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MÎLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

123 Birleşim 

3 . 8 , 1966 Çarşamba 
• m ı • 

îçmdeküer 
Sayfa 

1. — Geçen birleşim tutanak özeti 845:846 
2. — Bu birleşim tutanak özeti 846:848 
3. — Gelen kâğıtlar 848:849 
4. - - Yoklama 849 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 849,921 

1. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ilçe ve bucaklarının ih
tiyacı olan orta dereceli okullarla yatılı 
bölge okulları hakkında demeci ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in cevabı 849,851 

2. — Kırşehir Milletvekili Süleyman 
Onan'm, çiftçiye dağıtılacak tohumluk
lar ve bu hususta alınması gerekli tedbir-

' 1er hakkında demeci 851:852 
3. — Bir toplantı yılında iki aydan 

fazla izin alan Mardin Milletvekili Fuat 
Uluç'a ödeneğinin verilebilmesine 'dair 
Başkanlık tezkeresi (3/446) 852 

4. — Adalet Partisi Grupu Başkanlı
ğının, Bulgaristan'ı ziyaret edecek olan 
T. B. M. M. Kuruluna önceden seçilmiş 
olan Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'
un yerine Ordu Milletvekili Ata Bodur'un 

tayfa 
ve Eskişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi 
Sakarya'nın yerine de Samsun Milletve
kili Süreyya Uluçay'm katılacaklarına 
dair tezkeresi 852 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Kıbrıs, imroz ve Bozcaada, Patri'Mıa-, 
ne, Batı - Trakya ve oniki adalar gibi kıs
men Türk - Yunan münasebetlerini ve 
Türk Devletinin egemenlik haklarını ilgi
lendiren konularda pasif ve tâvizkâr poli
tika izlediği iddiasiyle Hükümet hakkın
da Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(1.1/43) 853:888 

6. — Başkanlığın, bu toplantı yılında 
yapılan çalışmalara, -ele alman ve sonuç
landırılan işlere dair açıklaması 921 

7. — A. P., C. K. M. P., T. İ. P. ve 
Y. T. P. Grupları temsilcilerinin, Mecli
sin 4 Ağustostan 1 Kasım 1966 gününe ka
dar tatile girmesine dair önergesi 921:922, 

6. — Görüşülen işler 888 
1. — Milletlerarası Para Fonu ile Mil

letlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 



Sayfa 
katılmak için Hükümete yetki verilmesine 
dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/147) (S. Sayısı : 122) 888, 

929:932 
2. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 

Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla 
değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 'kanun tasarısı (1/131) (S. Sa
yısı : 91) 888,933:936 

3. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkın
da kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senato
su Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkada
şının, vergi suç ve cezaların affı hakkın
da ; Cumhuriyet 'Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret 'Tuna'nın, 'bâzı orman 
suçlarının affına ve tazminatın terkinine 
dair; Kastamonu 'Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, bâzı si
yasi suçlularla basın suçlarının ve bunlar
la ilgili olarak mahkûm olmuş diğer suç
luların cezalarının affına dair; Ankara 
'Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahke
mesince mahkûm edilen 67 eski Kara Harb 
Okulu öğrencisinin affı hakkında; Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nm, bâzı suç ve 
cezaların affı hakkında 'Cumhuriyet Sena
tosu TaJbiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arka
daşının, 20/21 Mayıs olayları ile ilgili suç
lular ile diğer bir kısım suçlularım affına 
ve bir kısım idari işlemlerin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında Cum
huriyet, Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet 'Senatosunca yapılan değişik
liklere dair Millet Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (1/117, 2/81, 2/114, 2/174, 
1/101, '2/207, 2/223; Cumhuriyet 'Sena
tosu (1/659) (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) 888: 

911,912:921 

Sayfa 
7. — Sorular ve cevaplar 922 

A) Yazılı sorular ve cevapları 922 

1. >— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nim, Çorum ilinde 1966 programı
na alman köy yolları ile köy içme suları 
çalışmalarının hangi safhada bulunduğu
na dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Sabit Osman Avcı'mn yazılı cevabı 
(7/174) 922:925 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, 'Çorum'un Sungurlu ilçesine 
bağlı 11 köyün, inşası yarıda kalan içme 
suyu tesislerinin tamamlatılması hususun
da ne gibi tedbirlerin alınacağına dair so
ru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Sabit Os
man Avcı'mn yazılı cevabı (7/175) 925:926 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine 
bağlı Totan köyünün içme suyuna kavuş
turmak için ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı 'Sabit Os
man Avcı'nın yazılı cevabı (7/176) 926 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Yozgat iline e Sungurlu ilçe
sine kadar yapılan köy yollarının Devlet 
Karayoluna bağlanması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair soru önergesi ve Köy İş
leri Bakanı Sabit Osman Avcı'mn yazılı 
cevabı (7/177) 926:927 

5. — Manisa Milletvekili''Sami Binici-
oğlu'nun, Malatya'nın Darende ilçesi ile 
köylerinin irtibatını sağlıyacak yolların 
yapımının ne zaman gerçekleştirileceğine 
dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı 
Sabit Osman Avcı'mn yazılı cevabı (7/182) 927: 

928 
8. — Düzeltişler 928 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar, Ayancık 
halkının yiyecek ihtiyaçlarını giderme bakımın
dan hazırlanmış olan gıda projesi üzerinde ko
nuşarak Maliye ve Tarım Bakanlarının gerekli 
tedbirleri almaları dileğinde bulundu. 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan,- mem
leketimizde yeniden yapılması düşünülen rafi
neri tesisinin ve petrol boru hattının, halkın da 
katılacağı bir teşebbüse bırakılması gerektiğine 
dair 'bir demeç verdi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde yazılı neden ve sürelerle izin verilmesi 
kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgiye su
nuldu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın; Kıbrıs, 
İmroz ve Bozcaada, Patrikhane, Batı - Trakya 
ve Oniki Adalar gibi, kısmen Türk - Yunan iliş
kilerini ve Türk Devletinin egemenlik haklarını 
ilgilendiren konularda Hükümetin izlediği pasif 
ve tâvizkâr politika dolayısiyle, Anayasanın 89 
ncu maddesi 'gereğince 'gensoru açılmasına dair 
önergesi okunarak, gündeme alınıp alınmaması 
hususunun 'gelecek birleşimde 'görüşüleceği bil
dirildi. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının üçüncü defa yapılan açık oylaması'sonun
da kanunlaştığı anlaşıldı. 

6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fıkrasının 
değiştirilmesine dair olan kanun tasarısı, Hü
kümet ve ilgili Plân Komisyonu birleşimde ha
zır bulunmadığından, ıgörüşüleımedi. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 58 
sayılı Kanuna ek Ikamun tasarısının, bir defa 
görüşülecek işlerden de önce gündeme alınması 
hususunun ve öncelik ve ivedilikle yapılan gö
rüşülmesi sonunda da, tümünün kabul olundu
ğu bildirildi. 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sa
yılı Kanunla değişik ikinci maddesinin değişti
rilmesi ve 

4947 sayılı Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası 
Kanununun 6143 sayılı Kanunla değiştirilen 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarılarının maddeleri öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek tümleri açık oya sunuldu ise de 
tasnifler sonunda yeter çoğunluk bulunmadığın
dan oyların tekrarlanacağı bildirildi. 

Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna 
yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının tümü Ve maddeleri üzerinde bir süre 
görüşüldü. Birinci ek madde, verilen 'önergelerle 
birlikte yeniden ele alınmak üzere ve isteği üze
rine Komisyona verildi. 

3 Ağustos 1966 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
Nurettin Ok Sadi Binay 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'm; 

Toprak Mahsulleri Ofisince çeltik ve pirinç mu
bayaası yapılıp yapılmıyacağına dair sözlü soru 
önergesi Ticaret ve Tarım Bakanlıklarına gön
derilmiştir. ( 6/398) 

2. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'in; 
Atatürk Üniversitesinde, matbaa alımında mil

yonluk bir suiistimal yapılmış olduğu hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair söz
lü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/399) 

Yazılı sorular 
3. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in; 

Erzurum'un Hınıs ilçesinde zelzeleden hasar 
görmüş vatandaşlara, evlerini tamir etmeleri 
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için, ne miktar kereste tahsisi yapıldığına dair 
yazılı soru> önergesi Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/199), 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in; 
Erzurum'un Hınıs ilçesinde zelzeleden hasar 
gören vatandaşlardan, ne kadarının dış memle
ketlere işçi olarak gitmek istediklerine ve ne 
kadarının gönderilmiş olduklarına dair yazılı 
soru önergesi Çalışma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/200) 

Birinci oturum 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, 
Adana ilçe ve bucaklarının ihtiyacı olan orta 
dereceli okullarla yatılı 'bölge okulları hakkın
daki demecine Millî Eğitim Bakanı Orhaın Den
giz, yurt içinde açılması kararlaştırılan okulla
ra yaptığı açıklama ile cevap verdi. 

Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan, çift
çiye dağıtılacak tohumluklar ve (bu hususta alın
masını temenni ettiği tedbirler konusunda bir 
demeç verdi. 

Başkanlık tezkeresi okunarak, hastalığı yü
zünden 'bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Mardin Milletvekili Fuat Uluç'a ödeneği
nin verilmesi kabul olundu. 

Bulgaristan'ı ziyaret edecek olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kuruluna önceden seçil
miş olan Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, 
yerine Ordu Milletvekili Ata Bodur'un ve Es
kişehir Milletvekili Ertuğrul Gazi Sakarya'nın 
yerine de Samsun Milletvekili Süreyya Ulu-
çay'm katılacaklarına dair Adalet Partisi Mec
lis Grupu Başkanlığının yazısı okunarak bilgiye 
sunuldu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıs, 
imroz ve Bozcaada, Patrikhane, Batı - Trakya 
ve Oniki adalar gibi kısmen Türk - Yunan mü
nasebetlerini ve Türk Devletinin, egemenlik hak
larını ilgilendiren konularda pasif ve tavizkâr 
politika izlediği iddiasiyle Hükümet hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir gen
soru açılmasına dair önergesi okundu, üzerinde 
yapılan görüşmelerden sonra gensorunun gün
deme alınması reddolundu. 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in; 
Erzurum'un Hınıs ilçesinde vukubulan zelzele
de, ne kadar evin ağır, orta ve hafif hasara mâ
ruz kaklığına dair yazılı soru önergesi imar ve 
iskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/201) 

6. — Malatya Milletvekili Mehmet Delika-
ya'nm; Malatya Tütün Fabrikası tevsii işi ile is
pirto satış yeri inşaatının şimdiye kadar neden 
gecikmiş olduğuna dair yazılı soru önergesi 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/202) 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair kanunun 7335-sa
yılı Kanunla değişik ikinci maddesinin ve 

4074 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanunumun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarıları yeniden açık oya sunularak kabul 
olundu. 

15 dakika sonra devam olunmak üzere bir
leşime saat 19,30 da ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
Nurettin Ok Sadi Binay 

Kâtip 
Siirt 

Âdil Yaşa 

, İkinci oturum 
Bâzı suç ve cezaların affına dair kanun tasa

rısı üzerinde "Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklerin görüşülmesine imkân sağlamak 
üzere çalışma saatinin bu konudaki görüşmele
rin bitirilmesine kadar uzatılması hususunda 
parti grupları temsilcileri arasında varılan mu
tabakattan $olayı Başkanlıkça teşekkür olundu. 

Tasarının gündeme alınarak mevcut işlerden 
de önce ve tasarı ile ilgili raporun dağıtılma
sından itibaren henüz 48 saat ıgeçmemiş olma
sına rağmen hemen görüşülmesi hususları kabul 
olunduktan sonra Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen 4 ncü maddesinin görüşülmesine ge
çildi ve Adalet Komisyonunun benimseme tav
siyesine uyulduğundan bu madde kesinleşti. 

9 ncu maddenin_ görüşülmesi sırasında, gö
rüşmelerin maddenin tümüne mi yoksa Cumhu-

2. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 
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riyet Senatosunca değiştirilen hususa mı yönel
tileceği konusunda tereddüt hâsıl olduğundan 

. bu hususun ele alınması ve Başkanlıkça bir ne-. 
ticeye varılması maksadiyle birleşime saat 22,08 
de 10 dakika ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Basjkanvekili Kars 
Nurettin Ok Âdil Kurtel 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

Üçüncü oturum 
9 ncu madde üzerindeki görüşmelerin yal

nız Senatoca değiştirilen fıkra ile smırlandırıl-
mıyarak tümüne teşmil olunacağı ve Başkanlı
ğın buna karşı olan kanaatinin ileride Başkan
lık Divanına sunulacağı bildirildi ve grup söz
cülerine maddenin tümü üzerinde konuşma hak
kı tanındı. Neticede maddede Cumhuriyet Se

natosunca yapılan değişikliğe uyulması yolun
daki komisyon tavsiyesi kabul olunduğundan 
tasarının kanunlaştığı anlaşıldı. 

Bu toplantı yılında ele alman ve sonuçlan
dırılan işlere dair Başkanlıkça yapılan açıkla
madan sonra, 

C. H. P. ve M. P. dışındaki parti grupları 
temsilcilerinin ortaklaşa verdikleri önerge oku
narak 1 Kasım 1966 Salı gününe kadar 4 Ağus
tos 1966 tarihinden itibaren tatile girilmesi 
hususu kabul olundu. 

Birleşime 1 Kasım 1966 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere saat 23,25 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-

san'ın, otomobil sanayii kurmak için müracaat 
eden Opel ve Fiat firmalarından, Fiat firması
nın tercih edilmesindeki millî menfaat gerekçe
sinin ne olduğuna dair sözlü soru önergesi, Sa
nayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/400) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Öz dağ'in yurdumuzda ne kadar himayeye 
muhtaç ve kimsesiz çocuk bulunduğuna ve bun
lardan ne kadarına, Devletin, toplumun şefkat 
ve himayesi temin edildiğine dair sözlü soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal, Millî Eğitim ve Ça
lışma Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/401) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Sinema'dan, eğitim ve terbiye ku
rumu olarak, millet çapında ve millî eğitim ca
miasında, faydalanma ölçümüzün ne olduğuna 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/402) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
Özdağ'nı, Diyanet İşleri Başkanının seyahat 
programının iptali ile kendisinin Tunus'tan geri 
çağrılması sebebinin ne olduğuna dair sözlü so
ru önergesi, Dışişleri ve Devlet Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/403) 

5. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak-
ki Esatoğlu'nun, Yüksek Adalet Divanı kara-
riyle îmralı'da idam edilenlerin naşının miras
çılarına verilmesi konusunda yapılmış nir mü
racaat olup olmadığına dair sözlü sowı önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/404) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Hükümet politikasını tasvibetmi-
yen yayın organlarına karşı yöneltilen baskının 
mesullerinin kimler olduğuna dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/405). 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair sözlü soru önergesi, Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/406) 

Yazılı sorular 
1. — H a ^ y Milletvekili Yahya Kanbolat'm, 

Hatay'ın merkez ilçeye bağlı Bedirge bucağı ve 
köylerinde, arazileri sular altında bırakan Ka
rasu kanalının kazılması işinin, 1967 yılı prog
ramına alınmış olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/203) 

2, — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm, 
Hatay'a tahsis edilecek 60 bin Amerikan asma 
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çuibuğunun, tamamen, filokseraya mâruz bulu
nan dağlık bölgelere dağıtılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/204) 

3. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, idam cezalarının müebbed hapse çevril
mesi ile döviz kaçakçılarının affını istiyen öner
gelerin kimler tarafından verilmiş olduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/205). 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Diyanet işleri Başkanının, dışardan vâki bir 
davet ile mi, yoksa Hükümet tarafından görev
lendirilerek mi dış geziye çıkmış olduğuna dair 

yazılı soru önergesi, Dışişleri ve Devlet Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/206) 

5. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Belediye Başkanlığı 
tarafından, son aylar içinde, 6785 ısayılı îmar 
Kanununun 50 nci maddesine dayanılarak kaç 
ev ve dükkân yıktırılmış olduğuna dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/207) 

6. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, Adalet Partisi İktidarının vazifeye 
başladığı tarihten bugüne kadar temel atma 
veya tesis açma münasebetiyle kaç merasim ter-
tibedildiğine ve her birinin kaç liraya analoldu-
ğuna dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/208) 

3. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sa

yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/338) (Gündeme) (S. Sayışı : 147) 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (Günde
me) (S. Sayısı : 152) 

3. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, vergi suç 
ve cezaların affı hakkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nın, bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkikine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, bâzı siyasi 
suçlularla basın suçlarının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hak
kında; Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
bâzı suç ve cezaların affı hakkında Cumhuri
yet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 
arkadaşının, 20/21 Mayıs olayları ile ilgili suç
lular ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir 

kısım idari işlemlerin değiştirilmesine dair ka
nım teklifleri hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (1/117, 2/81, 2/114, 
2/174, 1/101, 2/207, 2/223; Cumhuriyet Senato
su 1/659) (Gündeme) (S. Sayısı : 79 a 1 nci 
ek) 

4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 140) 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/151, 1/34) (Günde
me) (S. Sayısı 149) 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/390, 1/52) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 150) 

7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk 
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bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/115, 1/46) (Gündeme) (S. Sayısı : 151) 

8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. (3/372, 1/54) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 153) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
9. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 

kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, vergi suç 
ve cezaların affı hakkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-

BAŞKAN — Yoiklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yok
lama 'muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilçe ve bucaklarının İhtiyacı olan 
orta dereceli okullarla yatılı bölge okulları hak
kında demeci ve Mittî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan, 
Adana'ya bağlı Düziei Ortaokulu İle, Osmani-
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nın, bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkikine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, bâzı siyasi 
suçlularla basın suçlarının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hak
kında; Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
bâzı suç ve cezaların affı hakkında Cumhuri
yet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 
arkadaşının, 20/21 Mayıs olayları ile ilgili suç
lular ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir 
kısım, idari işlemlerin değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi. (Adalet Komisyonuna) 
(Millet Meclisi 1/117, 2/81, 2/114, 2/174, 1/101, 
2/207, 2/223; Cumhuriyet Senatosu 1/659) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mevcut
tur, müzakereye başlıyoruz. 

ye'ye bağlı Kırını t ve Kozan'a bağlı İmamoğlu 
köylüleri tarafından yapımına Tsaşlanıan orta
okulların durumları ile, Bahçe, Feke, Saimbey
li, Mağara, Karaisalı ve Pozaıntı ilçelerine ya
tılı bölge okulu açılması hafekında gündem dı
şı söz istemişsiniz. Beş Idaikikalik kayıt içeri
sinde buyurun efendim. 

BİBÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN —. BaşkanveMli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Adü Yaşa (Siirt) 

— • • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 123 ncü Birleşimini açıyorum. 

4. — YOKLAMA 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 849 — 



M. Meclisi B : 123 8 . 8 .1966 O : 1 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değer
li Başkan, kıymetli milletvekilleri; huzurunu
za bâzı köy karakteri taşıyan yerlerde açılan 
ortaokullarla, Adana bölgesinin Pozantı, Ka
raisalı, Feke, Saimbeyli, Mağara ve Bahçe ka
zalarına açılması düşünülen bölge ilkokulları 
hakkında malûmat vermek üzere çıkmış bulu
nuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Adana'nm Haruniye 
bucağına bağlı, Haruniye ile Hacılar arasında 
ortak bir yerde kurulan bir ortaokulumuz var
dır. Bu ortaokul, çevresinin çocuklarını sine
sinde toplamak suretiyle büyük şehir merkezle
rinden uzak bu hölgeniri çocuklarını ilmin, ir
fanın ışığından müstefit kılmaktadır. Hal böy : 

le olduğu halde bu ortaokulun dersane sayısı 
çevresindeki talebeleri istia'bedememektedir. 
Maarif Vekâleti 25 bin lira gibi bir. miktar tah
sisat gönderebilirse, önümüzdeki sene mevcudu 
600 ü aşacak olan bu ortaokulun derdine bir 
çare bulmuş olacaktır. Kaldı ki, böyle ücra 
yerlerde açacağımız ortaokulların gerek öğret
men, gerek idareci ve gerekse 'müstahdem kad
rolarını, ayrıca araç ve gereçlerini de özellikle 
temin etmek mecburiyetindeyiz. Şehir okulla
rında bu noksanları 'bulunan bir ortaoikul diğer 
yerlerdeki ortaokuldan ödünç almak suretiyle, 
ortaklaşa yardımlaşma suretiyle bu ihtiyaçları
nı tedarik edebilirler. Fakat Haruniye gibi bîr 
yerde açılan bir ortaokulun bu imkândan mah
rum olduğunu her halde takdir buyurursunuz. 

Aziz arkadaşlarım, yine Adana'ya bağlı Osma
niye kazasının Kırmıt köyü, kendi imkânlariyle 
bir ortaokul yaptırma teşebbüsüne girmiştir. Bu 
köyde eğer bu ortaokul faaliyete geçerse, bu kö
yün civarında bulunan 35 köyün çocukları tahsir 
yapma imkânlarını kendi ayaklarında bulacak
lardır. Böylece Osmaniye kazasının Ortaokulu
nun yükü % 50 nisb etinde hafifliyecek -ve or
taokula kavuşmuş bulunan Kırmıt köyünde de 
kültür, ekonomi ve sosyal münasebet bakımın
dan ileriki senelerde her halde bir hayli fark
lılıklar görülecektir. Yine Kozan'm tmamoğlu 
Bucağında 1962 senesinde halkın kendi imkân
lariyle açmaya çalıştığı ortaokul binası her ne
dense bâzı sebeplerle durdurulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan bir dakika
nız vardır. Lütfen sözünüzü ikmal ediniz. 

I MAHMUT BOZDOĞAN (Devamla) — Bu
rada bu köylüler altı bin lira sarfı ile bu oku
lun plânını hazırlamışlar. 36 bin lira da sarf 
ederek inşasına başlamışlar ve su basma seviye
sine gelmişler. Maarif Vekâletinin bu mesele 
üzerine de eğilmesini saygıyla rica ederim. 

Ayrıca Bahçe, Pozantı, Karaisalı, Mağara, 
Saimbeyli, Feke kazaları az gelişmiş kazaları-
mızdır. Bu kazalarda yatılı bölge okulu açılır
sa, köy çocukları, bilhassa köy kız çocukları 
okuma imkânına kavuşacaklardır. Millî Eğitim 

I Bakanımızın bu önemli meselelere eğileceğin
den şüphemiz yoktur. Bu kazalara da bölge 
»kulu açarlarsa kendilerine Adanalılar adına 
minnettar kalırım. Saygılarımla. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Sayın Başkan ve çok kıymetli 
'milletvekili arkadaşlarım; çok muhterem arka
daşımın burada Adana'daki orta dereceli okul
lar, ilkokullar ve bölge okulları hakkındaki ko
nuşmasını dikkatle taki'bettim. Bu fırsattan is
tifade ederek şunu arz etmek istiyorum ki, bu 

I sene ortaokulu <bulunmıyan 70 ilçemizden hep
sinde ortaokul açmak için çalışmalar yapıl
mıştır. Bunlardan ancak 38 tanesinde 'bu yıl 
ortaokul açılabilmesinin mümkün olduğu tes-
bit edilmiştir. Türkiye'de ortaokulu bulunmı-
yan 70 ilçenin 38 inde bu yıl ortaokul açıla
caktır. Buna ilâveten nüfusu çok olan bucak 
merkezlerinde ve kasabalarda, yani köylerde 
de yine ortaoikul açılacak ve açılacak ortaoku
lun sayısı da 75 ilâ 80 i bulacaktır. Bu rakamı 

i Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. 
I Bu meyanda Adana'nın okulsuz ilçesi varsa, 
I orada ve büyük bucak ve kasabalarında da ge

lecek sene üçbinin üstünde olan bütün kasaba, 
bucak ve ilçeler - ilçelerde tamamen - hepsi 
Türkiye'de ortaokula kavuşmuş olacaktır. Bu 
bir plân dâhilinde yürütülmektedir. Bütçe mü-

I zakereelrinde de arz etmiştim. 

Ortaokullarımız açıldığı zaman muavin, ha
deme, memur kadroları eksik olmaktadır. Geçen 
senelerde kadrolar yeteri kadar alınamadığı 

. için, maalesef bâzı okullarımız çok sıkıntıdadır. 
I Nitekim, geçen gün Bahçe Ortaokul Müdürü 
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bana gelerek kendisinin ancak iki tane hade
me ve beşyüz öğrencisi olduğunu ifade etmiş- 1 
tir. Bunun gibi daha birçok okullarımız var
dır.'' Bu maalesef üzüntü vermekten başka hiç
bir faydası " olmıyan bir realitedir. Geçen gün 
tasvip buyurduğunuz yeni kadro kanunları, iki 
kanun Yüksek Meclisten geçmiştir, birisi kıs
met olursa yarın Senatodan çıkacaktır. Bu ilki 
kanun çıktıktan sonra bütün mevcut okulları
mızın öğretmen, memur, hademe kadroları ta
mamlanacaktır. Bunu da ayrıca arz ederim. 

Bölge okulları konusuna gelince : Bölge 
okulları inşaatı Doğu - Anadolu'dan, yani en 
sıkıntılı bölgelerden 'başlamıştır. Buna bilhas
sa itina edilmektedir. Tabiî, bu bölge okulları 
inşaatı da Batı'ya doğru yavaş yavaş inkişaf 
edecektir. Ümidederim ki, Adana'da, eğer ih
tiyacı varsa kendine düşen hissesini alacaktır. 
Yerinin tesbiti bakanlıklararası bir kurula ait
tir. Yeri tesbit edildikten sonra yapılacaktır. 
Bu mâruzâtımı arz etmek imkânını bana ver
diği için muhterem arkadaşıma ayrıca teşek
kür ederim, hürmetlerimle. 

2. — Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'ın, 
çiftçiye dağıtılacak tohumluklar ve bu hususta 
alınması gerekli tedbirler hakkında demeci. 

