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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde bir sat ara ile M oturum 
yapan Genel Kurulda çoğunluk, sağlanamadı
ğından, 

9 . 4 . 1971 (Mma ^ünü sat 15,00 te top-
lanılmak üzere Birleşime saat 16,17 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa. 

Fikret Turkangil M. Orhan Daut 
Kâtip 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

II - OELEN IKÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Anlkara Milletvekili Osman Soğukpmar 

ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesinle ilişjkin kanun teklifi (2/513) (Çalışma 
ve Plân komisyonlarına) 

» • • • « 

PİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞİKAN — Başkanvekili Fikret Turhan&il 

KÂTİPLER : MUSTAFA Orhan Daut (Manisa), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 84 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

'(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmpğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesinin değiştirilmesi Hakkındaki 
kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. 
(2/510, 4/151) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu izmir Üye
si Necip Mirkelâmoğlu tarafından verilmiş bir 
geri alma öner'gesi vardır, okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi ISayın Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 5̂ 6 ncı maddesi?*'a 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimi geri 
alıyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi rica eder, saygılar 
sunarım. 

C. İSenatosu izmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlu 

— 474 
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BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuş ve kanun teklifi geri verilmiştir. 

2. — Ankara Milletvekili Sakıp Iliçerimez'in, 
1-327 sayılı Kanuna bir madde ilâvesine dair 
kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
(göre, Ö&tıel Kurul gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/455, 4/150) 

'BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Sa-
"kıp HiçeriHüez tarafından verilmiş bir teklif var-
<dır, okumuyorum efendim, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ı657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ

zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu Kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sa
yılı Kanuna bir madde ilâve edilmesini öneren 
kanun teklifim 19 . 1 . 1971 tarihinde sevk edil
diği Plân ve Bütçe Komisyonunda 45 günlük 
süre içinde görüşülmediğinden içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince Meclis gündemine alınması 
hususunu arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

iSakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Buyurun Sayın Hiçerimez. 
İSAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Malûmunuz olduğu üzere 1214 sayılı Kanun, 

Sosyal Sigortalarda geçen hizmetlerle, Emekli 
«Sandığına tabi hizmetlerde geçen sürelerin bir
leştirilmesine dair bir kanun idi. Bu kanunu ta-
kibederek 1327 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu çıktı. Devlet Memurları Kanununun intı-
îbak hükümleri muvacehesinde, Sosyal Sigorta
lara tabi hizmetleri bulunan kimselerin inti
baklarının nasıl yapılacağı bir tereddüt konu
su olmuştur. 

Maliye Bakanlığı yetkilileri bu konuyu Sa
yıştay'a ulaştırdılar ve Sayıştay bir istizah kar
şılığı olarak, barem dışı personelin Sosyal Si
gortalarda geçen hizmetlerinin intibaklarda sa
yılabileceğine, barem içi personelim ise intibak
larında bu hizmetlerin dikkate alınamıyacağına 
dair cevap verdi. Bu yüzden, 1327 sayılı Kanu
nun ruhuna da aykırı olarak intibak hükümle

rinin aksaklıkları yüzünden aynı kanunun uy
gulanmasında barem i $ personeli ille barem dışı 
personel arasında ters orantılı bir intibak du
rumu meydana geldi. Bu kusuru gidermek ve 
yaklaşık olarak 200 bine varan kamu personeli
nin bu tarz mağduriyetlerini önlemek için beş 
arkadaşımla birlikte vermiş olduğum kanun 
teklifimin gündeme alınmasını rica ederim. 
Böylece 200 bine yakın kamu personelinin mağ
duriyetini önlemiş olacağız. 

(Saygılar sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Danış
man, buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

ıSayrn Hiçerimez'in kanun teklifi Bütçe Ko
misyonunda bugüne kadar görüşülememiştir. 
Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bütçe Komisyo
nu bâzı sebeplerden dolayı toplanamamış ve bu 
kanun teklifini görüşememiştir. 

Ayrıca, hepinizin bildiği gilbi, son çıkarılan 
1327 sayılı Kanun, 800 bin kişilik bir kütleyi 
kapsamaktadır. Bu kanun üzerinde çok çeşitli 
tartışmalar yapılmıştır. Birçok tenkidler ileri 
sürülmüştür. 

Hiç şüphesiz, bu kanunun aksıyan tarafları 
olabilir, değiştirilecek noktalar olabilir. Münha
sıran, sadece bir kısım personelin intibaklariyle 
ilgili bir kanun teklifinin burada görüşülüp ka
nunlaştırılması, bu personel rejiminin istikbali 
bakımından da tehlikeli olacaktır. Kanun üze
rindeki aksaklıkların tüm olarak düzeltilmesi 
için zannediyorum ki, Maliye Bakanlığında ça
lışmalar yapılmaktadır. Bu konu 800 bin kişilik 
bir kütleyi ilgilendirmektedir. Bu itibarla, mün
hasıran muayyen bir personelin intibaklariyle 
ilgili kanun teklifinin görüşülmesinde büyük 
sakıncalar vardır. Bunu komisyondan geçirerek, 
daha detaylı şekilde tetkik etmek suretiyle, ka
nunun aksıyan diğer noktalarını da nazarı dik
kate almak üzere bir teklifle Yüce Meclisin hu
zuruna gelmekte büyük fayda vardır. Bu itibar
la önergenin reddini talebederim. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Hiçerimez, 
vermiş olduğu kanun teklifinin süresi içinde 
Genel Kurula intikal ettirilip görüşülmediğini 
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ifade etti. Buna ait önergesi de Genel,Kurulun 
bilgisine arz edildi. 

Komisyon adına Sayın Rıfkı Danışman, ge
rekli izahatı verdi. 

Teklifin komisyonda müzakere edilmeksizin 
gündeme alınması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. KaJbul buyuranlar... KaJbul etmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir efendim. 

3. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, Be
nizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 7 arka
daşının, 506 sayılı Sigortalar Kanununa ek bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin, aynı 
konudaki kanun tekliflerini görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
tezkeresi (2/512, 3/482) 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın En
ver Turgut, Çalışma Komisyonu Başkanı olarak 
vermiş olduğu bir tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı Kanunun 123 

ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının kaldırıl
ması ve bir fıkra eklenmesine ve 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun tekliflerini gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 8 . 3 . 1971 ta
rihli 67 nci Birleşimde kurulmuş bulunan Geçi
ci Komisyona, Denizli Milletvekili Hasan Kork
mazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa ek bir madde eklenmesine 
dair olan kanun teklifinin de, aynı mahiyette 
olması sdbebiyle, havalesine delâletlerinizi say
gılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri Milletvekili 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili olarak Sayın 
Gengizhan Yorulmaz ile Sayın Osman Soğukpı-
nar'm bir takrirleri vardır. Onu da okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin ka
nun teklifimizin 41 numaralı Komisyona hava
lesini arz ederiz. 

Ankara Ankara 
Osman Soğukpmar Oenlgizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Sayın Osman Soğukpmar, Sa
yın Çalışma Komisyonu Başkanının verdiği tak
rire muvazi midir? 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — O birleşimden ve tarihinden 
bahsetmekte, siz kurulan komisyonun numara
sından bahsetmektesiniz. Şu halde katılıyorsu
nuz. 

OSMAN SOĞÜKPINAR (Ankara) — Katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Komisyonu 
Başkanının tezkeresinde, kurulmuş bulunan ko
misyonda yeni tekliflerin müzakeresi hususu ta-
lebedilmektedir. Bu hususu Genel Kurulun oy
larına arz ediyorum. KaJbul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kaibul edilmiştir efendim. 

4. — Çalışma Bakanı Atilâ Sav'ın, îş kanunu 
tasarısının tetkik edilerek Hükümet görüşünün 
tesbit edilebilmesi için 15 günlük mehil verilme
sine dair önergesi (1/347) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Atilâ 
Sav tarafından verilmiş bulunan önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen gündemde bulunan İş kanunu tasarısı 

üzerinde gerekli inceleme yapılarak Hükümet 
görüşünün tesbitine imkân vermek üzere 15 gün 
mehil verilmesi gereğine tensiplerinizi arz ede
rim. 

'Saygılarımla. 
Atilâ :Sav 

Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzün 89 
ncu maddesi gereğince tehir talepleri üzerinde 
sayın üyelere 16 dakikayı geçmemek üzere söz 
vereceğim. Ondan sonra oya arz edeceğiz. 

iSayın Asutay, bu hususta buyurun. 
BÜRHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri, 931 sayılı Ka
nun Anayasa Mahkemesince usul yönüyle bo
zulmuştur. 

931 sayılı Kanun 3 yıla yakın zamandan beri 
tatibik edilmektedir. UfaJk, küçük şikâyetleri 
son komisyon toplantılarında tesbit edilmiştir. 

931 sayılı Kanunun yerine geçecek îş kanu
nu tasarısı Geçici Komisyonda müzakere edil
miştir. Bu komisyona, Çalışma Bakanlığı, Mali-
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ye Bakanlığı, Personel Dairesi, Plân Dairesi 
yetkilileri iştirak etmişlerdir. Kurulan komis
yonun yetkili azaları tüm görüşlerini 'belirtmiş
lerdir. Türkiye İşçi Sendikaları, Türk işveren
leri Sendikaları Konfederasyonlarının yetkili
leri, bilgilileri, görgülüleri, teshitçileri bu ko
misyonda görümlerini belirtmişlerdir. 

Kanun, Yüce Meclise gelmiştir, tümü üze
rindeki görüşmeleri yapılmıştır. Maddelere ge
çilirken, 153 önerge verildiği için, önergeleri 
tetkik etmek üzere komisyon geri istemiş ve 
tüm önergeler üzerinde yeni bir çalışma da yap
mıştır. 4 - 5 maddenin tadilinden ibaret teklif
ler kanunda yer almıştır. 

Şimdi, görüyoruz ki, Hükümetimiz haklı 
olarak bir mehil istemektedir. Ama 15 günlük 
mehil çok. 1 yıla yakın zamandan beri kanun 
sürüncemededir. Üzülerek arz edeyim ki, 931 sa
yılı Kanun Anayasa Mahkemesince foozul'duk-
tan sonra yerine 3008 sayılı Kanunun yürütül
mesi ve tatbiki gerekirken, bâzı çevrelerde «Bu 
kanun yürürlükte değildir» diyerek, umumi hü
kümleri iş hayatına tatlbik etme gibi bir yöne
lim var. 

Bir kanun diğer bir kanunu yürürlükten 
kaldırırsa, yürürlükteki kanunu Anayasa Mah
kemesi bozarsa, eski kanun yürürlükte kalır. 
Bizim görüşümüz bu, Hal böyle iken tüm sü
rüncemede kalan iş hayatımızı 15 gün gibi bir 
zaman uzatmaya da lüzum yoktur. Kanun, bir
kaç günümüzü alacaktır. 

Yüce Meclisten istirhamım şudur ki, Çalış
ma, Maliye, Personel, Plân daireleri, İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu, İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu ve tüm hukukçuların iştirak 
ettikleri ve bir sonuca bağladıkları kanun, bir 
hafta sonra Mecliste görüşülmelidir. İleriyi, ay
dınlığı görecek Hükümetimiz bir hafta içinde 
görüşlerini tesbit öder. 

Böylelikle 15 günlük müddetin hir hafta 
olarak tanınmasını arz ve rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hamdi Hamamcıoğlu, buyurun, efendim. 

AHMET ŞENER (Tralbzon) — Sayın Baş
kan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüz, tehir talepleri 
üzerinde, 15 dakikayı geçmemek üzere iki kişi

ye söz verileceğini emretmektedir. Bunun için 
iki kişiye söz verdikten sonra oylarınıza arz 
edeceğim. 

iSayın Hamamcıoğlu, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAM
CIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
saygı değer arkadaşlarım; 

031 sayılı İş Kanununun hitaJbettiği geniş 
işçi kütlesinin göz önünde tutulması lâzımdır. 
Aynı zamanda iş hukuku ihtilâfları, mahkeme
lerimizin süratle intacına zorunluluk gördüğü 
iş dâvalarının halen muallâkta bulunması ne
denleriyle gündemimizde bulunan mezkûr ka
nunun görüşülmesinin tehirini zararlı mütalâa 
etmekteyiz. 

Aslında bu kanun Anayasa Mahkemesince 
esasına girilmeksizin şekil yönünden iptal edil
miştir ve iptal de sürelidir. Aradan uzun süre 
geçmiş olmasına rağmen bu kanunun Yüce Mec
liste konuşularak uygulamaya konulmaması ne
deniyle tevali eden iş aJdedlerini küçük görme
mek gerekir. Bu nedenler, grupuımuz adına bu 
kanunun bir hafta süreyle tehirini Yüce Mecli
sin takdirlerine arz ediyoruz. 15 günü çok gö
rüyoruz. 

iSaygılarımı sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, usulünüz yanlışjtır. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
buyurun. 

Tehir isteği üzerimde bir lehte veya aleyhte 
fikir ortaya çıkmılyor. Her iki konuşmacı da 
meseleyi bir hafta ile kısıtlamak istemektedir. 
Bunları, lehte de kabul edemeyiz, aleyhte de 
kabul edemeyiz, «üzerinde» diye de bir hüküm 
yok. 

ISiz aleyhinde mi kokulacaksınız, lehimde mi 
Sayın Şener? 

lAHMET ŞENER (Trabzon) — önce taJtbik 
ettiğimiz usulünüz hakkında konuşacağım, 
ondan sonra da lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Takririn lehimde, buyurun. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Benim söz 

IhaMam ne oldu? 
BAŞKAN — Size de söz vereceğim Sayın 

Ülker. 
İSayın Şener buyurun, takrir lehimde. 
AHMET ŞENED (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 89 ncu madde 
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sarihtir. «Müzakereye mahal oltaıadığı, ruzna-
meyie veyahut bu nizamname aJhlkâmınıa riayete 
davet, takdim ve tehir telifleri asıl meseleye 
(takaddüm öder.» der. 

