcı ve verimli bir netice istihsaline katkıda bu
lunacağı ümidini taşımıyoruz. Sinirlenmiyoruz, 
ama bizi müdafaaya mecbur ettiğiniz takdirde 
bu bahisleri huzurunuza getirdiğimiz zaman si
zin de sinirlenmemenizi rica edeceğim, istemiyo
ruz, bunları söylemek ihtiyacını duyalım. 

Kıbrıs ile ilgili mühim bir mesele de, Dışiş
leri Bakanının üniter devlet tezini kabul ettiği 
iddiasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda kera-
atla izah edildi; müzakere ortamı arandı, aran
dı bulunamadı, nihayet dendi İd, Kıbrıs ihtilâfı 
nedir? ihlâl edilmiş bir nizam var, karşı taraf 
şikâyetçi, bu nizam kötü kurulmuş, işlemiyor, 
vetosu var, susu var, busu var, Hükümet, Hü
kümet olmaktan çıktı, bunları değiştirelim di
yor. Bu iki Cemaatin içice, yanyana arada nasıl 
yaşıyabileceklerinin tâyinine ait bir mesele ola
rak bunları cemaatler kendi aralarında görüş
sün. Nasıl yanyana yaşamasının şartlarını tâyin 
edilebilirlerse, o zaman bozulan nizamın ihtilâfla 
ilgili taraf... Kim onlar? ingiltere, Yunanistan, 
Türkiye, Rum Cemaati, Türk Cemaati beş taraf 
bir araya gelelim, yeni bir hal şeklini beraberce 
arayalım noktasında mutabık kaldık. Türkiye ile 
Kıbrıs Hükümeti arasında bir diyalog başlamış, 
bir temas olmamış. Cemaatler birbirleriyle temas 
ediyorlar, müzakereye başlamışlar. Sayın Erim 
buyururlar ki; «Ben Makarios'tan mı duyaca
ğım ne konuştuklarını, sen susuyorsun.». Siz Ma
karios'tan öğrenmek istemişsiniz, onun beyana
tını okumuşsunuz, Klerides'inkini okumuşsunuz. 
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Denktaş'ınki de var. Aynı konuda Türk görüşü
nü izah eden 17 tane beyanatı var. Ondan da 
okuyarak çıkarabilirsiniz. Kıbrıs basınında çıkı
yor. Biz karar verdik diyorum, bu müzakerele
re müdahil olmayalım, sonunda hakem olacağıs, 
Yunanistan, müzakerelerin ruhu hakkında bir 
kelime söylemiş mi? Cunta Hükümeti bir kelime 
konuşmadı, Yunanistan'a izafeten, Eumum, ben 
onunla birliğim, dedi. Bununla şu fikro de ka
pılmayınız. Yani cemaati kuvvetli bir muhatap 
önünde büsbütün serbest mi bıraktınız? Hayır, 
elbette böyle bir şey yok. Cemaate, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin millî menfaatlerinin 
istilzam ettiği haklar nedir, neyi kabul edebilir 
Türk Parlâmentosu, Türk efkârı umumiyesi, 
Kıbrıs'ta neye angajedir, limitlerimiz nedir, bun
lar izah edilmiş. Ama beraber müzakere etmiye-
lim, her teferruatı beraber konuşmayalım, biz 
icabında hakem olacağız. Ben hattâ, belki lü
zumundan fazla konuşmuş, 27 defa Kıbrıs üze

rinde ihtilâf neresidir, nerededir, hangi noktalarda 
uyuşmıyorlar, izah etmişim. Bir iddia; «Fede
rasyon tezine iltifat edilmedi, federasyon, Sayın 
Cumhurbaşkanının bildirisine konmadı.» E... ca
nım efendim, zamanı d3vletlerinde, o devrin 
Dışişleri Bakanı Rusya'ya gitti ve kominike 
neşretti. Oraya da girmedi bu federasyon lâfı. 
Giremedi, federasyona imale edildiği meselesi. 
Biz, federasyon fikrini terk etmedik. Federas
yon, kimlerle konuşulmuşsa, ne şekilde konuşul-
muşsa, tarafımızdan onlar yine muhatap alına
rak o şelrilde konuşulmaya devam edilmiştir, 
edilmektedir, edilir. O, ayrı dâva. Federasyon 
hususunda elimizde bir tek vesika var. 

Sayın Nihat Erimin kerrat ile ref ere ettiği ve
sika budur. O da, Sovyetler Birliği Dışişleri 
Bakanı Gromiko'nun izvestia Gazetesine 22 
Ocak 1965 tarihinde verdiği beyanattır. O beya
natı da huzurunuzda okuyacağım : 

«Sual : Kıbrıs'taki halihazır durum ve Kıb
rıs meselesinin halli için teklif edilen muhtelif 
projeler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cevap : Kıbrıs meselesi, günün hareketli me
selelerinden biri olmaya devam etmektedir. Sov
yetler Birliği, Birleşmiş Milletler üyesi olan 
Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığı, egemenliği 
ve toprak bütünlüğü prensiplerini, azim ve se
batla savunmaktadır ve bu ülkenin içişlerine her 
hangi bir dış müdahalede bulunmasına kuvvetle 
aleyhtardır. 

Bâzı NATO çevrelerinin, Kıbrıs'ı kendi aske
rî üsleri haline getirmek gayesiyle, Kıbrıslılara 
kabul ettirmeye çalıştıkları plânlar katiyetle ret 
ve mahkûm edilmelidir. Bu tutumumuz, Kıbrıs 
halkının kendi bağımsız Devleti çerçevesinde, 
kendi işlerini bizzat tanzim etmek konusunda 
şartsız ve vazgeçilmez hakkı hususundaki noktai 
nazarımızı tâyin etmektedir. Sovyet Hükümeti, 
Kıbrıs meselesinin Kıbrısta'ki hem Türk, hem 
Rum cemaatlerine mensup Kıbrıslıların huzur 
içinde yaşamalarını temin eden meşru haklarını 
gereği veçhile nazarı itibara almak şartiyle, Kıb
rıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına ve toprak bü
tünlüğüne riayet esasına müsteniden halledilme
si gerektiği kanaatindedir. Kıbrıs Cumhuriyeti
ne tam ve hakiki bir bağımsızlık ve emniyet sağ
lanmalıdır. Bu maksatla, bu memlekette bulu
nan bütün yabancı kıtaların geri çekilmesi ve 
yabancı askerî üslerin tasfiye edilmesi zaruridir. 
Bu şartlar mevcudolmadığı takdirde, Kıbrıs'ın 
dahilî sistemi hakkında yapılacak her teklif 
yabancı menfaatleri garanti altına alacak nâmü-
sait bir hal çaresini, Kıbrıs'ı kabul ettirmeye 
matuf olacaktır. 

Binaenaleyh, şimdi esas mesele, Kıbrıs'ın ba
ğımsızlığı ve toprak bütünlüğünü teminat altına 
almaktır. Ancak, o zaman Kıbrıs halkı başkala
rını ilgilendirmemesi gereken bütün dış müdaha
le olmaksızın serbestçe halledebilecektir. 

Kıbrıs Devletinin dahilî teşkilâtına gelince; 
Bu, Kıbrıslıların kendilerini, Kıbrıs halkını 

ilgilendiren bir keyfiyettir. Kıbrıs halkı, hem 
Türk, hem millî cemaatlerin özel durumunun 
tek egemen ve birleşik bir Kıbrıs Devleti çerçe
vesinde nazarı itibara alınmasını ve bunların 
menfaatlerinin gerçekleştirilmesini mümkün kı
lacak her hangi bir Devlet şeklini, bağımsız ve 
egemen olarak seçebilecektir. Federal bir şekil 
de seçilebilir. Bu şekilde dahi, elbette tek, mer
kezî bir Hükümetin, tek bir savunma teşkilâtı
nın ve keza merkezileştirilmiş bir idari ve adlî 
cihazın mevcudiyeti öngörülmelidir. Kıbrıslılar 
kendi tarihî geleneklerini ve memleketlerinin hu
susiyetlerini de göz önünde tutarak, diğer mil
letler tarafından bugüne kadar elde edilmiş tec
rübelerden istifade edebilirler. Tekrar ediyo
rum; Kıbrıs Cumhuriyetinin devlet yapısı me
selesine bir çözüm yolu bulunması, Kıbrıs halkı
nın bizzat halledeceği bir hükümranlık mevzuu-
duı\» 

— 368 — 



M. Meclisi B : 86 

Bu, Sovyet Rusya'nın bulunacak çözüm yolu
nun federasyon da olabileceği bakımından siyasi 
alanda bir merhale, bir gelişme, bir iyi nokta 
olarak selâmlanabilir. Ama bu, «Adalet Parti
si iktidarına Kıbrıs meselesini federasyon şekli 
ile bıraktık» iddiasını teyidedecek kuvveti haiz 
bir delil değildir. Bu noktadan gerilenmiş bir 
vaziyet yoktur. Bu noktayı geriletmedik. «Üni-
ter devleti kabul etti» buyuruyorlar. Efendim, 
malûmu ihsanınız, devletler hukukunda iki tür
lü devlet var; Sayın Turhan JTeyzioğlu benden 
iyi bilir bunu, basit devlet, mürekkep devlet. 

Mürekkep Devletin Anayasası federatif ana
yasadır, basit devletin anayasası da bir merkezî 
hükümetin anayaısasıdır. Sayın Feyzioğlu ibir 
gün, «üniter devlet» buyurdu. Böyle bizim an
ladığımız mânada mahallî muhtariyeti kabul 
©der tarzda mütalâa edilemez. 

Şimdi burada siyasi alanda Gromiko'nun be
yanatını okuduk. «Federasyon şekli de olabilir, 
ama bu tek merkezileştirilıriiş blir idare ve adlî 
dilbazından mahrum mânasınla alınmamalı» d^ 
yor. Basit devletlerin türlü özellikleri vardır. 
Kıbrıs Devleti süigenerist bir devlettir. Özel 
hatlarla kurulmuş bir devlettir. Elbette ki ürii-
ter devleti konuşurken, taraflar ayrı mânalar 
anlıyorlar. Ben üniter devletli, bütün mahallî 
muhtariyeti haiz, sadece meselâ, Ceza Kanunu, 
Medeni Kanun siyasi meselelerde merkezî hü
kümete tâbi, ama mahallî idarede her şıeyi ile 
müstakil bir mânada anlıyorum. Bakınız, «Ma-
karios'un ağzından okuyorum.» dediği yazıda 
dahi, Türklerin ne İstediği gayet belli. «Onla-
ra»diyor, «Köy ünitesinde mahallî muhtariyet 
verdim, razı olmadılar. Bölgeye çıkalım, de
dim.» diyor. Nedir teklifleri bölgede? «Bölgeler 
yapalım, 10 köy, 20 köy. O köyün içinde Türk 
nüfus galipse, idare Türklerden olsun, Rum nü
fusu gaîipse, idare Rumlardan olsun.» Türkler 
demrâş ki; «Hayır, Türk [köylerini ayrı, Rum 
'köylerini ayrı» Sen ırkı ayırmaya gidiyorsun, 
sen taksime gidiyorsun. Bu ihtilâf devam et
mektedir. 