BAŞKAN — .Sayın Onan, çiftçiye dağıtılan 
tohumluk üzerinde beş dakikayı geçmemek üze
re gündem dışı söz istemişsiniz, buyurun. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 
Başkan., muhterem milletvekilleri, Türkiye 
topraklarının büyük bir kısmının tarım arazisi 
ve üzerinde yaşayan sakinlerinin de köylü ve 
çiftçi olduğu yüksek malumlarınızdır. Türk 
çiftçisi bu topraklar üzerinde çalışır, didinir ve 
nafakasını kazanır, dolayısiyle millî istihsalâ-
tımızm çoğalmasına hizmet etmiş olur. Bu mev
zuda muvaffak olabilmek için verimi artıracak 
faktörleri bilerek tatbik etmek lâzımdır. Ar
tık 'modern ziraat usullerini öğrenerek tatbik 
etmek zamanı gelmiştir. Teknik aletlerle top
rağı hazırlamak ve gübreleme işleri meyanında 
üstün vasıflı kaliteli tohumu da (bulup ekmek 
icaibediyor. Yakın tarihe kadar Türk köylüsü 
ve çiftçisi dedelerinden miras olark devraldık
ları iptidai ve amprik ziraat usulleriyle çalı
şır, vasıfsız, kalitesiz toprağı ekerdi. Bu şekil
deki çalışmasiyle de umduğunu maalesef bula- | 
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I mazdı. Çeşitli yenilikleri gören ve imkânları 
nisbetinde tatbikatını yapan uyanık Türk çift
çisi kaliteli tohum kullanmanın da değerini an
lamış ve bizzat görmüştür. Çiftçilerimize çe
şitli sahalarda yardımlarda bulunmak, onlara 
önderlik ve örneklik yapmak maksadiyle kuru
lan Devlet Üretme Çiftlikleri ve benzeri kuru
luşlar yetiştirdikleri damızlık, tohum, fide, fi
dan ve çeşitli hayvan ırkları dağıtmakla fay
dalı olmaya çalışmaktadır. Lâkin, mevcudu 
mahdudolan bu güzide kuruluşlarımızın yetiş
tirdikleri damızlıklar Türkiye çapındaki ihtiya
cımıza kâfi gelmemektedir. Geçen yıllardaki 
tatbikat bunu göstermiştir. Tarım Bakanlığı 
tohumluk mevzuundaki çalışmalarını sertifi
kalı ve kontrollü tohumluk programına bağla
mıştır. Bu program gereğince çiftçilerimize 
muhtaç olduğu sertifikalı tohumlukları Devlet 
Üretme Çiftliklerinden, Türkiye Şeker Şirketin
den, sözleşmeli olarak, ziraat yapan çiftçileri
mizden temin etmeye çalışmaktadır. Ancak, 
Türkiye'mizin muhtaç olduğu tohumluğun ta
mamını bu müesseselerden sağlamak maalesef 
mümkün olmuyor. Bu yüzden çiftçilerimiz mec
buren vasıfsız tohumlarını ekmektedirler. 

Muhterem jnill etvelkilleri; 
Memleketimizin bugünkü tohumluk ihtiyacı 

2 300 000 tondur. Bu miktarın her yıl 400 000 
tonunu yenilemek zarureti vardır. Tesbit edi
len 1966 tohumluk üretim ve dağıtım programı
na göre 262 000 ton tohumluk programa alın
mıştır. Lâkin, bu seneki temin edilmesi mu
karrer tohumluklar maalesef ihtiyacımızı kar-
şılıyamamaktadır. Türkiye'mizde tohumluk po
litikası çok önemli ve hattâ hayatî bir dâvadır. 
Bu selbeple konunun ciddiyetini müdrik olması 
icabeden Hükümetimizin derhal işe müdahale 
ederek, yetkili mercileri bu işe seferber etmele
ri icabediyor. Henüz vakit geçmiş değildir. 
Gerekli tedbirleri vaktinde almaları için kendi
lerine hatırlatıyorum. Tohumluk programı 
hazırlanırken Türkiye Şeker Şirketi adına, 
temsilci olarak komiteye katılan ve programa 
imzasını koyan Sayın Bahri Dağdaş şimdi iyi 
bir tesadüf olarak Tarım Balkanıdır. Bu prog
ramın tatbiki için basiretini ve Hükümet olarak 
imkânlarını kullansınlar ve tohumluk ıstırabını 
Türkiye çapında gidersinler. Devlet çiftlikle-
rindeki kâfi gelmiyen tohumluk mevcuduna ilâ-

| veten, halen gerek müstahsilin elindeki, gerek-
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se Toprak Mahsulleri Ofisi ambarlarında mev
cut bulunan üstün 'kaliteli hububat çeşitlerini 
de satmalaralk, bunları selektörden geçirerek 
ve ilaçlamak suretiyle vasıflı tohumluk haline 
getirmelerinde fayda mülâhaza ederim. 

BAŞKAN — Saym Onan, lütfen sözünüzü 
ikmal ediniz, vaktiniz doldu. 

, SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, sertifikalı ve kotrollu tohumluk
ların çiftçilerimize tevziatı başlı başına bir 
problemdir. Halen ihtiyaç sahibi çiftçilerimiz 
•muhtacoldukları tohumlukları peşin tbedelle, 
baînka kredisi ile, teminat mektubu karşılığın
da değiştirme yolu ile 5254 sayılı Kanun gere
ğince temin etmektedirler. Dağıtım şekli han
gi usullerle olursa olsun, çiftçilerimiz tohum
luk ihtiyaçlarını kolaylıkla temin edemiyorlar. 
Devlet Üretme Çiftliklerinin bulunduğu mahal
de çiftçilerimizin tohumluk alamadıkları bir 
vakıadır. Benim seçim mıntakam olan Kırşe
hir'de iki tane Devlet Üretme Çiftliği olduğu 
halde, geçen sene çiftçilerin bir çoğu sertifika
lı tohumluk alamamışlardır. Devlet Üretme 
Çiftliklerinin olduğu mahalde bulunan çiftçile
rin tercihan tohumluk almaları en tabiî hakları 
olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Onan tamamdır, lütfedi
niz efendim. Son cümlenizi söyleyin. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Tamam, 
efendim bağlıyorum. 

Tohumlukların dağıtım zamanı da çok mü
himdir. Her bölge için ekim zamanı değişiktir. 
Buna göre yapılacak tahsislerin ekim zamanın
dan önce çiftçilerimizin eline geçmesi lâzımdır; 
Millî istihsalâtımızın çoğalmasına medar olacak 
sertifikalı ve kontrollü tohumlukların tevzii ve 
dağıtımı hususunda Saym Hükümetimizin gös- « 
tereceği hassasiyet ve titizlik milletimizin ve 
memleketimizin selâmetine, 'hayrına olacaktır. 

Bu vesile ile Yüce Meclisinizin muhterem 
Üyelerini en derin saygı ve hürmetlerimle se
lâmlarım. 

3. ^— Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Mardin Milletvekili-Fuat TJluç'a ödeneğinin 
verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/446) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, has
talığı sebebiyle bir 'toplantı yılında iki aydan 
fazla izinli olan bir milletvekili arkadaşımızın 
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ödeneğinin verilmesi için, Genel Kurulun karar 
alması hakkında bir yazı vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Mardin Milletvekili Fuat 
Uluç'a ödeneğinin verilebilmesi, içtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun ka
rarına bağlı olduğundan; keyfiyet Yüce tasvip
lerine arz olunur. 

Millet Meclisi B'aşkanı Y. 
Nurettin Ok 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Adalet Partisi Grupu Başkanlığının, 
Bulgaristan'ı ziyaret edecek 'olan T. B. M. Mec
lisi Kuruluna önceden seçilmiş olan Balıkesir 
Milletvekili Cihat Turgut'un yerine Ordu Mil
letvekili Ata Bodur'un ve Eskişehir Milletvekili 
Ertuğrul Gazi Sakarya'nın yerine de Samsun 
Milletvekili Süreyya Uluçay'm katılacaklarına 
dair tezkeresi 

BAŞKAN — Bulgaristan'ı ziyaret edecek 
olan Meclis Heyetinde bir isim değişikliği var
dır. Onu mutazammm yazıyı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
19 Temmuz 1966 tarih ve 343 sayılı yazınıza 

ektir. 
Bulgaristan'ı ziyaret edecek olan T. B. M. 

Meclisi Heyetine isimleri yukarda belirtilen ya
zıda bildirdiğimiz Grupumuz üyelerinden Balı
kesir Milletvekili Cihat Turgut'un yerine Ordu 
Milletvekili Ata Bodur, Eskişehir Milletvekili 
Ertuğrul Gazi Sakarya'nın yerine Samsun Mil
letvekili Süreyya Uluçay iştirak edeceklerdir. 
Bu şekilde tashihine müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Millet Meclisi A.P. 
Grup Başkanvekili 
Muhiddin Güven 

BAŞKAN — Kontenjan dâhilinde mütalâa 
olunmuş ve isimleri şimdi okunan arkadaşlar şu 
andan itibaren Yüce Meclisin bilgilerine su
nulmuş ve seyahate iştir ak etmeleri kararlaştı
rılmıştır. 

Gündeme gekiyoruz. 
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5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs, İmroz ve Bozcaada, Patrikhane, Batı -
Trakya ve oniki adalar gibi kısmen Türk - Yu
nan münasebetlerini ve Türk Devletinin ege
menlik haklarını ilgilendiren konularda pasif 
ve tâvizkâr politika izlediği iddiasiyle Hükü
met hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/43) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Olaylar : 
1. — Kıbrıs çıkmazına bir çözüm yolu bul

mak amaciyle Yunanistan'la girişilen ikili gö
rüşmeler Türk Milletinden, Türk Parlâmento
sundan ve Kıbrıs'taki Türk Cemaatinden gizli 
tutulduğu halde, Kıbrıs Cumhuriyetinin meşru
iyetini kaybetmiş Başpapazı Makarios, Yunan 
Hükümeti tarafından ikili görüşmelerden devamlı 
surette haberdar edilmekte, hattâ onunla isti
şare edilerek görüşmelere yön verilmektedir. 
Türk Milleti için büyük önem taşıyan millî bir 
dâvanın hallinde, Hükümetin ne "Millet Mecli
sinde ve ne de kendi parti grupunda' gizli bir 
celse akdederek görüşmeler hakkında bilgi ver
memesi, bu organlara karşı duyduğu umursa
mazlığın en bariz örneğidir. 

2. — İkili görüşmelere gayrimüsait s şartlar 
içinde başlanmıştır. Son aylar içinde Kıbrıs Ana
yasası mütaaddit defalar ihlâl edilmiştir. Buna 
rağmen Garanti Andlaşmasınm verdiği müda
hale hakkı kullanılmamıştır. 

Kıbrıs'ta eski durum iade edilmeden ve Kıb
rıs Türklerinin emniyet içinde yaşamaları sağ
lanmadan görüşmelere başlanmıştır. Yunanis
tan haksız olarak Adayı fiilen işgali altında bu
lundurduğu halde, bu kuvvetlerini çökmeye zor
lanmadan veya aynı miktarda bir askerî kuv
veti Adaya çıkarmadan ikili görüşmelere baş
lanması hatalıdır. Müzakerelere eşit şartlar 
içinde başlanmasında zaruret vardı. 

3. — 1965 Aralık ayında Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosunda Kıbrıs konusunda açı
lan genel görüşmelerde, Dışişleri %Bakanı Sayın 
İhsan Salbri Çağlayangil, Türk Hükümetinin 
takibedeceği politikanın açıklanması fikrini tas-
vibettikleri halde, son zamanlarda bir konten
jan Senatörüne verdikleri yazılı cevapta : «Kıb
rıs konusunda önceden tesbit edilmiş katî esas

lara müstenit bir politikanın takibinin isabetsiz 
olacağı aşikârdır. Böyle bir politikanın tesbit ve 
ilânı müzakereler için gerekli seyyaliyet imkân
larından Hükümeti mahrum bırakır.» demek su
retiyle hem tenakuza düşmüş ve hem de acı bir 
hakikati itiraf etmiş oldular. Bu yazılı cevap
tan açıkça anlaşılıyor ki, Hükümetin Kıbrıs ko
nusunda evvelden tesbit edilmiş uzun ve kısa va
deli plânlara dayanan bir politikası yoktur. 
Halbuki millet ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyeleri böyle bir tutumun karşısmdadır. 

Makarios ile Yunan Hükümeti, Kıbrıs konu
sunda üç seneden beri gerek bizim ve gerekse 
bütün dünyanın karşısına, neticesi enosis (il
hak) olan açık bir politika ile çıktıkları halde 
biz henüz ne istediğimizi tesbit ederek kendi içi
mizde bir açıklığa kavuşmuş değiliz. Kapalı 
politika ile karanlığa doğru gitmekteyiz. 

Diğer taraftan Başbakan Sayın Süleyman 
Demirci ilk zamanlarda Kıbrıs konusuna büyük 
önem verir görünmüş ve Kıbrıs dâvasının en kı
sa zamanda halledileceği taahhüdü altına gir
miş olduğu halde, son zamanlarda ve her işte 
olduğu gibi ağız değiştirerek; «Kıbrıs Türkleri 
dâvalarının sahibi olmaya devam ettikçe, biz 
de bu dâvanın peşini bırakmıyacağız.» diyerek, 
Kıbrıs konusunu Türkiye için millî bir dâva ol
maktan çıkarmış ve işin bütün ağırlığını yine 
Kıbrıs Türklerinin sırtına yüklemiştir. Bu dav
ranış gerek A. P. nin ve gerekse Hükümetin 
Türk Milletine yaptığı vaitlerin inkârıdır. 

4. — Tarih boyunca Türklere karşı girişilen 
mezalimden ve bugünkü Kıbrıs olaylarından bi
rinci derecede sorumlu bulunan Patrikhanenin 
kapatılması ve patrikle ruhban sınıfının smırdışı 
edilmesi hakkında bir kanun teklifinin Millet 
Meclisine verildiği malûmdur. Meclise intikal 
eden bir kanun teklifi hakkında son söz sahibi 
Yüce Meclis olduğu halde NATO Bakanlar 
Toplantısında Dışişleri Bakanımız Sayın İhsan 
Sabri Çağlayangil'in, Yunan Dışişleri Bakanı 
Yani Tumbas'a Patrikhanenin kapatılmıyacağı 
hakkında vkesdn taahhütlerde bulunduğu, Tum-
bas'm 11 . 6 . 1966 tarihinde Ankara Eadyo-
'sundan yayınlanan beyanatından öğrenilmiştir. 
Kendi grupundan dahi karar almadan bir Dış
işleri Bakanının böyle bir taahhütte bulunma
sının demokratik Parlömanter rejimle bağdaştı-
rılmasma imkân yoktur. 
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5. — Son zamanlarda Yunan Hükümeti ve 
basını imroz ve Bozcaada ile ilgili olarak dünya 
çapında büyük gürültü koparmaya ve aleyhi
mizde mütecavizane neşriyat yapmaya ve yap
tırmaya başlamıştır. Diğer taraftan Batı - Trak
ya ve Oniki Adalarda yaşıyan Türklere karşı 
balkılar arttırılmış, zulüm derecesine varan 
olaylar cereyan etmeye başlamıştır. Bütün bun
lara seyirci kalan Hükümetimiz iç ve dış basın 
ve yayında gerekli tepkiyi gösterememiştir. 

YaJkm geleceğin Kıbrıs ve Türk - Yunan mü
nasebetlerinde nasıl bir inkişaf göstereceği bi
linememekle beraber bugünkü pasif ve tavizkâr 
politikanın devamı halinde Türk menfaatleri
ne mutlaka zarar vereceği anlaşılmaktadır. 

Yukardan beri izah olunan sebepler dolayı-
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Hü
kümetin uyguladığı olumsuz Kıbrıs ve Türk -
Yunan ilişkileri hakkında gensoru açılmasını 
arz ve rica ederim. 

C. K. M. P. Grupu adına 
Aydın 

Eeşat Özarda 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarıım, 
okunmuş bulunan gensoru önergesinin günde-
one alınıp alınmaması 'hususunda Anayasanın 
89 ncu ımaddesi gereğince müzakere açıyorum. 
Bu müzakerede ilk önce gensoru önergesini 
vermiş bulunan Sayın Reşat Özarda konuşa
cak, -onu takiben parti ıgrupları adına istiyen 
.milletvekili konuşacak, 'onu takiben" de Ba
kanlar Kurulu adına ya Başbakan veya ilgili. 
Balkan konuşacak. ıDalha ®anra 'da Yüce Mec
lisin bu hususta oyuna 'başvuracağım. 

Buyurunuz Sayın Reşat Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Millet Meclisimiz 
yorucu ve devamlı bu mesaiden sonra yazın 
sıcak günlerinde dahi vazife yapmaya devam 
ederken böyle bir konu ile huzurunuza çıkma
mayı çok arzu ederdim. Ancak Yüksek Meclis, 
birkaç gün içinde üç aylık bir tatil" devresine 
girecektir. Bu tatil devresinde Kılbrıs'ıta cere
yan eldeeıek hâdiselerle, üç ay sonra Meclis 
tekrar toplandığı zaman Kıbrıs dâvasının ne . 
duruma girmiş olacağı hususunda eıidclî endi
şeler mevcudolduğu için bu konuyu getirmeyi 
millî bir vazife saydım. 

Muhterem arkadaşlar, bizde bir dâva her 
ralhalefet partisi için millî bir dâva olur. Bir-

;:>k vaatler yapılır, fakat iktidara gelindikten 
; >nra o dâva millî dâva olmaktan çıkar, alolâ-
le meseleler halline ıgelir. Bu Mecliste üç sene

den beri, hattâ Kıbrıs olaylarının başlamasın
dan ıbir seme evvelinden baş'laimaik şartiyle ge
rek şahsan (bendeniz, gerekse o zaman Adalet 
Partisi Grupu namına birçok arkadaşlarımıız 
Kılbrıs konusu 'üzerinde önemle dunrnuş, taki-
bedilen pasif politika şiddetle yerilmiş ve Ada
let Partisi iktidara 'geldiği takdirde bu konu
nun süratle ve Türk Milletinin arzusuna uygun 
şekilde halledileceği hakkında kati ve kesin 
t eminat lar ve rdlmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, aylardan beri ga
zetelerde (okuyoruz; Kıbrıs konusunda Türk 
Yunan Hükümetleri arasında yeri malûm »veya 
meçhul tbâızı yerlerde müzakereler yapılmakta
dır. Vatandaş bize soruyor bu işin, ne olacağı
nı bilmiyoruz. Bakanlara soruyoruz, onlar dahi 
bilmiyor. Ve işin garip tarafı, bundan sekiz ay 
kadar evvel, Aralık ayının son haftasında Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, her iki Mecliste 
Kılbrıs konusunda açılan genel görüşme sıra
sında Sayın Çağlayanıgil, Kıbrıs politikasının 
açığa çikarıllmaısını ve açık ıbir politikanın 
güdülmeısini tasvip buyurdukları halde, bilâha-
ra geçenlerde kontenjan Senatörü Sayın Sadi 
Koçaş'ın sorduğu bir suale verdikleri cevap, 
bizi cidden üzüntüye sevk etmiştir. Sayın Çağ-
layanigil cevaplarında şöyle diyorlar: «Kıbrıs 
konusunda önceden tespit edilmiş (katı esaslara 
•müstenit bir politikanın takibinin isabetsiz 
olacağı aşikârdır. Böyle 'bir politikanın tesbit 
ve ilânı, müzakereler için gerekli seyyaliyet 
imkânlarından Hükümeti mahrum bırakır». 
Yani ıbiz bugün Kılbrıs dâvasını hal için bir 
müzakereye girişiyoruz; fakat burada taıkiıbe-
dilecek politikanın ne olduğunu Hükümet de 
bilmez, Meclis de bilmez... 

Muhterem arkadaşlar, bunun karşısında 
Yunanistan ne istediğini gayet iyi bilir. Bu
gün Yunanistan 1da durumun, bilhassa psikolo
jik durumun ne vaziyette 'olduğunu tetkik et
mek ve üzerinde durmakta büyük fayda var
dır. Bugün Yunanistan Kılbrıs meselesini ken
disi için millî bir dâva olarak ele almış ve ilhak 
(mânasına gelen Enosisten /mada hiçbir tezi ve 
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çözüm yolunu kabul atmiy eleğini açıkça olta
ya koymuştur. Muhterem arkadaşlar Yunanis
tan. Parlâmentosunda esen hava ve bu dâvaya 
gösterilen hassasiyet o derece ileriye varmıştır 
'ki, Kıfens konusunda Enosis dışında her hangi 
•bir taviz vermeye kalkacak olan bir Hüküme
tin 'basında olanları ipe götürmek kararında-
dırllar, Yunanistan bu konuda o kadar .azimli 
ve kanallıdır. Diğer taraftan zaman zaman me
sul şahısların verdikleri beyanatlardan da bu 
azim ve kararın ne derece kuvvetli olduğunu 
müşahade etmekteyiz. Fakat ıbunun karşısında 
biz henüz hangi yolda 'olduğumuzu tespit ede
medik. 

Vıaktiyle Türtkiye işin,. Adanın Yunanis
tan'a verilmesi' ıtezi ortaya çıktığı zaman Ada
nın tamamını istemek gibi bir problem ile 
çıkmıştı Tünkiye dünyanın karşısına. Bilahara 
bundan vazgeçildi, taksim tezi üzerinde durul
muştur. Daha sonra da, 1D59 da imza edilen 
anUaşmalarlıa Türk ve Rum Cemaatlerine ayrı 
ayrı hak ve yetıkiler tanıyan nevi şahsına mün
hasır bir Devlet meydana gelmişti ve o nizam 
içinde Türklerin hakkı, Türkiye Hükümıeıt/i 
tarafından 'garanti edildiğine göre, ıbu santia
ra riayet edildiği takdirde, Kıbrıs Tünklerinin 
orada, huzur içerisinde yaşamaları mümkün 
olabilirdi. Ancak hâdiseler ıgösterimiştir ki, 
Malkarios daima Türkiye'yi karşıdan izlemekte, 
Türteiye ne zaman kendi iç bünyesinde bir
birine düşer, ımillî dâvaları, 'büyük dâvaları bir 
tarafa bırakır ve Ibir Parilâmenitıo olarak ha
vanda ısu döğmeye .başlarsa, kendi aramızda 
çekişımezliklere gidersek MJakariois bundan 
daima kendi istifadesini bilmiş ve bizim kendi 
iç çekişmelerimizden faydalanarak adım adım 
gayesine ulaşımanm yolunu maalesef bulmuş
tur. 

HAMÎT FENDOĞLU (Malatya) — Havan
da su döğrme ne denıefktir l 

BAŞKAN — Muhterem Fendoğlu, çok rica 
ederim <beıni 'muameleye mecbur bırakmayın. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Son za
manlarda, yine takibettiğimiz bâzı gazete ve-
sairelerden öğrendiğimize göre, politikada ha
vanda su doğuyoruz Sayın Fendoğlu. 

Son zamanlarda Makarios'un konuştuğu 
ve •henkese söylediği söz şudur; Türkiye Cum
huriyeti yeni ve büyük bir seçim geçirmiştir; 

kısmî Senato Seçimi. Hiçbir büyük parti bu 
propagandalar sır asında bir tek cümle ile ol
sun Kıbrıs'tan bahsetmemiştir. Bu da gösteri
yor (ki, Türkler bilinirlerine düşmüşler ve Kıb
rıs'ı unutımuş'lardır. Artlk hiz burada her is
tediğimizi yapabiliriz, diye konuşmakta ve bu
nu etrafındakilere telkin •etmektedir. 

Binaenaleyh, bu mesele Türkiye için uzun 
müddet millî bir dâva olarak alınmış, Türlk 
Milleti bunu bu şekilde heniımsemiş olduğu 
halde foirdenlbire böylesine mühim bir dâvayı 
bir tarafa itip, iadeta unutur hale getirmek ve 
diğer taraftan ıgizli müzakerelerin. arkasında 
Türlkiye'ye ne ıgübi bir akibet hazırlanacağını 
bilmeden meçfhulât içinde yüzmeye hakkımız 
yoktur. Türk Parlâmentosunun her üyesinin 
bu konuda Hükümetin fikrinin ve görüşünün 
açıkça ne olduğunu tesbit ettirmesi vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlar, size Anadolu Ajan
sından sezdiğim tehlikeyi ve bunun nasıl bir 
sonuca varacağını, biraz sonra ifade edeceğim 
hususları birkaç ıbelige ile izah edeyim. 

Anadolu Ajansının 26 . 2 . 19-66 günlü bül
tenimden, Atina mahreçli : •«Atmaya yaptığı 
10 günlük ziyaretten sonra Genıeral Grivas bu 
akşam Atina'dan ayrılmıştır. General Grivas, 
hareketinden önce yaptığı bir konuşmada, Yu
nanistan yöneticileriyle yaptığı (görüşmeden 
çok memnun olduğunu açıklamış, kaydedilen 
görüş birliğinin Enosis'in gerçekleşmesi yolun
da önemli bir adım lolduğunu ileri sürmüştür. 
Grivas devamla; Kılbrıs Silâhlı Kuvvetleri 
Ada'da Helenizmı* ideal ve emellerine hizmet 
görevlerini yerine ıgötirmeıktedir, demiştir. 
General Grivas aynı geoe Lef koşa Hava Ala
nında gazeltecilere verdiği demeçte, Kıbrıs'ın 
savunmasının Yunanistan'ın savunma (bölge
si ve sistemi içine 'girdiğini söyledikten sonra 
vakit 'geçirtmeden Enosis'i gerçekleştirmeye 
çalışılmam yolundaki görüşünü de tekrarlamış
tır. Bilindiği gibi, Makarios Hükümeti ile Gri
vas arasındaki ıgörüş ayrılıkları ıbaşlıea ıbu nok
talar üzerinde toplanmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlar, yetkili bir şahsın 
ağzımdan öğreniyoruz ki, Kıbrıs Adası bugün 
Yunan Hükümetinin kendi müdafaa bölgesi 
ve sistemi içine alınmış, yani, hukukan değil
se ıbile fiilen Yunanistan'a ilhak -edilmiş du
rumdadır. Ancak biz hukukan Adanın henüz, 
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bağımsız olduğu kanısındayız. Ve bu 'konuda 
isaJbetli, ciddî tedbirleri vaktinde almamaskila 
da büyük haltaya işitmekteyiz. Bundan evvelki 
Hükümetlerim 'müdahale .hakkımı kullammaıma-
larını bu kürsüde çok ıağır sözlerle, defaatle 
yermişdim. Onların ıburada müdafaa ettikleri 
ıbir toz vardı. Biız Adada federatif, kantomal 
Ibir s'ısteımiın kurulmaısı için çalışıyoruz ve bu 
hususıta çalışımallar yapıyoruz» deniyordu. Ni
tekim, böyle bir çalışıma içerisine girilmişti. 