Biöyle bir önerge verildi. Böyle bir teklifin 
vukuunda lehte veya aleyte ikişer mebus konu
şacaktır. Sayın Başkanlığın «lelhite veya aleyhte 
(birer Milletvekili konuşacaktır» demesi, yan
lıştır. Böyle bir tatbikat yoktur. 

BAŞKAN — Size bunun için söz verdim 
zaten. 

AHMET ŞENER (Devamla) — O halde Sa
yın Başkan, sözlerime devam ediyorum. 

931 sayılı Kanunun iptali üzerine, bunun 
yerine gelen tasarının tümü üzerindeki müza
kere yapılmış, kifayelt kabuil edilmiştir. Yeni 
Hükümet bu kanunun tehirini isiter. Sarih tü
zük hükmüne göre îehıte ve aleyhte ikişer mil
letvekili konuştuktan sonra oylanır. 

Bu menlin verilmesine ben taraftarım. Çün
kü Hükümetin yeni bir görüşü olabilir. Yeni 
iblir programla gelmiştir. Bu program gereğin
ce iş Kanununu tesbit edecektir. Bir haftalık 
müddete ben de işjtirak ederim. Bu konuşma
mı ister lehte kabul edin, ister aleyhte kabul 
edin, Sayın Başkan. 15 glünllük müddeti Mec
lisin kabul etm'elsi şart değildir. Teklifim, ar
kadaşlarımın teklifi istikametindedir, bir haf
ta olmasında da zaruret görüyorum. Saygılar 
(sunarım. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efenldim, elimizde takrir var. 
İM aleyhte, bir lehte söz verdim. Sayın Reşit 
Ülker'e de lelhte söz verleceğim. Ondan sonra 
iöylhyacağıım takrir var. Eğer Sayın Bakan, 
Meçisin temayülünü kabul eder de takrirle
rinin bir hafta olarak tashihini Başkanlığa tek
lif ederleres, o zaman takriri o şekilde oya 
arz edebilirim. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun, önergenin 
lehinde. 

REŞİT ÜLKER (fistanlbul) — Değerli ar
kadaşlarım, bu kanun esasen uzun süre gecik
miş bir kanundur. Yalnız, burada yeni Hükü
metin programı ilân edilmiştir. Bu programda 
ısoisyal haklara, Anayasanın sosyal Devlet ilke
sine geniş bir şekilde yer verileceği ifade edil
miştir. 

Huzurunuzda bulunan kanun ise, evvelâ inö
nü Hükümetleri zamanında sevk edilmiş, ka
bul edilmiş, sonra Sayın Cumhurbaşkanının 

esas bakımından değil, ulsül bakımından veto
su üzerine geriye çevrilen 10 kanun arasında 
tekrar gelmiştir. Birinci görüşülmesi ve ka
bulü seçimden evvel olmuştur, ikinci defa, 
Cumhurbaşkanının vetosundan sonra geldiği 
zaman ki, seçimden sonra idi, geniş çapta de
ğişiklik yapılmıştır, sosyal haklarda kısıntı ol
muştur. 

Hükümetin gerçekten bu tasarıyı alıp, ev
velki tasarıyı dıa göz önünde bulundurarak, 
kendi programını da glöz önümde bulundura
rak değiştirmesi zarureti, zorunluğu vardır. 
Bir hafta mı yeter, lö gtün mü yeter, elbette 
ki bunu bakanlar bilir. Yani o husuista kendi 
durumlarını kendileri bilir. Bunu arz etmek 
istiyorum. Saygılarımla. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Gündemin birindi maddesinde 
bulunan iş Kanunu tasarısının tehiri ille ilgili 
Çalışma Bakanı tarafından verilmiş bulunan 
15 günlük takrire ek iki tane takrir daha gel
miştir. Bunları da okutuyorum. (A. P. sıra
larından «15 gün olsun» sesleri) Efendim, oy
larınızla iradelerinizi izhar edersiniz, çok rica 
»ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tehirin bir hafta süre ile yapılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
M. G. P. Grupu Adına 

izmir Afyon IKarahisar 
Burlhaniettıin AsUtay Hanıdi HaonaıncıoğTu 

iSayın Başkanlığa 
Hükümetle iş Kanunu için bir hafta müddet 

verilmesini saygılarıamızla arz ederiz. 
Konya Nevşehir 

Baha Müderriısoğlu Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Tehirle ilgili takriri oylarını

za arz edeceğim. 
İş Kanun tasarısının 15 gfön süre ile tehiri

ni Çalışjma Bakanı takriri ile talefaetmiş ve tak
rir okunarak Genel Kurulun bilgilerine arz edil
miş, ilki lehte, iki aleyhte konuşulmuştur. 

iş Kanunu tasarısının 15 gün sonra günde
me alınmak üzere tehiri hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir «fendim. Diğer tak
rirleri oya vaz'ıetmiyeceğim. 

Gündemin birinci maddesindeki husus tehir 
edilmiş olduğuna göre ikinci maddeye geçiyo
rum. 

— 478 — 



M. Meclisi B : 84 9 . 4 . 1971 0 : 1 

V - GÖRJÜŞ1 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) 

BAŞKAN — Hükümet?. Burada. Komis
yon? Sayın Akça?. Yok. Sayın Osma? Yok. Sa
yın Alhlmet İhsan Kırımlı? Yok. Sayın Güllü-
oğlu? Yok. Sayın Çerçjel? Yok. Sayın Mustafa 
Kemal Yılmaz? Buradalar. Acaba komisyon 
adına teşrif eder misiniz? Çünkü zannediyo
rum ki, diğer görevliler yurt dışındalar. 

Gündemimizin 2, 3, 4 ve 5 noi sıralarında 
kayıtlı bulunan kanun tasarıları için öncelik ve 
ivedilik kararı alınmıış idi. Müzakereye başla
dığımız tasarının tümü üzerinde İM sayın mil
letvekili konuşmuş bulunmaktadır. Tümü üze
rinde bu kere söz istiyen başka sayın üye? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik 
ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Birleşik Arap Cumlhuriyeti Hükümeti 
arasında 16 Mayıs 1966 tarihinde imzalanmış 
olan Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iisti
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

EN İŞLER 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? 

HİLMİ İŞGDIZAİR (Sinop) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun. 
HÎLMt İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birle

şik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasma 
dair kanun tasarısı üzerinde kısaca mâruzâtta 
bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Hepinizin de bildiği gibi, tarih, kültür ve 
inanç bakımından, geniş bir mazide birleşen bu 
devletler arasında, bugüne kadar takibedilen 
politikanın noksanlığı ve iyi olmaması yüzün
den, maalesef Güneyimizde bulunan Arap âlemi 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasmda is
tenilen şekilde bir bağ kurulamamıştır. 

Yalnız, bu Teknik ve Kültür Anlaşmasının, 
bundan sonra hükümetlerin takibedecekleri po
litikada birbirlerine yaklaşması yönünden, bir
birlerini daha iyi tanımaları ve kültür ve tek
nik yönden olduğu gibi siyasi yönden de bun
lar vesile edilmek suretiyle dayanışma Bağlı
yacağı kanaati ile lehinde olduğumu burada be
yan etmek isterim. 

Yalnız, yeni kurulan ve reform kanunlarını 
getireceğini söyliyen, vadeden Hükümetin Tek
nik ve Kültür Anlaşmasının dışında, siyasi yön
den de Arap ülkeleriyle çok iyi bir münasebet 
kurmalarım bu vesile ile temenni etmek isti
yorum. 

Birleşmiş Milletlerde bilhassa Kıbrıs konu
sunda Arap ülkelerinin Türk Hükümetinin kar
şısında olması bizim için acı bir gerçektir. 

Bu bakımdan, bendeniz zamanınızı almadan 
yeni bakanın dikkatine sunmak istediğim nok
ta; bu Kültür Anlaşması vesilesiyle Hükümetin, 
bilhassa Arap ülkeleriyle çok daha iyi siyasi 
münasebetler kurma yoluna gitmesini, onlarla 
çok iyi bir temasa girmek suretiyle mmeleke-
timizin menfaatleri bakımından dünya cemi
yetleri nezdinde taraftar toplamak için onları 
kazanma yönünde olmasını temenni ediyor, 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. Tümü, 
Genel Kurulun açık oylarına arz edilecektir. 
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Küreler sıralar arasında dolaştırılacak ve bilâ-
hara hitaJbet kürsüsü önüne konacaktır. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan îlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı.: 298) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Söz rica ediyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın ölçmen, 
buyurun. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Yüksek ıttılaınıza sunulmuş olan Türkiye 
Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuri
yeti arasındaki 30 Temmuz 1966 tarihli îlim ve 
Sanat Münasebetleri Anlaşmasının altıncı mad
desi aynen şöyledir: «Yüksek Âktd Taraflar di
ğer tarafa ait edebî eserlerin tercümesini ve 
yayınlanmasını teşvik edeceklerdir. Bu eserler 
ilgili memleket tarafından seçilecek ve teklif 
edilecektir.» 

Muhterem milletvekilleri, bu maddeye göre 
Türkiye, Romanya tarafından seçilecek ve bize 
empoze edilecek kitapları tercüme ettirecek ve 
yayınlanmasını teşvik edecektir. 

Yüce Heyetinizin malûmları olduğu üzere, 
Romanya Sosyalist Cumhuriyetinin rejimi, ko
münist bir rejimdir. Bu rejimlerde sanat anla
yışı, demokratik rejimlerdeki gibi olamaz ve ol
masına da imkân yoktur. Bu ülkelerde sanat 
güdümlüdür, edebiyat güdümlüdür. Rejimin, 
ideolojinin paralelinde olmıyan eserler ve bun
ların yazarları lanetlenir, yasaklanır. Devletin 
sansürü mevcuttur; Devlet sansüründen geçmi-
yen eserler, lanse edilemez, yayınlanamaz, ba-
sılamaz. Bu rejimlerin en bariz bir misalini teş-

(1) 298 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

kil eden Sovyet Rusya'daki edebi kısımdan alı» 
yorum; Jevtuçenkolan, Boris Pasternak'ları, en 
yakın misali olarak Soljenitin'leri gözümüzün 
önünde tutmak icabeder. 

Bu mülâhazalarla, grupum adına verdiğimiz 
önerge ile bu maddenin, Hükümet tarafından 
tekrar nazarı itibara alınmak üzere Komisyona 
iadesi için reylerinizi istirham ediyoruz. 

Ayrıca bir noktaya daha huzurunuzda temas 
etmek istiyorum. Bu mealde imzalanmış, altı 
seneden beri komisyonda beklyen Rusya Kül
tür Anlaşması mevcuttur. Eğer Hükümet, sos
yalist ülkelerle kültür anlaşmalarına ehemmiyet 
veriyorsa, bunların lideri pozisyonunda olan 
Rusya ile olan kültür anlaşmasını önce Yüce 
Heyetinizin önüne getirir, ondan sonra onun 
peyklerinin anlaşmaları buraya sıra ile gelir
ler. Altı sene önce imzalanmış olan Rusya Kül
tür Anlaşmasının buradan geçmeden evvel Ro
manya Kültür Anlaşmasının buna bir kapı aç
mak üzere buraya getirilmesi bence yanlış bir 
yoldur. 

Bu mealde önergemizin kabulü ile tasarının 
komisyona iadesi hususunda karar vermenizi 
rica eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz, buyurun. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ADINA M. KE

MAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlarım; 

Bu iki anlaşmanın Dışişleri Komisyonunda 
görüşülmesi sırasında izaha fırsat bulduğum bâ
zı görüşlerimi Yüce Kurulunuza kısaca sunaca
ğım. 

1945 ten sonra Birleşmiş Milletler ve ona 
bağlı çeşitli ihtisas komisyonları, her alanda ol
duğu gibi kültür alanında da milletlerin birbi
rini daha iyi tanıması, daha iyi dayanışması, da
ha iyi yardımlaşması konusunu ele almışlardır. 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Ku
rumu olan UNESCO, Yüce Kurulumuzun kabul 
ettiği bir kanunla kabul edilmiş, Türkiye'de, 
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu kurulmuş 
ve bütün dünya ülkelerinin, sosyalist ülkeler de 
dâhil, üyesi bulunduğu bu büyük milletlerarası 
kuruluştan Türk kültür hazinesi büyük ölçüde 
yardım görmüştür. Bu münasebetlerimiz yıllar
dan beri devam etmektedir; 1945 ten beri. Bu 
çeşit kültür anlaşmalarının temelinde yatan 
anaunsur sudur : 
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Yer yüzünde tarih boyunca uğranılan savaş 
felâketi, bâzı açıdan daima ekonomik nedenlere 
bağlansa da, belli bir ölçüde milletlerin birbir
lerini tanımamaları, birbirleri hakkında yanlış 
önyargılara kendilerini kaptırmaları ve sınır
ların ötesindeki insanlara karşı yetişen nesiller
de nefret duygularının devamlı kamçılanması, 
yetiştirilmesi, aslında savaşların belübaşlı sebe
bi olarak tesbit edilmiştir. 

Şimdi bu karşılıklı kültür anlaşmalarında da 
bu temel felsefe hâkim olmaktadır. Yalnız, 
Türkiye'miz birçok ülkelerle kültür anlaşması 
imzalamıştır. Bu kültür anlaşmalarından gereği 
gibi istifade edebiliyor muyuz, edemiyor mu
yuz, meselesi başkadır. Anlaşmalarda metin 
olarak daima her 'iki taraf karşılıklı, eşit, den
geli hak ve vecibeleri birbirlerine tanırlar. Ama, 
kültür bakımından kuvvetli olan taraf, maddi 
bakımdan kuvvetli olan taraf, anlaşmanın ken
disine vermiş olduğu bütün imkânları sonuna 
kadar kullanır. Buna karşılık biz bu konuda
ki tecrübemizin eksikliğinden, yeteri kadar eh
liyetli personelimizin bulunmamasından ve da
ha açık - seçik bir deyimle fakir oluşumuzdan, 
anlaşmada Türkiye'ye tanınan hakları gereği 
gibi kullanamayız. Türkiye'de Amerikan Kültür 
Merkezi vardır, İtalyan Kültür Merkezi var
dır, Irak Kültür Merkezi bulunduğunu da zan
nediyorum. Türkiye'de ingiliz Kültür Heyeti 
vardır, Alman Kültür Merkezi, Alman Kütüpha
nesi vardır, Fransız Kültür Merkezi vardır. Bü
tün bu kuvvetli kültürler karşılıklı ikili kültür 
anlaşmalarının vermiş olduğu hakları kullana
rak memleketimizde, özellikle büyük kentlerde 
kendi kültürlerini tanıtmaktadırlar. Bunu söy
lerken, bunların Türkiye'mize zararlı olduğu id
diasında değiliz. Onları zarar sınırına yaklaş
tığı zaman durdurmak şüphesiz bizim görevi
mizdir. Ama itiraf edelim ki, bizim sanat, kül
tür,-teknik alanda bu güçlü memleketlerin bü
yük kentlerimizde açmış oldukları kültür mer
kezlerinden, bu kültür ve bilim kaynaklarından 
su içen, beslenen binlerce aydınımız mevcuttur. 

