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1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altm-
soy'un, Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Kıbrıs konusunda ve genel dış politi
kamız üzerinde bilgi edinilmek için Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi 
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2. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri se
çimi kanun tasarısının geçici bir komisyon
da görüşülmesine dair verdiği önergenin, 
Kıbrıs konusunda açılmış bulunan genel 
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de Kıbrıs dâvası için son alman karar 
karşısında, Millet Meclisinin aydınlanması
na ve millî menfaatlere uygun tedbirlerin 
ortaya konmasına imkân vermek üzere 
Kıbrıs konusunda bir genel görüşme açıl
masına dair C. H. P. Grupu adına verilen 
önerge ile Türk umumi efkârının Kıbrıs 
dâvasının geçirmiş olduğu safhalar ve va
rılmış olan merhale ve sebepleri hakkında 
bilgi sahibi olabilmesini ve milletvekilleri
nin düşünce ve kanaatlerini ifade edebil
melerini teminen bir genel görüşme açıl
masına dair A. P. Grupu adına verilen 
önerge, (8/, 8/2) 153 :162,162:190,191:208 
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1. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-

eu'nun, Seydişehir belediyesine ait içme 
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Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/2) 208:210 

2. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erkin'in, Ordu ilinin Ünye ilçesinde 
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yına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer ile İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm yazılı cevapları (7/7) 210:21] 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'ta kjıraluş çalışmala

rı yapılan Karayolları Bölge Teşkilâtının 
şubeleriyle ve bütün imkânları ile birlikte 
ne zaman faaliyete geçeceğine dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Eteni Er
dinç'in yazılı cevabı (7/10) 211:213 

4. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, ormanla ilgisi görünmiyen tapulu ara
zinin sahiplerine iadesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair soru önergesi Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı 
(7/12) 213:214 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 

Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bilgin ve 
Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, Genel 
Kurul toplantı saatlerinin yeniden düzenlenmesi 
hakkındaki önergeleri okundu, kabul edilmedi. 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 4 ar
kadaşının 15 Haziran 1964 günlü 105 nci Birle

şimdeki gizli oturum tutanaklarının yayınlan
masına karar verilmesine dair önergesi okun
du, üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, açık 
oya sunuldu. 

Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 5 
ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının, . gündemdeki di
ğer işlerden de önce ve tasarıya dair Plân Ko
misyonunca yeniden hazırlanan raporun dağı
tılmasından sonra aradan 48 saat geçmemesine 
rağmen görüşlmesine dair Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın, önergesi kabul edildi ve tasa
rının tümünün görüşülmesine bir süre devam 
olundu. 

Birleşime ara verildi. 

Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

İKİNCİ OTURUM 
15 Haziran 1964 günlü 105 nci Birleşimdeki 

gizli oturunm tutanaklarının yayınlanmasına da
ir verilen önergenin birinci oturumda yapılan 
açık oylamasının tasnifi sonunda reddolunduğu 
bildirildi. 

Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 nci ve 
6 ncı maddeleri hükümlerinim değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesine de
vam edilerek maddeleri kabul olundu ve tümü
nün de açık oylaması sonunda kabul edildiği 
anlaşıldı. 

Gelir Vergisi ile ilgili tasarımın görüşülmesi 
sırasında, «son söz milletvekilinindir» hükmü
nün grup sözcülerinin diğer milletvekillerine 
takdimi suretiyle uygulanamayacağı yolunda 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ta
rafından verilen önerge, üzerinde yapılan gö
rüşmelerden sonra, reddolumdu. 

Vaktin saat 24 e gelmesi sebebiyle Kıbrıs 
konusundaki genel görüşmelere devam imkânı 
kalmadığı bildirilerek 29 Aralık 1965 Çarşamba 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

Kâtip 
Manisa 

Önol Şaka) 
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SORULAR 

Sözlü sorular j 
1. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-

lu'nun, yakın Şark memleketleriyle iktisadi, 
ticari, kültürel ve siyasi alanlarda iyi münase
betlerin kurulabilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesi (6/145) (Baş
bakanlığa ve Dışişleri Bakanlığına gönderil
miştir) 

2. -— Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasnın ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair sözlü 
soru önergesi (6/146) (Bayındırlık, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlıklarına gönderilmiştir) 

3. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması husu
sunun düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önergesi (6/147) (Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir) 

4. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
Kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka 

2. — GELEN 

Raporlar 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/58; Cum
huriyet Senatosu 1/615) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 8, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 734) 
(Gündeme) 

tevzi edilip edilmediğine dair sözlü soru öner
gesi (6/148) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

5. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konu
sunun hangi tarihte ele alındığına dair sözlü 
soru önergesi (6/149) (Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gönderilmiştir) 

6. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi ka
biliyetlerine göre kullanılması konusunda ne 
gibi tedbirler alındığına dair sözlü soru öner
gesi (6/150) (Tarım Bakanlığına gönderil
miştir) 

Yazık soru 
7. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'in, 

Aralık 1965 tarihli bâzı gazete ve dergilerde 
Millî Türk Talebe Federasyonunun, Rusya'dan 
para yardımı gördüğü haberlerinin ne dereceye 
kadar doğru olduğuna dair yazılı soru önergesi 
(7/24) (Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir) 

KÂĞITLAR 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet .Meclisi 1/63; Cumhuriyet 
Senatosu 1/616) (Gündeme) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 9; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 735) 

..<... 



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

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 30 ncu Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo
ruz. 

3. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Anayasamın 88 nci maddesi gereğince Kıb
rıs konusunda ve genel dış politikamız üzerin
de bilgi edinilmek için Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/1) 

BAŞKAN — Meclis kararı gereğince genel 
görüşme sonuna bırakılmıştır. 

2. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçimi kanım 
Aiaarısının geçici bir komisyonda görüşülmedin. 
dair verdiği önergenin, Kıbrıs konusunda açıl
mış bulunan genel görüşmeden sonraya bıra
kılması hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Bugünkü gündemin sunuşları kısmındaki 

takririmin Kıbrıs hakkındaki genel görüşme 
bittikten sonra oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Adalet Bakanı 
Hasan Dinccr 

BAŞKAN —• Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/18.2) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıdaki adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 

Başkanlık Divanının 27 . 12 . 1965 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz alunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Maraş Milletvekili Hacı Ahmet Özsoy, 
20 gün, hastalığına binaen, 7 . 1 2 . 1965 tarihin
den itibaren. 

Samsun Mil] et vekili Bahaddin Uzunoğlu, 
10 gün, mazeretine binaen, 24 . 12 . 1965 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

«Maraş Milletvekili Hacı Ahmet Özsoy 
20 gün, hastalığına binaen, 7 . 12 . 1965 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Samsun Milletvekili Bahaddin Uzunoğlu, 
10 gün, mazeretine binaen, 24 . 12 . 1965 tari
hinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Meclis Başkanının ve onun şahsında 
milletvekillerinin yeni yıllarını kutladığına dair 
Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'm ve Ge
nelkurmay Başkanının ve onun şahsında Türk 
Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının yeni yıllarını 
kutladığına dair de Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli'nin telgrafları 

BAŞKAN — Telgrafları okutuyorum. 

— 152 — 
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Sayın Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin içten gelen yeni 

yıl tebriklerini Yüce Başkanlığınız aracılığı ile 
Millet Meclisinin sayın üyelerine saygı ile arz 
ederim. 

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral 

Cevdet Sunay 
(Alkışlar) 

4. — GENEL 

1. — Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıb- I 
rıs dâvası için son alınan karar karşısında, 
Millet Meclisinin aydınlanmasına ve millî men
faatlere uygun tedbirlerin ortaya konmasına I 
imkân vermek üzere Kıbrıs konusunda bir genel 
görüşme açılmasına dair C. H. P. Grupu adına 
verilen önerge ile Türk umumi efkârının Kıbrıs I 
dâvasının geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış I 
olan merhale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi 
olabilmesini ve milletvekilerinin düşünce ve 
kam-aatlerini ifade edebilmelerini teminen bir 
genel görüşme açılmasına dair A. P. Grupu adı^ 
na verilen önerge. (8/1, 8/2) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz sırası C. K. M. P. Grupu adına Saym Al
paslan Türkeş'indir. Buyurun Sayın Türkeş. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA ALPASLAN 
TÜRKEŞ (Ankara) — Çok muhterem milletve
kili arkadaşlarım; uzun zamandan beri bütün 
Türk Milletini derinden ilgilendiren Kıbrıs ko
nusu üzerinde duruyoruz. Bu konu üzerinde 
sözlerime başlarken önemli gördüğüm bâzı hu
susları ifade ederek konuya girişeceğim. 

Herşeyden önce millî birlik ve millî bütünlü
ğümüzü korumanın yolunu bulmalı ve gözetmeli
yiz. Bugün yaptığımız mücadele sadece bir Kıb- I 
rıs mücadelesi değildir. Bizi çevreliyen şartlar
la bir varlık ve yaşama mücadelesidir. Kıbrıs'
ın arkasından başka gailelerin ortaya çıkması 
muhtemeldir. Onları da başarı ile çözüme ulaş-
tırabilmekliğimiz, birlik ve beraberliğimize bağ
lıdır. Bunu sözlerimin başında ifade etmeyi çok 
gerekli saydım. 

Muhterem arkadaşlarım; Kıbrıs konusu üze
rinde konuşurken Kıbrıs'ta bugüne kadar Türk 

Saym Orgeneral Cevdet Sunay 
Genelkurmay Başkanı 

Ankara 

Millet Meclisi üyeleri adına zatıâlinizin ve 
şahsınızda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ulaştığı
mız yeni yıllarını en iyi dileklerimle kutlar, say
gılarımı sunarım. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

(Alkışlar) 

GÖRÜŞME 

Milletine yaraşır şekilde mücadele etmiş olan 
Kıbrıs - Türk halkını, Kıbrıs Mücahitlerini, 
başlarında bulunan Kıbrıs - Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Saym Doktor Küçük olmak 
üzere hepsini selamlamayı kalbden gelen sevgi, 
saygılarımızı ve kendilerini derin ilgiyle iz
lediğimizi belirtmeyi çok şerefli bir vazife sa
yıyorum. (C. K. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, biz C. K. M. P. 
Grupu olarak genel görüşme açılmasını bu konuda 
uygun görmemiştik. Bunun yerine Meclis araş
tırması açılmasını ve aynı zamanda liderler 
toplantısı yapılarak çözüm beklemekte olan bu 
konuyu acele bir çözüm yolu araştırmanın da
ha uygun olacağını düşünmüştük. Genel gö
rüşmenin bundan önce cereyan etmiş olan saf
hası; genel görüşme açılmasında, düşündüğü
müz sakıncanın tezahür etmekte olduğu duy
gusunu bize vermiştir. Bugün gerek Yutanis-
tan, gerekse Makarios ve bütün dünya ef
kârı gözlerini üzerimize çevirmiş, bizim Bir
leşmiş Milletlerde aleyhimize tecelli etmiş olan 
karar karşısında takınacağımız tavrı merakla 
beklemektedirler. Hasımlarımızın görmek istedi
ği manzara, elbette bizi birbirimize girmiş, bir
birimizi suçlar ve esas meseleyi, çözüm bekli-
yen dâvayı bir kenarda unutmuş durumda gör
mektir. Biz bu düşünce ile acele liderler toplan
tısı yapılmasını ve bir taraftan da kanunun de
rinliğine - genişliğine incelenmesi için Mec
lis Araştırması açılmasını en uygun yol 
olarak düşünmüştük. Liderler toplantısı 
yapılması yolundaki teklifimiz Saym Hü
kümet Başkanı tarafından benimsenmedi. 
Fakat şu ana kadar ne Hükümette, ne de iktidarı 
temsil eden partide, çözüm bekliyen bu konunun 
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acele çözülmesi için tedbirler alınması yolunda bir 
hareket görmüş değiliz. Halbuki bizce genel gö
rüşme üzerinde karşılıklı tartışma o kadar önem
li değildir. Önemli olan, süratle çözüm bekliyen 
meseleye çözüm yolu araştırmak ve harekete 
geçmektir. (C. K. M. sıralarından alkışlar) 

Bu mesele, Türk Milletinin varlığıyle il
gili olan ve Türk Halkının samimiyetle kalbi
nin derinliklerinden gelen ilgiyle benimsemiş 
olduğu bir dâvadır. Hiçbir Hükümetin, hiçbir 
siyasi teşekkülün bunun üzerinde gösterecek en 
küçük biraz ilgi müsamaha ile karşılanmaz 
Türk halkı tarafından. Bunun üzerine dikkati
nizi çekmekte çok fayda mütalâa ediyorum. 

Kıbrıs meselesinin önemi : 
Muhterem arkadaşlarım, bir devletin genel 

politikası herşeyin başında gelir. Bunun dışın
da, münferit meseleler ancak genel politika
nın ışığı içinde görülür ve genel politikaya uy
gun bir çözüm yoluna doğru yöneltilir. Onun 
için Kıbrıs meselesini düşünürken Türkiye'nin 
genel politikasını, millî hedeflerini ve millî 
politikasını düşünmek ve bunun ışığında, bu
nun çerçevesinde Kıbrıs'ın ne şekilde bir çözü
me doğru yöneltilmesi icabedeceğini araştır
mak gereklidir. 

Türkiye'nin genel politikasının anadayana-
ğı; Türk Milletinin bağımsızlığının, egemenliğinin 
ve vatan bütünlüğünün her çeşit tehlikelere kar
şı teminat altında bulundurulması ve onu en 
ufak tehdit, tecavüz tehlikesi altında bırakma
maktır. Bu anapolitikanm ışığında Kıbrıs mese
lesini ve bununla ilgili diğer bütün meseleleri 
değerlendirme, çözüm bekliyen meselelerimizde 
vuzuh için şarttır. 

Kıbrıs, Türk Milleti için yalnız orada yaşı-
yan 120 bin Türkün varlığı dolayısiyle önemli 
olan bir konu değildir. Bunun ötesinde, bunun 
üstünde Kıbrıs adasının Türkiye'nin güvenliği, 
Türkiye'nin egemenliği, bağımsızlığı için taşıdığı 
jeopolitik önemi belirtmek yerinde olur. Türki
ye, Çanakkale boğazından itibaren bütün Ege 
kıyıları boyunca Antalya yakınlarına kadar 
Anadolu'dan kopmuş olan adalarla çevrilidir. 
Ve bu adalar bugün Türkiye'ye düşmanca bir 
hava, düşmanca istekler, düşmanca bir tutum 
içinde bulunan Yunanistan'ın elindedir. Bu ada
lar Türkiye'nin denizle olan irtibatını tıkamak
ta, Türkiye'nin nefes yolları üzerine hâkim bu

lunmaktadır. Bu adalardan sonra Kıbrıs'ın da 
Yunanistan'la birleşmesi, Yunanistan'ın eline 
geçmesi Antalya, Mersin, İskenderun gibi sade
ce Akdenizde bulunan limanlarımızın ve deniz
lerle olan irtibat yollarımızda aynı şekilde Yu
nanlıların tıkacı içine girmesi ve onların kont
rolü altına girmesi demek olur. 

Muhterem arkadaşlarım; Kıbrıs meselesi sa
dece bunlarla da ilgili değildir. Kıbrıs meselesi, 
çok eskiden beri tanıyageldiğimiz Yunan mega
lo ideası ile ilgilidir. Yunan megalo ideasmın 
dayandığı temelleri hepimiz biliyoruz. Bu temel
ler, eski Bizans'ı ihya etmek, Türk toprakları 
üzerinde hak iddia etmek ve Türkiye aleyhinde 
genişleme temelleridir. Kıbrıs bunun bir saf
hasıdır. Yunan Devlet adamları bunun böyle ol
duğunu açıkça ifade etmektedirler. Meselâ bun
dan evvelki Yunan Başbakanı Papaendreo şöyle 
diyor: «Kıbrıs'ın ilhakı, Yunanistan'ın Şarka 
doğru genişlemesinin ilk merhalesidir. Yine Bir
leşmiş Milletlerde Yunan Dışişleri Bakanı, Dışiş
leri Bakanımızın «Enosisten vazgeçin, biz taksim
den vazgeçelim» ifadesine karşı «Tarihin seyri de
ğiştirilemez, biz hiçbir zaman Enosisten vazgeçe
meyiz» cevabını veriyor. Bu bakımdan da Kıbrıs 
meselesi Türk Milletinin varlığı ile yakından ilgi
li olan bir dâvadır. 

Muhterem arkadaşlarım, megalo ideayı bir 
hayal olarak tavsif edip mühimsememek ve bu
nu ciddiye almayıp başımızı çevirmek mümkün 
değildir. Bundan 53 yıl önce Türkiye'nin hudut
ları Atina'ya 150 kilometre mesafedeydi. Bugün 
Yunanistan'ın hududu İstanbul'a 150 kilometre 
(mesafededir. Megalo idea tatbik edilmektedir. 
Megalo idea yürütülmektedir ve megalo idea 
Türkiye'nin aleyhinde olarak geliştirilmekte
dir. Megalo idea Yunan emperyalizminin ta ken
disidir. 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerin siyasi 
hayatlarında olsun, fertlerin hayatlarında ol
sun, her hakikat, gerçekleşen her olay önce in
sanların kafasında, insanların muhayyilesinde 
nazlı bir hayal olarak doğar. Ondan sonra in
sanların azmi ile, gayreti ile bu hayâl gerçekle
şir. İki bin yıldan beri devletsiz kalan, toprak
sız kalan İsrail'i düşünecek olursak, iki bin yıl 
sonra bu memleketin nasıl devlet sahibi oldu
ğunu, nasıl bir vatana sahibolduğunu ibretle 
görürüz. Bunun hakkında, bu devletin kurulma-
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smı temine çalışan, bunun için birçok gayretler 
sarf eden (Roçis) isminde bir zatın yazdığı bir 
eser vardır, eserin adı; «Eğer sen istersen o bir 
hayal değildir.» 

Bu kitap 19 ncu Yüzyılın ikinci yarısının 
başlarında yazılmıştır. Bugün İsrail Millet Mec
lisinin Riyaset Kürsüsünün arkasında yazılıdır. 
«Eğer sen istersen o bir hayal değildir.» 

Türk politikasının millî ve hukukî bir hede
fi olmadığından bahsedildi. Yakın zamanda 
Hükümet Başkanlığı yapmış olan eski bir Baş
bakan, Senatoda verdiği bir beyanda, Türk 
hükümetlerinin Kıbrıs konusunda millî ve hu
kukî bir politikaya sahip bulunmadıklarını, ken
disinin de iktidarı aldığı zaman Türk Hüküme
tinin hukukî ve millî hedefinin ne olduğunu 
bilmediğini beyan etti. Muhterem arkadaşlarım, 
bu bizim için ne kadar hazin. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Devletin, millî 
ve hukukî politikasını, millî ve hukukî hede
fini kim tesbit eder? Başbakan, Hükümet Baş
kanı tesbit eder. Meclis de tesbit eder. Fakat 
birinci derecede icranın başı olanın vazifesidir. 
Bunu bilmeden pusulasız" gemi gibi Hükümeti 
nasıl yürütür? Politika demek ileriyi gör
mek demektir, arkadaşlar. Politika demek tır
tıllar gibi, böcekler gibi gününü gün edip ya
şamak demek değildir. (C. K. M. P. sıraların
dan alkışlar.) Politika demek, 10 yıl ileriyi, 
50 yıl ileriyi, 100 yıl ileriyi, hattâ 500 yıl ile
riyi de düşünmek demektir. 

Muhterem arkadaşlar; devletlerin daima bir 
anapolitikalan olur. Anapolitikaları ol
ması gereklidir. Anapolitika millî hedef
leri gösterir, millî hedeflere dayanır. Ana-
politikamn yanısıra bir de günlük politika 
vardır. Günlük politika, günlük zaruretleri kar
şılamak üzere takibedilen politikadır. Bu, 
zaman zaman anapolitikaya aykırı gibi görü
lebilir. Fakat esasında anapolikamn başa
rıya ulaştırılması içindir. Türk politikasını bu 
bakımdan çok hazırlıksız görmekteyiz. Dev
letlerin politik münasebetlerinde, millî men-
faatların başka göze itilmesi esas olan kaidedir. 
Devletlerarasında menfaat alışverişleri dai
ma olagelmiştir. Bu menfaat alışverişlerin
de her devlet adamının, kendi milletini, 
kendi memleketinin menfaatlerini âzami 
ölçüde sağlamaya çalışması tabiîdir. Ge

rek ittifaklar içerisinde olsun, gerek dost
luk münasebetleri içinde olsun, devletlerin 
daima kişiliği olan bir politika takibetme-
leri lâzımdır. Kişiliği olan bir poltka. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye olarak biz, 
Dünya üzerinde söz sahibi bulunan çeşitli 
devletleri dikkate almak zorundayız. Yeryü
zünde teşekkül etmiş olan blokları hesaba 
katmak zorundayız. Bu hesaba katışlarda hiçbir 
zaman şartların bizde, yarattığı hissî tepkile
rin tesiri altında kalarak hakikatleri gözden 
kaçırmamalıyız. Bugün varlığından çok bahse
dilen Üçüncü Dünya Bloku var. Üçüncü Dün
ya haddizatında bir blok değildir. Çeşitli grup
lar halinde bulunan, hiçbir ittifaka girme
miş, ittifaka girmeyi kabul etmdyen devletler
dir. Bunların gerek propaganda yönünden 
gerek Birleşmiş Milletlerde yürütülecek siyasi 
mücadelelerde oy temini bakımından önem
leri açık ve ortadadır. Fakat bunu dikkatte 
tutarken, kuvvete dayanan politikanın tesiri
ni gözden kaçırmamak lâzımdır. Son zaman
lara kadar Türkiye'yi idare etmiş olan Devlet 
adamları, büyük kuvvetler dışında hiçbir dev
lete önem vermemek gibi bir hatalı yol iz
lemişlerdir. Bu yol ne kadar hatalı. ise, bu
gün de büyük kuvvetleri bir kenara iterek sa
dece Üçüncü Dünyaya olduğundan fazla önem 
vermeğe kalkışmak da aynı derece hatalı ola
caktır arkadaşlarım. 

Devletlerarası münasebetlerde, biraz önce 
işaret ettiğim gibi, kişiliği olan bir politika yü
rütmek ve bu kişiliği olan politikayla birlikte 
ittifaklarımızın da kişilikli politikamıza zarar 
vermiyecek şekilde idare edilmesi Türkiye'nin 
yüksek menfaatleri bakımından çok önemlidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk politikasının 
genel hatlarına bu şekilde işaret ettikten sonra 
Kıbrıs konusunda Yunanlıların çalışmalarına 
da işaret etmek yerinde olur. Yunanlılar bu ko
nuda, Yunanistan içerisinde büyük hazırlıklar, 
faaliyetler yapmışlardır. Yunanistan dışarısın
da dünya ölçüsünde geniş bir propaganda faa
liyeti tertiplemişler, yürütmüşler ve hâlâ yürüt
meye devam etmektedirler. Bunun dışında dip
lomatik faaliyetlerini, kendi millî hedeflerini 
sağlıyacak şekilde, plânlı bir şekilde yürütmüş
lerdir. Ayrıca Kıbrıs içerisinde, Kıbrıs Adası 
içerisinde de kendi hedeflerini sağlıyacak şekil-
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de plânlı çalışmalar yapmışlar ve hâlâ yapmak
tadırlar. Yunanistan'da yapmış oldukları faa
liyetleri şöyle özetliyebiliriz : Yunan kilisesi 
çok eski zamanlardan beri Türk düşmanlığının 
körükleyicisi, Yunan emperyalizminin besleyi
cisi ve kışkırtıcıdır. Bunun yanı sıra Yunan 
devlet adamlarının, Yunan basınının, Yunan fi
kir ve sanat adamlarının da Yunan halkında 
Türk düşmanlığını körüklemek ve megalo ide-
ayı canlı tutmak için çabaları hiçbir zaman 
azalmamıştır, bugün de devam etmektedir. Ya
kın zamanda Atina'nın Yeniiznıir ismi verilen 
mahallesinde Türkleri katletmekle ün salmış 
olan papaz Hristosmomos'un heykelinin dikil
mesi ve bu heykelin kaidesi üzerinde Türkler 
aleyhinde yazıların bulunması ve Yunan Baş
bakanının orada sarf ettiği sözler, Atina Üni
versitesi Rektörünün, «Küçük Asya'da Yunan 
toprakları vardır, bunlar Yunanistan'ın olacak
tır» şeklindeki ifadeleri Türkiye aleyhindeki 
düşmanlığın, Türkiye'ye beslenen kötü niyetle
rin en yakın ve en canlı misalidir. Bunun yanı 
sıra Yunanlılar dünya ölçüsünde yaygın bir pro
paganda şebekesine sahiptirler ve bu propagan
dayı gayet ustalıkla yürütmüşler ve yürütmek
tedirler. Bu propagandanın temel ilkeleri Türk
lerin vahşeti, Türklerin haksızlıkları, Yunanlı
ların haklılıkları ve Yunanlıların Türk toprak
ları üzerinde çok eskiden beri hak sahibi olduk
ları özetine dayanır. 

Bu geniş, köklü propaganda karşısında 
Türklerin, Türk Devletinin propaganda faali
yetleri, üzülerek beyan etmek lâzımdır ki, çok 
zayıftır, çok ittiratsızdır. Zaman zaman bâzı 
merkezlerde bâzı teşebbüsler halinde kendini 
göstermiş ve arkasından yine cansız bir şekil
de son bulmuş haldedir. Propagandanın önemi 
üzerine Yüksek Meclisin dikkatini çekmek iste
rim. Toptan, tüfekten, atom bombasından çok 
daha kuvvetli bir vasıtadır. Bunun üzerinde 
Türk Hükümet adamları durmalı ve Türkiye'
nin haklı dâvasını dünyanın kulağına duyur
mak için geniş bir Türk propaganda şebekesini 
kurmalı, plânlamalı, hiç vakit geçirmeden faa
liyete geçirmelidir. Yunan diplomatik faaliyet
leri de böyledir. Yunanlılar gerek Kıbrıs konu
sunda, gerek diğer kendilerini ilgilendiren me
selelerde sadece 5 - 10 yıl evvelinden beri değil, 
50 yıl, 60 yıl evvelinden beri plânlı olarak faa

liyet sarf etmektedirler. Biz ise, kendi millî dâ
valarımızda, ancak yumurta kapıya geldiği an
da ortaya çıkmaktayız, Kıbrıs meselesinde ol
duğu gibi. 

Kıbrıs'taki faaliyetler : 

Kıbrıs'ta da, Yunanlılar çok eskiden beri 
enosisi tahakkuk ettirmek için plânlı faaliyet
ler göstermişlerdir. Bu, Kıbrıs'ın İngilizler ta
rafından işgal edildiği tarihlerden çok evveline 
raslar. İşgal edildiği zaman da Kıbrıs'ın Yuna
nistan'a verilmesi için çeşitli taleplerde bulun
muşlar ve ondan sonra da her yıl bu taleplerini 
birtakım yollarla tekrarlamışlardır. Ayrıca 
Kıbrıs'taki Rum halkı hazırlamak için, bunları 
yetiştirmek için oraya devamlı öğretmenler gön
dermişler, subaylar göndermişler, onları kendi 
istedikleri istikamette hazırlamışlardır. Muhte
rem arkadaşlarım, bu faaliyetlerin sonucunda 
geçen 10 yıl içinde cereyan etmiş olan olayları 
hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. Bunların sonu
cunda Kıbrıs Cumhuriyeti meydana geldi. 

Kıbrıs Cumhuriyeti nasıl bir devlettir?.. Bu, 
suni bir devlettir arkadaşlar. Kıbrıs Gumuriye-
tini meydana getiren millet ayrı bir millet mi
dir?. Kıbrıs'ta yaşıyan iki toplum vardır. Bi
risi Türk halkı, diğeri Yunanlı olduğunu iddia 
eden ve Yunanistan'ı istiyen Rum halkı. Bu iki 
halkın bağımsız bir devlet olarak yaşama isteği 
yok. Birisi Yunanistan'la birleşmek istiyor, birisi 
Türkiye'yi istiyor. Bu iki halkın menfaat be
raberliği yok, menfaat beraberliği halinde bir 
devlet içerisinde, bir devlet çevçevesi içinde be
raber yaşamak istemiyorlar, böyle bir istekleri 
de yok. O halde, bu suni bir devlet, zoraki bir 
devlettir. Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesi için 
yıllarca İngiliz'lerle mücadele etmiş, oradaki 
Türk halkına karşı birçok zulüm ve işkence 
tatbikatını teşvik ve irade etmiş olan Papaz 
Makarios, böyle bir cumhuriyet kurulunca, bu
nun da Cumhurbaşkanlığına getirilmesi kabul 
edildi, kararlaştırıldı. Girit'te de buna benzer 
olaylar olmuştu. Girit'te, muhtariyet ilân edil
mesine karar verildi ve dendi ki, Yunan Kral
lık ailesinden bir prens Osmanlı Valisi olarak 
muhtar Girit Adasını idare etsin, Osmanlı Dev
letine adayı yine bağlı bulundurur, hizmet eder. 
Yunan Krallık ailesinden Osmanlı Valisi, Os
manlı Devletine ne kadar hizmet etti ise Cum
hurbaşkanı Makarios'un da bağımsız Kıbrıs 
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Cumhuriyetine sadakati ve bu Cumhuriyetin 
vatandaşı olan Türklere karşı samimiyet ondan 
fazla olmazdı. (C. K. M. P. sıralarından alkış
lar) Biz devleti kabul ettik ve bu devletin ya-
şıyacağma inandık. Bu arada Rumlar ve Yu
nanlılar Türkiye'nin içşartlarını devamlı olarak 
takibetmişler, dünya gidişatını da takibetmiş-
ler ve kendileri için elverişli saatin çalışması
nı beklemişlerdir. Bir taraftan Eumları silâh
landırmaya onları askerî eğitimlerle hazırlama
ya koyulmuşlar, diğer taraftan dünya kamu 
oyunu hazırlamak için propoganda faaliyetleri
ni şiddetlendirmişler, diplomatik faaliyetlerini 
buna göre idare etmişler, yürütmüşlerdir. Bü
tün bunlar olurken Türkiye ne yaptı 1. Bütün 
bunlar olurken, maalesef Türkiye bir şey yap
madı. Peki Kumların silahlanmakta olduğu, 
Rumların birtakım hazırlıklar içinde bulunduğu 
Türk istihbarat tarafından sorumlu Türk Hü
kümetine, Devlet adamlarına acaba ulaştırıl
madı mı? Ulaştırılmamışsa, demek ki, Devlet 
Teşkilâtında aksıyan taraflar vardır. Ulaştırıl
mış ise, sorumlu devlet adamları bu bilgiler 
üzerine ne gibi tedbirler düşünmüştür, ne gi
bi emirler vermiştir, ne gibi plânlar hazırla
mışlardır? Türk Devlet adamlarının gerek Yu
nanistan, gerek Makarios'un faaliyetlerini ta-
kibetmesi gerekmez mi idi? 

Amerikan'm, İngiltere'nin, Avrupa'da bulu
nan diğer devletler ve Rusya'nın ve üçüncü 
dünya devletlerinin durumunu kestirmek, he
saplamak evvelden mümkün değil miydi, ica-
betmez miydi? Nihayet 21 Aralık 1963 olayları 
meydana geliyor. Yunanlılar ve Kıbrıs'ta Ma-
karios uygun saatin geldiğini hesaplıyarak 
Türklere taarruza geçiyorlar ve Türkleri katli
ama kalkışıyorlar. Bu olayların teferruatını he
piniz biliyorsunuz. Bunlara karşı Türkiye'nin 
harekete geçmesi lâzım idi, şart idi. Fakat ge
rekli şiddette ve gereken tedbirler alınmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, bir önemli nokta 
üzerine dikkatinizi çekmeyi çok faydalı bulu
yorum. Zaman zaman bâzı devlet adamlarımız
da düveli muazzama fobisi gördük. (C. K. M. P. 
sıralarından alkışlar) Düveli muazzama fobisi. 
Bu, eski Osmanlı Devlet adamlarında da çok 
görülen bir hal idi. "Böyle fobilere kapılan dev
let adamlarının, karşılaşılan durumlar karşısın
da yerinde ve isabetli karar alabilmeleri çok 

güçtür. Büyük kuvvetlerin ölçüsünü yapmak, 
çeşitli devletlerin imkân ve kabiliyetlerini he
saplamak önemlidir. Bunların küçümsenmesi 
lâzımgeleceğini söylemek istemiyorum. Fakat, 
bu hesapların üstünde eskilerde görülen birta
kım alışkanlıkların, düveli muazzama fobisi de
diğimiz birtakım alışkanlıkların tesiri altında 
kalmak ve gereken ölçülü riskleri göze alama
mak Devlete çok şeye malolur. 

Muhterem arkadaşlarım; gerek siyasi, gerek 
askerî ve gerekse iktisadi faaliyetlerde gizlili
ğin önemi çok büyüktür. Bir devlet, politikası
nın açıklanmasında fayda umduğu kısımlarını 
ancak açıklar. Reklâmı edilen birçok politika
lar reklâm edilmesinde büyük menfaatler umu
lan kısımlardır. Bunun dışında kalan politika, 
politik niyetler ve politik plânlar gizli tutulur, 
gizli tutulmalıdır. Askerî hazırlıklar askerî 
plânlar da böyledir, ekonomik faaliyetler de 
böyledir. (Gizliliğin çok önemi vardır. Şimdi, 
bizim sorumlu bir devlet adamımız bir basın 
mensubu ile görüşüyor; bu olayların tam civcivli 
sırasında. Gazetecilerimiz heyecanlı, soruyorlar; 
diyorlar ki; çizmeyi çekecek misiniz? Cevap 
olarak deniyor ki : Çizmem yok, aklım var. 
Kıymetli arkadaş]arım, bunu bir yabancı dev
let adamı olarak değerlendirdiğimiz zaman bu
nun mânası demektir ki, ben bu işi diplomatik 
yollardan çözmek niyetindeyim; kuvvet kullan
mak, silâha sarılmak benim için bahis mevzuu 
değildir. Bu, bir devlet adamının niyetini açık
tan açığa ortaya koyması demektir. Bunu öğre
nen hasım devlet, rakip devlet ona göre kendi 
oyununu oynar ve kendi politikamız daha ba
şından itibaren başarısızlığa mahkûm olur. (A. 
P., C. K. M. P. ve M. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, dünyanın gözü önün
de askerî hazırlık yapılmaz. Askerî hazırlıkların 
da gizlilik içinde yapılması şarttır. Hattâ as
kerliğin kaidesidir. Muvaffakiyet kazanmanın 
kaidesidir. Bizim bu konudaki hareketlerimiz 
tamamiyle dünyanın gözü önünde yürütülmüş 
ve âdeta tarafımızdan dünyaya ilân edilmiştir. 
İskenderun'da asker toplanıyor, donanma Mer
sin ve İskenderun'da toplanıyor. Türkiye Kıb
rıs'a çıkarma yapacak, yaptı, yapacak, yaptı ya
pacak... Türkiye mütemadiyen tehdit ediyor. 
Fakat, dediklerinin hiçbirisini yapmıyor. Bunun 
neticesi; dünya, Türkiye'nin hiçbir sözünü ve 
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davranışını ciddiye almıyor, şantaj ve blöf ka
bul ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs'a 15 bin Yu
nan askeri sevkedilmiştir. Bu 15 bin Yunan as
kerinin Yunanistan'ın her hangi bir limanında 
toplandığını, Kıbrıs'a sevkedilmek üzere hazır
landığını, vapurlara bindirildiğini, sevkedildi-
ğini duyduk mu? Hayır, duymadık. Kıbrıs'a 
çıktıktan sonra Kıbrıs'ta faaliyete geçtikten son
ra haber aldık, işittik, bütün dünya da böyle 
öğrendi. 

Muhterem arkadaşlar; Kıbrıs meselesinin çö
zümünü sağlamaya çalışırken bu konuyu Tür
kiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında bir mese
le halinde tutmayı bilhassa başlangıçta ben 
çok faydalı saymakta idim. Fakat bu yapılma
dı, Bunun yerinde, bunun Türkiye ile Yunanis
tan arasında bir mesele haline getirilmesinde 
fayda .görüldü. Halbuki bunun bilhassa baş
langıçta sadece Kıbrıs'la Türkiye arasında bir 
mesele olarak görülmesi ve Kıbrıs adasının sı
nırları içinde çözülmesi yolunda hareket edil
mesinin çok daha kolayca bizi başarılı sonuç
lara götüreceğini düşünürdüm ve bugün de dü
şünüyorum. Zaman zaman bâzı yazarların, bâzı 
düşünürlerin Kıbrıs adası için, efendim, Kıbrıs 
adası denizaşırı bir adadır, buraya nasıl çıkılır, 
nasıl çıkarma yapılır? Yani denizaşırı bu. Yani, 
Türkiye ile Hindistan gibi Türkiye ile Japon
ya gibi, Halbuki Kıbrıs adası Türkiye'nin Güney 
kıyılarından 45 - ilâ 70 - 80 mil mesafede bulu
nan bir adadır. Kıbrıs adası Atina'dan 750 mil, 
Girit Adasından da 600 ımil mesafededir. 750 mil, 
600 mil mesafeden Yunanlılar 15 bin yunan as
kerini Kıbrıs'a çıkarıyorlar, Kıbrıs'a silâh ve 
cephaneyi her şeylerini gönderiyorlar, yerli 
Rumları silâhlandırıyorlar, hazırlıyorlar. Onlar 
için Kıbrıs deniz aşırı bir ada değildir; bize 
45 mil ilâ 70 mil mesafededir. Biz buraya kuv
vet göndermekte, burada hazırlık yapmakta de
nizi bir engel olarak ifade ediyoruz. Bunu ifa
de edenlerin ifadelerinin isabetsiz olduğu, sa
mimiyetsiz olduğu kanaatindeyim. 

Afrika Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesine 
karşı çıkmıştır, Rusya Kıbrıs'a müdahale isteme
diğini bildirmiştir; bu iki devlete rağmen bir 
hareket yapılamazdı, deniyor. Muhterem arka
daşlarım, Yunanlıların Kıbrıs'a 15 bin kişilik 
bir kuvvet çıkarmasına ne Amerika, ne de Rus

ya ses çıkarmamışlardır. Çünkü Yunanlılar bu 
faaliyetlerini gizli yapmışlardır. Yunan Hükü
metine bu sorulduğu zaman; «bunlar Yunan 
ordusundan kaçmış kaçaklardır; ben ne yapa
yım» demiştir. Küba Adasına Amerika'dan gi
den gönüllüler çıkmışlardır, Küba'ya taarruz et
mişlerdir. Amerika'ya bu sorulduğu zaman Ame
rika: Bunlardan benim haberim yok, bunlar 
gönüllülerdir, ben bunları önliyemezdim» demiş
tir. Onun için muhterem arkadaşlarım; Ameri
ka müdahaleye karşı çıkmıştır, Rusya müdaha
leyi istemediğini beyan etmiştir, gibi sözlerde 
ciddiyetle bizi tatmin edecek ifadeler olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, söz buraya gelmiş
ken sizlere eski harblerden, olmuş bir olayı 
ifade etmek isterim. Bu, Amerika ile İspanya 
arasında çıkmış olan harbte cereyan etmiştir. 
Amerikan limanlarından birisinde yatan bir 
Amerikan filosunun Amerikan Hükümeti bir 
harb görevi vermiş. Ve denize açılmasını, İspan
yol Donanmasının karşısına çıkma vazifesini 
vermiştir. Fakat Amerikan Filosunun amirali, 
verilen vazifeye gitmemiştir. Harbin sonunda 
kendisini divanı harbe vermişlerdir. Divanı 
harbte, verilen ödevi niçin yapmadığı sorul
muş, Amiral de haklı olarak sebeplerini sırala
mıştır. Sebeplerini sıralarken şunları söylemiş
tir: Gemilerin yetişmiş personeli çok az idi, 
silâhlar tamire ımuhtaç idi, gemiler tamire 
muhtaç idi, gemilerde pek çok malzeme nok
san idi, cephanemiz çok azdı, yakıtımız çok az 
idi, gibi gayet haklı sebepler sıralamış ve bun
ları vesikalariyle, delilleriyle mahkeme huzuru
na sermiştir. Mahkeme başkanı sonuna kadar 
dinledikten sonra amirale şöyle hitabetmiştir: 
Amiralim, söyledikleriniz doğrudur fakat siz, bu 
göreve gitmeyişinizin asıl sebebini henüz söy
lemiş değilsiniz. Amiral cevabında, efendim söy
ledim, hepsi tamam der. Hayır, söyledikleriniz 
doğru; bunlar vardı, fakat göreve gitmeyişi
nizin asıl sebebini henüz ifade etmediniz. O 
sebep; sizin bu görevi yapmak istemeyişinizdir, 
demiştir. Siz bu görevi yapmaya azimli olsay
dınız, iradeli olsaydınız personel noksanını ka
radan temin edeceğimiz insanlardan, malzeme 
ve yakıt noksanını şuradan buradan temin eder; 
hiç olmazsa bir iki gemiyi limanda bırakır, on
ların, yakıtı ile yine bu göreve giderdiniz. Fa
kat sizde bu görevi ifa etmek azmi ve iradesi 
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yoktur, onu ifade etmediniz, demiştir. (A. P. ve 
C. K. M. P. sıralarından alkışlar). 

Amerika'nın, Türkiye'nin müdahalesine karşı 
çıkışma, oraya sevk edilmiş olan 15 bin Yunan 
askerini göstermeli idik. Bugün de orada bu
lunan bu 15 bin Yunan kuvvetini göstermeli
yiz. Bunun dâvasını etmeliyiz. Bu kuvvetler, 
Kıbrıs Cumhuriyetinin kendi kuvvetleri de
ğildir. Ada'da bulunan yabancı kuvvetlerdir. 
Bu kuvvetleri bir mesele yapmak vazifemiz
dir. Kıbrıs sorununu çözmek için biz de pek
âlâ Amerika'ya danışmaksızın onun tasvibini 
beklemeksizin, istemeksizin, Kıbrıs'ta fiilî 
bir durum yaratabilirdik, yaratmalıydık. Bu
gün de yaratmak zorundayız, yaratmalıyız. 