Şimdi yeni Hükümetin bu federasyon ve 
kantona! sistemden de Ibaihsetm'cksizin takibet-
tiği politikanın ve Kıbrıs'a vereceği veçhemin 
ne olduğunu açıklamaması cidden hüzün verici
dir. Ancak Yunan Hariciye Vekilinin ve sair, 
yetkililerinin Iburada uzun boylu, tekrarlamıya-
cağım Anadolu Ajansı bültenlerine zaman zaman 
verdikleri beyanatlardan öğreniyoruz ki, onlar 
Kıbrıs'taki Türklerin ekalliyet hakkının tanın
ması bakımından her türlü müzakereye hazır ol
duklarını ve bu noktada .bir anlaşmaya varıla
bileceğini ifade etmektedirler. Demek ki, bir ta
raftan Yunan yetkilileri Enosis'in mutlaka ya
kın 'zamanda tahakkuk edeceğini ve 'bundan baş
ka çıkar yol olmadığını açıkça ifade ederlerken, 
diğer taraftan Ibu müzakerelerin de ancak ora
daki Türklere bıir ekalliyet hakkımın tanınması 
bakımından Türkiye'ye ıgaranti verilmesi yolun
da Ibir mecraya 'girdiği havası sezilmekte ve bu 
da cidden endişeleri artırmaktadır. 

'Şimdi Orivas'ın yanında Makarios'um da ti
pik bir beyanatını burada nakledeceğim. 9.3.1966. 
Anadolu Ajansı bülteninden: Makarios'un Ati
na'da yayınlanan Katimerini [gazetesindeki de
mecinden : «Birçok defalar söylediğim 'gibi, Kub-
rııs üzerinde Türkiye'ye hiçbir hak tanımıyoruz. 
Zünih ve Londra Andlaşmalarmı imzalıyan bir 
Devlet olarak Türkiye'nin Kıbrıs meselesimin 
hıalli üzerinde söz hakkına sahiibolduğunu ve alâ
kalı 'bir Devlet teşkil 'ettiğini ileri sürenler var
dır. Ben bu görüşe katılmıyorum. Söz konusu 
andlaşmalar, imzalandıkları şartlar bir yana, 
hükümsüzdürler. Çünkü Kıbrıs, bu andlaşmaları 
imzaladığında bir devlet değil fakat bir sömür
ge idi.» 

Makarios andlaşmaları resmen tanımıyor, on
ları kendi kendine yürürlükten kaldırılmıştır. 
Biz, yürürlüktedir, diyoruz. Fakat bu andlaş-
mıaların yürürlükte olduğunu gösterecek hiçbir 
harekette bulunamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, yine bugün bâzı ga
zetelerde okuduğumuza ıgöre Hükümet ıbir haf
ta evvel Makarios'un ve Hükümetinin andlaş
maları ve Kıbrıs Anayasasını yeni bıir ihlâli 
karşısında, yani Anayasaya .aykırı olarak kendi 
vazife müddetlerini uzatması karşısında gön
derdiği protestoyu Makarios okumadan red
detmiş, ve Türkiye'min böyle bıir nota vermeye 
hakkı olmadığını, ıbu hareketin müstakil Kıb
rıs Cumhuriyetinin içişlerine müdahale olduğu
nu belirtmek suretiyle yetinmiştir. Biz Anaya
sanın her ihlâli hâdisesini eskidenberi olduğu 
üzere ancak protesto ile iktifa eder ve bu,pro
testoları yapmakla vazifemizi yaptığımız kanı
sına varırız. Fakat hu pasif, çekinıgîen politika 
Türklere her ıgün maddi ve mânevi bakımdan 
büyük şeyler kaybettirmektedir anuıhterem ar
kadaşlar. ıSon 'zamanlarda Kıbrıs'ta çok mües
sif, çok üzücü hâdiseler cereyan etmektedir. 
Bunların hepsimi burada açıklamak imkânı 
yoktur, millî şeref ve haysiyetimiz ile bağdaş
maz. Yalnız muhterem, arkadaşlar, tarihte gö
rülmemiş hâdiseler cereyan etmektedir. Türk 
kadınları çırılçıplak soyulmak suretiyle, aran
mak bahanesiyle her türlü hakarete ımâruz bu
lunmaktadırlar. Birçok vatandaşlar döğülmek-
te, işkenceye tabi tutulmaktadırlar. Üç sene-
denberi Kıbrıs'taki (ihata 'edilmiş bulundukla
rı bölgenin içinde bir esir, bir köle hayatı ya
şamaktadırlar. Pek mübrem ihtiyaçlar ve zaru
retler dolayısiyle bir yerden bir yere Birleş
miş Milletlerin müsaadesiyle gitmeleri icıabet-
tiği takdirde, arama ıbamanesiyle Rumlar tara
fından durdurulmakta, eller kaldırılıp her ta
rafları aranmakta ve onlarım yüzüne tükürüle-
rek kendilerine ve omların şahsında Türklüğe 
hakaret edilmekte ve her gün Türk'ün haysi
yeti, şerefi, namusu tecavüze uğramaktadır. 
Biz Türk Milletini temsil eden koskoca Meclis 
elbetteki oradaki her Türk'e yapılan ve Türk
lüğe karşı yapılan ıbu hakaretlerden, bu ta
hammül edilmez kötülüklerden aynı derecede 
hassasiyet duymakta haklıyız. Duyduğumuz bu 
hassasiyetin icabını da yerime getirmek başlıca 
vazifemizdir muhterem arkadaşlarım. Bu adam
lar vaktiyle Türkiye'ye güvenerek bu işe giriş
tiler. Türk Devleti, Türk Hükümetleri; «ıSiz 
dayanın, herhangi bir tehlike ile karşılaşırsanız 
biz 12 saat sonra arkanızdayız, yanınızdayız, 
derhal müdahale hakkımızı kullanacağız» diye 
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onlara teminat verdikleri için onlar dayandılar. 
Şayet biz bu meseleyi millî bir mesele olmak
tan çıkarmışsak, gayrisamimî davranışlarla 
oradaki yüzbin insanı devamlı olarak işkence 
ve ıstırap içinde kıvırandırmıyalum. Bunu açık
ça ortaya koyalım. Ve onların bayatlarını, «an, 
imal, ırz, namus, şeref ve (haysiyetlerini koru
mak için hangi kestirme yola gideeeksek onu 
yapalım. 

Yalnız muhterem, arkadaşlarım, her hükü
met sıkıştığı zaman, efendim ne yapalım, ora
daki yüzbin Türk için harbe mi gidelim gibi 
«özler söylemekte.. Yıarın böyle sözler ve daha 
başka sözler de söylenebilir. Mesele oradaki 
yüzbin Türk'ün mevcudiyeti değildir. Çünkü, 
yüzbin Türk'ü 32 milyon Türk 'Milleti her za
man için bağrına alır ve vatanın bir köşesinde 
onları da barındırabilir. Yalnız bu Yunanis
tan'ın Türkiye'yi ihata etmek ve Türk varlığı
nı yok 'etmek için tarih boyunca giriştiği bir 
teşebbüsün devamıdır. Bugün Kıbrıs Türkiye 
için onadıa yaşıyan Türkler kadar önemli ve 
mühimdir. O bakımdan toprağı muhafaza et
mekte Türk Milletinin hayati menfaati vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs'ta önümüzde
ki 'günlerde olması 'muhtemel hâdiselere temas 
edeceğim ve işin önemini .daha iyi belirtmeye 
çalışacağım. Bugün Kıbrıs fiilen Yunanistan'ın 
işgali altındadır. Son zamanlarda, Kıbrıs Hü
kümetindeki Türk Bakanlarının yerine Rum 
Bakanları seçmek, Hükümetin, Devlet Başkanı
nın görev süresini uzatmak gibi, Türklere kar
şı insanlık dışı mezalim, işkence, haysiyet kırı
cı hareketlerde bulunmak gibi; Anayasaya ve 
andlaşmalara aykırı her davranış yapılmış, fa
kat, Türk Hükümeti bunun karşısında mües
sir hiçbir teşebbüse ıgeçemıemiştir. Şimdi Maka-
rios'la ıGrivas ar asında bir çekişme vardır. 
1 . 3 . 1966 tarihli Anadolu Ajansı bültenin
den öğrendiğimize göre, Kıbrıs'ta Rum Kuvvet
leri Kumandamı Yunanlı General Grivas, «Millî 
Kurtuluş Cemiyeti» adı altında 'gizli teşkilât 
kurmuştur. Bundan uzun .boylu bahsetmiyece-
ğim. Grivas orada 'gizli bir kurtuluş cemiyeti 
kuruyor. Vaktiyle EOKA'nın lideri idi. Maka-
rios Kıbrıs'ın kendi hâkimiyeti altında, kendi 
bağımsızlığı altında. devam etmesini ve orada
ki Türkleri devamlı olarak işkence, zulüm ve 
baskı ile Ada'dan kaçırıp, adayı tam bir ma
nastır papazına lâyık bir Hükümet haline getir

mek ıgayesi içindedir. Kıbrıs, Yunanistan'a il
hak edildiği ıgün Makarios'uh bütün vazifesi 
bitecektir. Ancak, o zaman kara papaz" cübbe-
siyle bir başpapaz olmaktan başka bir şey olmı-
yacaktır. Bu bakımdan Makarios'un Kıbrıs 
üzerindeki emel ve 'gayeleri başkadır^ Yunam 
Hükümeti, biran evvel adayı Yunanistan'a il
hak etmek ister. Grivas bu iş için vazifelendi-
rilmiştir. Bugün Grivas gizli cemiyet kurmak 
suretiyle, icabı halinde Makarios'u yola (getire
mediği takdirde veya onu oradan uzaklaş
maya mecbur edemediği takdirde bir 'gece bir 
darbe-i Hükümet yapmak suretiyle idareyi ele 
almak için dahi bütün plânlarını ve hazırlığını 
yapmış bir vaziyettedir. 

Millet Meclisi üç aylık bir tatile girecek
tir. Yunanistan, Kıbrıs'taki askerini besleme
sinden dolayı malî büyük bir sıkıntının içeri
sindedir. Yunanistan Hükümeti iki milletvekili 
farkı ile pamuk ipliğine bağlanmış, ancak ıgniç 
durabilmektedir. Yunanistan Parlâmentosu 
Kıbrıs meselesinin biran evvel halli için ısrar 
etmektedir. Binaenaleyh, Kıbrıs'ın fiilî duru
munun hukukî bir sonuca bağlanması için bas
kı vardır. Şimdi, her hangi bir 'geee Grivas 
Kıbrıs'ta idareyi ele ıgeçirip evvelden alacağı 
tertibatla, bir iki saat içerisinde Rum Meclisi
ni de toplayıp; «Biz Ada'mın Yunanistan'a ilha
kına karar verdik.» dediği an, Yunanistan'ın 
da 'zaten fiilen işgali altında, «Ben ide bu ilhakı 
kabul ettim.» dediği an muhterem arkadaşla
rım, sabahleyin kalktığımız zaman öğreneceğiz 
ki, Kıbrıs Yunanistan'la ilhak 'edilmiş. İşte o 
andan itibaren, senin kâğıt üzerinde var, fakat 
fiiliyatta tatbik edememen yüzünden fiilen orta
dan kaldırdığın Garanti Andlaşması, Londra ve 
Zürih Andlaşması, Anayasa v. s. fiilen ve hu-
kükan tamamen ortadan kalkacak. Çünkü, Kıb
rıs o andan itibaren Yunanistan'ın bir toprağı 
olacak. Sen oraya «Ben müdahale hakkımı 'kul
lanarak asker çıkarırım,» dersen, Yunanistan'a 
tecavüz etmiş olursun. Bunu yapmak için Tür
kiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağırıp, 
Yunanistan'a harb ilân etmek kararı almak 
mecburiyetindesin. Bu kararı almadan Hükü
met kendiliğinden daha evvel böyle bir teşeb
büse giremez. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlar; Kıbrıs 
hâdiseleri başlamadan bir sene evvelden şu 
^Meclis kürsüsünden tescil ettirdik gelecek hâ-
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diseleri, olacak vakalar, o zaman dinletemedik. 
Şimdi yine 'burada arz ediyorum. Önümüzdeki 
günler Kılbrıs'm elden gitmesi muhtemel olan 
karanlık ve kötü günlerdir. Millet Meclisleri 
tatile gitmeden evvel, Hükümetin 'bu meseleyi 
esaslı şekilde tezekkür edip .çift Meclisi toplan
tıya çağırması ve Kıbrıs statüsünde her han
gi bir değişiklik yapıldığı ve Yunanistan'a il
hak kararı verildiği takdirde Meclisi toplama
dan şimdiden harb ilânına karar almalı ve bu
nu bir silâh olarak Yunanistan'la karşı kullan
malıdır. Bir Hükümet kendi dâvasını sonuna 
kadar savunmakta azimli ve 'kararlı olduğunu 
ancak bu çeşit zecri tedbirlerle ve bu zecri ka
rarlarla ispat edebilir. Yoksa yalnız ibeyamatlaır 
vermek, yalnız Makarios'a notalar vermekle ve 
protestolar vermekle hiçbir dâva halledilemez, 
muhterem arkadaşlarım. Bunu yapamadığımız 
takdirde, Kıbrıs Türklerine -artık Kıbrıs Türk'
ünün tonıgün andiaşmalarla, anayasalarla vesa-
irelerle sağlanmış olan haklarından hiçbirisi ta
nınmamaktadır. Onlar madem ki bir cemiyet, 
cemaat, bir topluluktur, bir millettir, onların 
da 'biran evvel 'bağımsız bir Kı'brıs Türk Cum-
ıhuriyeti kurmalarım sağlamak ve onu tanımak 
lâzımdır. Biz fiiliyata karşı fiiliyatla çıkmak 
mecburiyetindeyiz, muhterem arkadaşlarım. Bir 
memleket düşman işgali altında 'ilken müzakere 
yapılır da bir anlaşmaya varılırsa onun adı ne 
olur muhterem arkadaşlarım? Mazide gördük, 
bunun adı Sevr olur. Ama, bir millet kendisine 
'gelip de yumruğu vurup düşmanı attıktan son
ra yaptığı muahede bir kurtuluş muahedesi 
olur, Lozan oİur. Bugün arkadaşlarım, Kıbrıs 
Yunanistan'ın işgali altındadır. Yunanistan 15 
(bin askeri Ada'ya çıkarmış ve her şeyi idareyi 
'ele' (almıştır; hiz oturuyoruz, «Kı'brıs hakkında 
.müzakere yapacağız.» Bizim Yunanistan'la mü
zakereler© oturup karşılıklı anlaşmaya varabil
memiz için, Kıbrıs üzerinde em az Yunanistan 
kadar kuvvetli olmamız lâzımdır. Garanti And-
iaşnuası yürürlükte ise, ıbu Anlaşmaya dayana
cak kendi müdahale hakkımızı kullanmak için 
her ıgün 3 - 5 tane sebep çıkmaktadır, ortaya, 
Niçin kullanamıyoruz1? Çünkü, kendi irademizi 
kullanarak serbestçe hareket edemiyoruz muh
terem arkadaşlarım. 

/Şimdi Patrikhane meselesine temas "edece
ğim. ıŞuradan ıbir 'gazeteden kısa feir yazı oku

yacağını: Bundan iki yıl önce, 31 . 5 . 1964 İs
tanbul Fethinin 511 ne! yıldönümü ertesinde 
•«'Varandı» adlı hir Yunan gazetesinde aynen 
şu satırlar çıkmıştır: «Birleşmiş Milletlere baş
vurarak, Bizamsın kısmen de olsa kurulmasını 
sağlamak zamanı gelmiştir. İstanbul'u, Doğu 
Trakya'yı, Boğaziçi'ni, Marmara denizini, İm
roz ve Bozcaada'yı içine alacak bağımsız bir 
devleti 511 yıl sonra da olsa gerçek hüviyetine 
kavuşturmak bizim (görevimizdir. Böylece Bi
zans'ın küçük bir kısmına bağımsızlık verilme
sine Birleşmiş Milletler de ses çıkarmaz. Kaldı 
tei, orada iki bin yıl ayrıldıktan sonra Filis
tin'de kurulmuş bir İsrail Devleti vardır. Hü
kümete düşen vazife Kıbrıs'ın ilhakını, Bmosis'i 
sağladıktan sonra Bizans'ı yeniden ihya etmek
tir.» Görüyorsunuz ki, muhterem arkadaşlarım; 
İstanbul'daki Patrikhane Bizans İmparatorlu
ğunun tekrar ihyası için bir semboldür. Yuna
nistan'ın Meıgalo İdea'sı 'bakımından. Ve adam
lar daha Kıbrıs meselesini halleder etmez, 'ar
kasından iş (bitmedi. Bozcaada ve İmroz. Ve Bi
zans İmparatorluğumu küçük çapta ihya ede
lim diye bunun gayreti içindeler. Bunu yapa
lım Birleşmiş Milletler kabul eder diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, 1 Haziran 1966 tari
hinde (birçok gerekçelerle Patrikhanenin kapa
tılması ve Patrik'in sınır dışı edilmesi için bir 
kanun teklifi verdim Meclis Riyasetine. Bu ka
nun teklifi Hariciye Komisyonunda bekliyor. 
Kabul veya reddedilsin, bu Meclise gelecek ve 
orada Patrikhanenin 600 seneden beri, bilhas
sa son senelerde memleketimizde icra etmekte 
olduğu bozguncu faaliyetleri teker teker bü
tün delilleriyle ortaya koyacağım. Ancak bir 
hakikattir 'ki, Patrikhane bugün Türkiye'de di
nî bir müesese değildir. Tamamiyle siyasi bir 
müessese haline gelmiştir. Ve hu siyasi mües
sese en nüfuzlu bir devlet kadar Türkiye'de 
Hükümet karşısında kuvvet iktisabetmiştir. Ve 
bu siyasi müesese Türkiye'yi içten yıkmak Tür
kiye'yi, Türk topraklarını parçalamak için ve 
Yunan megalo - ideasmı Türk toprakları üze
rinde genişletmek için ıbir faaliyet, bir erkânı 
harb merkezidir. Lozan Anlaşması ile Patrikha
ne için her hangi bir taahhütte bulunmuş deği
liz muhterem arkadaşlarım. Bir taraftan Yu
nanistan Kıbrıs'ta, Biati Trakya'da her yerde 
Türk ırkından olan soydaşlarımıza akla hayale 
gelmedik her türlü zulüm ve işkenceyi reva gö-
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rür, onları .hunharca öldürür.. Diğer taraftara. 
bütün cinayetlerin tertipcisi vaziyetinde olan, 
merkezi olan Patrikhane var. Çünkü Yunanis
tan daima Patrikhane ile, Ortodoks kilisesi ile 
işbirliği halinde bu faaliyetlere girişmektedir. 
Görüyorsunuz ki, .Kıbrıs'ta da bu işi idare eden 
kilisedir, patrikhaneye, ortodoks kilisesine' bağ
lı olan Makarios'dur. Bu kilise vasıtasiyle doğ
rudan doğruya Türk Milletinin varlığına kas
teden bu teşkilâtı biz bağrımızda hâlâ muhafa
za 'ederiz. Ve bu kahpe hançeri biz bağrımız
dan söküp atmak cesaretini gösteremiyoruz. 
Bugün Türkiye'de kayıtsız şartsız, her Türk 
Patrikhane'nin yurt dışına atılmasında mütte
fiktir. Ve hattâ bu kanun teklifini verdiğim 
zaman İstanbul'daki Türk Ortodoksları Patriği 
Erol Erenerol da bir basın toplantısı yaptı ve 
<bu kanun teklifini desteklediğini o da bildirdi. 
Ve dedi ki, - Çünkü, bunlar dinî müessese de
ğil, siyasi bir müesesedir - «Burada Türk Orto
dokslar vardır, onların kilisesi vardır. Biz Tür-
küz, ancak onlar Türklüğe ihanet eden bir mü
esesedir.» Demek ki ekalliyetiyle birlikte İstan
bul'daki Türk vatandaşı, Rumlar da dâhil ol
mak şartiyle, ekalliyeti ve ekseriyetiyle topye-
kûn Türk Milleti Patrikhanenin kapatılmasını 
istiyor. E, zamanı geldi mi, millî irade var, Yü
ce Meclis var, herşey orada halledilir deriz, bu 
mesele hakkında da millî irade varsıa ve bu 
mesele millî iradeye uygun şekilde Yüce Mec
lis halledecek bunu. Fakat bu kanun teklifinin 
duyulması üzerine Atina'da biraz telâş uyanı
yor. Ve nihayet 11 Haziran tarihli Ankara Rad
yosundan Anadolu Ajansının hir hab'eri okunu
yor, ıSayın İhsan Babri Çağlayangil Dışişleri Ba
kanı olarak, Yunan Hariciye Vekiline Patrik
hanenin kapatılmıyacağı hakkında kesin taah
hütte bulunuyorlar. 

'Muhterem arkadaşlarım, iböyle bir taahhüte 
girişilirken, aoalba kendi parti grupunu topla
yıp onun kanarını aldı mı? Yok. Siyasi partiler 
demokratik rejimin bölünmez parçasıdır. Bu 
hüküm Anayasaya girmiştir. Rey çokluğu siz
de olduğuna .göre, burada meseleyi halledecek 
olan da yine sizin reyleriniz olduğuna göre, si
zlin reylerinizi alması lâzımdı, hiç olmazsa. 
(Adalet Partisi sıralarından «sana ne?» sesle-
ri) 

BAŞKAN — Sayın özarda, bu konuda ver
miş ıbulunduğunuz gensoru önergesinin gün

deme alınıp alınmaması hususuna münhasır ol
mak üzere konuşmanız gerekir. Biraz konuyu 
dağıtıyorsunuz gibi geliyor. Meseleyi gruplara 
falan intikal ettirmeyin. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — İşte o mev
zuda konuşuyorum efendim. 

Şimdi Partikhanenin kapatılıp kapatılma
ması hususu yarın Yüksek Meclise gelecek ve 
Iburada karar alınacak. Ama Yüksek Meclis bir 
tarafa, demokrasi bir tarafa, Sayın Dışişleri 
Bakamımız teminat verir, «katiyen kapatıl
maz, merak etmeyin.» Biz de sonra burada Par-
lâmentoculufk oyunu oynarız, demokrasieilik 
oyunu oynarız, kendi kendimizi avuturuz. Muh
terem arkadaşlar, bu Parlâmentoya kıymet ve
riyorsak herkesten evvel kendimiz kıymet ver
mek mecburiyetindeyiz. Ve kim olursa olsun 
böyle bir kanun gelmiştir. O ancak Meclisin bi
leceği bir işitir, ancak Türk Hükümeti bunun 
karşısındadır, denilebilir. Ama kapatılmıyacak-
tır,. diye ' kimse taahhütte bulunamaz. 

Muhterem arkadaşlar, sözü uzatmıyacağum, ben
den sonra konuşacak arkadaşlar da vardır. Ba
tı Trakya'da Türklere son zamanlarda baskı
lar şiddetle artmıştır. İmroz 've Bozcaada üze
rinde dünya çapında 'büyük 'gürültüler kopar
tılmaktadır. Biz pasif kalmaktayız. O kadar 
pasif kalmaktayız ki, §u çok 'şikâyet ettiğimiz 
TRT Kanununun dâhi bu konuda Dışişleri Ba
kanına verdiği ıgeniş yetki vardır. TRT Kanu
nunun 18 nci maddesi şöyledir: «Devletin 
dış politikası 'bakımından radyo ve televizyon 
yayınlarında ve bu arada yurt dışı yayınlarda 
uygulanacak esaslar ve usuller Dışişleri 'Bakan
lığı ile Turizm ve Tarîıtma Bakanlığınca bir
likte tesbit edilir ve Genel Müdürlüğe bildiri
lir.» Yani, TRT nin dış yayınını, programını 
Dışişleri Bakanlığı ite Turizm ve 'Tanıtma Ba
kanlığı birlikte tesbit ederler. Fakat bizim kı
sa dalga dış yayınlarımızda, radyomuzda Türk 
hudutları dışında kalan Türklere hitabedecek 
hiçbir programımız yoktur. Onlara hâttâ 
memleket havalarını duyuracak (bit plâğımız 
dâhi çalınmaz. Ve dışarıdaki bulunan Türkler 
daima şikâyet ederler, yabancı Devlet radyo
larını dinlemek mecburiyetinde kalırlar. Biz 
kendi millî dâvalarımıza kıymet verdiğimize 
göre evvelâ kendi işçimizde en basitinden baş
lamak suretiyle ıbu işleri organize etmek mecıbu-
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riyetindeyiz. Radyomuzu hangi taraftan çevi
rirseniz çeviriniz Arap, İngiliz, Fransız sesleri 
(kulaklarımızı tırmalar. Fakat Ankara'dan İs
tanbul İstanbul Radyosunu, İstanbul'dan Anka
ra Radyosunu dinliyemeyiz. Sonra dış haber 
saatlerinde de maalesef dışarıda yaşıyan Türk
leri tatmin edecek bir program uygulıyama-
yız. 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşlar, konu 
önemlidir, önümüzdeki günler için büyük endi
şe yaratacak hâdiselere gebedir. Bütün bunları 
ikaz etmek için huzurunuzu işgal etmiş oldum. 
Sonunda bir teklifde de bulunacağız grup adı
na. Meclis tatile gidiyor muhterem 'arkadaşlar 
biliyorsunuz, milleetvekili arkadaşlarımızın bü
yük bir çoğunluğu yurt 'gezisine çıkacaklar. 
Fakat bu Parlâmentonun yaz tatili devresinde 
hiç olmazsa 10 - 15 kişilik bir heyeti seçip Kıb
rıs'a göndermesinde 'büyük fayda vardır.. Türk 
Milletinin kandilerine olan ilgisini, Kıbrıs 
Türkleri böylelikle daha iyi anlıyacak ve bura
da Parlâmentonun vazifelendireceği 10 - 15 ki
şilik bir heyet gidip orada teker, teker halk ile 
temas edip, o durumu görürse 'burada söylenip 
yazılanları değil, kendi gözüyle gördüğüne ina
nır ve ondan sonra meselenin ne derece vaha
met kesbetmiş olduğunu ve âcil hal çaresine 
gitmenin ne derece zaruri olduğunu daha iyi 
anlarız, muhterem arkadaşlar. 