Sayın Nihat Erim gayet iyi bilirler k&, bu 
müzakerelerde kendilerine de kerrat ile izah 
edilmiştir, veto hakkı terk edilirse cemaatin 
elinden, o zaman Anayasaya 'geçmiş bir ma
hallî muhtariyet idaresini cemaat haklı olarak 
talebediyor. «Madem ki, ben çıban kanunları 
tutamıyacağım, benim menfaatime bir kanun 
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çıkarman ihtimaline karşı, benim rızam olmak
sızın değiştiremiyeceğin Anayasaya benim ida
re şeklimi yaz» Mesele buradadır. Türk Hükü
metinin, Rum - Kıbrıs İdaresiyle kurulmuş bir 
diyalogu, ona karşı kabul edilmiş bir taahhüdü, 
verilmiş bir tavftzi yok. Cemaatler arasında ce
reyan eden bir müzakere ve o müzakerede ma
hallî muhtariyet konusunda Rum'ların ilk baş
ladıkları yerlerinden bir hayli ileri gitmiş, fa-
ikat Türklerin istediği noktaya henüz gelmemiş 
bir merhalesi vardır. 

Ortak Pazar konusunda, AnaJmuhalefet 
partisinin, meselenin prensibinde mutabık: ol
duğu ve geçiş dönemine geçerken, acele edil
memesi, hata edilmemesi*, iyi tetkik edilmesi 
yolundaki tavsiyeleri, bizim de göz önünde tut
tuğumuz ve dikkatle incelediğimiz hususlardır. 

Sayın Orhan Cemal Fersıoy'un, görüşlerimi
zi aksettiren ve bâzı noktalarda bözi ayrıca o 
konulan ele almaktan müstgarii kılan beyanla
rına teşekkür ederim. 

Sayın Şinasi özdenoğlu; «Münih'deki top
lantıda karar aldık. Hüküftıet bu kararın ta
kipçisi değil midir » buyurdular. Kendileri de 
flfade ettiler ki, alınan karar bir temenni ka
randır. Uluslararası teşeklküllerde parlâmen
tolar ayn organ, icralar ayrı organ oluyor. Par
lâmentoların aldıkları temenni kararlan, umu
miyetle icra organlannı etkiliyor ve o karar 
lehine çıkan hükümetler de o karardan fay
dalanarak, teşebbüslerinde o kararların ağır
lığı nisbetinde netice almanın gayreti içine gi
riyorlar. Bâz de bunu yapmaktan esirgemiyo
ruz. Bunun aynca bir prosedürü yok. 

Hükümetin dış Türklerle alâkası, yabancı 
uyruklu Türk soyundan olan Türklere, Yüce 
Heyetinizin bütçemizde tahsis buyurduğunuz 
imkânlarla ve kültür faaliyetleri sırası için
de cereyan etmektedir. Bu konuyu kendileri 
allerjlfk bulmadırlar. «Cesaretle münakaşa ede
lim» buyurdular. Ama «Emperyalist de deği
liz» dediler. Tabiî, Misakı Millî hududu içinde 
yaşama karannda olan ve bunu da mazisi bo
yunca isbat etmiş olan Türkiye Cumhuriyet 
Hükümetinin, dış Türklerle alâkasını emperya
list bir zaviyeden görmeye imkân yoktur, kül
tür zaviyesinden görmeye imkân vardır. O da 
bütçedeki sağlanan çerçeve ve hudut içinde 
Hükümetimizce ifa edilmektedir. 
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Çolakoğlu arkadaşımız, Suriye ile aratmız-
'daki emlak meselesinden bahsettiler. «Hükümet 
el koyma kararını almakla sorumluluğa gir
miştir, hatalı bir karardır» dediler. Bu kürsü
de 1959 senesinde - belki seneyi hatırlamakta 
yanılaJbilirim - gene muhterem muhalefet par
tisinden iki arkadaşımızın verdikleri takrir ile, 
mukabele kararı alınmamasının hıyaneti vata
niye olduğunu ve Hükümetin bu yüzden Divanı 
Aliye sevk edilmesinin icaJbettiğini taiebettikle-
rini hatırlatırım. Bu iki talep arasındaki, Sa
yın Çolakoğlu'nun beyaniyle 1959 senesindeki 
talep arasındaki muazzam mesafenin takdirini 
de Yüce Heyetinize terk ederim. 

Türklerin emlâkına el konmuş, idari mah
keme kanarlariyle konmuş, Osmanlı Hükümetin
den müdevver tapuların, Suriye Hükümetince 
kıymet ifade etmiyeceği iddiasiyle konmuş, 20 
rene bilâ ivaz tasarruf edildiğinden tapu çıka
rılmak suretiyle konmuş, Zirai Reform Kanunu 
suretiyle konmuş. 7 sene mütevali teşebbüsler 
yapılmış, müzakere istenmiş, hal çaresi isten
miş, neftice alınamamış. Bu tedbire müracaat 
zarureti hâsıl olmuş. Bu tedbir bir müzakere 
imkânı sağlamış. Evvelâ kendileri bize bir he
yet göndermişler, sonra biz kendilerine heyet 
gönderdik. Gönderdiğimiz heyet, son zamanlar-
ıda iki Hükümet arasında, hakikaten inkişaf 
eden ilişkilere uygun bir hava içinde, gayet 
musibet bir neticeyle geldi. Arkadaşım, Dışiş
leri Bakanlığa teşrif eder ve Delegasyonun 
Reisi olan Dışişleri Genel Sekreter yardımcısı 
arkadaşımı görürse - ki bu mesele ile ilgilenen 
muhalefet partisi senatör ve milletvekili 
arkadaşlarımdan pek çoğu bunu yapmışlar, 
gerekli izahatı almışlar ve bendenize de ayrıca 
memnuniyetlerini ifade etmişlerdir - son varılan 
neticeyi ve müzakerelerin hangi safhada inki
şaf etmekte olduklarını görecekleridir. Kendi
lerinin işaret buyurdukları noktalarda Hükü
metimizin de hassas olduğunu ve hassasiyetini 
idame ettirmekte olduğunu arz etmek isterim. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (A. P. 
aralarından sürekli alkışlar). 

(BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kullan-
mıyan arkadaşlarımız, lütfen oylarını kullan
sınlar. 

iSaym Feyzioğlu, zatıâliniz Güven Partisi 
Grupu adına tekrar söz istiyorsunuz. Sayın 
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Erim, siz de Halk Partisi Grupu adına tekrar 
söz istiyorsunuz. 

Gruplar adına yapılacak ikinci konuşmalar 
İÜ ar dakikayla kayıtlıdır. Ona göre lütfen 
buyurun. 

Saat 17,55. 
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ

OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Daha önce bu kürsüde, başka bir vesileyle 
ortaya koymak fırsatını bulduğumuz ve Sayın 
Dışişleri Bakaniyle aramızda ihtilaflı olan, 
bir mesele, bugün tekrar kürsüye gelmiş oldu, 
Söz almışken evvelâ bu konuda görüşümüzü 
arz etmek isterim. 

ikili anlaşmalarla ilglii, Temel Anlaşma 
rjdiyle evvelâ meşhur olmuş, daha sonra Ortak 
Savunma İşbirliği Anlaşması gibi bir başka isim 
altında ifade edilmiş olan anlaşmanın, Meclis
ten geçip geçmemesi konusu. Biz, bu anlaşmay
la ilgili bir müzakerenin Mecliste yapılmasını 
ilk defa istiyen grup olduk. Seçimlerden sonra, 
hatırlanacağı üzere, Hükümet programı daha 
müzakere edilirken, «Bu mesele Meclise getiril
melidir» diye İsrarlı bir ricada bulunduk. Sa
yın Hükümet Başkanı, ilk fırsatta Meclis önün
de meselenin tartışılacağını söylediler. Yalnız, 
«Mesele gündem dışı bir konuşmayla gelecek
tir» beyanı bir müddet sonra yapıldı. Bunun 
yeterli olnııyacağını, derhal bir bildiriyle umu
mi efkâra arz ettik. Netice itibariyle, bildiğiniz 
tarzda gizli celsede - bir kısmı tabiî açığa inti
kal etti, daha sonra basın toplantılariyle ve 
karşılıklı beyanlarla - mesele tartışıldı. 

Şimdi Sayın Dışişleri Bakanı derler ki; «Bu
yurun, Anayasa Mahkemesi var, Anayasa Mah
kemesine gidin» Bu, Anayasa Mahkemesine 
gidin sözünü, devamlı işitir hale geldik. Ana
yasa Mahkemesinin bir kanunu var. Anayasa 
Mahkemesiyle ilgili bir Anayasa maddesi var. 
Anayasa Mahkemesine iki hususta müracaat edi-
l^ilir: 

1. Kanunlar Anayasaya aykırı olursa, 2 -
Meclis İçtüzükleri Anayasaya aykırı olursa. 
Bunun için gidilir. Bir de İçtüzük değişikliği 
veya kanun değişikliği adını vermeksizin, bir 
Meclis karariyle, adı, içtüzük değişikliği olmasa -
bile, fiilen İçtüzük değiştirilmiş olursa Anayasa 
Mahkemesine gidilebilir. Nitekim, en son mü
racaat böyle bir konuyla ilgilidir. Fakat o da 
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bir İçtüzük tadilini tazannum ettiği için, Ana
yasa Mahkemesine gidilebilmektedir. 