Ayrıca Amerika'dan alman silâhlar ve NATO 
malzemesinin kulanılması meselesi de bir engel 
olarak karşımıza çıkarıldığı ifade edilmiştir. 
Kıbrıs'ta öldürülen Türkler, rumlarm elinde 
bulunan NATO silâhlariyle öldürülmüştür, 
Türklere karşı sevk edilen Rum kuvvetleri, Yu
nan kuvvetleri NATO silâhları ile, NATO dona
tımı ile donatılmış bulunmaktadır. Bunu dâ
va etmeliyiz, bu konuyu hiçbir zaman elden 
bırakmamalıyız. Ve onlar nasıl bunu yapmış
larsa, evvelce verilmiş olan sözlerin ve evvelce 
yapılmış olan akitlerin, bizim de artık kendi 
malımız bulunan silâh ve malzemeyi istediğimiz 
zaman kullanmaktan alıkoyamıyacaklarmı bil
meli ve icabedenlere de bildirmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı değerli ar
kadaşlarımız Süveyş meselesini önümüze getir
diler ve deliler ki, İngiltere ile Fransa Sü
veyş'i işgal ettikleri halde bugün Dünyanın 
bellibaşlı iki kuvvetinden biri olan Amerika'
nın; çıkın oradan, orayı boşaltın itirazı kar
şısında derhal Süveyş'i tahliye etmek zorun
da kalmışlardır. Böyle bir misâl dururken ve 
Amerika böyle bir müdahale yapılmasına karşı 
itiraz ederken, bizim bir müdahale yapmamız 
mümkün olmazdı. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet adamları her 
şeyi etrafı ile düşünüp tartmak zorundadırlar. 
Elbette ki oraya bir müdahaleden sonra, «çıkın, 
adayı boşaltın» talebi ile karşılaşmak ihtimali
nin de bulunduğunu hesaplamak icabederdi ve 
böyle bir teşebbüse kalkacağımız takdirde - ki 
kalkmamamız icabetmektedir,- yine hesaplama
mız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; böyle bir çıkarma 
yapılmış olsaydı ve bu taleple karşılaşmış bu-
lunsaydık, yani Ada'ya müdahale ettik, kuvvet
lerimiz çıktı, arkasından bize «Ada'nın tahli
yesi» talebi verildi... Bunun karşısında, «peki 
beyler Adayı tahliye ediyoruz» deriz ve Ada'yı 
tahliye ederdik. Fakat tahliye edinceye kadar da 
Ada'daki istediğimiz durumu kurabilirdik. 
(Sağdan alkışlar.) Böyle bir hâdise Türk Hükü
metini, Türk Devletinin enerjisini, kuvvetini 
ortya koyar, prestijini yükseltir ve böyle bir 
baskı karşısında tahliye de kendisine hiçbir 
zarar getirmezdi. Kaldı ki, böyle bir tahliye 
talebi karşısında Ada'da bulunan diğer yabancı 
kuvvetlerin, yani 15 bin kişilik Yunan kuvvetle
rinin de aynı zamanda tahliyesini istemek du
rumunda bulunurduk. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi olarak Koalisyonda bulun
duğumuz süreoe enerjik hareket edilmesi için 
devamlı teşebbüslerde bulunduk. Bunun için 
Hükümet toplantılarında bakanlarımız, düşün
düklerimizin uygulanması için tekliflerde bu
lundular. Daha sonra biz işin sürüncemede ol
duğunu görerek Başbakana müracaat ettik. Ve 
bir liderler toplantısı rica ettik. Bu liderler 
toplantısı yapıldı. Liderler toplantısında zama
nın Türkiye aleyhinde çalışmakta olduğunu, 
Yunanlıların ise lehine çalışmakta olduğunu be -
lirttik. Bunun için enerjik tedbirler alınması 
lâzımgeldiğini söyledik. Bu tedbirleri başlıca 
üç genel konu halinde ifade ettik : Birisi, geç 
kalınmış olmakla beraber geniş bir propaganda 
faaliyeti düzenlenmesi icabettiğini; ikincisi, 
plânlı bir diplomatik faaliyetin yürütülmesi ica
bettiğini, üçüncü olarak da Türkiye'yi ihtilâf
lara ve sorumluluğa sokmaksızın Kıbrıs'ta kuv
vete dayanan fiilî bir durum yaratmak icabet
tiğini ileri sürdük. Ve bunları orada etraflıca 
izah etmeye çalıştık. Konuşmalarımız askıda 
kaldı. Bu konuşmalar esnasında önemli saydı
ğım bir olayı da sizlere açıklamakta fayda görü
yorum. 

Muhterem arkadaşlar; konuşmalar esnasında 
Sayın Başbakan Ürgüplü, Dışişleri Bakanı ve di
ğer ilgililer, içinde bulunan, şartlar ve durum 
hakkında geniş bilgi verdiler. Verilen bu izahlar 
ve bu açıklamalar memnuniyet verici değildi, 

| iyimserlik verici değildi. Bu durum karşısında 
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Hükümetin bu konuda millî hedefinin ne olduğu
nu sorduk ve bekle gör politikası durumunda ol
manın fayda vermiyeceğini ifade ettik, inisiyati
fi karşı tarafa bırakmanın doğru olmadığını ifade 
ettik. Bu sözümüz üzerine şimdiki Başbakan, o 
zamanki Başbakan Yardımcısı Sayın Denıirel söz 
aldılar. Dediler ki, biz bekle gör politikası takibet-
miyoruz. Dördüncü Koalisyon iktidara geldiğin
den beri faaliyet halindedir. Bekle göre politika
sı gütmemektedir. Durum da kötü değildir, du
rum iyidir ve durumun iyiliği hakkında da, iyi
liğini ifade edecek beyanlarda bulundular. Ken
dilerine orada dedik ki; zâtıâlinizin ifade buyur
duğunuz hususlarla Sayın Başbakanın ve Dışiş
leri Bakanının ve diğer ilgililerin verdikleri izahat 
tezat halinde görülmektedir. Ama, zâtıâlinizin 
söylediklerini biz senet kabul edelim mi? Bu ka
dar durum iyi ise ve bu kadar iyiye doğru sey
retmekte ise bundan biz ancak memnuniyet duya
rız. Bu ifadelerinizi de senet kabul edelim mi? 
O zaman bize dediler ki: «Ben kendi şahsi fikrimi 
söyledim.» ve bundan sonraki gelişmeler de ar
kadaşlar, bizim ürktüğümüz, bizim endişe ettiği
miz şekilde oldu. 

Yine o görüşmede Sayın Başbakandan ne ya
pılması icabettiğinin düşünüldüğünü sorduğu
muzda dediler ki, «Biz kararlıyız, evet şayet Ma-
karios şerefimize tecavüz edecek olursa» o zamana 
kadar hiç, etmemiş «veya Kıbrıs Anayasasını tek 
taraflı olarak ihlâl edecek, tadil edecek olursa» 
- hiç etmemiş - «veya değiştirme birliğimizin gi
dişine engel olmaya kalkışacak olursa, kararlı
yız, müdahale edeceğiz.» Bu, inisiyatifi karşı ta
rafa bırakmaktır. Biz bekliyoruz şöyle yaparsa, 
şöyle yaparsa, şöyle yaparsa kararlıyız, müdahale 
edeceğiz. Böyle olmaz. İnisiyatifi ele almak lâ
zım. Türk Hükümeti kendi millî hedefini tesbit 
edip o hedefi sağlamak için diplomasi alanında, 
propaganda alanında ve diğer alanlarda icabeden 
tedbirleri plânlayıp onları icra etmek ve kendi 
inisiyatifine karşı tarafı tabi kılmalıdır. Yoksa 
karşı tarafın inisiyatifine kendisi tabi olarak bek
lememelidir. Bundan sonra bu görüşmelerin bizi 
tatmin etmediğini beyan ederek yine Hükümete 
bir muhtıra verdik. Bu muhtırada da düşün
düklerimizi yazılı olarak arz ettik. Ve yapılmasın
da fayda umduğumuz tedbirleri işaret ettik. Da
ha sonra Sayın Başbakana bir mektup yazdık, de
dik ki; bu konu ile ilgili olarak Güvenlik Kuru
lumuzun yapacağı toplantılarda bu konu ile ilgi

li olarak izahat vermek, geçici müşavir olarak ora
daki toplantıda bâzı hususları ortaya koymak için 
böyle bir toplantıya bizleri de davet etmelerini 
rica ettik. Bize verdikleri cevapta; Güvenlik Ku
rulu Kanununun sarih olduğunu, bu kanuna gö
re Güvenlik Kurulu toplantısında kimlerin bu
lunacağının belirtilmiş olduğunu, bundan dolayı 
bizlerin bu toplantıda bulunmamızın mümkün ola-
mıyacağmı bildirmişlerdi. Biz Güvenlik Kuru
luna üye olmak istememiştik. Sadece bu konu 
üzerinde orada izahatta bulunmayı, bunun için 
imkân verilmesini rica ettik. Nihayet yakın za
manda Birleşmiş Milletler toplantısında Kıbrıs 
meselesinin konuşulması bahis konusu oluyor ve 
oraya heyetimiz gitmek üzere hazırlanıyor. Heye
timiz gitmeden önce daha evvel bu konuda konuş
muş olan bâzı muhalefet parti liderlerinin de be
lirttiklerdi gibi Hükümet, muhalefetle istişareye 
hiç lüzum görmemiştir. Eğer hakikaten samimî 
olarak demokrasiye inanılıyor ise ve eğer biz, mu
halefetsiz demokrasi olmaz kanısında isek, muha
lefetin de bu memleketin evlâtlarından müteşek
kil bulunduğu kanısında isek, bilhassa dış politi
ka konularında tam bir birlik halinde görülmenin 
önemli olduğu kanısında isek, mutlaka böyle du
rumlarda muhalefetle istişare etmenin büyük fay
daları olduğu açıktır, bu yapılmamıştır. Birleşmiş 
Milletlere Hükümetin götürmüş olduğu çözümün, 
götürmüş olduğu hal tarzının ne olduğunu bilmc-
mişizdir. Bugün de açık olarak bilmemekteyiz. 
Heyetimiz Birleşmiş Milletlere giderken gazeteler
den bir haber öğrendik. Bu havadise göre 24 
Asya - Afrika devleti Türkiye'nin aleyhinde ve 
Yunanistan'ın lehinde bir karar tasarısı hazırla
mışlar, bunu Birleşmiş Milletlere sunmuşlardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, başka önemli 
bir olay üzerine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
Bu 24 devletin isimleri nedir diye merak ettik 
ve bunları tesbit ettik. Asya'nın en ücra yerlerin
de bulunan küçücük devletler ile, Afrika'da yeni 
bağımsızlık almış olan biribiri ile hiçbir münase
beti olmıyan çeşitli devletler bir araya gelmişler 
ve bunların, başka işleri, güçleri yok, efendim, iş
leri, güçleri Türkiye aleyhine, Yunanistan lehine 
bir karar tasarısı hazırlamak. Hayır. Birisi Ne
pal, birisi Grundy. Bunların biribiri ile işi gücü 
yok da neden bir araya gelmişler? Bunları bir 
araya getiren bir şey var. Bu Yunan hariciyesi-
dir, Yunan diplomasisidir. Makarıos diplomasi
sidir. Birtakım menfaat münasebetleriyle, birta-
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kını diplomatik oyunlar ile, birtakım diplomatik 
plânlar ve faaliyetlerle bu 24 devlet çatılmış, biri-
birine bağlanmış ve Türkiye aleyhinde bir karar 
tasarısı hazırlanmıştır. Bu 24 devletin faaliyet
leri bir günde, bir saatte mi olmuştur? Hayır. 
Mutlaka bunlar bir zaman çerçevesi içerisinde 
olmuştur. Bunlar biribirlcriylc görüşmüşler, bu
luşmuşlardır. Elçileri, Dışişleri Bakanları temas
lar yapmışlardır ve bu hazırlık olmuş, bu hazırlık 
olduktan sonra bu karar tasarısı meydana gel
miştir. Peki bütün bunlar olurken bizim Hüküme
timiz, bizim Dışişlerimiz bunları haber alamadı 
mı? Haber almamışsa büyük gaflet... Haber almış 
ise bunları önlemek için, bunları bozmak için ve 
karar tasarısını aleyhimizde değil, lehimizde bir 
karar tasarısı haline getirmek için ne gibi bir dip
lomatik faaliyet planlamıştır ve bu faaliyetin ic
rası için dışişleri teşkilâtına ve o memleketlerde 
bulunan elçiliklerimize ve diğer ilgili elçiliklere ne 
gibi talimat verilmiştir? 

Muhterem arkadaşlarım; bundan önce Kahire 
Konferansı olmuştur. Kahire Konferansında da 
aleyhimize bir karar verilmişti. Peki, o zamana 
kadar ihmal gösterildi, o zamana kadar dikkat-
s:zlik, kaygısızlık gösterildi ve aleyhimize olan o 
karar tecelli etti. O bizi uyandırmadı mı?.. Bi
zim için bir intibalı, bizim için bir ibret teşkil et
medi mi? 

Şimdi arkadaşlarım, 24 devletin, Birleşmiş 
Milletlerde 32 devlete çıkmışlardır - 32 devletin 
karar tasarısından sonra bunun neticelerinden 
hiç. olmazsa ibret alıp bundan sonra bu gibi du
rumlarla karşılaşmamaya çalışmak hem devlet 
adamlarımızın, hem de hariciye teşkilâtımızın 
üzerinde önemle durması icabeden bir meseledir. 
Çünkü, aramızdaki mücadele devam etmektedir. 
Henüz Kıbrıs meselesi bitmemiştir. Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki mesele en gergin safhada
dır. Binaenaleyh, Türk Devlet adamlarının, Türk 
diplomatlarının hiçolınazsa bu acı olaylardan artık 
ders alarak gözlerini iyi açmalarını temenni etme
miz lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Birleşmiş Milletlerde 
bizim lehimizde oy kullanan dost, kardeş devlet
lere buradan teşekkür etmeyi bir borç sayarım. 
Bizim aleyhimizde oy kullanan, bilhassa yakın ta
rihimizde bizimle birçok müşterek bağları bulu
nan bâzı devletlerin inatla aleyhimizdeki bu tu
tumlarını devam ettirmelerini büyük teessüfle 

karşıladığımı açıklamayı vazife sayarım. Bu, mem
leketlerimiz ve milletlerimiz arasında acı bir hâtı
ra olarak ya siyaca ktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler 
kararı hukukî değildir. Biz bu kararı tanıma
yacağız. Nitekim, Birleşmiş Milletlerin bundan ön
ce de vermiş olduğu bu kabil bâzı kararlarını ge
rek Amerika, gerek başka bâzı devletler tanıma
mışlardır. Bilindiği gibi, Dominik meselesinde 
Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararı Ameri
ka tanımamıştır. Bunun başka misalleri de var
dır. Hukuka tamamiyle aykırı olan bu kararı biz 
de asla tanımıyacağız. Birleşmiş Milletlerde alın
mış olan bu karar, Birleşmiş Milletler Anlaşma
sının gerek 1 nci maddesine, gerekse 12 nci ve 
24 ncü maddelerine tamamen aykırıdır. Bu ba
kımdan hukuk dayanağından yoksundur. 

Muhterem arkadaşlarım; Kıbrıs için bugün 
biz, Hükümetin ve ilgili devlet adamlarımızın 
acele bir çözüm bulmak için faaliyet içinde olma
larını çok temenni ederdik. Burada bu konuda 
derinliğine, enine tartışmalara vesile verecek genel 
görüşmeler yerine icraat yollarını aramak ve bu
nu biran önce çözüme ulaştırarak Türk Milletinin 
beklediği sonucu sağlamak çıkar yoldur. Kıbrıs 
için bizim düşündüğümüz çözüm yolu şunlardır : 

Bugün geç kalınmış olmakla beraber yine üze
rinde ısrar ediyoruz. Geniş, dünya çapında bir 
propaganda teşkilâtı kurmak ve propaganda faali
yetine girişmek, Türk millî dâvasını bütün ciha
nın kulağına duyurmak lâzımdır. Dâvamızı bü
tün milletlere anlatmak ve kabul ettirmek için 
propaganda ile birlikte, onunla atbaşı olarak ge
niş bir diplomatik faaliyete girişmek, bunun ya-
ııısıra Kıbrıs'ta kuvvete dayanan bir fiilî durum 
yaratmak lâzımdır. Bu, bugün de mümkündür. 
Bâzı arkadaşlarımızda şöyle bir ruh haleti görmek
teyiz: Efendim, bizden evvelki Hükümetler dev
let adamları o kadar kötü idare ettiler, o kadar 
çok fırsat kaçırdılar ki, artık bugün Kıbrıs'ta 
bir şey yapmak imkânı kalmamıştır. Bu doğru 
değildir. Kıbrıs'ta her gün, her an netice almak 
imkânı vardır. Efendim, şurada tahkimat yapıl
mıştır, burada şu kadar silâh konulmuştur gibi 
sözler de başlı başına bir değer ifade etmez. Ben 
burada iddia ederim ki, yer yüzünde çıkarma ya-
pılamıyacak bir tek kıyı yoktur. Kaldı ki, Kıbrıs 
kıyıları Atlantik duvarı da değildir. Binaenaleyh, 
propaganda faaliyetleri, diplomasi faaliyetleri ve 
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bunların yanı sıra da Kıbrıs'ta kuvvete dayanan 
fiilî durum yaratma faaliyeti de şarttır. Bu ya
pılmadıkça bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. 
Bu meseleyi de Kıbrıs'ın sınırları içine inhisar et
tirmek isabetli bir yoldur. Bunun dışındaki dav
ranışlar bize karşı hiçbir tesir icra edemez. Yu
nanistan'dan Türkiye'ye karşı teşebbüse geçile
cek her hareket, bizim kuvvetimiz, bizim sarsılmaz 
azmimiz önünde parçalanmaya mahkûmdur. 

Dâvayı zamana bırakarak gevşetmemek, Bir
leşmiş Milletlerde alınmış olan karar dolay isiyle 
uyanmış bir infialin saman alevi gibi geçici ola
cağını iddia edenler var, bilhassa yabancılar ara
sında. Bunun böyle olmadığını ve olmıyacağmı 
belirtmek dikkat edeceğimiz bir diğer husustur. 
Bu konu, bizim için çözülemiyecek bir konu de
ğildir. Kıbrıs, Türkiye için kaybedilmiş değildir. 
Kıbrıs, Türkiye için her zaman elde edilebilir bir 
hedeftir. Eğer biz istersek o bir hayal değildir 
arkadaşlarım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Genel görüşme konusunda grup-

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Söz C. H. P. Grupu adına Sayın Nihat 
Erim'in. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Sayın arkadaşlarım, Kıbrıs mese
lesi üzerindeki genel görüşmemiz başladığı gün 
Birleşmiş Milletler Assemblesinde son alman 
kararın yarattığı, yaratabileceği yeni durumu 
incelerken Hükümetin bundan sonra alabailece-
ği yeni tedbirlere belki ışık tutar mülâhazası ile 
bundan evvel bu meselenin başlıca elemanları 
olarak sahnede görülen devletlerin Kıbrıs mese
lesi üzerindeki başlangıçtan son zamanlara ka

lan adına yeniden söz istemiş olan arkadaşları
mın isimleri sırasiyle şöyledir : 

G. H. P. Grupu adına Sayın Nihat Erim, A. 
P. Grupu adına Sayın Settar İlksel, T. İ. P. 
Grupu adına Sayın Bchice Boran, A. P. Grupu 
adına Sayın Muhittin Güven, T. İ. P. Grupu adı
na Sayın Tank Ziya Ekinci. Bu arada pekçok ar
kadaşlarımız da takrirler vererek, verilecek olan 
aranın saat 16,30 ile 18,00 arasında alınmasını 
istemektedirler. Bununla ilgili birçok takrirler 
vardır. Bu takrirlere imza atan arkadaşlarımızın 
isimleri; Muzaffer Döşemeci, Şükrü Akkan, Ve
dat Âli Özkan, Feyyaz Koksal ve ilâhare devam 
ediyor. Dün de bu yolda bâzı takrirler verilmiş
ti. Şimdi bu takrirlerin hepsini birden oyunuza 
arz edeceğim. Yani saat 16,30 ile 18,00 arasın
da ara verilmesi hususunu teklif eden takrirleri; 
bu teklifi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Kabul edilen bu karar gereğince 
saat 18,00 de toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 16,25 

dar, bilhassa C.H.P. Üçüncü Koalisyonun vazi
feden çekilmesi tarihine kadar takındıkları 
tavırları tahlile çalışmıştım. Sonunda da As-
samblede alınmış olan kararın bizi, kendimizi, 
Türkiye'yi saymazsak, dört devletle yalnız bı
rakan bir durumu açığa vurmasını Hükümet 
bakımından bir basiretsizlik olarak tenkid et
miştim. Ve sözlerimi bitirirken de bundan son
rası için Hükümet nasıl bir yol tutacağını, ne 
gibi bir formül üzerinde yürüyeceği tedbirinin, 
ne olduğunu Hükümetten öğrenmek istediğimi
zi, bu tedbiri öğrendiğimizde eğer bizim üzerin
de durduğumuz federatif, bağımsız, hükümran 
iki millî cemaatin haklarını koruyan bir Kıb-

ÎKÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli. 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik) Âdil Yaşa (Siirt) 

— 162 — 



M. Meclisi B : 30 29 . 12 . 1965 O : 2 

rıs formülünü Hükümetin de benimsediğini 
görürsek onunla elele başarı için elimizden ge
len her türlü gayreti sarf etmeye hazır oldu
ğumuzu, eğer Hükümetin getireceği formül 
bizimkinden başka, fakat bir anlaşma, uzlaşma, 
yaklaştırma imkânı varsa, ona da gayret ede
ceğimizi ve ondan sonra yine aynı hareketle 
bu millî dâvamızda memleketimizin başarıya 
ulaşması için yardımcı olacağımızı söyledim. 
Ve yine Hükümetin getireceği formül eğer bu 
iki noktaya da cevap vermiyen, bizim düşünce
mize göre netice almaya müsait değil, yahut 
Türkiye'nin menfaatleri bakımından elverişli 
olmıyan bir formül ise kendi görüşümüzü bir 
alternatif olarak muhafaza edeceğiz; ama, asla 
Hükümete güçlük çıkarmıyacağız, yardımcı ola
cağız. Ve sözümü bitirirken de bugün Hükümet
te bulunan arkadaşlara bir küçük tarizde bu
lunmak için onların muhalafette iken C. H. P. 
Hükümetlerine reva gördükleri bâzı kelimeleri 
hatırlatarak, biz bunlara lâyık değildik, onla
ra da lâyık görmiyeceğiz ve bundan sonra bu 
türlü davranışlara heves' edilmesin, diye bitir
miştim. 

Meğer arkadaşlar, ben bu sözü söylemekle 
ne kadar büyük suç işlemişim. Kendilerinin 
Millet Meclisi tutanaklarından yer bulmuş söz
lerini bu kürsüden, biz bunlara lâyık değildik, 
sizler de lâyık değilsiniz, diye sadece hatırlat
mış olmam, Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün 
hemen arkafmdan bu kürsüye gelerek, tarif ve 
tasvir dalhi etmek istemediğim bir şekilde Kıb
rıs meselesini bütün milletin radyodan dinlediği 
ve hayretler içinde dinlediği bir zemine intikal 
etitiriverdi. işin garip tarafı, bir dakika içinde 
yazılı bir metin halinde o sözleri nasıl meydana 
getirdiler? Çünkü (benim son cümlemden infial 
duyarak, benim son cümlemin havayı bozarak 
işi bu mecraya intikal ettirdiğini söyliyerök işe 
girişen 'arkadaşım elinde yazılı kâğıtlarını oku
yordu. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım; bugünkü Hükümetin 
sayın üyelerinden Maliye Bakanı Ihısan Gürsan 
geçen sene inönü'nün son Hükümetinin, düşü
rülmesine vesile yapılan bütçeyi bu 'kürsüden1 

tenkid ederken dışişlerine de temais buyurmuş
lar ve o zamana kadar inönü Hükümetlerinin 
güttüğü politikayı şu kelimelerle tavsif etmiş
lerdir : Âciz, gayesizliık, plânsızdık, hazırlıksızlık, 

kudretsizlik, tereddüt, âdeta bir tabiiyet politi
kası... (A.P. sıralarından, doğru, doğru seleri) 
Bakın doğru diyorlar -hâlâ. Ehliyetsiz, şahsiyet
siz ve âciz; tekrar ediyor. Adalet Partili arka
daşlarım bu kelimelerin doğru olduğunu, yani 
Türkiye Cumhuriyetinin, Büyük Millet Mecli-
Meelisinden aldığı güvenle iş başında bulunmuş 
Kıbrıs dâvasını kurtarmak için çırpınmış bulu
nan Hükümetlerine 'bu sözleri reva görüyorlar; 
hâlâ doğru diyorlar, esef edilecek nokta budur 
arkadaşlar. (C.H.P. sıralarından 'alkışlar) Daha 
var zabıtlarda, ökumıyacağım. 

Şimdi arkadaşlar, biz ne dedik? Birleşmiş 
Milletler Assaımiblesinde, kendimizi saymazsak, 
Amerika'nın teselli mükâfatını da saymazsak, 
Paklatan ile Iran gibi, bizden hiejbir suretle ay-
rılmıyacak devletleri de saymazsak, Arnavutlu
ğun da niçin rey verdiği malûm, yapayalnız ka
lışımızı bir basiretsizlik .olarak tavsif etmezsem, 
rica ederim, hangi kelime ile tavsif edeyim? Ba
siretsizlik bir Hükümet için (A.P. sıralarından 
gürültüler), (C.H.P. sıralarından, dinle sesleri) 

Arkadaşlar, niçin dinlemiyorsunuz, niçin he
yecan gösteriyorsunuz? Millet şahit, bakın bu 
mikrofondan milyonlarca Türk vatandaşı dinli
yor ve sizlin bu reaksiyonlarınızı da tafci'bediyor. 
Basiretsizlik demek öngörüden yoksunluk demek
tir. Fransızcası «Manttue de prevition». Hükü
met etmek öngörmektir. Bir Hükümete yöneltile
bilecek en masum tenkid sözü basiretsizlik olmaz
sa ne olabilir? 117 üyeli Birleşmiş Milletlerde şu 
durumda kahnımak bir basiretsizlik değilse nedir 
arkadaşlar? (A.P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Erim, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım, birbirimizi dinliye-

rek, b'inbirimizi anlıyarak bir hal suretine var
mak mecburiyetindeyiz. Ook rica öderim hati
bin sözünü kesmeyiniz. Orta sıralardan tesibit 
edemediğim bir arkadaşımız, «sus ulan» diye bir 
tâbir kullanmıştır, kendisini lisanı nezaihate da
vet ediyorum. Lütfen susun efendim, lütfen sü
kûnetle dinliyelim. 

Buyurun Sayın (hatip. 
C.H.P. GRUPU ADINA NÎHAT ERlM 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kendileri 
muhalefette iken demin okuduğum kelimeleri de-
faatle Hükümete reva görüyorlar, biz her mede
ni memlekette Hükümeti tenkid etımek istiyenle-
rin masum bir kelime seçmek için araştırma yap-
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tıklarında bulabilecekleri en masum bir kelime ile 
kendilerine hitabettiğimizde dünyanın kıyametle
rini başımıza indirmek istiyorlar. Hem ertesi 
gün, bizim Sayın Genel Başkanımızın basın •top
lantısının1 ertesi günü gazetelerin neler yaızdık-
larmı biliyorsunuz : Vaiy efendim Kıbrıs'ı înönü 
kaybettirdi d'e şimdi tereyağı gibi üzerine çıkmak 
istiyor. Fırsat kaçırdı da 'bilmem şöyle oldu da, 
neler... Arkadan da tezatlar : «Ama kaybolmadı.» 
«Kayboldu... Ama kaybolmazdı.« Kayboldu mu, 
kaylbolmadı mı? Şunu bir anlıyalını. Arkadaşlar 
bir müspet neticeye varmak istiyorsak, hakikaten 
bâzı niok'tlarda hislerden ve iç politika mülâhaza -

• hırından kendimizi kurtarmamız lâzımdır. 

Bakırı «izte bir misâl; dün rica ettik, istirham 
ettik", evvelki gün ben bu kürsüde rica ettim. Bu 
Kıbrıs dâvası geldi geld'i Johnson'un mesajında 
düğümlendi. Dönüm noktası çünkü. Şunun artık 
üzerinden bir sene geçti, bir seneden fazla zamıan 
geçti, o günkü harareti kalmadı, açıMıyalım. 
Açıklıvalım ki, Büyük Meclis, milyonlarca Türk 
valtandaşı; şu ku'sur eden înönü Hükümetinin 
Amerika'nın nasıl bir tavrı karcısında kaldığını 
ve öyle bir tavır karşısında kusur mu ettiğini 
yoksa 30 milyon insanı maceraya sürüklemekten 
kaçındığını mı, anlasın dedik. (C.'H.P. sıraların
dan alkışlar) Burada içtüzüğün verdiği bütün 
imkânlar, ekserivetin verdiği bütün imkânlar kul
lanıldı ve millete aidolıması lâzımgelen aktüalite
sini, adiliğini kaybetmiş olan bir mesajı, gizli 
kalması için artık hiçbir sebep kalmıvan, bilâkis 
gizliliğin Amerika ile Türkiye arasındaki mfüna-
'siebetleri cok teblikeli bir surette zarardide ede
ceği muhakkak olan bir mesajı açıklamaktan ka
çındınız. Niçin? Çünkü 'bir taraftan suçlamaya 
devam edeceksiniz; hayır efendim, diyecekisiniz, 
o mesaida bir şey yoktu. E, ne idi? O mesai dik
katimizi cekivordu, tehlikelerine. Hayır efendim, 
öyle deftil, o mesaim altında; bir cümle eksik; altı 
saat içinde müsJbet bir cevap vermezseniz filo li-
ınanla.rmızı bombardıman edecektir... Bir bu 
cümle eks'k o -masanın1 sertl'iprlnde. Bu derece sert
tir mesaj. 'Bu noktada bir hususa daha işaret et
mek isterim. (A.P. sıralarından, «nereden bili
yorsun» sesleri) Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin üvesn olarak bilivorum. 

BAŞKAN — Savın Erim bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım, bundan evvel de bir 

münasebetle 'söylemiştim. Koro halinde (müzakere 

usulü yoktur. Çok rica ederim, hatibi dinliyelim 
efendim. (O.rta ve sağ sıralardan alkışlar) 

KENAN E'SENGdN (Zonguldak) — Ben 
müdahale edince ismimle söylüyordunuz Sayın 
Başkan. Onun ismini niçin söylemiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Esengin, lütfen müdaha
le etim ey iniz. 

C.H.P. GRÜPU ADINA NÎHAT ERÎM 
(Devamla) — Sayın arkadaşlar, bu münasebetle 
evvelki gün dokunduğum bir noktaya ne yazık 
ki bugün bir dalha dokunmak mecburiyetindeyim. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bizim günlük politika 
münakaşalarımızın bir konusu haline gelmiş bir 
mevzuda beyanlarda bulunuyorlar. Elbette bu
nun sonumu da, sorumsuz olan Culmihurbaşkanın1-
d'a değil, Hükümettedir. Buna bu kadar işaret 
etmekle geçeceğim. 

Arkadaşlar, meselenin düğümlendiği bir di
ğer nokta da, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti 
denilen bugünkü devlet karşısındaki andlaşma-
lara dayanan durumudur. Bu durum iyi bilin
medikçe mes'ele talblil edilemez. Çünkü; bâzı
ları öyle konuşuyorlar ki, sanki Türkiye Cum
huriyeti ülkesinin Kıbrıs bir parçaısı haline gel
mişti de, o parça üzerinde Türkiye Cumhuri
yeti ülkesinin o parçası üzerinde Makarlos 
birtakım marifetler yapıyor, bu önlenemiyor. 
veya öyle konuşuluyor ki, sanki Zürich ve Lon
dra ve Lefkoşa anlaşmaları Kıbrıs Cumhuri
yetini Türkiye'nin himayesi altına koymuş, 
kontrolü altına koymuş mutlak surette, bu 
kontrol icra edilmiyor. Böyle değil arkadaşlar... 
Bakınız, Garanti Andlakmasının Türkiye'nin 
şimdi bahis konusu olan haklarına dair iki mad
desini okuyacağım. Kısadır. 

«Madde 3. — Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan 
ve Türkiye; Kıbrıs Cumhuriyetinin tesisi za
manında Birleşik Kırallığın egemenliğinde ka
lan bölg'e'lerin bütünlüsüne riayet etmeyi ve 
bugün Lefkoşa'da imzalanan Kıbrıs Cumhuri
yetinin Teessüsüne Mütaallik Anldlaşmaya uy
gun olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından 
kendisine tanınacak olan hakların Birleşik 
Krallık tarafından kullanılmasını ve onlar
dan. istifade edilmesini garanti eteneyi taah-
hüdederler. 

iMadde 4. — Bu Andlaşmanm hükümleri ih
lâl edildiği zaman Yunanistan, Türkiye ve 
Birleşik Krallık bu hükümlere riayeti sağla-
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mak için gereken teşebüsler veya tedbirler 
hakkında birbirleriyle istişare etmeyi taahhüd-
edcrler. «Sonraki fıkra;» Müştereken veya anla
şarak hare'ket mümkün olmadığı takdirde ga-
raiDtl veren üç devletten her biri bu Andlaşma 
ile ihdas edilen durumu tekrar tesise münhasır 
msiksadi'yle harekete geçmek hakkını muhafaza 
eder.» 

Şimdi arkadaşlar, 20-21 Araluk gecesinde hâ
diseler başladı. 22 Aralık gününden itibaren o 
zamanki Hükümet bu 4 ncü maddenin icabını ye
rine getirmek üzere Andlaşma çerçevesi içinde 
İngiliz ve Yunanistan hükümetlerine başvurdu. 
Şunu hemen söyliyclim ki, ben de cereyan eden 
hâdiselerin içyüzünü öğreninceye kadar 22 Ara
lık ile 25 Aralık arasındaki günleri kaybedilmiş 
fırsatlar olarak görmüş, söylemiş ve yazmıştım. 
Ama sıonradan Hükümet, gerek Senatoda, gerek
se Moc'lisetc garantör diğer devletlerle geçen 
gizli müzakereleri, cereyan eden olayları açıkla
dığı zaman gördüm ki, Garanti Andlaşmasmm 
4 ncü maddesi mucibince yapılacak başka bir ha
reket yoktur. (A.P. sıralarından itirazlar) 

BAŞKAN — Sayın Asal, müdahale etmeyin 
efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Devamla) — Değerli arkadaşla ram; Garanti 
Andlaşmasının 4 ncü maddesi içinde kalmamak 
istendiği takdirde bundan başıka türlü bir hare
ket yapılamazdı ve Hükümet de bunu yapmış
tır. 

ıŞimdi bu kürsüden vaktiyle, 1959 da Zürich 
ve Londra Andlaşmalarmın tenkidi Sayın İnönü 
tarafından yapılırken, taksimi önleyici tedbirle
ri, Sayın înönü zayıf bulduğunu söyledi. An
cak süratli bir müdahale ile belki yaratılmak is
tenecek bir emri'vakiin önlenebileceğine işaret et
tiği belirtildi. Süratli bir müdahale, baskındır. 
Balkın, düşimanm yapılacak olan hareketten ha
berdar olmamasiyle yapılabilir. Hareket başla
mış, İngiltere Yüksek Komiseri orada, Yunanistan 
üi'ada, daha ertesi günü hâdiseyle ilgileri belir
miş; nasıl baskın yapacaksınız? Hâdisenin çıka
cağından haberiniz yok. (A.P. sıralarından gü
rültüler ve gülüşmeler) Hâdisenin çıkacağından 
haberiniz yok. Adam, bir gece bir otomobili çevi
riyor ve olay bir zabıta vakası olarak başlıyor, iki 
gün sonra, 3-4 gün sonra hâdiseler şiddetleniyor, 
vahamet kazanıyor. O zaman da garantör dev

letler uyanmış ve işin içine parmaklarını koy-
muş bulunuyorlar. 

Şimdi arkadaşlar, bundan sonraki hâdiseleri 
de huzurunuzda tafsilâtı ile anlattım. İngilte'-
niuı tutumunu gösterdim. İngiltere müşterek 
müdallıale kumandanlığını deruhde etmiştir, iste
miştir. Müşterek kumandanlık uhdesinde iken 
Londra konferansını toplamıştır. Londra konfe
ransı esnasında NATO kuvveti, Amerika'nın iş
tiraki gibi formüllerden geçerek meseleyi Birleş
miş Milletlere intikal ettirmiştir. 

Şimdi meseleyi Birleşmiş Milletlere niye gö
türdü İnönü Hükümeti, diyorlar. Meseleyi Bir
leşmiş 'Milletlere înönü Hükümeti götürmedi, 
İngiltere Hükümeti götürdü. Da'ha bir şey söy-
liyeyim; meseleyi Birleşmiş Milletlere götürme-
mek kimsenin elinde değildi. Kıbrıls Cumhuriye
ti Birleşmiş Milletler üyesidir. Birleşmiş Millet
lerin üyesi olunca Maıkarios İngiltere 'den evvel 
Birlenmiş Milletlere müracaata girişmiş idi. Ve 
İngiltere Makarios'a takaddüm etmek için Birleş
miş Milletlere gitmekte fayda gördüğünü beyan 
ediyor. İngiltere ve Makarios gitmese bile, Tür
kiye gitmese bile, Birleşmiş Milletlerin üyesi olan 
her hangi bir devlet,. Birleşmiş Milletlerin bu 
•mesele ile ilgilenmösmi istiyebilirdi. Birleşmiş 
Milletlerin bu meseleye el koymasını sağlıyabilir-
di. Şöyle etrafa, dünyaya bir göz gezdirirseniz, 
bugün cereyan etimdkte olan dünyanın neresinde 
olurs'a olsun en küçük bir hâdiseye dahi Birleş
imi ş Milletler el koymaktadır. Ne oldu Hindistan 
ile Pakistan arasındaki hatb? Ne oluyor Afrika'-
daki hâdiseler? (A.P. sıralarından «Vietnam, 

I Vietnam» sesleri) Ne oluyor, evet Vietnam'daki 
hâdiseler? Birleşmiş Milletler hepsine el koyuyor, 
hepsiyle meşgul oluyor. Kıbrıs meselesi Birleş
miş Milletlere götürülmem eliydi, divenler ya 
Birleşmiş Milletler Anayasasını bilmiyorlar; ya, 
bile bile başka maksatlarla hareket edivorl'ar. 
Başka türlü iznihı ydktur. Bu işleri b^lrniven bir 
insan, niye Birleşmiş Milletlere gidildi? dese, 
ona izah etmeye çalışırız. Ama, Birleşmiş Mil
letler Anayasasını bilen, Hükümette vaızife alan 
bir insan, niye Birleşmiş Milletlere bu işi gö-
türdünüz derse onda iyi niyet aranmaz. Arka
daşlar gelsinler bu kürsüden berii teıkzibets'in-
ler, edenler, Birleşmiş Milletler Anayasasiyle, 
desinler ki; Birleşmiş Milletler Anayasasının 

I işıtc maddesi şudur, hükmü şudur; bunun Birleş-
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miş Milletlere gitmesi önlen'e/bilirdi şu hüküm
le, şu madde ile. O zaman teslim olalım. Ama 
gösteremezler. 

Yine arkadaşlar, Kılbrıs meselesini etraflı bir 
surette taıhlil ederken, mademiki arttık Adalet 
Partisinin arzusu ile, - zaten verdikleri genel gö
rüşme önergesi de o mahiyette idi - bütün safa
hatını, her şeyini deşmek işitiyorlardı bu kür
süde, bekliyoruz bütün safahatını .görüşelim. 
Ve Sayın Genel Başkanımızın basına verdiği de
meci Meclis dışında çok bahis konusu ettiler, bu
rada da bahis konumı edildi. Onu da tahlil 
edelim. Bilhassa bu basın toplantısında söyle
nen şu cümleyi tekrarda fayda mülâhaza edi
yoruz. Aynen naklediyorum; «Biz Kıbrıs mese
lesini müdaahle halkımızla ve silâhla halletmek 
için içeride ve dışarıda (bütün imkânları son 
huduna kadar harekete geçirdik, iç ve dış engel
lerin karşısında silâhlı hareket yolları, Türkiye 'yi 
son derece vahîm bir duruma düşürme tehlikesi 
karşısında kesin olaralk kapandı, biz meseleyi o 
zaman politika yoliyle halletmek için bütün araış-
tırmaları yaptık ve bu sayede elimize kuvvetli, 
yeni mesnetler geçirdik.» Lâ takrabüssalâte gibi 
niçin okuyorsunuz bu tebliği? Kapandıktan son
ra devam eden cümle var : «'Biz meseleyi o za
man politika yoliyle halletmek için bütün arat
tırmaları yaptık ve bu sayede etlimize kuvveftli, 
yeni mesnetler geçirdik.» 

Şimdi arkadaşlar; bu kuvvetli mesnetler ne
lerdir? Biraz da bunların üzerinde duralım. He
piniz hatırlıyacaksınız; Amerikan Cumhurbaş
kanı Johnson'un mesajını burada gizli celsede 
dinledikten sonra Hükümet Amerika Cuımhurbaş-
kanınm daveti karşısında, Amerika'ya gidip 
müzakerelerde bulunmak hususunu Meclise ge
tirdi ve 'güven oyu iısıted'i. Ve güven oyu alarak 
Amerika'ya gitti. îşte o seyahatte başlıyan bâzı 
diplomatik temaslar ve faaliyetler, sonraki in
kişaflarla da hakikaten ellimize yeni mesnetler ge
çirdi. Bu mesnetlerden en değerlileri araismda 
sayılacak ikisi "VVaah'inıgbon görüşmelerinden son
ra yayınlanan Washin'gfton tebliği ve Londra gö
rüşmelerinden sonra yayınlanan Londra tebliği, 
Andlaşmalarm tek taraflı olarak ortadan kaldı-
nlaımıyaeağmı, Kıbrıs'a bulunacak hal şeklinin 
tarafların rızasına dayanması lâzınıgeldiği pren
sipleri resmen, alenen Amerika ve İngiltere hükü
metleri tarafından kabul ve ilân edildi. 

Amerika Birleşik Devletleri daha yakın bir 
alâka ile Başkan Jonhson'un kendi ifadesiyle 
en güvendiği müşaviri ve en yakın arkadaşı es
ki Dışişleri Bakam Acheson'u bu işte bir hal 
çaresi bulmıya memur etti. Ve hakikaten Ame
rika birinci Echeson plânı ortaya çıkıncaya 
kadar büyük gayretler sarf etti. Ve yine görüş
melerden sonra Makarios'un Kıbrıs'ta Birleş
miş Milletler Barış Gücüne rağmen Erenköy 
ve Mansura'da harekete girişmesi üzerine Tür
kiye Hükümetinin verdiği bombardıman kararı
rını ne Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, 
ne İngiltere Hükümeti protesto etmedi, 
takbih etmedi. Sadece bombardımanın fii
len askerî hareket cereyan eden nok
talara hasredilmesini istedi. Haziran 5 te Jonh
son'un mesajı çıkarmanın sureti katiyede kar
şısına çıkıyor. 8 - 9 Ağustosta bombardıman 
yapıldığı zaman bombardımanın yalnız askerî 
noktalara hasredilmesini talebediyor Amerika 
Birleşik Devletleri. 9 Ağustosta devam ettiğin
de Güvenlik Konseyi toplanıyor karar alıyor, 
muhasematın, bombardımanın durdurulmasını 
bize tebliğ ediyor. 

Şimdi arkadaşlar, Devlet idare etmenin çe
şitli şekilleri vardır. İnsan vardır, yedi düvele 
meydan okur; Ne Amerikayı dinler, ne Sovyet
leri dinler, ne de Birleşmiş Milletleri dinler, 
meydan okur. O da Devlet adamıyım der ken
disine. İnsan vardır, idaresini o şekilde kulla
nır, kendisine emanet ettikleri Devleti ve mil
yonlarca insanı kendi carımdan daha büyük 
bir titizlikle korumak ister. İşte Amerika Birle
şik Devletlerinin, Sovyet Rusya'nın, İngiltere-
nin ve Güvenlik Meclisinin aldığı karar ve bil
dirdiği tebligat karşısında C.H.P. Hükümeti, 
Türkiye Cumhuriyetini korumak, Türkiye Cum
huriyetinin 30 milyonunun her ferdinin tek 
damla kanını korumak istiyen insanların has
sasiyetiyle hareket ettiği için bombadımanı dur
durur dedikleri anda durdurdu. Arkadaşlar, 
dünya üzerinde var mıdır Türkiye gibi bir 
Devlet böyle bir bombardımana girişsin ve Gü
venlik Meclisi toplanıp onu takbih etmesin? 
Güvenlik Meclisi bunu takbih etmemiştir. De
vam etseydik, takbih edecekti. (C.H.P. sırala
rından alkışlar). 

Efendim takbih eder de ne olur? E, ne olur; 
Hükümet elinizde, herşey elinizde deneyiniz bir 
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defa, ne olacağını da görelim. (C.H.P. sıraların
dan alkışlar). 