Bu vesile ile hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdiye kadar bu (gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması husu
sunda beyanda bulunmak üzere hiçbir müra
caat vâki olmadı. Söz istiyen yok mu efendim? 
Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı... (O. K. M. P. 
sıralarından gürültüler, söz istemeler...) 

Anayasaya göre bir sıra vardır, bunu taki
ben söz veremem, söyleyin o halde. Bir dakika 
Saym Bakan. Söz istiyenlerin isimlerini yazıyo
rum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Nihat Erim, 
O. K. M. P. Grupu adına Sayın Muzaffer öz-
dağ. 

Buyurun Sayın Erim, C. H. P. Grupu. 
adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Değerli arkadaşlarım, Reşat Özar-
da arkadaşımızın Kıbrıs meselesi ve Patrikane 

ve Yunanistan'daki Türkler konusundaki öner
gesi üzerinde Grupumuzun görüşlerini arz ede
ceğim. 

Kıbrıs meselesi son olarak Büyük Mecliste 
19 Şubat 1966 günü Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürken konuşuldu. O gün Meclisteki par
tilerin sözcülerine cevap veren Saym Dışişleri 
Bakanı o günkü durumda, yani 19 Şubat günü 
Kıbrıs meselesinin ne halde bulunduğunu şöyle 
tesbit ediyordu; 

1. Birleşmiş Milletler Assamble kararından 
sonra diplomatik alanda Kıbrıs meselesi statik 
bir noktaya geldi. 

2. Büyükelçilerimizi Ankara'ya davet ettik, 
onlarla toplantı yaptık ve muhtemel emrivakiler 
karşısında alınacak tedbirleri görüştük. Yuna
nistan'ın Kıbrıs meselesinin hallini güçleştirdi
ğini bu büyükelçilerle yapılan toplantıda tesbit 
ettik. Saym Dışişleri Bakanının, Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesi Mecliste görüşülürken, Meclise 
verdiği bilgiyi hulasaten tekrar ediyorum. 

Üçüncü nokta olarak, 2 Şubat 1966 tarihinde 
Atina'da Makarios ve Yunan Hükümeti görüşme 
sonunda ortak bir bildiri yayınladılar. Bu Ma
karios ve Yunan Hükümetinin ortak bildirisinde, 
Enosise kapıyı kapıyacak bir bağımsız Kıbrıs 
formülünü reddettikleri ilân ediliyordu. 

Dördüncü nokta olarak; yine Saym Dışişleri 
Bakanının Meclise verdiği bilgileri tekrarlıyo
rum: Bunun üzerine Hükümet Millî Güvenlik 
Kurulunu toplantıya çağırıyor ve 5 Şubat 1966 
günü de Yunan Hükümetine bir nota veriliyor, 
dikkati önemle çekiliyor ve şayet bir Enosis ya
pılacak olursa, aynen mukabele göreceği Yunan 
Hükümetine bildiriliyor. 

5 nci bilgi noktası olarak, Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterinin yardımcılarından Rose 
Bennett'in Ankara'yı ziyaret ettiğini ve arabu
lucu Galo Plaza'nm istifasından sonra, arabucu-
luk müessesesinin nasıl işliyeceği hususunda, 
Hükümetimizle istişarelerde bulunulduğunu bil
diriliyor. Ve nihayet; - aynen tekrar ediyorum -
«Kıbrıs meselesinin siyasi çözüm şekline gelince, 
meseleyi Assamble kararından sonraki durgun 
safhasından çıkaracak nitelikte bir inkişâf vu
ku bulmuş değildir» buyuruyorlar, Saym Dışiş
leri Bakanı. Demek ki, Dışişleri Bakanlığı Büt
çesi görüşüldüğü gün Kıbrıs meselesi Dışişleri 
Bakanlığının ifadesi ile diplomatik alandan sta
tik, durgun bir safhaya intikal etmiş, Makarios 
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ve Yunan Hükümeti müşterek olarak, enosisi 
reddetmek bir bağımsız Kıbrıs formülünü asla 
kabul etmiyeceklerini ilân etmişler. O günden bu 
güne beş ay geçti. Hükümet Büyük Mecliste 
Kıbrıs meselesinin yeni gelişmeleri üzerinde bir 
genel görüşmede izahat vermediler. Biz Cumhu
riyet Halk Partisi olarak, kendi bakımımızdan, 
Hükümetin Kıbrıs meselesinin halli için diplo
matik alanda göstereceği faaliyetin gelişmesine 
imkân vermek üzere bu müddet içinde Hükümeti, 
Meclis kürsüsünden izahata davet etmedik. Ve 
bu diplomatik faaliyette gerekli gelişme kayde
dildikten sonra teşebbüsün Hükümetçe alınmasını 
bekledik. Arada onu da kaydetmeliyim; Sayın 
Başbakan ve Dışişleri Bakanı partiler temsilcile
rini Başbakanlığa davet ederek, Kıbrıs meselesi 
hakkında yine o günlerde, yani bütçe görüşme
lerinden pek az sonra izahat lütfettiler. Ama, 
gene bunun üzerinden de 4 - 5 ay geçmiş bulun
maktadır. Bu arada gazetelerden ve ajanslardan 
edindiğimiz bilgiye göre Yunanistan'la Kıbrıs 
meselesi üzerinde ikili görüşmeler adı bilinmiyen 
bir yerde, adı açıklanmıyan temsilciler tarafından 
yapılmakta olduğuna dair ajans haberleri, ga
zete haberleri görüyoruz. Bunlar bazan yalan
lanıyor, bazan doğrulanıyor. Ama, Hükümet ta
rafından bu hususta Büyük Meclis önünde her 
hangi bir açıklamada bulunulmadığı için, bu ha
berler ve bilgilerle Kıbrıs meselesinin hangi saf
haya intikal ettiği hususunda bir kanaat edinmeye 
imkân yoktur. Ancak, Yunanlılarla ikili bir 
görüşmenin başlandığı, kesilir gibi olduğu, tekrar 
devam ettiği, öyle anlaşılıyor ki, doğru. İkili gö
rüşme denince, elbette hâtıra bundan önce, ya^ 
ni, Birleşmiş Milletler Assamble kararından önce 
Dördüncü Koalisyon Hükümeti zamanında Yu
nanlılarla başlıya n ve neticesiz kalan ikili görüş
meleri hatırlamamak elde değildir. O ikili görüş
meler bahis konusu olduğu zaman, biz Cumhu
riyet Halk Partisi adına yine bu kürsüden Yu
nanlılarla yapılacak ikili görüşmelerde iki nok
taya bilhassa dikkati çekmek istemiştik. Bu ikili 
görüşmelerde Yunanlılar tarafından vakit kazan
ma, bir oyalama taktiği kullanılabilir. Bunun 
karşısında dikkatli olunmalıdır. 

2. Bu ikili görüşmelerde mahrem kaydı ile 
Yunanlılar ile her hangi bir pazarlığa girildiği 
takdirde, hele enosis veya ensoise mukabil taviz 
şeklinde bir pazarlığa girildiği takdirde, bunun 
Yunanlılar tarafından sızdırılıp, meselâ; bağım

sız bir Kıbrıs, federal bir Kıbrıs fikrine yanaşmış 
olan Sovyetler Birliğine sızdırılıp, bizim diplo
matik alandaki durumumuzu güçleştirmek gibi 
bir taktiğin de güdülmesi ihtimali üzerinde dur
muştuk. O zamanki, görüşmeler, değerli arka
daşlarımız hâtırlıyacaklardır, Papandreu Hükü
meti devresine raslar, gerçekten Yunanlılar bakı
mından bir vakit kazanma taktiği olarak tecelli 
etti. Ve Yunanlılar geçen sene Birleşmiş Millet
ler Assamblesi toplantısına kadar işi bu şekilde 
sürüncemede bıraktılar. Birleşmiş Milletler As-
samblesinde de alman netice malûm... Bize ken
di reyimiz de dâhil olmak üzere beş rey, bizim 
yakın müttefiklerimizden bir istisna ile hepsinin 
dâhil olduğu kalabalık bir çekinserler grupu ve 
Yunan tezini benimsiyen bir çoğunluk. Zayıf bir 
çoğunluk ama çoğunluk. 

Şimdi bugünkü ikili müzakereler eğer yapı
lıyorsa, elbette Hükümet bu geçmiş tecrübelerin 
dersinden gerekli neticeyi çıkarmıış olacaktır. 
Ve aynı oyalama taktiğine ve aynı diplomatik 
kurnazlığa bir hedef teşkil etmemek için elbette 
elinden gelen gayreti sarf edeceklerdir. Ancak, 
aradan, yani statik noktaya geldi diye Sayın 
Dışişleri Bakanının ifade ettikleri tarihten bu
güne, beş ay zaman geçtiğine göre, bu beş ay için
de bir gelişme oldu ise, o gelişmenin mânası ve 
mahiyeti üzerinde Büyük Meclise tatile girmeden, 
Hükümet bir bilgi vermelidir, zannederim. Eğer 
bir gelişme olmadı ise, o zaman Yunanlılar bakı-* 
mmdan yine bir oyalama taktiğinin karşısında 
bulunduğumuz endişesi haklı olarak doğacaktır. 
Hükümetin bu bakımdan da Büyük Meclisi tat
min edici izahlarının tatile girmeden önce tam 
zamanıdır. Şimdi bu noktada bir hususa temas 
etmek istiyorum. Kıbrıs meselesi bugünkü safha
sında, Makarios ve Yunanistan bakımından ar
tık silâhlı bir davranışı icabettirmiyecek bir saf
hadadır.. Makarios, Anayasa bakımından kendisi 
için engel saydığı anahükümleri, zaman zaman 
yaptığı emrivakilerle birer birer bertaraf etmiş
tir. Ve Türk Cemaatini hakikaten, tahammülü güç 
bir hayat şartı içine itmiştir. Makarios sadece 
bu hali devam ettirerek zaman içinde Kıbrıs dâ
vasını, hiç silâha başvurmadan, hiç yeni gürül
tülü patırtılı bir harekete girişmeden eritip çü
rütebilir ve Kıbrıs dâvası bu suretle bizim tara
fımızdan o statik, hareketsiz diye tarif edilen hal 
devam ettirilebildiği takdirde, o halin içinde 
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kaybedilmiş olabilir. Demek ki, Makarios'a ve 
Yunan Hükümetine, siz enosis yaparsanız, tan
tanalı bir tarzda enosis ilân ederseniz, aynen mu
kabele göreceksiniz demek güzel bir şey, Hükü
metin yanındayız bu beyanında. Ama bunu de
mek ve Makarios'un tantanalı, formal bir tarzda 
yapmaması, Kıbrıs meselesini kurtarmış olmaz. 
Yeni emrivakiler karşısında lakayt kalmıyacağız 
demek de güzel bir şey. Elbette yeni emrivakiler 
karşısında lakayt kalınmamalıdır. Ama bu da 
kâfi değildir. Çünkü, artık mesele o zaman saf
halarından geçmiştir ki, içinde bulunduğumuz 
devrede işin Yunanlılar ve Makarios bakımından 
sadece bu hali ile devam ettirilmesi, bir sene, iki 
sene, gayrimuayyen fakat çok uzak olmıyan bir 
zaman içinde Kıbrıs meselesini kendiliğinden 
Yunanlılar ve Makarios lehine bitmiş bir dâva 
haline getirebilir. Hele burada Galo Plaza rapo
runda ve o rapor etrafında, o rapordan evvel, o 
rapordan sonra, 5 sene için iş şimdiki haliyle 
kalsın, 5 sone içinde enosis yapmıyacağmıza ga
ranti verin; Galo Plaza böyle bir tavsiyede bulu
nuyordu Makarios'a. Bence bu tavsiyede şimdi
ki halin bu tarzda devamını, beş sene devamını 
sağlamak suretiyle, neticede Kıbrıs meselesini 
Zürih ve Londra Anlaşmalarını tamamen tah-
ribetmiş bir hal tarzına kendiliğinden götürmüş 
olacaktır, bu teklif tarzı. Onun için artık işin bu 
safhasında Makarios'un formel, tantanalı bir eno
sis ilân etmesine, yeni emrivakiler yapmasına pek 
ihtiyaç bırakmaksızın, kendi haliyle devam ettir
mekle Yunanistan ve Makarios'un lehine bir ne
ticeye götürebilir. 

Diğer taraftan Makarios şimdi, Kıbrıs'taki 
Türk Cemaatine karşı bir barış taarruzu, bir iyi 
münasebet taarruzu içindedir. Radyoları ile, bü
tün neşir vasıtalariyle Türklere hitabediyor, di
yor ki : Sizleri dalâlete düşüren başınızdaki li-
deıierinizdir. Onlara güvendiniz, evlerinizi terk 
ettiniz, köylerinizi terk ettiniz, perişan oldunuz. 
Dönünüz köylerinize. Evleriniz yıkılmışsa tamir 
ettirelim. Tarlalarınız harabolmuşsa, tazminat 
verelim. Hattâ köylerde Türk - Rum müşterek 
komiteler yapalım. Her hangi bir şikâyet olduğu 
zaman bu muhtelit komiteler tetkik etsin. Bu su
retle Türk Cemaati içine" bozguncu fikirleri yay
mak ve her gün tahammülü ağırlaşan, güçleşen 
Türk Cemaatini, bu tatlı vaitlerle liderlerinden 
ayırmak, Türkiye'ye güvenmekten ayırmak ve 

Makarios'un yaratmış olduğu oldu bittiyi, emri-
vakiyi kabul etmeye teşvik etmek şeklinde bir si
yaset gütmektedir. Makarios bugün fiilen Ana
yasanın Türklere siyasi haklar ve garantiler ve
ren maddelerini ortadan kaldırmıştır. Bugün 
Kıbrıs'ta içinde Türkler bulunmıyan bir Hükü
met vardır. Ve bu Hükümet milletlerarası mü
nasebetleri yürütmektedir. Kıbrıs'ta Türkler, 
Lefkoşa'da kendi mahalleleri, kendi bölgeleri için
de çevrilmiş durumda yaşıyorlar. Türklerin, 
Rum idaresinden izin almadan denizle, dışarı ile 
temas etme imkânı yoktur. Yani Makarios, huku-
kan bugün Türkiye'ye ve milletlerarası muhite 
kabul ettiremediği, fakat fiilen tatbik ettiği hal 
içinde durumun daha bir müddet devamını ka
bul edebilir ve durumun bu halde daha bir müd
det devamı neticede bize dâvayı başka yoldan 
kaybettirebilir. 

Bu mülâhazalarla bugün burada görüşülmek
te olan gensoru önergesinin biz de lehindeyiz. 
Yani gensoru açılmasının lehinde oy vereceğiz. 
Ancak şunu arz edeyim ki, gensoruda bir sorum
luluk payı vardır. Biz arz ettiğim şekilde Hükü
metin son bütçe görüşmelerinden bu yana işi ne
rede alıp nereye getirdiğini ve ne safhada oldu
ğunu bilmediğimiz için, bunun bir genel görüş
me olarak açılmasını tercih ederdik. Ama, gen
soru önergesi olarak verilmiş. Matlup; meselenin 
Büyük Meclis önünde etraflı bir surette görüşül
mesi, Meclisi ve memleketi rahatlatıcı, tatmin 
edici konuşmaların yapılması, Hükümet tarafın
dan izahatlar verilmesi olduğuna göre, bu öner
genin lehinde elbetteki oy vereceğiz. Temas etti
ğim noktalar, Sayın Dışişleri Bakanının, Hükü
metin bize vereceği izahatlarda bizim zihnimizde 
düğümlenen soru noktaları olduğu için, kendile
ri elbetteki bu noktalara temas edeceklerdir. Bun
lara cevap vereceklerdir. Eğer genel görüşme, 
gensoru açılırsa gerçekten memleket, Meclis ta
tile gitmeden bu meselenin bütçe müzakerelerin
den bu yana beş aydır ne safhada olduğunu öğ
renmiş olaeaktır. Değerli arkadaşım Sayın Çağ-
layangil, kendisi muhalefet sözcüsü olarak ko
nuştuğu zaman Hükümetin Meclise gelmeyişini, 
Meclise bilgi vermeyisin! ve Meclisten güdeceği 
politika üzerinde direktif almadan kendi inisi
yatifi ile hareket edişini tenkid ederdi. Kendi ten-
kid ettiği şeyi, bugün yapmakta olduğu şeklinde 
bir ithamda bulunacak değilim. Elbette yapmaz
lar. Ama, aksine de bakacak olursak, beş aydır 
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hiç mi bir şey yapmadılar? Her halde bir şeyler 
yaptılar. Ama, zannediyorum ki; kendi ifadeleri 
ile bir çözüm noktasına iş gelmiş olsaydı - ken
dileri muhalefette iken öyle söylüyorlardı - bir 
çözüm noktasına iş gelmiş olsaydı, elbette Büyük 
Meclise gelecekler ve Büyük Meclisten lâzımge-
len direktifi, kararı aldıktan sonra bir çözüm 
noktasına gideceklerdi. Demek ki, iş bir çözüm 
noktasına gelmemiştir. Ama, hangi noktaya gel
miştir, bunu Meclis olarak öğrenmemizde fayda 
vardır, saygılarımla. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
özdağ, buyurun. 

Bu gensoru önergesinin ıgündeme alınıp, 
'almmıyacağı konusunda görüşülecektir, buyu
run efendim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Kıbrıs konusu
nu ve Türk - Yunan meselesini gensoru isteği 
ile yine huzurunuza getiriyoruz. Maksadımız. 
sorumlu ve 'kusurlu aramak değil milletçe mese
leye yeniden ilgi ve dikkati toplamak, kurtuluş 
ve. çareyi halas için gerekli gücü yaratmaktır. 
Milletin mukadderatını elinde tutan Yüce He
yetinizi 'bu hayat ve kader meselesinde tedbir 
ve karara davet ediyoruz. 

Mesele nedir? Meselenin bir yanı ile görü
nümü ; 1959 Lozan ve Zürih Andlaşmaları sta
tüleri içinde iki milletli bir Devlet, bir Türk -
Rum Devleti olan ve statüsü Türkiye, Yuna
nistan, İngiltere tarafından garanti edilen Kıb
rıs Devletinin Türkiye'ye ve Kıbrıs Türklerine 
rağmen, Türkiye'nin ve Kıbrıs TürMerdnin hu

kukunun çiğnenmesi suretiyle Yumaniistaın tara
fından istilâ edilmesidir. İstilâ bitmiştir. Bekle
nen, tartışılan ilhaktır. Bu ölçüler içinde mese
le, Türklerin t)rtak olduğu, güvenliğini Türki
ye'nin tekeffül etmiş olduğu bir Devletin 1966 
-şartları içinde likide edilişi yıkılışı, 120 bin 
Türkün esarete, esaretlerin en fecisi, en acısı, 
en zâlimi Yunan esaretine düşürülüşü ve Yu
nanistan'ın Akdeniz'de Türkiye aleyhine yeni 
bir genişlemesi olaca'ktır. Meselenin bu 'an için
deki görünümü budur. Ege Adalarında, 12 
Adada, Yunan işgaline uğramış, istilâcından 
kurtarılamamış Anadolu topraklarında ve Batı 
Trakya'da kalan Türklere karşı Yunan politi-

'kası, bu Türk varlığını her yönden ezmeye, yok-
etmeye, sindirmeye yönelen sistemli, devamlı 
bir icraattır. Bütün dünyada Yunanistan tara
fından Türkiye ve Türk Milleti ıaleyhinde de
vamlı sistemli bir düşmanlık propagandası yü
rütülmektedir. Türkiye ve Rumları ve Patrik
hane ile işbirliği halinde Yunanistan, 'Türkiye'
nin kudretini, itibarını, güvenliğini, bütünlüğü
nü, Türk. iktisadiyatını tahdide ve tahribe yö
nelen çalışmalar içindedir. Konu, bu çerçeve 
içinde görülmelidir. Bu çerçeve içinde mesele 
yalnız Kıbrıs meselesi değildir. Bir adanın ka
deri değildir. Komşu iki Devlet arasındaki hu
dut meselesi değildir. Kıbrıs bir bütünün par
çasıdır. Bütünlüğü içinde mesele Türk - Yunan 
meselesidir. Demin de arz ettiğim ıgibi, Türk -
Yunan meselesi de deyimin hudutlarını taşan 
bir mâna taşımaktadır, İltilâf, bir toprak ihtti-
lâfı. bir Adanın mülkiyeti üzerindeki ihtilâf 
değildir. Mesele Elenliğin, Türkiye ve Türklüğe 
karşı suikast meselesidir. Elenliğin Türkiye 
Devletinin hayatına son vermek kararı ile yüz 
yılı aşan bir devrede Türklük aleyhine sistemli, 
plânlı bir genişleme politikası karşısında, Tür
kiye'nin karar alma zorunluğudur. Türk - Yu
nan münasebetlerinin alacağı şekildir. Mesele, 
Türkiye için bir tarihî kader ve hayat meselesi
dir. Türk Milleti, Büyük Millet Meclisinden 
yurdunun sahibi olduğunu ve saihibi kalacağı
nı, Devletinin temadi gücünde bulunduğunun 
yeniden ispatını beklemektedir, istemektedir. 
Türk Milletinden ispat beklenmektedir. Basit 
bir sınır ihtilâfı önünde değiliz. Bu coğrafyayı 
vatan yaptığımız günden beri karşılaştığımız 
problem önümüzdedir. 

Aziz milletvekilleri, Yüksek Meclisinizin 
hizmet sorumluluğu bütçe yılları, seçim dönem
leri ile muayyen ve hudutlu değildir. Düşünce, 
hizmet emeli ve sorumluluğunuzu, parti ikti
darlarının kişiliği ile ve hizmet süreleriyle hu-
dutlıyamayız. Devlet ve milletin temadisi esas
tır. Biz bunu temine mecbur ve bununla mükel
lefiz. Ebedi Türkiye'ye ve Türk Milletine karşı, 
ebediyet içinde hudutsuz sorumluluk taşıdığı
mızı hatırlamak mecburiyetindeyiz. Sorumlulu
ğu zamanla bölmek, parti iktidarları ile sınır
lamak, sorumluluktan 'kaçmaktır. Milletin ka
derine sorumsuzca iştiraktir. Bu, Devletin ve 
milletin devamlılığı fikrine ve millete ihanet 
ohır. Meseleyi her yönü ile, zaman bütünlüğü 
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içinde görmeye ve ebediyen mesul olduğumuzu 
bilerek meselenin mâhiyetine ve icabına uygun 
tedbirler aramaya ve bulmaya mecburuz. Mil
letin hayat ve mutluluğu ile ilgili her meselede 
olduğu gibi, önümüze gelen 'bu meselede de böy
le düşünüyoruz, böyle düşünmeliyiz ve böyle 
davranmalıyız. 

Türk - Yunan meselesi nasıl doğmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Özdağ, çıolk özür dileye
rek bir noktayı aydınlatmak .mecburiyetinde
yim. Şimdi verilmiş Ibulunan önerge gensoru 
önergesidir. Ve bir Hükümetin mesuliyetini 
raııtazammın bir önergedir. Samında, eğer gün
deme 'alınırsa gö/rüşülceak ive oylaması yapıla
caktır. Şimdi görüştüğümüz ise bu gensoru 
önergesinin gün dom e alınıp alınmamasına 
münhasırdır. Niçin gündeme almalıyız veya 
niçin gündeme akriıamalıyız konusuna münha
sırdır. 

Şimdi yapılan konuşmalar, 'bakıyorum çok 
ihatalı ve adeta gündeme alınmışta üzeninde 
görüşıme yapılıyoıiımuşıcasına oluyor. O bakım
dan bu noktayı işaret etmeyi faydalı telâkki 
ettim. Rica edeceğim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Hayhay efendim. 'Baş
kanın işaret ettiği hususu 'anlıyorum. Başlan
gıçta da ifade .ettiğim ıgiıbi ve benden evvel ko
nuşan sayın 'arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, 
mesele Ihir çözüm 'noktasına gelmiş, dayanmış
tır. Ellhette gensoru Hükümetin sorumluluğu-
/îıu gerektiren bir konuyu önümüze getirmekbe-
dir. Fakat iben Büyük Meclisin Hükümet ile 
beraber sorumlu olduğunu ve meseleye bu öne
mi vermesi lâzımıgeldiğini ifade etmiş bulunu
yorum. 