'Hükümetin, her hangi bir konuda göster
diği siyasi basiretsizliğin veya yanlış bir takdi
rin de şikâyet mercii Anayasa Mahkemesi de
ğildir ki, hangi konuda ihtilâfa düşersek «Ana
yasa Mahkemesine gidin» buyuruluyor. (Güven 
Partisi sıralarından alkışlar) Anayasaya aykı
rılık konusunda, Sayın Bakan çok iyi biliyor
lar ki, kanunu, Anayasaya aykırı bulmamıştır 
Anayasa Mahkemesi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (C. S. Bursa üyesi) — 244 sayılı 
Kanun. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — 244 sayılı Kânun. Burda 
konuşuldu. Tartışmalar arasında bendeniz, Ana
yasa Mahkemesi Kararını okudum. 244 sayılı 
Kanunun, Anayasanın 65 nci maddesine atıf 
yaparak getirdiği hükmü iptal ettirmek için ve 
NATO'nun uygulama anlaşmalariyle ilgili an
laşmalar hakkındaki maddesini de iptal ettir
me kiçin, Türkiye işçi Partisinin yapmış oldu
ğu bir müracaatı, Anayasa Mahkemesi reddet
miş ve «244 sayılı Kanun Anayasaya uygun
dur» demiştir. Acaba yapılan işlem 244 sayılı 
Kanunun çerçevesi içinde midir? Tartıştığımız 
nokta budur ve bu konuda bir müracaat imkâ
nına sahip değil muhalefet partileri. 

Kanaatimizce, uygulama anlaşması diye tak
dim edilen anlaşmanın metni dikkatle okunur
sa, bu metinde yapılacak olan bâzı uygulama 
enlaşmalarına atıfta bulunuluyor, ilk zaman 
verilmiş bulunan temel anlaşma sözü dahi, 
uygulama anlaşması fikrinin tam zıddıdır. Yani, 
t i r genel anlaşma mahiyeti taşıdığını ifade 
eder durumdadır. Sonradan bu isim değişmiş ol
sa bile, imzalanmış olan anlaşma metnininin 
birkaç maddesinde, «işlbu anlaşmaya göre ya-
p7İacak olan uygulama anlaşmaları» sözü geçti
ğine göre - uygulama anlaşmasının uygulama 
anlaşması da pek &öz konusu olmıyacağına gö
re - Anayasaya ve 244 sayılı Kanuna göre, ha
kikatte bu anlaşmanır, bu kanunun şümulü 
içine giren bir uygulama anlaşması olup olma
dığı tartışmalıdır. 

Bu itibarla, gelmesi hukuken daha isabetli 
olurdu. Kaldı ki, biz daha evvel meseleyi bir 
de siyasi açıdan vaz'ettik ve şunu söyledik: 
«Hükümet için onaylama yetkisi mevcudoldu-

ğu takdirde dahi, Meclise getirme yetkisi aynı 
zamanda paralel bir yetki olarak vandır ve bu 
kanunun gerekçesinde çok açık şekilde yazılmış
tır». Elimizde bulunan Anayasa metninin dip 
notlarında bile yazılıdır. Bir seçme hakkı var
dır Hükümötin. Onaylamak yetkisine sahibol-
duğu zaman dahi Meclise getirebilir ve çok ön
ceden. daha bir iki yıl öncesinden itibaren de 
bis Bütçe Komisyonunda, Genel Kurulda, böy
le bir anlaşma müzakere ediliyor, çok tartış
malı bir konudur, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin onayından geçirmek, müzakere sırasında 
Hükümete kuvvet vereceği gibi, daha sonra bu 
anlaşmanın memleketimizde lüzumsuz olarak, 
çok hayati bir konuda, millî müdafaa ile ilgili 
bir konuda lüzumsuz iç tartışmalara yol aç
maması için Meclisten geçirilmesi daha faydalı 
olur, iki yetkiniz de vardır, bunlardan Hükü
mete aidolanmı kullanmaya hukuken imkân 
görseniz dahi, siyasi bakımdan Meclise getir
ileniz isabetlidir, ricasında bulunmuş idik. As
lında, böyle olmasında büyük faydalar vardı. 
Cevaben, bir basın toplantısında buyuruldu ki; 
«Yetkiler kullanılmak için verilir.» Bunun da 
cevabı şudur: Yetkiler kullanılmak için veri
lir, ama iki yetkiniz vardı, hangisini kullana
cağınız hususunda daha basiretli davranmak 
mümkün idi. Yetkiler kullanmak için verilir, 
ama en isabetli şekilde kullanılmak için verilir. 
Sanırım ki, iki yetkiden kullanılması gere
ken, yani en isaibetli şekilde kullanılması gere
keni «Meclise gelmek» olacak idi. Bu husustaki 
kanaatimiz - Sayın "Bakanın verdiği izahattan 
sonra da - değişmiş değildir. 

Anayasa Mahkemesine bu konuda gitmenin 
to hukukî imkânı varsa, bunu öğrenmekten 
memnun olacağım. Fakat böyle bir hukukî im
kânın mevcudolduğunu sanmıyorum. (Gülüş
meler) bir müracaat yolu yok, ortada bir ka
nun, bir tüzük yok. Kanun veya tüzük mahiye
tinde bir Meclis kararı da yok. Hükümetin bir 
onaylama kararı da, 244 sayılı Kanunun ipta
lini kimse istemediği ve düşünmediğine göre, 
şikâyet konusu olmaz. Bu itibarla bu yol maale
sef kapalıdır. Onun için, bu tartışma işte böyle 
sürüp gidecektir. Bu tartışmanın sürüp gitme
mesi için biz «Bunu Meclise getirin» demiştik. 
Çünkü, «Uygulama anlaşması mıdır, değil mi
dir?» tartışması yıllandır devam edeceğine, bu
nun en iyisi Meclisten geçirmekti. 
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Anlaşmanın mulhtevalsiyle ilgili üzüntüleri
mizi, itiraz ettiğimiz noktaları daha evvel ifade 
etmek fırsatını bulduk; şu dar saatte ve birkaç 
•dakikalık; süre içinde buna temas etmek istemi
yorum. 

Orta - Doğu konusu ile İ0ıgili olarak, bu defa 
da Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün, 
«tarafsızlığımızı kesin olarak ilân edelim» tar
zındaki beyanını, tamamiyle kavrayamadığımı 
ifade etmek isterim. 

Bir Orta - Doğu buhranı vardır. Türkiye 
Cümlhuriyeti Hükümeti bu konuda bir tutum 
takınmıştır. Bu tutum nedir? «Zorla arazi iş
gal ve ilhakına taraftar değiliz» diyoruz. Gü
venlik Konseyi de böyle söylemiş, NATO üyesi 
olan ülkelerin hepsi de bunu tekrarlayıp duru
yor. israil ile müttefik olan ve ona silâh veren 
Devlet dahi, dışa karşı devamlı olarak «Gü
venlik Konseyi Kararına uyulmalıdır. Zorla 
arazi işgalini kabul etmem, israil, zorla işgal 
ettiği topraklardan çekilmelidir» demeyi, mâ
nevi bakımdan, dünya efkârı önünde kendisini 
mecbur hissediyor. Eğer Türkiye, takındığı ta
vırla, israil'de bir hoşnutsuzluk, israil'in ve 
müttefiki olan Devletin, yani onu desteklediği 
bilinen Devletin, Türkiye'ye müteveccih birta
kım hasmane hareketlerini davet edici bir tu-
'tum içinde olursa, bunun karşısına dikiliriz, 
«Tarafsızlık çizgisine gelin» deriz, Türk Hükü
metine bizzat. Fakat öyle sanıyorum ki, Tür
kiye, israil'in yanı başında görünen Amerika 
Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının veya 
Başkanının daihi tekrarladığı, «Zorla arazi iş
galini kabul etmiyoruz» sözünü söylemekten çe
kinecek kadar ürkek bir tarafsızlık politikası 
içine girerse; bu defa bütün Arap Âleminde ve 
onu destekliyen ve Türkiye bakımından da da
ha ciddî tehditler belki gösteren bir başka Dev
let grupunda, Türkiye'nin aşırı derecede İsrail 
yanında görünmesi, israil'in ve müttefikinin ya
nında haksız bir işgali tasvibeden, zımnen tas-
vibeden bir durumda görünmesi tehlikesi beli-
rebilir. 

Bugüne kadar, israil'in, bizim takibettiğimiz 
politikadan şikâyetçi olduğuna dair hiçbir şey 
görmedim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, görüşmenizi 
tamamlayınız. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Devamla) — «Taraf tutuyorsunuz, Arap 

devletlerinden yana çıkıyorsunuz» diye, barbar 
bağırması lâzımgelen evvelâ İsrail veya Ameri
ka Birleşik Devletlerinin, müttefiklerinin, «Siz
den şikâyetçiyiz, fena yoldasınız» dedikleri yok. 
Onlar, «Fena yoldasınız» demez iken, bizim Bir
leşmiş Milletlerde rey sayısı bakımından çok 
büyük önem taşıyan ve Kıbrıs Dâvasının halli 
bakımından desteğine kıymet verdiğimiz bir bü
yük Devletler topluluğunu, aşırı şekilde bir ta
rafsızlık şekline bürüneceğiz, diye Güvenlik 
Konseyi kararını, milletlerarası örgütün kararı
nı dahi savunamamak durumuna girip, karşımı
za almamız doğru olmaz sanıyorum. Hiçbir 
şekilde savaşa bulaşmamak, hiçbir şekilde as
kerî harekâtı topraklarımıza, yakınımıza davet 
etmemek... Evet. Bunun için alabildiğine titiz 
olmak ve bu mânada tarafsızlığın âzamisi içinde 
kalmak. Elbette. Ama, beyan olarak Güven
lik Konseyi kararından yana olmak, ki bu tabiî 
bir vazifemizdir, sanıyorum. 

Bizim, savaşa katılmamamız şart, şüphesiz. 
Ama, bu bizim savaşımız değil. Bu aslında, pet
rol emperyalizmi ile kızıl emperyalizmin savaşı
dır. İsrail ile Arap'in savaşı da değildir. 

BAŞKAN — Görüşmeniz tammadır, Sayın 
Feyzioğlu. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Devamla) — Sayın Başkan, bir dakikanızı 
daha müsamahanızla rica edeyim, daha evvel de 
bâzı arkadaşlara lütuf buyurdunuz. Bu müsa
mahayı Kıbrıs konusu ile ilgili konuşmam için 
istirham ediyorum. 

Bu, «Üniter Devlet» deyiminin Kıbrıs hak
kında tekrarlandığına bir defa daha şahidolduk. 