Değerli arkadaşlarını, şimdi bir başka nok
taya geliyorum. Bu nokta da çok Önemli bir 
nokta, işaret etmeden geçemiyeceğim. Diyorlar 
ki, efendim hâdiseler çıktığı zaman Kıbrıs'ta 
2 000 kişilik bir Rum silâhlı kuvveti vardı. Hal
buki şimdi 15 bin kişilik bir Yunan kuvveti, 
25 bin kişilik bir Makarios kuvveti meydana 
geldi. Gidip saymadık ama doğru olabilir, doğ
rudur. E ne yapalım şimdi?. Beynamaz özrü 
gibi; fırsat kaçtı şimdi ne yapalım?. Yok, hiç
bir fırsat kaçmadı. Şimdi bakınız arkadaşlar, 
hepiniz teslim edersiniz ki, - zabıtlarda var, öy
le iddia etmişsinizdir vaktiyle - bu bir Türk -
Yunan meselesidir. Hattâ Senatoda, Millet 
Meclisinde zabıtlardan bulur okurum. Bunu biz 
baştan. beri bir Türk - Yunan meselesi diyor
duk, bu değerli Adalet Partili arkadaşlarımdan 
birinin sözü; nihayet inönü Hükümeti de anla
mış bunun bir Türk - Yunan meselesi olduğu
nu diye beyan buyurmuş. Tamam, bu bir Türk 
- Yunan meselesi ise... 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — Sizin zama
nınızda öyle değil miydi? 

C.H.P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM (De
vamla) — Elbette öyledir, bu bir Türk - Yunan 
meselesidir. 

Şimdi nereye geleceğimi göreceksiniz. Bu bir 
Türk - Yunan meselesi ise, yarın Yunanistan ile 
Türkiye arasında çatışma olacaktır, Kıbrıs'ta 
değil. Çatışma Kıbrıs'a inhisar etmiyecektir, 
Türkiye ile Yunanistan arasında olacaktır. Ve 
Yunanistan'ın 650 mil (1 000 Km.) mesafeden 
15 bin veya daha fazla kuvvetini alıp Kıbrıs'a 
getirmesi, bir Türk Yunan çatışmasında Yuna-
nista'nın lehine midir, aleyhine midir? Harb sa
hasını siz seçeceksiniz, siz istediğiniz yerde çar
pışacaksınız Yunanistan'la, Yekûn, Türk - Yu
nan kuvvetleri arasındaki muvazeneyi, Yunanis
tan'ın kuvvetlerini alıp bin Km. öteye götür
mesi Yunanista'nm lehine mi olmuştur, Türki
ye'nin lehine mi olmuştur? (C.H.P. sıralarından 
alkışlar). Şu muhakkak ki, - bütün askerî mü-
tahassıslarm söylediği budur - şu muhakkak ki ; 
Yunanistan'ın lehine değildir. Bu kuvvetlerin 
Yunanistan'dan, uzaklaşması, yarın Yunanistan 
üzerinde bir askerî harekete girişildiği zaman 

bunun eksikliğini Yunanistan acı acı hissede
cektir. 

Yine sözler arasında, Amerika'yı niye Kıb
rıs işine karıştırdınız, buyurdular. Amerika'yı 
Kıbrıs meselesine niye karıştırdınız, buyurdu
lar. Arkadaşlarım, bu soruyu ciddîye alalım mı, 
almıyalım mı, tereddüt ^ediyorum. Dünyada 
Amerika'yı ve Sovyet Rusya'yı içinde görmiyen 
bir dünya meselesi var mı bugün? Allahaşkma 
söyleyin de biz de görelim, anlayalım. Ne arı
yor Hindistan ile Pakistan Başkanları Taşkent'
te? Taşkent neresi, Hindistan neresi, Pakistan 
neresi? Ne arıyorlar onlar orada? Ne karışıyor, 
Sovyet Rusya Hindistan ile Pakistan ara
sındaki Keşmir .ihtilâfına? Ne aradı Eyüp Han 
Washinglton*da ne aradı Şa&tri Washington'da? 
Ne arıyor Amerika Vietnam'da. Ne aradı Sov
yet Rusya Küba'da? Arkadaşlar, millet mesele
sini konuşurken lütfen ciddî olalım. Amerika-
sız, Sovyet Rusya'sız Türkiye'nin halledebile
cek hiçbir meselesi yoktur ve olamaz. Bunu 
başka türlü yapmak kimsenin elinde değildir. 
Bugünkü dünya böyle kurulmuştur. Marifet 
odur ki, siz diplomasinizle bu iki Devleti de 
yanınıza çekmeye muvaffak olun. Marifet odur 
ki, siz diplomasinizle bu iki Devleti de karşı
sında birleştirmeyiniz. Marifet odur ki, Kıbrıs 
dâvasında olduğu gibi, işin başında bu iki Dev
letten ikisi fcirden aynı saıfta iken ikisi de iki 
millî cemaat, Türk millî cemaatını kabul etmek, 
federal sistemi kabul etmek suretiyle bizim te
zimize yaklaşmıştır. Diğeri, belki yüreğinde 
Enosisi kendi çıkarı, kendi menfaati bakımın
dan daha uygun görmektedir. Ama iTürkiye'yi 
de memnun edecek bir tavize varılabilirse bah
tiyar olacaktır. Marifet budur. Ve bu politikayı 
ilerletip bu iki büyük Devleti de Türk tezinin 
etrafında birleştirebilesiniz. Yoksa beynamaz 
Özürleriyle, efendim fırsat kaçtı, biz böyle asa
rız, böyle keseriz, böyle yaparız, böyle ederiz, 
böyle şey olmaz. Bütün bu sözlerimiz tutanak
lara geçiyor. Yarınki nesiller bunları okuyacak
lar, «ne akılmış bu» demesinler. Amerika'yı niye 
karıştırdın, Rusya'yı niye karıştırdın... Türki
ye Cumhuriyeti, Türkiye'nin coğrafi mevkiî, 
bugünkü dünya, insanın aklı durur arkadaşla
rım, bu türlü mantık karşısında. 

Değerli arkadaşlarım, sırası gelmişken söy-
liyeyim. İnönü Hükümeti mütemadiyen, Maka-
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rios'tan, Yunanistan'dan hattâ müttefikimiz 
Amerika'dan bir umacı gibi, Sovyet Rusya teh
didi bize gelirken ve yolumuz kısmen de bunun
la kesilirken, yahu şu umacıyı bir gidip yerinde 
görelim bakalım hakikaten bertaraf edilmez bir 
umacı mı, yaklaşılması mümkün olmıyan bir 
umacı mı, deyipte teşebbüse geçip müspet neti
celer aldığı zaman ne yaptınız? Türkiye'ye ko
münizmin yolunu açtınız, diye az mı söylendi
niz? Daha . gecen gün Adalet Partisinin sayın 
sözcüsü bu kürsüde ne dedi? Rusya federasyo
nu kabul etmiş ha?. Rusya'daki federasyon öyle 
federasyon mu?. Ne lâf bu kardeşini, bu nedir?. 
Biz Kıbrıs'taiki millî cemaat, yani Rum Cemaati, 
Türk Cemaati esasına dayanan ve iki millî cemaa
tin meşru hakların] tanıyan 6 Kasım 1964 tarihli 
Moskova tebliğindeki federatif sistemi .Rusya'
ya kabul ettirmek gibi bir yola girmişiz, bugün
kü iktidar partisinin sözcüsü buraya çıkıyor; 
hah ha, diyor; Rusya'daki federasyon malûm.. 
Bunun dâvaya faydası mı vardır, zararı mı 
vardır arkadaşlar? Siz takdir edin, millet tak
dir etsin. ( C H P . sıralarından alkışlar). 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Or
tanın solundan bahset. 

C II. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Devamla) —• Arkadaşlar, yine bu kürsüde 
Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü, 4 Mart .1964 
tarihli Kararı bahis konusu ettiler. 4 Mart 1964 
tarihli Karar, hemen söyliyeyim ki; eğer bir ba
şarı ise İnönü Hükümetinin başarısı değildir; 
eğer bir başarısızlık ise İnönü Hükümetinin 
başarısızlığı değildir. Çünkü Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyinde Türkiye üye değil
dir ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 
5 Büyük Devlet, Amerika, İngiltere, Milliyetçi 
Çin, Fransa ve Sovyet Rusya daimi üyedirler 
ve bu beş. büyük Devletin her hangi bir ka
rarı veto etmesi o kararın çıkmasını önler. 4 Mart 
1964 Karârı Güvenlik.Konseyinde münakaşa edi
lirken mütemadiyen Amerika ile devamlı te
mas halinde idik, müttefikimiz İngiltere ile 
devamlı temas halinde idik ve bu kararın mâ
na ve kelime olarak daha ziyade Türkiye'nin le
hinde çıkması için çalışırken, bizzat ben, top
rağı bol olsun Stevenson ve İngiltere Başdcle-
g.csi ile görüştüğümde; «aman fazla zorlamayın, 
Rusya'nın vetosu gelecek. Çünkü Makarios ka
bul etmiyecek, Makarios kabul etmeyince Rus

ya veto edecek. Bu karar sureti güzeldir, göre
ceksiniz tatbikatından memnun kalacaksınız» 
diyen, bizim en yakın müttefikimizdir ve bu ka
rar suretini onların gayreti çıkarmıştır. Bu 
karar sureti sonradan birtakım tereddütlerle 
tatbik edilmiştir. Ve o tereddütler yüzünden 
Türkiye iki defa A da'ya silâhla müdahale et
meye teşebbüs etmiştir. Şimdi bugün bu karar 
suretini beğenmiyor arkadaşlar. Haklarıdır, be-
ğcnmiyebiliıier. Yalnız bu karar suretinde ne
ler var bir hatııiıyalım. Bu karar sureti başlar
ken Lcfkoşa'da imzalanmış olan Andlaşmayı, 
kapının üstündeki alın taşı gibi oraya yerleştiri
yor. Yani diyor ki, Kıbrıs Cumhuriyeti var
sa 16 Aralık 1960 tarihli Andlaşmaya göre 
vardır. Andlaşmalarm yürürlükte olduğunu, 
andlaşmalara göre muamele cereyan ettiğini, 
bu karar sureti daha maddelerine girmeden 
gösteriyor. Maddelerine girildiği zaman bu ka
rar sureti Kıbrıs'ta iki cemaatin, cemaatlerin 
varlığını tekrar tekrar belirtiyor. Bu karar su
reti Kıbrıs'a tâyin edilecek arabulucunun Türk 
Cemaatinin de mutabakatiyle tâyin edilmesi ge
rektiğini tesbit ediyor. Bu karar suretinin ihdas 
etmiş olduğu barış gücü, birkaç bocalamadan 
sonra ve bizim Hükümetin o zamanki müdaha
leleri ve enerjik davranışlariyle yoluna girmiş 
ve Kıbrıs'ta kıtal durmuştur. 

Şimdi bugün Birleşmiş Milletler Assamble-
sinin kabul ettiği tavsiye, ki Sayın Dışişleri Ba
kanı ile, Hükümetle tamamen beraberiz, bu bir 
tavsiyedir, mânevi kıymeti düşüktür, tamamen 
beraberiz, ama bu bir karar suretidir, kabul 
edilmiştir ve ne yazık ki iki gün evvel söylediğim 
tahminler çıkıyor, karşımızdakiler, Makarios ve 
Çirimokos, bunda kendi kafalarına göre gafi-
lâne istifade yolları aramaya başlamışlardır. 
Bu karar suretinde 1960 Andl aşmasından bahis 
yok, bu karar suretinde cemaatlerden bahis yok. 
Bu karar suretinde azınlık haklarından bahis 
var. Temennim odur ki, ricam odur ki Hükü
metten; hakikaten bu yeni çıkan karar sure
ti karşısında burada beyan etmiş olduğu kesin 
tavrı muhafaza etsin ve bunun Yunanlılar ve 
Makarios tarafından yeni başlıyacak olan mü
zakerelerde bii' esas olarak öne sürülmesini su
reti kafiyede kabul etmesin. Kabul etmiyeceğin-
den emin olmak istiyorum. Eminim de diyebili
rim ama geçmiş tecrübe var. Ürgüplü Hükü
meti zamanında Atina ve Ankara'da başlıyan 

— 168 — 



M. Meclisi B : 30 29 . 12 . 1965 O : 2 

ikili müzakerelerde Yunanlıların masaya otu
rur oturmaz; «Enosis bir kere şart. Mabadini 
görüşelim» diye söze başladıkları duyulmuştur. 
Geçen gün Hükümetten bu cihetin tavzihini ri
ca etmiştim; inşallah böyle değildir. Böyle ise 
bile Hükümetimiz herhalde bunu kesin surette 
daha ilk adımda reddetmiştir. Bu karar sure
ti karşısında da aynı tavrı takınmasını temen
ni ve rica etmekteyiz. 

Şimdi geçen gün Sayın Dışişleri Bakanımı
zın cevaplaması ricası ile bâzı sualler ortaya at
mıştım. Hatırlatmak için bu sualleri tekrarlıya-
cağım. 

Temmuzda Anayasa, Makarios tarafından 
vahîm surette ihlâl edildi. Bu, oldu - bitti kar
şısında Hükümet nasıl tedbir aldı, ne yaptı, Bü
yük' Meclisin meçhulüdür. Bunu öğrenmek isti
yoruz. Karşı taraf, Birleşmiş Milletler Assamb-
losi kararını kullanma hevesi, - demin işaret et
tiğim gibi - içindedir. Bunlara karşı Hükümeti
mizin davranışı nedir, ne olacaktır?.. 

Yunanistan'la ikili müzakereyi Güvenlik 
Konseyinde Amerika, Holânda delegesi gibi di
ğer delegeler de tavsiye etmiştir. Bu ikili mü- I 
zakereler başlamış mıdır, başlıyaeak mıdır, baş-
lıyacaksa hangi esaslar üzerinde yürütülecek
tir?... 

Yeni arabulucu seçilecek midir, yahut yeni 
arabulucu belli olmuş mudur? Çünkü yine Gü
venlik Konseyi toplantısında Genel Sekreter I 
U'Thant'ın da, Türkiye'nin eski arabulucusu 
Galo Plâza'nm reddedilişini ve bu reddediliş se
beplerini kabul etmediğini resmen raporuna 
yazdığı görülmüştür. Bunun karşısında her hal
de Hükümet gerekli tedbiri almaktadır. Ve en 
mühimmi, - tekrar ediyorum hiçbir tereddüte 
yer kalmasın diye - biz Kıbrıs dâvasını mahallî 
bir Kıbrıs meselesi olarak değil, bir Türk - Yu
nan meselesi olarak telâkki ediyoruz ve Yunan- I 
istan'ı başlıca sorumlu saymaktayız. Biz Kıbrıs 
dâvası için başarıya götürecek hal şekli olarak 
bağımsız, hükümran iki millî cemaat esasına da
yanan demokratik, federal bir cumhuriyet şek- I 
li olarak görmekteyiz. Ve biz Sovyet Rusya'yı 
bu fikre imâle etmeye muvaffak olmuştuk, bu I 
yolda yürüyorduk ve bu neticeyi Amerika'ya 
duyurmuştuk.- Amerika'nın da muvafakatini is
temiştik. İktidardan ayrıldığımız zaman Ame
rika'nın bu husustaki cevabını henüz almış de

ğildik. Eğer Hükümetin bu hususta bir yeni bil
gisi varsa ve Büyük Meclise söyliyebilirse me
sele aydınlanmış olur. Şimdi, bizim durumumuz 
vuzuh ile ortadadır. Burada bir noktaya daha 
işaret edeyim. Demin değerli C. K. M. P. lideri 
Sayın Türkeş, Ürgüplü'nün bir beyanına işaret 
ettiler. Sayın Ürgüplü Senatoda, «bir hukukî 
esasımız olamadı» demişler. C. H. P. bakımın
dan bizim hukukî esasımız bağımsız, federatif 
iki millî cemaate dayanan hükümran bir Kıb
rıs'tır. Bizim vardır ve bu neticeye varmaya ça
lıştık. Eğer iktidar partisi bunu beğenmiyor, 
başka bir hal şeklinin çıkar yol olduğunu görü
yor, yahut bu hususta yeni gelişmeler karşısın
da bulunuyorsa, bunun da ne olduğunu öğren
mek elbette Meclisin hakkıdır. 

Bir noktaya daha önemle işaret etmeliyim. 
Bu kürsüde Adalet Partisi adına beyanda bulu
nuldu, Adalet Partisi nihayet iktidar partisidir, 
resmî sözcüsü beyan etti, gazetelerden okudum, 
Adalet Partisinin Grupunda toplantılarda Sa
yın Başbakan, Dışişleri Bakanı beyan buyur
muşlar, gayet kesin kararlar almak arifesinde 
bulunuyorlar. Eğer bu kararlar her hangi bir 
askerî güç kullanmayı icabettirecekse Büyük 
Meclisten yetki almak lâzımğeldiğini zannedi
yoruz. Vakıa evvelce İnönü Hükümeti bu yet
kiyi almıştı, acaba şimdiik Hükümet bu yetki
nin kendisine de şümulü olduğu kanaatinde mi
dir? Bunu da öğrenmek isteriz. Ve eğer Hükü
met böyle bir tedbire başvuracaksa bu tedbir 
karşısında başlıca - tekrar ediyorum - Amerika 
ve Rusya gibi devletlerin tepkisinin ne olacağı
nı araştırmalıdır, her halde araştırmalıdır, tes-
bit etmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 1,5 saat kadar önce 
O. K. M. P. nin değerli Genel Başkanını bu kür
süden dinledik. Kendileri çok önemli bâzı nok
talara temas .ettiler ve bâzı ifşaatta bulundu
lar. Bu ifşaat Büyük Meclisin ve bütün milletin 
dikkatle üzerinde durması gereken ifşaattır. 
Sayın Türkeş buyurdular ki, C. K. M. P. koa
lisyondayken^ kuvvetli hareket edilmesi için 
Hükümet içinde enerjik teşebbüsler yapmış. 
Ayrıca liderler toplantısında da yine enerjili 
tedbirler istemiş ve Hükümetin üyeleri arasın
da, Başbakan ve Dışişleri Bakanı dununu bir 
başka türlü mütalâa etmişler. O zamanki Baş
bakan Yardımcısı, Adalet Partisinin Sayın Ge-
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nel Başkam, bugünkü Başbakan, onlardan ayrı 
bir görüş savunmuş ve durumun kendisince ka
ranlık olmadığını, iyi olduğunu, iyileştiğini be
yan buyurmuş ve fakat Sayın Türkeş, Barbakan 
ve Dışişleri Bakanı ile o zamanki Başbakan Yar
dımcısı arasındaki tezada işaret etmiş ve Sayın 
Demire!'e bir sual tevcih etmiş; «Sizin sözünü
zü senet kabul edebilir miyiz» demiş. Sayın De-
mirel de «şahsi fikrimdir» cevabını vermiş. Şah
si fikirleri bile olsa, bugünkü Sayın Başbaka
nın fikirleri elbette kıymetlidir. Demek ki, 4 ncü 
Koalisyonda Kıbrıs durumunu incelemişler, tet
kik etmişler ve bazan gösterilmek istendiği gi
bi kaybedilmiş bir dâva, İnönü'nün kaybetmiş 
olduğu bir dâva olarak görmemişler. Vaziyeti 
iyi görmüşler. Şimdi bu iyilik her halde bugün 
de devam etmektedir. Ve hatırıma başka bir şey 
geliyor; Sayın değerli Bölükbaşı'yı da dinler
ken nutuklarının: sonunda 1, 2, 3, 4, 5, diye sı
raladıkları çok istifadeli teklifleri her halde 
kendilerince Hükümette iken savunulmuş olan 
fikirlerdir. Yani Sayın Türkeş'in ve Sayın Bö-
lükbaşı'nın mütalâaları bir noktada birleşiyor. 
Her ikisi de Hükümete enerjik fiilî davranış 
tavsiye etmişler, Hükümetten bunu istemişler. 
Şu halde kim mâni olmuş bu enerjik fiilî dav
ranışa, Dördüncü Koalisyon zamanında?. Bu 
nokta da Büyük Meclisin ve Türk Milletinin 
bilgisine arz edilmesi lâzmıgelen bir noktadır. 

Sayın Türkeş başka noktalara da temas bu
yurdular, haklı olarak. Hükümet nasıl bir çö
züm peşindedir, Hükümet bir çözüm getirecek 
midir, demi'şler. Ben de aynı şeyleri söyledim. 
Sayın Bölükbaşı da Hükümetten aynı şeyi iste
mektedir. Her halde Hükümetten, bu genel gö
rüşme sona ermeden bu noktalan aydınlatacak 
cevaplar alıp rahatlayacağız. 

Sayın Türkeş, NATO ve Amerika nezdinde 
15 bin Yunan askerinin Kıbrıs'a gitmesi protes
to edilmedi mi, diye sordular. Bu askerin git
mekte olduğu vaktinde haber alınmış, Amerika 
Birleşik Devletlerinin dikkati çekilmiş, NATO 
Konseyine götürülmüş ve NATO Konseyinde 
mesele yapılmıştır. Mademki her şeyi açık ko
nuşuyoruz Sayın Türkeş, Amerikan Hükümeti 
Kıbrıs'ta komünizmi önliyeceğim zannıyla, Ame
rika Hükümetine böyle telkin ettikleri için bu 
15 bin kişinin oraya gitmesine göz yummuştur, 

NATO silâhlarının oraya girmesine göz yum
muştur. 

Sayın Türkeş, İnönü'nün «Çizmem yok, ak
lım var» sözünü de ele aldılar. Çizmem yok de
yince karşı taraf; «iyi çizmesini giymiyecekmiş»-
der dediler. E, çizmem var, çizmemi yarın gi
yeceğim derse oııa göre mi hareket yapar? Ge
ne kendisi söyledi ki, «Her şeyin gizli olması 
lâzımdır, ne yapılacağını düşmana haber ver
memek lâzımdır. Donanmanın İskenderun'a 
gitmesi, çıkarma yapacağız, yapmıyacağız gibi 
sözlerin hakikaten zararlı tarafları olmuştur. 
Fakat demin arz ettiğim gibi, Şubattaki, Mart
taki- ve Hazirandaki üç çıkarma teşebbüsü de 
ciddî teşebbüsler idi ve üç teşebbüsün karşısı
na da Amerika Birleşik Devletleri bütün gücü 
ile çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, henüz bu kürsüye geti
rilmedi ama Sayın Adalet Partisinin yetkilileri 
yahut organları, milletvekilleri çok söylediler: 
Kumandanlar bombardımana devanı fikrinde 
imiş ama İnönü cesaret edememiş. Ordu gitmek 
istiyormuş ama Hükümet karar verememiş. Ar
kadaşlar, Türk Milletinin büyük kumandanla
rının Türk Ordusuna güvenmeleri her zaman 
hepimize iftihar vermiştir. Elbette Türk Ordu
su ve Türk Kumandanları her an, her zaman 
kendilerine güvenmektedirler. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

Biz de onlara güveniyoruz. İnönü'nün ağzın
dan hiç çıkmamtışmıdır ki, orduya güvenmiyo
ruz da onun için Kıhrıs'a gitmiyoruz, diye. Böy
le nir söz çıkmış mıdır? Bilâkis bir an dahi şüphe 
etmemiştir. Bunu bu şekilde söyliyenler ordu
nun kudreti, kumandanların kabiliyeti üzerin
de şüphe yaratmak istiyenlerdir. (C. H. P. sıra
larından bravo sesleri, alkışlar) Arkadaşlar, 
Türk Ordusu her zaman Hükümetin emrinde
dir. Siyasi mesuliyeti Hükümet alır, kurarı Hü
kümet verir, Ordu harbi y^par. harbi Ordu ilân 
etmez, harbi Hükümet ilân eder, orduya emir 
verir, ordu vazifesini yapar. Bunu böyle bilmek 
lâzımdır. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetten soruları
mıza cevap aldığımız zaman bir kifayet önerge
siyle benim tekrar konuşmamı önlcme/'soniz el
bette Hükümetin vereceği cevaplar üzerinde 
söyleyeceklerim olacaktır. 
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Kürsüden inmeden evvel bir noktaya daha 
işaret etmek lâzımdır. Eğer gazetelerde çıkan 
doğru ise, Sayın Başkan, Johnson'un mesajının 
solcular istediği için açıklanmıyaeağını söylemiş. 
Bu sözün, Sayın Başbakandan sâdır olduğuna 
ben ihtimal vermek istemiyorum. Johnson'un me
sajının açıklanmasını biz istiyoruz arkadaşlar, 
Cumhuriyet Halk Partisi istiyor. Johnson'un me
sajının açıklanması lâzımdır. Johnson'un mesajını 
açıklamayıp, onu istismara devam etmek dürüst
lüğe ve Devlet adamlığına yakışmaz. Hürmetle
rimle. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına yeni
den Sayın Muzaffer özdağ ve yine C. K. M. P. 
Gr^nı adına Sayın Rıfat Baykal söz istemiş
lerdir. Ayrı ayrı mı söz istiyorsunuz grupunuz 
adına? 

RIFAT BAYKAL (Mardin) — Ayrı ayrı 
söz istiyoruz. 

BAŞKAN — İkinizi de kaydediyorum, efen
dim. 

Sayın Dışişleri Bakanı söz istemişlerdi. Bu
yurun Sayın Bakan, (A. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGlL (Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi) — Muhterem arkadaşlarım, Birleşmiş 
Milletler Assamblesinde Kıbrıs dâvası için alı
nan son karar karşısında Millet Meclisinin ay
dınlanmasına ve millî menfaatlerimize uygun 
tedbirler alınmasına dair muhterem Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından ve Türk Umumî Efkâ
rının Kıbrıs dâvasında geçirmiş olduğu safhalar 
ve varılmış olan merhale ve sebepleri hakkında 
hilgi sahibi olabilmesini ve milletvekillerinin dü
şünce ve kanaatlerini ifade edebilmelerini temi-
nen de Adalet Partisi tarafından bir genel gö
rüşme açılması teklifi üzerine bu genel görüş
me açılmış bulunuyor. Her zaman Yüksek Mec
lisin emrinde bulunan Hükümetimiz böyle bir 
görüşmenin açılmasını memnuniyetle karşılamış 
ve Başbakanımız da Yüksek Meclisin lüzum gör
düğü izahatı huzurunuzda vermeye her an ama
de bulunduğumuzu arz etmiştir. 

Assamble'de alman karar hakkında gerekli 
izahatı gündem dışı konuşmamda Yüksek Mec
lise arz etmiştim. 

Müzakerelerin şu noktasında Hükümete tev
cih edilen sualleri cevaplandırmak ve öne sürü

len bâzı görüşler hakkında da gerçekleri aydın
latmak için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Neticeleri hayırlı olacağına yürekten inandığı
mız bu genel görüşmenin açılmasına vesile teş
kil eden Assamlble kararının hukukî değeri, ma
hiyeti Kıbrıs politikamıza yapabileceği etki üze
rindeki görüşlerimizi huzurunuzda açıklamış
tık. 

Ancak bu kararın nasıl alındığı ve oyların 
nasıl verildiği hakkındaki bâzı bilgileri huzuru
nuzda tafsil edersem zannediyorum ki, çekinser 
kalan üyelerin tahlili veya Türkiye'nin yalnız 
bırakıldığı hakkındaki iddiaların isabet derecesi 
hakkında vereceğiniz hükümlere biraz daha vu
zuh* katacaktır. Assaunlble'de kaç karar sureti 
vardı, bunlar nelerdi? Hattâ şu üzerinde konuş
tuğumuz karar sureti nedir? Şuracıkta konuşma
lara başlamadan evvel bu hususlara bir göz at
makta fayda vardır. Yüksek malûmlarıdır ki, 
Kıbrıs konusundaki müzakerelere evvelâ Birinci 
Siyasi Komisyonda başlandı. Taraflar konu hak
kındaki görüşlerini tafsilâtiyle açıkladılar, sa
vundular. Yüksek Meclisin muhterem üyelerine 
takdim ettiğim, harfiyyen tercüme edilmiş za
bıtlarda bu hususta cereyan eden münakaşaların 
hangi temellere oturduğu, karşılıklı fikirlerin 
hangi mecrada savunulduğu açıkça görülmekte
dir. Münakaşaların siklet merkezini otuz bir 
devletin iltihakiyle teşkil edilen kararla ki, bu 
karar Kıbrıs ve Yunan Hükümetleri tarafından 
destekleniyordu. Dört devletin teklif ettiği ve bi
zim benimsediğimiz karar tasarıları hakkındaki 
mukayeseler ve münakaşalar teşkil ediyordu. Mü
saade ederseniz bu karar suretlerini huzurunuzda 
gerek çıkmıyan dört devletin karar suretini gerek
se bugün assamble kararı haline inkılâbeden kara
rı (bir defa okumak istiyorum. 

31 devletin Co - sponsor olarak assambleden 
çıkarmaya muvaffak oldukları karar sureti şimdi 
okuyacağım karardır. Bu kararı teklif eden dev
letler şunlardır: Brundi, Çat, Brazavdl Kongoso, 
Dahomey, Gabon. Gana, Gine, Hindistan, Jama
ika, Kenya, Mali, Malavi, Nepal, Nijerya, Pana
ma, Ravanda, Siera Leone, ilganda, Birleşik Arap 
Cumhuriyeti, Kodanya, Yemen. Yugoslavya, 
Zambia, Toga, Komeron, Merkezî Afrika Cum
huriyeti, Leopoldvil Kongjsu, Gambia, Liberya, 
Trinidad ve Kobako Uruguay. Karar» teklif 
öden devletler bunlardır. Bizim benimsediğimiz 
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tasarıyı teklif eder- devletler de: Afganistan, 
Irak, Suudi Arabistan ve Libya'dır. Nedir çıkan 
karar? Aynen okuyorum: 

«Grenci Kurul Kıbrıs sorusunu müzakere ede
rek Güvenlik Konseyinin hu konudaki 
4 Mart .1964, 13 Mart 1964, 20 Haziran 1964, 
9 Ağustos 1964, 25 Eylül 1964, 18 Aralık 1964, 
19 Mart 1965, 10 Ağustos 1965 tarihli kanarla
rını ve 11 Ağustos 1964 tarihindeki mutalhaka-
tmı hatırlatarak, Kıbrıs sorunu hususunda 
10 Ekim 1964 tarihinde Kahire'd e toplanan ta
raf tutmıyan ülkeler Devlet veya Hükümet (baş
kanları konferansında kabul edilen bildiriyi 
hatırlıyarak, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Arabu
lucusunun Genel Sekretere sunduğu 26 Mart 1965 
(tarihli raporu kaydederek, ayrıca Kıbrıs Hükü
metinin niyet 'bildirisi vo muhtırası ile ırk ve 
din farkı gözetmeksizin bütün Kıbrıs vatandaş
larına insan haklarının tam olarak tatbiki, azın
lık haklarının teminat altına alınması, mezkûr 
bildiri ve muhtırada mündemiç yukarıdaki hak
ların korunması hulsıisundaki taahhüdünü not 
Giderek Kıbrıs Cumhuriyetinin Birleşmiş Millet
lerin eşit bir üyesi olarak Birleşmiş Milletler şar
tı gereğince her hangi bir yabancı müdahale ol
maksızın t'aım egemenlik vo bağımsızlığa müsta
hak olduğu vo bundan istifade etmesi gerektiği 
vakıasını dikkate alır. Bütün üye devletlerden 
Birleşmiş Milletlcı şartı ve özellikle şartın ikin
ci maddesinin birinci ve 4 rcü paragrafları gere
ğince yüklendikleri taahhütlere uygun olarak 
Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenlik, birlik, bağım
sızlık, toprak bütünlüğün:} saygı göstermelerini 
ve ona karşı herhangi bir müdahaleden kaçınma
larını talebeder. Güvenlik Konseyine 4 Mart 1964 
tarihli karar uyarınca Birleşmiş Milletlerin 
arabuluculuk faaliyetine devam etmesini tavsiye 
eder.» Karar burada bitiyor. 

Bizim desteklediğimiz ve çıkmasını -arzu et
tiğimiz karar neydi? Onu da müsaade ederseniz 
aynen okuyorum : 

«Genel Kurul Kıbrıs meselesini gözden geçire
rek, 4 Mart 1964, 13 Mart 1964, 20 Haziran 1964, 
9 Ağustos 1964, 25 Eylül 1964. 18 Aralık 1964, 
19 Mart 1965, 15 Haziran 1965, 10 Ağustos 1965 
tarihli Güvenlik Konseyi kararlarını hatırlata
rak, Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli 
kararı gereğince tesis edilen Birleşmiş Milletler 
Barış Gücünün Ada'da sulhun idamesine yardım 

ettiğini memnuniyetle dikkate alarak, 26 Mart 
1965 tarihinde Genel Sekretere sunulmuş olan 
Birleşmiş Milletler Arabulucusunun raporunu 
vo tarafların bunun hakkındaki görüşlerini kay
dederek, Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletlerin eşit bir 
üyesi olduğunu, tam bağımsızlığına, egemenliği
ne, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerek
tiğini teyidederek Güvenlik Konseyine, 4 Mart 
kararma uygun olarak Birleşmiş Milletler Ara
buluculuk gayretlerine devam eylemesini tavsi
ye eder.» 

İşte arzu ettiğimiz karar bu idi. Beğenmedi
ğimiz, kabul etmediğimiz karar ise daha evvel 
okuduğum karar idi. 

Evvelâ bu karardaki müşterek noktalar^jıp-
dir, ona bakalım. Hor iki karar da arabulucu 
raporuna atıf yapıyor. Birisi münhasıran arabu
luculuk raporunu zikrediyor, diğeri raporu zik
retmekle beraber. tarafların bu rapor hakkın
daki görüşlerini kaydediyor. 

Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletlerin eşit bir üyesıi 
olduğu, bu devletin tam bağımsızlığına egemen
liğine toprak bütünlüğüne vsaygı gösterilmesi 
gerektiği fıkraları her iki kararda da var. Ayrı
ca hüküm ve tavsiye olarak ele alman son parag
raf ise, yani bu ihtilâfı çözmek için yapılan tav
siye ise, kelime kelime aynen. 

Ama bu müşterek noktalar haricinde bizim 
çıkmasını arzu etmediğimiz kararda elbette ki, 
'bâzı hususlar var, nedir onlar. Onları da işaret 
edeyim: Kararda Kahire Konferansına atıf ya
pılıyor. Makarios'un Ada'daki azınlığa sözde ta
nıyacağı haklara ait muhtıradan bahsediliyor. 
Birleşmiş Milletler Yasasının 2 nci maddesinin 
birinci, dördüncü paragraflarına atıf yapılıyor. 
Bizim 'beğendiğimiz kararda yok. Ayrıca en mü
himi; Kıbrıs'ın istiklâline saygı gösterilmesini 
kâfi görmüyor, Ada'ya her hangi bir yalbancı 
müdahale yapılamamasına da işaret ediyor. 

Burada biz de bir nokraya işaret edelim. Ka
rarlarda bu cihetle temas etmesi Birleşmiş Millet
lerin bu hususu âmir bir hüküm halinde dev
letlere tebliğ etmesi mânasına değildir. 

Bu Birleşmiş Milletler Assamblesinin, müte
addit defalar izah edildiği veçhile, böyle bir yet
kisi de yoktur. Kararlardı'evvelâ dibace ve hü
küm ifade eden operatif kısımlar var. Dibacede 
söylenen hususlar diğerlerine ışık tutucu mahi
yette tavsiyenin esasını teşkil eden arabuluculuk 
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gayretleri ve bu işin çözüra yoluna birtakım 
elemanlar, birtakım unsurlar koyarak yol göster
mek gayesine matuf bir cellt içinde bu karar çı
karılmıştır. Kararın nasıl çıktığı imoselesi de 
üzerinde dikkatle durulacak ve hakikaten Yüce 
Meclisiniz için siyasi bir heyet olan Birleşmiş 
Milletlerde müzakerelerde neler cereyan ettiği
ni anlamak bakımından ibretle izlenecek bir 
mahiyet arz etmektedir. Müzakereler bittikten 
sonra evvelâ bir kere bütün müzakere boyunca 
assaımblede çekinser kalan ve çoğunluğu teşkil 
eden devletleri 'tarafların İttifak cdeceyj bir me
tin üzerinde ısrar ettiler. Esasen assamblede bu, 
mutad. Çıkacak kararın ihtilâf]ı tarafları karşı
lıklı tatmin eder olması meselesini hem Birleş
miş Milletlerin müessiriyoti prestiji, bakımın
dan, hem de ihtilaflı bir karara varmamış ol
mak bakımından bir teamül olarak, bir gaye 
olarak Birleşmiş Milletler bu noktada ısrar edi
yor. Münakaşaların, müzakerelerin devamı ınüd-
detince bu hususta büyük gayretler sarf edildi. 
Bilhassa dost Arap Devletleri, tarafları, bir nok
tada telif edebilmek için büyük ceht saıf ettiler. 
Lâtin Amerika Devletlerinden Bolivya arabulu
culuğun alemdarlığım alarak müteaddit toplan
tılarla görüşleri bir noktada toplamaya çalıştı. 
Ancak muahedelerin meriyetine inanmış ve inan
dığı prensiplerden kelime oyunu ile veya diğer 
sebeplerle katiyen inhiraf etmemek azmi ile gi
den Türk Delegasyonu bunların dışında bir hal 
tarzını tecviz edemedi. Bunun üzerine lüzumun
dan fazla uzayan müzakerelerin kifayeti ileri 
sürüldü. îlk oylama müzakerenin kifayeti •hak
kında yapıldı. Netice: 39 oy lehte, müzakere kâ
fi diyor. Sekiz oy aleyhte, 57 oy çekinser. Lehte 
rey verenleri saymıyayım. Demin isimlerini say
dığım, o tasarıya Co - sponsor olan devletler. 
Aleyhte rey verenler : Gaatcmela, Afganistan, 
Iran, Irak, Libya, Pakistan, Suudi Arabistan, 
Türkiye. Çekinser kalan diğer devletler (57). 
Müzakereler bitti, ortada iki tane tasan var; bi
risi bizim desteklediğimiz demin okuduğum 
dörtlü tasarı, diğeri de bizim iltihak etmediği
miz 31 1er tasarısı. Fakat Birleşmiş Milletler usu
lüne göre tasarılar verildiği tarihlerin sırasına 
göre oya konuyorlar, öncalik sırası Suudi Ara
bistan ve Irak'ın (beraber verdikleri tasarıda. 
Karşı tarafta talbiri caizse bir mekaniz majorite, 
riyası, oy ekseriyeti var, mütemadiyen hücum 
ediyorlar ve düşünüyorlar, eğer kendi tasarını ı-

I za öncelik tanıtamazsak ve Afgan - Irak tasarısı 
ekseriyet oyu ile Assambleye intikal ederse bi
zim tasarımız da intikal edebilir, Birleşmiş Mil-
letlerdeki cari usule tevfikan aynı mesele hak
kında 1, 2, 3, 4, 5 karar sureti Assambleye tek
lif edilebilir. Nasıl yapalım da bunu unliyelim 

I ki; tek karar sureti çıksın yukarıya. Onun için 
iki yol çiziyorlar. 

Kendi tasarılarına öncelik istiyecekler, o el
lerinde.. Biz de bİ7İm teklif ettiğimiz tasarıya, 
değişiklik önergesi getirip bizim tasarının pa
ragraflarını aynen kendi tasarının haline getir
mek için zamanında aynı devletler aynı imzalar
la dörtlü tasarıyı kendi tasarıları haline sokmak 
için değişiklik önergesini verdiler. 

Bu şerait altında reye gidildi. Onların tasa
rısına öncelik tanınması r^yc kondu. Lehte ön
celik tanınsın diyen devlet sayısı 45, aleyhte 24, 
çekinser 35. Bu tasarıya Öncelik verilmesi için 

I aleyhte oy veren devletler şunlardır: Afganis-
I tan, Cezayir, Belçika, Bolivya. Çin, Fransa, 

Iran, Irak, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Libya, 
Lüksemburg, Maloziya, Hollanda, Pakistan, 
Portekiz, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Tay-

I land, Tunus, Türkiye, Büyük Britanya Ameri
ka Birleşik Devletleri. 

Bu devletler, dörtlü tasarının daha evvel 
görüşülmesi dilek ve isteğinde idiler. Takat 24 
aleyhte, 45 lehte, 35 çekinser, onların tasarısı 
öncelik kazandı. 

Bu tasarı, üzerinde cereyan eden münakaşa
lardan sonra oya konuldu. 

I 47 lehte, 6 aleyhte, 51 çekinser oy aldı. Aleyh
te rey veren devletler: Arnavutluk. Irau, Libya, 
Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye. 
Ancak öbür tasarıya öncelik tanımak için cere
yan eden usulî müzakereleı son derece asabi 
bir hava içinde geçti ve tasarı sahipleri salonu 
terk ettiler, iddiaları şu idi; müzakereleı bitmiş
tir, her iki tasarı da oya konacaktır. Ne gibi bir 
sebep ve âmil var ki, o tasarıyı bunun önüne ge
çiriyorsunuz? Bunun kabul edilmiş olması bizim 
tasarımızın reddi demek değildir. Her iki tasarı 
da her halükârda müzakere edilecek, öncelik iste
menizin sebeplerini izah ediniz, kaani olalım, 
ondan sonra oylıyalım. 

Bir sebep dermeyan etmeden öncelik talebin
de ısrar, tasarı sahiplerini dahi reye katılmak-

I tan menedecek ve son derece Birleşmiş Milletler-
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de görülmemiş bir münakaşanın doğmasına, bir-
buçuk gün sürmesine ve bâzı devlet delegeleri
nin aralarında o mecliste işletilmesi mutadoknı-
yan sözlerin teatisine vesile teşkil etmiştir. Tasa
rı oylandı, sıra dörtlü tasarıya p-eldi. Şuracık
ta; «Türkiye yalnız kaldı, bize kimse oy verme
di» gibi mülâhazalara bir cevap teşkil etsin di
ye değil, yalnız orada daimi temas halinde bu
lunduğumuz delegelerin bize verdikleri izahatı 
aynen nakletınıiş olmak için şu noktayı tesîbit et-
ımek isterim. Tasarıya çekinser oy veren devlet
ler diyorlar ki; «Bu tasarı Birleşmiş Milletler 
şartının her devletin egemenliğine hürmet etmek 
gibi hepimizi buraya tophyan, âdeta birleşme
nin ruhunu teşkil eden hükümleri ihtiva ediyor. 
O itibarla hayır demek, bu hükümleri inkâr et
mek demek olur. Ayrıca hepimizin bu Birleşmiş 
Milletlerde görülmesi lâzımgelen getirdiğimiz, 
ihtilâfımız, derdimiz var. 31 müttehit devlet 
karşımıza çıkmış, bunlara hayır demekte bir mâ
na görmüyoruz. Ama sizin desteklediğiniz, sizin 
benimsediğiniz tasarı geldiği zaman biz ona ka
tılıp, işte ona müspet oy vereceğiz. Bu tasarıyı 
desteklemiyeceğimizi size söyledik. Çekinser kal
makla desteklemiyoruz. Sizin tasarınız geldiği 
zaman, işte o tasarıya müspet oyumuzu kullana
cağız.» Bize verilen izahat bu idi. 