Yalnız, acaba biz çoğunlukla Batı ülkelerin
de az tanınan ve bazan yanlış tanınan Türkiye 
olarak, orada kendimizi tanıtmak için bu kül
tür anlaşmalarından gereği gibi istifade ediyor 
muyuz.. Bu soruya gönül rahatlığı ile «evet» di
ye cevap veremezsiniz. 
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Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da kültür 
ataşelerimiz, eğitim ataşelerimiz vardır. Bunlar 
aslında öğrenci müfettişidirler, imkânsızlıklar 
sebebiyle Türk kültürünü, türk sanatını, engin, 
yeni sanat kaynaklarımızı, büyük bir sanat ge
leneği olan Türk milletinin bu yönünü tanıta
cak olanaklardan yoksundurlar. 

Şimdi, bu çeşit kültür anlaşmalarının sayı
larını artırırken, Hükümetten dileğimiz, anlaş
maların bize de tanıdığı bütün imkânları sonu
na kadar kullanarak Türk Milletini oralarda 
daha iyi tanıtma yollarını açmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta yeni 
Hükümetin dikkatini çekmek ve onları daha 
ciddî çalışmaya davet etmek, hiç şüphesiz hepi
nizin hakkıdır. Bu anlaşmalardan kaçınmak 
mümkün değildir. Memleketimizin çeşitli alan
lardaki menfaatlerinin yolu bu anlaşmalardan 
geçmektedir. 

Sayın özer ölçmen arkadaşımın burada ile
ri sürdüğü tereddütlere cevap vermek isterim : 

Şimdiye kadar yapılan bütün anlaşmalarda 
birbirinin sanat ve kültürünü karşılıklı olarak 
vatandaşlara tanıtma bahis konusu olduğuna 
göre, Romanya ile yapılacak anlaşmada da hiç 
şüphesiz karşılıklı olarak edebi eserlerin çevi-
rilmesi, tercümesi yoliyle bir birlerinin sanat ve 
kültürünü tanıtmadan kaçınanlayız. 

Şimdi 6 ncı madde ne diyor? Romanya Hü
kümeti kendi ülkesinde değerli bulduğu, klâsik-
lemiş eserlerin listesini Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine verecek. Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin Dışişleri Bakanlığı var, Millî Eğitim 
Bakanlığı var ve o Millî Eğitim Bakanlığında 
Dış Kültür Münasebetleri Genel Müdürlüğü var, 
Talim - Terbiye Kurulu var. Türkiye Cumhu
riyetinin üniversitelerinde bütün yabancı ede
bi eserler üzerinde değer ölçüsü ifade edecek 
seçkin yazarlar var, edebiyatçılar var, kültür 
ve bilim adamları var. UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonunun Bilim ve Kültür Komitesi var. 
Bu teklif edilen eserler olduğu gibi kabul edile
cek ve tercüme edilecek değil ki. Bunların içe
risinden seçmeyi biz yapacağız. Teklif edilen 
eserler şu veya bu nedenle bizim için sakıncalı 
ise hiç birisini kabul etmemek dahi mümkündür. 
Çünkü listeyi onlar sunacaklar, biz kabul ede
ceğiz. O bakımdan ben, arkadaşımın endişele
rini biraz yersiz bulmaktayım. 
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Sayın arkadaşlar, bugün dünya her bakım
dan küçülüyor. Rejimleri ne olursa olsun, is
terse bâzı memleketler kendi rejimlerini tahta 
perde veya demir perde ile öbür ülkelerden 
ayırsınlar; fikirler, sanat eserleri öbür ülkelere 
taşabiliyor. Edebi değeri olan bir eser her ül
kede kendisini kabul ettirebiliyor. Bugün No-
bel Edebiyat ödülü kazanmış bir eser ister ka
pitalist ülkede yazılmış olsun, ister sosyalist ül
kede yazılmış olsun, bütün ülkelerde milyonlar
ca basılıyor, okunuyor, takdir ediliyor, eleşti
riliyor. Kaldı ki, öte yandan muhterem arka
daşlar gerçekçi olalım, bugün Kızılay'a çıktığı
nız zaman kitabevlerinde özel firmalar tarafın
dan bütün dünya ülkelerinden çevrilmiş çeşitli 
ve yalnız edebi eserler değil, tamamen ideolo
jik, tamamen felsefi veya siyasi,eserlerin tercü
me ettirildiklerini, bunların yayılıp okunduğu
nu biliyoruz. 

Bu durumda, Anlaşmanın bu maddesi gerek
li emniyet sübabmı da haizdir. Onun için en
dişeye mahal yoktur. Bu Anlaşma Yüce Mec
lis tarafından tasdik edilmelidir, kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, büyük im
paratorluklar kurmuş bir ülkedir. Romanya di
yorsunuz; fakat Romanya'ya gittiğiniz zaman 
orada atalarımızın sanatının, kültürünün hâtı
raları hâlâ yaşıyor. Macaristan diyorsunuz; 
bugün Macaristan dilinde binlerce Türkçe keli
me ve Macar halkının gönlünde o zamanki Türk 
işgaline ait unutulmaz hâtıralar yaşıyor. Maca
ristan'da bir Gülbaba Türbesi, bir Paşa Hama
mı, Macar müzesinde bizden kalma yüzlerce, 
binlerce eser... Böyle büyük bir memleketin, 
böyle büyük devletler kurmuş bir milletin ah
fadı, çocukları olarak daha rahat, daha komp
lekssiz, kültürümüzü oralara götürme imkânla
rını açmalıyı*;. 

Bana kalırsa, çekinmesi lâzımgelen, korkma
sı lâzımgelen insanlar karşı taraftadırlar. Tür
kiye'nin bu konuda endişe edecek bir şeyi olma
mak lâzımgelir. Anlaşma çok dikkatli hazır
lanmıştır. O bakımdan onaylanmasında fayda 
vardır, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Roman
ya Sosyalist Cumhuriyeti arasında bir anlaşma 
imzalanması için tasarı huzurunuza gelmiştir. 
Bugün şu bir hakikattir ki, dünya milletleri bir 
tarafta demokrasiyle inanmış milletler toplulu
ğu, bunun karşısında ve diğer tarafta da ko
münist blok vardır. Bugün komünistler, demok
ratik memleketleri harb voliyle cepheden yıka
madıkları için içten yıkmanın azim ve kararı 
içindedirler. Bugün demirperde peykleri ve ko
münistler bunu, demokratik memleketlerde çı
karttığı anarşi ve huzursuzlukla yapmaktadır
lar ve yapmaya da sistemli bir şekilde devam 
ediyorlar. 

işte Batı âlemine baktığınız zaman bunu gö
rürsünüz. Buna rağmen demokratik memleket
ler bu komünist memleketlere sızamıyorlar, gi
remiyorlar ve onlar rejimini muhafaza ediyor
lar. 

Bugün Romanya ile yapacağımız anlaşmada, 
acaba Romanya kendi halinde midir? Bugün 
Rusya'nın tamamen tahakkümü altındadır. Rus
ya direkt olarak gönderemediği eserleri, kül
tür anlaşması altında, Romanya yolu ile Tür
kiye'ye gönderecektir. Bunun için gayet titiz 
davranmamız lâzımdır. Bu bakımdan, bu an
laşmalar demokratik memleketlerde iyi bir ne
tice vermez. Çünkü bizden onlara hiçbir şey 
gitmez; her şey kontrollüdür. Neden onlardan 
bize gelsin?. Bugünkü dünya milletlerine bakı
yoruz; bunların başında Rusya vardır ve Tür
kiye'deki komünist hareketlerini Rusya'nın des
teklediği de açık bir gerçektir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Kim getirmiş 
bu kanunu?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Kim 
getirirse getirsin efendim. Ben aleyhindeyim 
bunun; kim getirirse getirsin. Biz burada mil
letvekilleri olarak vazifemizi yapmak mecburi
yetindeyiz. Duyduğumuzu, düşündüğümüzü ifa
de etmek mecburiyetindeyiz, ister oradan, is
ter oradan gelebilir; bu bizim için önemli de
ğil. O zaman emrivaki karşısında kalırdık, 

Bu bakımdan, arkadaşlarımızın bu hususta 
çok düşünmeleri lâzımdır. Bu anlaşma çok teh
likeli bir anlaşmadır. Bu bakımdan reddi ge
rekil'. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu, bu
yurun. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

ISayın Demirel Hükümeti zamanında akde
dilmiş bir anlaşmanın tasdikiyle ilgili müzake
relerde bulunuyoruz. 

Bu müzakereler sırasında'bir değerli arka
daşımızın bâzı kaygılar (beyan etmesi dolayısiy-
<le, birtakım düşüncelerimi dikkatlerimize sun
mak için söz aldım. 

Aziz arkadaşlarım, 
'Bu anlaşmanın itiraza mâruz başlıca maddesi 

6 ncı maddedir ve bu, sanat dallarından edebî 
olanlarla ilgili bir hüküm getirmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
ISanatım ideolojinin emrin.de işlemesi gerek

tiği görüşü bâzı çevrelerin hararetle savunduğu 
bir ilkedir. Başlıca komünist ideolojiye bel bağ-
lıyanlar ile, totaliter idareye meclûb çevreler 
sanatın kendi ideolojilerinin emrinde olmasını 
isterler. Bunun dışına çıkan sanatkârları da zor
larlar. Bu doğrudur. Fakat dünya 65 asırlık ta
rihi (boyunca tesibit etmiştir ki, ideolojinin em
rine girmiş kalemler sanat yapamazlar. Ancak, 
propaganda aracı yaparlar. 

Gerçekten bir sanatkâr, sanatın kendi olu
şumunun gereklerini iter, bir başka iradenin 
emrinde işlerse, bu, pek çok misaliyle sabittir 
ki, gerçekten sanat eseri olmaz. Onum için, bir 
eser hem (bir ideolojinin, propagandası olacak, 
hem de sanat eseri olacak... Bu mümkün değil
dir. Bir eser ya edebî olur, mesele yoktur. 
Yahut, propaganda aracı olur, o takdirde zaten 
sanat değeri taşımaz. 

Bırakınız sanatı, fikir hayatı da böyledir. 
Bir ideolojinin doğmalarına tamanaiyle mah
kûm olmuş bir kafanın ilim yapması da müm
kün değildir. Onum içindir ki, dogmatik ilke
lere dayalı medeniyetler kısa süreler içerisin
de çökmüşlerdir. Hürriyete dayalı her çeşit me
deni faaiyet ancak kendi kendini yeniliyerek 
uzun süreli yaşama hakkına sahübolaıbilir. Onun 
içindir ki, şahsan bendeniz bir ideolojiye fikrini 
Ve kalemimi teslim etmiş kişilere kemali mer
hametle bakarım. 

Aziz arkadaşarım, 
Şu ciheti mâruzâtımın bu noktasında belirt

mek istiyorum. Bu madde ilgili devletin teklif 

yapmasını tazammun ediyor. Mecbur etmesini 
tazammun etmiyor. Binaenaleyh, ilgili devlet 
«şu şu eserleri ben edebî buluyorum, tavsiye 
ederim» diyecek. Hiç şüphesiz, bunu inceliyecek 
karşı devlet de, bunun gerçekten edebî bir eser 
mi, yoksa alelade bir propaganda aracı mı ol
duğunu arıyacak. Esasen bir propaganda ara
cından ibaretse, edebî olmak vasfı bulunma
dığı için reddedilecek ve dolayısiyle mesele kal-
mıyacak. Binaenaleyh, tercih hakkı, teklife iti
bar edip etmeme hakkı karşı hükümetin irade
sine bırakılmıştır. Onun için, bir mecburiyet 
varmışcasına maddeyi değerlendirmekte yanlış 
Ht>ir adım atılmış olur. 

Aziz arkadaşlarım, 
Hiç şüphesiz her eser yaratıldığı sosyal çev

renin, kültürel çevrenin müesseselerimden, iliş
kilerinden ve meselelerinden elbette belli ölçü
ler içerisinde bünyesinde yer verecektir. Efen
dim, işte asıl bizim sakındığımız da odur, de
necektir. Şimdi bu noktaya biraz daha derin
den, eğilmeye ihtiyaç vardır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bunu bir Ibaşka misalle bilhassa söylemek 

istiyorum. Bir eser vardır müstehcendir, fakat 
aynı müstehcen meseleleri bir edebî eser öyle
sine mükemmel (bir edebî üslûp ve unsur içe
risinde ele alır ki, müstehcenlik kaybolur. îkisi 
aynı olayı inceler, fakat birisi müstehcendir, 
(birisi edebîdir. Binaenaleyh, meselâ bir Solo-
hof'un «Ve durgun akardı Don» kitabı - 4 cilt
lik - bir edebî eser olarak Noibel mükâfatına lâ
yık görülmüştür. Sovyet Rusya'nın ihtilâl dev
rinin 'bütün olaylarını tefîerruatiyle çınlatır. Fa
kat. o derece nefis bir edebî eserdir ki, bu edebî 
değerden insanımızı mahrum etmeye hakkımız 
yoktur. Hattâ (bir adım daha ileri giderek şunu 
arz edeyim. Böylesine değerli bir edebî eser in
celediği konularda hür vicdanlara öylesine tel
kinlerde bulunur ki, bizim korktuğumuzun tam 
tersine o müesseseleri çok rahat eleştirebiliriz 
ve o müesseselerim hakiki bünyesine, içyüzüne 
gereken teşhisler1! koyabiliriz. 