Arkadaşlar, «Üniter Devlet» deyiminin kul
lanılmasında, bu deyime verilen mânada Sayın 
Dışişleri Bakanı ile hemfikir olamıyoruz. Niçin 
bu tâbir çıktı? Neden bunu kullanmak yoluna 
gittik, niçin gideriz ve niçin tekrar eder dum

uruz? 

«Üniter Devlet», «Tekil Devlet», Kıbrıs'ta bi
zim istiyebileceğimiz bir şey değildir. Bizim 
bütün tezimiz, «Kıbrıs'ta her şeyin ikili olduğu» 
temeline dayanır. Kıbrıs'ta iki ayrı millet var
dır, tek bir Kıbrıs Milleti yoktur» diyoruz. 
«Bir Kıbrıs Milleti, bir de azınlık değil; iki ay
rı cemaaat vardır», diyoruz. Yürürlükte oldu
ğunda ısrar ettiğimiz bir anlaşma ve bir de Ana
yasa vardır. Bu Anayasa, her şeyi ikili yapmış-
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tu*. İcra kuvveti - hükümet ikilidir; Türk ka
nadı vardır, Rum kanadı vardır. Meclis ikili
dir; kaç sandalyenin Türklere, kaç sandalyenin 
Rum mebuslara aidolacağı önceden bellidir, 35 
Rum, 15 Türk olarak ikilidir. Kaza kuvveti 
ikilidir. 

«Üniter Devlet» de mahallî muhtariyet olmaz 
demedim ki ouyuruyorlar. 

Ama, nekes «Kaza kuvveti, üniter Devlet 
dediğiniz andan itibaren tek olur.» diyor Kıbrıs 
statüsünda kaza kuvveti ikilidir. Bir nevi «Casi 
federal» şibih federal bir statü kabul edilmiş
tir. Bir Türk hâkim, bir Rum hâkim seçilir. 
Üçüncünün de Türk veya Rum olması halinde 
terazinin o tarafa eğileceği düşünülerek; üçün
cü hâkimin ne Türk ve ne de Rum olmıyan, 
Kıbrıs'ın dışından gelmiş bir hâkim olması esa
sı kabul edilmiştir. Meselâ, bir Alman hukuk 
âlimi gelmiştir ve Anayasa Mahkemesi Başkanı 
olmuştur; Yargıtay Başkanlığına dışarıdan bi
risi getirilmiştir. Dengeyi kurmak için böyle 
bir statü vardır, Polisi böyledir, idare kuvveti 
böyledir; kurulamamış olan ordusu da böyle 
olacaktır. Komutan bir cemaatten ise muavini 
öbür cemaatten olacak; kaç erinin nereden ola
cağı. bellidir; polis kuvvetinde eratın nasıl 
dağılacağı statü ile bellidir. Böyle bir Devletin, 
«Üniter Devlet» kalıbı içinde düşünülmesi müm
kün olmaz. Şu, «üniter Devlet» sözünü unut
mamızda fayda vardır, bunu bırakmakta fayda 
vardır. 

Demin, Kıbrıs konusu ile ilgili, millî hedefin 
ne olmasına dair, görüşlerimizi arz ettiğim için 
o noktaya dönecek değilim. 

Sözlerimi, Dışişleri Bakanlığımızın güzide, 
vatansever mensuplarına saygılar sunarak ve bu 
millî dâvalarda Hükümet kim olursa olsun millî 
dâvanın başarıya ulaşmasına duacı ve yardımcı 
olduğumuzu beyan ederek bitiriyorum. 

Saygılarımla. (G-. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarım lütfen oylarını kullansınlar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Sayın Feyzioğlu'na, bâzı konulardaki vu
zuhsuzluğu aydınlatmaya fırsat verdiği için 
şükranlarımı arz ederim. 

«Meseleyi aramızdan münâkaşa halinden çı
karıp, hukuki mercilere irca edelim, İkili An
laşmalar meselesinde» derken; kalktım, ikili 
Anlaşmaları hangi kanuna istinaden Meclise 
getirmeden onayladığımıza göre, o kanunlar 
hakkında Anayasa Mahkemesine gidilmesi im
kânının mevcudolduğu idi, bu bir. 

ikincisi, yine Anayasamızın 114 ncü maddesi, 
«idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde 
yargı, mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz» 
diyor. (C. H. P. sıralarından «Damştaya gidi
lir» sesleri) 

Damştaya gidilir, başka yere gidilir. Arada 
bir görüş ihtilâfı varsa, o behenıahal burada 
halledilmeye çalışılmaz; hukukî mercilere gidi
lir. Hukukî merciler tâbirini de, merak eden 
arkadaşlarım, zabıtları tetkik ederlerse göre
ceklerdir. «Anayasaya ve hukukî mercilere gi
dilir» diye ifade ettim. Tereddüdü olanlar, za
bıtlara ve Anayasaya müracaat suretiyle tered
dütlerini izale ederler. 

'Sayın Feyzioğlu'nun, «Orta - Doğu mesele
sinde bitaraflık» hususundaki sözlerine ilâve 
edecek bir şeyim yok. 

Yalnız, «üniter devlet» lâfını söyliyen ben 
değilim. Bu lâf, bana izafe edilmiştir. Meclis 
Dışişleri Komisyonunda, onun zabıtları da eli
mizde, burada var, okuruz. Bir milletvekili 
arkadaşım sual sordu : «Bakan mahzur gör
mez ise, cemaatler arası müzakerelerin bugün 
vâsıl olduğu safha hakkında izahat verebilirler 
mi?» dedi. 

Ben de diyorum ki; «Cemaatlar arasındaki 
müzakere, cemaatlerin evvelâ bağımsızlık for
mülü üzerinde ittifak etmeleriyle; saniyen Türk 
Cemaatinin halklarının muhafaza edilmesi hu
susunda karşılıklı hâsıl olan mutabakat üzeri
ne; salisen Devletin, (Üniter) vasfını muhafaza 
etme hususunda da görüş birliği hâsıl olması 
üzerine başlamıştır.» İki cemaat konuşmak için 
oturmuşlardır. Birisi demiş ki; «Benim şartım 
var. Bağımsızlıktan başka bir şey konuşmam?» 
Öbürü, « - peki» demiş. «Bir şartım daha var, 
«İde ettiğim haklar ile, cemaat haklarını, şahsi
yetimi muhafaza edeceğim.» « - Peki, başka?» 
«Başka yok.» 

« - Benim de bir şartım var» demiş öbürü; 
«Anayasalar, anlaşmalar işlemedi, çünkü Dev
let içinde devlet yarattık. Kuracağımız devletin 
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üniter vasfını muhafaza edelim.» « - Ben de onu 
kabul ediyorum» demiş ve başlamışlar. 

Şimdi, ben bu hali hikâye ediyorum. Bu, so
nunda Makarios'un dediğini Dışişleri Bakanı 
kabul etti, şeklinde vaz'edilmiştir. Bıenim bunun 
dışında, «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kıb
rıs'ta (üniter devlet) vasfını kabul etti» diye 
bir beyanım yoktur. Hâdiselere mebdeinden 
başlıyarak değer ve kıymet vermek lâzımdır. 

Ben, «üniter devlet» in bu sekilide anlaşıl
ması ve bu şekilde anlatılmak istenmesi karşı
sında, cemaatlar arasındaki rızanın bu kapsama 
girmediğinin müdafaası içindeyim. «Üniter dev
let» in müdafaası içinde değilim,. Onu arz et
mek istedim. 

Saygılarımı sunarım. 
TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan bir sorumun açı<klan-
masmı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, sorunuzu so
runuz. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Bakanın şimdiki izahlariyle «üniter devlet» ko
nusunda, kanatimce yeni bir durum hâsıl olu
yor : 

Bügilerimize göre anlaşılıyor ki, acaba Rum 
tarafında müzakere için bu şartı koşan Kleri-
des, bu tâbiri kullanarak ve hiçbir izah yapma
dan mı ortaya koymuştur? Yani, «üniter devlet 
esası üzerinde konuşuruz» tarzında kısa bir for
mül ile mi, yoksa başka türlü mü ifade etmiş
tir? 

Bir intibaını vardır; rahatlamak ve müsterih 
olabilmek için bunu soruyorum : 

«Tek devlet olsun : Bir Kıbrıs Devleti... tki 
ayrı hükümet; İM ayrı, birbirinden ayrı topla
nan iki ayrı meclis, yani taksim ediümiş bir Kıb
rıs olmasın. Bu şartla konuşuruz.» demiş olması 
başka şeydir. 

Bu, Kıbrıs Devletinin içinde, Anayasada üni
ter devlet, diye ifade edilen; Anayasa ve kamu 
hukuklarında «üniter devlet» deyince anlaşıla
bilecek bir devlet yapısını, şart koşarak müza
kereye başlamak başka şeydir. Bunlar birbirle
rinden tamamen başka şeylerdir. Birisi; taksi
min reddidir. Birisi ise; federatizmin reddidir. 
Taksimin reddi ise, «Sen Enosisten vazgeçiyor
sun, bağımsızlık şartını kabul ederek.» «Ben de, 
taksimden vazgeçiyorum; şu anda konuşmak 
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için ve müzakere zemini olarak tek devlet.for
mülünü kabul ederek.» denebilir. 

«Tek devlet» başka şeydir, «Tekil devlet» 
başka şeydir, «Federatif devlet» başka şeydir. 

BAŞKAN — Sual soracaktınız Sayın Feyzi-
oğflu? 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Suali
min sınırları içindeyim efendim. 

Vazıh olarak anlamak istiyorum : Bunun 
hangisidir? Şart koştukları şey, Türklerin bil
diğimiz usuller içerisinde tevziine karşı çıkan 
bir şart mıdır? Yoksa, taksime karşı çıkan bir 
şart mıdır? 

Sayın Denktaş, üniter devlet demiş ise, «bu
nunla ne kastediyorsun?» diye bir sual sormuş 
olması gerekirdi. Çünkü böyle herkesin kendi 
maksadına çekebileceği bir deyim üzerinde mü
zakereye oturulmuş olacaklarını tahmin etmiyo
rum. Zira, her ikisini de tanıyorum; çok kabili
yetli insanlardır. Daha sarih olarak şartın ko
nusu belli olmalıdır. 

BAŞKAN — Sual değil de, izahat verdiniz 
efendim. Anlamadım. Sual olarak ben de anlı-
yayım. 

TURHAN FEYZtOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Bakanın bu husustaki bilgisi nedir? Bunu soru
yorum efendim. Yani, koşullan şart ne idi, mak
sat ne idi? 