Bu tasarı reye konacağı zaman, tasarı sahip
leri evvelâ şu iddiayı öne sürdüler, dediler ki, 
«Birtakım değişiklik önergeleri vardır ki, bizim 
tasarımızı, ilk tasan, demin kabul edilen tasarı 
haline getiriyor.» Onlar, bunu verdiler, eğer bi
zim tasarı evvelâ konuşulursa .üye.. konuşulma
dı. Kendi tasarıları konuşuldu. O kabul edildi. 
Ayrıca 24 devlet.de o tasarı konuşulsun diye rey 
verdiler. O halde müsaade edin de bu değişiklik 
önergelerini kaldırın, biraz evvel kabul edildi. 
Bunları böyle oylıyalım. Bilâkis 31 devlet şu id
diada (bulundular: 

Bu dörtlü tasarının konuşulmasına lüzum 
yoktur. Biraz evvel altı aleyhinde 47 lehinde 
olmak üzere ezici ekseriyetle bir karar çıkmıştır. 
Abesle iştigaldir, bu konuşulmasın. Bu. müzake
reler de sürdü. Nihayet meseleyi oy halletti. De
diler ki, bu tasarı oya konsun mu, konmasın mı 
onu oylıyalım. O oylama yapıldı. O oylamada, 
tasarının oya konulması için 43 devlet rey verdi, 
31 kişi yani, tasarıyı imza edenler konmasın de
diler. 43 devlet konsun dedi, tasarının oylanma

sı kabul edildi. Bu tasarı oya konsun, burada 
görüşülsün diye oy veren devletlerin isimlerini 
okuyorum. 

Afganistan, Cezair, Arjantin, Avusturalya, 
Avusturya, Bolivya, Belçika, Brezilya, Birman
ya, Kanada, Çin, Kolombiya, Danimarka, Fin
landiya, Fransa, îran, Irak, İrlanda, İtalya, Ja
ponya, Ürdün, Kuveyt, Libya, Lüksembarg, Ma
lezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç. Pakis
tan, Peru, Filipinler, Portekiz, Suudi Arabistan, 
Güney Afrika, İspanya, Sudan, İsveç, Suriye, 
Tayland, Tunus, Türkiye, Büyük Britanya, 
Amerika Birleşik Devletleri. 

Şimdi bizim benimsemediğimiz tasarı karar 
altına alınmış, benimsediğimiz tasarı oya kon
masın diye iddiada bulunulmuş. 43 Devlet, ha
yır, bu tasarı oylansın demiş. Oylama safhasına 
geçiyoruz. O zaman bu dört devlet tasarı sahip
leri dediler ki, kaldırın bakalım şu değişiklik 
önergelerinizi şuradan. Sizinki nasıl olsa karara 
iktiran etti. Oylanmasın dediniz. Onu da dinle
mediler. O oylanmasın diyenlerin elbet bir mak
sadı var. Eğer bunlar sizin tasarınızı beğense-
lerdi, bu tasarı oylansın demezlerdi. Fakat bili
yorsunuz ki, sizin bu tekliflerinize karşı bu dev
letlerin siyaseti çekinser oy kullanmaktır. O hal
de bu siyasetten istifade ederek kendi görüşleri
nizi değişiklik önergesi diye bu tasarının üstüne 
nasıl getiriyorsunuz? Suudi Arabistan delegesi
nin dediği gibi. Siz zeytin ağacına nasıl çilek 
aşılıyorsunuz? 

Kipriyanu'nun mobilyasını Ankara'ya nasıl 
taşıyorsunuz, demiş. Burada bir prosedür müza
keresi cereyan etti. Dedileı ki, bu bir değişiklik 
önergesidir, hakkımızdır, getiririz. Siz de redde
diniz. Efendini; değişiklik önergesi değildir bu. 
Bir saat evvel, üç gün ev^el kabul edilmiş tasa
rının harfi harfine aynı şeyleri getiriyorsunuz. 
Başka bir yoldan da tasarı sahipleri müracaatta 
'bulundular. Dediler ki, bizim içtüzüğümüzün 
114 ncü maddesi mucibince Birleşmiş Milletler 
komisyonlarında karara bağlanan bir mesele tek
rar aynı mahiyette karara varılmak için üçte iki 
ekseriyet lâzımdır. 

Kararlanmış îbir mieselenin yeniden »karara 
Varılması tekriri müzakere demektir, eğer ısrar 
ediyorsanız Ibu değişiklik önergelerini muhak
kak iburaya getireceğiz diye, ancak onu üçte 
ilki oyla kabul ettirebilirsiniz salt çoğunlukla 
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giremez dediler. Müzakere döndü dolaştı «Baş
kanlık Divanının kararına kalmıştır "bu iş» de
diler. Başkanlık Divanı; Reis Macar, ikinci Re
is Venezüella'lı, kâtip, raportör, tasarının 
Oo - sponsor'undan 'biri, Birleşik Arap Cumhu
riyetinden... Başkanlık Divanı katiyen bu ta
sarı hakkında bitaraf hareket etmeye müsait 
ve ehil 'bir heyet değil. Reisin karan çıktı. Re
is dedi ki, «Ben bu tasarıyı, bu değişiklik öner
geleriyle birlikte oya vaz'edeceğim. Değişiklik 
önergelerini kaldırmıyorum, üçte iki ekseriyet
te aramıyorum. Salt çoğunlukla iktifa edece
ğim. «Karar, yine bir usul müzakeresi açılması
na sebebiyet verdi; üç uzun celse... Evvelâ ora
da itiraz hakkı var. Reisin bu kararına Suudi 
Arabistan delegesi itiraz etti. îtiraz vâki olun
ca; itiraz varit midir, değil midir diye yine oy
lanıyor. Reise itiraz da müteamel değil ve gayet 
soğuk karşılıyor. Reise itirazın oylanması, şans
lı bir oylama değil Birleşmiş Milletlerde. Sayın 
Sarper zannederim ki, üzün tecrübeleri sıfatiy-
le bu teamülleri gayet iyi bilirler. Suudi Ara-
(bistan delegesini bu arzusundan vazgeçirdiler. 
Çünkü Reise vâki itiraz reddedilecek, Reisin 
kararı karar olacak. Bir celse fasılasında Reisi 
görerek; «Niçin bunu amandımanlariyle bera
ber mi oylatalım, yoksa müstakil rai oylat alım 
diye komisyonu hakem yapmıyoısunuz da, be
nim karanm doğru mu değil mi, bana bir itira
zınız var mı yok mu şeklinde oya vazediyorsu
nuz? Komisyonu hakem kılınız ve deyiniz ki, 
böyle bir tasarı var, bu tasarıya,, ba«ka kabul 
edilmiş bir tasarının hükümleri değişiklik öner-
ıgesi ile gelmiş. Hangisi oylanacak... Komisyonu 
hakem yapınız.» Reis, muvafık karşıladı, öyle ya-
pamm dediği halde ısrar etti. Tekrar oya gi-
dilince bu sefer Yeni Zelanda delegesi direndi. 
«olmaz bu» dedi. Bu usulü açmayınız, yapmayı
nız Ibu yolu.. Biliyorsunuz, muayyen devletlerin 
bunun karşısındaki tutumlannı. Buradaki dele
geler hükümetlerinden aldıklan talimata göre 
hareket ederler. Muayyen meselelerde, ınuay-
ye şekilde oy kullaınm'aya mecburdurlar. Böyle 
(bir oylama, bu tasan hakkında oy vermek isti-
yenleri oy imkânından mahrum eder. 43 Dev
let bu tasanyı da oylıyalım demiş, öbürünün 
çıktığını bildiği halde bunu oylıyalım demesi
nin elbet bir hikmeti var. 

Bu yola gitmeyiniz diye çırpındı. Onu vaz
geçirmek istediler. Adam direndi, hayır, dedi. 
Ben, itirazıma devam ediyorum, dedi; oya ko
yunuz. O da oya kondu. O oylamada da; tasarı, 
Reisin arzu ettiği şekilde oya konsun diye 39 
devlet rey verdi Konmasın diye 30 devlet oy 
verdi. Konmasın diye oy veren devletlerin isim
lerini okuyorum; lehimizde oy kullanmışlardır. 
Afganistan, Arnavutluk, Cezayir Avusturalya, 
Belçika, Bolivya, Çin, Fransa, Iran, Irak, ital
ya, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Laos, Lüksem-
burg. Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Nor
veç, Pakistan, Portekiz, Suudi Arabistan, Gü
ney Afrika, Sudan, Tayland, Tunus, Türkiye, 
Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri. 
Bu oylama bu şekilde tecelli edimce, yani bizim 
benimsediğimiz tasarının, o tadil teklifleriyle 
beraber oya konması kabul edilince, tasarı sa
hipleri çıktılar dediler ki, Birleşmiş Milletler 
tarihinde böyle bir usul hokkabazlığı görülmüş 
şiey değildir. Bir tasan kabul edildi yukari" çık
tı, şimdi siz bizim tasarlımızı aynı renge boya
yıp ikinci tasarı olarak göstereceksiniz. Size bu 
imkânı vermiyoruz. Tek tasan olarak yukarda 
kalınız. Tas'anmızı geri çekiyoruz dediler. Ve 
bu şekildeki bizim benimsediğimiz tasarıya 
müspet oy vermek arzusunda olan devletler rey 
verme imkânını artık bulamadılar. 

Bu uzun açıklamayı şunun için yaptım; 
lehte, aleyhte rey veren ve çekinser kalan dev
letlerin davranışlan hakkında hüküm verilir
ken şu safahatın, bu usul müzakerelerinin 
doğurduğu zaruri vaziyetlerin bilinmesinde 
tahmin ediyorum ki, fayda vardır. 

Şimdi grupları adına konuşan muhterem li
der ve sözcülerin bendenize bazan tevcih bu
yurdukları suallere ve öne sürdükleri mütalâa
lara arzı cevap etmek istiyorum. Evvelâ Sayın 
Bölükbaşı'nm, böylesine millî bir dâvada tesa
nüt içinde hareket etmek icabettiği ve Meclisin 
muhalefetle sıkı işbirliği içinde ve tesbit edil
miş bir millî hedef bir millî gaye dâhilinde 
hareket edilmesi hususundaki, fikirlerini pay
laşmamak mümkün değildir. Hükümetin de 
muhalefetle istişare hususundaki görüşü bun
dan farklı değildir. Ancak kendisine daima 
saygı gösterdiğim, teveccühünden gurur duy
duğum Bölükbaşı, bana da mûtadı olan iğneli 
tarizlerinden, iltifatlarından esirgemeksizin ge-
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çemedi. Dediler ki, Dışişleri Bakanı teselli arı
yor oylamaları izah ederken. Evvelâ şunu arz 
edeyim ki, Hükümetimiz bu karar karşısında 
teselli aramak ihtiyacında değildir. (A. P. sıra
larından alkışlar.) Ben bu karara çekinser ka
lan devletlerin mazeretlerini, bu mazeretlere il
tihak ederek nakletmedim. Onları mazur gös
teren, sahabet eden bir edam olmadı. Sadece, on
lar böyle söylüyorlar dedim. Ve kendileri 
gibi, İngiltere'nin büyük sorumluluğu taşıdığını, 
gündem dışı yaptığım konuşmada tasrih ettim. 
Çekinser kalan devletler hakkında da böyle bir 
sahabetim olmadı ve şu şekilde arz ettim; cere
yan şeklini ve mahiyetini özetlediğim. Genel 
Kuruldaki müzakereler ve ortaya sunulan ta
sarılar muvacehesinde çekinser kalan bu mem
leketlerin dermeyan ettikleri mülâhazanın maa
lesef varit ve makbul bir mülâhaza olmaması ge
rektiği kanaatinde bulunduğumuzu belirtmek 
isterim. Çekinserliğe katılmış veya onları sa
vunmuş değilim. 

Yine kendilerine teşekkür ederim ki, ten-
kid ve tarizleri bu küçücük noktaya münhasır 
olmaktan ibaret kalmıştır. Zannediyorum ki, 
arz ettiğim cevap da kendilerini tatmin edecek
tir. Her halükârda Saym Bölükbaşı'mn mese
leyi ele alış tarzını ve nasıl bir tesanüt için
de, nasıl bir birlik havası içinde müzakereyi 
idare etmemiz lâzımgeldiği hakkındaki beyan
larını takdirle anmamak o fikri paylaşmamak 
mümkün değil. 

Saym İsmail Hakkı Yuılanlıopu'da konu 
üzerinde kıymetli fikirler beyan ettiler. İngil
tere'nin davranışı hakkında, tamamen iştirak 
ettiğimiz tahliller yaptılar. Bu arada 12 Ada 
meselesine temas buyurdular; gerçektir, bu
yurdukları, vakıadır, tarihî vesikaları mahfuz
dur . 

Lozan Muahedesine temas buyurdular; doğ
rudur; Lozan Muahedesi hakikaten Kıbrıs ko
nusunda bizim için bir handikap olmuştur. Bil
hassa Çirimikos, benim 2,5 saat süren ve mese
leyi teşrih eden beyanatıma karşı verdiği 
cevapta dedi ki, «Anlamıyorum, nasıl bu kadar 
millî bir mesele bu Kıbrıs meselesi Türkler için. 
-Siz vaktiyle bu adayı sattınız, haklarınızdan 
vazgeçtiniz. O zaman adada Türk yok muydu, o 
zaman bu mesele millî değil miydi?» Çıkarttı 
Lozan Muahedesini; Lozan Muahedesindeki, 
adayı kamilen terk ettiğimize ait fıkrayı oku

duktan sonra, terk etmekle kalmadınız, dedi, 
16 nci maddeye bakınız. Filhakika 16 ncı mad
de terk etmekle iktifa etmiyor, ada bilâ-
hara her hangi bir şekilde başka bir statüye 
geçerse veya adada başka bir hâkimiyet teessüs 
etmesi icabederse Türkiye'nin bu işle alâkadar 
olmıyacağı taahhüdünü de taşıyor. Biz dedik 
ki; Lozan bir muahededir, Londra ve Zürih'te 
Bir muahede ile terk edilmiş haklar 37 sene sonra 
yeniden ihya edilmiştir, yeniden hak tesis edil
miştir, o hak Kıbrıs'ı müstakil yapmış, o hak 
bizi bu hakların müdafaası için buraya getir
miştir. (A. P. sıralarında bravo sesleri, alkış
lar.) 

Saym Yılanlıoğlu'nun, meselenin çözüm yolu 
hakkındaki düşüncelerini de Hükümet olarak 
dikkatle izlemiş ve tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Türkiye İşçi Partisi Lideri Sayın Mehmet 
Ali Aybar meseleyi iki safhada mütalâa etti. 
Assamble kararma kadar geçen safha ile, on
dan sonrası hakkında ayrı ayrı kanaatleri oldu. 
Assamble kararma kadar geçen safha hakkın
da değerli tarihî izahat verdiler. Meseleyi ken
di açılarından değerlendirdiler ve Birleşmiş 
Milletlerin bu kararından sonra Türkiye'nin 
umumi politikasında yeni bir seçim ve tercih 
yapmak zamanının geldiğine işaret buyurdular. 
Türkiye'nin bugüne kadar takibettiği umumi 
siyasetin anahatlarmda ve ittifaklarında bir de
ğişiklik yapmak ihtiyacı içinle olduğumuzu 
zannetmiyorum. Hükümetimizin takibettiği, ede
ceği siyasetin genel istikameti Yüce Meclisin 
tasvibine mazhar olan programımızda açıklan
mıştır. Yüce Meclisin idaresi, direktifi elbet-
teki her şeye hâkimdir. Yüksek Heyetinizin 
itimadı bizim uhdemizde oldukça bizim takibe-
deceğimiz siyaset, programımızda yazılı olan si
yasetimizdir. 

Saym Aybar'm, karara çekinser kalan dev
letlerin oylarını tamamen aleyhimize, buna 
mukabil karara menfi oy veren devletlerin dav
ranışlarını sempati ile karşılıyan ve siyaseti
mizi, eğer yanılmıyorsam birazda monangaje 
devletler tarafına imaleye mütedair olan tavsi
yelerinin hakiki mesnedini ve saikini lâyiki ile 
anlıyamadığımı itiraf etmek mecburiyetinde
yim. Yalnız şu var ki, Saym Aybar da me
selenin, birlik içinde, beraberlik içinde, te
sanüt içinde münakaşası ve o hedefe matuf bir 
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gayret sarfı yolunda cidden yapıcı beyanlarda 
bulunmuşlardır. Bâzı tavsiyeleri de oldu, onları 
da dikkatle izlemiş bulunuyoruz. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
Sayın Nihat Erim'in öne sürdüğü mütalâalara 
ve bendenize tevcih buyurdukları suallere ge
liyorum. Mâruzâtıma başlamadan evvel açıkla
mak istediğim bir cihet var; Grupunun genel 
görüşme açılma isteğini izah ederken Sayın 
Erim, bu meselenin bir iç, politika mevzuu olma
masına ve bir sorumluluk muhasebesi haline gel
memesine isabetle, hassasiyetle işaret buyurdu
lar, bu fikri savundular. Bu mütalâa çok doğ
rudur. Arkadaşlarım, Kıbrıs meselesi ne bit
miştir, ne de kaybedilmiştir. Yürüyen, yürütü
len bir meseledir. Ve millî büyük bir mese
ledir. Hal böyle iken, yolun ortasında du
rup, hesap vermek, hesap almak dâvaya hiz
met eder bir hâlise değildir. Yar ağlar, ağyar 
güler bayram yapar. Bunun bu anında en nazik 
bir meseleyi bir yanı Devletin siyaseti, bir 
yanı milletin millî bir dâvası ve Kıbrıs'lı soy
daşlarımızın selâmeti, bir fikir, bir şahıs, 
bir zümre muhasebesi haline getirmenin cihette
ki dâvaya zarar getirmekten gayri bir mahiyeti 
olacağına inanmak güçtür. Biz bugün iktidar
dayız. İktidarımızın altı haftalık bir mazisi 
vardır. Eğer bu işte hata varsa, seyyiat varsa 
biz Kıbrıs isini altı haftada mı ıberbadettik? 

TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri) — On 
ayda. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ OAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Dün de böyle 
söylediler, 10 ay. 10 ay; dün malî bir kanun mü
zakere ediliyordu, onda da böyle söylemişlerdi. 
Arkadaşlarını şimdi ikrar ettiler, 10 ay. Hep 
basiretsizlik bu 10 aylık devreye aittir. Yalnız, 
4 ncü Koalisyon, bünyesini teşkil eden 4 parti
nin hiç. birisinin görüşünü hâkim kılmadığı bir 
muayyen protokole bağlı, eşit mesuliyet, eşit 
yetki esasına bağlı bit- Hükümet idi. O Koalis
yonun bir kanadı da bizdik. Benim bildiğim, hü
kümetlerin mesuliyeti güven oyu aldığı tarih
ten başlar. Bu hukukan da böyledir. Ama biz 
biliyoruz ki, Sayın Nihat Erim'in sözcülüğünü 
yaptığı parti için katiyen böyle şey olamaz. 
Onlar hükümetlerin mesuliyetlerini o hükümet
lerin iş başına geldiği tarihlerden değil, kendi
lerinin iş başından uzaklaştığı veya uzaklaştırıl

dığı tarihten itibaren hesabederler. (A.P. sırala
rından bravo sesleri, alkışlar.) Onlar için Hfukü-
met mesuliyeti demek, kendilerinin çekildiği ve
ya düştükleri tarihten sonraki esastır, kaç Hü
kümet gelirse gelsin.. Ben mâruzâtımda bu fak
törü daima dikkate alarak cevap vereceğim. 
Çünkü biz vakıa genç bir partiyiz, yeni bir par
tiyiz. Ama bu parti içindekiler partinin zihni
yetini pek yakından, çok evvelden bilirler. Onun 
için de böyle bir hissi katiyen yadırgamazlar. 
(A.P. sıralarından alkışlar) Diğer partilerin sayın 
sözcülerine cevap verirken de işaret ettiğim gi
bi, C.H.P. dışında olan arkadaşlarım, hakikaten 
bu nazik mevzuu mecrasında tutmak için büyük 
gayret sarf ettiler. Sayın Erim de bunu denedi. 
Denemedi diyemem. Ama neticeyi yine bir so
rumluluk ve temize çıkarma acı niyetinin te
cellisi haline getirmekten kendisini alamadı. 
Cumhuriyet Halk Partisi daima bir maziyi mü
dafaa etmek ihtiyacından, bu fikre kendisini 
kaptırmaktan kurtulamamıştır, kurtıılamıyacak-
tır. (A.P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 
Bu, bir ruh haleti haline gelmiştir bu siyasi te
şekkülde. (C. Halk Partisi sıralarından gürül
tüler, müdahaleler). 

Acaba muhterem arkadaşlarım... (C.H.P. sı
ralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, mü
dahale etmeyin, müdahale etmeyin... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGI L (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rımı üzüntüye sevk eden bir teşhisimi arz ediyo
rum, yanılmış olabilirim. Muhterem sözcü gelir, 
bunun böyle olmadığını söyler. Biz bu kanaati 
muhafaza ediyoruz. ( C H P . sıralarından, müda
haleler, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. 
Muhterem arkadaşlar, hep beraber konuşma 

usulü olmadığını tekrar söylemiye beni mecbur 
etmeyiniz, çok rica ederim. Hatibi dinleyelim 
ve müdahale etmiyelim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKAN[ İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANGIL (Devamla) — Sayın Erim'in be
yanlarında bizi hakikaten inciten, üzen taraflar 
oldu. Bilhassa konuşmasına son verirken kul
landığı lisan şu idi : «Cumhuriyet Halk Par
tisi, Hükümet ederken, iktidarda iken bugün bi
zim size gösterdiğimiz muamele bize gösteril-
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nıcdi. Bugünkü Hükümetin azalarından Çağ-
layangil'in, Sükan'm, Gürsan'm; âciz Hükümet, 
miskin polika, haysiyetsiz politika, yalancı po
litika diye hitaplarına mâruz kaldık, biz size 
böyle muamele etmiyeceğiz.» 

Muhterem arkadaşlarım; iktidarda, bulunan 
bir Hükümet bizim menfi reylerimizle de olsa 
bir Türk Hükümetidir. Muhteremdir, meşrudur. 
Biz o Hükümetle mutabık olmıyabiliriz. Ama 
onun icraatını, şahsiyetini miskinlikle, haysiyetsiz
likle, şahsiyetsizlikle tavsif edecek, kendi Hükü
metimizi tezyif ederek millî bünyemizi tahkire 
yeltenecek bir davranışın hiçbir zaman sahibi 
olmadık ve olmıyacağız. (A.P. sıralarından al
kışlar) kendi ismim zikredildi. (Orta sıralar
dan, «zabıtları oku» sesleri) Zabıtlardan kelime 
almak olmaz, metni okumak lâzım, ismim zik
redilmiştir, kendi ismim zikredildiği için bir 
misâl vermek istiyorum. Biz muhalefette iken, 
Sayın Erim'in sözcülüğünü yaptığı muhterem 
G.H.P. iktidarını Kıbrıs konusunda tenkidettik. 
Benim beyanlarım sadece Senato zabıtlarında 
değil, radyoda da yayınlandığı için büyült Türk 
Milletinin hafızalarında da yaşıyor. Benim o 
günkü Hükümete yönelttiğim en büyük, en ağır 
tarizde bile böyle ithama yer verecek bir eda 
olup olmadığını şimdi göreceksiniz. Benim o 
beyanım 1964 yılının Ağustos ayının 10 ncu 
günü yapıldı ve en meşru hakkımız olan A da'ya 
müdahale etmenin zamanında kullanılmadığı, 
fırsatların ziyan olduğu iddiasına dayanıyordu. 
Müsaade ederseniz aynen okuyacağım : 

«Sayın İnönü vaktiyle, tek taraflı müdahale 
ancak bir baskın şeklinde yapıldığı, tanı ve kâ
mil bir tesiri haiz olduğu takdirde başarılabilir, 
aksi halde işlemesi, işletilmesi imkânsız dere
cede zordur, diye buyurmuştu. Bu hükmü de 
altı yıl evvel açığa vurmuşlardı. Hükümetinin 
niyetini, gayesini ilk günlerden beri biliyorsu
nuz. Müdahalenin, çıkarmanın hangi şartlarla 
başarıya ulaşacağına da, hem tecrübeli bir* ku
mandan, hem de ömrünü bu işe vermiş bir Dev
let adamı olarak yakından vâkıfsınız. Kıbrıs 
işi sekiz aydır had safhada. Siz üç yıla yakın 
bir zamandan beri fiilen bu Hükümetin basın
dasınız. Gerekli tedbirleri zamanında almazsa
nız, çâre ve teşhislerini evvelce bizzat zâtı dev
letlerinin koyduğu dertlere mütemadiyen mü
zakerelerde, uluslararası teşekküllerde derman 
aramıya başlarsak, muhalefetin enerjik politi

ka isteğinde insafsızlık aramak insafa sığar 
mı ?» 

Ve size rica ediyorum, şu tenkide Sayın 
Erim'in tavsifi şeklinde bir mâna atfetmek in
safa sığar mı? Sizi hakem yapıyorum. (A.P. sı
rala rından al kış] ar) . 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — 117 nci sayfayı 
da okuyun.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Neresini okumaımı 
istediniz Sayın Erim? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efen
dim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — İşte bizim tenkidle-
rimizin edası ve üslûbu bu idi. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — 117 nci sahifeyi 
okumadınız. (G.H.P. sıralarından, «zabıtları 
okuyunuz» sesleri). 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Tamamını 
okuyunuz. 

BAŞKAN — Lütfen susunuz Sayın Kırca. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 

Zatiâliniz okursunuz, ben bulamadım. 
Ben bu duygu ile dolu olarak ve Sayın 

Erim'in sözlerini söylenmemiş sayarak arzı ce
vap edeceğim. Sayın Erim Birleşmiş Milletlerde 
alman son kararı... (G.H.P. sıralarından «zabıt 
geldi, oku» sesleri) değerlendirmekte devam 
etti. Bana iltihak etti ve hukukî değerini, mahi
yetini aynen benim gibi tahlil etti. Dedi ki; bu 
kararda Dışişleri Bakanının koyduğu teşhisden 
gayrı bir şey yoktur. Ama dedi, karar da dos
yaya girdi bir kere. Hiçbir önemi, yok dedi, bun
dan karşı taraf faydalanamaz mı dedi. Nitekim 
Güvenlik Konseyinin toplantılarında bu karardan 
istifade yolunu aramaya başladılar, dedi. Doğru, 
komisyonun bu kararından sonra Güvenlik Kon
seyi toplandı, Sayın Erim. Ve barış gücünün 
süresinin üç ay daha uzatılmasına karar verdi. 
Kıbrıs Rum yöneticileri komisyon kararma atıf 
yapılmasını Güvenlik Konseyinden istediler, 
«Yeni karar var» dediler. Bu talep reddedildi. 
Ama bu karar, buyurduğunuz gibi dosyadadır, 
karşı tarafı teşvik etime ihtimali vardır, emri
vakilere girişilmesi ihtimali vardır, bunun için
dir ki, kararın dâvanın aleyhinde olduğunu ko
misyonda Assemblede yaptığım kesin beyanlar
la tesbit ve tescil ettim. Yüce Meclise ve muhte-
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rem üyelere sunduğum zabıtlarda, bu karar alın
dıktan sonra Assemblede yaptığım beyanın met
ni mevcuttur. Sayın Erim'in bu iddiasının altın
da son zamanlarda basınımızda Tasladığımız 
bâzı hükümler vardır. «Karar hiç beklenme
dik bir neticedir, Türkiye için ağır bir darbe
dir.» bu ithamı Sayın Erim'in ağzından daha 
süslü bir elbise giyerek, yumuşak bir şekilde 
karşımıza çıktı. Evvelâ bu kararın beklenme
dik bir netice olduğu hakkındaki teşhis yanlış
tır. Bakanlığımda mevcut bilgiler göstermek
tedir ki, 13 Ağustos 1963 te meselenin Birleş
miş Milletlere intikal edeceği ve böylç^ bir ne
ticeye ulaşmasının pek muhtemel olduğu ra-
porte edilmiştir, beklenmedik değil, malûm ne
tice. Bu rapor üzerinde o devrin hükümetleri 
durmuşlardır. Birleşmiş Mulletlere intikal edip 
etmiyeceği ımeselesini incelemişlerdir. Ederse bu 
neticeye ulaşacağına dair teşhisler, tahmin
ler ve bilgiler almışlardır. Beklenmedik netice 
değil. Sonra ortada şöyle bir kanaat yayılıyor; 
sanki Birleşmiş Milletler, Kıbrıs konusunda bu
güne kadar hep Türk tezine uygun, Türk tezini 
destekliyen kararlar almışlar da, durup durur
ken birden bire aleyhimize dönmüşler ve böyle 
bir karar ısdar etmiştir. Bu da varit değildir. 
Bendeniz New - York'tan döndüğüm zaman Yeşil
köy Hava Alanında karşılaştığım basın men
suplarına kararı açıkladım, mahiyetini Yüce Mec
lise arz ettiğim şekilde değerlendirdim. Ve ölü 
doğmuş bir karardır, dedim, ölü doğtmuş ama 
madem doğmuş, anasının babasının olması lâzım 
bir aileye mensup bu karar. Bir ebeveyni var, 
tetkik edelim. Yüksek malûmlarıdır ki, Birleş
miş Milletlerde alındığı zaman üzerinde bilhas
sa bizim meclislerde uzun münakaşalar cere
yan eden meşhur bir 4 Mart Kararı vardır. 
Sayın Nihat Erim biraz önce kürsüye çıktı ve 
dedi ki : «4 Mart Kararını aldık biz, o kararı be
ğenmediler ama, onda muahedelere atıf var. Ba
kın nasıl başlıyor, muahedeleri not ederek 
başlıyor sizinkinde yok ya bu» dedi. Bun
lara cevap vereceğim. Bu karar geldi, dev
rin Hükümeti Meclislere izahat verdi ve dedi 
ki, «Bu karar geniş ölçüde Türkiye'nin görüş
lerini tatmin edici mahiyettedir» okuyayım mü
saade ederseniz bu kararı. «Kıbrıs'la ilgili hali 
hazır durumun Milletlerarası barış ve güvenliği 
tehdidedebilecek mahiyette olduğunu ve barışı 
korumak ve devamlı bir hal tarzı araştırmak 

için süratle munzam tedbirler alınmadığı tak
dirde durumun daha da kötüleşeceğini not ede
rek, 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da imza
lanmış olan anlaşmalarla ilgili olarak tarafla
rın ittihaz ettikleri durumları nazarı dikkate ala
rak...» Bu neye benziyor? Bizim tasarıyı ilk defa 
yaptığı zaman dört devlet, ara bulucunun rapo
runa atıf yapmamışlar. Lâtin devletler, biz o ta
sarıda arabulucunun raporuna atıf var, sizin
kinde yok. Biz, sizinkini desteklemeyiz, dediler. 
Nasıl atıf yapalım arabulucunun raporunu? 
Arabulucunun raporunu ve her iki tarafın ra
por hakkındaki görüşlerini not ederek, diye bir 
fıkra ilâve ettik. Onun gibi. Muahadeleri ve ta
rafların tutumlarını nazarı dikkate alarak.. 
Birleşmiş Milletler Yasasının ilgili hükümlerini 
ve aşağıda metni mündemiç 2 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasını hatırda tutarak, bizim beğenme
diğimiz, reddettiğimiz, tasarıda kabul etmediği
miz fıkra, «hiçbir devlet diğer devletin işlerine 
müdahele edemez» fıkrası burada vardır. Yaz
mış fıkrayı da. Teşkilâtın bütün üyeleri millet
lerarası münasebetlerde, gerek her hangi bir 
devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi ba
ğımsızlığına karşı, gerekse Birleşmiş Milletlerin 
amaçlariyle telif edilemiyecek her hangi bir su
rette tehdide veya kuvvet kullanmaya başvurmak
tan kaçınırlar. Bu hüküm var 4 Marjt tarihli Ka
rarda. Ayrıca Birleşmiş Milletler yasası daire
sindeki vecibeleriyle ahenkli olarak egemen Kıb
rıs Cumhuriyetinde durumu kötüleştirebilecek 
veya milletlerarası barışı tehlikeye koyabilecek 
her türlü hareketten veya hareket tahdidin
den sakınmalarını bütün memleketlerden tale-
beder. Kanun ve nizamım muhafaza ve iadesin
den sorumlu ve yetkili bulunan Kıbrıs Hüküme
tinin Kıbrıs'ta şiddet hareketlerini ve kan akı
mını durdurmak için gerekli bütün munzam 
tedbirleri almasını ister. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bizim kara
rın ağababası burada başlıyor. Bu karar alın
dığı zaman Makarios muahedeleri inkâr etmiş; 
yoktur, bunlar, kaldırıyorum demiş. Muahede
leri kaldırınca kendi istiklâlini de kaldırmış. 
Kendini de Hükümet olmaktan ıskat etmiştir. 
Bu ihtimalden daima endişe ediyor. Mademki, 
muahedeler yoktur, sen de yoksun denmesinden 
daima korkuyor. Bir yere ilişmek, muahedeler 
mevcudolmamasma rağmen bir hükümet olmak 



M. Meclisi B : 30 29 . 12 . 1965 O : 2 

istiyor. İşte Birleşmiş, Milletlerin muahedeleri 
ilga etmesine rağmen cübbe ve takkesiyle Ma-
karios'u tekrar Hükümet haline ik'ad öden hük
mü bu idi. Ben o zaman, Sayın Erim'e şahsan 
söyledim. Neden dedim bu madde?.. E, dedi. 
Birleşmiş Milleterin havasını bilirsiniz, bir tâ
vizler olacak, biz mecburduk bunu getirmeye. 
Evet mecburdunuz.. İnsan, bir masaya her iste
diğini almak için oturmaz. Ama madem Rum 
Hükümetini tanıyacaktınız, madem ısrar edi
yorlar, şunun başına diyemez miydiniz ki, «fa
lan filân muahedelerle vücut bulmuş Rum Hü
kümeti1» deseydiniz de papazın elinden şu iddi
ayı alsaydık. (A. P. sıralarından bravo, sesleri, 
alkışlar) 

«Müdahale hakkı» var, «tehdidetmiyecek-
sin» vardır, Rum Hükümetidir var, hepsi var, 
4 Mart tarihli Kararda. Bundan sonra gelen 
kararlar var orada atıf yapılan. Barışı tehlike
ye koyabilecek her türlü hareketten veya hare
ket tehdidinden sakınmaları hususunda bütün 
üye memleketlere vâki talebini teyideyler. Du
rumu şiddetlendirecek veya husumetin genişle
mesine yardım edebilecek her türlü hareketten 
kaçınmaya mi'lleteıi davet eyler. Hep zamanı 
idarelerinde alınmış kararlardır. Bütün hükü
metlerden, Kıbrls toprakları üzerinde, onun hü
kümranlığını ihlâl eden uçuşları durdurmaları
nı talebeyler. Aleddevam Birleşmiş Milletler, 
muahedelerin ruhu hilâfına alman kararlara 
- bizimki gibi değil - bizim de iltihakımızla alı
nan kararlara, 4 Mart tarihli Karar gibi hem 
Lefkoşa'da hem Ankara'da bayram yapılan ka
rarlara katılarak gelmişlerdir. Biz oraya İm ni
yetle gitmedik. Bizim elimizde bir Âmentü var
dı : Muahedeler mer'idir, muteberdir, hakkımız 
vardır. Biz kuvvetli hükümetlerin yaptığını 
yaptık. Ve memleketimize dönüp de; su keli
menin izahı budur, bu kelimenin izahı budur, 
demektense ya böyle olur, ya. katılmayız, deyip 
geldik. (A. P. sıralarından alkışlar) Bizim al
dığımız kararın mahiyeti budur. Biz mazide 
böyle lastikli kararlara katılmış olan seyyiatrn 
temizlenmesi için direndik. Ve muahedelerin 
meriyeti noktası hilâfında hiçbir kayda rıza 
göstermiyerek ve bu şekilde de Türkiye'nin ka
tılarak alındığı değil, Türkiye'nin, ve bellibaşlı 
kudretli bütün, dünya memleketlerinin dışına 
çıktığı bir karar tasarısiyle geldik. (A. P. sıra
larından alkışlar) Belki hizmet etmedik, ama 

bir durumu tesbit ettik. Evet 4 Mart tarihli Ka
rara göre büyük başarı. Bunu ilân ediyoruz. 
(ü. II. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; benim bir hük
mümle Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
ittifak halinde olmadığını ihsas ve işrabetmek 
istiyor. Ama ben size söyliyeyim, 4 Mart tarihli 
Karar hakkında muhterem liderinizin düşün
cesi de benimki gibidir. Her ne kadar Meclise, 
Türk görüşünü geniş ölçüde tatmin edici ma
hiyettedir, diye deklârasyon yapılmıştır, ama 
başka, devletlere, şahsi istişareler esnasında Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi lideri; 4 Mart'ta 
uğradığımız siyasi hezimete inşallah bir daha 
uğramayız, demiştir. (A. P. sıraarından bravo, 
sesleri, alkışlar) Görüş ayrıdır. Karar hakkın
daki teşhis Mecliste başka, vekâlette başkadır. 
Görülüyor ki, son alman karar Birleşmiş Mil
letlerin Kıbrıs dâvasına kattığı, taksit taksit 
kattığı elemanların bir kararda cem ve tevhi
dinden ibarettir. Ne gariptir ki, Halk Partisinin 
karar hakkındaki görüşlerini birinci sayfasın
da büyük puntolai'la ilân eden 20 tarihli Ulus 
Gazetesinde, yedinci sayfada Kıbrıs Rum yö
neticilerinin iddiaları var. «Bu Birleşmiş Mil
letlerden çıkan karar şimdiye kadar çıkmış ka
rarların bir nevi muhassalasıdır. Ama, buna 
rağmen. Türkler müdahale ederlerse biz Birleş
miş Millete re başvuracağız» diyor. Karardan 
istifade etmesi icabedenler, müdahalenin muh
temel, mevcut, muntazır olduğunu kabul edi
yorlar. Ama aynı tarihli gazetede, silâhlı mü
dahale yolu kesin olarak kapanmıştır, diye de 
beyanat veriyor. Sözün burasında, Ada'ya mü
dahale hakkı mevcut mu, değil mi, hakkındaki 
ihtilâflara da, değinmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarını, Ada'ya hukukan 
müdahale hakkımız mevcuttur, bakidir. Ada'da 
yüz bin Türk yaşıyor. Hiçbir muahededen doğ
ma hakkımız olmasa idi bizim, Türklere karşı 
Ada'da, bir kıtal olduğu zaman elimiz kolumuz 
bağlı mı kalacaktı? (A. P. sıralarından «asla» 
sesleri, alkışlar) 

Londra ve Zürih Audlaşmaları yapılmasay-
dı da Kıbrıs'ta bir kıtale geçilse idi, Türkiye, 
Türk Ordusu sakıt mi kalacaktı? Türk Ordusu 
tatili boyunca, en güçlü kuvvetler karşısında 
bile saldırmaktan, kendini ateşe atmaktan geri 
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kalmadı. Türk Ordusunun şerefiyle yenildiği, 
yıkıdığı vâkıdır ama eğildiği, boyun eğdiği 
görülmemiştir. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 
Sayın Erim beyanlarında; «iş nasıl olsa Birleş
miş Milletlere gideceğine göre Afrika devletle
rinin toplu halde görüşümüzün karşısına çıkma
sına niye acaba diplomatik teşebbüslerle mâni 
olunmadı» buyurdular. Sayın Türkeş'in de so
rularında bu nokta vardır. Yani bu 24 lor di
yor, aralarında konuştular, ettiler, gittiler, 
uyuyor mu hariciye?.. Neden bundan haberdar 
olmuyor? Bizim gündem dışı yaptığımız ko
nuşmada da bu cihete temas edilmiştir. Sayın 
arkadaşlarım. Birleşmiş Milletlerin havası ha
kikaten tetkike değer. Bir devletler hukuku 
var; Konvansiyoncl bir hukuk. Devletler ara
larında bunu vacibül ittıba bir kaide olarak 
kabul etmişler. Ama bir üçüncü dünya doğar. 
bir kısım yeni devletler olur, devletlerin cihet
teki küçüğü, büyüğü olmaz. Devletlerin yetki
leri de, sorumlulukları da aynı olmak gerekir. 
Fakat Birleşmiş Milletlerde bazaıı sorumluluk 
dışı kararların çıktığı olur. Orada, Asya bloku 
ayrı toplanır, Afrika bloku ayrı toplanır, Lâ
tin bloku ayrı toplanır ve daima yüksek kud
retli devletlere karşı bir alerji vardır. Onların 
getirdiği her karar antipatiktir. Onlara karşı 
cephe almak, siyasi zafer kazanmak bir nevi 
yeni devlet olmanın, mazide çok çekmiş olma
nın bir reaksiyonu halinde tecelli eder. Esa
sen bu Co - Sponsorluk meselesi bu sefer tahad-
düs etmiş bir hadise değildir. Mâruzâtımda 
açıkladım. Geçen sene biliyorsunuz malî mese
leler yüzünden Birleşmiş Milletler gündemini 
müzakere edemedi. Bu mesele 19 ncu dönem 
gündeminde vardı. Bu teklif o zaman mevcut
tu. Co - Sponsorları Mısır, Hindistan gibi, Af
rika devletlerinin de iltihakiyle aynı idiler. O 
itibarla C. H. P. Hükümetinden başlıyarak iyi 
niyet heyetleri gönderilmek suretiyle dâvanın 
aydınlatılmasına, taraftar kazanılmasına gayret 
gösterildi. Fakat bir zihniyet var; biz ikinci 
sınıf devlet değiliz. Mademki müstakiliz, ken
di işimizi kendimiz hallederiz, egemeniz, eşitiz. 
Her devlet yeni istiklâline kavuşmuş, devlet de
ğilken, devlet olurken birtakım angajmanlara 
girmiş. Bunu istiklâle erişmenin bir nevi zo
raki tavizi ve ilk fırsatta değiştirilmesi icabeden 
bir hükmü kabul ediyor, Kıbrıs meselesinin 
hallinde kendi müstakbel dâvalarının prototip 

bir misâlini görüyorlar. Zihniyet bu. Hariciye 
olarak hatalarımız olabilir. Gazetelerimizde 
hariciye teşkilâtına, bilhassa Kıbrıs meselesinde" 
büyük bir vatanperverlikle, feragatla çalışan 
bu mümtaz arkadaşlarımıza büyük tarizler oldu. 

Bizim belki Hariciye olarak hatamız şurada
dır. Orada bir Suudi Arap delegesinin 21 sene
lik mazisi vardır, muhiti vardır, oturmuş söz 
sahibi olmuştur. Biz 4 senede 5 delegasyon de
ğiştirmişiz. Tanınmış, sevilmiş bir şahsiyeti reis 
yapalım diye istemişler, yollamamışız. Pekâlâ 
gönderebilirdik, reis yapabilirdik... (C. H. P. 
sıralarından «kim» sesleri)... O itibarla bu iş bir 
dâva anlatma işi halinden çıkmış, bir prensip 
meselesi haline gelmiş. Gelir yanınıza bir Afri
ka devleti delegesi, «Müslümanım» der, «arazi
mizin, memleketimin % 85 i müslüman, siz de 
müslümansımz, elbette sizi tercih ederim. Ama, 
çok çektik, İngiltere gibi raüstemlekeci bir 
memleketin tazyiki altında çok ıstırap çektik. 
İngiltere'nin Kıbrıs'ta üsleri var, bu müstemle
keciliktir. İkinci sınıf devlet olmaz. Cemaat di
ye bir şey tutturmuşsunuz, beş kabileyiz, beşi
miz de aynı nüfus miktarmdayız. Bu zihniyet 
kabul edildiği takdirde bizim memleketten beş 
Hükümet çıkar. Birtakım prensipler ihtilâfı 
halinde meselenin Birleşmiş Milletlerdeki man
zarası başka bir açıdan ele alındı. «Muahede di
yorsunuz. Elbette mer'idir, biz de bir şey yap
mıyoruz. Oturun bu muahedeleri düzeltin, ama 
şu esaslar dâhilinde düzeltin diyoruz» diyorlar. 
«Size ışık tutuyorum. Bunun içinde şelf - deter-
mination vardı. Türkiye, şelf - determination il
haka gider diye itirazda bulunduğu için bütün 
Afrika devletleri onu kabul etmedi çıkardık,» 
diyorlar. Görüş ayrı. Bilhassa Sayın Türkeş'e 
onu arz etmek istiyorum; malûm idi. Halk Par
tisi zamanında giden iyiniyet heyetlerinin, ge
tirdikleri estimasyonlar da böyledir. Biz de Sa
yın Çelikbaş ile Asya devletlerine gittik, bizi 
dinlediler. «Affedersiniz ama sizin görüşünüzde 
değiliz» dediler. Gittiğimiz 14 devlet içinde si
zin görüşünüzü destekliyoruz diyen üç devlete 
rasladık. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Bu üç 
devlet bizim lehimizde oy verdi mi Sayın Ba
kan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Bu Co - Sponsor 
olan devletlerin ittihadı, meselenin geçen sene 
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Birleşmiş Milletlere intikali zamanından beri 
kemikleşmiş bir vaziyettedir. 