Rahatça iddia edebilirim ki, bu eseri okuma
dan evvel bir ihtilâl düzeninin, bir ihtilâl saf
hasının, Sovyet Rusya'da geçmiş ihtilâl safha
sının insanlık için ne kadar yüz karası olaylarla 
dolu olduğunu ben açıkça bilemiyordum. 

http://emrin.de
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•Binaenaleyh, cehalete dayalı savunma ola
maz, arkadaşlar. Kulağımızı tıkayalım, gözleri
mizi kapayalım, ibiz kendimizi savunmuş oluruz... 
Bu hayaldir. Gerçek ve sağlam savunma, has
mını en iyi tanıyanın harcıdır. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Hep öyle de
diler... 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Onun içindir ki, alelade propaganda araçları
na ihiç şüphesiz cevaz verilmiyeceği mülâhazası 
ile arz ediyorum, edebî eserden korkmaya ma
hal yoktur. 

Şimdi, eski sayın bakanllarımızdan Dağ-
daş'm 'bir müdahalesine de kısaca cevap vermek 
istiyorum. 

«Hep böyle diye diye birtakım alelade pro
paganda araçları Türkiye'de yürürlüğe sokul
du» buyurdu. Bu doğrudur. Daha geçenlerde 
Çin'de basılmış «Mao'dan seçmeler» iadlı ya
saklanmış bir kitap milyonlarca nüsha Türki
ye'yâ girmiş ve birtakım masum çocuklara da
ğıtılmıştır. Bu doğrudur, ama bir noktaya 
değerli arkadaşımın dikkat etmesini öneririm. 
Edebî olma başka şeydir, propaganda aracı 
başka şeydir, yasaklara nağmen birtakım su
iistimallere cevaz vermek başka şeydir. 

Türkiye; hürriyetin, her fenalığa en etkili 
tedbir olduğu inancı ile demokrasiyi seçmiştir 
ve zannediyorum bütün partiler de bunun sa
vunucusu olagelmişlerdir. Onun için, hür dü
şünce, her çeşit peşin hükme dayalı, hesapla
ra dayalı bütün düşünceleri eninde sonunda 
yener arkadaşlarım. 

Kanaatimce Sayın Hükümet bu anlaşmayı 
imzalarken, hiç şüphesiz bizim kadar mesele
lerde ciddiyet ve gereken noktalarda ikaygu 
gösterme ehemmiyetini ihmal etmemiştir. Çok 
ince bir üslûpla yazılmıştır; mukabili tarafla ve
rilen teklif yetiklteinden ibarettir. Bunu kabul 
edip etmemekte muhtariyet mevcuttur. Bina
enaleyh, bu maddeden sayın arkadaşlarımm 
korkularına, birtakım imkânların mevcudoldu-
ğu inancına katılamıyorum. 

Bu itibarla anlaşmanın, Hükümetin dikkat
le hazırladığı bu anlaşmanın, gereken tedbir
lerin nezaketle ve dikkatle maddelerin içine 
yerleştirdiği bu anlaşmanın tasdikinde hiçbir 
mahzur yoktur. Rahatlıkla bu anlaşmaya müs
pet oy verebiliriz. Eğer biz, edebî eserlerin 

bile bünyesinde mevcut birtakım mülâhazalar
dan çökecek kadar tezimizde zayıf, inançla
rımızda çürük ve fikir hürriyetinde sığ isek, 
bizi zaten hiçbir şey kurtaramaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Birgit?.. Yok. 
Sayın Refet Sezgin, buyurun. 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri. 
Benden evvel konuşan değerli arkadaşları

mın ifadesinden de anlaşıldığı üzere, konu, Yü
ce Meclisinizde önemine uygun bir tarzda ele 
alınmış bulunmaktadır. Ümidediyorum ki, Sa
yın Dışişleri Bakanımız, kanun tasarısı bakı
mından, tereddütleri izale edici istikamette Yü
ce Meclise bilgi sunma imkânını elde edecek 
ve bu bilgiyi de sunacaklardır. 

Meseleyi, evvelce 1 . 12 . 1969 tarihinde 
Yüce Mecliclere takdim edilmiş bulunan hır ka
nun tasarısı olmak itibariyle incelemekte ve 
üzerinde evveliyatı bakımından durmakta ka
naatime göre fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Memleketimizle Romanya arasındaki kültür 

münasebetleri k ^ u n tasarısının gerekçesinde 
mündemiç bulunduğu üzere, 1961 senesinde kül
tür mübadele programları çerçevesinde dü
zenlenmeye başlanmıştır. Her yıl bu çerçeve 
içerisinde biraz daha gelişen münasebetler, 1964 
yılından itibaren yıllık protokollara bağlan
mıştır ve yıllık protokollara bağlanması husu-
İBU da bir kaide haline gelmiş bulunmaktadır. 

Böylece 1964 yılı protokolü 22 Temmuz 1964 
te, 1965 yılı protokolü de 25 Mayıs 1965 te 
imzalanmış bulunmaktadır. O tarihten bu ya
na memleketimizle Romanya arasında Hükümet 
ve Devlet adamları seviyesinde çeşitli münase
betler cereyan etmiş ve her iki memleket arasın
daki münasebetler çerçevesinde olmak üzere, 
bilim ve sanat mübadelesinin artması konusun
da evvelki protokoller geerğince vâki mutabıa-
jkatlar tekemmül ettirilmek suretiyel 1966 yılın
da bir anlaşma imzalanmıştır. 

Şimdi yüksek huzurunuzda müzakere konu
su olan kanun tatearısı, 1966 yılında İstanbul'
da imzalanan ilim ve Sanat Mübadelesi Anlaş
masının onaylanmasından ibarettir. 

Sayın Ölçmen arkadaşım bu anlaşmanın 
6 ncı maddesini ele almak suretiyle bâzı de
ğerli mütalâalar ifade buyurdular. 
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Bunlara geçmeden önce bir noktayı pnatiik 
olarak tesbit etmekte fayda vardır: 

Bugün Ankara ve istanbul'da ve hemen he
men Türkiye'nin her yerinde kitapçılara bir zi-
yarett yaparsak, bir 'kısım arkadaşlarımız hak
lı olarajk hassasiyet gösterdikleri üzere memle
kette yayılması, okunmalsı dolaştırılması yasak 
olan birtakım kitapların, komünizm propagan
dasını her istikamette lalenen yapan, teşvik eden 
kitapların rahatça satıldığını görürüz. 

Demek iki kanunen yasaklanmış bulunan ki
taplar dahi, millî varlığımıza zararh olan neş
riyat dahi bugün Türkiye'de her nasılsa, her 
nedense rahatça satılmaktadır. 

Anlaşmanın 6 ncı maddesi ne getiriyor? Asıl 
üzerinde durulması lâzımgelen nokta da budur. 
Bunu iyice anlamak için, anlaşmanın tamamı
nı istihdaf etmektedir, yalnız bir maddesiyle 
değil, hem 6 ncı maddeye göz latmak, hem de 
anlaşmanın tamamına bir nazar atfetmek gere
kir. 

Anlaşmanın 6 ncı maddesi aynen şöyledir: 
«YüMsejk Âkıd Taraflar diğer Tarafa ait 

edebî eserlerin tercümelini ve yayınlanmasını 
teşvik edeceklerdir. Bu eserler ilgili memleket 
tarafından seçilecek ve teklif edilecektir.» 

Bu anlaşma çerçevesindeki ıeser jkomünizm 
propagandasını gerektiren eser ise, anlaşmanın 
6 ncı maddesi buna mânidir. Burada jkasdedi-
len eser, münhasıran, edebî eser olmak duru
mundadır; edebî eiser siması için de Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin bu noktada muta
bakatı şarttır. Böyle olmasa idi, komünizm 
propagandasını ihtiva eden bir eserin bu an
laşma tahtında Türkiye Cumhuriyeti hükümet
lerinin muvafakatiyle Türkiye'ye sojkulmasına 
ve böyle bir anlaşmanın imzalanmasına hiçbir 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti demokratik ni
zam içinde müsaade edemez ve millî iradenin 
mümessili olan Parlâmento huzuruna böyle bir 
anlaşmanın tasdiki için gelemezdi. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Vit-
rinlerdeki kitaplara nasıl müsaade edilmiş Sa
yın Sezgin? 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan müdahale 
etmeyiniz lütfen. 

EEPET SEZGİN (Devamla) — Sayın 
Korkmascan'la, burada kürsüde ben konuşur
ken oturduğu yerde bir münakaşa yapmamız 
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mümkün değildir, mûtat da değildir. Sayın 
arkadaşım Grup Başkanvekili olduğuna göre 
bu İçtüzük lâzimesini de bilecek durumdadır 
tahmin ediyorum. 

Meseleyi, bundan evvelki Hükümet devrin
de hazırlanmış bir anlaşmanın komünizm pro
pagandasına imkân verir bir tarzda hazırlan
mış ve Yüce Meclisin onayına sunulmuş şekil
de takdimini isabetli telâkki etmediğimi be
lirtmek istiyorum. 

Kaldı ki, bu anlaşmanın yalnız 6 ncı mad
desi yok, bu anlaşmanın başka maddeleri 
de var. Meselâ; anlaşmanın 8 nci maddesi 
şöyle diyor : 

«Yüksek Âkıd taraflar, mevzuatlarına 
uygun olmak şartıyla, yukarda zikredilen 
alanlar dışında da ilim ve sanat temasları ter-
tflbedelrileceklerdir.» 

ilim ve sanat temasları tertibetmeyi tecviz 
eden anlaşma buna bir şart ilâve etmiş : 
«Mevzuatlarına uygun olmak kaydiyle.» 

9 ncu madde genel bir hükmü ifade edi
yor, diyor ki : «Yüksek Âkıd taraflar yuka
rıda gösterilen faaliyetleri, müştereken hazır
lanacak senelik programlar dâhilinde gerçek
leştirebileceklerdir.» 

Binaenaleyh, bu faaliyetlerin yapılabil
mesi için senelik bir program gerekmektedir 
ve bu senelik programın yapılması da her iki 
tarafın beraberce yapıp gerçekleşmesini der
piş etmektendir. 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, ka
naatime göre, hassasiyetle hazırlamış bulun
duğu, Sayın ölçmen arkadaşımın şikâyetçi 
olduğu konuları hassasiyetle dikkate almak 
suretiyle ve hattâ bu kaJbîl neşriyatı bir ba
kıma kontrol etme imkânını bize veren bir bi
çimde hazırlamaya itina ve gayret gösteril
miştir bu kanun tasarısında. 

Binaenaleyh, kanun tasarısı, kanaatime 
göre memleketimizin menfaatlerine aykırı, ko
münüm propagandasını Türkiye'ye bir anlaş
ma yoliyle getirmeye tamamiyle mâni olan ve 
Türkiye'nin komşularıyla iyi münasebetler te
sisi çerçevesinde hazırlanmış, temeli 1961 e 
dayanan 1901 - 1904 senesinden beri proto-
kollara bağlanan doğru bir tatbikatın gereği 
olarak Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş bu
lunmaktadır. 
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iBu anlaşma, Türkiye Cumhuriyetti hükü
metlerinin millî menfaatleri takdir ölçüsün-
Ideki hassasiyeti dikkate alındığı takdirde hiç
bir zaman tehlikeli olamaz. Bir halde tehli
keli olabilir kanatime göre; o halde Türki
ye'de tahassul edemez, Türkiye'de ko
münist bir Hükümet iş başında olduğu 
zaman zaten bu tehlike bu bakımdan bahis 
mevzuu olmaz, elhamdülillah Türkiye'de de 
öyle bir Hükümet hiçbir zaman iş başına gel
me imkânını bulamıyacaktır. 

Bu kanun tasarısının Yüce Meclisin tasvi
bine mazhar olması dileğini saygılarımla arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Korkmazcan, bu
yurun. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Meseleleri tartışırken, meselelerle ilgili 
konuların doğrudan doğruya içine girmek, 
onu berraklaştırmak zarureti vardır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosya
list Cumhuriyeti arasında tlim ve Sanat Mü
nasebetleri Anlaşmasının tümünü müzakere 
ederken, grupumuz aJdma söz alan arkadaşı
mız 6 ncı maddenin bâzı hususlarına itiraz
da bulunmuştur. Bu itiraza cevap veren di
ğer arkadaşlarımız konuşmalarını haklı ola
rak bu hususa inhisar ettirmemişler, başka 
meselelerle birlikte (bunu tartışmışlardır. Bu 
bakımdan ikinci defa söz almak suretiyle bi
zim itiraz ettiğiniz noktanın hangisi olduğunu 
Yüce Heyete arz etmek lüzumunu duydum. 

Biz, dünya milletlerinin, sanat, kültür, 
turizm ve spor temasları yoluyla birbirlerini 
daha yakından tanımaları lüzumuna inanıyo
ruz. Dünya milletlerinin birbirlerini yakinen 
tanımaları dünya barışının korunması ve bü
tün insanlığın daha yüksek bir medeniyet 
seviyesine yükselmesi bakımından zaruriidir. 
Ancak bu tanıma faaliyeti doğrudan doğruya 
milletlerin kendi aralarında, millet fertleri 
arasımda olabilmelidir. Yoksa, bir millete di
ğer bir milletin özel rejimi dolayısıyla seçil
miş sadece bir kesimlinin propagandası mahi
yetinde olacak anlaşmalarda bahsettiğimiz fay
daları elde etme imkânı yoktur. 

Türle Milleti ile uzun tarihi bağları bulu
nan Romanya Milletinin dostluğunu, yakın iliş-
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kiler kurmasını isteriz. Bu bizim kendi memleke
timiz içerisindeki tarihî değerlerimizin korun
ması yönünden de zaruret arz eder. Bütün Bal
kan ülkeleriyle iyi münasebetler içinde olma
mız hem bölgemizin barışı yönünden hem de in
sanlığın barışı yönünden elbette lüzumludur. 
Ancak, Hükümetin 1966 yılında imzalayıp bu
gün huzurunuza getirmiş olduğu anlaşmanın her 
hükmü bu hedefe yönelmiş değildir. 