Türk Tarihinin iki bin yıllık ekseni üzerim
de yürüyerek üç kıta arasındaki Ikilit coğraf
yada vatan ıkuram Türkler, Yunanlıları köhne 
Bizans içinde, Bizans'a tâbi yoksul, çözül
müş dağmıik bir ulus halinde buldular. Bu 
millettin diğer Balkan halklarından zayıf, fi-
ziken ve ahlâkçın dejenere olmaktan farklı, 
ayrı bir özelliği yoktu. ıBu topluluğun Helen 
gelıendkleri ile rabıtası da şüpheli idi. Modern 
Yunan emperyalizminin, Kıbrıs'ı tehdit eden 
Yunan emellerinin ideolojik-temeli ve siyasi 
'çerçevesi olan Bizans İmparatorluğu ile rabı
tası budur. Bugün kendine aidolmıyain bir ta

rih ve o tarihin coğrafyasına sahiplenme çabasın
daki Yunanlı bir millet olarak birleşmesini, şekil
lenmesini, bir Devlet kadrosuna hazırlanmasını 
Türk hâkimiyeti devresinin hazırladığı imkân
lara borçludur. Osmanlı İmparatorluğu kad
rosu içinde Ortodoks Kilisesine bağlı halk, kili
se lisan ve ideolojisi tesiri altında millî ve si
yasi ibirliğe hazırlandı. Türk yönetiminin sağ
ladığı (güvenlik, mıüsaınaha ve destek içinde, 
Türk Devletinin iktisadi imkânlarını kullana
rak servet ve kudret sahibi oldu. (Sonra bu 
kudreti Türtk Milleti aleyhine kullanarak eısiki 
Bizans kadrosu içinde yeni bir emperyalizmi 
'gerçekleştirmeye, Yuman İmparatorluğumu kur
maya yöneldi. Hareket .bilindiği ıgibi bir ihti
lâlle Ibelirdi. Avrupa efkârı unrumiyesinin mâ
nevi detsteğini, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın 
fiiil'i desteğini alan Yunanistan yalbancı sün
gülerin himayesinde doğdu. 

BAŞKAN — Sayın Özdağ, tekrar, bu Mec
lisi yönetmekle görevli bir şahıs olarak, Baş
kanınız olarak bu mevzuda zaıtıâlinizi sadede 
davet etmek mecburiyetindeyim. Benim anla
yışımla ıs/izin anlayışımız farklı ise o noktada 
anlaşmaya mecburuz. Çünkü bugün, bahis mev
zuu olan önergenin gündeme alınıp alınmaması 
hususunu münhasıran tartışacağız. Eğer gün
deme alınır ise, zatıâlinizin bu beyanlarda bu-
luiUma hakkı her zaman için mevcuttur. 

Onun için çok rica ederim, şu çerçeve dâ
hilinde mütalâanızı buyurunuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, bugünkü durumu 'hazırlayan devreyi, me
seleye vermemiz lâzımıgelen önemi ifade yönün
den, isbat yönünden hatırlatmak istemiştim. 
Münhasıran günün vakalarınım izahı ıiıstenmek-% 

todir. O noktaya dönüyorum. 
Biz Türk Hükümetini, Türk Milletinin hay

rına olan her teşebbüsünde, her fiilinde, her 
davranışında can ve gönülden desteklemek, al
kışlamak isteriz - ve onu muvaffak görmek iste
riz. Kıbrıs konusunda Adalet Partisi iktidarını, 
omun Hükümetini, Milletin Hükümetini alkış
lamaya hasretiz. 

Aziz milletvekilleri, Adalet Partisine mil
letin güven oyu verişinde Kıbrıs meselesinin 
aldığı durumun birinci plânda etkili olduğunu 
da hatırlayalım. O gündem (bugüne kadar ol
muştur, ne olmaktadır? Millete vadettiği, ta-
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ahhüt ettiği, milletin ve Kıbrıs Türklerinin 
beklediği hangi hizmet gerçekleştirilmiştir? 
Türkiye'nin güvenliğine, Ada'daki Türk huku-
ıku, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için ne ya-
pıltaııştır? Nıeler yapıldığını, tahmin ederim 
Sayın Dışişleri Balkanı hizmetleri detayları ile 
anlatarak belirlteceiktir. Biz bize 'gelen haber
leri iifade edelim. 

Ağabeyim; biz iyiyiz, durumda değişiklik 
yok. Ada'da vaziyet çok fena; barlıkatlardakd 
(kadın arama) meselesi çok ciddî. En kıymet
li varlıklarımız, uğrunda namus ve şeref müca
delesi yaptığımız insanlar şimdi de barikatlar
da hayasızca soyunmaya mecbur ediliyorlar...» 
Bu Jsomu bizce ımühilm. Kıbrıslı bir kardeşimizin 
,mektulbu bu. «Âciz Hükümet, pasif Hükümet, 
beceriksiz Hükümet» Evet. Bu Hükümetten ev
velki Hükümet böyle tenkidedildi. Biz beyle 
olmıyan bir Hükümet istedik. Türk'ün huku
kunu, güvenliğini temin edecek bir Hükümet 
istedik. Ordumun şerefini koruyacak Ibir Hü
kümet istedik. Kıbrıs'ta tevkif edilen, tahkir 
edilen Türk subayları, sc/kak sokak kelepçeli 
dolaştırılan askerler.... 

Sayın Başkan, derhal konuya dönmemi is
tedi, evet. 

Demirel İktidarının doğuşundan bugüne 
Adada... («Kaç tarihli bu gazete» sesleri) Yemi 
beyefendi, içinde bulunduğumuz ayın. Çok 
taze. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efen
dim. (A. Partisi sıralarından «esasa gel» ses
leri). 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Siz bunu esas telâkki 
etmiyorsunuz demekki. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, esası Baş
kan takdir eder. Çok rica ederim, buyurun Sa
yın özdağ devam ediniz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — 1 Nisan 1966 dan, 22 
Haziran 1966 ya kadar Kıbrıs'ta cereyan eden 
olayların koca bir listesi. Bu listelerde ifade 
©dilen olaylar, -aülum, hakaret, soygun, teca
vüzdür. Türk'e, Türk ismini taşıyana, Türk 
varlıklarına Türkiyelilere yönelmiştir. Teca
vüz sadece sokaktaki Türk vatandaşına değil, 
diplomatik dokunulmazlık taşıyan Türkiyeli
lere de, Türk Elçiliğinin mensuplarına da yö

nelmiştir. Hükümet ilgililerinin yaptığı icraat, 
olayları Türk Milletinden gizlemekdir. Evet, 
Kıbrıs'ta cereyan eden hâdiseler Hükümetimi
zin sıkı bir süzgecinden geçmekte ve millete 
duyurulmamaktadır. Milletin ilgisi, Kıbrıs'
tan, kendi güvenliğinden, kendi hayatı ile il
gili mevzulardan başka yönlere çevrilmektedir. 
Şu anda kardeşlerim, Adada 25 bin Türk; 
evlerini, 'barklarını, tarlalarını bırakmış, mül
teci durumdadır. Bunlar 3 yıldan beri barınak
tan mahrumdur. Rumların, evet Rumların, 
Makarios'un şefkatine, himayesine terk edil
miştir. Türkiye bu masum kardeşlerimiz için 
ciddî birşey yapmamış, yapamamıştır. Sayın 
Demirel bunu taahhüdetmişti. Taahhüt yerine 
getirilmemiştir, Kızılay yardımları anlatılmak
tadır, Kızılay yardımlarından bahsedilımekte-
diır. Bu yardımlar son derece yetersizdir. Ma- • 
karios'un süzgecine, kontroluna tabidir. Un 
bile, reçel bile, yağ bile içeri »okulmamakta-
dır. Makariıos'un meyi soktuğunu, neyi- sokma
dığını anlatan uzun bir listeyi takdim edebili
rim. Geçenlerde Türkiye'den giden Dışişlerimi
ze mensup bir heyet tevkif edilmiştir. Silâh 
tehdidi altında aranmıştır. Ve bu heyet men
supları kendilerini güvenlik içkide görmedik
leri için seyahatlerini iptal ederek geri dön
mek florunda kalmışlardır. Ölmelerini tercih 
ederdik. 

Evet, Sayın Demirel iktidarının Kıbrıs 
içim hiçbir şey yapamadığı söylenemez. Evet 
mücahitlerimizden 507 sini Makarios'un lûtfu 
ile geri çekmeyi başarmıştır. 

Arkadaşlar; anlaşma gereğince Kıbrıs'ta 
bir 'Türk Alayının bulundurulduğu bilinmek
tedir. Türk Ordusunun üniformasını taşıyan 
bir. birlik, hürriyet sebebi, şeref sebebi, güvem 
sebebidir. Birliğimiz kendisi için böyle bir gü
venlikten, böyle bir huzur imkânından mah
rumdur. Ada'ya Türk varlığını, Türk huku
kunu koruyacak bir mizam ve bir şeref kıtası 
hüviyeti ile girememektedir. Silâhtan tecride-
dilmiş turistler 'gibi, üzerleri aranarak, alın
maktadır. Türkiye'ye ve Türk Devletine bum
dan büyük hakaret yapılamaz. Bu hale karşı 
üzülerek belirtiyorum, demin de arz ettiğim 
gibi her enerjik, her başarılı davranışını ayak
ta alkışlamaya hazırız. Ama bunu görememek
teyiz. Bu haller karşısında Hariciyemizin tu
tumu, ayıpladığımız, kusurladığımız, ıstırapla 
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hatırladığımız Osmanlı Ifarieiyesinin son de
vir tultumundan daha farklı değildir. 

Alayımıza ciddî bir ikmal yapılmamaktadır. 
Mücahitlerin ikmali zayıflamıştır. Türk Cema
ati direome gücünün son haddindedir. Ve ifa
de edildiği giıbi, Saym Erim'in belirttikleri gi
bi, Makarilos netice almak için her şeyi ha
zırlamıştır. Türk anukavematnin bitimini belk-
lıeımektıedlir. Esasen bu noktada Hülkümetimiz 
ımesuller'iyle aynı fikirde olduğunu da söyli-
y©biliriz. Hüfcümetd'mdzin mesullerinin ağzın
dan ifade edelim. Kıbrıs Türkleri mücadeleye 
devam ettliği müddetçe Türkyie'de A. P. Hükü
meti de arkalarında olaca'kltır. Olmaz bu, biz 
ıbunu kabul etmeyiz, Türk Milleti bunu kabul 
etmez. 

Sevgili arkadaşlarım, Yunan işgaline dü
şen her toprakta Türk (kültürünün, Türk so
yunun kaderi yok edilmek olmuştur. Yok edil
me, tahrip sadece canlıları değil, cansızları da 
içine almıştır. Gidin gezin Yunanistan'ı, Te-
salya bir Konya kadar Türktü, Bursa kadar 
Türktü; yüzlerce kasabası, köyü ramazan ge
celerinde bir şehrayin manzarası verirdi. Kan
dillerin ışıkları gökleri aydınlatırdı. Bugün 
yoıktur, ı'bir tek iz 'bulamazsınız. Yunan askeri
nin ayak bastığı her yerde kocaman bir kanlı 
leke belirmiştir. Kıbrıs'ta cereyan eden budur. 
Batı - Trakya'da da aynı facialar cereyen edi
yor. Ben Türk'üm diyen, ahitnamelerle, gü
venliği sözle temin edilmiş olduğu halde dövül-
mekte, soyulmaktadır. Yunan'm tabiatı bu
dur, zaten. Ben Türk'üm diyen ve çocuklarına 
«günaydın» diyen Batı - Trakyalı Türk öğret
meni ölesiye dövülmüştür. Hariciyemiz ne ya
par? Dövülenlerin, yaralananların fotoğrafla
rını görmek istersiniz herhalde. («Evet, evet» 
sesleri) Evet... Görüyorum ki, sayın arkadaşla
rımız teessürümüze katılıyorlar. Ada böyle işgal 
altındadır. Türklüğün, Ada Türklüğünün istik
bali, Taselya Türklüğünün, Adalar Türklüğü
nün istikbaline benzeme tehdidi altındadır. 
Hükümetimiz Makariyos'u muhatap saymadığı
nı ,ilân etmektedir. Makariyos ta bizim teşeb
büslerimizi, bizi muhatap saymadığını belirte
rek kabul etmemektedir. Ama değiştirme bir
likleri için Makariyos'dan izin alınmaktadır, 
Kzılay yardımı da aynı yolla sokulmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, milletlerarası münasebet
lerde mütekabiliyet esastır, hukuka bağlılık da 

esastır tabiî. Bir Yunan tarihçisi diyor ki ; 
«Atina bütün 19 ncu asır boyunca Yunanis
tan'ın siyasi başkenti olmuştur» Fakat aynı asır 
boyunca, bütün 19 ncu asır boyunca İstanbul 
da Yunanlıların iktisadi başkenti olmuştur. 
20 nci asrın başlangıcında Kurtuluş Savaşı ön
cesi devrede bu durum böyledir. İstanbul Yu
nanistan'ın iktisadi başkenti olmuştur. Yuna
nistan Türk ekonomisi içine böyle yayılmıştır. 
Gensorunun açılması kabul edilirse bu konu
da açıklamalarda, detaylı izahatlarda bulunu
ruz. Patrikhane bir Amerikan tarihçisinin söy
lediği gibi, patrikhaneye bağlı papazlar, Yu
nan eşkıyaları ile, Yunan soyguneulariyle be
raber iş birliği halinde Türk Milletine karşı 
sistemli cinayetlerin yapıcıları, yöneticileri ol
muştur. Bu işin devam ettiğini gösteren pek 
çok emareler vardır. Buna karşı Türk Milleti
nin tedbiri nedir? Bu tedbirleri birlikte arama
ya mecburuz. Fakat Sayın Çağlayangil'in siz
den farklı düşündüğünü görüyoruz. Büyük 
Meclisten önce - Mustafa Kemal'in ifadesi ile 
hatırlatalım - bu şekavet ve melanet yuvasına 
Sayın Oağlayangil sahip çıkmaktadır, millet 
ve Meclisin izni olmaksızın. Siyasi icaplar ve 
imkânlar kontrol edilir, tahkik edilir, tartışılır, 
şöyle veya böyle kararlar verilir, konu hak
kında. Fakat kendisini Meclisin kontrolünden, 
kendi partisinin kontrolünden âzâde hisseden 
Sayın Dışişleri Bakanı Yunan yetkililerine bu 
konuda taahhütte bulunmaktadır. Ne hakla? 

Arkadaşlar, bütün dünyada Yunanistan'ın 
Türkler aleyhindeki, Türkiye aleyhindeki düş
manlık, husumet kampanyası devam etmektedir. 
Türk menfaatleri, Türkiye'nin dünya üstündeki 
prestiji, tesirleri ortadan kaldırılmaya, yıkıl
maya, baltalanmaya çalışılmaktadır. Hatırlarsı
nız bir banyo odasında çocukları ile birlikte kat
ledilen 3 yaşında, 5 yaşında, bir yaşındaki çocuğu 
ile katledilen Türk annesini. Bu münferit bir 
hâdise değildir, benzerleri çoktur. Yunan harici
yesi, Yunan kilisesi arkadaşlar, katilleri mazlum 
olarak gösterebilmek kurnazlığını da göstermiş
tir. Türklere karşı kendi katillerinin, kendi şaki
lerinin yaptıkları zulmü, Yunanlılara karşı ya
pılmış şiddet davranışları olarak bütün dünyaya 
ilân edebilmişlerdir, edebilmektedir. Sayın Çağ
layangil Türk dâvasını bütün dünyada anlatabil
mek için ne yapmıştır? Kıbrıs konusunda kaç 
kitap yayınlanmıştır, Yunan mezalimini anlatan 
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kaç filim çevrilmiştir, dünya üniversitelerinde 
kaç kcmferans verilmiştir, hangi heyetlerle kim
ler dâvamıza kazanılmıştır? Arkadaşlar, Lozan'
dan çok geriye geldiğimizi esefle görüyoruz. 
Artık kan, yangın, göz yaşı istemiyoruz. Soyu
muzun, kültürümüzün tükeltilmesine seyirci ka
lamayız. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
millete taahhüdünü gerçekleştirmiyen, milletin 
beklediği enerjik müdahaleyi yapmıyan, yapa
mayan Hükümeti sorumlu görmektedir. Genso
runun açılmasını istemektedir. 

Aziz arkadaşlarım, ben bu noktada Sayın 
Erim'e iştirak edeyim. Mesele başlangıçta da 
arz ettiğim gibi bir sorumlu, t i r kusurlu aramak
tan ziyâde meseleye Büyük Meclisçe bütün 
muhalefetin desteği ile, yani iktidarı ile muha
lefeti ile, Büyük Meelisce meseleye bir çözüm 
bulabilmektir. Hükümete müşküllerinde yar
dımcı olabilmektir. Bunun için istedik, bunun 
için görüşülmesini arzu ettik, elbette Hükümet 
yaptığı hizmeti, aldığı tedbirleri veya tedbirsiz
liklerini ifade etmek durumunda kalacaktır. 
Ama, va'dine uygun bir davranış halinde bu
lunsaydı, Ada'da Yunan mukavenetini ve teca
vüzünü kıracak bir millî kurtuluş ordusuna vü
cut verebilirdi, ikili müzakerelere başlamadan 
evvel Yunanlılarla eşit kuvvetle masaya oturuş, 
temin edebilirdi. Veya 15 000 Yunan nütecevi-
zinin Ada'yı tahliyesi temin edilebilirdi. Bütün 
bu noktalarda fiilî bir başarı yoktur. 

Biz gensoru açılmasını istiyoruz. Açıldığı 
takdirde söyliyeeeğimiz çok şey vardır. Nihai 
olarak şunu söyliyeyim; biz Kıbrıs'taki her Tür
kü, Türkiyeli sayıyoruz. Kıbrıs Türklüğüne 
ait maddi varlığı Türkiye'den bir parça kabul 

.ediyoruz. C. K. M. P. nin millete tercüman 
olan görüşünü ifade ediyorum. Kıbrıs'ın ve 
Kıbrıs Türklüğünün şöyle veya böyle bir for
mülle Rumlara ve Yunanistan'a tabiyetini ifade 
eden bir çözümü kabul etmiyeceğiz. Böyle bir 
çözüme rıza gösteren Hükümeti de meşru telâkki 
etmiyeeeğiz. (A. P. sıralarından «Aaaa» sesleri, 
gürültüler).. 

Evet... 
Sevgili arkadaşlarım, Adalet Partili kardeş

lerimiz böyle bir çözümü kabul edeceklerini mi 
ima ediyorlar? (A. P. sıralarından «asla» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Özdağ, burada bu mese
lelerin tartışılmasının yeri yoktur. Mesele gen

soru önergesinin gündeme alınıp almmıyacağı 
hususundaki kanaatinizdir ki, bu da ya müspet 
ya da menfidir. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sa
dece sizde mi Türk kanı var? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, lütfen. 
SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Böy

le söz olur mu? 
BAŞKAN — Kimsenin hakkında bir şey ko

nuşmadı. Kendisi hakkınızda bir şey söyleme
di. Kendi düşüncesinden ve kendi Grupunun 
kanaatlerinden bahsediyorlar. (Gürültüler) 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ- (Devamla) — Şimdi sevgili arkadaşla
rım, size şunu ifade edeyim. Ben Yüce Meclisin 
her üyesine, iktidarda, muhalefet partilerinde 
saygı duyarım, bunu bilin. Sizi incitmek kas-
dmı taşıyan hiçbir sözü söylemek niyetini taşı
mıyorum, bunu da bilin. 

BAŞKAN — Sayın Özdağ, bu meseleleri bu
rada karşılıklı tartışmayın rica ederim. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUZAFFER 
ÖZDAĞ (Devamla) — Ama tekrar edelim. Mil
letin arzusuna, emeline, menfaatine uymıyan bir 
neticeye gidilebilir, biz bunu kabul etmeyiz. 
(A. P. sıralarından, «bizde de yok bunlar» ses
leri) Ama şunu bilin ki, Ada'nm tamamı dendi, 
taksim dendi, yüzde 70, yüzde 30 dendi, ikili 
anlaşmalar dendi, 50 kilometre karelik üst den
di, Karpat Yarımadasının sivri ucu dendi. Biz 
bunu da kabul etmeyiz ve kabul edeni de kabul 
etmeyiz, (A. P. sıralarından gürültüler biz de 
kabul etmeyiz sesleri) Evet, sevindim, memnun 
oldum, Adalet Partili arkadaşlarım da böyle 
bir neticeyi kabul etmiyeceklerini yüce ve asîl 
hissiyatlariyle ifade etmiş oldular. 

Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi işgüzar, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA HlLMI İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri; Aydın Milletvekili Sayın arkadaşımız 
Reşat Özarda'nm vermiş olduğu gensorunun ne
den açılması lâzımgeldiği hususunda Millet 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Kıbrıs malûmunuz olduğu üzere 1570 - 1571 
yıllarında iki sene devamlı yapılan harblerle 
50 bin Türk şehidinin kanları pahasına Türk 
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eline geçmiş bir Ada'dır. Burada tam 280 yıl I 
Türk Bayrağı dalgalanmış ve Ada Türk hüküm
ranlığı altında kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, biraz evvel Sayın 
Özdağ'a hitabettiğim şekilde zatiâlinize de hita-
bedeceğim. Çok rica ederim, bu meselede veril
miş olan gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması hususunda müzakere ediyoruz. Çok 
rica ederim, bu çerçevenin dışına çıkmayınız ve 
konuşmalarınızı ona göre ayarlayınız. Başkan
lık sabahtan beri yapmış olduğu müsamahası ile 
elinden gelen gayreti hatiplere göstermektedir. 
Ama bu tevali ediyor, durmadan çerçeveyi ge
nişletiyorsunuz. Bu mesele henüz gündeme alın- I 
mamıştır. Ancak, niçin gündeme alınması lâ-
zımgeldiğini beyan edeceksiniz. Lütfedin. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Sayın Başkanım, üzerinde konuş
mak istemiyorum. Geçmiş hâdiseleri, bilhassa 
Kıbrıs ile değil, Yunanistan ile Türkler arasında 
bir münasebet bulunduğunu izah etmek sure
tiyle muhterem arkadaşlarıma bilgi vermek isti
yorum. Eğer müsaade buyurursanız arz edece
ğiz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun Sa
yın işgüzar. Lütfen bir tetkik edin de, bunun 
gündeme alınmasını tazummun eden hâdiseler 
nedir, gerektirmiyen sebepler nedir? Bunlar I 
üzerinde tartışıyoruz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) —• Bunu arz ediyorum efendim, eğer 
bunu da konuşamıyacaksak o zaman terk edelim 
gidelim. Esasında bunun bir Kıbrıs meselesi de
ğil bir Yunan meselesi olduğunu izah edeceğiz 
ve ondan sonra da gensorunun niçin açılması 
lehinde olduğumuzu ifade edeceğiz. 

BAŞKAN — İşte o «gensorunun, niçin gün
deme alınmasını izah edeceğiz» beyanınız var 
ya, o çerçeve dâhilinde izah ediniz lütfen. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Sayın Nihat Erim de bizim temas 
etmediğimiz meselelere temas etti, ama hiç mü
dahale etmediniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Nihat 
Erim'e müdahale takdiri Başkana aittir, size 
değil. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Biz hazırladığımız görüşümüzü 
arz ediyoruz. I 
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Aslında Yunan siyasetinde bizim görüşümü
ze göre tahakkukuna çalışılan emperyalist bir 
davranış vardır. Yunanlılar eski Bizans impa
ratorluğunun ihyası demek olan Megalo tdeanm 
tahakkuku uğrunda çalışmalarından biri de 
Kıbrıs'ı ele geçirmektir, işte, bu sinsi politika
larını takibetmek suretiyle, İstanbul, İzmir ve 
Kıbrıs'ı içine alan bir Bizans imparatorluğunun 
gerçekleştirilmesini ideal olarak kabul eden bu 
Yunan palikaryası en son olarak istiklâl Sava
şında Gazi Mustafa Kemal'in sillesini yemek 
suretiyle Türk Mehmetçiğinin çelik süngüsü al
tında denize dökülerek yenilgiye uğramıştır. 
Buna rağmen, takibettikleri millî politikaların
dan geri kalmamışlar ve bugünkü Kıbrıs dâvası
nı tekrar kendi lehlerine temin edici politikala
rını yürütmüşlerdir. Adada Makarios tarafım
dan takip ve tatbik edilen politika bunun bir 
taklidi ve devamıdır. Bunlar Türk mallarını 
yağma etmek, yakmak, yıkmak, Türklerin ır
zına en şenî şekilde tecavüzde bulunmak ve her 
çeşit işkence, tehdit, zulüm ve katliâm gibi 
insanlık dışı davranışlarla, sinsi politikalarını 
aynen Girit'te yaptıkları gibi Kıbrıs'ta da ta-
kibetmişlerdir. Keza Lozan'da o tarihte Türkle
rin Rumlardan en az üç defa daha fazla bulun
dukları Batı - Trakya'nın Yunanlılar için stra
tejik önemini ileri sürerek elimizden almış ol
maları keyfiyeti de dün takibettikleri Megalo 
İdeanın bir neticesidir. Hattâ bu politikalarını 
daha kolay garçekleştirebilmeleri için Türk -
Yunan dostluk kisvesinden istifade etmeyi de 
asla ihmal etmemişler, Venizelos bu Megalo 
İdeanın başlıca yürütücülerinden biri olmuştur. 
Türk - Yunan dostluk maskesi altında Türklü
ğün canına kasdeden Megalo İdeanın tatbikatı 
daima Yunan lehine geliştirilmiştir. Bu mak
satla İstanbul'a bir yandan onbinlerce Yunan 
tebaalı Rumlar toplanmış, İstanbul Rumları ile 
işbirliği yaparak, Yunanistan'ın kalkınmasına 
yardımcı olan ekonomik bir sistem kurmuşlar ve 
kazandıkları parayı döviz olarak Yunanistan'a 
aktarmışlardır. Diğer yandan da bu faaliyetle
rini dinî kisvelere bürüyerek âdeta onlara kata
lizör vazifesi gören Fener Patrikhanesi bütün 
Yunan entrikalarını kurnaz bir şekilde yürüt
müştür. Ve hâlâ da aynı sistem içinde devam 
etmektedirler. Böylece Türklüğün varlığına kas-
dedilecek bu ekonomik sistem sonunda Türkler
den kazanılan paralarla Kıbrıs'taki Türk ana, 
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baba ve çocuklarının beyinlerine ve göğüslerine 
sıkılacak kurşunlar hazırlanmıştır. Patrikhane 
bir din kurulu değil, bir Yunan siyaset yuvası ve 
entrika mekanizması idi. Patrik Athenegoras 
Amerika'dan Türkiye'ye kasıtlı olarak gönderil
miştir. Heybeliada... 