Sayın Erim'in sualleri de oldu. Burslar 
vaadedildi, ziyaretler oldu, ne oldu, dediler? 
Burslar için müzakereler cereyan etti, miktar
lar tesbit edildi, 1966 yılı Bütçesine bu burslara 
ait tahsisat konuldu. Ziyaretler seçimler dola-
yısiyle is'af edilemedi. İlk fırsatta bu ziyaretleri 
tahakkuk ettirmenin gayreti içindeyiz. Aynı za
manda Sayın Erim, «Arap memleketleri niye 
bizimle olmadı» buyurdular. Bu kanaatini maa
lesef paylaşamıyacağım. Arap memleketleri, 
bilhassa son zamanlarda takibedilen siyasetin 
pek iyi bir neticesi olarak, hakikaten bizimle 
sıkı bir işbirliği halinde olmuşlardır. Suudi 
Arabistan, Cezair ve bütün Arap devletleri, Lib
ya arabuluculuk yapmak için, her iki tarafın 
görüşünü bir noktada telif edebilmek için bü
yük gayret sarf etmişlerdir. Aleyhte oyların 
azlığında gelip bize, nasıl olsa tasarının, muay
yen devletlerin çekinser kalması durumu karşı
sında alacağı oy taayyün etti, bizim de dâvala
r ıma var, o halde çekinser kalmamıza müsaade 
edin, şeklindeki beyanları ispat eder ki, eğer, 
demin oylamada arz ettiğim gibi, karşı tarafın 
prosedür oyunlariyle dörtlü tasarı oya konmak
tan menedilmeseydi Birleşmiş Milletler Assamb-
lesine daha yüksek oy ile Türk tezini destekli
ydi bir karar sureti götürmek mümkün olabi
lirdi. 

Şimdi, Sovyet desteği kaybedildi iddiasını 
sual şekline inkılâbettiren Sayın Erim'in be
yanlarına geliyorum; bir noktayı arz etmeyi 
unutmuşum, Sayın Erim buyurdular ki, «bizim 
istihsal ettiğimiz 4 Mart tarihli Kararda muahe
delere atıf vardı, siz artık o imkânı da kaldır
dınız» yanılıyorlar. Bizim karar en başta ken
dilerinin pek beğendikleri, bendenizin biraz ev
vel tahlilini yaptığım mahut ve meşhur 4 Mart 
tarihli Kararma atıf yapmaktadır. Eğer o, mu
ahedelerin mevcudiyetine atıf demek ise bizim 
kararda da aynen mevcuttur. Sayın Erim, biz 
diyor,. Rusları, Sovyet Rusya'yı federasyon sis
temine razı ettik, mutalbık kaldık. Gromiko bu
nu açıkça ifade etti. Bakalım Gromiko, Sayın 
Erim'in temas buytırduğu 6 Kasım tebliğinde ne 
demiş, gazeteye verdiği beyanda ne demiş, Bir
leşmiş Milletlerde yaptığı oy izahatında ne de
miş, neredeymiş, nereye gelmiş? Müsaadenizle 

huzurunuzda bu beyanları metninden okuyarak 
karşılaştırayım : 

Bir kere 6 Kasım tebliğinde Türkiye tarafı, 
Türk Hükümetinin Kıbrıs meselesindeki tutu
mu hakkında Sovyet Hükümetine mufassal şe
kilde malûmat vermiştir. İki taraf Kıbrıs mese
lesinin, Kıbrıs'ın bağımsızlığına, toprak bütün
lüğüne, riayet esası ve her iki cemaatin kanuni 
haklarına riayet ve Adada iki millî cemaatin 
varlığını tanıma esası üzerine barış içinde yaşa
malarını sağlıyacak şekilde barışçı yollarla hal
ledilmesine taraftar olduklarını ifade eylemiş
lerdir. Bu, tebliğ. Gromiko ne demiş? Gromiko'-
nun sözleri de öyle bize teminat falan veren söz 
değil. Bir gazeteci sormuş, o da beyanat veri
yor. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Tebliğler 
yok mu, tebliğler? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Kıbrıs meselesi için 
cevap veriyor gazeteye; Kıbrıs meselesi günün 
hararetli meselelerinden birisi olmaya devam 
etmektedir. 

«Sovyeter Birliği, Birleşmiş Milletler üyesi 
olan Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığı, ege
menliği, toprak bütünlüğü prensiplerini azimle 
ve sebatla savunmaktadır. Bu ülkenin içişleri
ne her hangi bir dış müdahalede bulunulmasına 
kuvvetle aleyhtardır. Bâzı NATO çevrelerinin 
Kıbrıs'ı kendi askerî üsleri haline getirmek ga
yesi ile Kıbrıslılara kabul ettirmeye çalıştıkları 
plânları katiyetle ret ve mahkûm edilmelidir. 
Bu tutumumuz Kıbrıs halkının kendi bağımsız 
devleti çerçevesinde kendi işlerine bizzat tan
zim etme konusunda şartsız ve vazgeçilmez hak
kı hususundaki noktai nazarımızı tâyin etmekte
dir. Sovyet Hükümeti Kıbrıs meselesinin Kıbrıs'
taki hem Türk, hem Rum cemaatlerine mensup 
Kıbrıslıların huzur içinde yaşamalarını temin 
eden meşru haklarını gereği veçhile nazarı dik
kate almak suretiyle, Kıbrıs Cumhuriyetinin ba
ğımsızlığına, toprak bütünlüğüne riayet esasına 
müsteniden halledilmesi gerektiği kanaatinde
dir. (Çıkan karar suretindeki hükümler) 

Kıbrıs Cumhuriyetine tam ve hakikî bir ba
ğımsızlık ve emniyet sağlanmalıdır. Bu maksat
la bu memlekette bulunan bütün yabancı kıta
ların geri çekilmesi, yabancı askerî üslerin tas
fiye edilmesi zaruridir. Bu şartlar mevcut ol-
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madiği takdirde, Kıbrıs'ın dahilî sistemi hakkın
da yapılacak her teklif, yabancı menfaatleri ga
ranti altına alacak namüsait bir hal çaresini 
Kıbrıs'a kabul ettirmeye matuf olacaktır. Bina
enaleyh, şimdi esas mesele, Kıbrıs'ın bağımsız
lığını ve toprak bütünlüğünü teminat altına al
maktır. Ancak o zaman Kıbrıs halkı başkaları
nı ilgilendirmemesi gereken bütün meseleleri dış 
müdahale olmaksızın serbestçe halledebilecekler
dir. Kıbrıs Devletinin dahilî teşkilâtına gelin
ce ; bu, Kıbrıslıların kendilerini, Kıbrıs halkım 
ilgilendiren bir keyfiyettir. Kıbrıs halkı Rum 
ve Türk cemaatlerinin özel durumunun tek, 
egemen ve birleşik bir Kıbrıs devleti çerçevesin
de nazarı itibara almasını ve bunların menfaat
lerinin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak her 
hangi bir devlet şeklini bağımsız ve egemen ola
rak seçebileceklerdir.» İşte Sayın Erim'in men-
subolduğu iktidarlarının büyük zaferi diye ka
bul ve ilân ettiği fıkralara geliyorum: «Federal 
bir şekil de seçebilirler. Bu şekil dahi elbette 
tek merkezi bir hükümetin, tek bir savunma teş
kilâtının ve keza mcrkezileştirilmiş bir idari 
ve adlî cihazın mevcudiyetini öngörmektedir. 
Kıbrıslılar kendi tarihî geleneklerini ve memle
ketinin hususiyetlerini göz önünde tutarak di
ğer milletler tarafından bugüne kadar elde edil
miş tecrübelerden istifade edebilirler.» Tekrar 
ediyorum; Kıbrıs Cumhuriyetinin Devlet yapı
sı meselesine bir çözüm yolu bulması, Kıbrıs hal
kının bizzat halledeceği bir hükümranlık mevzu
ndur. Bu meselenin hallinde her türlü dış mü
dahale teşebbüsü de şiddetle takbih edilmelidir. 
İstinat edilen tebliğ ve Sovyet Rusya'nın federa
tif sistemle tamamen mutabık olduğu hakkında
ki beyanlara mesnet ittihaz edilen vesaik bun
lardır. «Biz kayıp ettik desteği» okuduklarım 
bunlar. Ne demişler Birleşmiş Milletlerde? Mü
saadenizle onları arz edeyim. 

Sovyet Delegesi: «Bu sebeple şurası da aşi
kârdır ki, bu mesele ile ilgili bir karar, Kıbrıs'
ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlü
ğüne ve adadaki her millî cemaatin Türk ve 
Rum cemaatleri kanuni haklarına hürmet esas
larına dayanmalıdır. Kıbrıs meselesinin sadece 
meşru hakları ve adalet prensiplerine dayanan 
barışçı yollarla çözülebileceğini ve çözümlenme
si gerektiğini tekrar belirtmek isteriz. Kıbrıs'
ın iç bünyesiyle ilgili kararların bizzat Kıbrıslı
lar tarafından tesbit edilebilecek bir mesele ol

duğunda hiç şüphe yoktur, zaten olamaz da. Bu 
meseleler dış kuvvetlerin müdahalesi olmadan 
çözümlenmelidir. Sovyetler Birliği Kıbrıs me
selesinin, Kıbrıslıları bir tarafa atarak çözümlen
mesi teşebbüslerine veya NATO çıkarına halle
dilmesine ve Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlı
ğının, egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ihlâ
line kuvvetle karşıdır. Kıbrıs meselesi müzakere 
edildiği şu sırada bu maddenin milletlerarası ba
rış ve güvenliğin muhafazasından birinci dere
cede sorumlu olan Güvenlik Konseyince tetkik 
edilmekte oduğunu daima hatırdan çıkarmamak 
gerektiğine inanıyoruz. 

Güvenlik Konseyi Kıbrıs meselesine bir hal 
tarzı getirmek üzere birtakım kararlar kabul 
etmiştir. Sovyet temsilciliği bütün ilgili taraf
ları ve Birleşmiş Milletler üyesi devletleri, 
özellikle Kıbrıs'taki gerginliği artıracak her 
türlü hareketten kaçınmayı tavsiye eden Gü
venlik Konseyinin 4 Mart 1964 ve 10 Ağustos 
1965 tarihli kararlarla diğer önemli hükümlere 
uygun hareket etmeye davet etmeyi zaruri ad
detmektedir.» 

Şimdi sorarım muhterem arkadaşlarım, zan
nederim ki, Sayın Nihat Erim'in, bizim, Sov
yet'lerle münasebetlerimizde elde edilen merha
leler vardır, diye misal gösterdikleri bildiri ve 
Gromiko'nun beyanatmdaki görüşler cümle ve 
harf olarak siyasetlerinin değiştirilmediğinin 
bir ifadesi ve nişanesi olarak Birleşmiş Millet
lerde aynen zikredilmiştir. Bu itibarla hangi 
kanaatin Sovyet desteğini kaybettiğimize misal 
veya mesnet teşkil ettiğini anlıyamadım. Yal
nız <bir îmada bulundu Sayın Nihat Erim; de
di ki, acaba Dışişleri Bakanı; «Siz enosisten 
vazgeçin, biz de taksimden vazgeçelim» diye 
bir beyanda bulunmuş da bu mu Sovyet'leri 
federatif sistemden rücu ettiğimiz intibaını ver
di de böyle çekinser kalmaya sevk etti. 

Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bakanımız 
bir çözüm yolu olarak Birleşmiş Milletlere «Siz 
enosisten vazgeçin, ben taksimden vazgeçeyim» di
ye bir teklif yapmış değildir. Bizim görüşümüz sa
bit. Muahedelerin mevcudiyetini kabul ediyoruz. O 
muahede ki, enosisi de menetmiştir, taksimi de 
menetmiştir. Ben Sayın Erim'in mutabık kaldı
ğını tahmin ettiğim şekilde ilk ekspozemde, 
tahmin ediyorum ki okumuşlardır, meselenin 
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Türk - Yunan münasebeti üzerinde bir hayli 
durmuştum, Çirimikos cevap verdi, dedi ki ; bu 
ne garip bir iddiadır, Türk Dışişleri Bakanlığı 
bizi istilâcı, geniş emeller taşıyan bir Devlet ola
rak tavsif etti. Biz kim, istilâcılık kim? Kosko
ca Türkiye, biz ona ne yapabiliriz? Biz bir kü
çük Ada Devletiyiz, sığındık şuraya. Mesele, 
dedi oradan çıkmıyor. Mesele, Türk Hükümeti 
Kıbrıs'ta toprak istiyor, taksim istiyor. Dâva
nın başı orada. Benim istilâcı emelim yok. Türk 
Hükümeti müstemlekeci. Adanın yarısını isti
yor. İhtilâf da buradan çıkıyor. Yoksa Kıbrıs 
halkının istediği bir şey yok. Bunun üzerine 
Jamaika delegesi çıkıyor; biz bundan bir şey 
anlıyamadık, dedi. Biz Ada'nm müstakil kal
masını istiyoruz. Türkiye, «Yunanistan ilhak 
edecek» diyor. Yunanistan da, «Türkiye yarısı
nı istiyor» diyor. Şu işi halledelim. Kalksınlar 
bunlar, burada 117 devletiz, desinler ki, «Ha
yır ne taksim istiyoruz, ne ilhak...» Şu işi hal
ledin, desinler. Bunun üzerine bendeniz met
nini aynen okuyacağım beyanatı verdim. Çiri
mikos, Kipriyanu uzun uzun konuşarak Tür
kiye'yi taksim politikası izlemekle itham etmiş
lerdir. Türkiye, Lefkoşa'da imzalanan Anlaşma 
ile Ada'nm taksimini talebetmekten vazgeçme 
taahhüdüne girmiştir ve bu taahhüdüne riayet
kardır. Aynı anlaşmaya göre Yunanistan eno-
sisten vazgeçmiştir. İşte bu taahhüdün ihlâl 
edilmesi vakıasıdır ki, bizi bugün burada bu 
meseleyi müzakereye mecbur ediyor. Bugün 

Jamaika delegesi müşahhas ve yapıcı bir tel
kinde bulundu. Tamamiylc iştirak ettiğim bu 
telkine uyarak Türkiye şimdi şurada hiçbir za
man Ada'nm taksimine matuf bir politika ta-
kibetmiyeceğini beyan etmeye hazırdır. Şu şart
la ki, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları da aynı şe
kilde beyanda bulunarak, Birleşmiş Milletler 
önünde enosisten ilelebet vazgeçtiklerini açıkla
sınlar. Çirimikos; evet dedi, biz enosisten mua
hede ile vazgeçmişiz ama o zaman Karamanlis 
Hükümeti vardı o vazgeçti. Biz olsaydık vaz
geçmezdik, dedi ve, ben nasıl vazgeçerim eno
sisten ki, dedi, bir tarihî akıştır. Bunun hilâfı
na bir taahhüde girmek «idiotil historik» olur, 
yani tarihî bir aptallık olur. Bu hal bâzı üye
lerin desteklerini kaybetmesine müncer oldu. 
Onun için Sayın Erim'e onu söylemek isterim 
ki, enosis veya taksim diye bir mesele çıkara

rak Sovyet Rusya'yı, Türkiye'nin siyasetinde 
yeni veçheler olduğu yolunda bir zehaba sevk 
etmiş değilim. 

Sayın Erim İlgiltere'nin durumuna da te
mas etti. Bir tarihçe yaptı; buhran başladıkta]), 
kıtal olduktan sonra İngiltere'nin tutumlarını 
izah etti ve Londra Konferansına gidişi şahsi 
fikirlerini yakından bildiğim için biraz mütered
dit bir halde aynen zabıttan okuyayım. İngil
tere Hükümeti kısa bir müddet sonra, Londra'
da bir konferans topluyor. Bu konferansta, 
bizim Hükmete getirip kabul ettirmeden evvel 
Kıbrıs'taki Türk Cemaati Liderinin mutabaka
tını alarak bir emrivaki halinde getirip Lond
ra'da bir konferans topluyor. Bu Londra kon
feransı toplantı halinde iken, İngiliz Hükümeti, 
ben Kıbrıs'taki bu polislik yükünü tek başıma 
taşıyamayacağım diye devam ediyor zabıt, 

Bu noktada biraz duralım arkadaşlar. Kıbrıs 
ihtilâfının muayyen sivri noktaları vardır. Bu 
Londra Konferansı bunlardan birisi. Muahede
ler ekseriya müeyyidelerini kendi bünyelerinde 
taşımayabilirler. İhlâli halinde ne yapılacağını 
metinlerine zikretmiyebilir. Fakat bu bahis ko
nusu andlaşmalar, Garanti Anlaşmaları öyle 
değil, hususiyeti vardır. Keenne bir borç mu
kavelesinde ihtilâf halinde Ankara Üçüncü As
liye Mahkemesine müracaat edilecektir gibi, tah
kiki merci, prosedür vaz'edilmiş. Diyorlar ki 
burada ihtilâf çıkarsa bunun yolu var, usulü 
var, onu yapalım. Neymiş usulü? Sayın Erim 
bizzat okudular. Üç garantör devlet, tem in atçı 
devlet İngiltere, Yunanistan, Türkiye bu muha-
deler tatbik edilmezse, ihtilâfa uğrarsa topla
nacaklar, mutabık kalırlarsa müştereken, kalma
dıkları takdirde hakkının zayi olduğu zehabında 
olan veya iddia eden taraf tek başına müdahale 
edecek. Prosedür tâyin edilmiş. Prosedür tâ
yin edilmiş ve ihtilâf da çıkmış. Maddenin te
mas ettiği hal tahaddüs etmiş. Gidiliyor, istişa
re yapılacak o madde mucibince. Konferansa 
gidiliyor, masaya oturuluyor; İngiltere, Türkiye, 
Yunanistan. Eşhası vaka ondan ibaret değil. 
Haricî eşhas var. Kisvei Ruhanisi ile Makarios. 
Ne arar? Prosedür tâyin edilmiş, ne arar orada? 
Neden prosedürün dışına çıkıyor. Neden bir iş 
ağrından çıkıp beynelmilel sahalara taşıyor? 
O ezgi içinde Türkiye Hükümetinin muvafakati 
istihsal edilmeden emrivaki halinde cemaat ev
velâ istizan ediyor; böyle bir talep var gidelim 
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mi, git deniyor. Hâdise malûm. Neden çıkılı
yor prosedürün dışına? Elbette orada müzakere 
akamete uğruyor. Aman burada olmadı nereye 
gidelim? NATO ya gidelim. NATO da olmadı 
nereye, Birleşmiş Milletlere gidelim. Artık iş 
mecrasını taşmıştır. Sayın Erim gayet haklı 
buyurdu; Birleşmiş Milletlere herkes isterse gi
der. Gider başka. Gider ama nasıl gider? Bir 
kere müdahale hakları prosedüre uygun olarak 
zamanında istimal edildiği takdirde, yani, ada
daki kuvvet muvazenesi teessüs ettiği takdirde 
gider. Muhterem arkadaşlarım, muahade bir mu
vazene ile durur. Taraflar muahedeye raiyet 
ederlerse, muahede var demektir, işler. Bir taraf 
riayet eder öbür taraf etmez, muahede yine var 
demektir ama işlemez. Hukuka dayanan muva
zene bu sefer kuvvete dayanır. Artık muahedeyi 
gücü yeten işletir. Muvazene bozulmuştur bir 
kere. Hukukî mesnedi gitmiştir, şimdi kuvvet 
çalışacak. E... müdahale hakkımız var. Ada? Ada 
bugünkü halinde değil. 

Sayın İnönü bu maddeler ilk akdedildiği za
man kendisi muhalefette iken hakikaten Devlet 
adamına yaraşır bir eda ile çok güzel bir teşhis 
koymuştur, demiştir ki; beyler bu muahede tak
sim meselesini hem hukukan, hem de fiilen ebe
diyete götürdü, kapattı. Makarios Hükümeti du
rup dururken, eh haydi bundan sonra bir de 
taksime gidelim demez, ama Makarios Hükü
meti bir gün enosise gider. Enosis hukukan ka
pandı, filen açık. Bunun yolu da müdahale. Mü
dahale nasıl olur? Baskın şeklinde olur. Baskın 
olmazsa yürümez diyor, işlemez. Müessir ola
cak baskındır. Teşhisi vaktiyle koymuş. Bun
lar biraz sonra Johnson'un mektubu meselesin
de bize lâzım olacak, onun için söylüyorum. 
(Gülüşmeler) işte Sayın Erim'in ve bâzı bildi
rilerin; gül gibi siyasi zemin bıraktık, istimal 
edilmedi dediği zeminleri işaret edelim. Ne 
imiş bu gül gibi siyasi zemini? 4 Mart tarihli 
karar. Başka? Londra Konferansı. Sayın Erim'
in İngiltere'yi bu siyasette dürüst davranma
makla teşhis ve tesbit eden kanaatleri elbetteki 
varittir. Bizim gündem dışı yaptığımız konuş
mada da İngiltere'nin İm konuda büyük sorum
luluk deruhde ettiği tesbit ve tescil edilmiştir. 
Sayın Erim beyanlarından sonra Amerika me
selesine temas etti, Amerika'yı yer yer övdü, 
iyi niyetinden, halisane gayretinden bahsetti; 

yer yer yerdi. Muvazene olarak verdiği değe
rin ne olduğunu bilemedik ama lehte, aleyhte 
müessir beyanları oldu. Bu meyanda Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bir beyanlarına da temas 
ettiler. Ve bunun sorumlusu Hükümettir, bu
yurdular. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanla
rının hakiki şekli şudur : Cumhurbaşkanımıza 
bir basın mensubu arkadaşımız şu suali soru
yor : Müttefiklerden izin almadan Kıbrıs'a mü
dahale hakkımızı kullanabilir miyiz ? Geçen defa 
Amerika mâni. olmuştu. Sual bu. Cevap : Ame
rika müdahale etmedi, tehlikeyi gösterdi. Bir 
kere. Beyanın1 metni bu. Her halde Sayın Erim 
de, bu şekilde tevcih edilmiş bir suale bundan 
gayri bir cevap verileceğini zannetmiyorum ki, 
tecviz etsin. Sayın Erim birinci defa müdaha
le ettik, ikinci, üçüncü defa müdahale ettik, ke
sin olarak tebligatta bulundular, diye beyan
larda bulundular. Elbette ki,' doğrudur. Ama 
bizim tetkikatımıza göre bu hususa mütedair 
resmî vesaik olarak Johnson'un meksubu mev
cuttur. Şimdi, Amerika müdahalesini tetkik 
ederken, bu meseleye hangi açıdan bakacağımı
zı tesbit etmek lâzımdır. Amerika, Sayın Erim'
in bizzat huzurunuzda okuduğu müdahale hak
kını gösteren kanuni, hukukî yetki arasında 
ismi geçen rol sahibi olan bir devlet değil. İsti
şare ya mecburiyettir, ya dostlar arasında »bir 
ihtiyaçtır. Bir istimzaçtır. Mecburiyet olunca 
müeyyide olur. Almanya ile Fransa gayet iyi 
istişare ediyorlardı. Ama bunu mecburi bir hale 
getirdiler, işlemedi. E... çıkartma, Sayın İnönü'
nün pek veciz bir suretle teşhis ettiği gibi âni 
ve baskın! şeklinde olursa müessir olur. Eğer 

" çıkartmayı hakikaten çıkartma olarak bir mü
essese diye kullanacaksanız bunun gizli olması 
lâzım, eğer bir taktik, diye kullanacaksanız o 
zaman ayrı. (Soldan, alkışlar) 

İstişare mecburiyeti nereden geliyor, böyle 
bir taahhüt mü var? Böyle bir tekeffül mü 
var, Amerika ile istişareyi takabbül eden bir 
durum mu var. Bugün bizim Hükümete, Ameri
ka, «müdahale hakkını benimle istişare etme
den kullanamazsınız» derse başüstüne mi, de
necektir? (Soldan : Bravo sesleri, sürekli ve 
şiddetli alkışlar) Böyle bir mecburi taahhüt 
varsa, insanı bu fikre düşüren Sayın Erim'in 
'bir beyanı oluyor. Ne demek diyor, yani, rea
liteleri inkâr etmiyel'im. Bugün Amerika'nın 
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veya Rusya'nın rağmma hangi iş olur? Muh
terem arkadaşlarım, bugün dünyada hakika
ten bir Batı âlemi, bir komünist âlemi vardır. 
Bu âlemle menfaatlere şerik olanların yaptık
ları anlaşmalar var. Ama Türkiye muayyen bir 
âlemin içinde eşit haklarla ittifa'k yaptı ise bir 
uydu Devlet mi oldu? (A. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar) Bu, meydan okumak mıdır? 
Aynı tarzda mektup küçücük Rum Hükümeti
ne, Yunan Hükümetine de daha ağır bir üslup 
ile tebliğ edilir, çekmeceye konur, bir iki asker 
gönderir, öbürü kıtale devam eder, biz de o 
mektup bu haliyle buraya kadar gelir. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

Bir ittifak manzumesi içine girmek, o itti-
. faka o ittifakın lideri tanınanlara tabi olmak 

demek değildir Aksi halde böyle bir görüş 
devletleri birinci sınıf devlet, ikinci sınıf devlet 
tasnifine götürür. İşte bu kompleks içine düşü-
lürse hakikaten şahsiyetli bir politika takibet-
meye de imkân kalmaz. Bu itibarla Sayın 
Erim'in Amerikan müdahalesine verdiği önemi 
bu açıdan değeri en dirmelk, bunun sınırları için
de tesbit etmek lâzımdır. «Mektubu açıklayın» 
deniyor. Sanki mektup açıklanmamış gibi ko
nuşuyor herkes. Mektup münderecatmm meç
hulü kalmadı. Saym Erim bunları teker teker 
söyledi. Biz bir Devlet olarak, Saym Sarper'-
in de kabul edeceği veçhile, kendi rızası olma
dan, kendi rızası alınmadan bir Devlet Reisinin 
şahsi, bir Hükümet Başlkanına isımen yazdığı 
bir ektubu açıklıyamayız. Şahsi .dedimse husu
si mektup mânasına değil. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Akçal da . 
öyle söylemişti. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI OAtt-
LAYANGlL (Devamla) — Hayır Akçal da benim 
dediğim mânada söylemiştir. Belki Akçal konu
şurken kendine has üslubunda zatıâlinizin bu
yurduğu şekilde tefsiri kabil bir lisan kullan
mış olabilir. Ama takdir buyurursunuz ki, her 
halde bir Başvekil ile bir Başkan arasında ce
reyan eden mektup öyle olsa Saym inönü açık
lamakta tereddüdetmezlerdi. Bugün dahi açık
lamak kudretine maliktirler. Onlar bizim gibi 
izin almak külfetine tabi kimseler değillerdir. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Devletin resmen 
açıklaması bir mücamelenin ihlâli, gelecekdeki 
vakıalar için Türkiye'ye gizli mesaj gönderece

ğine gazete yazar gibi bir zehap uyanmasına 
sebebiyet verir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Erim «Amerika Hükümeti Türk: Hü
kümetine der ki» diye başlayıp, suretinin ken
disinde olduğunu tahmin ettiğim... 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Atını da üstünü 
de okuyunuz Beyefendi, yalnız bir tarafını oku
mayınız... 

ORHAN BIRGIT (istanbul) — Hep başka 
sayfaları alıyor... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGtL (Devamla) — Der ki... «Benimle 
istişare etmeden her hangi bir fiilî harekete 
girme» Şunu yapma, bunu yapma, aynını oku
mak istemiyorum. Şimdi gerçeği tam aksettir
mek ica'bederse yüksek seviyeli Devlet adamla
rı arasmda'ki görüşmelerin lisanı bu değil. Böy
le kesin ve katı eda ile, meselâ ben size desem 
ki, - arasında bir iki cümle fark olabilir - «Bir 
Türk - Yunan harbi asla olamaz, buna mü
saade etmeyiz.» Bir hüküm, hattâ muamele bir 
Türk - Yunan harbi düşünülecek bir şey değil
dir. Başka bir lâf. Yani aramızda konuşur
ken üslup ve eda itibariyle... 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Niçin külfete 
katlanıyoruz, okuyalım gitsin? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGI L (Devamla) — Arz ettim sebeple
rini. 

Sovyet müdahalesine yol açabilir, bir . lâf. 
Sovyetler müdahale edecektir, sonra fena olur, 
başka lâf. (A.P. sıralarından gülüşmeler). Şimdi 
hiçbir ahdî mecburiyet yok iken istişare... E, ben 
zatıâlinize gelsem, desem ki, ikimiz arkadaşız, 
ben karar verdim, Saym Çanga'yı gidip dövece
ğim. Yapma etme dersin. Çanga Bursa mebu
su ve yakınım olduğu için, cüsse farkına rağ
men onu tercih ettim, (Gülüşmeler, «Hamido'yu 
Hamido'yu» sesleri). Yapma etme dersiniz. Hiç 
kimsenin böyle bir istişarede, aman ne iyi ona 
zaten ben de kızgınım, bir de benden vur diye
ceği olmaz. (A.P. saflarından alkışlar, gülüş
meler) . 

Müdahale hakkı ve istişare müessesesini te
lâkki tarzımızda zannediyorum ki, farklar var. 
istişare ahdî 'bir mecburiyet değildir. Zaıtıme-
selede istişare, muayen devletlerarası için ahdî 
mecburiyet olarak konmuş. Ama bir iktidara 
derse ki, bu dünyada şu iki büyük Hükümete 
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rağmen hiçbir iş görülmez. O zaman belki mü
dahale zaruri olur. Amerika'nın teşebbüsleri 
olmuş. Ama bunların ağırlığını takdir, elbette 
ki o devirlerin şartlariyle birlikte o Hükümet
lerin vereceği karara bağlı kalır. Zannediyorum 
ki Sayın Erim'in temas buyurdukları suallere 
ve belli - başlı kısımlara cevap verdim. Yal
nız; «Amerika samimî olsaydı başka devletleri 
de arkasından sürüklerdi» kanatinde olan müta
lâalar oldu. Şu ciheti arz edeyim, Sayın Erim Kızıl 
Çin'i misal olarak verdi. Kjzıl Çin'in son oyla
ması başabaş gelmiştir. Amerika bu konuda 
bütün gayretine rağmen mütemadiyen taraf
tar kaybediyor. Ayrıca da Amerika aleyhine 
alınmış kararlar son günlerde çoğalmıştır. Ame
rika'nın tanımadığı, iltihak etmediği Birleşmiş 
Milletlerin demin arz ettim, hususiyetine uya
rak mütalâa edilirse keyfiyet, hakikaten Ame-
rikaya : Bizim aleyhimize hareket ettiği zaman 
«sen aleyhimizdesin» lehimize hareket ettiği za
man, «hayır şeytani hareket ediyorsun» dedir
tecek vaziyette değildir.•Amerika samimî hare
ket etmiştir ve Türkiye'yi bu meselede destek
lemiştir. Bu husustaki resmî görüşümü tekrar 
edeyim. NATO konseyi prosedüre! bir kararı 
desteklemek için aralarında karar almadılar mı, 
buyurdular. Aldılar, fakat o prosedürel karar, 
arz ettiğim sebeplerle değişiklik önergeleri ge
tirilerek oya konma imkânını kaybettiği için 
bu kararı icra etmek imkânını bulamadık. 

Türk Cemaatine, millî temsilcilerine tanınan 
haklar kanunla iptal edildi, ne yaptınız buyur
dular? Tahmin ediyorum ki, Sayın Erim, bu 
meseleyi Birleşmiş Milletlere götürdüğümüzü 
ve orada tamamen görüşlerimizi teyideden ve 
bu hareketi takbih eden bir karar almış oldu
ğumuzu bilirler. Ayrıca fiilen de bizim cemaati
miz de aynı şeyi kendi aralarında yaparak mu
kabele etmişlerdir. Bizim Hükümet programın
da emrivakilere müsaade edilmiyeceği keyfi
yeti, bundan evvel tatbik edilen, eğer soydaşla
rımıza, bir taaddi olursa, alayımıza bir taaddi 
olursa müdahale ederiz, kaydına ilâve olarak 
«emrivakilere de müsade etmeyiz» kaydı kon
muş idi. Nitekim Magosa'daki hâdiselerde mek
tebin tahliyesi, evkaf apartmanının iadesi gibi 
bugüne kadar Rum idaresinin itiyadı olmadığı 
geri dönme harektleri de temin edilmiştir. Em
rivakilere takabbül ve müsamaha ederek, hem 
böyle hukukî değil, fiilî emrivakilere mütema

diyen takabbül ederek, müsamaha ederek, bize 
Kıbrıs işini böylesine had bir safhada devreden 
iktidarın hukukî bir emrivakii misliyle karşıla
mamıza ve fiilî emrivakilere de eski vaziyetine 
irca etmesine rağmen ve bunlar da Sayın 
Erim'in bihakkin malûmu iken, bu suali ne mak
satla tevcih ettiklerini anlamadım. (A.P. sıra
larından alkışlar). İş geliyor «nasıl politika ta-
kibedecekler» meselesine : 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Hükümetinin 
takibedeceği Kıbrıs politikası, programı ile Yü
ce Meclise arz edilmiş ve tasvibinize mazhar ol
muştur. Biz muahedelerin meriyetini, hakları
mızın baki olduğunu iddia ediyor, bundan fariğ 
olmıyacağımızı söylüyoruz. Bu cereyan edecek 
müzakerelerde varılacak neticeye göre tâyin edi
lecektir. Biz şimdiden şunlardan vaz geçip, 
şunları feda edeceğiz diye veya şu bizim için 
müsaittir diye bir formül aramayı veya aradı
ğımız formülü davul zurna ile ilân etmeyi doğru 
bulmadık. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Nihat Erim şu noktada haklıdırlar : 
Elbetteki meselenin safahatında gerek muhale
fet liderlerinin mahrumiyet derecesine göre, 
gerek Yüksek Meclisin rızası olmadan bir neti
ceye gidilemez. Bir taraftan muahadelerin me
riyetinin yürürlükte olduğunu iddia edip, bir 
taraftan muahede harici hükümlerin ve şekil
lerin, bunlar ıbizce maMmldur diye ilânında isa
bet görmedik. 

Yeni Türkiye Partisinin sayın sözcüsü Raif 
Aybar'a, meseleye bakış zaviyesi, verdiği önem 
ve birlik, tesanüt hususunda yaptığı davetler
den dolayı arzı şükran ederim. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Zannediyorum ki bu şekilde bütün suallere 
cevap vermiş oldum. Mâruzâtımı şu şekilde 
hitama erdirmek isterim : 

Yüce Meclisinizde cereyan eden müzakere
ler bir kere daha açıkça ortaya koymuştur ki, 
bir defa daha bütün cihanın gözünün önüne se
rilmiştir ki, tarihi boyunca milletine, soydaşla
rına, ahitlerine vefa göstermiş olan büyük Türk 
Devleti dün olduğu gibi bugün de Kıbrıslı soy
daşlarının ve Türkiye'nin haklarını korumakla 
görevlidir. Ve buna muktadirdir. (A. P. sıra
larından ve Y. T. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu görevin baş sahibi ve yegane kaynağı 
büyük Türk Milleti ve onun iradesini temsil 
eden Yüce Meclistir. Kıbrıs ihtilâfını, Türk 
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Milletinin rızası haricinde bir çözüm yoluna gö
türmeye kimsenin gücü yetmiyecektir. (A. P. ve 
Y. T. P. sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) 
Bu azmi, bu imanı, birliğimizle, tesanüdümüzle, 
maziyi kapatıp birbirimize gücenmişsek, bun
ları silip unutmakla halletmek ve muhasebesi
ni neticenin istihsâline talik etmek tahmin ede
rim ki en isabetli yol olacaktır. Yüce Heyeti
nizi hürmetlerimle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar) 

COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Hükümetten 
sual soracağım efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
kifayet önergesi vardır. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde söz 
istiyenleri de ifade edeceğim efendim, tavzih 
etmesi için bir sual soracağım; önergenizde hem 
usulî bir şikâyet hem de kifayet talebinde bu
lunuyorsunuz, Sayın Talât Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Hem usulî bir şikâyetiniz, hem 
de kifayet talebiniz var. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Kifayeti 
izah etmek için Sayın Başkanım, misal olarak 
gösterdim. 

BAŞKAN — Bu arada kifayet önergesinin 
aleyhinde Grup adına Saym Turhan Fcyzioğln 
ve Saym Nihat Erim söz istemişlerdir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben 
sıramı Sayın Erim'e verdim. 

BAŞKAN — Siz söz sıranızı Nihat Erim'e 
devrettiniz. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Aleyhin
de Grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim İçtüzüğümüzün 104 ncü 
maddesi gereğince kifayet aleyhinde yalnız bir 
üyeye söz verilir. Bu sebeple yahuz Nihat 
Erim'e söz verilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada üç arka
daşımız Saym Coşkun Kırca, Sayın Orhan Bir-
git ve Saym Turhan Feyzioğlu Hükümetten su
al sormak istediklerini bir takrirle Riyasete bil
dirmişlerdir. Ayrıca Saym İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu, müzakerelerde bir usulsüzlük olduğunr 
ve bunu tebarüz ettireceğini ifade eden bir öner
ge vermiştir. Riyasete. Ayrıca Adıyaman Mil
letvekili Saym Süleyman Arif Emre, bu arka

daşımız da müzakerelerin usulsüz cereyan etti
ğini ifade eden bir önerge vermiştir. 

Saym İbrahim Sıtkı Hatipoğlu sizin, usulsüz
lük iddianız ne yöndendir, yerinizden ifade 
eder misiniz? Yani şu anda Hükümete söz ver
miştik. Şimdi de kifayet önergesi dolayısiylc 
son sözü bir milletvekiline vermek durumunda
yız. Böyle bir usul muamelesi tatbik ediyoruz, 
bunun neresinde usulsüzuük gördünüz? 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Müzakereler devam ederken konuşan hatip-
]er yapılan müdahalelerle ilgili ve İçtüzüğün 
187 nci maddesince Riyaset Makamını işgal eden 
muhterem şahsınız tarafından bu konuşmaların 
işitilmemiş olması inanciyle böyle bir hâdiseyi 
intikal ettireceğim. Yüce Meclisin konuşmala
rında partime bu tip konuşmaların, bu tip müda
halelerin yapılmamasının temini zımnında söz 
istedim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Hatip
oğlu. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî, arkadaşımızın 
'mhsettiği İçtüzüğün hükmü disipline taallûk 
nden hükümlerdir. Disiplin hükümlerini biz, 
bize intikal ettiği andan itibaren tatbik etmekle 
mükellefiz. Fakat bazan bâzı konuşmaları duy
mamış olmakla da bahtiyar olduğumuzu ifade 
etmek isterim. Bu sebeple Saym Hatipoğlu, 
bu sözümle meseleyi halletmiş olduğumu, zan
nediyorum, her halde ayrıca söz istemiyeceksi-
niz. Çünkü, her konuşmayı, her sözü duymaya 
hem gücümüz yetmiyor, hem de duymamış ol
mak da bizim için bir bahtiyarlık sebebi oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci konu; Saym 
Süleyman Arif Emre arkadaşımızın yine usule 
ait bir itirazıdır. Bu arkadaşımız önergesinde 
itiraz sebeplerini de ifade etmiştir. Diyor ki ; 
Truplar mütemadiyen konuşuyor ve millet vekil
lerime sıra gelmiyor ve tekrar tekrar gruplar adı
na milletvekilleri konuşuyor, diyor. Bu şekil usule 
aykırıdır. Halbuki verilen önergede : «Milletve
killerinin de görüşlerini tebarüz ettirebilmele
rine imkân verebilmek için.» kaydı da vardır, 
diyor. Riyaset usulsüzlük yapıyor diye tebarüz 
ettirmiş. 

Bu hususta arkadaşıma söz vermeden evvel 
^öylc bir açıklama yapmak isterim : içtüzüğün 
85 nci maddesi, «gruplar adına söz istendiği 
zaman, onlara tercihan söz verilmesi» şeklin
dedir. Ve bu söz verilme, her isteyişte aynı 
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şekilde hak olarak doğer. 1956 senesinde İçtü
züğe bir ilâve yapılarak, «gruplar bu haklarını 
ancak bir defa kullanırlar.» şeklinde tâdil edil
mişti. Fakat şu durum daha sonra bir muaheze 
sebebi olmuştur. Ve Anayasamız Demokrat 
Parti devrinde, biraz evvel ifade ettiğim deği
şiklikten evvelki İçtüzüğün tatbik edilmesini 
âmir bir hüküm getirmiştir. Bu sebeple grup
lar adına birden ziyade kimse söz istediği tak
dirde milletvekillerinden evvel tekrar tekrar 
söz vermek usulün âmir hükmü icabıdır, bir 
usulsüzlük yoktur efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, üç arkadaşımız d'-ı 
biraz evvel ifade ettiğim gibi Hükümetten sual 
sormak istemektedirler. Bu üç arkadaşımıza da 
söz verilemiyecektir. Tüzüğümüzün hükümleri, 
bir genel görüşme münasebetiyle Hükümetten 
sual sorulmasına müsait değildir. 

Bir takrir mi veriyorsunuz Sayın Kırca? 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Takririnizi okuyorum : «Hü

kümetten soru sorulmasına kifayet takririnin 
okunmasından önce imkân bırakılmasını arz ve 
teklif ederim» diyorsunuz. Heyeti Um ilmiye
den bir karar istiyorsunuz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Yani bu takriri muameleye ko
yalım, Heyeti Umumiyeye müracaat edelim, su
al sorma imkânını Heyeti Umumiye bahşeder
se sual sorulsun, diyorsunuz, bu önerge ile. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Müsaade 
ederseniz takririmi izah edeyim. 