BAŞKAN — Evet onu soruyorsunuz, ta
mam, peki. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRi ÇAĞ-

LÂYANG-iL (Devamla) — Efen'dim, sözlerime 
başlarken de izah ettiğim veçhile, Bütçe Komis
yonunda yaptığım beyanatta üniter Devlet lâfı 
geçmemiştir. Sayın Feyzioğlu mütemadiyen 
üniter Devlette duruyor. Benim Bütçe Komis
yonundaki beyanım; «Devletin üniter vasfını 
zedelememek hususunda gftrüş birliğine varıl
mıştır» tarzında olmuştur. 

Üç unsur saymışımdır; bağımsızlık, cemaa
tin haklarını vikaye, Devletin üniteır vasfını ze
delememek hususunda mutabık kalmışlardır. 
Sayın Feyzioğlu'nun bana sorduğu suali, bu me
sele Mecliste müzakere edilirken ve sayın mu
halefet lideri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin üniter Devlet tezini kabul etmesini tetkik 
ettiği gün Türkiye^den hareket etmekte olan 
Rauf Denktaş'a tayyare meydanımda bu sual 
sorulmuştur, «Siz müzakerelere ülç şartı da ka-
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bul ederek başlamışsınız bu üniter Devlet nedir? 
Mecliste bu hususta tefsirler oluyor» denmiştir. 
Sayın Denk taş'm beyanatı gazetelerimizde inti
şar etmişltir. «Bizim, Devletin üniter vasfını mu
hafaza etmek hususundaki görüş birliğimiz, tak
sime gitmemek hususunadır. Bunun dışında bir 
hüküm ifade etmez» demiştir. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) H- Teşek
kür ederim. Bu başka bir şeydir. Sizin izah et
tiğiniz bu değil. 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına 10 daki
kalık konuşmasını yapmak üzere Sayın Nihat 
Erim. Buyurun efendim. 

Sayın Bakan, sizin konuşmanız bitti efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERÎM (Ko
caeli) —- Sayın milletvekilleri, 

Sayın Dışişleri Bakanına çok teşekkür ©de
rim. Cevapları esnasında temas ettiğimiz bütün 
dış meselelere objektif olarak mütalâalar söyle-
lemeye çalıştılar. Bundan mütehassis olduk. 

Ancak aydınlığa varmamız için bâzı nokta
larda daha açık, daha samimî almalıyız. 

Şimdi, Sayın Bakan diyor ki; «Ne kastedi
yorlar, 1907 de Yunanistan'da darbe olduğunda 
gelen hükümete karşı nasıl bir politika takibet-
meliydik, onu söylemiyorlar» Sayın Bakan çok 
iyi bilirler ki, böyle açık bir müzakerede ıslclyle-
neoek şeylerin hududu vardır. Bu da zannediyo
rum o Ihududun içinde kalmayı icabettirecek bir 
konudur. Ancak, burada Sayın Bakana evvelce 
hususi olarak da söylediğim bir tarizi tekrar 
edeceğim; 

Sayın Bakan hususi hayatımızda yakın arka
daşımızdır. 1,6 yıldır dış politika konusunda ve 
Kıbrıs konusunda anamuhalefet partisi liderine 
veya yeltkilisine en küçük bir izahta bulunmak 
lüzumunu duymamıştır. 

Simidi arkadaşlar, demokrasi rejimi, meselâ 
İngiltere 1de yürüyorsa, arızasız gidiyorsa bu, şu 
toplantıların dışında İngiltere'yi yöneten ikti
dar ve muhalefet ileri gelenlerinin ayrıca görüş
meleri imkânı muhafaza edildiği için yürümek
tedir. Bana kendileri bu tarizi hususi olarak 
yaptığımda dediler ki; «E kardeşim emrettin-
de mi, kaçtık mı?» Ben de; «İki gözüm karide
sim» dedim, «Bu konuda senin üzerine varmak 
bize düşmez» Zaman zaman bizimle istişare et
mek takdiri elbette size aittir. Siz bize açılma
dıkça, yaklaşmadıkça biz ancak Millet Meclisi 

Kürsüsünden size resmen genel görüşme, genso
ru, soru şeklinde yaklaşmak cesaretini buluyo
ruz. iŞu (diyalogu maalesef kuramadık. 

Bir üzüntümü söyliyeyim; ben üniter Devlet 
mevzuu üzerinde kordiplomatikte bâzı yabancı 
temsilcilerden kendi Bakanımdan duymadığım, 
öğrenmediğim şeyleri (duymaktayım ve öğren
mekteyim. Böyle mi olmalı? Benim liderim bil
mez, ona söylenmez. Ben C. H. F. Grupunun 
Millet Meclisinde Dışişleri ısözcüsüyüm, bir ya
bancı büyükelçiden şu şıı şu konuyu ben bir se
farette duyacağım. 

İşte dış meselelerde Sayın Feyzioğlu'nun işa
ret etitiği millî anlaşmaya varamıyorsak bunun 
bir numaralı sorumlusu evvelâ iktidardır. Şu 
diyalogu evvelâ bir kuralım. 

Buyurdular ki; «Sayın Bakan gizli tutuyor, 
Rumlar açıkladı dedim.» Evet.. Denktaş'ın be
yanları var. Ben Ankara'ya geldiği zaman Denk
taş'ın kendisiyle konuştum. Sayın Bakan Büt
çe ve Plân Karma Komisyonunda 24 Aralık 
1969 günü üniter ve bağımsız Kıbrıs vasıfların
dan ıbahısettitiler. Makariosla Klerides'in gazete
de çıkan beyanları tarihi 22 Kasımdır. Bir ay 
evvel.. Bakanın malûmudur. Onların bunu açık
ladığı Bütçe Karma Komisyonunda C. H. P. mil
letvekilleri kendilerine bu konuda sual sordu
lar. «Gizlidir, fazla açıkhyamam» cevabını ver
diler. E o tarihte artık gizliliği kalmamıştı. 
Rum tarafı açıklamıştı. Niçin bizden esirgiyor
lar? 

Federasyon konusu; 
Sayın Bakan buyurdular ki; «Biz federas

yonu redetmedik» reddetmedik ne demek, yani 
bize federasyonu Rumlar,, Yunanlılar mı teklif 
edecekti ki, Bakan reddedecek? Federiasyonu 
biz diyoruz ki, biz son olarak 1964 - 1965 buh
ranları içinde federasyon sistemi üzerinde bir 
yol aramaya koyulmuştuk ve ilgili büyük dev
letlerden bir tanesi de okudular burada. «E, bu 
da mümkün olan bir hal şeklidir» demeye var
mıştı. Başka bir büyük devletin büyükelçisine 
bizim Dışişleri Bakanımız bunu açmıştı. E, şim
di bu noktada devrü teslim aldılar. Bunu azim
le, canla başla benimseyip, biz federasyon is
tiyoruz Kıbrıs'ta. Müzakere masasına bununla 
otur salardı, niçin bu kabul edilmediği zaman 
kuvvete başvurmak ihtiyacı doğsun? Niçin doğ
sun? E, nasıl oturduk biz masaya? Bâzı prensip
ler söyliyerek... îşte bakın adamın kurnazlığına; 
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Siz üniter vasıf demişsiniz. Klerides açık söy
lüyor, Makarios da açık söylüyor: «Buradan 
öteye ^ir adım müsaadekârlıkta bulunursak bu 
devletin üniter vasfına sığmaz» diyor. Anlaş
maya «Üniter» i koyduracak, ondan sonra ilti
hak yaratacak, gidelim bir milletlerarası mahke
meye diyecek. Milletlerarası mahkemeye gidin
ce, söyleyin bakalım üniter vasıfta olan bir 
devlette bu olur mu, mahkeme de bunu diyecek; 
olmaz. E, tabiî o Rum kurnazlığı içinde bizi 
uyutarak, belki çok yumuşak göstererek, bir ke
re kâğıt üzerine «ünite» kelimesini koydurdu 
mu arkadan işin içinden çıkabilirseniz çıkın. 
Bereket ki, Sayın Bakan 24 Aralık günü Bütçe 
ve Plân Karma Komisyonunda, «Üniter» sözünü 
ortaya attı ve bereket ki, biz muhalefet olarak 
bunu ele aldık, sarsalamaya başladık da çok 
memnun oluyorum. Ben de Sayın Bakanın Şu
bat ayında Senatodaki konuştuklarını çok ya
kından takibettim, biliyorum, o konuşmaları 
başka türlü idi. Hattâ, hattâ yazılı olarak tek
sir ederek Senato üyelerine dağıtılan metinle 
kürsüde konuşmaları da başka türlü idi. Nisan'r 
daki konuşmaları Bütçe Komisyonunda başka 
türlü, şimdiki konuşmaları başka türlü. Tebrik 
ederim kendilerini. Ama biz de muhalefet ola
rak vazifemizi yapmış olduk. Memleketimize hiz
met etmiş olduk. Tehlikeli bir çığırda yürü
mekten vazgeçmiş bulunuyoruz. 

Kıbrıs'taki ekonomik durum meselesi; 
Sayın Bakan şuna emin olsun ki, biz kendi

lerine müşkülât çıkarmak için burada konuşmu
yoruz. Biz milletin muhalefet vazifesini kendi
lerine vardiği insanlar olarak elbette kaynana 
gibi gördüğümüz her endişe verici haber karşı
sında Hükümetin karşısına gelip, «Aman bu böy
le mi, şöyle mi» diyeceğiz. 

Bakın; bugün^ Türklerin Kıbrıs'ta hemen 
hepsi üretici durumdan tüketici duruma gelmiş
lerdir. En zaruri ihtiyaçlarını dahi Rum kesi
minden temin etmektedirler. Böylece soydaşla
rımıza Türkiye'nin her yıl yaptığı 200 milyon 
liralık yardımın büyük çoğunluğu da Makarios'-
un eline geçiyor ve Makarios'a altın yumurtla
yan tavuklar arasına Türkiye'de katılıyor. Türk 
toplumunun 1965 yılındaki millî gelir kaybı 
1963 yılına oranla % 65 e yükselmiştir. Bunu 
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi 
îpekçi, Kıbrıs'a gidip geldikten sonra burada 
Orta - Doğu Üniversitesindeki bir açık oturum-

1 da söylüyor. Tabiî ben bunu okuyunca keserim 
ve dosyama koyarım ve ilk fırsatta da Hüküme
te bunu aksettiririm ki, gerçek durum nedir 
meydana çıksın. 