BAŞKAN — S'aym îşigüzar bütün bunlar 
meselenin tarihçesi. Halbuki, Hükümet hakkın
da gensoru açılmasını mutazammm beyanda bu
lunacaksınız. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Sayın Başkanım, dünkü iktidarın 
tutumu ve hatalı görüşü... 

BAŞKAN — Efendim, bu Hükümetin... 
M. P. GRUPU ADINA HÎLMÎ İŞGÜZAR 

(Devamla) — Dünkü iktidarın tutumu ve hata
lı görüşünü hariciyenin görüşünün sakat oldu
ğunu ve bugünkü durumu arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetin gö

zünden şu kaçmaktadır, mevzubahis önerge 
bir genel görüşme önergesi değildir, bir genso
ru önergesidir. Gensoru 'önergesinde daima mu-
hatabolarak bir Hükümet vardır ve sonunda 
gensoru önergesi gündeme 'alınır görüşülürse, 
Hükümetin mesuliyeti veya ademi (mesuliyeti, 
Hükümetin düşürülmesi veya baki kalması 
mevzuubahsolacaktır. O bakımdan rica ederim 
Sayın İşgüzar meseleyi Anayasa muvacehesin
de daha açık tetkik edelim. (A. P. sıralarından 
«ne yapsın eline öyle vermişler» sesleri.) 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Bu benim yazdığım ve kaleme 
aldığım yazıdır. Yoksa sizinki gibi değil bu. 

BAŞKAN — Rica ederim, ıSaym İşgüzar, 
buyurun, lütfedin Başkanlığın bu istirhamını 
kabul edin, ona göre bir mütalâada bulunun, 
çok rica ederim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Sayın Başkanım, çok özür dile
rim; görüşlerimize müsaade buyurup beş - on 
dakikalık yer veriniz. Esbabı mucibesini arz et
mek suretiyle niçin lehinde olduğumuzu arz edi
yoruz. Yoksa buraya çıkmanın hiçbir mânası 
kalmaz, takdir edeceğiniz veçhile. Niçin genso
ru açılmasının lehindeyiz, bunu burada arz et-
met istiyorum. 

Heybeliada Papaz Okulunda Elenizm dâ
vasına militan yetiştirilmiş ve Yunanlıların 

Türkiye üstündeki 'emellerine daha 'Çalbuk ula
şabilmesi için kendi bünyemizde bize yıkıcı 
faaliyetler yapmıştır. Bunları arz etmek sure
tiyle biz lehinde oy kullanacağımızı söyliyece-
ğiz. Efkârı Umumiyenin bunları bilmesi gere
kir elbetteki, Yunanlılar bu emellerini Yunanis
tan'ın içinde ve dışında ve Türkiye içinde ol
mak üzere üç koldan yaptıkları siyasetle 'ger
çekleştirmişlerdir. Bunları birkaç kelime ile 
Yüksek Heyetinize arz etmek istiyorum. İngi
lizlerin bile 12 . 7 . 1878 tarihinde Kıbrıs Ada
sına çıktıkları zaman, o tarihte Lefkoşa'da Baf 
kasabasındaki kale üzerinde dalgalanan 'Türk 
Bayrağı merasimle indirilmiş ve yerine İngiliz 
bayrağı çekilmiştir. Bu seramonide İngiliz Va
lisi Amiral Lord John Heim riyaset mevkiin
de bulunuyordu. Adanın ileri gelenlerinin ha
zır bulunduğu bu merasimde, söz alan Kıbrıs 
Rum ortodoks kilisesi başpiskoposonun beya
natından bir ifadeyi burada söylemek istiyo

ruz : «Büyük Britanya'nın Îyonya adalıan gibi, Kıb
rıs'ın da Yunanistan'a ilhakına yardım edece
ğini ümidederim» demiştir. Bu da gösteriyor 
ki, Kıbrıs Osmanlılar idaresinde iken bile, Yu
nanistan'a ilhak hazırlıkları yapılmış ve İngi
lizlerin bize karşı tutumlarını (göstermiştir. 
Ada'ya ziyaret için gelen Britanya Sömürgeler 
Bakanına, Ada'nın Yunanistan'a ilhak edilmesi 
isteğinin defalarca tekrarlanmış olması da, Yu
nanlıların niyet ve takibettikleri emperyalist 
politikayı göstermeye kâfidir. Bütün bunlara 
rağmen, Yunanistan'ın takibettiği emperyalizm 
ve hayallerindeki Bizans - Rum İmparatorluğu
nun tahakkuku için yaptıkları faaliyetleri po
litikacılarımız görmemiş ve ibret dersi de al
mamıştır. Bu bakımdan tarihi bilımiyen veya oku
yup ibret dersi almıyan milletlerin Devlet adam
ları veya siyasileri, millet kaderinin mesuliyet
lerini ve şereflerini taşıyamıyacaklarına işaret 
etmek istiyoruz. 

Yunanistan'ın politikası sinsi olduğu kadar 
açıktır da. 16 Mart 1951 tarihinde Yunanis
tan Parlâmentosunda Sofdkles Venizelos'un 
teklifi üzerine Yunan Parlâmentosunun, İngil
tere'den Kıbrıs'ın resmen Yunanistan'a ilhakını 
talebetmek kararını almış olması da ıgerçeği 
görmek için kâfidir. Türkiye'nin haricî siyaseti 
ve Yunanistan'ın bugüne kadar tutumu karşı-

| smdaki durumumuza da temas etmek suretiyle 
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gensorunun açılmasının lehinde olan esbabı mu- I 
cibeyi bitirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, işte şimdi gir
diniz mevzua, gördünüz mü? 'Sabahtan beri ko
nuştuklarınızın sadet dışı olduğu kendiliğinden 
meydana çıktı. Buyurun şimdi. 

M. P. GRUPU ADINA HlLMl İŞGÜZAR 
((Devamla) — Size göre öyle, ne yapalım? 

İstiklâl 'Savaşından sonra kurulan Cumhuri
yet Hükümetinin basiretli ve enerjik politi'kası 
•maalesef günler geçtikçe âtıl bir duruma gel
miş, bir zamanlar dünyayı idare eden Türklerin 
adı, sanı âdeta dünya üzerinden silinmiştir. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, lütfen orayı da 
atlayınız. Geçmiş Hükümetlerin meselesini görüş
müyoruz. Mevzuubahis bir Hükümet var. 
Bu Hükümet hakkında gensoru verilmiştir. Çok 
rica ederim efendim Başkanlığı müşkül duruma 
sokuyorsunuz. 

M.P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Bu Hükümetin de bu duruma düş
memesi için izahta bulunuyorum, Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Mümkün değil beyeıendi, çok ri
ca ederim, dördüncü defa ihtarda bulunuyorum. 
Şu önümüzdeki metni, Sayın işgüzar anlayış sa- I 
Ihibi bir arkadaşımız, tekrar tetkik ediniz ve şu 

. esasa müessir tarafı neresi ise oraya geliniz. Çok I 
rica ederim. Biraz tetkik ediniz efendim. I 

M.P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Efendim, ben kendi. kalemime gö
re esbabı mucibesini böyle hazırladım, bilmiyorum 
tabiî. 

Her yeri ile haysiyetli ve o derece millî ve I 
cesur bir politika izlemek ve bu politikamızı bü
tün devletlere benimsetmek olmuştur. Cumhu- I 
riyetimizin kurucusu ve memleketimizin kurtarı
cısı Atatürk'ün takibettiği politika, bu politika I 
idi. Atatürk politikası ölümünden sonra, çeşitli 
tesirlerle hedefini değiştirmiş, dünyada kutuplaş
maların olduğu bu siyaset . vasatında gerekli 
dengesini bulamamış, bu yüzden de millî Ibir poli
tikaya sahibolamamıştır. Birleşmiş Milletlerdeki 
ufak devletlerin1 bizim aleyhimize oy kullanma
larının en büyük sebebi de siyasetimizin olmayışı, 
aktif ve çok taraflı b i r politika takibetımemiş 
bulunmamızdandır. Türkiye 'haricî politikasını I 
tek taraflı yürütmüştür, bugüne kadar, önce I 
Banduk ve dalha sonra da Kalhire konferanslarm-
daki tutumumuz, bugün alınan Birleşmiş Mîllet- | 
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ler kararı üzerine önemli derecede tesir etmiş ve 
siyasetimizin doğru olmadığını göstermiştir. Yıl
larca idaremiz altında yaşamış Arap âlemi ile, 
mazinin yarattığı müşterek bağları bir yana, di
nî yönden olduğu gibi, örf ve âdetler bakımın
dan da beraber olduğumuz taraflar çoktur. Bun
lar- (bir tarafa itilmek suretiyle vaktiyle Ata
türk'ün yaptığı Millî Mücadele havası içinde 
istiklâle kavuşmuş olan devletlerle, istiklâle, ka
vuşmak istiyen devletler, tek taraflı t&kifoedilen 
politikamızın bir neticesi olarak 'Türkiye hesa
bına kaybedilmiştir. Son Kıbrıs hakkındaki alı
nan kararlarla, dış siyasetimizin artık yeniden 
ele alınmasını ve millî- bir siyaset yolu bulma
mızı ortaya çıkarmıştır. Rusların Çarlık siya
seti devam ederken, Amerika'nın kuruluşundan 
bu yana takibetıtikleri menfaat politikaları ve 
Yunanlıların Bizans İmparatorluğunu ihya et
mek politikası güdülürken, bizim millî bir poli
tikadan mahrum oluşumuz, Kıbrıs'ı bu hale ge
tirmiştir. Hükümetlerimizin Kibri® hakkındaki 
tutumu ve takibettikleri siyaset memleketimizin 
âtisi baikı'mmdan hayati önem taşır. 

Bu bir Kıbrıs işi değil, Yunanlıların ilerideki 
Anadolu'yu ^almak için takibeıttikleri sinsi ve o 
derecede donukları istismar öden şımarık bir 
devlet siyasetidir. Günün birinde Kıbrıs'ın el
den çıkması vâki olursa, Yunanlıların İstanbul 
ve izmir'i istiveceklerine şaşmamak gerekir. 
Onun için ortada bir Kıbrıs değil, Türk varlığı
na tasarlanmış bir Yunan tasallut siyaseti var
dır. Bunun için biz esbabı mucibeleri burada 
arz etmek suretiyle Yüce Heyetin gensoru açıl
ması 'hakkındaki talebin lehine oy vermelerini 
talebediyoruz. Hükümetlerimizin maalesef tarihî 
vesikaları okumadıkları bir yana, siyasi temas-
İnirın neticelerinden de baıbensiz görünmektedir. 
Kıbrıs bahis konusu edildiği 'bir zamanda, zama
nın hariciye politikasını yürütmekle görevli Ha
rici ve Vekili Savın Necmettin Sadak'in 17 Ara
lık 1949 tarihinde söylemiş olduğu bir sözü de 
burada nazarlarınıza arz etmek istiyorum. Sayın 
Harici ve Vekili diyor ki : «Kıbrıs adam etrafın
da koparılmak istenen, yaygaralara karşı Yunan 
Devlet adamlarının aküâne Mark ın çok yerinde
dir. İngiltere'nin Kıbrıs'ı 'başka bir devlete ver
mek istediği hakkındaki hiçbir »ezinti yoktur. 
Kıbrıs'ı istiyenlerin en hafif suçlan İngiltere 
dostluğuna aykırı hareket etmeleridir. Yunan 
milletinin bu hakikatleri bildiğine şüphem yok-
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tur.» Bu "beyanat hariciye makamını işgal eden 
bir zatın tarihî "bilgisinin ve siyaset anlayışının 
geçmiş tatbikatların cümlesinden nasipleri ol
madığını ve siyasetinin kısırlığını göstermeye en 
canlı bir delildir. îşte Türk 'hariciyesi böyle el
lerde kalmış ve yıllarca unutulmuştur. Keza, 
Demokrat Parti grupu toplantısında, yine zama
nın Hariciye Vekili Sayın Fuat (Köprülü, «Kıbrıs 
•meselesi diye bir mesele yoktur» demiştir. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, efendim, Sayın 
Fuat Köprülü vefat etti. Sayın Fuat Köprülü 
çok eski bir Hariciye Bakanı. Ne alâkası var efen
dim bunlarla, çok rica ederim. Sabahtan beri 
hiç esasa girmediniz, Sayın tşgüzar size bu kür
süde yapmış olduğum tolerans hiç kimseye vâki 
olmnımıştır. Çok rica ederim, kürsüde sözü ke
silmiş hatip durumuna getirmemıek için âzami 
müsamahayı gösteriyorum. Fakat, siz bana en 
ufak bir yardımda bulunmadınız. Şu evrakınızı 
tetkik ediniz, neresi ilgili ise, orasını beyanda bu
lununuz dedim. Buna rağmen ricamı kabul et
mediniz, istirham ederim beyefendi. . 

M.P. GRUPU ABINA H Î I M Î ÎSGÜZAR 
(Devamla) — Şimdiye kadar arz etmiş olduğum 
hususlar ortada bir Kıbrıs meselesinin değil, or
tada bir Yunan ve Türk meselesinin bulundu
ğunu ve bunun şimdi ele alınmadığı zaman ile
ride telâfisi mümkün olmıyan büyük zararla
rın meydana gelebileceğini ortaya koymuştur. 
Bu hususa işaret edebilmek için gereken bâzı 
noktaları burada Tüce Heyete arz ettim. 

BAŞKAN — Usulî bakımdan mümkün değil 
beyefendi. 

M.P. GRUPU ADINA H Î I M Î İŞGÜZAR 
(Devamla) — Bu bakımdan diyoruz ki, aırtık 
Türk harici siyaseti gerçek ve enerjik yerini al
malıdır. Unutulma ve avutulma gafletinden kur
tulmalıdır. Bunun çıkar yolu da gensoru hakkın
da müspet rey vermek suretiyle gensoru açılma
lı ve 'bu vesile ile harici siyasetimiz hakkında 
partilerin ve bütün Yüce Meclisin görüşleri bir 
kere daha ortaya çıkmış olmalıdır. * 

(Saygılar sunarım. (Millet Partisi sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
hitabet kürsüsünden hatiplerin sözü kesilmiş 
ve kürsüden indirilmiş gibi bir durum karşı
sında kalmamasını temin için, Başkan olarak 
büyük bir çaba sarf etmekteyim. Fakat arka

daşlarımın da usulü dairesinde Başkanlığın bu 
toleransına âzami yardımcı olmalarını rica ede
ceğim. Üçüncü 'defa tekrar ettim, bahis mev
zuu önerge bir gensoru önergesidir. Ve bu gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 
Yüce Meclis huzurunda tartışılmaktadır. Çok 
rica ederim hatiplerin bilhassa bu noktalara 
dikkat sarf etmelerini ehemmiyetle tekrar ri
ca ederim. 

Buyurun T. 1. P. Grupu adına Sayın Kur-
tel. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
önergede Kıbrıs, İmroz ve Bozcaada, Patrikha
ne, Batı - Trakya ve 12 Ada gibi dış politika 
konularında Hükümetin pasif ve tavizkâr bir 
politika izlediği ileri sürülerek, Hükümet hak
kında bir gensoru açılması istenmiş bulunmak
tadır. Hükümetin izlemekte olduğu politika 
dolayısiyle gensoru konusu yapılıp görüşülme
si istenen mevzuların hayatî ehemmiyetini Yü
ce Meclisin takdir edeceğinden eminiz. 

Sayın milletvekilleri, hatırlıyacaksmız Kıb
rıs konusu Birleşmiş Milletler Kurulunun al
mış olduğu karar üzerine Yüce Meclise getiril
miş ve bu konuda bir genel görüşme açılmıştı. 
Programında, Kıbrıs probleminin ne yolda 
çözümleneceğine dair kesin bir taahhütte bu-
lunmıyan bu Hükümetin, bu genel görüşmenin 
ışığı altında Kıbrıs buhranına bir çözüm getire
ceğini ve olumlu adımlar atılacağını ümidetmiş-
tik. Muhalefette iken aktif ve enerjik bir po
litika sloganını sık sık tekrar eden Hükümet
ten, aktif, enerjik ve haysiyetli bir politika bek
lemek hakkımızdır. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs buhranı 1963 
Aralık ayında had safhaya girmiş ve böylece 
su yüzüne çıkmıştır. Buhranın patlak verdiği 
tarihten bu yana er^een olayları sövle bir ha-
tırlıyacak olursak, kötü sona doğru süratle yak
laştığımızı görürüz. Hükümetin son aylar için
de, Seçim ve Af Kanunu ile girmiş olduğu iç 
politika çekişmelerinden vakit ayırıp Kıbrıs 
buhranını, Kıbrıs olayları etrafında gecen hâ-
îoplfv-H lfvvtkı ölçüde değerlendirmek imkânının 

bulduğunu zannetmiyoruz. Ama şurasını unut
mamalıdır ki, Rum yöneticileri nihai hedefleri 
olan enonsis politikasına, enosise süratle yak-
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taşmaktadırlar. Enosis politikasına her gün 
bir adım daha ilerlemektedirler. 

Sayın .milletvekilleri, Kıbrıs buhranı pat
lak verdiğinden bu yana, hükümetlerin izledik
leri politikanın isabet derecesini ve gerçekten 
enerjik ohıp olmadığını tesbit ve takdir edebil
mek için geçmişe bir göz atmak lâzımdır. Kıb
rıs buhranı patlak verdiği zaman hangi nok
tada bulunuyorduk, bugün nereye gelmiş bulu
nuyoruz? Dün ile bugünün mukayesesi her şe
yi apaçık bir şekilde ortaya koyacak ve Hükü
metin enerjik politika yerine, bir atalet politi
kası içerisine girmiş olduğunu gösterecektir. 

Saym milletvekilleri, buhran patlak verdiği 
zaman, Kıbrıs Cumhuriyetinin hukukî dayana
ğını teşkil eden, Londra ve Zürih anlaşmaları 
bütünü ile işlemez halde değildi. Buhran pat
lak verdiği zaman anlaşmalar çerçevesinde 
münferiden de olsa, Kıbrıs'a müdahale etmek 
imkânlarına sahip idik. Rum cemaatinin ya
nında, Türk cemaatinin de halklarını teminat 
altına alan Anayasa işler halde idi. 3 ncü dün
ya devletleri bize karşı açıktan açığa vaziyet 
almamışlardı. Kıbrıs Adası, henüz bu tarihler
de Rumların ve Yunanlıların .fiilen işgali altı
na girmemiş idi. Bugün ise Kıbrıs Cumhuriye
tine vücut veren Londra ve Zürih Anlaşmaları 
bütünüyle işlemez hale gelmiştir. Birleşmiş Mil
letler Ckmel Kurulu, almış olduğu kararla Lond
ra ve Zürih Anlaşmalarını bir tarafa itmiş ve 
Kıbrıs'a müdahale hakkımızın hukukî dayana
ğının bulunmadığını tesbit ve tescil etmiştir. 
Anayasa, Kıbrıs'ta yaşayan Türk cemaati için 
artık bir emniyet belgesi olmaktan çıkmıştır. 
Emperyalist devletlerin karşısına hatırı sayılır 
bir güç olarak çıkan 3 ncü dünya devletleri 
gerek Kahire Konferansı ve gerekse Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda; bize karşı, bizim 
politikamıza karşı açıktan açığa vaziyet al
mışlardır. Aradan geçen zaman zarfında Ada 
fiilen Yunanlıların ve Kıbrıs Rum cemaatinin 
işgali altına girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, dün ile bugünün mu
kayesesi, Hükümetin basiretsiz tutumu ve iz
lenen politikanın isabetsizliğini ortaya koymuş
tur. Gerçekten de Kıbrıs buhranına çözüm ara
yan hükümetler, bugüne kadar çikarlı bir gö
rüşle ortaya çıkmamışlardır. Bugünkü netice 
bugüne kadar izlenen politikanın tabiî bir ne
ticesidir. 

Saym milletvekilleri, Hükümet izlenen poli
tika ile hatalar zincirine her geçen gün yeni bir 
halka daha ilâve etmektedir. İkili görüşme
ler bu hatalı politikanın son halkasını teşkil 
etmektedir. Buhranın başındanberi nihai he
def olan enosis politikasında Rumlarla beraber 
olan Yunanistan'ın bir dönüş yapmasını bekle
mek boş bir ümittir. Kıbrıs buhranına çözüm 
getirecek Hükümetin, dâvayı her şeyden önce 
emperyalist güçlerin elinden çekip alması şart
tır. İkili görüşmeler yerine, cemaat temsilcile
rinin de katılacağı Türk, Yunan ve Birleşmiş 
Milletler temsil çilerinin iştirakiyle bir yuvar
lak masa toplantısı yapılması lâzımdı. Cemaat 
temsilcilerinin temsil edilmedikleri ikili görüş
melerin netice vermiyeceği netice verse bile, 
cemaatleri bağlamıyacağı izahtan varestedir. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs buhranına bir 
çözüm bulmak için Yunanistan'la ikili görüş
melerin yapıldığını gazete havadisi olarak biz
ler de biliyoruz. Yalnız bilmediğimiz bâzı şey
ler vardır. Hükümet ikili görüşmelere hangi 
çözümle katılmaktadır? Hükümet müzakere 
masasına yeni bir görüş götürmüş müdür? Ye
ni bir görüş tesbit edilmişse, müzakere masası
na oturmadan önce, Kıbrıs Türk Cemaatinin 
görüşü alınmış mıdır? 

Saym milletvekilleri, Hükümetin müzakere 
masasına yeni bir görüş getirmediği ve şimdi
ye kadar olduğu gibi bundan böyle de hep kar
şı tarafın oyununa göre oyun tutturacağı Dış
işleri Bakanının beyanından açıkça anlaşılmak
tadır. Dışişleri Bakanı bir saym senatöre ver
miş olduğu cevapta aynen şöyle diyor: «Kıb
rıs konusunda önceden tesbit edilmiş ve katî 
esaslara müstenit bir politika takibinin isabet
siz olaoağı aşikârdır.» Bu cevap Hükümetin 
müzakere masasına evvelce tesbit edilmiş ve 
esasları tâyin edilmiş bir görüş götürmediğini 
ve bir görüşle gitmediğini açıkça ortaya koy-, 
maktadır. 

Saym milletvekilleri, 'Kıbrıs, İmroz, Bozca
ada, l12 Ada ve Patrikhane diye birbirinden ay
rı olaylar mevcut değildir. Birbirinden ayrı 
gibi görünen ve dış politikamızın önemli so
runlarını teşkil eden bu olaylar aslında bir zin
cirin halkalarıdır. Bu olayları ayrı ayrı müta
lâa etmeye imkân yoktur. Atatürkçü dış po
litikaya dönülüp bugünkü yalnızlıktan kurtul-
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madiğimiz müddetçe bu zincirin halkaları da
ha da artabilir. 

Sayın milletvekilleri, bugün milletin dikka
tini, iç politika çekişmelerine çekip unutturul
mak istenen bir Kıbrıs problemimiz vardır. 
Bu Kıbrıs problemi, Sayın Başkanın da ifade 
ettiği gibi, millî ve hayatî bir meselemizdir. Han
gi siyasi görüşe sahibolursak olalım, millî ko
nularda, milletçe elele verip, müşterek çözüm
lerle ortaya çıkmak mecburiyetindeyiz. Bu 
yönden Hükümetin, ikili görüşmelere geçme
den önce, muhalefet partilerinin görüşlerini al
mamış olmasını doğru bulmuyoruz. İkili görüş
melere müşterek ve nihai bir çözümle gitmemiş 
olmak ve hep karşı tarafın oyununa göre oy
namak, ikinci bir hatadır. Görüşmeler hakkın
da Kıbns Türk Cemaatine ve Parlâmentoya 
bugüne kadar her hangi bir bilgi verilmemiş 
olması üzerinde durulması gereken hatalı bir 
davranıştır. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs Rum yönetimi
nin Türk Cemaatine karşı takındığı insanlık ve 
Anayasa dışı son davranışlar Hükümeti uyara
cak mıdır bilemiyoruz. Yalnız şurasını çök iyi 
bilmek mecburiyetindeyiz. Rum yöneticileri 
Türk hükümetlerinin protestoları karşısında, 
artık muafiyet kazanmışlardır. Hükümet, Kıb
rıs Rum yöneticilerini protesto etmekle yetin
menin çıkar yol olmadığını artık anlamak mec
buriyetindedir. Yapılacak iş, Kıbrıs problemi
ni emperyalist devletlerin dışında yürütmek ve 
o yolda bir çözüm aramaktır. Her türlü üsler-
den temizlenmiş, silâhsızlandırılmış, bağımsız 
ve fedaratif bir Kıbrıs tezi tek çıkar yoldur. Bu 
tez etrafındaki politikamızı tesibit edip, bu te
zin inatla ve ısrarla takipçisi olmalıyız. Bu 
takdirde bugün bize karşı çıkan üçüncü dünya 
devletlerinin geniş ölçüde desteğini kazanmak 
imkânlarına sahibolacağımız muhakkaktır. 