BAŞKAN — Evvelâ, şu ifade ettiğim hususv 
kasdediyorsunuz değil mi efendim? Yani usu
len genel görüşme münasebetiyle sual soramaz 
milletvekilleri. Ama siz ayrıca Heyeti Umumi
yeye dahalet ediyorsunuz bir takrirle. Sual 
sorma imkânını bize bahşedin diyorsunuz. Bu 
ikinci takririnizde bu vardır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, evvelemirde İçtüzüğün her hangi bir mad
desinde, genel görüşme denilen prosedüre baş
vuruldukta ve müzakereler açıldıkta Hüküme
te milletvekillerince soru sorulamaz diye bir hü
küm mevcut değildir. Çünkü o zaman genel gö
rüşme diye bir müessese, takdir buyurursunuz 
ki, İçtüzükte yer almıyor..Eğer bu hususu daha 
önceki teamüllere istinadettiriyorsa muhterem 

Riyaset, kendilerine; Başkanvekilleri, Riyaset 
Divanı seçimi sırasında verilmiş bir takririn 
açık oylaması vesilesiyle teamüllere başvurul
ması gerektiği yolundaki iddianın bizzat zatıâli-
niz tarafından bu gibi teamüller ancak kurul
duğu dönem sırasında caridir, yolunda cevap 
vermiş bulunduğunuzu hatırlamaya mücaseret 
cyliyor ve bu itibarla şimdi genel görüşme hak
kında, bu genel görüşme Hükümeti murakabe
nin bir yolu olduğu için, Anayasanın ruhuna 
uygun bir teklifte bulunarak kifayetin okun
masından önce, genel görüşme sırasında Hükü
metten sual sorulması imkânının bahsedilmesi
ni rica ediyorum., 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Coşkun Kırca arkadaşımız bir ihtiyacı gayet 
güzel ifade etmişlerdir. Ve gene kendi ifadele
rini tekr»r ediyorum; genel görüşme müessesesi 
Anayasamızın getirdiği yeni bir müessese oldu
ğuna göre, tatbik ettiğimiz İçtüzük de Anaya
samıza uygun olarak yeniden tanzim ettiğimiz 
bir İçtüzük olmayıp, eski İçtüzük olduğuna gö
re, tabiî ki böyle bir müessese ve bu müessese
nin işleyiş tarzı bu İçtüzükte olamazdı. Ve ken
di ifadelerine göre, yine İçtüzüğümüzde genel 
görüşme münasebetiyle sual sorulamaz diye bir 
cümle yoktur, dediler. Evet, böyle bir cümle 
yoktur. Fakat İçtüzüğümüzde kanunların ve 
bütçenin müzakeresi sırasında milletvekilleri 
Hükümetten sual sorabilirler, kaydı vardır. Bu 
kayıt sual sorma müessesesini, sözlü soru mües
sesesi dışındaki sual sorma müessesesini, kanun 
tasarılarının, kanun tekliflerinin ve bütçenin 
müzakeresi sırasında yapılabileceğini âmirdir; 
madde 111. 

Kaldı ki, sözler bittikten sonra sual sorula
bilir yolunda gene 111 nci maddenin son fıkrası
nın hükmü vardır. Bu sebeple sual meselesinde 
görüşümüz; genel görüşme münasebetiyle sual 
sorulamıyacağı merkezindedir ve söz verilmi-
yecektir. Görüşümüz budur efendim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bu usuli 
görüşünüz hakkında Genel Kurulun bir karar 
vermesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Tüzük sarihtir. Demin ifade 
ettim. Belki şifahi ifademde bir zühul olabilir. 
111 nci maddeyi tekrar okuyayım. 
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111 nci maddesi İçtüzüğün; «Bir kanunun 
veya bütçenin müzakeresi sırasında bir mebus 
Hükümete veyahut mazbata muharririne istedi
ği sualleri sorabilir. Sualler, sözler bittikten 
sonra sıra ile sorulur.» denilmektedir. Gayet sa
rihtir. Heyeti Umumiyenin kararı ile sarih bir 
maddeyi tadil etmek teamülünü yaratmamak 
lâzımgelir. Şimdi muhterem arkadaşlarım bir 
kifayet önergesi gelmiştir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, İçtüzüğün 98 nei maddesi gereğince söz is
tiyorum. Bu derece sarih olmadığına kaaniim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
evvelâ şunu ifade edeyim ki, başlangıçta ifade 
ettiğim ve ifadesine zaruret duyduğum nokta
dan zaman zaman taşılarak gruplararası ve 
partiler ar ası bir çekişme şekline sokulmuş olan 
müzakerenin sonunda bir de filân gruptan üç 
dört üye sual sormak istedi de, Başkan ona sual 
sormak imkânı vermedi, şeklindeki bir tefsire 
de ve bir polemiğe de imkân vermemek için 
böyle bir usuli müzakere açmak istiyorum. An
cak, yine İçtüzüğün bu hükmü gereğince sual
ler, sözler bittikten sonra sorulur, kaydı vardır. 
Her halde bu kaydın da sarahati ihtiva etme
diği ve bunun da münakaşayı mucibolacak ka
dar karışık ve muğlak olduğu iddia edilemez. 
Onun için evvelemirde şu anda bir kifayet öner

gesi gelmiştir. Kifayet önergesinden sonra son 
söz sırada bulunan milletvekilinindir, bu mil
letvekili konuşur, biter, ondan sonra Vekili kür
süye davet ederiz; şayet sual sormak mümkün
dür, diye Heyeti Umumiye karar verirse, - usuli 
müzakere açılacaktır, - ondan sonra sual soru
lur ve cevap da verilir. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Teşekkür 
ederim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
saat 21,30 a gelmiştir. Heyeti Umumiyeniz bu 
meseleyi behemehal bu gece bitirmek arzusun
da ise, ki, bunu oylarınıza sunarak öğrenmiş 
olacağım, müzakerelere devam edeceğiz. Aksi 
halde yarın saat 15 te de görüşmelere devam hu
susu tasvip görürse yarma müzakereleri talik 
etmek suretiyle yürüteceğiz. Bence yarma ta
lik hususu mevcut duruma daha aykırı olduğu 
için bu şekli oylarınıza sunuyorum; yarın saat 
15,00 te... (Hayır, hayır sesleri) Muhterem ar
kadaşlar; oya sunulan bir mesele, hayır, hayır 
diye değil, el kaldırmak suretiyle halledilir. 

Yarın saat 15,00 e taliki hususunu Yüce 
Meclisin tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Şu halde Mec
lis bu meseleyi bitirinceye kadar bu gece çalış
mak kararındadır. 

Müzakerelere 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 21,40 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 22,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Şadi Binay (Bilecik), önal Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimin 3 ncü otu
rumunu açıyorum. 

Hükümetten1 sonra son söz milletvekilinindir 
kaidesince sırada bulunan arkadaşımıza, Adalet 
Partisi Grupu adına söz i&tiyen Sayın Settar 
Iksel'e söz vereceğim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir şey mi söyllyecetosdniz, lüt
fen ifade ediniz. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — İçtüzüğün 89 
ncu maddesi gereğince söz işitiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 89 ncu maddesi umu
mi bir usul talebidir, hangi usulî noktaya temas 
edeceksiniz? Siz söz verişimizi usulsüz mü buldu
nuz? 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Son söz millet-
vekilininidir. Daha evvel tesis edilmiş bir teamül 
gereğince son sözün muhalefete verilmesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — Sayın Güley, bu türlü bir tea
mül yoktur. Son söz milletvekilinindir, sözü sa
rihtir. Milletvekili sözü, muhalefet milletvekili 
şeklinde anlaşılmamış ve tatlbik edilmemiştir. 
Usulî bir hata yoktur. 

Buvurun Sayın İksel. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sayın Başkan, 

zaptın kapağından okuyorum. Söz istiyorum. 
BALKAN — Bu şekilde bir usul taltlbik edil

memiştir efendim. «iSon söz muhalefet milletve
kilinindir» şeklinde bir tatbikat yoktur. Son söz 
milletvekilinindir. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Başka
nım ceridenin üzerindeki yazı «son söz milletve
kilinindir» diyor. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Zaptı okuyu
nuz. Sizi ralhat'sız efcmiyeyim diye buradan za
bıt ceridesinin hükmünü okuyayım. (Gürütlü-
ler) 

BAŞKAN — Efendim, zabıt ceridesi değil 
de biz İçtüzüğü tatbik ediyoruz.- İçtüzüğün hük

mü «>son söz milletvekilinindir» der. «Milletve
kili» sözü, muhalefet milletvekilini, muvafakat 
milletvekilini, hepsini birden ifade eder. 

Buyurunuz Sayın İksel. (Gürültüler) 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Son söz millet

vekilinindir, .diyor Sayın Başkan zabıt ceride
sinde. Bu hakkı bendeniz tesis ettim. Adalet 
Part'M muhalefette iken. Onun hakkı yenmesin 
ve diğer partiler de iktidarda olduğu bir sırada 
Adalet Partisinle bu hakkın tanınması için Ferda 
Güley olarak söz aldım ve bu hakkı Sayın Mec
lis Genel Kurulu kalbul etmişti. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, millet
vekillerinin birbirlerine sıralarını vermeleri de 
İçtüzük icabıdır. Bir müzakerede muhalefete 
«öz verilmesi şeklinde bir karar da verilebilir. Bu 
karar da , söz sırasını venmekten ibaret bir mu
ameledir. Bu sebeple milletvekili tefriki yoktur. 
Usul aynen tatlbik ediliyor. Lütfen oturunuz ye
rinize Sayın Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bir hakkı çiğ-
niyeceğinizi kabul etmem. 

BAŞKAN — Lûltfen oturunuz yerinize. 

A.P. GRUPU ADINA SETTAR İKSEL 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
benden evvel söz alan Dışişleri Bakanımız temas 
edeceğim birçok konulara cevap verdi. Bunlara 
heri tekrar temas etmemeye çalışacağım. Eğer 
tekrarladıklarım olursa özür dilerim. 

iBirleşmiş Milletler Genel Kurulunda 18 Ara
lık tarihinde kalbul edilmiş olan karar Türkiye 
için memnuniyet verici olmaktan uzaktır. Filva
ki Yunanlıların ve Kıfbrıslı rumların hazırladık
ları ve 32 devlet tarafından teklif edilmiş olan 
bu metin Kahire Konferansında yapılan beyan
nameden, Arabulucu Galo Plaza raporundaki 
Kıbrıs Rum Hükümetinin Kıbrıslılara azınlık 
hakkı tanıyacağından bahsettikten sonra Kıb
rıs'ın Birleşmiş Milletlerin eşit haklı bir üyesi 
cylduğunu, bu itibarla hiçbir ecnelbi müdahalesi 
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olmadan tam bir hükümranlık ve bağımsızlık
tan istifade etmesi gerektiğini kaydetmekte, 
bütün devletleri Kılbrıis'm hükümranlığına, bir
liğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne riayet 
edip her türlü miüdaıhaleden sakınmaya davet 
etmektedir. 

Bu karar bâzı usul hatalarına rağmen des-
tekliyenlerin kararlı tutumu ve birçok devlet
lerin çdkinser oy kulanması yüzünden malûm 
şekliyle çıkmıştır. Birleşmiş Milletlerde bu ka
rarın' çıkmasında âmil olan reylerin ne şekilde 
toplandığını tetkik etmem, bugünkü siyaseti
mizi ve dış siyasetimizin ileriki istikam'eıtini tâ
yinde ışık tutabilir. Kararın topladığı 47 re
yin bir kısmı yeni istiklâllerine kavuşmuş Afri
ka ve Asya memleketlerinden gelmiştir. Bu 
memleketler Şelf - Determination prensibine, 
mukaddesatlarınla tapar gibi tapmaktadırlar. 
Zira istiklâllerini bu prensip sayesinde elde et
melerdir. Biz belki Ibu rub haletini tam kavrı-
yamayız. Osmanlı Devleti istiklâline kavuşalı 
666 sene olmuştur. Fakat düşünelim, bizim is
tiklâlimiz tehlikeye düştüğü zaman onu kurta
ranlara, nasıl onlara bağlı bulunmuyorsak, bu 
memleketler de kendi1 istiklâllerini temin eden 
ıbu prensibe aynı şekilde bağlı (bulunmuyorlar. 
Şunu da söyliyelim; karşımızdakiler, Yunanlılar 
(birtakım kolaylıklardan da istifade etmişler
dir. Bizim, Afrika - Asya memleketlerine 3-4 
gün için gönderdiğimiz iyi niyet heyetlerine 
mukabil, onların Afrika'nın en ;hücra memle
ketlerinde daimî iyi niyet heyetleri vardır. 
Orada yerleşmiş Yunanlılar var. Fakat, buna 
rağmen onlar da ayrıca iyi niyelt heyetleri gön
dermeyi ilhma! etmediler. Birleşmiş Milletlerde 
Yunanlılara ve Kıbrıs Rumlarına, bu hususta 
iki de büyük yardımcı vardı : Yugoslav ve Mı
sır heyetleri. Bazan bunlar Yunanlılardan daha 
faal bir şekilde aleyhimizde dediğimiz proje 
için çalışmışlardır. Yeni Afrika ve Asya mem
leketlerinde Kıbrıs'taki Türk Cemaatini de anlat
mak kolay olmamıştır. Bunların kendi memle
ketlerinde ekseriyetin idare ettiği ekalliyetler 
vardır, fcalbileler vardır. Ve yarın kendi başla
rına gelebilecek bir işi düşünüyorlar ve böyle 
bir Türle Cemaati var dediğimiz zaman onu din
lemek dahi istemiyorlar. 

Sayın Nihat Erim, Afrika devletleri karşısın
da gerekli tesirleri yapabilseydi böyle toplu 
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bir halde ve yürürlükte olan muahedeleri zım
nen ihlâl eden bir karara iştirakten bir kısmını 
alıkoyabilirdik, dediler. Evet, 10 ay evvel biz 
Birleşmiş Milletlerde bu işin müzakere edilece
ğini biliyorduk. 

Ancak, bir Kahire konferansı toplandı. Kahire 
konferansının da toplanacağı ve Makarios'un da 
oraya gidöceği sekiz ay evvelinden Ibiliniyorlu. Ni
çin Kahire konferansına iştirak eden memleketler 
üzerinde tesir yapılıp da o*ada malûm şekilde
ki beyannameyi neşretmelerine mâni olunamadı? 
O zaman Hariciye Vekili bulunan Sayın Feri
dun Cemal Erkin'in bir beyanı var. Nötralist 
devletlerin Kıbrıs meselesindeki • tutumları yek
nesak bir tutum değildir, diyor. Bunlar arasında 
Kıbrıs Türklerine sempati besliyenler bulundu
ğu gibi, Kıbrıs Rumlarını desitekliyenler de ol
muş ve tarafsız bir tutum muhafaza edenler de 
görülmüştür. Bu haklı dâvamızı iyice anlat
mak ve bizi desteklemelerini s'ağlamak için tu
tumları henüz belirsiz olan memleketler nez-
dinde teşebbüslerimiz devam etmektedir, di
yor. Nasıl oldu da buna rağmen Kalhire konfe
ransında malûm şekilde bir beyanname neşre
dildi? Üstelik aradaki fark şu; Kahire konfe
ransına giden nonangaje memleketler evvelden 
bir kararla bağlı değillerdi. Ama New-York'a 
geldikleri zaman, ellerinde Kafhire'de verdikleri 
karar vardı ve o karardan ayrılamıyorlardı. Bir 
de fark var, orada. 

Yine Sayın Erim buyurdular; israil belki 
bir gün Arap devletleriyle aralarında sürüp gi
den üzücü anlaşmazlığın düzlüğe çıkarılmasın
da Türkiye m'üspet bir rol oynryabilir, oynar. 
Kendisi de zannederim teslim eder ki, Sayın 
Erim, Arap devletleri siyasetini yakından takib-
edersek; İsrail'le böyle bir ihtimalin belirtileri 
dahi mevcut değildir, çok uzak bir ihtimaldir. 
Bunu şimdiden zannederim düşünmemize pek 
mahal yoktur. 

Güney - Amerika memleketlerinin reyleri üze
rinde G'alo Plâza'nm şahsiyetinin ve şu sözlerinin 
tesiri olmuştur : Galö Plâza diyor ki; Güvenlik 
Konseyinin 4 Mart tarihli kararla bir arabulucu 
tâyin etmiş olması bu meselenin yeni bir alçıdan 
bir hal şekline bağlanması lüzumuna bir işaret
tir. Bunlar Güney - Amerika memleketleri üze
rinde tesir etmiştir, arkadaşlar. Kararın çık-
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masında çekinser oylar şüphesiz büyük bir rol 
oynamıştır. Bu memleketler, bazan grup halin
de ibaızan münferidolarak bu şekilde hareket 
ettiler, grup halinde hareket edenlerin başında 
Sovyet bloku geliyor. Bir de başlıca grup halinde 
hareket edenler; adada asker bulunduran mem
leketlerdir. Sovyetler ve Sovyet bloku, mesele
nin Güvenlik Konseyinde olduğunu ve Genel 
Kurulda görüşülmemesi, bu itibarla görüşülme
mesi lâzımıgeldiğini ileri sürerek çekinser oy 
kullandılar. Denilebilir ki, Sovyet Rusya'nın 
ve 'Sovyet blokunun çekinser oy kullanması esa
sen bu niyette imiş. Ve bu prosedür meselesini 
bir bahane olarak ileri sürmüştür. Zira aynı 
prosedür meselesinden dolayı t asarının aleyhin
de de rey verebilirdi. 

Sovyet blokunun Kıbrıs meselesindeki- ro
lüne uzun uzadıya temas edildi, Sovyet Rus
ya'nın daha doğrusu. Sovyet Rusya'yla mem
leketimiz arasındaki münasebetlerin düzelmesi, 
iyiye doğru gitmesi hiç kimse inkâr etmez ki ; 
memleketimizin menfaatinedir. Büyük bir kom
şumuzdur, güçlü bir komşumuzdur. Bugün 
dünya üzerinde iki güçlü memleketten biridir. 
Bu memleketle aramızın açık, kötü olmasını 
kimse arzu etmez ve binaenaleyh; Rusya ile, 
Sovyet Rusya ile münasebetlerimizin düzelme
sinde zannederim müttefikiz. Ancak; Sovyet 
Rusya ile münasebetlerimizin, son zamanlarda 
geçirdiği inkişaf, iyiye doğru giden inkişaf Kıb
rıs meselesi üzerindeki Sovyet hattı hareketin
de bir değişiklik yapmadı. Sovyet Rusya'nın 
Kıbrıs meselesinde ondan evvelki hareket hat
tı hepimizin malûmu. Sovyet Rusya, Kıbrıs'ın 
NATO âzası bir memlekete bağlanmasını iste
miyor. Bir de oradaki İngiliz üslerinin çıkarıl
masını istiyor. Bu iki şartı temin ettikten son
ra muhtelif şekiller onun için müsavidir. Bir 
de, affedersiniz unuttum, Sovyet'lerin bir üçün
cü şartı vardır, zannederim. Kıbrıs için bi1 

konferans toplanırsa İngiltere oraya alınmasın 
istiyorlar. Öyle zannediyorum. 

Kıbrıs'ta asker bulunduran memleketlere 
gelince: Bunlar aralarında toplandılar ve biz 
bfr tarafı tutarsak burada iki proje münaka
şa ediliyor, bir tarafın lehinde rey verirsek 
oradaki askerlerimiz müşkül vaziyete düşecek
tir, dediler. Bu da kendi noktai nazarları. 
Herhalde bu esbabı mucibeyle çekinser kalma

ya karar verdiler. Kıbrıs meselesi, eldeki mua
hedeler hükümleri tatbik edilmeyip de bir ke
re Birleşmiş Milletlere götürüldükten sonra 
orada lehimize bir ekseriyet temini, demin de 
izah ettiğim bâzı sebeplerin de tesiri altında, 
hakikaten güçtür. Sayın Nihat Erim, bu Bir
leşmiş Milletlere gidiş meselesinde, «Birleşmiş 
Milletler şartını bilenler böyle konuşmazlar, 
oraya gidip gitmemek bizim elimizde değildi» 
dediler. Evet, Birleşmiş Milletler şartı, herke
se oraya gitmek imkânını verir, doğrudur. An
cak bizim dediğimiz bu değildir. Biz diyoruz 
ki, bir defa elimizdeki muahedelere göre, - de
min Dışişleri Bakanının uzun uzadıya izah et
tiği veçhile, elimizdeki muahedelere göre - işi 
üçlü çerçevenin dışarısına çıkarmamalıydık. İşi 
bir defa üçlü çerçevenin dışarısına çıkardıktan 
sonra Birleşmiş Milletlere gidilmesi mukadder
di. Biz Londra'ya gittik. Londra'da - uzun uza
dıya tekrar anlatmıyacağım - fakat bir masa
nın başında muahedelerin bize gösterdiği gibi 
bu işe bir çare bulmak için oturacaksak İngil
tere ve Yunanistan ile oturacaktık. Orada Ma-
karios'u gördüğümüz zaman, bunun ne işi var 
burada, diye soracaktık. Eğer oturtmakta ısrar 
ederlerse biz oturmak mecburiyetinde değil
dik o masanın başına. (A. P. sıralarından al
kışlar.) Biz ondan sonra istiyebilirdik, üçlü çer
çeve içinde toplanalım, bu işi görüşelim diye. 
Herhalde orada Makarios'u kabul edemezdik. 
Çünkü toplantı esasen Makarios'un anayasayı 
ihlâl edişine bir çare bulmak için yapılıyordu. 
Biz onun ef'alini orada müzakereye ve ona ça
re bulmaya gitmiştik. Onu yanımıza nasıl otur
turuz? Emrivaki yaptılar deniyor. Emrivaki 
yapılması bizim için bir mazeret olamaz. Emri
vakilere kendimizi kaptırmaya başlarsak, çok 
fena yollara gidebiliriz. O zaman Sayın Cum
hurbaşkanının Kıbrıs meselesindeki Rumların 
hareketi üzerine NATO devletleri başkanlarına 
mesaj göndermesi, bizim NATO'ya müracaatı
mız, bütün bunlar Yunanlıların isteğine yardım 
etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının mesajından 
bahsettim; demin yine Sayın Nihat Erim ar
kadaşımızın söylediği gibi sorumluluk Cum
hurbaşkanında değildir. Sorumluluk Hükümete 
aittir. O itibarla bahsediyorum. Yunanlıların 
istedikleri işi üçlü çerçevenin dışarısına çıkar
mak, biz ona yardım ettik. Onun önüne geç
mek lâzım iken, biz ona yardımcı olduk ve son-
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ra Birleşmiş Milletlere kadar gidildi. Üçlü çer
çeveden çıktıktan sonra beşli, sekizli, onbirli, 
nihayet 117 li bir yere gittik. Birleşmiş Millet
lerde Amerika'nın rey vermesi meselesinde 
Amerika yine hüsnüniyetle hareket etmemiştir 
belki, diye şüpheler görüyorum. Arkadaşlar, 
Amerika'ya karşı bir nefret beslemek için se
bep yok. Amerika bize karşı fena hareket etti 
belki bir zaman. O zaman takbih ettik hareket 
tarzını ve iyi ettik. Bugün lehimize rey vermiş, 
iyi yapmış deriz. Niçin korkalım? Yarın fena 
hareket ederse yine söyleriz, fena hareket et
ti deriz, yine takbih ederiz. İllâ yaptığını bir 
defa takbih ettik diye, orada kalalım, bir daha 
değiştirmiyelim... Buna ne lüzum var? 

Amerika'dan bahsederken kısaca şu meşhur 
mesaj meselesine temas etmek istiyorum. Bu 
mesaj şüphesiz ki, yani Amerikan Reisicumhu
rundan gelen mesaj, şüphesiz ki mühimdir. Neş
redilsin, açıklansın deniyor, mühimdir deniyor. 
Mühim olduğunda şüphe yok. Madem ki bir 
iktidar partisi bir hareket tarzını bu mektup
lar üzerine istinadettiriyor, bu mektupların mü
him olduğundan şüphe edilemez artık. Ancak 
demin de belirttiğim gibi bu, bâzı beynelmilel 
kaideler, gelenekler vardır, her hangi bir mem
leket olursa olsun, Amerika değil, her hangi 
bir memleket olursa olsun, bir devlet reisinin 
gönderdiği şahsi bir mesajı tek başımıza açık
lamak bu geleneklere uygun düşmez. Kendisi
nin bir defa belki fikri sorulabilir, bu şekil 
olabilir. Ama kendiliğimizden bunu açıklama
mız geleneklere uygun düşmez. Yalnız mesele, 
mektupların açılmasiyle, açıklanmasiyle halle
dilmiyor. Amerikalılar söylüyorlar sağda solda, 
diyorlar ki, biz size bir mektup verdik, evet 
gönderdik. İşte söylüyorsunuz. Ama mâni olma
dık hareketinize. Biz size bir mektup gönder
dik, aynı mahiyette bir mektubu Yunanlılara 
da gönderdik, diyorlar. Ama Yunanlılar çek
menin içine soktular mektubu, bahis bile et
mediler. Siz, mektup aldık diye şikâyete başla
dınız, fark bundan ibarettir, diyorlar. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

İngiltere'nin durumundan bahseden Sayın 
Erim, bu sefer çekinser davranışiyle bir adım 
daha ileri gitmiş oluyor, ihtimal ki bundan son
raki olaylarda İngiltere'yi hiç göremiyeceğiz, 
dediler. İngiltere'nin hareket hattını kimse öv

medi. ingiltere'nin hareket hattı hakikaten an
laşılmaz bir tutumdur. Yalnız Sayın Erim ken
disi izah ediyor; İngiltere'nin bundan evvelki 
tutumu da böyle idi, diyor. Demek ki, hareket 
hattında İngiltere devam ediyor, yenilik yok. 
Ayrıca bilmiyorum Yunanlıların benim bildi
ğim ingiltere'de bir işçi hükümetinin işbaşına 
gelmesinden büyük ümitleri vardır. Onu da ara
da söyliyebilirim. Sayın Erim, tavsiye kararı 
ile her şey bitmemiştir ama bu kararın çıkma
sından evvelki vaziyette de değiliz, diyor. Bu 
nokta üzerinde ben durmıyacağım. Fakat bu 
fikirde de değilim. Bu kararın çıkmasından ev
vel 4 Mart Kararı vardı ve 4 Mart Kararı bu
gün çıkan karardan çok başka bir karar de
ğildir. 4 Mart Kararında iki nokta var k i ; gö
remiyoruz. Bu kararda var, orada yok. Birisi 
Galo Plaza'nm raporuna yapılan işaret, öbürü 
de Kahire Konferansının beyannamesi. E ola
maz. Çünkü 4 Martta daha ne Kahire Konfe
ransı toplanmış idi ve ne de Galo Plaza var 
idi. Bunlar olamazdı. Ama üst tarafını bu ka
rarda görüyoruz. Evet daha genişletilmiş bir 
şekilde yazılmış, bütün esaslar 4 Mart tarihli 
Kararda mevcut ve 4 Mart tarihli Kararda, de
min söylendiği gibi, Londra ve Zürich andlaş-
maları yukarısına yazılmış değil. Demin okun
du burada. Londra ve Zürich andlaşmaları ora
da zikredilmiş, o kadar. Yoksa Londra ve Zürich 
andlaşmaları mucibince kurulmuş Kıbrıs Devleti 
diye, böyle bir şey yok. O Hükümetten bahse
derken böyle bir karardan bahsedilmiyor. Bi
lâkis o kararda başka bir şey var. Oraya bir 
barış gücü gönderilmiş. Kararda deniliyor ki, 
barış gücü oradaki Rum Hükümetine yardım 
edecektir. Adada asayişi Rum Hükümeti tesis 
eder, temin eder, barış gücü de o Hükümete 
yardım eder, diyor. 4 Mart tarihli Kararda bu 
mu var ? 

Sayın Erim yine buyurdular ki, biz 4 Mart 
tarihli Kararı çıkarttık, ama Güvenlik Konse
yinde üye değildik ki, ne yapabilirdik?.. Arka
daşlar, orada üye olan memleketlere Konsey 
toplantısı esnasında masa başında söz söylenecek 
değil ki. Bu memleketlerin Ihepsinde bizim safi
rimiz yok mu, onların burada mümessilleri yok 
mu, bu memleketlerle başka türlü temas imkânı
mız yok mu, orada üye olmak mı şart? Bütün 
memleketlerin işleri gidiyor Güvenlik Konseyi-
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ne. Güvenlik Konseyinde 11 üye var. Üst tarafı 
bizim gibi işlerini dışarıdan yapıyorlar. Elbette 
bu memleketler üzerinde tesir yapmak imkânı var
dır ve bu memleketler üzerinde tesir yapmak im
kânı o kadar vardır ki, bunların bir tanesine te
sir edebilmiş olsaydık veto hakkiyle o karara mâ
ni olabilirdik. ,(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Arkadaşlar, bu genel görüşme açılmadan ev
vel anamuhalefet partisinin sayın lideri, Hüküme
tin vereceği izahatı dinlemeye lüzum görmeden, 
burada söylenecekeri bir defa dinlemeden bası
na beyanatta bulunmuş ve müdahale imkânlarının 
kalmadığını söylemişler. Sayın Erim demin izah 
ettiler... Buyurdular ki, siz bunu, lâ takrübüs-
salâtaya kadar okumuşsunuz, bu böyle değildir. 
Bilmiyorum, gazetelerde belki başka türlü çık
mıştır. Ben Ulus gazetesinden okumadım fakat 
muhterem arkadaşımızın sözü benim için kâfidir. 
Bunun böyle olmadığını söylüyorum. Ancak ni
çin kendisi tam bunu söylerken buradan Hükü
mete dönüyor, «Yapın da görürsünüz.».diyor. Ay
nı şeyi tekrar ediyor. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar.)... Bizim Kıbrıs meselesinde bir 
şey yapamayacağımızı zannettirmekten bu mem
leket için ne menfaat vardır? (A. P. sıralarından, 
bravo sesleri, alkışlar.) 

Sayın Erim, hâdiseler çıktığı zaman Kıbrıs'
ta iki bin kişi vardı, biz Yunan kuvvetlerini Yuna
nistan'dan aldık, oraya gönderttik büyük miktar
da, işleri kolaylaştırdık, diyorlar. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler.) 

ORHAN BÎRGÎT (İstanbul) — Tahrif etme
yin. 

A. P. GRUPU ADINA SETTAR İKSEL 
(Devamla) — Tahrif etmiyorum. Eğer böyle de
ğilse, kendileri tekrar söylerler. Esasen bunun 
üzerinde durmıyacağım arkadaşlar. Sayın Erim'e 
olan hürmetim böyle gayriciddî bir mevzu üze
rinde fazla konuşmama mânidir. (A. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

ORHAN BtRGİT (İstanbul) — Söz deği
şikliği fatura değişikliğine benzer. 

A. P. GRUPU ADINA SETTAR İKSEL 
(Devamla) — Sözlerin bâzı yerlerinde tekrar 
edildi, Rusya'yı ve Amerika'yı bu zamanda karış
tırmadıkları bir mesele dünyada var mı diye. Var
dır arkadaşlar, dünyada birçok meseleler vardır 
ki, oraya ne Rusya'yı ne de Amerika'yı karıştır
mıyorlar ve biz de bilhassa bu meselede, bilhassa 
Kıbrıs meselesinde Amerika'yı da, Rusya'yı da 

- ve her hangi başka bir memleketi de karıştırmı-
yabilirdik ve karıştırmamak bizim menfaatimiz 
icabı idi, elimizdeki anlaşmalar bunu icabettiri-
yordu, biz bunu yapmadık. 

Sayın Erim buyuruyorlar ki, Yunanlılar mü
zakere etseler bile ellerindeki Birleşmiş Milletler 
kararını esas tutarak oradan müzakereye başla
mak istiyorlar. Kendileri birçok beynelmilel mü
zakereleri muvaffakiyetle idare etmişlerdir. Yu
nanlıların böyle yapmasından daha tabiî bir şey 
olabilir mi? Elbette ki, elinde bulunan en kuv
vetli noktadan müzakereye başlıyacaktır. Ve esa
sen kendileri söylemiyorlar mı ki, bundan evvel 
aranılan ikili müzakerelerde de Yunanlılar ken
di vaziyetlerinden, enosisten başlamak istediler. 
Orada böyle yaptıktan sonra, bundan sonra da 
yapar, elbette yapar. Her zaman yapacak. Birleş
miş Milletler kararı olmasa da yapacak. Elbette 
ki, en kuvvetli yerinden başlıyacak. 

Arkadaşlar, şimdi, kısaca Türkiye İşçi Parti
sinin Kıbrıs meselesindeki tutumuna temas ede
ceğim. Türkiye İşçi Partisinin geçen gün Sayın 
Mehmet Ali Aybar vasıtası ile burada yaptığı 
güzel açıklamayı dinledik. Yalnız burada anla-
şılmıyan bizim için bâzı noktalar yar. Evet bu
gün için söyledikleri, Rusya'nın çekinser oyun
dan bahsettiler. Makarios Hükümetini tanıma
maktan, birliği yenilemekten, Yunanistan'ı muha
tap tutmaktan ve emperyalist emeller beslemedi
ğimizi, dış politikamızı gözden geçirmek suretiyle 
ispat etmemizi istediler. Zannederim bütün, bu 
konuşma son noktaya gelmek için yapılmıştı. 
Çünkü diğer noktalar üzerinde evvelki bir beyan-
lariyle anlaşılmıyan bir ayrılık var. Türkiye İşçi 
Partisinin 11 . 5 . 1964 tarihli Milliyet ga
zetesinden okuyorum. Türkiye İşçi Parti
sinin İkinci Genel Kurul toplantısı münase
betiyle Bursa'da Mehmet Ali Aybar: «Kıbrıs dâ
vasının duygusal tutumlu ve zikzaklı bir politika 
ile halledilebileceğini zannetmek havaiden ibaret
tir. Kıbrıs rumlarının bir enosis dâvaları var
dır. Ada'daki nüfusun beşte birini teşkil eden 
Türklerin ise işin başından beri anayurda bağ
lanmaları diye bir ülküleri yoktur. Hattâ zaman 
zaman Türk liderleri İngiliz Hükümetine sığın
mışlardır. Biz Atatürk'ün dış politika anlayışına 
dönerek Misakı Millî hudutlarımızın dışında bir 
dâvamızın olmadığını belirtmeliyiz.» diyor. (A. 
P. sıralarından, gülüşmeler.) 
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Burada yapılan bevanla şu beyan arasındaki 
münasebeti anlıyabilsek, Türkiye İşçi Partisinin 
de buradaki sözleri üzerinde belki fikir yürüte
biliriz. Temenni etlerini ki, benden sonra söz 
alacak olan... 

ÇETİN A I/TAN (İstanbul) — Gazete yazısı
nı okuyorsunuz fakat tamamını okumuyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Çetin Allan, bu hareketi
niz usulsüzdür. 

SETTAK İKSEL (Devamla) — Arkadaşı
mız burada bu ciheti bize açıklar. 

Arkadaşlar sözlerimin sonuna geldim, sözle
rimi bitireceğim. Son olarak şunları söylemek is
terim. Türk milleti birlik ve beraberlik halinde 
olduğu zaman çok büyük işler başarmıştır. 
ve çok büyük işler başarmaya kaadirdir arka
daşlar. Yalnız, Yunanistan'da vazife görmüş bir 
arkadaşınız sıfatiyle söyliyeyim ki, Yunanlılar 
Türklerin hiddetinden korkarlar, tecrübesini yap
mışlardır. Yapmışlardır,- ama, bu hiddetin saman 
ateşi gibi geçici olduğuna da inanırlar ve bunu ifa
de ederler, söylerler. Biz, Kıbrıs meselesin
deki tutumumuzun böyle olmadığını gösterirsek 
ki, burada bütün aramızda söylenenlere rağ
men bütün grupların Kıbrıs meselesi karşı
sında enerjik bir tutumumuz olması lâzimgel-
diğinde, mualhedelere müstenit Türkiye'nin ve 
Kıbrıs T Kiklerinin haklarının korunması hu
susunda bir görüş birliğine sahibolduklarmı 
da müşahede ediyoruz. Bunu da görmekle 
ben şahsan bahtiyarım arkadaşlar. Bu birlik 
ve beraberlik içinde Büyük Millet Meclisinin 
direktifleri ile Hükümetin en salim ve mem
leket için en hayırlı yolu seçeceğine Adalet 
Partisi Meclis Grupunun emniyeti vardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. 1*. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ikin
ci oturumun sonunda üç sayın arkadaşımızın 
Hükümetten sual sormak için söz istediklerini 
ve 111 ncî madde muvacehesinde bir genel gö
rüşme münasebetiyle söz vcrilmiycccğini ifade 
etmiştim. Arkadaşımız... 

SELİM SARPER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben de bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN •— Peki efendim, sizin de ismi
nizi kaydedeyim. Yalnız Yüksek Heyet bu 
konuyu hallettikten sonra durumunuz belli ola
caktır. 

Arkadaşlarımız bunu bir usuli ihtilâf hali
ne getirmişlerdir. Ben de Başkanınız olarak'mü
cerret Kıbrıs gibi bütün memleketi ilgilendi
ren bir meselede bâzı milletvekilleri soru sormak 
imkânından mahrum edilmişler gibi bir hava
nın yaratılmasını önlemek düşüncesiyle bir 
usuli müzakere açmak istiyorum. Sayın Kırca 
tarafından verilmiş olan ve sual sorulmalıdır 
tezini ihtiva eden önergenin lehinde Sayın Kır
ca ve Sayın Feyzioğlu söz istemişlerdir. 

Sayın Kırca'ya söz veriyorum. 
Sayın Bağcıoğlu, siz de aleyhinde mi söz is

tiyorsunuz? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Evet. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Pek muhte-
terem arkadaşlarım, Anayasamızın 88 nci mad
desi aynen şöyle demektedir : 

«Soru, genel görüşme, Meclis soruşturması 
ve Meclis araştırması her iki Meclisin yetkilerin-
dendir.» Şimdi okuduğum maddenin başlığı «Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin denetim yolları» 
olarak yazılmıştır. Yüksek Meclisiniz müşahede 
edecektir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetim yolları olarak gösterilen bu müesse
selerden sadece genel görüşme müessessi, ha
len Meclisimizde uygulanmakta olan 1 Kasım 1956 
tarihli Dahilî Nizamnamede mevcut değildir. 
Diğerlerinin hepsi bu Dahilî Nizamnamede yer 
almaktadır. Muhterem Başkanlık, biraz önce 
bu Dahilî Nizamnamenin 111 nci maddesine daya
narak ve bu maddede, bir kanunun veya bütçe
nin müzakeresi esnasında her mebus Hükümete 
veya mazbata muharririne istediği sualleri so
rabilir, hükmünü burada okuyarak bu hükmün 
mefhumu muhalifinden, sorular ancak bir ka
nunun veya bütçenin müzakeresinde sorulabilir, 
bunun dışındaki bir müzakerede sorulamaz 
neticesine ulaştılar; yanılmıyorsam. Oysa ki, ev
velâ 1.11 nci maddenin bu hülkm'ünün hasrı ol
madığını kabul, etmek lâzımdır. Bu hüküm 
hasrı bir hüküm olamaz ve bu hükmün mef
humu muhalifinden, bu Dahilî Nizamname 
1 Kasım 1965 tarihlide yapıldığı vakit ne Anaya
sada ne de içtüzük hükümlerinde bir mües
sese olarak mevcut bulunmıyan genel görüş
meye tatbik edilebileceğini söylemek bence müm
kün değildir. Mülâhazamı tekrar edevim; Ge
nel görüşme müessesesi 1 Kasım 1956 tarihli 
Dahilî Nizamnamede yoktur. Genel görüşme 
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müessesesi Anayasa hukukumuza bu yeni Ana
yasa ile girmiştir. Şu halde bu Yeni Anayasa
dan Önce sevk edilmiş bir hükmün mefhumu 
muhalifinden, esasen bu mefhumu muhaliften 
çıkacaktan hükmün tatbik edilebileceği, başkaca 
bir müessese o Dahilî Nizamnamede zaten mev-
cudolmadığına göre, genel görüşme için uy
gulanmasını kabul etmeye imkân olmasa gerek
tir. Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, Anaya
sanın 88 nci maddesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin genel denetim yollarını gösterdiği
ne göre demokratik bir Parlâmentoda esas 
Hükümetin denetlenmesidir. Kanunların ve 
bütçenin müzakeresi esas itibariyle Hükümeti 
denetlemenin bir yolu olmadığı, Meclisin başka 
bir fonksiyonuna tekabül ettiği halde o müzake
reler sırasında dahi Hükümetten milletvekille
rinin soru sorması hakkını 1 Kasım 1956 ta
rihli Nizamname kabul ettiğine göre, T. B. 
M. Meclisinin denetim yollarından birisi olarak 
Anayasa hukukumuza bu Anayasa ile ithal 
edilmiş olan genel görüşme sırasında, avnı hak
kın denetim yolu olarak milletvekillerine ta
nınması gerekir. Kanunların ve bütçe müza
keresinin yapılması sırasında kullanılması müm
inin olan bir hak, bir denetim yolunun kul
lanılması sırasında da mümkün olmalıdır. Ba
husus ki, tıpkı bu genel görüşme için muhte
rem A. Partisi Grupunun önergesinde açık
landığı üzere, her genel görüşmede gaye, 
Yüce Meclisin ve bu kürsüden yapılacak konuş
malarla Türk Milletinin aydmlanmasıdır. Hü
kümete milletvekillerinin soru sorması Yüce 
Meclisin ve Türk Milletinin aydınlanmasına hiz
met edecektir. Bahusus biz o kanaatteyiz ki, Sa
yın Dışişleri Bakanının Hükümet adına yap
tığı beyanlar bakımından Türk Milletinin ce
vabını öğrenmesini istiyeceği pek çok sorular 
sormak imkânı vardır. Bu itibarla genel gö
rüşmenin bir denetim yolu olarak kullanılması 
gayesine matuf olan Anayasanın ruhuna ve Da
hilî Nizamnamenin 111 nci maddesinin, o Da
hilî Nizamname tedvin edilirken mevcudolmı-
yân bir müesseseye tatbikindeki sakatlığı nazarı 
dikkate alarak, çok yüksek, hukukî zevkinden 
emin olduğum Muhterem Başkanımızın, millet
vekillerine muhterem Hükümetten soru sormak 
hakkını tanıyacaklarından ve usulî muamele so
nunda kendi takdir haklarını kullanmıyarak 
Yüce eolisin oyuna başvurmak yoluna gitmeyi 

tercih buyurdukları takdirde de bu Meclisin 
muhterem ekseriyetinin Hükümetin genel görüş
me müessesesinin Anayasa ile müeyyet ruhu 
içerisinde denetlenmesine imkân verecek surette 
oy kullanacakalarından emin olarak huzuru
nuzdan ayrılırım efendim. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde Sayın Bağcı-
oğlu. 

KEMÂL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Muh
terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, dünya
nın her yerinde yasama organları, parlâmen
tolar içtüzüklerle tanzim edilmiş kaidelerin çer
çevesi dâhilinde çalışırlar. Bu sebepledir ki; 
dünyanın bütün parlâmentolarının birer içtü
zükleri, dahilî nizamnameleri vardır. İçtüzük-. 
lerin maksat ve gayesi; parlâmentoların, yani 
vasama meclislerinin verimlerini artırmak, ça
lışmalarını nizamlamak, kaidelerin hudutları ve 
sınırları içerisinde bir başıboşluktan kurtarmak
tır. Bu sebeple içtüzükler tanzim edilmiştir. 
Ve içtüzüklere, kaideler konmuştur. Bu sebep
ledir ki, içtüzükler kanunların üzerinde Ana-
vasadan daha önce bir sıra almışlar, kanunlardan 
daha mühim addedilmişlerdir. Hattâ içtüzük
ler bir bakıma Anayasa hükmündedirler. Bu 
hukukî kuraldan hareketle içtüzüklerin ehemmi-
vetine işaret etikten sonra mevzumuza giriyo
rum. 