Bundan ibaret değildir, başka bilgilerimiz de 
vardır. Cidden endişe duymaktayız. Kıbrıs'ta 
bugün elbette cemaatimiz 200 milyon lira bura
dan gidince açlık içinde, sefalet içinde değiller, 
ama bu bir ekonomik gelişme midir arkadaşlar? 
Taşıma su ile bu değirmen döner mi? Bir cema
at ki, denizle müsaadesiz irtibatı yok. Ben an
lıyorum, Türk Cemaati Girne ile Rum yönetimi
ne hiç danışmadan, hiç sormadan kendi kendi
ne gider gelir ve Türkiye ile, dışarı ile teması ya
par, o zaman Sayın Bakanla beraberim. Türk Ce-
maati ekonomik bakımdan inkişaf edebilir, anı a 
bugünkü durumda Türk Cemaatinin ekonomik 
bakımdan inkişafı mantıken, imkânsız demiye-
yim, çok güçtür. Bunu da kendileri kabul et
sinler. 

Şimdi Sayın Peyzioğlu çok güzel izah ettiği 
için ben, notlarımda olduğu halde, bu Anayasa 
Mahkemesine gidip gitmeme meselesine temas et -
miyeceğim, ama bir noktayı söyliyeceğim. 

Sayın Bakan, parlömanter rejim, demokra
si hükümetler için bir garentidir. Siz yabancı 
devletlerle müzakerede iken, «Bu anlaşmayı ben 
parlâmentoma götürmeye mecburum, bu anlaş
mayı ben parlâmentomda müzakere ettirmeden 
yürürlüğe koyamam» demek gibi bir imkândan 
niçin kendinizi mahrum ediyorsunuz; bir... 

2. Bugün yazıyor Milliyette Abdi îpekçi 
yine; «încirlik'te tek anahtar usulü yürüyor» 
diyor. Incirliik'tıe tek anahtar usulü yürüyor 
ve İncirlik bu anlaşşmalara göre tesis edilmiş. 
Yarın Türkiye mazallıah bu Sebepten bir 
«casus belli» vakası karşısında kalırsa, bir savaş 
icabettirecek bir hal karşısında kalırsa bunun 
vebali altından Hükümet (kendisini nasıl kur
tarır? Ama o anlaşmaları siz buraya getirip de 
burada müzakere ©ttirip Büyük Mllet Meclisi
nin onayını aldıktan sonra yürürlüğe koysay
dınız milüetin mümessillerini mesuliyetinize işti
rak ettirmüjş olurdunuz. Ben size onun için, 
1944 te Almanya ile siyasi ve iktisadi müna
sebetler kesilirken o zamanlki Anayasada mec
buriyet olmadığı hailde siyasi ve iktisadi müna
sebetler kesilirken, o zamanki Hükümetin ge-

I lip Mecliste beyanda bulunduğunu, Meclisin 
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tasvibini aldıktan sonra bu münasebetleri kesti
ğini söyledim. Niçin? Siyasi ve iktisadi mü
nasebetleri kesmek bir harb haili değildir, 
ama karşı taraf; «Sen benimle siyasi, iktisadi 
münasebetleri kestiniz ben bunu bir hıarb sebe
bi telâkki ediyorum» dediği zaman memleket bir 
hıarb ernrivâkiı İkarşısmda kalacaktı. Niçin Hü
kümet bunu tek basma, bu sorumluluğu tek 
başına omuzlarına lalsın? Bugünkü durum on
dan kat kat daha önemlidir. Milletin hayatî 
menfaatleri batanımdan daha derin sebeplere 
dayanmaktadır. Bizim gayretimiz, Hükümeti
mizi uyarmak ve şu Parlömanıter rejimin, şu 
demokrasinin nimetlerinden Hükümet istifade 
edecek, netice itibariyle millet istifade ede
cek. Biz parlömanter rejimin birçok imkânla
rından Hükümetin hatası yüzünden istifade öt
mediğimiz için dış meselede de, iç meselede de 
rejime gölge koydurduk. Teşekkür ederim. 
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterli olduğuna 
dair önerge var, önergeyi okutuyorum. 

MÜNÎR DALDAL (izmir) — Sayın Başkan, 
arkadaşlar grup adına konuştu. Bakandan 
sonra bir milletvekillinin konuşması icaJbetmez 
mi? 

BAŞKAN — Evet efendim, Ba|kandan sonra 
daima bir milletvekilinin konuşması icabedier, 
ama o milletvekili grup adına olursa yine mil
letvekili olarak sayılıyor. O bakımdan öyle uy
guladım. Milletvekili adı, grup tadına konuş
mayı değiştirmiyor. O sıfat grup adına konu
şan arkadaşımıza da olduğu cihetle, onu da mil
letvekili ilarak telâkki etmeye mecbur tkalıyo-
ruz. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

YükseSk Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yeteri 
kadar konuşulmuş ve konu aydınlığa kavuş
muştur. Bu itibarla müzakerenin kifayetini 
iarz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Mukadder Çiloğlu 
Burdur Milletvekili 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenüsr... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorumı 

B — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 85 563 268 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 165 920 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 135 361 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 21 482 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 30 799 455 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 95 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 784 901 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satrnalma-
lar 7 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 53 181 019 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 079 349 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 752 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bu şekliyle Dışişleri Bakanlığı bütçesi Mec
lisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Millet 
ve memleket için hayırlı olsun, 

3. — Ankara Milletvekili M. Kemal Yilmaz-
ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 
tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı 
Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, 
mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar ek
lenmesine dair îcanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet; 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raoru (2/110) 
(S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu arada Dışişleri Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu ile ilgili Cumhuriyet Senato
sunca değişikliğe uğramış olarak Meclisimize 
gelmiş olan bir kanun var. Bir maddesinin be
nimsenip benimsenmiyeceği hususu oya sunu
lacaktır. Şimdi okutacağım kanun daha önce 
Meclisimizce kabul edilmiş, onu takiben Cum
huriyet Senatosuna gitmiş, Cumhuriyet Se
natosu bütün maddelerini kabul etmiş, bir 
maddesini değiştirmiş. Kurulan komisyon 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişikliği 
benimsemiş bulunmaktadır. 

Şimdi okutacağım, Yüce Meclis benimseme
ye uyarsa madde o şekliyle kanunlaşacaktır, 
benimsenmeye uymazsa o zaman mesele Ana
yasanın 92 nci maddesi uyarınca ihtilâfı hal
ledecek Karma Komisyona intikal edecektir. 

Bu kanunun gündeme alınması hususunda 
bir önerge var, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlarda yer alan 28 Şu

bat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle, 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sayılı 
Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanununa eklenen 
maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Ba
kanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine 

(1) 79 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

dair kanun teklifi evvelce Meclisimizce kabul 
edilmiş ve Cumhuriyet Senatosuna gitmişti. 
Bu defa Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisi 
metnini değiştirerek kabul etmiş ve bu değişik
lik Millet Meclisi Plân Komisyonunca benim
senmişti. 

Bir maddeden ibaret olan bu teklifin öne
mine ve ilgisine binaen biran önce kanunlaşma
sını teminen Dışişleri Bakanlığı bütçehinden 
sonra, gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını 
ve dağıtımından itibaren 48 saat geçmeden 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
BaşkanvekUi 

Erol Yılmaz Akçal 
Rize Milletvekili 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
önerge muhtevası kabul edilmiştir, ona göre 
gündeme alınmıştır ve 48 saat geçme hük
müne bağlı kalmaksızın Cumhuriyet Senato-
ısundan değişiklikle gelen metnin görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Simidi muhterem 'arkadaşlarım, müsaade eder
seniz evvelâ Millet Meclisince kabul edilen met
ni, daha sonra Cumhuriyet Seınıatosunca değişti
rilmiş metni okı.iitaca<nım, komisyon Senatonun 
değişik metnini benimsemiş olduğuna göre, 
Senatonun kabul etmiş olduğu metnin benim
senip benimsenmiyeceğini daha sonra oyunu
za sunacağım. 

Hafızaları tazelemek için önce Millet Mec
lisinin kabul ettiği 1 nci madde metnini oku
tacağım. 

(M. İLLET İME0Lİ8İNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN) 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 
i nd maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sa
ydı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa ekle-
v.en maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklen-
v:-->sine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Ba
kanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine ve 
5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanuna ek 
(3) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair kanun. 

Madde 1. — A) 28 Şubat 1959 tarihli ve 
7245 sayılı Kanunuun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
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1933 tarihli ve 3312 sayılı Kanuna eklenen mad
denin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Dışişleri Bakanlığı merkez ve dış teşkilâ
tında istihdam edilmek üzere, İktisat ve Orta 
Doğu İsleri Müşavirlikleri ihdas edilmiştir.» 

E) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli 
ve 3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir: 

«Yukardaki fıkrada yazılı iktisat Müşavir-
lörinin Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler Fakül
telerinden birinden veya iktisat ve Ticaret 
Akademisinden yahut muadili yüksek eğitim 
kurumlarının birinden mezun olması; Millet
lerarası iktisat konularında bir yüksek eğitim 
kurumundan ihtisas sertifikası almış bulunma-
.i veyahut aynı konularla doğrudan doğruya 
ilgili olmak kaydiyle kamu hizmetlerinde veya 
Ticaret, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve
ya bu oda ve Borsalara ait Birlikte vazife gör
müş olması gereklidir. Bu görevlere atanacak 
olanlar, Fransızca veya İngilizceyc vâkıf ol
duklarını Dışişleri Bakanlığının yeterli göre
ceği şekilde tevsik etmek sorundadırlar. 

iSöz konusu İktisat Müşaviri kadrolarına ya
pılacak atamalarda ve bu kadrolara atananlar 
hakkında da, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
ve 3 Ocak 1941 tarihli ve 3968 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. 

1 nci fıkrada yazılı Orta - Doğu işleri Mü
şavirliklerine atanacak olanların, yüksek öğre
tim mezunu olması; Dışişleri Bakanlığının ye
terli göreceği şekilde, Fransızca, ingilizce, 
Farsça, Arapça, Urdu veya Hindu dillerinden 
l.rini bildiğinin ve yine Dışişleri Bakanlığının 
yeterli göreceği şekilde Orta - Doğu işlerindeki 
ihtisasının tesbit edilmiş olması gereklidir.» 