Saym milletvekilleri, sözlerimin basında da 
arz etmiştim. Kıbrıs konusu daha önce de Yük
sek Mecliste bir genel görüşme konusu olmuştu. 
Bütün siyasi parti grupları açılan bu genel 
görüşme vesilesiyle görüşlerini ortaya koymuş
lardı. Bu eenel görüşmeden sonra geçen olay
lar Hükümetin hatalı politikasında ısrar etmek
te olduğunu göstermiştir. 

Savm milletvekilleri Kıbrıs konusu Meclise 
getirildiği zaman Sayın Başbakan Hükümet 
adına yaptığı konuşmada şunları söylemişti: 

«Milletçe üzerinde büyük bir titizlik ve haya
tî bir alâkayla durduğumuz Kıbrıs dâvası hak
kında bir genel görüşme açılmasını memnuni
yetle karşılıyoruz. Her zaman her meseleyi 
vatanperverlik ölçüleri içinde ve kudretle çö
zümlemeye muktedir Yüce Meclis Kıbrıs dâva
sında da en isabetli yolun seçilmesine, en isa-
Ibetü'i kararların alınmasına yardımcı olacaktır. 
Yüce Meclisin bir millî şuur olarak dâvaya 
hız kazandıracağına inandığımızı beyan ede
riz.»1 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın 
da ifade buyurdukları gibi, açılan bu genel gö
rüşme sırasında bütün siyasi partiler, bir mil
lî şuur etrafında toplanmışlar, meseleyi vatan
perverlik ölçüleri içerisinde ele almışlar. Kıb
rıs dâvasında en isabetli yolun seçilmesine, en 
isabetli kararların alınmasına yardımcı olmuş
lardır. Ama Hükümet bu genel görüşmenin 
ışığı altında meseleyi ele alm'amış takibetaıekte 
olduğu hatalı politikasında ısrar etmiştir. Gen
soru yapılan konular dün olduğu gibi bugün de 
üzerinde titizlikle ve hayatî bir alâka ile durdu
ğumuz millî dâvalarımız^ır. Dün olduğu gibi 
bugün de Yüce Meclis Hükümete yardım ede
cektir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye İşçi Partisi 
olarak, Hükümet hakkında gensoru açılması ta
raftarıyız. Hükümete düşen iş, sandalyeye 
oturup takibetmekte olduğu isabetsiz ve basi
retsiz politikanın hesabını vermektir. Genel 
görüşme açılmasına muvafakat eden bir Başba
kanın sorumluluğu bahis mevzuu olduğu za
man da, hesap vermekten çekinmiyeceğini ve 
bu gensoru açılmasına da muvafakat edeceğini 
ve memnuniyetle karşılıyacağmı ümidediyoruz. 
Ama Başbakan, sorumluluğu bahis mevzu ol
duğu zaman hesap vermekten çekinir ve par
makların adedine güvenirse, tarih ve Türk Mil
leti Başbakandan ve onun Hükümetinden bu
nun hesabını soracaktır. (Soldan gürültüler) Ve 
sormaya da muktedirdir. Takdir Yüce Heye
tinizindir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın İrfan Aksu, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA İRFAN AKSU (İs
parta) — Çok muhterem arkadaşlar, Londra ve 
Zürih anlaşmaları, Türk Milleti ve Türk Hü
kümetlerine, Kıbrıs Türklerine karşı birtakım 
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hak ve vazifeler yüklemiştir. Kıbrıs buhranı 
patlak verdikten ve müessif hâdiseler birbirini 
takibettikten sonra geçmiş, hükümetler, kanaa
timizce vazifelerini 'bu anlaşmalar çerçevesi 
içinde yerine getirememişlerdir. Vaktiyle, Kıb
rıs meselesi diye 'bir mesele ortaya çıktığı za
man, Büyük Meclis kürsüsünde zamanın Hari
ciye Vekili, Sayın Fuat Köprülü ve onu takiben 
Sayın Hikmet Bayur, «Türk Milletinin Kıbrıs 
dâvası diye bir meselesi yoktur» dediği zaman, 
kendi gruplarına mensup milletvekillerinin şid
detli reaksiyonuyla karşılaşmış ve ondan ^sonra
dır ki, Hükümet tutumunda esaslı bir değişik
lik yapmış ve bunun neticesinde Londra ve Zü-
rih Anlaşmaları temin edilmiştir. 

Türkiye'nin jeopolitik durumu, Kıbrıs'ın 
Türkiye için savunması bakımından haiz oldu
ğu stratejik ehemmiyet ve Kı'brıs'm Türk Mil
leti için bir şeref ve haysiyet meselesi 'olması, 
işin ehemmiyetini kendiliğinden ortaya çıkarır. 
Mesele sadece Kıbrıs'taki 120 bin Türk meselesi 
değildir. Bu mesele kabaran ve mütemadiyen 
tahrik edilen Yunan Megalo İdeaısma dur de
menin ve diyebilmenin bir meselesidir. Kıbrıs 
gibi millî 'bir mevzuda bütçe müzakerelerinden 
bu tarafa Hükümetin Meclisimize uzun müddet
ten beri malûmat vermemiş olmasını doğru bul
muyoruz. 'Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Söz
cüsü Profesör Nihat Erim'in de ifade ettiği gibi, 
'bütçe müzakerelerinden kısa bir müddet sonra, 
Sayın Hükümete mensup Hariciye Vekili, Baş
vekâlette 'bir toplantı yaptı ve grup temsilcileri
ne ve bu arada parti temsilcilerine malûmat 
verdi. O zamandan bu zamana kadar çok uzun 
bir zaman geçmiş olduğu halde, Hükümet her 
nedense parti yetkililerini ve grup temsilcileri
ni toplıyarak ne Mecliste ve ne de hususi mahi
yette ımalûmat vermek külfetini göze 'almadı. 
Bu bakımdan Hükümetin geçmişteki Büyük 
Meclisin sayın üyelerini Kıbrıs gibi fevkalâde 
mühim ve ehemmiyetli bir mevzuda tenvir etme
miş olmasını, hatalı bir hareket olarak görmek
teyiz. 

Şimdi, bir zamandan beri basından takibedi-
yoruz; halen Yunanlılarla Türk Hükümeti ara
sında ikili görüşmeler başlamış vaziyettedir. Bu 
ikili görüşmeler hangi esaslar nazarı itibara alı
narak Hükümetimiz tarafından yürütülmekte
dir ve Hükümet ikili müzakerelerden bir netice 
bekliyor mu? Zamanın Türkiye'nin ve Kıbrıs'

ta yaşıyan Türklerin lehine işlemediği muhak
kaktır. Esasen Sayın Başbakan Süleyman De-
mirel ve Sayın Dışişleri Bakanının grup temsil
cileri ile yaptıkları müzakerelerde bunu saraha
ten ifade etmişlerdi. Kıbrıs mevzuunda Milletçe 
Parlâmentoca ve gruplarca' kabul edilecek poli
tikamız nedir? Başlangıçtan beri bu mesele üze
rinde hükümetler mütemadiyen politika değiş
tirmişler, fbu yüzden ne istediğimiz ve nasıl bir 
neticeye ulaşmak istediğimiz bir türlü milletçe 
ve Türk efkârı umumiyesince anlaşılamamıştır. 
Bir ara «Kıbrıs Türktür» denilmiş, olmamış; bir 
ara «ya taksim ya ölüm denmiş, bu da tahakkuk 
etmemiş;» bir ara «federatif Kıbrıs Devleti» 
denilmiş, ibu da tahakkuk etmemiştir. Bugün 
Hükümet hangi politikayı Kıbrıs meselesinde 
izlemek istiyor, bunu Hükümet sözcüsü olarak 
konuşacak sayın Vekil arkadaşımızın Meclisi 
tenvir bakımından izah etmesini lüzumlu adde
deriz. 

Bugünkü son noktamız nedir arkadaşlar ve
ya ne olmalıdır? Bunlar, hepsi cevap bekliyen 
birer sual olarak ortada durmaktadır. Bizim (bu 
suallerimizi vaktiyle muhalefette bulunan Sayın 
Adalet Partisine mensup kıymetli 'arkadaşları
mız da, o zamanın iktidar partisi olan Cumhu
riyet Halk Partisi ve Koalisyon Hükümetlerin
den aynı açıklıkla sormuşlardır. Yeni Türkiye 
Partisi olarak pasif ve tâvizkâr politikadan bir 
netice çıkacağını zannetmiyoruz. Bu mevzuda 
Hükümetin daha ciddî, daha enerjik davranma
sını ve işin ehemmiyetiyle mütenasibolarak, 
Meclisi sik sık tenvir etmesini bekler, Yeni 
Türkiye Partisi Grupu olarak her türlü parti
zan davranışın dışında, Hükümetin bu mevzu-
daki iyi ve başarılı çalışmalarında maddi ve mâ
nevi desteğimizi daima yanında bulacağını ifade 
etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, patrikhane mevzuuna ge
lince; hakikaten patrikhane mevzuu millî bir 
dert ve dâva olarak: ortada dururken ve Parlâ
mentoya mensup bir sayın arkadaşımız, Patrik
hane ve ruhani liderlerinin yurt dışına çıkarıl
malarını teklif eden bir kanun tasarısı ise Mec
lisin veya komisyonların huzuruna geldiği bir 
anda, Sayın Hariciye Vekilini NATO Bakanlar 
Kurulu Toplantısında; patrikhanenin ve ruhani1 

liderlerinin yurt dışına çıkarılmıyacaklârı mea
lindeki beyanatlarını demokratik nizam ve par
lâmento rejimi ile kabili telif görmüyoruz. 
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Hükümetin vereceği izahatı dikkatle ve sami
miyetle takibedeceğiz. Hükümetin vereceği iza
hatı, Grupunrazu ve sayın Parlâmento üyelerini 
tatmin edecek mahiyette bulduğumuz tkadirde, 
gensorunun ikili müzakerelerin başladığı bu an
da açılması lehinde olmıyacağız. Ama, sorduğu
muz suallere vazıh ve sarih cevaplar alamadığı
mız takdirde, sırf Hükümeti iyice denetlemek ve 
Hükümete ışık tutabilmek maksadı ile reyleri
miz gensorunun açılması lehinde olacaktır. He
pinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Y. T. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Talât Asal, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (Zon
guldak) — Çok Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekilleri1; Kıbrıs mevzuunda, muhterem Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu adına veril
miş bulunan gensoru önergesi vesilesiyle Adalet 
Partisi Meclis Grupunun görüşlerini arza çalı
şacağım. 

Evvelemirde Sayın Başkanlığın da mütaad-
dit ikazları veçhile gensoru- müessesesinin üze
rinde durmak mecburiyeti vardır, bu konuyu 
iyice anlıyabilmek ve anlatabilmek için. Takdir 
buyurulur ki, gensoru bir murakabe vasıtasıdır 
ve murakabe vasıtalarının en ehemmiyetli ve 
önemlisidir. Genel görüşme ve soru gibi muraka
be vasıtalarının ötesinde gensoru siyasi mesuli
yete yol açan bir müessesedir. O itibarla genso
ru... (T. î. P. sıralarından «sadede gel» sesleri) 

BAŞKAN — Sadedi takdir Başkana aittir. 
A. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (De

vamla) — Gensoru önergesinin dayandığı sebep
ler ve gündeme alınmasını zaruri gösteren delil
ler ortaya konulmak icabeder. Bunun dışında, 
bir grupun yaptığı gibi, ta Necmettin Sadak za
manından alıp bir çeşit tarih dersi havası içeri
sinde gensoru önergesinin müzakeresi, mnindeme 
alınıp alınmamasının tartışılması kabil değildir. 
O itibarladır ki, bir ders mahiveti arz etmese 
dahi söylediklerimin bir ikaz mahiyetinin kabul 
buyurulmasında zaruret vardır. 
~ Î S M A Î L HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Siz de usul dersi veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan çok rica ede
rim.... 

ÎSMAlL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Başkanım, usul dersi veriyor, niçin müdahale et
miyorsunuz?. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan müsaade eder
seniz, şimdi Sayın Asal meselenin köküne inerek 
tahlil etmektedir. (Sağdan, alkışlar) Gayet tabiî, 
alkışlara muhtaç değiliz. Meseleyi salimen düşü
nürseniz bu konunun gündeme alınıp alınmama
sı hususundaki mevzuubahis tartışmanın ne ol
duğuna! daha salim anlarsınız, rica ederim.... 
(Sağdan, «Konuşmayı tahlil etmesine ne lüzum 
var1» sesi) 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (De
vamla) — Bu noktaya tekrar arkadaşlarımızın, 
muhalefete mensup pek muhterem sözcülerin 
yapmış oldukları konuşmalardan cümleler ala
rak intikal ettireceğim ve neden genısıoru öner
gesinin gündeme 'alınmaması ic&bettiğini iza
ha gayret sarf edeceğim. 

Evvel emirde, nazarı itibara almamız lâ-
zımgelen şey, pek sayın önerge sahibinin öner
gesinde ileri sürmekte olduğu sebepler ve bu 
sebepleri dile getiren delililerdir. Bu sebepler 
varit mi, bu deliller sahih mi, bunlara istina-
detmek mümkün mü? Bunları tahlil etmek lâ-
zımgeliyor. Bu 'konuda Büyük Meclisi uzun 
uzun işgal edecek değilim. Ama bu sebepler, 
bu deliler üzerinde nirengi noktaları ile du
racağım. 

Sayın önerge sahibi, Kıbrıs meselesinde bir 
gizlilik havası 'estiği üzerinde durmakta ve bu
na inzamaımen hattâ Hükümettin Ikenıdi grupuna 
izahat vermemiş almasını kınamakta ve bun
dan dolayı gensoru açılmalıdır demektedir. 
Şunu büyük bir açıklık ve insafla ortaya koy
mak lâzımgelir 'M, Kıbrıs meselesi en imce, en 
hurda teferruatına kadar daima Büyük Türk 
Milletinin ve Yüce Meclislerin önıünde cere
yan eıtmdş, gelmiş - geçmiş ve hald hazır Hü
kümetler her fırsatta Büyük Millete ve Yüce 
Meclislerde cereyan ederken, büyük Türk Mil
letine Türkiye Radyoları marifetiyle duyu
rulmuş ve bütün siyasi parti grupları bu ko
nu üzerindeki görüşlerimi söylemişler, Hükü
met de kendi görüşünü izah etmiştir. O hale 
göre Kıbrıs meselesinde her mesele bizoe açık 
bir şekilde Yüce Meilislere ve Yp»e Türk 
Milletine duyurulmuştur. 

Ama bu noktada muhalefetin, Türkiye İşçi 
Partisi adına son konuşan arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi muhalefetin., tereddüt içerisinde 
bulunduğu noktalar varsa, şu geçmiş olan za-
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man içerisinde, Hükümetin kendilerini tenvir 
etmemiş bulunması noktasına mıâtuf itirazları 
varsa . ve bunda bir 'kusur aramak lâzımgelir-
se muhalefetin Anayasa gereğince, İçtüzük ge
reğince kendi imkânlarını düşünmesi iktiza 
ıederdi. Soru önergesi, yazılı soru önergesi, söz
lü soru önergesi, 'genel görüşme, gensoru Hü
kümetin izahlarda bulunması, Yüce Meclisin 
huzuruna gelmesli için kâfi ve vafi sebeplerdir. 
Ama, Hükümetin kendi takdir ölçülerini kına
mak, kendi takdir ölçülerini tenkid , ©tırnak ye
rine, muhalefetin o takdir ölçülerini kifayetli 
bulmuyorsa, Anayasa ve İçtüzüğün hükümle
rinden istifade >e)tmesi gerekir idi. Şu bale na
zaran igenso.ru önergesinin birinci maddesin
de bu 'konuda ileri sürülmekte bulunan sebep
ler varidolmamak ieabeder. 

Hükümet Adalet Partisi Parlâmento Gru-
puna izahat vermemiştir, ona dahi izsahajt ver
memiştir. Bu itibarla, Hükümet hakkında gen
soru açılmasını icabettiren sebeplerden birisi 
de budur, önergede (böyle denilmektedir. Fil
hakika Parlâmento grupları, Parlâmentonun 
uzuvlarındanldır, aıma malûmuâliniz Parlâ-
ımento gruplarının müzakereleri 'gizildir. Ko
nuşulup konuşulmadığı keyfiyeti tamamen bir 
siyasi teşekkülün kenidi iç bünyesine taallûk 
eder. O itibarla, diğer bir siyasi teşekkülün 
bir başka siyasi teşekkülün iç bünyesine taal
lûk 'eden bir meseleyi, gensoru önergesi olarak 
getirmesi, gensoru önergesinin sebebi olarak 
vaz'etmesi <eilbette M, Parlâmento hukukunun 
en basit kaidesine aykırıdır sevgili arkadaşla
rım. 

Bu önergenin birinci maddesinde deniliyor 
'ki, «Yunan Hükümeti Makarioıs'a bilgi veri
yor, onu haberdar ediyor.» Yuman Hükümeti
nin Makarioıs'a bilgi verip vermemesi her ha
lükârda Türk Hükümetini alâkadar eden bir 
mesele değildir. Yunan Hükümeti ister Maka
rioıs'a haber verir, islterse Makariosîa haber 
vermez. Bir .diğer Devletin, bir başka Devlete 
veya bir başka Hükümete veya bir başka mer
cie veya bir başka kişiye bir mesele hakkımda 
malûmat verip vermemesinin kusur ve veba
limi bir Hükümette arayıp bunu -gensoru ürıc> 
gesinin sebeibi telâkki etmek zannımızca in

safsızlık olur aziz arkadaşlarım. Hâdise böyle 
mi? Biz Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisini 
bu kürsüye hemen hemen tamamen meseleleri 

iyi tetkik etmiş, iyi deliller toplamış, bulmuş 
olaırak gelir ıgördük. Üzülerek arz etmek mec
buriyetindeyiz ki, ıbu önergenin grup adına 
verilmiş olması karşısında bu önergeyi veren 
arkadaşımız meseleyi zannederim bu balkımdan 
pek iyi incelememiş bulunuyorlar. Bugün Kıb
rıs Rum erkân umumiyesindn ve Yunan Bası
nının genellikle Hükümeti ve Yunan Hariciye
sini tenkid eden. tarafı, Yunan Hükümetinin 
ikili görüşmeler hakkında Makarios'a, Kıbrıs 
Rum makamlarına, Kılbrıs Rum halkına ve Yu
nan Halkına bilgi vermemekte bulunmasıdır. 
Burada C. K. M. P. adına konuşan Sayın Öz-
dağ birtakım gazeteler okudu ve gösterdi! Ben
deniz dikkatle takilbettim, temenni ettim sevgi
li arkadaşımdan; acaba benim elimde bulunan, 
şu biraz evvelki mâruzâtımın hudutları içinde 
olan gazeteleri de kürsüye getirecekler 'mi, 
söyiiyecekleir mi diye? Öylesine argümanlarla 
ısalMboidukları kanısında bulunan sevgili arka
daşımız ümidederdik ki, bunlara da sahifeolsım. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Gensoruyu açarsanız gelir. 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (De
vamla) — Şimdi mesele şu 'gensoru açılmasını 
icaJbett'iren sebep var mı, yok ımu? Bunu tarsin 
için, şu biraz evvelki beyanını tarsin için iki, 
üç tanıe vesika vereceğim. , 

Mjeselâ, Kıbrıs'ta münteşir Elefteria Ora 
Gazetesinin 7 Temmuz 19G6 tarihli nüshasında 
şunlar yazılmaktadır, Yunanistan Dışişleri Ba
kanından «Adam» diye bahsetm'ekte ve şöyle 
ılevam etmektedir : 

«Bu adamın buraya girişinin rolünü anlı-
yamadığımız gibi, icraatını da araştırmak müm
kün 'olmadı. Her şeyi bir gizlilik içimde icra 
eden Yunan Dışişleri Bakanı Tumibas Kıbrıs 
aleyhine yapılacıak ıolan her hangi bir anlaş
manın bozulmaması için Yunan ve Kıbrıs hal
kı ile Makarias'dan da gizlemedi. Şayet yap
tığı icraat KıJbrıs lehinde olmuş olsa idi, hal
kın söyliyeeefc Ibir sözü kalmazdı. Görülüyor 
ki, Bay Tumibas Ankara'nın fikirlerinin bir 
cürüm ortağı olduğu kaçınılmaz bir hakikat
tir.» 

Yine 18 Temmuz tarihli bir Rum Gazetesin
de aynen şunlar siöyleniyor; «Müzakerelerin 
henüz izhari safhada olduğunu söylemek bir 
aydınlatma teşkil etmez. Bu yakışıksız ve ka-
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bul edilemıiyecek bir davranış olur. Bizimle 
alay etmekten .başka bir şey değildir.» 

Yine 26 . 7 . 1966 'tarihli Fri.eleftie.nos Ga
zetesinde;» Görüşmelerin nerede ve hangi tem
silciler arasında yapılmakta olduğu bale Ma-
ıkarios'a .açıklanmamaktadır» ıdeniilmekıtedir. 
Şu hale ;göre, gensoru önergesinin sebebini teş
kil eden ve gündeme alınması lüzumunu derpiş 
eden husus, şu delillerle varidoüım!amaik icabe-. 
der. Rum matbuatı, Yunan efkânumuımiJyesi 
hükümetin bu konuda izahlarda bulıun>m<am'a-
sından yakınmakta, ama Öaarda larikadaşıımıız 
bu bilgilerin verildiğini söylemektedir. Eğer 
Yunan gazetecilerinden daha fazla bu konuda 
bilgiye sahip ise, b (bilgileri, vesikaları Hükü
mete tevdi etmeleri ide ıbir vatanperverlik bor
cu olması ieabeder sevgili arkadaşlarım. (Ada
let Partisi sıralarından, bravo sesleri, alkış
lar). 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Gensoruyu 
.açın, .o 'zaman .bizzat getirip verelim. 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (De
vamla) — Sevgili arkadaşlarım, benim söylem
inim başında gensoru müessesesi hakkımda söy
lediklerimi pek sevgili bâzı arkadaşllarım baş
ka mânada .anladılar. Konu ile alâkası olma
dığını sandılar. Ama asıl konu, asıl nüve işte 
oraldadır. Dikkat ettim konuşmalara ve aynen -
zapıtettim. Sayın Özarda ikaz için söz aldı, «ikatz 
etmek için bu gensoru önergesini verdik» de
diler, bu ıbir. Sayın Profesör Erim, «Büyük 
Meclis huzurunda açıklamada bullunulmadığı 
içtin» dediler, «Hükümet bir bilgi vermelidir» 
(deldiler, «Tatile gitmeden önce izahlarda bulu
nulmasının tam zamanıdır» buyurdular. Bu 
izahların yapılmasını 'temim için musibet oy ve
receklerini söylediler. 

Sayın Özdağ, «sorumlu ve kusurlu araımaik 
niyetinde değiliz» dediler, «Tedbir ve karara 
davet ediyoruz» buyurdular, «Çözüm yolu bul
mak için verdik ve bu konuda ıda Sayın Erim'e 
katildik» buyurdular. Yine Türkiye İşçi Par
tisine mensup arkadaş, «Gensoru açılmasiyle 
Hükümete yardımcı olacağız» dediler. B'ütün 
bunları toplayınca, bir genel görüşme isteği 
meselesi çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Çünkü 
gensoru itimada müncer olur. Eğer Büyük 
Meclis itimat beyan etmezse, o Hükümet dü
şer. Sorudan ve genel görüşmeden farkı bura
dadır. Ama 'bir grup derse ki, Türkiye İşçi 
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Partisi adına konuşıan arkadaşımız gdıbi, genso
ru açılmasiyle Hükümete yardımcı olacağız 
derse, onun arkasından da itimat oyu vermiye-
ceğiz, böyle bir Hükümet ^çekilsin derse, gen
soru müesesesıi ile bu beyan mutlak surette 
Çelişir ve benimle ne derece felsefe ayrılığına' 
sahip bulunursa bulunsun, bu sevgili (arka
daşım, mutlak surette bu noktada bir hukukî 
katiyet olarak bendenize iştirak etmek zaru
retini duyar. 