Arkadaşlarım, Anayasamız bir ilmî heyet 
tarafından hazırlanıp halk oyuna sunulmadan 
önce mevcut içtüzükler mer'i idi. Anayasa, ka
bul edildikten sonra Anayasayı hazırlıyan ilmî 
heyet, kurulacak yeni Meclislerin çalışmalarını 
tanzim edecek içtüzükleri yapmakta zorluk 
çekmiş, bunu bilâhara .kurulacak parlâmentola
ra bırakmış, kendi içtüzüklerini Yeni Anaya
sanın ışığı, altında tedvin. etmek üzere Meclis
leri serbest bırakmıştır. Şimdi müsaadenizle. 
mevcut Anayasamızın geçici üçüncü maddesi
ni okumak isterim. Arkadaşlarım Anayasa
mızın geçici üçüncü maddesi aynen şöyle de
mektedir : 

«Bu Anayasaya göre kurulan Türkiye Bü
yült Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve 
Cumhuriyet Senatosunun toplantı ve çalışmaları 
için, kendi İçtüzükleri yapılıncaya kadar, Türr 
kiye Büyük Millet Meclisinin 27 Ekim 1957 ta
rihinden önce yürürlükte olan içtüzüğü hü
kümleri uygulattır» Demek ki, benden önce ko-

- m.— 
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huşan ve hukukî malûmatına değer verdiğim 
Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın dediği gibi, 
Sayın Başkan hukuk nosyonundan ayrılmış da 
Anayasanın içinde mevcudolmıyan ve Anaya
sada bulunmıyan, bu sebeple tatbik edilmemesi 
gereken içtüzüğün 111 nci maddesini tatbik et
miş gibi bir garabete, bir hukukî imkânsız
lığa ve dalâlete düşmüş değildir. Bir defa 
bu hususu teslim ve tescil etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, burada ikinci dönemini yaşıyo
ruz Türkiye Büyük Millet Meclisinin dört se
nelik bir çalışma yaptık. İçtüzükler kolay tan
zim edilmiyor. Anayasanın emrettiği kanunları 
çıkardığımız ve 4 senelik yasama faaliyetine de
vam ettiğimiz halde İçtüzüğümüzü tanzim edip 
kabul edemedik. İçtüzüğü kabul etmek, tan 
zim etmek, tedvin etmek kolay bir şey değil
dir. Dört sene içerisinde yapamadık. İnşaallah 

bu devre kısa bir tarih sonra, tedvin ettiğimiz 
ve komisyonlardan geçen, çalışmaları yegân ye
gân bütün hatları ile. bütün smırları ile tesbit 
eden mükemmel bir içtüzüğü kabul ederiz de 
bu münakaşalara bir son veririz. Ama elimizde 
yeni bir İçtüzük yok. Şu halde Anavasan^n 
geçici üçüncü maddesi gereğince tatbik edil
mesi mecburi bir İçtüzük vardır. Yani, bu bir 
Anavasa hükmü. Coşkun Kırca arkadaşımızın 
dediği gibi, bir başı bozuk düzen değildir, öy-
le ise mevcut, tatbikini Anayasanın emrettiği 
İçtüzüğe bakmak lâzımdır. Gayet sarih arka
daşlar. Eski İçtüzük, arkadaşımızın dediği gi
bi, denetleme yollarını ayrı ayrı tesbit etmiştir. 
Meselâ Coşkun Kırca arkadaşımın dediği gibi 
1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnamede. Mec
lis tahkikatı 169 ncu maddede tedvin edilmiş
tir. Malûmat edinmek için bugünkü Anayasa
nın 88 nci maddesinde bulunan Araştırma Ko
misyonuna muadil, muvazi bir prosedür eski 
İçtüzüğün 177 nci maddesinde tanzim edilmiş 
bulunmaktadır. Malûmat edinmek için diyor 
eski İçtüzüğün 177 nci maddesi, bir komisyon 
kurulur veya kurulmuş bir komisyona bu iş ha
v a ^ edilir. Sonra sual sormak müessesesi şi
fahi sual, yazılı sual milletvekillerinin Hüküme
ti denet1 emesi için eski İçtüzükte 149 ncu mad
deden itibaren 156 nci maddeye kadar tedvin 
edilmiş bulunan bir sual müessesesi var. 14 ncü 
bap baştanbaşa, sual nasıl sorulur, suali kimler 
sorabilir, ne zaman sual sorulur, sual sorulduk
tan sonra bu suale nasıl cevap verilir, yazılı mı 

sorulur, bakan buna cevap vermezse ne olur, 
sual soran milletvekili celseye gelmezse ne olur, 
bütün bu hususları eski İçtüzük tanzim etmiş
tir. (C. H. P. sıralarından, ne alâkası var ses
leri) Eğer dinleseniz alâkası var mı, yok mu 
görürsünüz. 

Şimdi eski İçtüzük tanzim ettiği bu sual sor
ma müessesesinin sonunda, yine dikkatle izler
sek, başka müesseler de getirmiş. Meselâ isti
zah takrirleri getirmiş. Ama ne oluyor? Bun
ların hepsini tatbik edemiyoruz. Çünkü Ana
yasanın getirmiş olduğu yeni hükümler, eğer 
İçtüzüğün bâzı maddelerini ortadan kaldırmış, 
o maddeleri geriye itmiş, bir kenara itmiş ise 
Anayasanın tatbik edileceğine dair hüküm de 
var Anayasamızda. 

Şimdi arkadaşlar, Anayasa işte eski İçtü
zükte tanzim edilmiş bulunan bu denetleme yol
larını daha realist ve daha ilmî bir açıdan gö
rerek yeni müesseseler getirmiş bulunmaktadır. 
İste bu müesseselerden birisi de genel görüşme
dir. Şimdi açalım Anayasamızın 88 nci mad
desini, orada aynen şöyle diyor: «Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin denetim yolları» Bu Ana
yasanın 88 nci maddesinin matlabı : Madde 
88. — : «Soru, genel görüşme, Meclis soruştur
ması ve Meclis araştırması her iki Meclisin yet-
kilerindendir.» İkinci fıkra da diyor k i : «Mec
lis arasfrrması, belli bir konuda bilgi edinilmek 
için yapılan incelemeden ibarettir» Anayasamı
zın soru için, genel görüşme için. hattâ Meclis 
soruşturması için getirmiş bulunduğu umumi 
hüküm bundan ibarettir. Bunun dışında bu 
müessesenin nasıl çalışacağına dair Anayasa 
tadadî ve tanzim edilmiş İçtüzük hükümlerine 
müşabih, muvazi hükümler getirmemiş bulun
maktadır. Şimdi ne olacak? Dört senelik ça
lışmalarımızda gördük ki. Bir eok usul müna
kaşaları yapıldı. 89 ncu maddede Anayasa 
vâ>ıı gensorunun nasıl bir prosedür takibedece-
ğini tanzim ettiği halde soru ve genel erörüsıme-
de Meclis soruşturmasında bu prosedürü tesbit 
etmemiş bulunmaktadır. O zaman yapılan mü
nakaşamda genel görüsm^u'n de aynı prose
düre tabi olması lâz^mrreMiği. yani 89 ncu mad
dedeki gensoru yetkisini kullanan Meclisin bu 
genel görüsmevi yaparken gensoru müessese
sinde tatbik ettiği usulleri tatbik etmesi icabet

le tiğine karar vermiş bulunmaktadır. Şimdi 
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89 ncu maddeyi okuduğumuzda görüyoruz ki, I 
bu prosedürde yalnız gensoru müessesesinde ol- I 
duğu gibi, genel görüşme talebinde bulunan 
milletvekili yahut milletvegillerinin bu taleple- I 
rinin Başkanlığa verileceği, bunun bir gün son- I 
ra okunacağı, iki günden az olmıyan, yedi gün
den çok olmıyan bir müddette karar verilip bu 
görüşmeye başlanacağını tanzim eden hüküm
ler var. Ama bunun dışında başka hükümler I 
yok. Ne yapacağız? O zaman Anayasanın mu- I 
vakkat 2 nci maddesi gereğince eski içtüzüğe I 
gideceğiz. Eski içtüzüğümüzde 149 ncu mad- I 
deden itibaren 156 ncı maddeye kadar tanzim I 
edilmiş bulunan sual müessesesini tedvin eden I 
maddelerde böyle bir hükme raslamıyoruz. I 
Milletvekilleri bu münakaşalar, müzakereler ya- I 
pılırken hemen kalkarlar istedikleri zaman ve I 
istedikleri yerden, istedikleri zamanda Hükü- | 
mete sual sorarlar, diye bir hüküm yoktur. Böy I 
le olsa. arkadaşlar, müzakerelerin sonunu al- I 
maya imkân yoktur. Her müzakerede, her mı- I 
sele münakaşa edilirken kalkar milletvekilleri 1 
kasti veya gayrikas'di 50 tane, 100 tane sua1 I 
sorarlar. Meclisin çalışmalarını tanzim eden I 
içtüzük vazıı bu imkânı düşünmüş ve buna mâ- I 
ni olmak için bir hüküm getimıiş. işte bu hü- I 
küm 111 nci maddedir. Saym Reisin söylemiş I 
olduğu 111 nci madde aynen şöyledir: «Bir ka- t 
nnnun veya bütçenin müzakeresi sı r a sada her I 
mebns Hükümete veyahut mazbata muharririne I 
istediği sualleri sorabilir. Sualler, sözler bit- I 
tikten sonra, sıra ile sorulur.» I 

Muhterem arkadaşlarım; eğer İçtüzük, Da- I 
hilî Nizamname vâzıı o zamanki Meclis tasav- t 
vur etseydi, arzu etseydi, her zaman millet- I 
vekillerinin bakanlardan veya Hükümetten sn- I 
a l sormalarını kabul etseydi 111 nci maddey : I 
tedvin ederken; «milletvekilleri her zaıman Hü- I 
kümeten sual sorabilirler» hükmünü koyardı. I 
Bnnn "koymamış bulunduğuna göre, bu hüküm I 
tadadidir. Bunu münakaşa etmeye hattâ vo I 
hattâ bu usulî münakaşayı açmaya dahi lüzum I 
yoktur. Çünkü içtüzükler her istediğimiz za- I 
man rafa kaldırılacak vesikalardan değildir- I 
ler. içtüzüklerde tedvin edilmiş olan hükümler. I 
her zaman Yüce Meclislerin oylariyle değiştiri- I 
İçmezler. Değiştirilecek olan hususlarda işa- I 
ret etmiş bulunan içtüzük buna imkân verme- I 
mekte, tanzim ettiği hükümlerin aynen tabikini I 
istemektedir. Bu sebeple 111 nci maddede I 
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I tâyin ve tesbit edilmiş bulunan tadadi olan, tah-
I didi bulunan, muhterem Coşkun arkadaşımın 

dediği gibi, hasrî olan -onun tabiri ile olmı-
yandı o- «hasrî değilmiş»» bundan daha güzel 

I hasrî bir hüküm tasavvur edemiyorum. Çünkü. 
böyle olsaydı umumi bir hüküm derdi. Arz 
etmiş bulunduğum gibi bu hükmü değiştirme
ye, hattâ ve hattâ bunun oylamasının yapılma-

I sına o bile cevaz bulunmadığını ve içtüzük hük
münün aynen tatbikinde bir zaruret olduğunu 

I ifade ederek hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
I (A. P. sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, söz 

sırası Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. Bu ara-
I da S a y n İsmail Hakkı Akdoğan da söz istedi-
I ler. Fakat iki lehte, iki aleyhte söz yeriyoruz.. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
t Grut) adına istiyorum ben.. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
I burada bir mesele daha vardır. Bizim kanaa-
j timize göre usul konuşmalarında grrm a ^ n a 
l söz istenemez. Çünkü bir grupun usulî görüşü 
I olmaz, bir grupun siyasi görüşü olabilir. Usu-
I lî «rörüs şahsidir. Şahsi kanaatim budur. Bu 
I yolda tatbikat yapılacaktır. 

I Savın Turhan FevzioğVm-ındnr sflz sırası. 
I İSMAİL HAKKI YILANLIOttLTT fKastamo-
I mı) — Efendim, bu da bir usulsüzlüktür, usul 
I hakkında söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Evet efendim, bu şekilde tahlil 
I edersek, meseleyi dejenere etmek imkânına 
I sahibiz. Her şeyi böyle ayırıp, şu beyanı nsul-
I süz, bu beyanı usulsüz diye her yere götüre-
I biliriz. 

tSMAÎL HAKKI YIIANLTOÖLU (Kastamo-
I mı) — Bir grupun da fikri ve sözleri vardır. 
I Bundan yoksun bir grubplamaz. 

I BAŞKAN — Bnvnmn Saym Feyzioğlu. 
I TURHAN FEYZtOftLU (Kayseri) — Te-
I şekkür ederim Sayın Başkan. 

I Sayın arkadaşlarım, şu anda bir usûl me-
I selesini konuşmak üzere söz almış bulunnyo-
I rum. Konuştuğumuz konu sudur, genel grörüş-
I me açıldı, pruplnr konuştular. Saym Dışişleri 
I Bakam açıklamalarda bulundu. Sayın Dışiş-
I leri Bakanının karanlıkta ya da alaca karan-
I İtkta bıraktığı birçok konular üzerinde söz al-
I mak ihtiyacını, soru sormak ihtiyacını hisse-
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den birçok arkadaşlarımız bulundu. Bu ara
da bendeniz de kendilerinden 5 - 6 noktada so
ru sormak ihtiyacını duyan arkadaşlarınızdan 
birisiyim. 

Sayın Başkan bir genel görüşmede Baltan? 
soru sorulup sorulamıyacağı konusunda tered
düt geçirdi ve bunun oyla halledilmesi için usu-
lî müzakere açmış bulundu. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasamızın 88 nci 
maddesine bakalım. Meclislerin Hükümeti de
netleme ve murakabe etme yollarından birisi 
de genel görüşmedir. Soru, gensoru, Meclis so
ruşturması. Bunlardan biri de genel görüşmedir 
Hükümeti denetlemek için yeni Anayasamızın 
getirdiği genel görüşme müessesesi Hükümet' 
denetlemenin en iyi yollarından biri olan sual. 
soru sorma usulüne cevaz vermez demek man
tıki bir çelişmeye, tezada düşmektir. Hükü
meti denetlemek için genel görüşme usulünü 
Anayasa getiriyor, Hükümetin karanlıkta b1-
raktıçh bir konuyu sorarak denetlemek vazife
sini Yüksek Meclis üyeleri yapmak istiyor... Ha
yır, milletvekili Bakana soru soramaz... Nasıl 
denetliyeceğiz soru soramazsak?.. Karanlıkta 
bıraktığı, alaca karanlıka bırakmaya itina et
tiği noktaları nasıl aydınlatacağız? Sayın arka
daşlarım bu genel görüşmeyi istiyen Cumhuri
yet Halk Partisi grupu ile Adalet Partisi gro-
punun önergelerine bakalım. Adalet Partisi 
Grupu önergesinde, umumi efkârın aydınlan
ması için bu genel görüşme açılsın diyor. Ka
ranlıkta bırakılan konularda sual sorma hakir 
bu Meclisin 450 üyesinden hiçbirisine verilmez
se, umumi efkâr nasıl aydınlanacak?.. Biziı^ 
önergemizde, Millet Meclisinin, Birleşmiş Mil
letler Assamblesinde alınmış olan ve hepimizi 
çnk üzen karradan dolayı müzakere acilsin ve 
Millet Meclisi aydınlansın diye bir hüküm var 
Millet Meclisi nasıl aydınlanacak?.. Sual-sora
rak aydınlanacak. Savm arkadaşlarım, bu iti
barla sual sormak imkânını vermek lâzımdır 

Sayın arkadaşlarım; benden evvel konusar 
Adalet Partili Milletvekili; hayır, Hükümetter 
sual sorulamaz İçtüzük buna engeldir, derker 
Anayasanın bir geçici maddesini yanlış tefsin 
ederek, ona davanmâk istediler. Anayasamr 
geçici maddesi diyor ki ; yeni İçtüzük yapdm-
cava kadar eski İçtüzük yürürlüktedir. Esk ; 

İçtüzük yürürlüktedir ama sayın arkadaşlarım 
esfâ İçtüzüğün yeni Anayasa ile çatışmıyan hü

kümleri yürürlüktedir. Eski İçtüzüğün, yeni 
Anayasa ile kaldırılmıyan hükümleri yürürlük
tedir. Birkaç misal vermek istiyorum. Eski 
İçtüzükte Millet Meclisi Başkanının yarıdan 
bir fazla oyla seçileceği yazılıdır. Biz Başka
nımızı seçerken 2/3 arıyoruz. Neden? Çünkü, 
yeni Anayasa İçtüzükteki bu hükmünden fark
lı bir hüküm getirmiştir. Artık eski İçtüzük 
yürrülüktedir yolundaki hüküm, Anayasada 
bulunan bu yeni müessese karşısında bir hüküm 
ifade etmez. Eski İçtüzükte gensorular ile il
gili hüküm, gensoru açılıp açılmamasını mü-
zakeresiz oylamaya tabi tutar. Şimdi gensoru
ları bu usule tabi tutuyor muyuz? Yeni Anaya
samız gensoru konusunda, müzakere yapılma
dan oylanamaz, reddedilemez diyor. Bu sebep
le yeni Anayasayı uyguluyoruz. Başka hü
kümler de var. Komisyonların seçiminde, İç
tüzük partilerin oranına uyulur diyor mu? Baş
kanlık Divanı seçiminde, Başkanvekili, kâtip
ler çeşitli partilere kuvvetleri oranında dağıtı
lır diyor mu? Eski İçtüzüğe göre, çoğunlukta 
olan parti bütün bu sandalyelere sahibolurdu, 
eski İçtüzük hükümleri yürürlüktedir, şeklinde
ki arkadaşımın hükmüne uyacak olursak, ma
dem ki eski İçtüzük hükümleri yürürlüktedir. 
1.960 dan evvel yapıldığı gibi, iktidar partisi 
bütün bunları alsın diyebiliyor musunuz? Ha
yır, çünkü yeni Anayasa Başkanlık Divanında 
ve komisyonlarda oran dâhilinde temsil esası
nı getirmiştir, buna uyuyoruz. Genel görüş
me, yeni Anayasamızın getirmiş olduğu bir mü
essesedir. Hiç kimse iddia edemez ki, eski Ana
yasada, eski fçtüzükte genel görüşme hakkında 
bir tek cümle vardır. Yoktur böyle bir şey. 
Böyle bir müessese mevcut değildi bu Anaya
sadan evvel. Genel görüşmeyi bu Anasa getir
diğine göre, eski İçtüzük genel görüsmıe hak
kında tek satır, tek cümle ihtiva etmediğine gö
re, eski İçtüzükten, genel görüşmede sual soru
lamaz kaydını taşıyor diye bir mâna nasıl çı
karılır?.. Eıki İçtüzük genel görüşme hakkında 
bir tek cümle ihtiva etmiyor ki, genel görüşme
de sual sorulamaz hükmünü uygulamaya çalışa
lım. 

Sayın arkadaşlar; dayanılmak istenilen İç
tüzüğün 111 nci maddesi -bakıldığı zaman gö
rülecektir - İçtüzüğün 8 nci bap başlığını taşı
yan kigmındadır. 8 nci bap yazılı kısmın al-
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tında, kanunların müzakeresi diye bir hüküm I 
vardır. Kanunların müzakeresi bölümünde bu- I 
lunan bir hükümden genel görüşme sırasında i 
soru sorulamaz diye ahkâm çıkarmak, bu îç- I 
tüzüğü zorlamaktır ve denetleme yolu olan ge- I 
nel görüşmelerde Meclisin denetleme imkânla- I 
rını kısıtlamakdır. I 

Ayrıca, benden evvel konuşan Adalet Par- I 
tili arkadaşım, bu İçtüzükte sorularla ilgili hü- I 
kümler vardır, genel görüşme hakkında bir I 
şey yok burada, genel görüşmede soru sorulur I 
deniyor, usulleri yazılıdır, buyurdular. Ar- I 
kadaşımız birbirinden çok farklı iki müessese- I 
yi birbirine tamamen karıştırmıştır. Arkadaşı- I 
mızm bahsettiği hükümler sözlü soru ve yazılı 
sorularla ilgili hükümlerdir. 

Bunlar müstakil olarak bir konu hakkında 
bakandan yazılı veya şifahi soru sormak hakkın
daki hükümlerdir. Bizim konuştuğumuz bu de
ğil. Bir müzakere sırasında gündemde bulunan 
bir başka müzakere esnasında br konunun ay
dınlanması için milletveklİKJn yerinden kalka
rak ve Başkandan izin alarak bakana, karanlık
ta bıraktığı bir konu hakkında soru sormasıdır 
veya komsyona soru sormasıdır, eğer komisyon 
varsa... Sayın arkadaşlarım, hiçbir alâkası bu-
lunmıyan yazılı ve sözlü soru müessesesini, mü
zakere esnasında soru sorulamaz, diye tefsir et
mek, zorlamaktır. Kaldı ki, başka bir hüküm 
hakkında, yani kanunlar ve bütçe hakkında ya- j 
asılı bir hükümden İçtüzüğümüzde bulunmıyan , 
Anayasamızın yeni getirdiği genel görüşmeye 
dair kısıtlayıcı bir mâna çıkarmak haksızlıktır. 
Kısıtlayıcı tefsirler yapmak doğru değildir. 
Haklan smırlıyan hükümler sarih olmalıdır. 
Tefsirle, zorlamayla hakları tahdidetmek müm
kün değildir. Meclisin denetleme hakkının ba
his konusu olduğu bir yerde bütün grupların ve 
bütün arkadaşların, Meclisin hakkına saygılı 
davranarak ve meselelerin aydınlanmasına hiz
met etmeleri için sual sorma imkânlarını bağış
lamalarını rica ederim. Aksi hale Hükümeti de
netleme görevimizin dışında bir karar vermiş 
oluruz. 

Sayın arkadaşlarım, 106 devletin altısından 
oy alınması başarı diye takdim edildi. Bırakın 
soralım; başarısızlık olsaydı, Çağlayangil yal
nız kendi reyiyle.mi gelecekti ?,. Başarısızlık bu 
mü olacaktı?... Bunu, bırakın da soralım, ay-! 

dınlanalım. Bir arkadaşımız çıktı, Sayın .Şett.a.r 
tey; «bu karar memnuniyet verici değildir» 
iedi, «Tatminkâr değildir» dedi, Bakan; «ba
harıdır» dedi. Hangisi doğru?,. Bırakınız da so
ralım 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu lütfen efen-
dim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) —Muh
terem arkadaşlarım, burada yanlış sözler söy
lendi. Lozan Andlaşması gibi.... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, çok rfca ede
ceğim Tüzüğün hükümlerini çok iyi bilirsiniz. 
Bundan şu veya bu şekilde istifadeye kalkışma
yınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, soru sormanın ne kadar ehem
miyetli olduğunu belirtmek bakımından birkaç 
misal vermeme izin veriniz. 

BAŞKAN — Soru sormanın Önemini teba
rüz ettirmek için değil, soru sorma hakkının 
mevcudolup olmadığını tebarüz ettirmek için 
size söz verdim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Soru 
sormak hakkı olmalıdır. Fakat soru sormanın, 
genel denetleme bakımından ne kadar hayati 
bir ihtiyacolduğunu belirtmek lâzım. 

Bir Dışişleri Bakanı bu kürsüye gelir de Lo
zan Anlaşmasını, Sevr hayranı Çirimikos'un ağ
zından teşhir ederse bu suali sormak lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, usulsüz bir ta
vırda ısrar ediyorsunuz, çok rica ederim. Biz sa
dece soru sorma hakkı var mıdır, yok mudur, 
bunun münakaşasını yapıyoruz. Soru sormak 
şöyle ehemmiyetlidir, böyle lüzumludur, mana
lıdır, e bunu biz de kabul ederiz, itiraz eden 
yok, soru sormanın ehemmiyetine. Çok rica 
ederim, bu yoldan giderek başka imkânlar ara
mayınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım, bu kürsüye 
Meclisin haklarım savunmak için geldim. Ben 
daima hürriyetleri, hakları savunmuş arkada
şınızım. Meclisin haklarını savunmuş arkadaşı
nızım. Meclisin haklarını, bir hükümete sual so
rulamaz, diyerek kısıtlamayınız. Hükümete so
ru sormak hakkı, iktidar grupunun da, muha
lefet grupuiuın da hakkı olarak bırakınız ayak
ta dursun, ^edişlerin hakları kuvvetli oldu|u 

-W-
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zaman, milletin haklan kuvvetli, demektir. Biz 
burada millet hakkına, millet adına sual sor
mak istiyoruz, şahsımız adına değil. Kıbrıs dâ
vası gibi millî bir dâvada 30 milyon Türk'ün, 
her birinin, her ocağm ilgili olduğu bir dâva
da "millet adına Hükümetten sual sormak isti
yoruz. Bu hakkı kısıtlamayınız arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Söz sırası, takririn aleyhinde 

Sayın Tekif Müftüoğlu'nundur. Buyurun efen
dim. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Turhan Fey
zioğlu'nu dinledikten sonra insan zannediyor 
ki, Mecliste Hükümetin murakabe yönünden 
sual sorma müesseessi artık bundan böyle teme
linden kalkmıştır. Hakikat nedir? Devam eden 
müzakerelerden ve şahidi olduğumuz hâdiseler
den şu netice çıkmaktadır: iki defa C. H. P. 
Grupu adına konuşma oltmuş sorulmasını lüzum
lu ittihaz ettikleri birtakım sualler sorulmuş ve 
Sayın Dışişleri Bakanı da konuşmalarının bü
yük bir kısmını, birçok grupların tevcih ettiği 
sualleri cevaplandırmak noktasına teksif etmiş
tir. Bu böyle iken, şimdi nasıl olur da diyeceksi
niz, yine de sual sormak isterler. Benim anlı-
yabildiğim kadar bunun sebebi, Sayın Dışişle
ri Bakanının mukni, müdellel beyanları karşı
sında.... 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, yani sual sor
mak isteyişlerinin maksadını tefsir etmeyiniz. 
Sual sorma hakkı var mıdır, yok mudur, lütfen 
konulmanızı bu konuya inhisar ettiriniz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Muhterem Başkanım, maksat tahlil edilmeli 
ki, İçtüzüğün tatbikatının nasıl istimal edildiği 
anlaşılsın. 

BAŞKAN — Hayır Sayın Müftüoğlu, bu 
mevzua giremezsiniz. Sadece siz mevcut İçtüzük 
ve Anayasa muvacehesinde sual sormak hakkı 
var mıdır, yok mudur bunu, ifade edeceksiniz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Pekâlâ Muhterem Başkanım. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; Sayın Riyaset Di
vanının da ifade ettiği gibi mer'i İçtüzüğümüz, ki 
Sayın Bağcıöğlu'nun ifade ettiği tarzda, Anaya
sanın geçici 3 ncü maddesi ile âdeta bir Ana
yasa hükmünü almıştır. Yine Sayın Feyzioğlu'-
nun söylediği gibi, Anayasaya aykırı olan hü
kümleri tatbik edilmemek şartiyle almıştır. 

111 nci maddesinde Bakan veya Başbakandan 
hangi hususlarda ve ne zaman sual sorutabile
ceğim tadadi olarak açıklamıştır. Bu iddia kar
şısında Sayın Feyzioğlu demektedir ki, «ama 
Bağcıoğlu 2 nci fıkrayı unutuyor, Anayasaya 
aykırı olan hükümleri tatbik edilmez» fıkrası
nı atlıyor. Bir atlama yok muhterem arkadaş
larım. İddia, genel görüşmenin Anayasanın 
88 nci maddesine bu Anayasa ile girdiği nokta
sında toplanıyor. Biz Turhan Feyzioğlu'na şöy
le cevap vermek isteriz. Eğer Anayasanın 88 nci 
maddesindeki genel görüşme ifade edilirken de
nilseydi ki, Anayasada görüşmelerin hitamında 
veya Bakan veya Başbakanın konuşmasının hi
tamında milletvekilleri veya senatörler vekilden 
sual sorabilirler, işte muhterem arkadaşlarım o 
zaman İçtüzüğün 111 nci maddesi işlemez idi. 
Böyle bir sarahat olmadığına göre şu halde Ana
yasanın geçici üçüncü maddesi mucibince biz 
İçtüzüğü aynen tatbik etmeye mecburuz. «Sora
maz» diye de bir hüküm yoktur. Doğrudur. Ama 
İçtüzükte sorulmıyacağına dair hüküm vardır. 

Aziz arkadaşlarım, meseleyi uzatmak istemi
yorum. Bu meseleyi, sizi daha iyi ikna edebil
mek için Sayın Coşkun Kırca'nm imzasını taşı
yan, göz nurunu taşıyan, büyük emeklerini taşı
yan Millet Meclisi İçtüzüğü tasarısından ifade 
etmek istiyorum. Sayın Coşkun Kırca ve arka
daşları geçen devrede Millet Meclisi İçtüzüğü 
tasarısını hazırlamışlardır. Bu tasarının 197 nci 
maddesinde, kendileri tarafından takdim edi
len tasarının 197 nci maddesinde Coşkun Kırca 
imzasını taşıyan metin şudur. Aynen okuyo
rum. 

«Genel görüşmenin yapılması 
MADDE 197. — Genel görüşme, Başkanlı

ğın genel görüşme açılması hakkındaki istemi 
okutması ile başlar. Daha sonra Hükümet adına 
ilk konuşma yapılır. Bundan sonra görüşmelerin 
yapılması hakkındaki genel hükümler uygula
nır. Konuşmalar bittikten sonra Başkanlık genel 
görüşmenin son bulduğunu bildirir.» 

Şimdi bu, arkadaşlarım Sayın Coşkun Kır-
ca'nm tasarı halinde verdiği metnin tam ifa
desidir. Dikkatinizi çekeceğim burada, bittik
ten sonra Bakandan veya Başbakandan sual 
sorulur diye bir hüküm yok. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Genel hü
kümlerde var. 

— 202 — 
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SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) I 
— Şimdi diyelim ki, Coşkun Kırca bu I 
metni, tatbikatı bilmeden kaleme almış- I 
tır. Dört yıllık mesaisi sonunda tatbikat- I 
tan kendisine birtakım fikirler ilham ol- I 
muştur. Onları da mümkündür ki, komisyonda I 
müdafaasını yapmıştır. Bu durum da şudur I 
muhterem arkadaşlarım; Sayın Coşkun Kırca I 
yalnız teklifi vermekle kalmamıştır, teklifin I 
havale edildiği komisyonun da sözcüsü ve metnin I 
hazırlayıcısıdır. Şimdi bu komisyonda Sayın I 
Coşkun Kırca bakınız 197 nci maddenin gerek- I 
çesiyle yapılan tadil hakkında ne diyor. 197 nci I 
maddenin geçici komisyon metnindeki esbabı I 
mucibesi, gerekçesi: 197 nci maddeyi de aynı I 
şekilde mevcut tatbikata uydurmak suretiyle I 
kaleme aldık. Şimdi, mevcut tatbikata uyularak I 
kaleme alınan komisyonun bu maddesini de har- I 
fiyen size okuyayım muhterem arkadaşlarım. I 

«Genel görüşmenin yapılması: Madde 197 nci I 
Genel görüşme Başkanlığın genel görüşme açıl- I 
ması hakkındaki istemi okutmasiyle başlar. I 
önergenin okunmasından sonra ilk söz hakkı I 
Hükümetindir. Hükümetten sonra söz hakkı ge- I 
nel görüşme önergesi sahibi siyasi parti grupu I 
veya gruplarına veyahut genel görüşme önerge- I 
sindeki 1 nci imza sahibi milletvekiline veyâ  I 
onun göstereceği bir diğer imza sahibi millet- I 
vekiline aittir. Bundan sonra görüşmelerin ya- I 
pılması hakkındaki genel hükümler uygulanır. I 

Görüşmeler bittikten sonra Başkanlık ge- I 
nel görüşmenin son bulduğunu bildirir. Birleşim I 
açılınca toplantı oranı yoksa görüşme, Başkan- I 
lar kurulunca genel görüşme önergesinin günde- I 
me alınması tarihinden itibaren 7 gün geçme- I 
mek şartiyle bir başka güne bırakılır. Genel I 
görüşme önergesinin görüşülmesi bu süre içinde I 
toplantı oranı bulunamadığından mümkün ola- I 
mıyorsa genel görüşme önergesi düşer.» I 

Şimdi aziz arkadaşlar; meseleleri lütfen ik- I 
tidarda iken başka, muhalefette iken başka şe- I 
kilde mülâhaza ve müdafaa etmiyelim. Görü- I 
şümüz ne ise iktidarda da aynı şeyi müdafaa I 
edelim, muhalefette de aynı şeyi müdafaa ede- I 
lim. Halen elimizde Anayasamızın geçici 3 ncü I 
maddesi mucibince tatbikine mezun olduğu- I 
muz ve Meclis çalışmalarını tanzim eden hukukî I 
bir metin, bir İçtüzük varken bunun aksine I 
hareket etmekten ben arkadaşlarımın sureti | 

mutlakada çekineceğine kaaniim. Ve o kadar 
kaaniim ki, Sayın Coşkun Kırca'nın geçici 
üçüncü maddede; yeni İçtüzük çıkıncaya ka
dar, tabirine atfen hazırlanan İçtüzükte dahi 
genel görüşme sırasında müzakerelerin hitamın
da Bakandan veya Başbakandan sual sorulaca
ğı hususundaki bir ihtiyacı dört senelik tatbi
katında duymadığını ifade ettiğine göre, artık 
meseleyi şu veya bu şekilde uzatmanın zihin
lerde birtakım istihfamlar yaratmanın, birta
kım hâdiselerin alaca karanlıklara dayandığı 
ifadesinin samimî olmaması gerekir. Tekrar 
ediyorum, eğer varsa böyle bir şeyler - ki, ol
duğuna katiyen kani değilim - daha halen sual 
müessesesi, daha halen genel görüşme müesse
sesi, hattâ gensoru, Meclis araştırması gündem
dedir, hepsi vardır, her türlü murakabe yolları 
vardır. Şu şerefli partinin bir mümessili olarak 
katiyen ve katiyen murakabeden kaçmadığımızı 
ifade etmeyi bir şeref borcu telâkki ederim. 
Ama en az onun kadar da meri nizamlara riayet 
etmeyi de asgari mânada vazife telâkki ederim, 
hürmetlerimi sunarım efendim. (A.P. sıraların
dan bravo sesleri, alkışlar). 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, İçtüzüğün 95 nci maddesi gereğince mu
halefette başka, iktidarda başka konuştuğum 
yolunda ifadesi ile zatıma tecavüzde bulunmuş
tur ve ileri sürdüğüm mütalâa hilâfına burada 
beyanda bulundu. Bu itibarla çok kısa olarak 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci; sizin talebiniz 
nedir efendim? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Efendim; Sayın Settar İksel konuşmasında, 
sayın genel başkanımızın konuşmasını tahrif 
ederek beyanda bulundular. İçtüzüğün 95 nci 
maddesine dayanarak konuyu tavzih etmek, me
seleyi açıklamak için söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar; 
elimizdeki takrirleri bize geliş sırasına ve muh
tevalarına göre bir defa Heyeti Umumiyeye arz 
ediyorum. Yapılacak muameleleri de sırası ile 
söyliyeceğim. önümdeki takrirlerden bir kısmı 
mevcut müzakerelerin sadece grupların görüş
melerine inhisar ettiğini, milletvekillerinin ko
nuşma imkânı bulamadıklarını ifade eden ve bu
nu temin temennisini ihtiva eden önergelerdir. 
Bu önergeler için söyliyeceğim şey şudur: Her-
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hangi bir muamele yapılmıyaeaktır. Millet.ve- I 
killeri kendi grupları adına yapılan konuşma- I 
larla iktifa etmiyorlarsa biraz sonra okuyacağım I 
ve aleyhinde konuşma imkânı vereceğim, kifa- I 
yet önergesini reddetmek imkânına sahiptirler. I 
0 zaman istedikleri gibi konuşurlar. I 

Bu arada Sayın Nihat Erim, Sayın Coşkun I 
Kırca ve Sayın Tarık Ziya Ekinci arkadaşları- I 
ımzdan Nihat Erim Beyle 'Tarık Ziya Ekinci I 
arkadaşımız Settar tksel arkadaşımızın konuş- I 
masında, Sayın Kırca arkadaşımız da Tekin I 
Müftüoğlu arkadaşımızın konuşmasında kendi- I 
1 erine İçtüzüğün 95 nci madesinde sayılan sa- I 
taşmanın vâki olduğu iddiasiyle söz istemekte- I 
dirîer. ikinci takrir de budur. I 

Bu arada Sayın İsmail Hakkı Akdoğan arka- I 
daşmıız da verdikleri bir takrirle şu genel gö- I 
rilşrae münasebetiyle sual sorulur mu, sorulmaz | 
mı, konusunun İçtüzüğün 89 ncu maddesine is- I 
tinadettirilerek bir usul müzakeresi yapılması- I 
nın doğru olmadığını, bunun kifayet takriri ve- I 
vil inceye kadar ve Meclisin istediği bir zamana I 
kadar konuşmak imkânı verilecek şekilde bir mü- I 
zakere esasiyle takibedilmesi lâzımgeldiğini ifa- I 
de eden ve itirazı ifade eden bir önerge vermiş- I 
lerdir. I 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Reis Bey; eksik tarafı, Anayasanın 89 ncu mad-
desiue göre usulü görüşüyoruz. Bu bakımdan 
başka bir şeydir. 

BAŞKAN — Evet Sayın Akdoğanın ilâve et
tiği husus doğrudur. Anayasanın 88 nci madde
sinin tatbikine ait diye önergesinde sarahatta I 
vardır. I 

Fakat Anayasanın 88 nci maddesinde sayı- I 
lan genel görüşme münasebetiyle sual sorulur 
mu sorulmaz mı ? Meselenin esası budur. Bu tak- I 
rir hakkında da bir muamele yapılmıyaeaktır. 
içtüzüğün 89 ncu maddesi tatbik edilmektedir. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Coşkun 
Kırca arkadaşımızın vermiş olduğu önerge ki, I 
daha sonra yeniden bir önerge vererek meseleyi I 
daha vazıh bir hale getirmişlerdir, şu kaydı ih
tiva ediyor: içtüzüğün 111 nci maddesinin genel I 
görüşme sırasında da uygulanmasının karara bağ- I 
1 anmasını istiyorum. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bu konuda Bi- I 
yaset olarak görüşümüzü ifade ettikten sonra işa- I 
ri aylarınıza müracaat edilecektir ve sataşma do- I 
layısiyle söz talöbedenlere de bunu mütaakıp söz j 

verilecektir. Ondan sonra kifayet takriri okuna
caktır. Daha sonra da kifayet takriri aleyhinde 
Sayın Nihat Erim'e söz verilecektir. Arkadaşı
mız konuştuktan sonra kifayet önergesi oylarınıza 
sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Riyaset olarak mü
zakeresini yaptığımız usuli konu hakkındaki gö
rüşümüz şu; evvelemirde Sayın Turhan Feyzioğ-
lu kendi görüşlerini tebarüz ettirirken, Riyaset 
bir tereddüt geçirdi, diye bir ifade kullandı. Baş
kanınız hiçbir tereddüt geçirmiş değildir. İçtüzü
ğün 111 nci maddesinde ifade edilen husus, ka
nun tasarılarının ve bütçenin müzakeresi sırasın
da milletvekillerine sual sorma hakkını veren bir 
hükümdür, imkânını verir, bu şekilde anlıyo
rum. 

ikincisi; sayın arkadaşlarım, gerek Sayın Kır
ca ve gerekse Sayın Turhan Feyzioğlu arkadaş
larım meseleyi bir denetim yolu ve bu denetim yo
lunu tıkamak şeklinde ele almışlardır. Muhterem 
arkadaşlar, denetim müessesesi sual sormak mü
essesesi ile müteradif ve mânası ondan ibaret bir 
kelime değildir. Sual sormak denetim yolların
dan biridir. Genel görüşme de denetim yolların
dan bir tanesidir. Meclis tahkikatı keza denetim 
yollarından bir tanesidir. Şu halde bir kimseye 
sual sormak imkânı verilmediği takdirde denetim 
yolları tıkanmış değildir. Denetim yolla rından 
bir tanesi olan sual sorma imkânı verilmemiştir. 

Üçüncü husus muhterem arkadaşlarım, Ana
yasamızın 88 nci maddesi, soru, genel görüşme 
Meclis araştırması v. s. iki Meclisin salâhiyetin-
dendir derken; soru, genel görüşme demiştir. Biz 
genel görüşme yaptık ve mualefetin denetleme im
kânlarını hiç tıkamadık. Nitekim bizden söz is-
tiyen arkadaşlarımıza verdiğimiz söz sırasına gö
re bu mevzuda konuşan arkadaşlarımız; Sayın 
Bölükbaşı, Saym ismail Hakkı Yılanlıoğlu, Sa
yın Mehmet Ali Aybar, Saym Nihat Erim, Sa
yın Raif Aybar, Sayın Talât Asal, Saym Alpas
lan Türkeş, Sayın Nihat Erim, - ikinci defa -
Saym Settar tksel ve Dışişleri Bakanıdır. Bu he
saba göre muhalefete mensup yedi saym üye, ik
tidara mensup iki sayın üye ve Hükümete men
sup bir üye görüşmüştür. 

İşte bu genel görüşme, muhalefetin murakabe 
yollarını tıkayan bir ölçü içerisinde cereyan et
memiştir. Yapılan usul yerindedir ve fou vesi-
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le ile bir de sual sormak şeklinde hareket etmek 
imkânı içtüzük muvacehesinde yoktur. (A. P. sı
ralarından, alkışlar.) 

Şimdi Sayın Coşkun Kırca arkadaşımız ta
rafından verilmiş olan ve biraz önce ifade ettiğim 
önergeyi işari oylarınıza sunuyorum, önergeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... öner
geyi kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... 

Muhterem arkadaşlarım, neticeyi vazıh olarak 
tesbit imkânı olmadığı için ayağa kaldırarak bu 
tesbiti yapacağım. Sayın Coşkun Kırca arkada
şımızın önergesini kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar... önergeyi kabul etmiyenler lütfen aya
ğa kalksınlar... önerge, 171 e karşı 188 oyla red
dedilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Nihat 
Erim arkadaşımız, Sayın Settar İksel'in konuş
masında İçtüzüğün 95 nci maddesine göre yani 
iddia ettiğiniz mütalâa hilâfına size bir fikir is-
nadolünmuştur, iddiası ile söz istiyorsunuz.. 

Muhterem arkadaşlar, biz Riyaset olarak bu 
kanaatte değiliz. Söz verilmesi lâzımgeldiğine kaa-
ni değiliz. Arkadaşımız ısrar ediyorlar mı? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşımız direniyorlar. Ken

disine sataşma olduğunu iddia ediyorlar. Oyu
nuzla halledeceğiz. 

Sataşma olduğunu kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Tarık Ziya Ekinci de keza Settar Ik-
sel'in konuşmasında, Sayın Genel Başkanları
nın sözlerini tahrif ederek beyan ettiğini iddia 
ediyor. Ve sataşma dolayısiyle söz istiyor, 95 
nci madde gereğince. Riyaset bu konuda da söz 
verilmesini icabettirecek bir durum görmemiş
tir. Sayın Ekinci direniyor musunuz? 

TARIK ZIYA EKlNCl (Diyarbakır) — 
Direniyorum efendim. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. Muhterem ar
kadaşlarım... 

ALI KARCI (Adana) — Mesele burada ko
nuşulmadı, her iki mesele burada konuşulmadı 
ki? Bir tanesi Bursa'da konuşuldu. 

BAŞKAN — Anlıyamadnn, sayın arkadaşım 
sorunuzu? 
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ALÎ KARCI (Adana) — Biraz evvelki her 
İki konuşma yüksek huzurunuzda geçmiştir. 
Halbuki buradaki konuşmalardan birisi Bursa'-
la geçiyor, siz duymadınız, kimse duymadı. BİT 
sataşmanın olmadığım nereden biliyorsunuz? 
üstelik gazetelerin ne yazdığı da belli. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biz 
sataşma dolayısiyle Sayın Ziya Ekinci'ye söz 
verilmesi lâzımgeldiği kanaatinde değiliz. Fa
kat arkadaşımız söz hakkı olduğunda ve yine 
kendi grupuna mensubolan bir arkadaşı da söz 
hakkı olduğunda İsrar ediyorlar. 