C) 28 Şuibat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Ka
munun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli 
ve 3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye ek (1) 
sayılı cetveldeki 125 lira aylıklı ikinci derece 
İktisât Müşaviri (ihtisas yeri) kadrolarının 
sayısı «2» dan «3» e ve aynı cetveldeki 100 lira 
aylıklı üçüncü derecede iktisat Müşaviri (ihti
las yeri) kadrolarının sayısı da «2» den «3» e 
çıkarılmıştır. 

D) 5 Mayıs 1989 tarihli ve 1173 sayılı 
Kanuna ek (3) sayılı cetveldeki 1 100 lira ay

lıklı 6 aded yedinci derece Teknik Ataşe kadro
larının sayısı 10 a çıkarılmış; ve 800 lira aylıklı 
6 ad©d yedinci derece Teknik Ataşe kadroları-
nîiı sayısı 4 e indirilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi daha önce yap
tığı bu kanun teklifinin görüşmesinde 1 nci 
roaddeyi bu şekliyle kabul etmiş idi. Daha son-
la Cumhuriyet Senatosuna giden metin şimdi 
okutacağım şekilde değiştirilmiş; çok küçük 
bir değişiklik. Zannediyorum sayın plân komis
yonu sözcüsü, bu kadrolarda bir değişiklik 
var; birisi iki iken üçe çakıyor, birisi üç iken 
dörde çıkıyor galiba. Bir de redaksiyon değişi
yor, paragraf değişiyor. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metni 
okutuyoram. 

(lUAfHUIlJYHT SENATOSUNUN KAIU'L 
ETTİ fi İ ı"MKTİX 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 
1 nci madesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 
sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa ek
lenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3056 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine 
ve 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanuna 
ek (3) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 

Kanun 

Madde 1. — A) 28 Şubat 1959 tarihli ve 
7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Kanuna eklenen 
maddenin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Dışişleri Bakanlığı merkez ve dış teşkilâ
tında bu bakanlığa mevdu iktisadi işlerde ve 
Orta - Doğu işlerinde istihdam edilmek üzere, 
uzman müşavirlikler ihdas edilmiştir. 

B) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli 
ve 3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir : 

«Yukarıdaki fıkrada yazılı uzman müşa
virlerden iktisadi işlerde istihdam edilecek 
olanların Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler fa
kültelerinden birinden veya iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademilerinden yahut muadili yük 
sek eğitim kurumlarının birinden mezun ol
ması; milletlerarası iktisat konularında bir 
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yüksek eğitim kurumundan ihtisas sertifakası 
almış bulunması veyahut aynı konularla doğ
rudan doğruya ilgili olmak kaydiyle kamu 
hizmetlerinde veya Ticaret, Sanayi, Ticaret, 
ve baniyi Odaları, Ticaret Borsaları veya bu 
oda ve borsalara ait birlikte vazife görmüş 
olması gereklidir. Bu görevlere atanacak olan
lar, Fransızca veya İngilizceye vâkıf olduk
larını Dışişleri Bakanlığının yeterli göreceği 
şekilde tevsik etmek zorundadırlar. 

Yukardaki fıkrada yazılı uzman müşavir
lik kadrolarına yapılacak atamalarda ve bu 
kadrolara atananlar hakkında, 30 Haziran 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası ve 3 Ocak 1941 ta
rihli ve 3968 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
hükümleri uygulanmaz. Bu fıkrada söz konusu 
uzman müşavirlerden ikinci derecedekilere, 
belirli bir dış görevin özellikleri gerekiyorsa, 
Dışişleri Bakanının teklifi üzerine ortak 
kararnameyle birinci sınıf ortaelçi ve üçüncü 
derecedekilere de aynı şekilde ortaelçi payesi, 
bu dış görev süresince verilebilir. 

1 nci fıkra yazılı Orta - Doğu işlerinde is
tihdam edilecek uzman müşavirliklere atana
cak oanların, yüksek öğrenim mezunu olması; 
Dışişleri Bakanlığının yeterli göreceği şekilde, 
Fransızca, ingilizce, Farsça, Aarapça, Urdu 
veya Hindu dillerinden birini bildiğinin ve 
yine Dışişleri Bakanlığının yeterli göreceği 
şekilde Orta - Doğu işlerindeki ihtisasının tes-
bit edilmiş olması gereklidir.» 

C) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 ta
rihli ve 3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye' 
ek (1) sayılı cetveldeki ikinci derece, «iktisat, 
müşaviri (ihtisas yeri)» kadrolarının görev 
unvanı «Uzman müşavir (ihtisas yeri)» olarak 
değiştirilmiş ve bu kadroların sayısı «2» den 
«4» e çıkarılmıştır. Aynı cetveldeki üçüncü 
derece, «İktisat müşaviri (İhtisas yeri) » kad
rolarının görev unvanı da, «Uzman müşavir 
(İhtisas yeri) » olarak değiştirilmiştir. Aynı 
cetveldeki üçüncü derece, «Orta - Doğu işleri 
(Müşaviri (ihtisas yeri) » kadrolarının görev 
unvanları, «Uzman müşavir (ihtisas yeri) » 
olarak ve beşinci derece, «Orta - Doğu işleri 
Müşavir Yardımcısı (İhtisas yeri) » kadroları
nın görev unvanı da, «Uzman müşavir (ihtisas 
yeri) » olarak değiştirilmiştir. 

D) 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı 
Kanuna ek (3) sayılı cetveldeki 1 100 lira ay
lıklı 6 aded beşinci derece teknik müşavir 
kadrolarının sayısı 10 a çıkarılmış ve 800 lira 
aylıklı 6 aded yedinci derece Teknik Ataşe 
kadrolarının sayısı 4 e indirilmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Millet 
Meclisinin daha önce okutmuş olduğum 1 nci 
madde ile ilgili metnini bu okuttuğum şekilde 
değiştirmiştir. Bütçe Plân Komisyonu bu deği
şikliği benimsemiş bulunmaktadır. 

Şimdi benimseme hususunu Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Benimsemeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Benimseme kabul edilmiştir, 
1 nci madde bu şekliyle kanunlaşmıştır. Diğer 
maddeler ise Cumhuriyet Senatosunca esasen 
aynen kabul edilmiş olduğu için kanunlaşmış 
bulunmaktadır. Bu sebeple kanun bu değişik
likle kanunlaşmış olarak Meclisimizce kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi mevcut prog
ram gereğince saat henüz 19,30 a gelmemiş ol
duğu cihetle bir sonraki programa geçmemiz 
mümkün olabiliyor. Bu suretle Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki görüşme
lere geçeceğiz. 

Sayın arkadaşlarım, açık oylama muamele
sinde oyunu kullanmıyanlar var mı?. Yok. Oy 
verme işlemi sona ermiştir, oy kupasını kaldı
rın] z> 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Yarın 
sabaha bıraksak nasıl olur Saym Başkan? 

BAŞKAN — Bir iki grup görüşebilir. 45 da
kika var, iki grup görüşebilir, onu takiben ya
rma mesafe almış oluruz. Esasen açık oylama 
tutanağının okunmasına kadar Meclis resmî 
toplantıya devam edecek. 

Sözcünüz burada ise Saym Feyzioğlu, konu
şulsun. Kırk dakika zaman kazanmış oluruz. 
Çünkü evvelce kararlaştırılmış kapanma saatine 
kırk dakika var. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bura
da değil Saym Başkan. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Müzakereler 
sözcüye bağlı olmaz. 

BAŞKAN — Evet ama, sözcünün şimdi ha
zır olmadığı iddiası olursa, o zaman da zorla 
kürsüye çıkaramıyoruz. 

G. P. Sözcüsü hazır mı efendim?. 
VEFA TANIR (Konya) — Hazır değiliz. 
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BAŞKAN — C. H. P. Sözcüsü hazır mı efen
dim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hazır deği
liz. (A. P. sıralarından, «devam edelim» ses
leri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rica 
ederim meseleyi bu kadar egzajere etmeyin. 

Demokrasi aynı zamanda mücamele rejimi. 
Rica ederim, zoraki hareketler yapmıyalım. 

NACt GACIROĞLU (Erzurum) — Adliye 
Bakanlığı Bütçesi yarına, Hariciye Vekâleti ve 
onu mütaakıben de bir gün sonra görüşülmesi 
icabeden Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi bu
güne gelmiş bulunduğundan, elbette ki. diğer 
grupların bu mânada hazırlanamama keyfiyeti 
bundan zuhur etmektedir. 

BAŞKAN — Mümkündür efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Millî Savun

ma Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşmak üzere 
lütfen ismimi kaydediniz. 

23 . 5 . 1970 O : 2 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde söz mü istiyorsunuz efendim? 

Salih Aygün Beyi yazınız. 

Muhterem arkadaşlarım; Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının ya
pılan açık oylamasına 177 milletvekili katılmış
tır. 134 kabul, 42 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. 
Tasarı, gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı 
cihetle devam eden birleşimde tekrar açık oya 
sunulacaktır. 