6 ncı maddede, «Yüksek âkıd taraflar diğer 
tarafa ait edebî eserlerin tercümesini ve yayın
lanmasını teşvik edeceklerdir. Bu eserler ilgili 
memleket tarafından seçilecek ve teklif edile
cektir.» hükmü bulunmaktadır. Bir kere bu 

-eserlerin ilgili memleket tarafından seçilip tek
lif edilmesi hususu, buna benziyen diğer ülke
lerle yaptığımız sanat ve kültür anlaşmaların
da yer almamaktadır. Biraz önce aynı mahiyet
te bir başka anlaşma kanunu tasarısını Yüce 
Heyetiniz kabul buyurdu. Bu Türkiye Cumhu
riyeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşması metni idi. 12 mad
delik olan bu anlaşma tetkik edildiği zaman, 6 
ncı maddeye muadil bir hükme orada raslıya-
mamaktayız. 

Grupumuz adına söz alan Sayın Ölçmen ar
kadaşımın da izah buyurdukları gibi, milletle
rin sanat ve ilim hayatı güdümlü bir hal aldı
ğı zaman onun en büyük tahribatı edebiyat sa
hasında olmaktadır. Güsel sanat dalları içerisin
de kontrol altında tutulabilen, daha doğrusu 
devlet kontrolünün, devlet sansürünün müessir 
olabileceği iki önemli sanat dalı, edebiyat ve 
sinema dalları olmaktadır. 

Demirperde memleketlerinde o rejimlerin 
hedeflerine uygun olmıyan, daha doğrusu o re
jimlerin sanat anlayışına uygun olmıyan edebî 
eserlerin, devletin resmî organları tarafından 
kabule şayan görüldüğü vakıası bugüne kadar 
cereyan etmemiştir. Dünya milletleri tarafından 
benimsenmek suretiyle Nobel edebiyat armağa
nına lâyık görülen eserler dahi bu memleketle
rin yetkilileri tarafından, o eserlerin sahipleri
ne birçok belâların getirilmesine yol açmıştır. 
Birçok Sovyet sanatçısının ömürlerinin son yıl
larını zindanlarda geçirdiklerini biliyoruz. Ba
tı dünyasında, yeni ufuklar açılmasına yol aça
cak derecede büyük kıymeti haiz eserlerin bu 
rejimler içerisinde, sadece sanata bağlı kaldık-
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lan için, sadece insanî değerleri işledikleri için 
lanetlendiklerini biliyoruz. Bu eserlerin sahip
lerinin oralarda sanatçıların faaliyet gösterebil
melerine imkân hazırlıyan edebiyatçılar birlik
lerinden çıkarıldıklarını biliyoruz. 

Bu vakıalar karşımızda iken, Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye'ye 
kendi memleketini tanıtmak için hangi edebî 
eserleri tavsiye edecektir, hangi edebî eserleri 
seçip teklif edecektir? Elbette kendi rejiminin 
propagandasını yapan eserleri tavsiye ve teklif 
edecektir. Eğer mesele Romen milletinin doğru
dan doğruya sanat değerlerini, millî değerleri
ni Türk halkının tanıyabilmesi meselesi olsaydı, 
böyle bir aracıdan gelmeseydi, buna hiçbir iti
razımız bahis konusu olamazdı. Zaten başka 
ülkelerle yapılan bu kabîl anlaşmalarda 6 ncı 
maddeye paralel bir hükmün bulunmamış olma
sı, bu maddenin bizim Hükümetimizden ziyade 
karşı taraftan teklif edildiğinin en açık delili
dir. Niye Romen Hükümeti 6 ncı madde gibi bir 
hükmün bu anlaşmada yer alması lüzumunu 
görmüştür? Bunun maksadı şudur : 

Bu kültür anlaşması çerçevesi içerisinde 
tercüme edilecek eserlerin, kendi seçme insiya-
tifleri altında bulunmasını bu hükümle sağlıya-
caklardır. Bunun dışında, gene aynı program 
çerçevesi içerisinde bizim tercüme etmemiz ik
tiza edebilecek bâzı eserlerin Türk halkı tara
fından tanınmasına da, bu hükme dayanarak 
mâni olmaya gayret edeceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Aslında, Türkiye'mizin şartları yönünden 

bu hüküm iki taraflı bir sol propagandasının 
gelişmesine yol açacaktır. Bir tarafıyla, Romen 
Hükümeti kendi memleketinin rejimine uygun 
bâzı eserleri bize empoze etme gayretine düşe
cek, diğer taraftan bizim memleketimizde bu
güne kadar sanat namı altında birtakım sol pro
paganda metinlerini ortaya koyan kimselerin 
eserlerini tercüme etme, Romanya'da dahi bu 
eserlerin kendilerine kıymet atfedildiği yoluyla 
reklâm yapma imkânlarını araştıracaktır. Biz, 
bu türlü bir pazarlığa meydan verebilecek bir 
maddenin karşısına çıkmalıyız. 

Diğer demokratik ülkelerin eserlerine, de
mokratik ülkelerde yazılmış, ortaya konulmuş 
sanat eserlerine göre, bir sosyalist ülkedeki, to
taliter rejim altındaki eserleri değerlendirenle

yiz. Batı ülkelerinde sanatçılar üzerinde bir 
baskı bahis konusu değildir. Sanatçının o mem
leketin rejimini müdafaa etmek gibi bir zorun-
luğu yoktur. Batı demokrasilerinde doğrudan 
doğruya sosyalist ideolojiye bağlı yazarlar da 
serbestçe faaliyet gösterebilmektedirler. Biz 
Batı ülkeleriyle bu kabîl anlaşmalar yaptığı
mız takdirde, zaten Batı ülkelerinden tercüme 
edeceğiniz eserleri biz seçelim ve size biz teklif 
edelim gibi bir şartla karşı karşıya bırakılmı
yoruz, bırakılmamışız. En tazesi, biraz önce, 
Birleşik Arap Cumhuriyeti ile Türkiye arasın
da Yüce Heyetinizin tasdik buyurduğu teknik 
ve kültür anlaşmasıdır. 

Eğer bu 6 ncı maddeye parelel bir hükmün 
bulunduğu anlaşmaları tasdik etmekte mahzur 
yok ise, biz bu anlaşmadan daha önce hazırlan
mış olan Sovyet Rusya ile ilgili anlaşmanın Yü
ce Heyetinize getirilmesini talebeder idik. Eğer 
Sovyet Rusya ile yapılmış olan anlaşma huzu
runuza getirilmiş olsaydı, önce onun müzakere
si cereyan etseydi, birtakım çevrelerin hassasi
yeti daha fazla olacaktı. Bu hassasiyeti önle
mek için Romanya ile yapılan anlaşma Yüce 
Heyetinizin huzuruna getirilmiştir. Bu, Sovyet 
Rusya ile yapılmış olan anlaşmanın tasdiki için 
bir basamak haline getirilmek istenmektedir. 

Bu anlaşma çerçevesi içerisinde tercüme 
edilecek eserlerin Türk Hükümeti tarafından 
titiz bir kontroldan geçirileceğine inanmak is
teriz. Ancak, bugüne kadar bizim millî kanun
larımızın dahi Türkiye'de komünist propagan
dası yapan birtakım metinlerin yayılmasını ön-
liyemediği vakıasını da biliyoruz. Bâzı özel 
şartlar, bâzı zamanlarda millî kanunlarımızın 
dahi işliyemez hale gelmesi durumu ile bizi kar
şı karşıya bırakıyor. Böyle olunca, karşımızdaki 
bir hükümetin diğer meselelerle ilgili menfaat
lerimizde de pazarlık konusu yapabileceği bir 
hükmü, kendi başımıza ne kadar, ne ölçüde mem
leketimizin menfaatlerine uygun tarzda uygu-
lıyabiliriz? Biz, başında da arz ettiğim gibi, bu 
anlaşmanın tümüne mugayir bir tutum içeri
sinde değiliz. Milletlerarasındaki kültür müba
delesinin de karşısında değiliz. 

Bahis konusu anlaşmada, meselâ, «iki mem
leketin bilim çevreleri arasında temasları ve 
bilgilerin, profesörlerin, konferansçıların kar
şılıklı ziyaretlerini teşvik edeceklerdir» hükmü 
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var. Buna itirazımız yok. Çünkü bilim objektif
tir, bilim, özerk üniversitelerimiz çerçevesi içe
risinde birtakım profesörler, bilginler ve kon
feransçılar eliyle mübadele edilecektir, kendi 
değerlendirilmesi orada yapılabilir. Doğrudan 
doğruya komünist propagandası yapmak üzere 
bir hükümetin buraya bir propagandist göndere
ceği gibi bir mülâhazaya da katılmıyoruz. 

Bunun altında 3 ncü maddede «Orkestra 
şeflerinin, rejisörlerin, opera sanatçılarının, mü
zik eserlerinin icrası ile ilgili karşılıklı ziyaret
lerin teşvik edileceği..» hükmü var. Buna da 
karşı değiliz. Çünkü hiçbir rejim, musiki deni
len sanatı kendi propaganda aracı haline getire
memiştir. İnsani sanatların en yücesi olan musiki
yi her hangi bir rejimin kendi propaganda ara
cı haline getirebilmesi mümkün değildir. Bu 
sanat Romanya'da da komünist rejimin kontro-
luna girmemiştir, öyle olunca, Romen milletini 
tanımak gayesine hizmet edecektir. Bizim millî 
değerlerimizin de Romanya'da tanınmasına hiz
met edecektir. Bu hükmün de karşısında deği
liz, 

«Resim, el sanatları ve folklor sergilerinin 
tertibinin kolaylaştırılacağı» yolunda bir hü
küm var. Buna da karşı çıkmıyoruz. Doğrudan 
doğruya halka bitişik olan, halkla beraber olan 
sanatların, hangi rejim altında olursa olsun 
asıl insanî değerleri ifade imkânı bulunduğuna 
inandığımız için buna karşı çıkmıyoruz. Ancak, 
6 ncı maddede bahis konusu edilen edebî eser
lere karşı çıkarız, sinema eserlerine karşı çıka
rız. Sinema eserlerinin mahzurlarını önleyecek 
bir sansür sistemi bizim mevzuatımızda da ku
rulduğu için, bu bir dereceye kadar hafifletil-
mektedir ve komünist propagandası yapan film
lerin ithali mümkün olduğu kadar önlenebil-
mektedir. 

Bütün bu maruzatımız içerisinde bu husu
sun yanlış anlaşılmamasını istirham edeceğim. 
Biz Romanya'dan hiçbir edebî eser tercüme 
edilmesin, Romanya'da yazılıp çizilmiş eserler 
Türkiye'de okunmasın demiyoruz. Ancak, Ro
men Hükümetinin bu eserleri seçmek ve teklif 
etmek yetkisi bulunmasın diyoruz. Bu yetkiyi 
diğer muadil anlaşmalarda karşı âlkıd tarafa, 
tanımamışız, niye Romanya'ya tanıyoruz? 

Bugün bu hükmü Yüce Heyetiniz kabul bu
yurduğu takdirde, yarın Sovyet Rusya ile ilgi

li anlaşma gelecektir, yarın Macaristan'la ilgi
li anlaşma gelecektir, bilâhara başka bir Sovyet 
Rusya peyki hükümetle yapılmış bir anlaşma 
gelebilecektir. 

Milletlerin birbirine yaklaşması, milletlerin 
birbirlerini tanımaları başka şeydir, o milletle
re kendi millî hudutları içinde bile kendi insanî 
değerlerini ifade imkânı vermiyen rejimlerin 
aracılığı ile o milletleri tanımaya kalkışmak ay
rı şeydir. Biz Romanya'yı Romen Hükümeti ara
cılığı ile, onun sansüründen geçmiş eserler ara
cılığı ile tanımak mânasını taşıyacak olan hük
me itiraz ediyoruz. Ancak İçtüzüğümüzün 112 
ve 113 ncü maddelerinde yer almış olan hüküm
ler, bir tek maddenin Yüce Heyetiniz tarafından 
reddedilmesi, bir tek maddenin münakaşa ko
nusu yapılması imkânını vermemektedir, Bu 
bakımdan Yüce Başkanlığa takdim ettiğimiz bir 
önergemiz bulunmaktadır. Bu önergemizle ta
sarının Komisyona iade edilmesini bu iadenin 
de, Hükümetin 6 ncı madde muvacehesinde dik
katinin çekilmesi esbabı mucibesine dayandırıl
dığını ifade etmek istiyoruz. 

Şimdi, önergenin müzakere konusu edilme
sine imkân kalmadan da meselenin hal tarzı var
dır. Biraz önce yeni Hükümetin Sayın Çalışma 
Bakanı, Yüce Heyetinizden, her şeyi ile konu
şulmuş, tartışılmış, kabul edilmiş, ancak usul 
yönünden iptal edilmiş bir kanunu dahi yeniden 
tetkik etmek için 15 günlük mehil talebinde bu
lundular. Türk halk efkârında bütün detayı bi
linen, üç yıl da yürürlük görmüş olan bir ka
nunun yeniden tetkik edilmesi yolunda gösteri
len titizliği hürmetle karşılıyoruz. Aynı titizli
ğin, Sayın Dışişleri Bakanımız tarafından da 
gösterileceği inancı içindeyim. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayım Hilmi İşgüzar, buyuru
nuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinıop) — Sayın Başkan, 
muihtenem. arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan muJhterem arkadaşla
rımız Rotoıanya ile bizim Hüküımetiimiz arasın
daki anlaşma ülıe i%ili görüşlerini beyan ettiler. 
Bendeniz ısıöz almıyacaJktım, bâzı tereddütlerin 
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vuizulha feavuşması bakılmamdan bir ilki noktaya 
ıterna/s etmek maksadlyaie söz almış bulunuyo-
rum, 

Her şeyden evvel bütün dünya minietleriyle 
Devletimizin Devlet işlerini yürüten hükümet
lerin her sabada olduğu gibi kültürel sahada 
da temas etmesinin faydalı olduğu kanaatini 
öteden beri taşıyan bîr kimseyim. Ancak hür 
devletler arasındaki anlaşmalar ile hürriyetin 
dışında güdümlü rejimlere tabi olan devletler 
arasındaki (münasebetlerde çok dikkatli olmak 
mecburiyetinde olduğıunuzu sMer de takdir 
edersiniz. 

Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Bul
garistan uzun yıllar Türik Devletlinin temas eit-
tiği ve onlarla çeşitli ticari, sınai sahalarda 
olduğu gibi siyasi sahalarda da temas temin 
ettikleri devletlerdir. Ancak ikinci Cihan Har
binden ısomra, 1946 idam sonra, hürrliyeltlerini 
(kaybeden ve Demirperde gerisi ülkeler olarak 
nitelenen Romanya, Çekoslovakya, Macaristan, 
Potaya, Bulgaristan, Doğu - Almanya; bun
lar tamamen şeklen bir Devlet olmakla bera
ber, hür millet iradesini1 Devlet idaresine hâ
kim kılan milletler değillerdir. Bu bakımdan 
arkadaşlarımızın buradaki endişelerine hak 
vermemek de mümkün değildir. Yalnız zama
nımda Bakanlık yapmış olan Çanakkale Millet
vekili Refet Sezgin arkadaşımız, konuşmaların
da, Türkiye Cumhuriyeti hülkülmieltleri Âkıd dev
letlerden tercümesini istedikleri eserlerin bil
hassa töeşıvikini yapabilmeleri için, iyi bir şekil^ 
İde, sıkı bir şekilde kontrol edebileceklerini ve 
memleketlimizin aleyhine olan eserlerin neşrine 
mâni olunacağı hususuna işaret buyurdukları 
için ve aynıca sayın Dışişleri Balkanı da bura
da söz aldıktan sonra bu noktaya elbette te
mas edecekleri cihetle tereddüdümüz ortadan 
kalkacaktır. Ancak gerçekten Romanya halkı, 
Çekoslovakya halkı iyi insanlardır. Münase
betleri bakımından doğrudan doğruya hür dev-
letlerdeki duyan, düşünen insanlar gibi olma
larına rağmen, onları sevk ve idare eden drijan 
sınıflarının hâkimiyeti ve onların da üstümde 
Rus Devletimin 'bulunması, bunları, serbest 
iradelerini ftıesbift etme bakımından hür olarak 
kabul etmek mümkün değildir. Bugün Çekoslo
vakya'da bile, sayın Dışişleri Bakanı gayet iyi 
bilirler, sanat ve edebiyat mecmuaları çıkarıl-

miak suretiyle Türkçe yapılan yayınları, kesif 
şekilde Almanya'da ve Holânda'da çalışan işçi
lerin yayımlarımda, yatakhanelerimde deımtet 
demet görürsünüz ve (bunlar sanat eseri olarak 
oralara gönderilir. 

Millî Eğilimde uizun yıllar emek vermiş bir 
arkadaşımız sanattan1, edebiyattan bahseder
ken, bunların birbirinden ideolojik yolla ayrı
labileceği hususuma da temas ettiler. İnsanlar 
et ve kemikten ibaret olduklarına göre, fikir
leriyle hislerini birbirinden ayırmak mümkün1 

'değildir. Yani, mücerret fikirleri bir tarafa, 
hisleri bir tarafa itmek sureltoyle bunları ayrı 
ayrı şekilde kıymetlendirmek mümkün değil
dir. Böyle olmuş olsaydı, Demirperde gerisinde 
ve bilhassa Sovyet Rusya'da komünizm ideolo
jisi için kalemlerini, kanlarım veren sanatkâr
ları göremezdiniz. Bunlar istemiyerek de olsa 
orada sanatı, o ideolojiye hizmet için yaparlar. 
Bu bakımdan biz, her şeyden evvel memleket
ler arasındaki münasebetlerimizi, daha ziyade 
birbirlerimizi daha iyi tanıyabilmek için eko
nomik yönden, ticari yönden, sanat yönünden 
yapmakta fayda ummaktayız. Kaldı ki, bugün 
dahi, anlaşmalar olmadan bile karşılıklı spor
tif temasların olduğu, sanatkârların, konfe
ranslar için çeşitli ilim adamlarının gidip gel
dikleri bir vakıa olduğu gibi ticari ataşelerimi
zin kültür ataşelerimizin orada vazife görmüş 
olmasının nedenleri üzerinde de durmak sure
tiyle, biz bu arkadaşlarımızın ileri sürdükleri 
temas hakkındaki suallerin cevabını bulmakta 
güçlük çekmeyiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bulgaristan'ı gayet iyi tanıyan arkadaşları

mız bilirler, Polonya'da, Romanya'da, Çekoslo
vakya'da gezerken sizin arkanızda gölge gibi 
giden bir baskıyı hissedersiniz. Orada insanlar 
esasında hür değildir. Doğu Almanya ile Batı 
Almanya arasındaki utanç duvarlarını kaldırdı
ğınız zaman yirmidört saat içinde Doğu Al
manya'da sadece drijan sınıfının dışında kim
senin kalmıyacağını görürsünüz. Bu, o memle
ketlerin sanatını, onların edebiyatını tanıyabil
mek için böyle anlaşmalara girmenin mânası 
yoktur demek değildir. Ancak kademeli şekilde, 
evvelâ sanayi alanında, ticari alanda çok iyi 
bir şekilde temas temin ettikten sonra, kade
meli olarak konferanslar için, spor alanlarında 
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temas için bu anlaşmaların yapılmasını; diğer 
eserlerin tercümesi ve yayınlanmasının da son
raki plânlarda el© alınmasının faydalı olduğu 
kanaatini taşımaktayım. 

Türkiye'nin içerisinde komünist propagan
dası yapan eserler, muhterem arkadaşlarımı
zın da burada beyan ettikleri gibi oldukça çok
tur. Bütün kitapevlerinde Maooüların, Len&n-
cilerin Markscı kitapların bulunduğunu, satıl
dığını görmekteyiz. Ama bunlar hiçbir zaman 
böyle kötü tercümelerin veyahut da komünizm 
propagandasını telkin ve teşvik edecek eserle
rin Türkiye'ye girmesi için bir sebep değildir. 
Hükümet vazifesini yapsın ve esaslı şekilde 
tedbirlerini alsın. Düşmanları tanıyabilmek 
için mutlaka onların iç âlemlerini öğrenmek de 
yine çeşitli yönlerden mıümjkündür. Yazarlar 
vardır, bizim kendi yazarlarımız objektif ola
rak seyahatlere giderler, gazetecilerimiz gider
ler. Anayasa ortada. Basın hürriyeti de var... 
Bugün, «Polonya'ya gidilemez» diye bir şey 
yok, bütün basın mensupları Polonya'ya git
mektedir, Macaristan'a gidilmektedir ve komü
nist ülke olan Rusya'ya davet edilmek suretiy
le giden, gelen günlerce yazı yazan gazetecileri
miz var, yazarlarımız var, kitaplar var, bunlar
la tanımak mümkündür. Sadece Romanya'yi 
tanımak, Romanya'nın edebî sahadaki ilerleme
lerini, edebî eserlerini, sanat alemindeki yerini 
tâyin ve tesbit edebilmek için altıncı maddede 
yer alan hususları kabul etmeye de lüzum yek. 
Bilhassa bizim gibi geri kalmış ülkelerde yaşı-
yan kişilerin çoğunluğunu köylü teşjk&l etmek
tedir. Millî gelir düşüktür, geçim sıkıntısı çok
tur. İşsizlik had safhaya geldiği için de yarım 
milyon, bir milyon işçimiz sıra beklemekte, ya
rım milyon işçimiz de dış ülkelerde çalışmakta
dır. O halde bizim için önemli anlaşmalar bu 
anlaşmaların dışında ticari anlaşmalar olmalı
dır. 

Bendeniz bu bir iki noktaya temas etmek 
için söz almıştım, gözlerim bundan ibarettir. 
iSayın Dışişleri Bakanının bu noktalar üzerin
deki görüşünü de hep birlikte burada duymak 
istediğimizi arz eder, hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Osman 
Olcay, buyurun efendim, 
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DIŞİŞLERİ BAKANI OSMAN OLOAY — 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri, huzurunu
za getirilen bu anlaşma bundan evvelki Hükü
met tarafından gayet ince ve dikkatli bir çalış
ma sonucunda imzalanmış ve komisyonlardan 
geçirilerek bugün Umumi Heyete takdim edil
miş bulunuyor. 

Bu anlaşmanın müzakeresi vesilesiyle bir iki 
noktaya temas edildi. Bunlardan bir tanesi, «Ne
den sadepe bu anlaşmada bir altıncı maddede 
tercüme konusunda iki Devletin yahut iki Hü
kümetin tavsiye ve telkin edecekleri metinler 
veya kitaplar tercümeye konu olacaktır?» de
nildi, «Çünkü biraz evvel tetkik edilmiş olan 
Birleşik Arap Cumhuriyeti - Türkiye anlaşma
sında böyle bir husus yoktur» dendi. 

Evvelâ Birleşik Arap Cumhuriyeti anlaşma
sının özelliğini bir kelime ile izah edeyim. Bir
leşik Arap Cumhuriyeti ile ilgili biraz evvel 
kabul buyurduğunuz anlaşma çok daha geniş, 
çok daha şümullü, iki taraf arasında birbirinin 
dilini, tarihini, edebiyatını tetkik etmek ve öğ
renmek gibi hususları kapsıyan kürsüler açıl
masını derpiş eden bir anlaşmadır. Dolayı-
siyle bu anlaşmanın içinde sadece bir tercüme 
konusuna ayrıca yer verilmesine lüzum görül
memiştir. 

Romanya ile yapılan anlatmadaki bu tercü
me konusuna gelince : 

İSayın milletvekillerinden söz alanlar bunu 
iki yönden tetkik ettiler. Bâzıları bunun doğ
rudan doğruya Romanya'nın menfaati iktiza
sından olduğunu söylediler, bâzıları ise bunun 
bir problem olmadığını ve bunun sadece uygu
lamada dikkatle takibedildiği takdirde Türkiye 
yönünden, Türk menfaatleri yönünden hiçbir 
müşkülât arz etmediğini savundular ki ben de o 
noktayı aydınlatmaya çalışacağım. Yani benim 
de görüşüm, evvelce bunu imzalamış olan Hü
kümetin bu noktaya gayet dikkatle parmak 
basmiş olduğu ve/gerekli tedbirleri almış oldu
ğu merkezindedir. 

Madde şöyle demektedir : «Yüksek Âkıd Ta
raflar diğer tarafa ait edebî eserlerin tercüme
sini ve yayınlanmasını teşvik edeceklerdir. Bu 
eserler ilgili memleket tarafından seçilecek ve 
teklif edilecektir» 

Şimdi tatbikatta durum nedir? Tatbikatta 
durum gayet sarihtir, Türkiye gibi bir açık cê  
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miyette Devletin tercümeyi yaptırma konusun
da tek olanağı bizzat kendi Millî Eğitim Ba
kanlığı vasıtasiyle veyahutta kendi tercüme ku
rulları varsa o tercüme kurulları vasıtasiyle o 
tercümeyi yaptırmaktır. Onun dışında bu husus 
tamamen özel sektörün, özel teşebbüsün elinde
dir. Herkes dilediği eseri tercüme eder, imkâ
nını bulursa yayınlar. Romanya'da mesele bir 
devlet eliyle idare edilir. Ancak bu maddede 
fbizim için bağlayıcı bir hükmü yoktur, çünkü 
«Teşvik edilecektir» demektedir ve o teklif üze
rine de harekete geçilecek demektir. Bizim özel 
yaymevlerimizin resmî makamların teşviki ile 
iş görmesi mümkün değildir. Romanya ile za
man zaman yine anlaşmanın öngördüğü şekilde 
yapılacak müzakerelerde, Romen Hükümeti biz
den bu teşvikin ne şekilde yürütüldüğünü sor
duğu zaman kendilerine vereceğimiz cevap, 
açık bir toplum olan Türk toplumunda Hükü
metin bu teşviki yapamadığı merkezinde ola
caktır muhtemelen. Buna mukabil bizim Romen 
Hükümetine teklifte bulunduğumuz takdirde, 
Romanya'nın bize aynı cevabı verebileceğini 
tahmin etmek güçtür. Çünkü Romanya Hükü
meti, Devletin yapısı itibariyle böyle bir itira
zı ile karşımıza çıkamaz. Biz kendilerine verdi
ğimiz ve tercümesini kendilerinden talebettiği-
miz kitapların, eserlerin Türk kültürünü ve 
Türk sanatını tanıtmak için neden hâlâ Roman
ya'da tercüme edilmediğini sorabilecek durum-
rayız; Çünkü Devlet eliyle idare edilmektedir. 
Romen Hükümetinin bize böyle bir suali sor
duğu takdirde alacağı cevap, biraz evvel arz et
tiğim gibi Türk Hükümetinin böyle bir olana
ğı olmadığıdır. Türk Hükümeti zorla tercüme 
yaptırtamaz. 

Zannediyorum ki, bu cevapla belki birtakım 
endişeleri ortadan kaldırmış olacağım. 

Rejim propagandası mahiyetindeki bir ese
rin teklif edilmesi halinde ne olabilir? Burada
ki «teklif» kelimesinin önemi üzerine dikkatini
zi çekerim. Bu, bir tekliften ileri değildir. Bu 
teklifi kabul edip etmemek bizim elimizdedir. 
Kaldı ki, demin işaret buyurulduğu gibi, 8 nci 
madde, «mevzuatlarına uygun olmak şartiyle, 
yukarıda zikredilen alanlar dışında da ilim ve 
sanat temasları tertibedileceklerdir.» hükmünü 
getirmek suretiyle, mefhum muhalifinden, mev

zuata uygun olmıyan hususlarda bir kararı ver
meme hakkımın da mahfuz tutulduğunu gösteri
yor. 