Oylarınıza arz ediyorum. Sataşmayı kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kırca siz de sataşma dolayısiyle söz 
istediniz, size söz veriyorum, buyurun Sayın 
Kırca. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Pek Sayın 
Başkanımın, daha önce muhtelif siyasi parti 
gruplarına mensup arkadaşlarımızla bil* arada, 
hazırladığımız ve Anayasa Komisyonundan 
dört defa geçip, Genel Kurulda müzakeresine 
bir türlü imkân bulunamıyan içtüzük teklifini, 
en dikkatle okumuş arkadaşlarımızdan birisi 
olarak Sayın Müftüoğlu'nun beyanlarından son
ra bana söz vereceğinden zaten emin bulunmak
taydım. Kendisine bir kere daha teşekkür ede
rim. 

Saym Müftüoğlu'nun bizzat kendi okuduk
ları içtüzük teklifinde yer alan bir ibareyi ha
tırlatmak isterim. Orada der ki : Genel görüş
me müzakeresi genel hükümlere göre yapılır. 
Aceleden imkân bulamamış olacaklar, - bu ge
nel hükümleri ki, biraz uzundur, birleşimlerin 
yönetimine dairdir - okumaya vakit bulabilse-
lerdi, yahut okumuş olduklarını - farz etmek 
istemem ama - farzı muhal, burada tekrarla
mayı insafa uygun bulsa!ardı o zaman görecek
lerdi ki, genel görüşme sırasında da, birleşim
lerin inikatlarda müzakere yapılırken her han
gi bir hususta olduğu gibi, Hükümete sual sor
mak milletvekiline de tanınmış bir hak idi. Sa
yın Müftüoğlu da pek iyi bilirler ki, Coşkun 
Kırca kulunuza mantık hatası izafe etmek çok 
kolay işlerden değildir. Bu izahatımdan sonra 
da artık, «iktidarda başka, muhaleeftte başka 
türlü düşünüyor» yolundaki isnadınıza cevap 
vermek benim için bir tenezzül meselesi olur. 
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(Gülüşmeler ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 

verilmiş olan kifayet önergesini okutuyorum : 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Grup sözcüleri Tüzüğün verdiği tercih hak
lanın kullanarak mütemadi surette söz almış 
bulunuyorlar. Bu vaziyet karşısında şahısları' 
adma konuşmak için ismini yazdıran milletve
killerine söz sırasının gelmesine imkân kalma
mıştır. Çeşitli vesilelerle söz alan grup sözcü
leri ise gruplarının görüşlerini aksettirmişler-
dir. 

Konu üzerinde altı hatip konuşmuş ve konu 
da aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetine ka
rar verilebilmesi için takririmin okunarak oya 
sunulmasını rica ederim. 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde 
Sayın Nihat Erim'e söz vereceğim. Bu arada Sa
lih Yıldız da söz istemiştir, fakat bir kişiye söz 
verme imkânımız vardır. Saym Nihat Erim'e 
söz veriyorum; buyurun efendim. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın arkadaş
lar, memleketimiz, milletimiz için çok hayati 
ve aktüel bir konu üzerinde genel görüşmeye 
devam ederken; bir kifayet önergesiyle karşı
laşmış bulunuyoruz. Genel görüşme açıldı, grup 
sözcüleri arka arkaya konuştular, Hükümete 
bâzı sualler tevcih ettiler ve grup sözcülerinin 
bâzıları 10 aydır takibedilen ve bundan sonra 
takibedilecek politikanın içyüzü hakkında if
şaatta bulundular. Hükümet çıktı konuştu ve 
Hükümetin arkasından yine iktidar partisine 
mensup bir arkadaş konuştu. Kifayet önergesi 
iktidara mensup bir arkadaş tarafından geliyor. 
Muhalefetin, Hükümetin beyanları hakkındaki 
mütalâasını, görüşünü almaya, millete duyurt-
maya ihtiyaç görmüyorsunuz. Bilâkis kapıyı 
kapatıp, tıkayıp çıkıp götürmek istiyorsunuz. 
Bu olamaz arkadaşlar, buna müsaade etmiye-
ceksiniz. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar) 

Biraz evvel cereyan eden müzakere de han
gi istikamete doğru yönelmekte olduğunuzu 
gösteriyor arkadaşlar. Bu yollar denenmiştir. 
Bu yollar çıkmaz yoldur, bundan memlekete 
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hayır gelmez. (C. H. P. sıralarından bravo ses
leri, alkışlar) Anayasanın metni de, ruhu da 
böyle bir muameleye müsait değildir arkadaş
lar. Genel görüşme, Kıbrıs meselesinin Büyük 
Mecliste derinliğine, genişliğine Hükümetle mu
halefet arasında karşılıklı tartışılması için açıl
mıştır. Tartışma tamam mıdır arkadaşlar? Tar
tışma olmuş mudur? Hayır. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Erim, bir dakika. 
Muhterem arkadaşlarım, müdahale etmeyin, 

lütfen. (Adalet Partisi sıralarından, «bu ne bi
çim konuşma» sesleri) 

Bir muhalefet sözcüsünden başka türlü ko
nuşma mı bekliyorsunuz? Elbette tenkid ede
cektir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

NİHAT ERİM (Devamla) — Hükümet ko
nuşacak, iktidar partisinden bir muhterem ar
kadaş konuşacak, ondan sonra kifayet önergesi 
vereceksiniz, oldu bitti. Yok öyle şey arkadaş
lar. Gazetelerde günlerden beri yazıyorsunuz, 
yazdırıyorsunuz. Hani arşivler konuşacaktı? 
Haniya vesikalar konuşacaktı, haniya Genel
kurmay raporları konuşacaktı? (C. H. P. sıra
larından alkışlar) Ben sual sordum Hükümet
ten, Meclisteki en kalabalık muhalefet partisi
nin sözcüsü olarak sual sordum; yıllardan beri 
tenkid ediyorsunuz, fırsat kaçırdınız, çıkarma 
yapmadınız, federasyonla alay ediyorsunuz, şu 
solisyonla alay ediyorsunuz, bu solisyonla alay 
ediyorsunuz, nedir formülünüz? Vermedi cevap 
Hükümet, Millet bekliyor, nedir formülünüz? 

Eylül 1964 te aynı tertiple karşılaştık, gel
diniz bu kürsüye çıktınız, Hükümetin tutumu 
kötüdür, sizinki nedir? Sayın Çağlayangil, Se
natoda; efendim biz muhalefetiz, biz dosyaları 
mı biliyoruz, biz vesikaları mı biliyoruz? Hele 
bir iktidar olsak bakın o zaman ne marifetler 
göstereceğiz, diye - tutanaklardan aldım, de
min gönderdiğim tutanağın bir köşesinde var
dır. - Tutanak okuyorum, diye burada tutana
ğın bir kısmını okudular. Kendilerine gönder
diğim halde benim gönderdiğim kısmı ihmal et
tiler okumadılar. Bu mu tamamlanmış genel 
görüşme arkadaşlar? (C. H. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar) 

Muhalefet lideri İnönü'nün 1959 da söyle
diği sözleri, - maalesef kelimeyi kullanmak 
mecburiyetindeyim, - tahrif ederek buradan 
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naklettiler. Bunu böyle bırakacak mısınız? Ba
kın kifayetin niçin yerinde olmadığını ispat et
mek için - bir cümledir - okuyacağım, hayret 
edeceksiniz. Millet de hayret edecektir. Tam 
ters mânada İnönü'nün sözleri zikredilmiştir 
burada. Okuyorum : 

«Türkiye eğer süratle hakkını kullanarak 
müdahale imkânına malik olursa, yapacağı hak
lı bir emrivakiyle dâvasını kazanabilir.» Cüm
le devam ediyor, işte bunu okumadılar. «Hal
buki şartların tarafımızdan süratli bir askerî 
hareket yapmaya müsaidolduğu ve her zaman 
olacağı iddia edilemez.» (C. II. P. sıralarından 
bravo sesleri, alkışlar) Arkadaşlar sözün aslı 
budur. 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Yalan 
söylüyorsun. (C. II. P. ve A. P. sıralarından 
karşılıklı konuşmalar ve gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen sükûnetinizi muhafaza ediniz. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Arkadaşlarım, 
Johnson'un mesajından bahsederken müphem 
bir ifadeyle; «İnönü isterse bunu neşredebilir» 
gibi bir tâbir kullandılar. Resmî vesika olduğu
nu söylüyorlar.. İnönü isterse bunu nasıl neşre
der müsaade almadan?.. Bunun cevabını verme
den, bu aydınlanmadan genel görüşme kâfidir 
diye nasıl terkedip gideceğiz? 

4 Mart 1964 tarihli Karardan bahsederken 
İnönü'nün Jonhson'a yazdığı cevabi mesajdan 
cümle zikrettiler burada. Ben, bütün muamele
ler esnasında Amerika Hükümetinin müteaddit 
müracaatlarından hulâsa ettiğim Amerikan nok-
tai nazarını ifade ettiğim zaman, «Johnson'un 
mesajını açıkladı» buyurdular. Kendileri burada, 
Johnson'a İnönü'nün yazdığı cevaptan bir cüm
le söylediler, bir noktasını aldılar. Şimdi bize 
bunu izah etmek, bunun ne mânada yazıldığını 
izah etmek fırsatını vermezseniz bu genel gö
rüşme tamamlanmış olur mu? Kıbrıs meselesi
nin her tarafı aydınlanmış olur mu? Biz 4 Mart 
Kararını Makarios'a karşı, Rosides'e karşı, Kip-
riyano'ya karşı müdafaa ettik, çarpıştık, Ameri
ka'yla dövüştük; iki defa, üç defa çıkarma teşeb
büsü yaptık, bu halde tatbüs ettirdik. Bunu 
burda tahrif ederek başka istikâmetlere götü
rüyor. Bir Dışişleri Bakanı, bir beynelmilel top
lantıda 4 Mart Kararını şimdi burada tefsir et
tiği gibi tefsir edebilir mi! 

Değerli arkadaşlarım, 4 Mart karariyle bu de
fa Assembleden çıkan karan, «sizin kararınız, 
bizim kararımız» diye bir siz - biz meselesi ha
line getirdi Dışişleri Bakanı. Sizin kararınız, 
bizim kararımız yok arkadaşlar. Karar Türkiye'
nin hakkındaki karardır, sizinki de bizimdir, 
bizimki de sizindir. İki karar arasındaki fark 
şudur: 4 Mart Kararında Türk Cemaatinden, 
millî cemaatten bahseder, bu seferki kararda 
maalesef azınlık haklarından bahsediyor. Bunla
rı bize dedirttirmezseniz, bunları burada dile 
getirtmezseniz Türk Milleti, köyde yaşıyan be
nim vatandaşım, kasabada yaşıyan vatandaşım, 
şimdi gece yarısı radyosunun başında bizi dinli-
yen vatandaşım tatmin edilmiş olarak ayrıla
cak mıdır? Bu kifayet, kifayet olur mu arka
daşlar? Tahrife, tarize, hakikatlerin tahrifine ce
vap verdirmezseniz. Yolunuz açık olsun, bu şe
kilde devam edin.Allah hayırlı etsin. (Orta ve 
sağ, sıralardan bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
okunmuş bulunan ve aleyhinde de konuşulmuş 
bulunan kifayet önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kifayet önergesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün grup mümes
sillerinin imzası ile müzakerelerin Çarşamba gü
nüne talikini istiyen bir önerge vardır, okutuyo
rum: 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunca alman karara mu

vazi olarak, yeni yıl münasebetiyle Meclisimiz
ce de 5 Ocak 1966 Çarşamba günü saat 15.00 te 
toplanmak üzere çalışmalara ara verilmesini arz 
ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu adına C. H. P. Grupu adına 

Denizli Denizli 
Remzi Şenel Hüdai Oral 

C. K. M. P. Grupu Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Sivaı İsparta 
Cevad Odyakmaz İrfan Aksu 

T. 1. P. Grupu adına M. P. Grupu adına 
Ankara Yozgat 

Rıza Kuas İsmail Hakkı Akdoğan 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 

önergeyi Bütçe Komisyonunun çalışmalarına de
vam etmesi kaydıyle oya sunmak durumunda
yız. 
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MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkanım, bir şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, bir şey mi 
söyliyeceksiniz? 

MEHMET ALÎ ARSAN (Çankırı) — Bir 
yeterlik önergesi verildi, kabul edildi. Biz de 
milletin vekilleri olarak seçildik, buraya geldik. 
Bizim de millete karşı vecibelerimiz vardır. Grup 
sözcüleri konuştular, Hükümet konuştu. Şahsı 
adına konuşacak biz milletvekillerine söz veril
medi. Dolayısiyle bu millî dâvada biz de fikir
lerimizi açıklamak imkânını bulamadık. Benim 
Sayın Başkanlıktan bir istirhamım olacaktır, 
bize 4 yıl izin versinler, meseleleri grup sözcü
leri ve Hükümet tezekkür etsin, karara bağlasın. 
Nasıl olsa bizim söz hakkımız yok. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, susun da arkadaşı
mızı dinliydim. 

MEHMET ALt ARSAN (Devamla) — Kıb
rıs gibi millî bir dâvada bizim fikirlerimiz tuta
naklara geçmiyecek midir? 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan, ifa
de ettiğiniz konular belki şahsan gördüğünüz lü
zumun bir ifadesidir. Fakat biz Başkanlık olarak 
İçtüzüğün ortaya koyduğu ölçüleri tatbik etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu ölçülerin dışına çıktığımı
zı iddia etmediğinize göre bir usulsüzlük yoktur. 

Şimdi okunmuş olan... 
MEHMET ALt ARSAN (Çankırı) — Efen

dim, bizler... 

BAŞKAN — Efendim, cevabımı verdim, Be
yefendi lütfen yerinize oturun efendim. Buna ait 
vuzuhlu, herkes için enteresan olan cazip bir fik
riniz varsa Riyaset Divanına bir takrirle müra
caat edersiniz, üzerinde düşünürüz, bunu İçtüzük 
tanzim edilirken de ele alabiliriz. Şu anda hal
ledilecek bir mesele değil. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Söa 
hürriyetimizi, kısıtlıyorsunuz. 

BAŞKAN 
dim. 

Lütfen yerinize oturunuz efen-

Muhterem arkadaşlar, bu Başkanlığa sık 
sık, «hürriyeti kesiyorsunuz, denetleme hakkı
nı kaldırıyorsunuz» gibi ithamları bu kadar 
ucuzca sarf etmeyiniz. Bu Başkanı siz seçtiniz, 
çok rica ederim. Biz yaptığımız hizmeti, siz
den aldığımız ilhamla yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün grup tem
silcilerinin imza ettiği ve Bütçe Komisyonu
nun çalışmasına devam etmesi kaydiyle öner
geyi, yani Çarşamba günü toplanmak üzere 
araverilmesi yolundaki önergeyi oylarınıza su
nuyorum. 5 Ocak 1966 Çarşamba. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen karar gereğince 5 Ocak Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 00,15 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Seydişehir Belediyesine ait içme suyu yapımının 
hangi safhada bulunduğuna dair soru önergesi 
ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun yazılı cevabı. (7/2) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, İmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 

aracılığınızı arz ederim. 7 .11.1965 
Konya Milletvekili 

Nazif Kurucu 

1. Seydişehir Belediyesine ait içme suyu 
inşaatı hangi safhadadır? 

2. Mütaahhidin uzun ihmaline karşı İller 
Bankasınca ne gibi tedbirler alınmıg ve hangi 
müeyyideler uygulanmıştır. 
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3. İlgili belediye tarafından kontrolün da 
ihmali olduğu hakkında şikâyette bulunulduğu 
halde, banka buna karşı niçin ayrı bir kanalla 
tahkikat yaptırmamıştır? 

4. Seydişehir içme suyunun acele akar ve 
içilir, istifade edilir hale getirilmesi için hangi 
tedbirler alınmıştır? 

T.C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 1 . 12 . 1965 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: 19-1/1769 
özü: Konya Milletvekili Na
zif Kurucu'nun yazılı soru ce
vabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ANKARA 

İlgi: 12 . 11 . 1965 tarih ve 7/2-167-497 sa
yılı yazıya K. 

'"• Konya Milletvekili Nazif Kurucu tarafından 
verilen yazılı soru önergesine, Bakanlığımız 
Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğünce hazır
lanan not, ilişikte sunulmuştur. 
* Bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim. 

İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun Seydişe
hir içme suyu inşaatı ile ilgili yazılı soru öner

gesine cevaptır 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Soru 1. Seydişehir Belediyesine ait içme 
suyu inşaatı hangi safhadadır? 

Cevap 1. Seydişehir içme suyu inşaatı ta
mamlanmış, Bakanlığımız temsilcilerinin işti
raki ile geçici kabulü yapılmak üzere 12.9.1965 
tarihinde mahalline gidilmiştir. Heyetin, depo
nun bir gözündeki sızdırmazlığı ve iki hatta da 
lâğımlara karşı tecridi kâfi görmemesi hariç, 
tesbit ettiği noktalar her inşaatta raslanıp ka
bule mâni addedilmiyen ve geçici kabulle ke
sin kabul arasında tamamlattırılması mûtado-
lan hususlardır. Lâğımların tecridi noksanı 
şehrin kenar kısmına isabet eden iki hatta in
hisar ettiğinden vanalarla tecridedilmek sure
tiyle tesisin diğer kısımlarının işletmeye açıl
ması mümkündür. Kabul heyeti ve belediyesi 
lâğım tecritlerinin tamamlanmasının belediyesi 

tarafından yapılmasını uygun bulduğundan, be
lediyesine bu maksat için İller Bankasınca pa
ra gönderilmiştir. Depo sızdırmazlığma gelince, 
kabul yönetmeliğinde şart koşulan âzami had-
din üstünde olduğundan geçici kabule mâni 
bulunmuştur. 

Halen deponun bir gözündeki sızdırmazlık 
hariç diğer noksanlar tamamlanmıştır. Depo 
sızdırmazlığım kabul edilebilir hadde indirmek 
için çalışmalara devam edilmektedir. Depo sız-
dırmazlığının pek basit bir sebepten ileri gel
diğinin uzun araştırmalarda» sonra tesbit edil
diği muhtelif içme suyu tesislerinde görülmüş 
bir hâdisedir. 

öte yandan, yapılmış olan tesisten 20.7.1965 
tarihinden beri şehir santralı soğutma havu
zuna, kasabadaki 27 çeşme ve üç havuza devam
lı su verilmektedir. 

Depo sızdırmazlığmm giderilmesini mütaa-
kıp geçici kabul yapılarak evlere su verilecek
tir. 

Soru 2. Mütaahhidin uzun ikmaline karşı 
İller Bankasınca ne gibi tedbirler alınmış ve 
hangi müeyyideler uygulanmıştır? 

Cevap 2. Kasaba içme suyu tesisi 26.6.1962 
tarihli Mukavele ile İller Bankası Genel Mü
dürlüğünce mütaahhide ihale edilmiştir. İnşaa
tın devamı sırasında bilhassa kaptaj da rasla-
nan artışlar dolayısiyle iş hacmi mukavelesi 
hükümleri içinde % 30 çoğalmış, daha sonra 
işin % 30 la da ikmal edilemiyeceği sabit olmuş, 
mütaahhitle 17 . 12 . 1964 tarihinde (İller Ban
kası Müdürler Kurulunun 22 . 10 . 1964 gün ve 
46/785 sayılı Kararma istinaden) bir ek mu
kavele akdedilmiştir. İş hacmmdaki artışlar da 
hesaplanarak mütaahhidin işi tamamlaması ge
reken tarih 17 . 6 . 1965 olarak tesbit edilmiş
tir. Bu tarihten sonra geçici kabul tarihine ka
dar geçecek günler için ceza kesilecektir. 

Görülüyor ki, mütaahhidin hukuk yönünden 
gecikmesi 17 . 6 . 1965 tarihinden sonra başlar 
ve depo sızdırması ile ilgilidir. 

Mütaahhit bir kaza sonunda ayağını kay
betmiş, uzun süre yatmıştır. Bu sürede işle il
gilenmediği gibi malî takatsizliğe de düşmüş
tür. Mütaahhidin müracaatı üzerine İller Ban
kası Müdürler Kurulunca 24 . 12 . 1964 gün ve 
974 sayılı Kararla; istihkaklarından tahsil et
mek ve faiz almak gartiyle işçi ve malzeme 
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borçları bölge eliyle mütaahhit nam ve hesa
bına tediye edilerek işin tamamlanması sağlan
mıştır. 

Soru 3. İlgili belediye tarafından kontro-
lunda ihmali olduğu hakkında şikâyette bulu
nulduğu halde, Banka buna karşı niçin ayrı bir 
kanalla tahkikat yaptırmamıştır? 

Cevap 3. Birinci kontrol hakkındaki şikâ
yet üzerine bir teknik müfettiş gönderilmiş ve 
neticede kontrol mühendisi işten alınarak baş
ka bir bölge emrine verilmiştir. Şimdiki kont
rolün mesaisinden memnun olduğunu Belediye 
Başkam milletvekillerine gönderdiği mektup
larda da ifade etmektedir. Buna rağmen 
6 . 11 . 1965 tarihinde yine bir teknik müfet
tişe tesis teftiş ettirilmiş, alman raporda mua
hezeyi mucip bir hal görülmemiştir. 

Soru 4. Seydişehir içme suyunun acele akar 
ve içilir, istifade edilir hale getirilmesi için han
gi tedbirler alınmıştır ? 

Cevap 4. Yukarıda arz edildiği gibi, depo 
sızdırmazlığı hariç tesisin işletmeye açılmasını 
engelliyen bir husus yoktur. Depoda sızdırma
yı intaeedebilecek sebepler üzerinde birer birer 
durulmakta ve elden geçirilmektedir. Bu çalış
ma bir - iki gün zarfında da netice verebilir 
veya bir süre daha zaman kaybını da gerekti
rebilir. Herhalde 1965 yılı bitmeden tesisin iş
letmeye açılacağını söylemek mümkündür. Ka
sabanın 27 çeşmesine devamlı içilir su veril
mekte olduğundan hâd su sıkıntısına karşı ted
bir alınmış bulunmaktadır. 

2. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Ordu ilinin Ünye ilçesinde 9 Kasım 1965 
günü vukubulan infilâk olayına dair soru öner
gesi ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer ile İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm yazılı cevapları (7/7) 

23 . 11 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 

9 Kasım 1965 günü akşamı Ordu ilinin Ünye 
ilçesinde vukubulan infilâk hakkında hazırladı
ğım soru ilişiktir. 

Bu soru cevabının Adalet ve içişleri Bakan
ları tarafından yazılı olarak verilmesinin temini
ne yüksek delâletlerini saygı ile rica ederim. 

Feridun Cemal Erkin 
Ordu Milletvekili 

9 Kasım 1965 günü akşamı saat 20,30 radde
lerinde Ordu ilinin Ünye ilçesinde müthiş bir in
filâk vukubulmuş ve halk korku içinde sokaklara 
fırlamıştır. 

Tdh'ki'k neticesinde hâdisenin Ünye Asliye Ce
za Hâkimi Sayın Müeyyet Akman'm, çarşıya çok 
yakın olan evinin önüne yerleştirilmiş fitilli 
bir dinamitin infilâkinden doğduğu anlaşılmış
tır. 

Şeref ve dürüstlüğü ile kendisini camiasına 
sevdirmiş olan bir hâkimimizin şahsına karşı 
tevcih edilen bu suikastın faillerinin bulunması 
ve adaleıte teslim edilmeleri hususunda ne gibi 
tedlbirler ve nasıl bir netice alınmıştır? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 
C. î. G. Müdürlüğü 

Sayı : 42002 

16.12.1965 

Konu : Ordu Milletvekili Feridun 
Cemal Erkin Mn yazılı soru Snergesi* 

nin cevaplandırıldığı hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
ifadesiyle alman 26.11.1965 gün ve 7/7-286/1201 
sayılı yazıları. 

Ordu Milletvekili Sayın Feridun Cemal Er-
kin'in, Ünye ilçesinde vukubulan infilâk hadise
siyle ilgili olarak, îcisleri Bakanlığına ve Bakan
ağımıza yönelttiği, 23 Kasım 1965 tarihli soru 
önergesinin Balkanlıfoma 'taallûk eden kısımları 
hakkında gerekli bilgi aşağıda arz edilmiştir. 

9.11.1965 prünü saat 20,50 de, Ünye Asliye Ce-
-̂ a Hâkimi Müeyyet Akmpn'm ikamet etmekte 
olduğu evin avlusunda, cümle kapısına 6 metre 
mesafede ve taş merdiven üzerinde bir dinamit 
bombası patlamıştır. 

Vâki infilâk neticesi, evde ve kapıda hiçbir 
tahribat meydana gelmemiş, yalnız kısmen par
çalanan taş merdiven parçalarından biri, evin 
penceresinde bir camın kırılmasına sebebolmuş-
tur. 

Aynı evin üst katında oturan ve Noter bulu
nan ev sahibinin karakola telefon etmesi ve pat
lamanın bütün ilçede duyulması üzerine olaya 
el konmuş, ancak hâdise mahallinin tenha bulun
ması sebebiyle suçlu tesbdt edilememiştir. 
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Hazırlık soruşturmasının muhtelif yönlerde 
geliştirilmesine rağmen, halklarında her hangi bir 
delil ve emare elde edilemiyen zanlılar sulh hâ
kimi tarafından yapılan sorguları nticesinde ser
best bırakılmışlardır. 

Bununla beraber, ha^n soruşturmaya önem
le devam olunduğu, Ünye C. Savcılığının bildiri
minden anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, hâdisenin hemen akabinde 
bu yer Cumhuriyet Savcılığı tarafından Bakan
lığımıza bildirilen olay, avnı zamanda Yüksek 
Hâkimler Kuru1 una intikal ettirilmiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 17.12.1965 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 6-A-63141-56 

Konu : Ordu Milletvekili Feridun 
Cemal Erkin'in yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26.11.1965 tarihli ve (Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü) 7/7-286-1201 sayılı ya
zınız. 

Ordu Milletvekili Feridun Cemal Erkin'in 
9.11.1965 günü Ünye ilçesi Asliye Ceza Hâkimi 
Müeyvet Akman'in, çarşıva cok yakın olan evi
nin önüne yerleştirilmiş fitilli bir dinamitin 
atıldığı, şeref ve dürüstlüğü ile kendisini camia
sına sevdirmiş olan bir hâkimimizin şahsına kar
şı tevcih edilen bu suikastın faillerinin bulun
ması ve adalette teslim edilmeleri hususunda ne 
gilbi tedbirler ve nasıl bir netice alındığına dair 
23.11.1965 tarihli yazılı soru önergesi tetkik 
edildi : 

9.11:1965 tarihinde ve gece saat 20,50 radde
lerinde Ünye ilçesinde Noter ile Asliye Ceza Hâ
kimi Müeyvet Akman'm müştereken oturdukları 
evin bahçesine çıkan merdivenin son basamazına 
dinamit atıldığı haber alınması üzerine, derhal 
olaya el koyan polis, bugüne kadar yaptığı araş
tırma ve incelemede; aynı ilçenin Tekkiraz nahi
yesi halkından ve bir sene evvel aynı şekilde es
ki bir husumetten başka bir şahsın evine dina
mit atmaktan 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve 

aşın derecede aldığı alkolün tesiriyle rezalet çı
karma suçlarından sanık ve mahkûm olan Remzi 
oğlu 1933 doğumlu Muzaffer Yılmaz ve Ünye il
çesi halkından Himmet oğlu 1927 doğumlu Be
kir Kaya adlı şahıslardan şüphelenmiş ve adliye
ye vermişse de mahkeme bu sanıkları delil kifa
yetsizliğinden serbest bırakmıştır. Muhtelif ih
timalleri dikkate alan polis, delillerin toplan
ması; hâdisenin maksat ve gayesinin açıklanması 
için her türlü gayreti göstermektedir. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta kuruluş çalışmaları yapılan 
Karayolları Bölge Teşkilâtının şubeleriyle ve 
bütün imkânları ile birlikte ne zaman faaliyete 
geçeceğine dair soru önergesi ve Bayındırlık Bal
kanı Etem Erdinç'in yazılı cevabı (1/10) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygılarla rica ederim. 

30.11.1965 
Sivas Milletvekili 

Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas ilinin filhal, Devlet yolları, il yolları ve 
köy yolları bahislerinde hiç de ŝ nsM bir imkânlı 
durumda olmadığını ifade mevkiindeyim. Sivas, 
«•eniş bir çevrenin tabiî merkezidir ve Doğrnun 
İç - Anadolu'ya acılan başlıca kanışıdır. 1 200 ü 
aşkın köyü ile, 12 ilçesiyle ve 700 000 i tecavüz 
ettiği anlaşılan nüfusu ile yurdumuzun büvük 
ve önemli bir ili olan Sivas ili sınırları içinde 
- Ankara, MaMva Devlet şosesine müsadif ni
hayet 60 - 70 Km.lik bir asfalt şerit istimna edi
lirse - mübalâğasız söylenebilir ki asfalt yol 
voktur. Asfalt kaplamasız şoseler ise vasıfsız ve 
bakımsızdır. 

1. Sivaısta kuruluş çalışmaları icmde bulu
nan Karavolları Bölge Teşkilâtı şııbelerivle ve 
bütün imkânları ile birlikte ne zaman faaliyete 
başlıvacak, hizmet ademimerkeziyeti e?asma göre 
han^i illere şâmil olacak, hansri şubeler kendisi
ne bağlanacak veya bu yeni bölgeye bağlanmak 
üzere yeniden nerelerde şube açılacaktır. 

2. Genel olarak Sivas ili sınırları içine rast-
lıyan veya Sivas'ı büyük merkezlere bağlıyan 
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Devlet yolları, ayrıca il ve köy yollan hangi 
durumda ve seviyededir? Bunların yapımı-, ıs
lahı ve bakımı 'konularında ne düşünülmekte
dir? 

3. Ankara - Sivas Devlet yolunun Yerköy -
Sivas arasına rastlıyan büyük kısmı .asfalt 
kaplaması yapılmamış, yer yer güzergâh deği
şikliğine muhtaç, bakımsız bir şerit halindedir.. 
Şimdi, İran üzerinden Asya'yı Avrupa'ya bağla
mak vasfını da kazanmış bulunan bu yolun Yer
köy - Sivas arası için ne düşünülmektedir? Gü
zergâh değişiklikleri ile birlikte yolun ele alınıp 
daha az arızalı, daha düz, daha vasıflı hale ge
tirilmesi ve asfalt kaplama işi ne zaman yapı
lacaktır? 

4. Sivas - Kayseri Devlet şosesi de âdeta 
unutulmuş veya terk edilmiş bir şerit intibaını 
vermektedir. Bu bakımsız yol, gerekiyorsa gü
zergâh değişiklikleriyle birlikte ve ciddî şekilde 
ne zaman ele alınacak asfaltlama işi ne zaman 
yapılacaktır? 

5. Divriği ilçemize bugün, hale ve ancak de-
miryoliyle vâsıl olmaktan başka çaremiz yoktur. 
Sivas - Divriği karayolu yapımı işi hangi safha
dadır? Ne zaman bitirilecektir? 

6. Sivas - Gürün Devlet yolunun süratle 
(kış bakımı kategorisine ithalini ve açık tutulma
sını zaruri görmekteyim. Bu konuda ne düşünül
mektedir? 

T.C. 
Bayındırlık Bakanlığı 15.12.1965 

. Bakan 
1928 

Millet MeclM Başkanlığına 
'İlgi : 3.12.1965 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

377-1615-7/10 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'-

nun Sivas'ta kurulacak Karayolları Bölge Mü
dürlüğü ve Sivas'ın yol durumu hakkındaki ya
zılı sorusu incelenmiş ve cevabımız aşağıda su
nulmuştur. 

1. Sivas'ta kurulmuş o^n 16 ncı Bölge Mü
dürlüğü 1 Mart 1966 tarihinden itibaren faaliyete 
geçecektir. 

Sivas bölgesine Erzincan ili bağlanmıştır. Söz 
konusu bölge; Sivas, Zara, Suşehri, Erzincan ve 
Kangal olmak üzere 5 şube ile faaliyette bulu
nacaktır. Mevcut şubeler -ihtiyacı karşılamakta 
olup, yeniden şube açılması düşünülmemektedir. 

2. Sivas ili içinde bulunan yolların : 
a) 1964 yılı durumu ekli 1 No.lu listede, 
1966 yılı yatırım program 'tasarısı ekli II 

No.lu listede gösterilmiştir. 
b) Sivas ilinde, ikinci 5 Yıllık Plân çerçeve

sinde göz önüne alman yillar ise : 
1. Sivas - Yıldızeli - Yozgat Hd., 
2. Yıldızeli - Tokat Hd., 
3. Sivas - Zara 
4. Zara - İmranlı - Refahiye, 
5. YeniçUbuk - Şarkışla - Hanlı - Sivas, 
6. Suşehri - Refahiye, 
7. Suşehri - Koyulhisar, 
8. Suşehri - Şebinkarahisar - Alucra, 
9. Koyulhisar ayrımı - Tokat hududu, 

10. Koyulhisar - Ordu hududu yollarıdır.. 
Köy yollan Köy İşleri Bakanlığını ilgilendir

mektedir. 
3. Yerköy - Sivas Devlet yolunun Yerköy • 

Yozgat ve Sorgun - Akdağmadeni kesimleri 1965 
yılında ele alınmış olup 1968 yılında tamamlan
maları programlanmıştır. 

Yerköy - Sivas Devlet yolundaki çalışmalara 
ikinci 5 Yıllık Plân çerçevesinde de devam edil
mesi öngörülmüştür. 

4. Kayseri - Sivas yolunun Kayseri - Şarkış
la kesimindeki bozuk asfalt kaplama 1966 yılın
da onarılacaktır. 

Yolun Silvasa kadar olan mütebaki kesimi 
ikinci 5 Yıllık Plân çerçevesi içinde ele alınacak
tır. 

5. Sivas - Divriği yolunun Sivas - Kangal 
kesimi daimî bakım altında ve iyi durumdadır. 
Kangal - Divriği arasının 35 kilometresi standart 
olup, bu kesimin 1970 yılında tamamlanması 
programlanmıştır. 

6. Sivas - Gürün yolunun Sivas - Ulaş arası 
kar mücadele programına dâhildir. 

Ulaş - Gürün arası ise imkân bulundukça 
kar mücadelesi yapılan yollar arasındadır. Bu 
kesimde gerek yol standardının kar makinaları-
mn çalışmasına elverişli olmaması ve gerekse 
makina yetersizliği sebebiyle şimdilik devamlı 
kar mücadelesi yapılmasına imkân görülememek
tedir. 

Bilgilerinize arz efderim. 
Etem Erdinç 

Bayındırlık Bakanı 
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Sivas ili 1966 yatırım program tasarısı 

Projenin adı Yeri 

Devlet yolları yol yapımı 
Devam eden emanet işler 
Zara geçişi Sivas 
Sorgun - Akdağmadeni - Yıldızeli 
Devam eden yol onarımı 
Kangal - Gürün 
Şehir içi geçişleri 
Yıldızeli geçişi 
Geçit yolları 
Kangal - Divriği 
Yeni ihaleli tesis yapımı 
Sivas bölgesi, idare ve sosyal 
tesis işleri 
Sivas bölgesi atelye, ambar yıkama, 
yağlama tesisleri 
Emanet sathi kaplama onarımı 
Kayseri - Sivas 

Devlet yolları toplamı 
11 yolları (Devam eden Yol. Yap.) 
Hafik - tpsile 
(Sivas - Yıldızeli) Ayr. - Mente
şe - Direkli - Bedirli 
Zara - İmranlı - Refahiye Ayr. 

11 yolları toplamı 

Yatırım toplamı 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Karekte-
' ristik 

3 Km. 
143 » 

41 » 

1.8 » 

84 » 

10 » 

68 » 

31 % 
42 » 

İşin 
Baş
lama 

1965 
1965 

1965 

1965 

1964 

1966 

1966 

1966 

1964 

1965 
1965 

tarihi 

Bitiş 

1967 
1968 

1967 

1966 

1970 

1970 

1968 

1966 

1970 

1968 
1968 

Proje 
toplamı 

dış toplam 

2 500 
13 000 

1 920 

550 

6 000 

4 000 

6 000 

6 000 

4 000 
4 000 

1965 sonu
na kâdaf 
harcama 
dış toplam 

500 
950 

980 

200 

1 940 

— 

— 

270 

1 000 
1 000 

in Tl.) 

1966 Yatı
rımı dış 
toplam 

500 
3 000 

500 

200 

80Ö 

100 

1 000 

125 

6 225 

200 

300 
800 

1 300 

7 525 
:•' ı ı 

4. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, or
manla ilgisi görünmiyen tapulu arazinin sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Tarım Bakam Bahri Dağdaş'tn 
yazılı cevabı (7/12) 

1 . 12 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Nazmi Oğuz 

Evvelce orman tahdit komisyonlarınca or
man sahası içinde gösterilen ve fakat bugün 
hiçbir suretle ormanla ilgisi görünmiyen vatan
daşların tapulu arazisinin tasarruf imkânı 6831 
sayılı Kanunum geçici 6 ncı maddeleriyle tanın
dığı halde, şu âna kadar bu haktan faydalanıla-
mamıştır. 

Vatandaşların mağduriyetine son vermek 
için Tarım Bakanlığı1 acele ne tedbir düşünmek
tedir? 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 15 .12 .1965 

özel Kalem Müd. 
Sayı: Müşavirlik 1090/105434 

Konu : Mardin Milletvekili Nazmi 
Oğuz'un önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8 . 12 . 1965 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/12 - 431/1761 sayılı yazı: 

Ormanla ilgisi görünmiycn tapulu arazinin 
sahiplerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Mardin Milletvekili Saym Nazmi Oğuz'un 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi 
tetkik edildi : Buna ait cevaplarımız aşağıda
dır : 

Orman Kanununa geçici bir madde eklenme
sine dair 15 . 7 . 1965 tarihinde kabul edilen 
663 sayılı Kanun «15 . 10 . 1961 tarihinden ön
ce fiilen, ilmen ve tamamen orman olmaktan çık
mış, orman bütünlüğünü bozmıyan ve bozmıya-
cak olan iklim, su ve toprak rejimine zarar ver
in i yeceği anlaşılan ve toprak sınıfı ve kullanma 

29 . 12 . 1965 O : 3 

kabiliyeti bakımından daha verimli kültür arazi
sine kalbi uygun bulunan yerlerle (orman içi 
mera, yaylak vo çayırlar hariç) şehir, kasaba ve 
köy iskân topluluğu içinde kalan yerler (dağı
nık evler ve her çeşit yapı ve tesisler haricolmak 
üzere) Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu Kararnamesiyle orman rejimi dı
şına çıkarılabilir» hükmünü taşımaktadır. 

Aynı kanun tatbikatının yapılabilmesi için 
Bakanlar Kurulunun tasdikinden geçmiş bir yö
netmeliğin hazırlanmasını şart koşmuş bulun
maktadır. 

Yönetmelik Bakanlığımızca hazırlanmış ve 
alâkalı bakanlıkların da mütalâaları alındıktan 
sonra Bakanlar Kuruluna sevk edilmek üzere 
Başbakanlığa 18 Kasım 1965 tarihinde sunul
muştur. 

Yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca tasdikini 
mütaakıp kanun ve yönetmelik esasları dâhilinde 
1966 ilkbaharından itibaren çalışmalara başlana
caktır. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini ar zederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

• • • > • • >&< 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
30. BÎRLEŞÎM 

29 . 12 . 1965 Çarşamba 
Saat : 15.00 

I 
A . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-
un, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Kıb
rıs konusunda ve genel dış politikamız üzerin
de bilgi edinilmek için Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/1) 

2. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin seçimi 
kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu İç
işleri, Adalet, Anayasa ve Plân komisyonların
dan seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (4/25, 
1/86) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıb

rıs dâvası için son alınan karar karşısında, 
Millet Meclisinin aydınlanmasına ve millî men
faatlere uygun tedbirlerin ortaya konmasına 
imkân vermek üzere Kıbrıs konusunda bir genel 
görüşme açılmasına dair C. H. F. Grupu adına 
verilen önerge ile Türk umumi efkârının Kıbrıs 
dâvasının geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış 
olan merhale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi 
olabilmesini ve milletvekillerinin düşünce ve 
kanaatlerini ifade edebilmelerini teminen bir 
genel görüşme açılmasına dair A. P. Grupu 
adına verilen önerge. (8/1, 8/2) 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her 
sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör 
ve biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan 
ve Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sözlü sorusu (6/43) 

3. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

4. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

5. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, îmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarına ve bugünkü iktisadi se
viyelerinin o zamana nazaran ne halde olduğu
na dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/53) 

8. — Burdur Milletvekili Fethi Oelikbaş'ın, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugü
ne kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/54) 

9. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/55) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 



11. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna • dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

12. — Ankara Milletvekili Ahmet *>allı'nın 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/58) 

13. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

14. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, köy yollarının yapımına mevcut statü 
ile mi devam edileceğine dair Başbakan ve Köy 
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

15. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıçin, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul in
şaatı ve su getirilme işlerine öncelik verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/61) 

16. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

17. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'in, 
kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair İmar ve iskân ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

18. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'in, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/64) 

19. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/65) 

20. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç in, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman 
biteceğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/66) 

21. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç in, 
köy yollarının bir an evvel bitirilmesi için mal
zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/67) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzarin, 
halen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzarin, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/69) 

24. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
barin, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının 
partizanca davranışlarından ötürü ilçede asayi
şin bozulduğunun doğru olup olmadığına dair 
Adalet ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/71) 

26. — Sivas Milletvekili Gıyâsettin Duman'-
m, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik sa
nayii kurulmasına ihtiyacolup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/72) 

27. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar in, 
özel idare ve belediyelerle iktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 

28. — izmir Milletvekili Mustafa Uyarin, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 
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29. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce kararlaş
tırılmış olan Kâğıt Fabrikasının gecikme sebep
lerinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) 

30. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/76) 

31. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77) 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalm'm, ilkokul müfettişleri için her ilçeye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/78) 

33. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalm'm, bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79) 

34. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kan 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

35. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Metin Oizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

37. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve iktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 

kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

38. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile
rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/84) 

39. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

40. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
ginin, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa ilkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs ilkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

41. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, fakülte ve- yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
vüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

42. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/88) 

43. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
ııı, pancar müstahsılına zamanında avans veril
mesi, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı bitenlere derhal tam tediye yapılması 
için radikal bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu. (6/89) 

44. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 
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45. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 

Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has
tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(8/91) 

46. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın; Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek 
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi 
bir eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/92) 

47. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in; Tunçbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/93) 

48. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil-
gin'in, Garp Linyitleri işletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/94) 

49. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

50. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango İdaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

51. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/97) 

52. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/98) 

53. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, An- -
kara'da mevcut Vakıf İş Hanının nasıl bir pro
sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
naların tahliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip 
edilemiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/99) 

54. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasavan ve 
iyi Komşuluk andlaşmalarınm tatbikiyle Suri
ye hudutlarında kaçakçılık yapıldığına inanılıp 
inanılmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/100) 

55. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'm, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî Savun
ma Bakanına göndermiş olduğu yazının tam 
metninin ne olduğuna dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/101) 

56. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

57. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 

58. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

59. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 

60. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 
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61. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 

Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

62. — Edirne Miletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

63. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, İzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün odacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözdü sorusu (1/109) 

64. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturudması 
için bir öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

65. — Aydın Miletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılilık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

66. — Sinop Milletvekili Hiflmi İşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı Ekinveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıd-
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) . 

67. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dmlı'nm, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Milî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

68. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve thale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

69. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

70. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
izmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

71. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

72. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

73. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için iş ve işçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

74. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
midletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

75. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

76. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neder olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

77. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

78. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas id ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırdık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

79. — Sivas Miletvekili Gıyasettin Du
man'in, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 



alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

80. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
in, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

81. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü

kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile M:Het Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası : 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayıları : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . —1965 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/59) (S. Sayısı : 2) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1965] 