Vakit gecikmiş olduğu ve Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesinin bugün bitirilmesi imkân
sızlığı karşısında, 24 Mayıs 1970 Pazar günü 
saat 9,00 da toplanılmak üzere, Birlerime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun.ii -tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ahmet T/opaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Haım'di Hamaımcıoğlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
Suna Tural 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Şahit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

ismet Sezgin 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİNGÖL 
K'ehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çdkinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

450 
177 
134 
42 
1 

27J 
2 

[Kabul edenler] 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlıı 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demlrer 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Neer^ettün Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Samct Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Rasim Cinisli 

Naci Gaciroğlu 
Fctullah Taşkesenlıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhajı Oğuz 
M. Şempettin Sönmıez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

O İRE SUN 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Kadir Çetin 
Hasan Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Sezai Orkunt 
Naimc llkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
M'ünir Daldal 
Ali Nalkii Üncr 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hassan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehm ot Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Feyzüllah Çanlkçı 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Velhbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Kara aslan 

MANİSA 
Mustafa, Orhan Daut 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
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Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürsad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutki 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kernıal Ataman 
.-Şiraasi özdenoğlu 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köscoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçıne r 

SİİRT 
Zeki Çelikcr 
Mehmet Ne bil Oktay 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koral tan 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğkı 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

URFA 
Mehmet Ali Göldü 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
1. Kayhan Naiboğlu 

HATAY 
Mehmet Aslan 

İSPARTA 
Ilüsam ettin Akımım cu 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Rıza Kuas 
Necdet Uğur 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Burhanıettiin Asutay 
Kcimal önder 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Sadi Kocaş 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Voli Bakirli 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mcvlüt Ocakçıoğlu 

[Çekinser] 
KARS 

İsmail Hakkı Alaca 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Malatya 

Yekûn 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsımaiil Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 

SAKARYA 
B. Turgut İBoztcpe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 

SİVAS 
Ahmet Dura'koğlu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 79 a |.ek 

Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 
1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa 
eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmına bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2 /110 ; Cumhuriyet Senatosu 2/287) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1407) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel sekreterliği 9 . 5 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10376 - 2/287 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 . 3 . 1970 gün ve 426 sayılı yazınız : 
28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 

sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayı
lı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine ve 5 Mayıs 1969 
tarihli ve 1173 sayılı Kanuna ek (3) sayılı cetveln değiştirilmesine dair kanun teklifinin, Millet 
Meclisince kabul olunan metni, Oumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1970 tarihli 66 ncı 
Birleşiminde değiştirilerek işari oyla kabul edilmiş ve dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : Z/110 18 . 5 . 1970 
Karar No. : 45 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1970 tarihli 66 ncı Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen (Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz ve 2 arkadaşının, 28 Şubat 1959 tarihli ve 
7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teş-
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kilâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine ve 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun teklifi), üzerinde yapılan de
ğişiklik, ilgili, Hükümet temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 

Cumhuriyet Senatosu 'Genel Kurulunca teklifin 1 nci maddesinde, Dış temsilciliklerimizde 
vahdet prensibiyle birlikte sorumluluk ve yetkide de vahdet prensibinin, ifa edilecek görev ve tev-
lidedeceği sonuçlar dolayısiyle dikkate alınması mülâhazası ile bâzı memuriyet unvanlarını, aded 
ve derecelerini değiştirmek atama şekillerini yeniden formüle eıtmek ve madde metnini de bu deği
şikliklere paralel olarak kısmen yeniden düzenlemek suretiyle yapılan değişiklik, Komisyonumuz
ca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
(Sakarya 

N. Bayar 

Bolu 
H. t. Cop 

İçel 
H. C. Okyayuz 

Manâsa 
H. Okçu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
ıSöz hakkım mahfuz 

K. Demir 
İstanbul 

0. 0. Fersoy 

Maraş 
A. tmamoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

lamir 
A. Aharı 

Tokat 
t. H. Balcı 

Adana 
M. K. Küçüktepepınar 

Eskişehir 
M. 1. Arığı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 sayı
lı Hariciye Vekaleti Teşkilâtı Kanununa eklenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine ve 5 Mayıs 1969 tarihli 
ve 1173 sayılı Kanuna ek (3) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair kanun. 

MADDE 1. — A) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Kanuna eklenen maddanin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Dışişleri Bakanlığı merkez ve dış teşkilâtımda istihdam edilmek üzere, iktisat ve Orta 
Doğu İşleri Müşavirlikleri ihdas edilmiştir.» 

B) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayıl Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 
3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

«Yukardaki fıkrada yazılı (ktisat Müşavirjörinin Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler Fakül
telerinden birinden veya İktisat ve Ticaret Akademisinden yahut muadili yüksek eğitim ku
rumlarının birinden mezun olması; Milletlerarası iktisat konularında bir yüksek eğitim 
kurumundan ihtisas sertifikası almış bulunması veyahut aynı konularla doğrudan doğru
ya ilgili olmak kaydiyle kamu hizmetlerinde veya Ticaret, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları 
veya bu oda ve Borsalara ait Birlikte vazife görmüş olması gereklidir. Bu görevlere atana
cak olanlar, Fransızca veya İngilizoeye vâkıf olduklarını Dışişleri Bakanlığının yeterli göre
ceği şekilde tevsik etmek zorundadırlar. 

Söz konusu İktisat Müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda ve bu -kadrolara atanan
lar hakkında da, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kammun 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrası 
ve 3 Ocak 1941 tarihli ve 3968 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. 

1 nci fıkrada yazılı Orta - Doğu İşleri Muşa birliklerine atanacak olanların, yülksek öğre
tim mezunu olması; Dışişleri Bakanlığının yeterli göreceği şekilde, Fransızca, İngilizce, 
Farsça, Arapça, Urdu veya Hindu dillerinden birini bildiğinin ve yine Dışişleri Bakanlığının 
yeterli göreceği şekilde Orta - Doğu İşlerindeki ihtisasının tesbit edilmiş olması gereklidir.» 

C) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli 
ve 3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye ek (1) sayılı cetveldeki 125 lira aylıklı ikinci derece 
İktisat Müşaviri (İhtisas yeri) kadrolarının sayısı «2» den «3p e ve aynı cetveldeki 100 lira 
aylıklı üçüncü derecede İktisat Müşaviri (İhtisas yeri) kadrolarının sayısı da «2» den «3» e 
çıkarılmıştır. 

D) 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanuna ek (3) sayılı cetveldeîki 1 100 lira aylıklı 
6 aded yedinci derece Teknik Ataşe kadrolarının sayısı 10 a çıkarılmış; ve 800 lira aylıklı 
6 aded yedinci derece Teknik Ataşe kadrolarının sayısı 4 e indirilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) 



CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 
1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 
sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa ek
lenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine, 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine 
ve 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanuna 

ek (3) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — A) 28 Şubat 1959 tarihli ve 
7245 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Kanuna eklenen mad
denin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Dışişleri Bakanlığı merkez ve dış teşkilâ
tında bu bakanlığa mevdu iktisadi işlerde ve 
Orta - Doğu işlerinde istihdam edilmek üzere, 
uzman müşavirlikler ihdas edilmiştir. 

iB) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 
3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye aşağıda
ki fıkralar eklenmiştir : 

«Yukardaki fıkrada yazılı uzman müşavir
lerden iktisadi işlerde istihdam edilecek olan
ların Hukuk, iktisat, Siyasal Bilgiler fakülte
lerinden birinden veya iktisadi ve Ticari İlim
ler Akademilerinden yahut muadili yüksek eği
tim kurumlarının birinden mezun olması; mil
letlerarası iktisat konularında bir yüksek eği
tim kurumundan İhtisas sertifikası almış bu
lunması veyahut aynı konularla doğrudan doğ
ruya ilgili olmak kaydiyle kamu hizmetlerin
de veya Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Borsaları veya bu oda ve bor
salara ait birlikte vazife görmüş olması gerek
lidir. Bu görevlere atanacak olanlar, Fransız
ca veya İngilizceye vâkıf olduklarını Dışişleri 
Bakanlığının yeterli göreceği şekilde tevsik et
mek zorundadırlar. 

Yukardaki fıkrada yazılı uzman müşavir
lik kadrolarına yapılacak atamalarda ve bu 
kadrolara atananlar hakkında, 30 Haziran 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası ve 3 Ocak 1941 tarihli ve 

MİLLET MECLÎSİ PLÂN KOMİSYONU 
RAPORU 

28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Kanunun 
1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli ve 3312 
sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanununa ek
lenen maddenin değiştirilmesine, mezkûr 3312 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine, ve 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri 
Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesine 

dair kanun teklifi 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 79 a 1 nei ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği, metin) 

3968 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri 
uygulanmaz. Bu fıkrada söz konusu uzman 
müşavirlerden ikinci derecedekilere, belirli bir 
dış görevin özellikleri gerektiriyorsa, Dışişleri 
Bakanının teklifi üzerine ortak kararnameyle 
birinci sınıf ortaelçi ve üçüncü derecedekilere 
de aynı şekilde ortaelçi payesi, bu dış görev 
süresince verilebilir. 

1 nci fıkrada yazılı Orta - Doğu işlerinde is
tihdam edilecek uzman müşavirliklere atana
cak olanların, yüksek öğrenim mezunu olması; 
Dışişleri Bakanlığının yeterli göreceği şekilde, 
Fransızca, İngilizce, Parsça, Arapça, Urdu 
veya Hindu dillerinden birini bildiğinin ve yine 
Dışişleri Bakanlığının yeterli göreceği şekilde 
Orta - Doğu işlerindeki ihtisasının tesbit edil
miş olması gereklidir.» 

O) 28 Şubat 1959 tarihli ve 7245 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesiyle 14 Ocak 1938 tarihli 
ve 3312 sayılı Kanuna eklenen maddeye ek (1) 
sayılı cetveldeki ikinci derece, «iktisat, mü
şaviri (ihtisas yeri)» kadrolarının görev unva
nı «Uzman müşavir (İhtisas yeri)» olarak de
ğiştirilmiş ve bu kadroların sayısı «2» den «4» e 
Çıkarılmıştır. Aynı cetveldeki üçüncü derece, 
«İktisat müşaviri (ihtisas yeri)» kadrolarının 
görev unvanı da, «Uzman müşavir (ihtisas ye
ri)» olarak değiştirilmiştir. Aynı cetveldeki 
üçüncü derece, «Orta - Doğu işleri Müşaviri 
(İhtisas yeri)» kadrolarının görev unvanları, 
«Uzman müşavir (ihtisas yeri)» olarak ve be
şinci derece, «Orta - Doğu İşleri Müşavir Yar
dımcısı (ihtisas yeri)» kadrolarının görev un
vanı da, «Uzman müşavir (ihtisas yeri)» olarak 
değiştirilmiştir. 

D) 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı Ka
nuna ek (3) sayılı cetveldeki 1 100 lira aylıklı 
6 aded beşinci derece teknik müşavir kadrola
rının sayısı 10 a çıkarılmış ve 800 lira aylıklı 
6 aded yedinci derece Teknik Ataşe kadroları
nın sayısı 4 e indirilmiştir. 

(Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu) 

MADDE 1. — Değişiklik benimsenmiştir. 
MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. KSayısı : 79 a 1 nci ek) 





Dönem : 3 I Q Q 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | Ü U 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu ralporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/301; Cumhuriyet Senatosu 1/1095) 

(Not: Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1402) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 5 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10477 -1/1095 

IBÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Hgi : 25 . 4 . 1970 gün ve 1/301 - 50 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.5.1970 tarihli 68 nci Birleşiminde aynen kabul olu

nan Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 
Açık oy netiöösi 01Oİ3) 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/301, C. S. 1/1095 
Sayı : 65 

Kabul 
Röt 
Çefcinıser 

'92 
10 

1 

12 . 5 . 1970 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 5 . 1970 tarihli, 68 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasansı) ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Dr, Nuri Bayar 