Eserlerin ilgili memleket tarafından seçil
mesi yönü üzerinde bir başka noktadan da du-

, ruldu. Dendi ki, «Biz Romen Hükümetinin ya
hut da benzeri kapalı rejime tabi hükümetle
rin ne gibi eserleri teklif edip, ne gibi eserleri 
teklif etmediğini biliriz. Çünkü kendilerinin dış 
dünyada Nobel kazanacak değerde giörülen «ser
lerin o memleketlerin idareleri tarafından âdeta 
lanetlendiğini görüyoruz. Dolayısiyle onlar bize 
bu gibi eserleri değil, tamamen kendi rejimleri
ne uygun eserleri teklif edeceklerdir. «Bu, doğ
ru ama, demin arz ettiğim gibi kabul edip et
memek bize ait. Kaldı ki, her nevi eser de, bi-

*raz evvel benden önce söz alan sayın millet
vekillerinin ifade ettiği gibi, Türkiye'de ser
bestçe alınıp satılmaktadır. 

Fakat asıl mesele orada değil, asıl mesele şu : 
Herhangi bir ikili anlaşmada, karşı taraf 

bize, biz bu anlaşmanın hükümlerioıi şöylece 
yerine getirdik demek imkânına mâlik olabilir
di bu hüküm olmasaydı. Bize denebilirdi ki, biz 
sizin falan falan - isim zikretmemeyi tercih edi
yorum - müelliflerinizin eserlerini zaten tercü
me ettik, zaten neşrettik, işte biz kendimize dü
şen hisseyi yerime getirdik, Türk eserleri tercü
me edildi. Siz de buna mukabil bizim şu, şu, 
eserlerimizi tercüme ediniz... 

TaJhmin buyurursunuz ki, onların bize; «za
ten tercüme edilmiştir» dedikleri eserler, ken
di ideolojilerine uygun olan ve Türk müellifle
rinin bu yönde yazmış oldukları eserler ola
caktı. 

Şimdi, biz, bu hükmün konulmasiyle, Türki
ye'nin ikili menfaatler yönünden ve Türkiye'
nin tanıtılması yönünden hangi eserlerin terci-
han tercüme edilmesini istediğimizi teklif ede
cek durumdayız ve bu tekliflerimiz kabul edil
mediği takdirde, karşı tarafın tekliflerini de 
bizim kabul etmemiz için sebep yoktur. 

Demek ki, bu maddenin, benden evvel söz 
alan bir sayın milletvekilinin söylediği gibi, 
- özür dilerim henüz isimlerinizi tek tek bilecek 
kadar eski değilim aranızda, inşallah bir za
man sonra tek tek isimlerinizi de söyliyebilecek 
durumda olurum - bu anlaşmada bize, karşı ta
rafın isteyip bizim istemediğimiz hükümleri 
kaJbul ettirecek bir hüküm yoktur. 
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Bu 6 ncı madde, çok tahmin ediyorum ki, 
karşı tarafın talebi üzerine değil, bizim talebi
miz üzerine bu metne girmiştir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sayın 

milletvekilleri lütfen oyunu kullansın efendim. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Sayın Mustafa Üstündağ, buyurunuz efen

dim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (İKonya) — Sayın 
Başkan, sayım milletvekilleri; 

ISaym Dışişleri Bakanımızın açıklamasından 
sonra Romanya Sosyalist Cumhuriyeti ile Tür
kiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ilim ve 
Sanat Münasebetleriyle İlgili Anlaşmanın mahi
yeti tarafımızdan daha iyi anlaşılmış bulunmak
tadır. Ancak; düşündüğüm bâzı konulan, gö
rüşlerinize arz etmek için buraya gelmiş bulu
nuyorum. 

'Geçen yıl, bu ay içerisinde Sayın Cumhur
başkanımız Cevdet Sunay'ın Sayın Başkan Çe-
vuşesko'nun davetlisi olarak gittikleri Roman
ya'da beş günlük bir seyahatte bulunduk. Bu 
beş günlük seyahat süresinde Romanya'da Türk 
kültürünün ve islâm kültürünün birçok görün
tülerini beraberce gözledik. Birçok Türk soy
daşlarımızla konuştuk, Türk camilerini, Türk 
mezarlıklarını, birçok Türk kültür eserlerini 
gezme fırsatı bulduk. Bütün bu konuşmaları
mız sonucunda aldığımız izlenimler şunlardır : 

Romanya'nın komünist bir memleket ol
ması, Türkiye ile kültür alış verişinde bulun
maması dolayısiyle, orada bulunan Türkler 
Türk kültürünün, Türk yayınlarının, Türk 
edebî eserlerinin hasreti içinde yanıyorlardı; 
'bütün çabalarında, bütün sözlerinde bu ihti
yacı bize aksettiriyorlardı, Sayın Reisicum
hurumuza ve o günkü Sayın Dışişleri Bakanı
mıza bu görüşlerini getiriyorlardı. 

Arkadaşlarımın en çok takıldığı 6 ncı 
madldeyi, bilâkis ben şahsan - Sayın Bakan da 
gayet güzel açıkladılar - Türkiye için son de
rece faydalı görüyorum. Çünkü; Romanya 
belli totaliter bir sistemin içinde olduğu için 
orada, Romanya'nın kendi millî menfaatleri 
dışında pek edebî öser veya bâzı kültürel ça
lışmalar bulamazsınız, ama açık bir rejim içe
risinde işliyen, çalışan Türkiye'de birçok yönlü 

eserler bulmanız mümkündür. Bilhassa o son 
ifadenin, yanli, «Bu eserler ilgili memleket ta
rafından seçilecek ve teklif edilecektir.» ifade-
'sinin bizim memleketimiz yararına olduğu ka
nısındayım. Çünkü, bunu koymadığımız zaman, 
Türkiye,den tamamen kendi yönsemelerine 
uygun pek çok eser bulup tercüme etme fır
satı bulacaklardır. Oysa biz bunu bulma imkâ
nına sahip değiliz. Çünkü, biraz evvel de 
arz ettiğim gilbi, o rejim iıçerislinde çeşitli 
dalgalı bir eser serisi görmek imkânına sahip 
değiliz. 

ıBu bakımdan; kendi memleketimiz açısın
dan anlaşmayı düşünürken, yalnız Romaya'-
nın bize sokacağı eserler açısından değil, ken
di memleketimizin de, oradaki ırkdaşlarımıza, 
oradaki Türklere götüreceği kültürel açıdan 
meseleyi mütalâa etmek mecburiyetindeyim. 

Bu bakımdan, genel görüntü olarak anlaş
ma gayet dikkatle hazırlanmıştır, verimli bir 
çabadır, baştan ayağa oradaki ırkdaşları
mıza kendi kültürümüzü, kendi çalişmaları-
mızı aktarmak ve onları beslemek yönünden 
büyük bir fayda getirecektir. 

O, beş günlük gezide ben, bu anlaşmanın 
ihtiyacını hakikaten çok duydum, hemen he
men geziye iştirak eden arkadaşlarımızın 
hepsli bunun ihtiyacını duydu. 

Diğer bir nokta değerli arkadaşlarım; 
Yüce Meclisin birçok konularda açık olması 
ihtiyacına hepiniz gibi inananlardan birisi
yim. Bir konuda zannediyorum mecburiyet 
hisedeceğiz, dogmatik fikirlerden, peşin hüküm
lerden ayrılarak açık olmak mecburiyetin
deyiz. Çünkü, dünya gittikçe o kadar küçül
mektedir ki, ulaşımın ve komünikasyonun 
gelişmesli dolayısiyle, bu küçülen dünyada ne
reye kadar, «şu memleket şudur, bu memle
ket budur» diye bunları kendimizden hariç 
tutmaya muvaffak olabileceğiz., istesek de ola-
mıyacağız. Çünkü, psikolojik ve soyolojik: ger
çekler odur ki, şu Mecliste dahi, bilmediğimiz bir 
şahıs gelse de, «şu elimin içindeki nedir » diye 
(bir şeye saplansak, eğer elinin içini açmıyorsa te
cessüsümüzü daha çok tahrik edecek ve eli
nin içindekini öğrenmek için bizim dikkatli
mizi daha çok çekecektir; ama ellinin içini 
açtırırdanız hiçbir şey olmadığını göreceğiz 
ve bu meseleye o kadar İlgi duymıyacağız. 
Bunu bir misalle açıklamak isterim. 
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İhtilâl, Türkiye'deki inkılâptan sonra bir
çok Türk öğrencileriyle birlikte Amerika'ya 
gittiğimiz günlerde, Türk öğrencilerinim Anıe-
rikadaTri kütüphanelerde daha ziyade sol 
yayınlara saldırdığını görüyoruz. O günlerlde 
sol yayınlar Türkiye'de neşriyatta yoktu, sol 
yayınların neşriyatını yapamıyorduk. 

Bununla şunu getirmek istiyorum : 
Yasaklar ve kapatmalar, inisanoğlundaki 

tecessüsü o derece yukarıya doğru fırlaltı-
yor ki, derslerimizin en sıkışık zamanında 
dahi,-bâzı vazarların eserlerini alıp okuyaca
ğız diye derslerimizi ihmal ettiğimiz günleri 
topluca-gayet iyi bilirim. 

IBugün, binlerce öğrencimiz Almanya'da
dır, binlerce öğrencimiz ingiltere'dedir, Ame
rika'dadır veya birçok memleketlerde tah
sildedir ve bu memleketlerde düşündüğümüz 
eserlerin hepsi kütüphanelerdedir. Bizim mem
leketimizde olmadığı günlerde Amerikan kü
tüphanelerine doldurulduğu gibi ve bizim 
Ibunlara saldırdığımız gibi... 

İDünyanın bu gitikçe küçülen döneminde, 
biz bu nevii kültürel anlaşmaların karşısına 
çıksak bile, bir şey halledeceğimize inanamı
yorum. Çünkü, dünyalda hareket haline gelmiş, 
ulaşım ve komünikasyonun hızlanması dolayı-
siyle, bu gidişte öğrencilerimiz veya bir çok
larımız veya milletvekilleri olarak bizler dı
şarıya çıktığımız zaman veya yabancı dil bilen 
arkadaşlarımızın çalışmalariyle bunlar, ha
zan tam cididî olarak öğrenilmese bile yarım 
yamalak öğrenilirse, ki en tehlikelisi odur, o 
yarım yamalak öğrenilenin neticesi burada ak
tarılacak ve gençliğin, büyük kütlenin tecessü
sü daha çok çekilerek bence daha zararlı ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarımdan şunu istirham ede
rek kürsüden ayrılmak istiyorum : 

Anlaşma, oradaki vatandaşlarımızı gerçek
ten memnun edecektir. Çünkü onların, bizim 
kültürümüzün ne derece açlığı içerisinde olduk
larını gayet iyi yaşadım. Tek Türkçe kitaba 
Taslamıyorsunuz. Okullarda Türk çocukları var, 
okuyorlar; ama tek Türkçe esere raslıyamıyor-
sunuz. Bu, oradaki vatandaşlarımıza büyük bir 
hizmet olduğu kadar; bilim, ilim beynelmilel
dir, bu Rusya'da olabilir, Romanya'da olabilir, 

Bulgaristan^da, Amerika'da olabilir, Çinide ola
bilir; nerede olursa olsun ilim ilimdir, memle
ketimizin gelişmesi, toplumumuzun ilerlemesi 
için bunu paylaşmak mecburiyetindeyiz. Sanat
lar, güzel sanatlar, edebî değerleri olan birçok 
«serleri paylaşmak zorundayız. Bunun ideoloji
si şu veya bu olabilir; ideolojisi bizi enterese 
etmez; ama onun ilmi, onun büyük sanatı bizi 
ilgilendirir. Ona değer vererek kendi toplumu
muzu bu yönde geliştirmek mecburiyetinde ol
duğumuza inananlardanım. Gönülden şunu ifa
de etmek isterim; öyle bir rejimin içerisinde 
Türkiye'yi gönül hiçbir zaman görmek istemez. 
Çünkü, onun acılığını da oraya gidip yaşıyan 
arkadaşlarım gayet iyi duyarlar. 

Bu teklifin, memleketimiz için yararlı ola
cağına gönülden inanıyorum. Oylarınızı müspet 
yönde kullanmanızı diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti-
yen başkaca sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmeden evvel bir takrir var, 
takriri okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1906 tarihin
de imzalanan İlim ve Sanat Münasebetleri An
laşmasının 6 ncı maddesi hakkındaki Hüküme
tin dikkatinin çekilmesi için İçtüzüğün 112 nci 
ve 113 ncü maddeleri uyarınca söz konusu tasa
rının ilgili komisyonlara iadesini, tehirine ka
rar vermek üzere, arz ve teklif ederiz. 

Konya Trabzon 
özer ölçmen Necati Çakıroğlu 

Rize 
Hasan Basri Albayrak 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine göre, 
maddeler üzerinde itiraz vâki olamıyacağı ci
hetle, tümünün komisyona gönderilmesi hususu 
talebedilmektedir. Bu ciheti oylarınıza arz ede
rek kararınızı istihsal edeceğim. 

Komisyona iadesi hususunu kabul buyuran
lar lütfen işaret etsinler. Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz * 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Türkiye Cumlıuriyeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1906 tarihin
de istanbul'da imzalanan (ilim ve sanat müna
sebetleri Anlaşması) nın onaylanmasının uygun 

bulunduğuna ıdair kanun tasarısı 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ro

manya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Tem
muz 1006 tarihinde İstanbul'da imzalanan, 
«ilim ve Sanat Münasebetleri Anlaşması» nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. . ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın Kork-
mazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 
Efendim, biraz önceki önergede de ifade edil
diği gibi, bu anlaşmaların madde madde müza
keresine içtüzüğümüz imkân vermemektedir. 
Ancak tümü üzerinde görüşmeler yapılır. 

BAŞKAN — Zannederim İçtüzükteki o mad
de, «'anlaşmaların maddeleri üzerinde tartışma 
yapılamaz» şeklindedir. Kanunun maddelerini 
İçtüzük prosedürümüze göre Meclisten müzake
re ederek geçireceğiz efendim. Birisi anlaşma 
maddesi, tüm anlaşmaya bağlı; meselâ 100 mad
de olabilir, 300 madde olaJbilir. 300 maddelik bir 
anlaşmayı Meclisimiz 3 madde halinde kabul 
eder : Filân devletle anlaşma hususu, yürürlük 
hususu, yürütmeye yetkili organ hususu. O ba
kımdan prosedürümüz tahmin ederim ki, yolun
dadır, kanun yapım nizamına uygundur. 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-

9 . 4 . 1971 O : 1 
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yenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu kanun yayımlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — MaJdde üzerinde görüşmek isti

yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
etiiyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. 

Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 

Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik 
ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının açık oyla
masına 105 sayın üye katılmış; 103 kabul, 1 ret, 
1 çekinser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk sağlana
mamıştır. 

'Gerek bu tasan, gerek müzakeresi bitirilmiş 
bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı gelecek 
birleşimde açık oylarınıza arz edilecektir. 

Genel Kurulda yeterli çoğunluğumuz bulun
madığı cihetle, 12 . 4 . 1971 Pazartesi günü 
Saat 16,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 17,35 

>m* • « 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik ve Kül
tür Anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
MelBh Kemal Küçükte-
pepınar 
Elmir H. Postacı 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Hamdi Hama/mcıoğlu 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Bingit 
İbrahim. Cüceoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVÎN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURDUR 
Mehmet özhey 

BURSA 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeikinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
105 
103 

1 
1 

340 
5 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Kemal Ba'ğcıoğlu 
Zekiye Gülsen. ^ 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Kem^l Demdrer 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Rasim CÜnisli 
Selçuk Erverdd 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılınç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Sezai Orkunt 
Necdet Uğu'r 

İZMİR 
Şevket Adalan 
M. Hulusi Çakır 
Ali NaM Üner 

KARS 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

Hayrettin Nakiboğlu 
KIRKLARELİ 

Mehmet Afcagün 
KIRŞEHİR 

Mustafa Kemal Güneş 
KOCAELİ 

Salb-ri Yahşi 
KONYA 

Mustafa Kulbilay İmer 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçımen 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zefceriya Küüşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin) Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

RİZE 
Hasan Basri Alibayrak 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TOKAT 
Isımet Killimi Dalıcı 
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İfcjmaül Hakkı Biriler 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal' 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahrii Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

[Reddeden] 
İZMİR 

Burhanjettün Asutıay 

[Çekinser] 
ANKARA 

A. Sakıp Hiçerimez 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Neşet Tanndağ 
ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Kevni Nedimoğlu 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

84 NCÜ BİRLEŞİM 

9 .4 .1971 Cuma 

Saat : 15,ıQ0 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtmıa tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının omaylıanmıas'inın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1971) 

X 4. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI neı maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 

X 5. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 tarihli La Haye Anlaşması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

raporu (1/353) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma ta
rihli : 8 . 3 . 1971) 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zalbııtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/034) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 .12 . 1Ö70) 

3. — Osman Salmanıkurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

o. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. .Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtana tarihi : 23 .12 .1970) 
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6. — Harcırah Kanununa :efc kaınun tasarısı 

ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek). (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 .1970) 

X 7. — Belediye 'Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili îlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

8. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî nıemurlar Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

9. — Salihli ilçesinin Eısıkicamıi mahallesi 
102*8 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma .20 . 10 . 11945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (8/46). (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 02 . 2 . 1971) 

10. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, oilt 5, sayfa '5(2 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emiine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, öDüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu rapora (13/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1971) 

11. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 .1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında BaşJbakanliJk tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (IS. Sayısı : 47 ye 1 imi ek) 
(Dağıtma tarilhi :22 . 2 . 1971) 

12. — İzmir ilime bağlı Çeşme 'ilçesinin. Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun l ö l hane, 7 »cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptın'lmıasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu ('3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nıci ek) (Dağıtma tarihi : 

22 . 2 . 1971) 

13. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 r 

cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osıman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğuımlıı 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 'Çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1519) (S. Sayısı : 78 e 1 mci 
ek) (Dağıtma tarilhi : 22 . 2 . 1971) 

14. — Turgutlu'nun Bamıidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.19136 do
ğumlu Faik Vartekli, 'Turgutlu Hamid'iye ma
hallesi 846 hane, cilt '27, sayfa 20 do nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamiıdiye imahaMesıi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş ımıahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partilci'-
nin ölüm cezasına çarptınDmaiarı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo<-
ru (ı3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

15. — Sakarya iline bağlı Akyazı kaızıasımn 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

16. — Ceylan Kökteın'ıin cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

17. — Osman Nuri VuraJİ'm cezasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

18. — Bor ilçesinin Kemerhisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez-



keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

19. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez «bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız 'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

20. — Eskişehir'in Alpu mahiyesımıin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

X 21. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

22. — DüzıoeınMi ıGölkaya bucağımın Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 , . 1330 Tonya - İs-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

23. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Bahkçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkın- -
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

24. — Kastamonu iline (bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı îbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

25. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

26. — Bursa MM'eltvekili Kasım (kıadım'ın, 
çırak, ıkalıfa -ve ustalık kıanum Itöklifi *ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışama ve H â n 
feomisyomlıaırınidan seçilen 4 ler üyeden kurulu 
5 Nıo. lu ıGeçici Komisyon raporu (2/14) (IS. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10,(3.1971) 

27. — Halil Çclik'in, cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/312) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

28. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

29. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 31. — Bursa Milletvekili Kasım Önadum'ıın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. 'Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 
32. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'nı 

yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er-

X 30. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı 'Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu-
ınunon bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 



oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 33. — Mardin Milletvekilli Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun

ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 



Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti arasında 
30 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
münasebetleri anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri 
Komisyonları raporları (1 /102) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 12 . 196b 

Kanunlar ve Kararlar 
TetkikDair&si 

' Sayı : 71 - 436/9475 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 5 . 10 . 1960 tarih ve 71 - 436/570 sayılı yazımız. 
Di|işleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakan-

lar Kurulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sos
yalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 tarihinde îstanlbulda imzalanan (tüm ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşması) nm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» gerek
çesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Memleketimiz ile Romanya arasındaki kültür münasebetleri 1961 senesinde Kültür Mü
badele programları çerçevesinde düzenlenmeye başlamış ve her yıl biraz daha gelişen müna
sebetlerin 1964 yılından itibaren yıllık protokollere bağlanması uygun görülmüştür. 

Bunlardan 1964 yılı Protokolü 22 Temmuz 1964 te ve 1965 yılı Protokolü 25 Mayıs 1965 te, 
nlmzalanmıştır. 

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanının ve Dışişleri Bakanınım memleketimizi ziyaretleri sıra
sında 'bir kültür 'anlaşmasının imzalanması Ankara'daiki Romanya Büyükelçiliği tarafından teklif edil
miş ve Türk - Romen Kültür Münasebetlerimin bir anlaşma akdi için olgun bir hale ıgelmiş ol
duğu göz önünde tutularalk teklif Bakanlığımızca da uygun karşülanımıştır. Böylece Türkiye JLe 
Romanya arasında 30 Temimuız 1966 tarihinde İstanbul'da Dışişleri Bakanımız tarafından bir 
«İlim ve Sanat Münsebetleri Anlaşması» imzalanmıştır. 

On maddeden kurulu olan Anlaşma ilim adamı, konferansçı, slanatçı, sporcu mübadelelerini, 
karşılıklı sergiler tertibini', edebiyat eserlerimin karşılıklı olarak tercüme ve yayınlanmasını, 
resital ve konserler düzenlenmesini öngörmektedir. 

Anlaşmanın, ilim ve sanat ımübadelerinin artmasına ve dolayıısiyle iki mıemlleket arasındaki 
dostluk bağlarının kuvvetlenmesine yol .açacağı ümJidedilımektedir. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 1/102 
Karar No. 8 

26 . 12 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Başıkalnllığmız tarafımdan (Komisyonumuza tevdi ©dilen Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sos
yalist Cumhuriyeti arasında 30 'Teimımuz 1966 tarihinde İstanbul'da imzalanan ilim -ve sanat mü
nasebetleri Anlaşımasınım onaylaınımaısının uygun bulunduğuna ıdaiır kanun tasarısı ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle /tetkik ve müzakere (edildi. 

Tasarının 'gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca 'benimsenmiş ve tasarı 
metni ile 'beraber aynen kaibul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonuna tevdi ©dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Istaınfbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Balıfceıslir 
C. Billgehiajn 

İmzjaldia ıbüluınıaımıaidı 

Kolnya 
T. Y. öztiuma 

İmdada ibruilıumıamıadı 

Sözcü 
Amaisya 
S. Aygün 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

Konya 
M. Üstündağ 

Kâtip 
Uşak 

Â. Turan 

Çankırı 
Söz Ihıalkjkıım. ısafklıldur 

N. Ç. Yazıoıoğüru 

Niğde 
Söz hakkım Mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 

Ankara 
(M. Maden 

lımıaada bulunıaımadı 
Denizli 

'<8. Arslan 

Nevşehir 
H. Biaşjeır 

İmaajdja bulunamadı 

Dışişleri Komisyonu raporu 

. Millet Meclisi 
Dışişleri Kamisyonu 

Esas No. 1/102 
Karar No. 4 

Yülksek Başkanlığa 

2 . 3 . 1971 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti iaraisında '30 'Temmuz 1966 tarihin
de İstaımbul'da imzalanan İllim ve (Sanat Münasebetleri Anlaşımasnnın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair olaın kanun tasarısı, ilgili (Bakanlık ıtemısilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, ıgerıekçede ide belirtildiği 'üzere, Kültür Anlaş-
ımaisma mütedair olan tasan, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak aynen fcaibul edilmiş
tir , 

(Genel Kurula arz 'edilmek. üzere Yüksek Bakanl ığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 

Afyon KaraJhıilsiar 
M. B. Çerçel 

(Sözcü 
İzmir 

Ş. Osma 

Ayldun 
M. K. Yılmaz 

M 
fetamibul 
. Yardıma 

Kâtip 
Balıkesir 

A. 1. Kırımlı 

Çankırı 
H. Dağlı 

\ 

Adana 
A. B. Güllüoğlu 

îsltanibuil 
İV. /. Tokgöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tiirlkiye Cumhuriyeti, ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 tarihimde 
İstanbul'da imzalanan (ilim ve sanat münase
betleri Anlaşması) nın onaylanmasının uygum 

bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Eo-
ımıamya Sosyalist Cumlıuriyeti arasında 30 Teım-
ımuz 1966 tarihinde İstanbul'da imzalanan, 
«İlim ve ıSanalt Münasebetleri Anlaşması» nm 
'onaylanması uygun 'bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kaimimin 'hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

29 . 11 . 1969 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Adalet Bakanı 

Y. Z. önder 
İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

1. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
O. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticarelt Balkanı 
A. Dalla 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. î. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

İV. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

î. Sezgin 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA SOSYALİST CUMHURİYETİ ARASINDA İLİM 
VE SANAT MÜNASEBETLERİ ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ilim ve sanat 
sahasındaki münasebetlerini geliştirme arzusu ile, iki memleket arasındaki ilim ve sanat mü
badelelerini tanzim etmek üzere bir anlaşma akdetmeye karar vermişler ve bu maksatla tam yet
kili murahhaslarını tâyin etmişlerdir. 

Bu murahhaslar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde : 1 

Yüksek Âkıd taraflar iki memleket arasında ilim ve sanat mübadelelerini geliştirmeye matuf 
teşebbüs ve tasavvurları teşvik edeceklerdir. 

Madde : 2 

Yüksek Âkıd taraflar iki memleketin bilim çevreleri arasında temasları ve bilginlerin, profe
sörlerin, konferansçıların karşılıklı ziyaretlerini teşvik edeceklerdir. 

Madde : 3 

Yüksek Âkıd taraflar iki memleketin sanat çevreleri arasındaki temasları ve aynı zamanda 
orkestra şefleri, rejisörler veya opera sanatçılarının, şu veya bu müzik eserlerinin icrasına veya 
temsiline geçici olarak iştirak etmek üzere karşılıklı ziyaretlerini teşvik edeceklerdir. 

Madde : 4 

Yüksek Âkıd taraflar kendi memleketlerinde diğer tarafa ait resim, el sanatları ve folklor 
sergilerinin tertibini kolaylaştıracaklardır. 

Madde : 5 

Âkıd taraftan herbiri diğer tarafa mensup sanatçıların klâsik veya modern müzik veyahut 
halk müziği sahasında icra edeceği resital ve konserlerin tertibini kolaylaştıracaktır. 

Madde : 6 

Yüksek Âkıd taraflar diğer tarafa ait edebî eserlerin tercümesini ve yayınlanmasını teşvik 
edeceklerdir. Bu eserler ilgili memleket tarafından seçilecek ve teklif edilecektir. 

Madde : 7 

Keza, Yüksek Âkıd taraflar, ülkeleri arasında spor temaslarını, çeşitli spor alanlarında ekiple
rinin karşılaşmasını temin ve antrenör, hakem, v. s. mübadelesi sureti ile teşvik edeceklerdir. 

Madde : 8 

Yüksek Âkıd taraflar, mevzuatlarına uygun olmak şartı ile, yukarda zikredilen alanlar dışın
da da ilim ve sanat temasları tertibedebileceklerdir. 

Madde : 9 

Yüksek Âkıd taraflar yukarda gösterilen faaliyetleri, müştereken hazırlanacak senelik prog
ramlar dâhilinde, gerçekleştireceklerdir. 
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Madde : 10 

îşbu Anlaşma, tasdiknamelerin teatisi tarihinde üç sene için yürürlüğe girecektir. Bu müd
detin sonundan altı ay evvel yazılı bir ihbarname ile feshedilmedikçe, Anlaşma zımnen yellenmiş 
sayılacaktır. 

Tam yetkili murahhaslar, karşılıklı olarak yetki belgelerini tetkik ettikten ve bunları usulüne 
uygun bulduktan sonra, Fransızca olarak hazırlanmış işbu Anlaşmayı imzalamışlar ve mühürle
rini vazetmişlerdir. 

İstanbul'da, 30 Temmuz 1966 tarihinde, iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti adına 
îhsan Sabri Çağlayangü Comeliu Manescu 

Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

—» 
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