Hükümetin bilgi verme müessesesi, hele 
tatile (girmeden evvel bilgi vermesi, yani Hü
kümetin bilgi verme müessesesi, bu konulanda 
mutlak ihtisası olan Sayın Profesör Nihat Erim 
de takdir buyuracaklardır ki, gensoruyla alâ
kası yoktur. Gensoru biraz evvel ifade ettiğim 
gibi ve Sayın Profesör İlhan ArsePin tabiriyle 
söyliyeyim, siyasi mesuliyete yol açar. Siyasi 
mesuliyete yol açan bir harekette bu nevi be
yanların bulunmasında isabet olmamak ieabe
der. Hele Sayın özdağ'm, «sorumlu ve kusur
lu aramak niyetinde değiliz.» sözüyle gensoru 
müessesesinin esprisini, esbabı mucibesini telif 
etmek imkânı Anayasamızın 89 ncu maddesi mu
vacehesinde yoktur. Genel görüşme açılmasını 
isteselerdi, bunları söylemek imkânına sahip 
idiler. İşte bendeniz meseleyi bidayette vaz'eder
ken bundan dolayı vaz'ettim. Hele Sayın öz
dağ'm şu sözlerine katılmanın imkânı olmadığı
nı derpiş etmek isterim : «Rıza gösteren Hükü
meti meşru addetmiyeceğiz.» buyurdular. Hü
kümetlerin meşruiyetlerini kaybedip etmemeleri 
tamamen Anayasa düzeni içerisinde Büyük Mil
lete mevdu bir vazifedir. Yoksa, Sayın özdağ'-
m kendi takdir ölçüleri içerisinde, Türkiye 
Cumhuriyetinde bu Anayasa nizamı devam etti
ği müddetçe onun takdir ölçüleri içinde bir 
Hükümetin meşru veya ademi meşru olması hali 
bahis mevzuu olamaz. Tam bu noktada şunu 
söylemek istiyorum ki, Türkiye'de artık bu nevi 
tehditler ve bu nevi safsatalar bitmelidir, sev
gili arkadaşlarım. (Adalet Partisi sıralarından 
alkışlar) 

Sözlerimi bağlarken şunu ifade etmek iste
rim ki, Adalet Partisi İktidarı olarak ve bizim 
iktidara geldiğimiz günden bugüne değin Kıb
rıs'ta emrivakiler olmamıştır. Alayımız Yüce 
Meclisin pek muhterem üyelerinin takdir buyu
racakları veçhile hiçbir taviz verilmeden za-
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manmda hizmete gitmiştir. Kıbrıs anlaşmaları 
değiştirilemez, bu ancak tarafların rızasiyle ta
dil edilebilir. İki cemaatten birinin diğerinin 
tahakkümü altına girmesine müsaade edilemez. 
Aslolan Türk soydaşlarının güven içinde yaşa
malarıdır. Kıbrıs, hiçbir suretle tek bir Dev
lete ilhak edilemez. Bulunacak hal tarzı Lozan 
Ahitnamesinin yaratmış olduğu Türk - Yunan 
münasebetlerinin muvazenesi içinde olmalıdır. 
Adalet Partisi İktidar olarak genel görüşmeler 
esnasında ortaya koymuş olduğumuz politika 
bu olmuştur, esaslar bu olmuştur ve bunun dı
şına da çakılmamıştır. Binaenaleyh, gensoru açıl
masına taallûk eden önerge ve bu önerge üzerin
de muhalefet gruplarının göstermiş bulunduk
ları sebep, kendi beyanlarının şu tahlilleri ve 
89 ncu maddenin sarahati muvacehesinde evvelâ 
yasanın anasırının tekevvününe imkân vermek
tedir. Meselenin esası bir tarafa, meselenin 
usul yönünden Anayasanın 89 ncu maddesinin 
ifade ettiği bu açıdan gensoru önergesinin gün
deme alınmaması iktiza eder. 

Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, grupu-
muz adına saygılarımızı sunarız. (Adalet Partisi 
sıralarından alkışlar) 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, bana benim söylemediğim fikir
ler izafe edilmiş, mal edilmiştir. Lütfen tavzihe 
imkân veriniz. 

BAŞKAN — Lütfedin, bunlar ne şekilde iza
fe olmuştur, evvelâ ben bileyim, yerinizden 
ifade ediniz efendim. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karamsar) — 
Benim, milleti ve onun iktidarını tehdidettiğim, 
safsatada bulunduğum ve böyle bir netice... 
(Adalet Partisi sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sizin gürültünüz
den duyamıyorum. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Ben böyle bir şey ifade etmedim. 

BAŞKAN — «Hükümeti meşru olarak ka
bul etmiyorum.» dediniz, ona cevaben arz etti
ler. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Balkın Sayın Başkanım, zatıâliniz de anlamamış
sınız. Lütfen fikrimi tavzihe imkân verin. 

BAŞKAN — Zaptı biraz sonra getirtir, ifa
denizi okuturuz efendim. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Ama sataşma da var, söz verin fikrimi izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Efendim zabıtları getirteyim, 
inceliyeyim de ona göre zatıâlinize söz verip 
vermeme hususunu takdir edeyim beyefendi. 

Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-

LAYANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi) — Muhterem arkadaşlar, Aydın Millet
vekili ıSaym özarda; Kıbrıs, imroz ve Bozca
ada, Patrikhane, Batı Trakya, 12 Ada, Türk -
Yunan münasebetleri gibi çok geniş ve şümul
lü sahaları ihtiva eden konularda bugünkü Hü
kümetin izlediği politikayı pasif ve tavizlkâr 
bulduğu iddiasiyle bir gensoru açılmasını iste
miştir. Sayın Milletvekilinin önergesinde ileri 
sürülen iddia ve ithamlara cevap vermeden ev
vel, bu konu üzerinde genel olarak bâzı maru
zatta bulunmama müsaadelerinizi rica edece
ğim. 

Hükümetimiz iktidarı devraldığının ilk haf
talarında, üstelik Birleşmiş Milletler Asamble
sinde kendi görüşüne hiç de uygun olmıyan bir 
karar sureti çıkarılmasının hemen ferdasında 
bu konularda açılan bir genel görüşmeyi kabul 
etmiş ve Yüksek Meclislere ^gerekli mâruzâtta 
bulunmuştum. O gün olduğu gibi bugün de, 
Türk Milletinin en önemli bir millî dâvası olan 
Kıbrıs meselesinde, Hükümetimizce yapılan her 
türlü tasarrufun bütün sorumluluğunu omuz
larımızda şerefle taşımakta ve her türlü hesa
bı heran vermeye amade bulunmaktayız, (Ada
let Partisi sıralarımdan alkışlar) 

Bizim Kıbrıs meselesindeki davranışımız, bu 
bu konuyu tartışmalar dışına çıkarmak istiyen 
teenni dolu tutumumuz, her ıhanıgi bir endişe 
veya tereddüdün mahsulü değildir. Sadece bu 
millî dâvayı bütün siyasi teşekkülerimizin, Bü
yük Milletimizin emellerine uygun bir neticeye 
ulaştırabilmeyi sağlamak ve oldukça grift bir 
siyasi problem halini almış, bu çetin meselenin 
bünyesinde taşıdığı şartlara riayet edersek, de
vamlı bir çözüm yolunu barışçı olarak bulmak, 
gerçekleştirmek arzusuna dayanıyor. Sözün bu
rasında, Senato kısmî seçimleri esnasında ikili 
görüşmelerin devam ettiği bugünlerde gerek 
bütün muhalefet partilerimizin, gerekse akide
si istikameti ne olursa olsun Türk Basınının 
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bu millî dâvaya gölge düşürmemek için elden 
gelen gayreti ve kendilerinden beklenen hami
yetli, milliyetperver davranışı titizlikle göster
miş olduklarını kaydetmek isterim* Bu takdire 
'şayan vaziyete bir istisna teşkil eden bugünkü 
gensoru önergesi, 'arzumuz hilâfına Hükümeti
mizi de tekrar bu konu üzerinde bâzı mülâha
zalar serdetmeye mecbur bırakmıştır. Temenni-
ederim ki, gensoru açılması veya buna ihtiyaç 
olmadığına karar verilmesi şıklarından hangisi 
tercih edilirse edilsin, bu konuda hep birlikte 
gösterdiğimiz ve göstermekte kararlı bulun
duğumuza kaani olduğumuzu ümit eylediğim 
isabetli hareket tarzı değişmiyecektir. 

Bu umumi mâruzâtımdan sonra müsaade. 
buyurursanız evvelâ muhalefet partisi sözcüle
rimizin işaret buyurdukları noktalara kısaca 
teım>as ettikten sonra gensoru önergesinin ihti
va ettiği konulara ve özüne ait cevaplarımı arz 
etmek istiyorum. 

Evvelâ ilk sözü alan anamuhalefet partisi 
sözcüsü Sayın Nihat Erim'in beyanlarına te
mas edeceğim. 

Her şeyden evvel Sayın Erim'in bu konu
daki tetkiklerinin ve seviyeli hattâ yapıcı ol
masına gayret edilen bir üslûp içinde ifade edil
miş olmasından dolayı kendilerine teşekkür et
mek isterim. Yalnız, kendilerinde tereddüt 
uyandırdığını anladığım bâzı noktalar hakkın
da ben de açıklamalarda bulunmak istiyorum. 
Sayın Erim, Kıbrıs meselesine son defa bu kür
süden bütçe konuşmaları vesilesi ile tarafım
dan temas edildiğini, ondan sonra yine Hükü
met Başkanımızın benim de katıldığım bir par
ti liderleri toplantısında buna değinildiğini ve 
ondan sonra iaradan beş ay geçmesine rağmen 
bu konuya hiç avdet edilmediği için, ikili gö
rüşmelerden Yunanlıların vakit kazanma, oya
lama gibi bâzı faydalar sağlaması ihtimalin
den endişe duyduklarını ifade ettiler. Bu vakit 
kazanma ve oyalanma meselesine biraz temas 
etmek istiyorum. 

Her şeyden evvel geçen vaktin Yunanlılar le
hine ve Türklerin aleyhine işlememesini sağla
manın şartları nedir? Bunun üzerinde durmak 
istiyorum. 

Acaba Ada'da zamanın hâdisesiz geçmesi bir 
müdahalenin, hattâ bir çatışmayı, bir savaşı göze 
aldıracak bir sebep, bir âmil olarak telâkki edil

mesi mümkün müdür ki, bir vakit kazanmak, bir 
oyalama bahis konusu olsun? 

Ada'da umumiyetle hatiplerimizin temas et
tikleri konulardan biri, fiilen Yunan işgali cari 
olduğudur. Ada'da hakikaten sayısı zaman za
man değişen ve en az miktarı bugünkü devrede 
olan bir Yunan fiilî kuvvetinin mevcut bulun
duğu vakıadır. Ada'da, dış âlemde hükümet mu
amelesi gören, anlaşmalara göre meşruiyetini 
kaybetmiş, fakat «de fasto» Rum idaresi olarak 
tanınan bir Rum Hükümetinin mevcut bulundu
ğu bir vakıadır. Yalnız meseleyi lâyıkı ile teşhis 
edebilmek için Ada'nm diğer tarafına, Türklerle 
meskûn tarafında atfmazar edip, orada cari ida
renin ne şekilde işlediğini tetkik etmenin de ar
tık zamanı geldiği kanaatindeyim. Bugün Ada'da 
adı konmamış, kendi ilân edilmemiş bir Türk Ce
maati idare ve hâkimiyetinin mevcudolduğu da 
bir vakıadır. (A. P. sıralarından, alkışlar) Türk 
kesiminde her türlü tesir ve nüfuzdan âri, kendi 
işini kendi halleden, kendi sınırları içinde kendi 
hâkimiyeti cereyan eden bir cemaat otoritesinin 
mevcudolduğu bir vakıadır. Bu cemaatin adı kon-
mımışsa bunun belki anlaşmalara riayet husu-
ıu'nda gösterilen saygıdan ve adı ilân edilerek an
laşmaları ihlâl hususunda Makarios İdaresine şe
rik olmamak endişesinden doğmuş olduğu da bir 
vakıadır. (A. P. sıralarından sürekli alkışlar) 

O kadarını da arz edeyim ki; bugün Türk 
kesimi haricinde bulunan ve ekseriyeti Türklerle 
meskûn bulunan çevrelerde dahi her türlü ihti
lâf mahallî Rum otoritesinin dışında halledil
mekte ve burada Makarios idaresinin hiçbir tesir 
ve nüfuzu cari bulunmamaktadır. Bununla bu-
njün Kıbrıs dâvasının halledilmiş olduğunu, bu
nunla bugün Kıbrıs dâvasında bizi tatmin eder 
bir durum mevcudolduğu iddiasında demlim. 
Her zaman olduğu gibi bu beyanlarımı kasdım 
haricinde ele alarak, Hükümeti bu yolda dâvayı 
ele almış veya halletmiş duruma düşürülmeme-
mi'zi bilhassa rica ederim. Yalnız, bazan bu kür
süde Ada'dairi cemaatimiz hakkında bugünkü 
şartlar, mazideki şartlara nazaran son derece ıs
lah edilmiş, hiçbir zaman tatmin edilmiş olma
makla beraber, kabili tahammül hale getirilmiş 
olmasına rağmen, meseleyi muhakeme ederken, 
her iki tarafı ile mukayese etmenin zaruretine 
işaret etmiş olmak için arz ediyorum. O itibarla 
oyalama taktiği hâdise çıkarılmadan, yeni emri
vakiler ihdas edilmeden, stotüko ihlâl edilmeden, 
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oyalamanın hangi tarafın lehine olacağı, bugün 
için. sarih olarak ifade edilir halden çıkmıştır. Bu 
Türk Cemaatinin direnme güç ve takatinin ölçü
süne ait bir bahse müncer olur ki, müsaade eder
seniz bu konuya Sayın özdağ'm ifadelerine işa
ret ederken ayrıca temas etmek istiyorum. 

Yunanlılar oyalıyarak neyi geciktiriyorlar, 
çatışmayı mı? O itibarla zamanın behemahal 
aleyhte unsur olduğu hakkındaki faraziyeyi bâzı 
şartlarla ve bâzı şartların ıslahı ile terk etmemi
zin mümkün olduğu kanaatinde bulunduğumu 
ifade etmek itserim. Sayın Erim, Galo Plaza ra
porunda da mevcudolan bugünkü statik durumu, 
meselâ beş sene dondurmak suretiyle bir çözüm 
yolunu muvakkat hal tarzı olarak teklif etmenin 
mahzurlarına işaret buyurdular. Bu noktai na
zarı kendileri ile paylaşırım. Böyle bir teklife 
asla muvafakat etmiyeceğimiz hususu ilgililere, 
teklife muhatap olur olmaz, bildirilmiştir. 

Sayın Erim, «Kıbrıs'ta bugün içinde Türk 
bulunmıyan bir Hükümet vardır» buyurdular, 
doğrudur. Kıbrıs'ta sadece. Türklerden mürek
kep fiilî bir idare ve bir otoritenin mevcudol-
duğunu da lütfen kabul etmelerini ben rica 
edeceğim. 

«Merak ediyoruz, beş aydır ne yapıldı, ne
den susuldu» dediler. Hoş bu beş aylık zama
nın merak edilecek fazla bir tarafı olduğunu 
zannetmiyorum. Bir ;ayı tatille geçmiştir. 
2 Mart ile 10 -15 Mayıs arası fcırfabeş aded gen
sorunun kıraatine hasredilmiştir. (A. P. sırala
rından gülüşmeler) 10 Mayıstan sonraki devre
de bildiğiniz gibi, bâzı kanunlarımızın çıkarıl
ması için iyi bir şekilde kullanılma yoluna gi
rişilmiştir. Ama, bu beş aylık devrede olan şey
ler de vardır. Kendileri buyurdular ki, «Dışiş
leri Bakanı son konuşmasında Kıbrıs işi statik 
hale gelmiştir» demişlerdi, öyle idi. Beyanatıma 
da işaret ettiler. Bu statik halden çıkarmak için 
tedbirlerimiz, teşebbüslerimiz olacaktır, oldu. 
Evvelâ bu meseleyi halletmemiz için en büyük 
engel olan Yunanistan Hükümetinin Dışişleri 
Babanı istifa etmek suretiyle bir ıgörüşme im
kânı ve zemini hazırlanmıştır. Ada'da bugünkü 
statüko böylece devam ederse, bunu bir emri
vaki telâkki ederiz. Eğer bu sükûnet böyle de
vam edecekse, siyasi bir çözüm yolu ufukta gö
zükmüyorsa,. o halde her iki cemaati ihata eden 
şartlar eşit duruma getirmelidir, iddiası tarafı
mızdan ciddî şekilde ilgililere duyuruldu. Her 

fırsattan istifade edilerek müttefiklerimizle ve 
uluslararası temaslarda imkân bulduğumuz dev
letlerin yetkilileriyle Kıbrıs hakkındaki görüş
lerimiz teati edildi ve meselenin âcil çözüm yo
luna bağlanması zarureti açıklandı. Galo Palaza'-
nın istifasını takiben, sıfatsız bu işe memur edi
len Bernardes'e durum tafsilâtiyle hikâye edil
di. Ve Birleşmiş Milletlerin de dikkatini çeke
rek meseleye bir hareket vermek ve bu mecra
sında yürütmek esbabına çalışıldı. Birleşmiş 
Milletlerde görüşümüz aleyhinde ısdar edilmiş 
olan kararın, hukukî mesnetten mahrum olma
sına rağmen, istismarına mâni olmak için ilgili 
devletler nezdinde müessir teşebbüsler yapıldı. 
Ve geniş ölçüde neticeler alındı. Bu karar ilti
hak eden devletler son tezahür eden vaziyetler 
muvacehesinde kararı desteklemiş olmanın bir 
Enosis vasıtası olamıyacağına ve karardan son
ra Yunan Hükümetince takınılan davranışların 
karşısında bulunduklarını Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine yazdıkları mektuplarla açık
lamış bulundular. Yüce Meclisin tasvibine maz-
har olan umumi dış politikamızın hatlarını 'gös
teren siyasetimizin icabı olarak - 'ki ondan böl-
geci ve zümreci bir davranış içinde değiliz - bir 
savunma nizamı içinde, müşterek bir savunma 
sistemi içinde bulunuşumuz, bu savunma dışın
da kalan memleketlerle iyi münasebetler tesisi
ne mâni değildir yolundaki anaprensibine daya
narak, Arap memleketleri ile, komşu memleket
lerle, Doğu Avrupa memleketleri ile münase
betlerimizi ıslah etmek, gerek arsıulusal dâva
larımızda ve gerekse her türlü münasebetleri
mizde siyasetimizi tarsin etmek bakımından 
gayretler gösterildi. Afrika'dalki memleketlerle 
ilişkilerimiz artırıldı ve bu. konudaki 'gayretle
rin daha da verimli hale getirmesi için mües
sir tedbirler alındı. Ve nihayet, ikili görüşmele
re girişildi. 

Ben Yüce Heyetinize maruzatta bulunurken, 
birçok arkadaşlarımın temas ettiği müşterek 
mevzuları sırası geldikçe umumi olarak cevap 
vermeyi ve ondan sonra aynı konulara bir da-
'ha değinmemeyi arzu ediyorum. O itibarla, bu 
ikili görüşmeler meselesine şuracıkta umumi ola
rak temas etmelkte fayda vardır. Yüce Yüce 
malûmunuzdur ki, Dördüncü Koalisyon devrin
den evvel Hükümetlerimizin takibettiği siyaset 
bilhassa Kıbrıs üzerinde kendilerine Yüce Mec-
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üste vâki istifsarlara verdikleri cevaplar; «me
sele bir Tür'k - Yunan meselesidir. Biz hâdiseyi 
»bu açıdan görüyoruz. Bu itibarla bu meselenin 
Türkiye ve Yunanistan arasında görüşmelerle 
halledileceğine kaaniiz. Görüşmelere talibiz. Fa
kat Yunanistan malum 'emelleri ile ve barışa 
sırt çevirmiş davranışı ile bu görüşmelere ka
tılmıyoruz. Müdahaleler mer'idir müdahale hak
kimiz 'bakidir. Ada'daki 'bayrağımız demek olan 
Türk Alayına, Türk Cemaatimin taaddisine 
mâruz tecavüzlere karşı bu hak tereddütsüz 
'kullanılacaktır:» yolunda hulâsa edilmekte idi. 

Şu halde, 3,5 senedir daima bu meselenin an
cak Türkiye ve Yunanistan arasında ikili görüş
melerle halledilebileceği ilân eden bir siyasete 
tevarüs etmiş olan bir Hükümet olarak bizim 
aldığımız tutum ve davranış ne oldu? Biz Bir
leşmiş Milletlerde istihsal edilen kararın akabin
de yaptığımız basın toplantısında, bizden evvel
ki hükümetlerin kanaatlerini, yani bu meselenin 
elbetteki müzakere yolu ile halledilmesinden 
başka çare olmadığını... Bu bir bedahattır, çün
kü hiç birimiz temenni etmiyelim, Allah öyle 
bir akıbeti mecburi kılmasın, ama harple de bit
se bu mesele nihayet hâl yolu bir masa başında 
müzakere edilerek olacaktır. Bunun müzakere
den gayrı bir hal yolu yoktur. Fakat, müzake
relere kapımız açıktır. Ama bundan sonra biz 
müzakerelere talip değiliz. Yunanistan arzu 
ediyorsa, şartlarını, tekliflerini getirsin, konu
şalım, demek suretiyle başka bir mecraya sevk 
ettik. Filhâl bu beyanımız muvacehesinde Yu
nanistan, resmen müracaat ederek, Kıbrıs me
selesini aramızda müzakereye talip olduğunu bil
dirdi. Kendisine bu müracaatı kâfi' görmediği
mizi, bu talebini yazılı olarak tevdi etmesini 
ve müzakereleri hangi esaslar üzerinde ve hangi 
neticeye varmak için yaptığını açıklamasını da 
istedik. Yüce Heyetinizde bugün sorumluluğu
nu deruhde ettiğim makamı benden evvel şeref 
ve yetki ile işgal etmiş arkadaşlarımız vardır. 
Bilirler ki, bir müzakere talebinin yazılı olarak 
istenmesi teamül değildir. Ona rağmen, bu hu
susta ısrarımız ve vâki tereddütleri yenmek için 
ısrarımızda sebatımız, Sayın Nihat Erim'in, 
«Bu müzakereler iyidir ,ama bizim bâzı açık tec
rübelerimiz var. Temenni ederim ve ümidede-
rim ki, Hükümet bunlardan gerekli dersi almış 
olacaktır.» işaretine hakikaten uygun olarak, 
hem müzakereye talibolan, hem de sonunda bu

nu istismar eden ve bu itibarla teamül dışı bile 
olsa, bizi böyle bir tedbire mecbur bırakan bir 
devlete karşı zaruri olan bir ihtiyati tedbiri idi. 
Müzakere talebi yazılı ve şartları mahdudolarak 
gelmiştir. Ve o çerçeve içinde devam etmeli
dir. 

Bu müazakerelerden ne netice umuluyor? Bu 
müazekereler istikşâfidir. Karşılıklı bir muta
bakat zemini aranmaktadır. Bulunursa, Kıbrıs 
meselesi halledilmiş mi olacaktır? Hayır. Bu
lunursa, Türk Hükümeti, bilhassa son genel gö
rüşmelerin ışığı altında bütün muhalefet parti
lerimizin bu mesele hakkındaki görüşlerine 
agâhtır. Türk Hükümeti Kıbrıs meselesinde 
Türk Hükümetinin nelere rıza gösterebileceğini 
her Türk Hükümeti gibi müdriktir. Bu esaslar 
dâhilinde gördüğü bir çözüm yolu bulunursa, 
elbette ki, Hükümete getirilecek evvelâ, Hükü
met de tecviz ettiği takdirde, Yüce Meclislere 
intikal edecek ve orada tasvip görürse hüküm 
ifade edecektir. Bu, her iki taraf için de böyle
dir. O itibarla, Türk - Yunan ikili görüşmeleri 
hakkında maziden alman derslerin icabı gibi 
hareket edildiğine, bana bu suali tevcih buyu
ran Sayın Erim'in mensubu bulunduğu muhte
rem siyasi teşekkülün, Yüce Heyetinizle birlikte 
kaani olmasını bilhassa rica edeceğim. 

Ondan sonra C. K. M. P. adına fikirlerini 
beyan eden Sayın özdağ'a arzı cevabetmek 
isterim. Evvelâ Adalet Partisi sözcüsünün de 
ifade ettiği gibi, «Biz bu görüşmeleri ve bu 
gensoruyu şunun için açtık, maksadımız sorum
lu ve kusurlu aramak değil, bu problemden 
kurtuluş için gerekli gücü yaratmaktır.» diye 
başlıyan, fakat; «pasif tavizkâr siyaset güden, 
enerjik müdahale yapmıyan bu Hükümeti so
rumlu görüyoruz.» diye biten ve aşağı - yukarı 
her maddesinde bu derin tezadı fazlasiyle ihti
va eden bu konuşmaya bâzı noktaları ile cevap 
vermek zaruret olur. 

Gerek Sayın özdal, gerek diğer hatip ar
kadaşlarımız, Kıbrıs dâvasının Kıbrıs'a has bir 
ihtilâf olmaktan ziyade Megalo tdea'mn ve 
Elenizmiıı yeni bir tezahürü okluğunu ifade bu
yurdular. Bu sanıyorum ki, çok konuşulmuş 
bir mevzudur. Ve içinde büyük gerçekler taşır. 
Ama, «Her garibin gönlünde aslan yatar.» Ben 
Yunan Milletinin veya Rum Cemaatinin hayal 
hanesinde vücut bulan Megalo İdea'mn ve Ele-
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rizmin tahakkukuna inanacak bir Türk tasav
vur etmiyorum. (A. P. sıralarından bravo ses
leri, alkışlar) Bu hayal olmaktan çıktığı gün 
Türkiye'den evvel, zannederim ki, kafasında 
bu hayalleri yaşatanları tahrip edecektir. 

Sayın hatip bâzı vesaik ibraz ettiler. Bun
lar Yunan matbuatı idi. «Olup bitenler gizle
niyor.» dediler. Garip talihimiz vardır. Millî 
sırları dahi gizliyemediğimiz ifade edilir, iddia 
edilir, sonra matbuatta çıkan, ajanslara geçen 
haberlere sansür koyduğumuz ve millete akset
tirmediğimiz iddia edilir. Sayın özdağ'm ma
lik olduğu gazetelerin değerli Türk basını ta
rafından elde edilmemesine, her gün resmî ma
kamlar tarafından kendilerine tevdi edilen dış 
ve Yunan matbuatı özetlerinin sansür konarak 
gizlenmiş olmasına bu devirde ve bu zihniyette 
bir imkân tasavvur etmek zannederim ki, abes
le iştigal olur. Bir sansürümüz yoktur. Mil
letten gizlediğimiz hiçbir şey yoktur. Millet
ten neler gizlendiğini bu hâdise gittiği gün Yü
ce Meclis öğrenecektir. (A. P. den, bravo ses
leri alkışlar) 

Kıbrıs'ta tevkif edilen Türk subayları hâ
disesi; üzerinde hüviyet varakası dahi bulunmı-
yan sivil kıyafette iki Türk subayı motosiklet
le anlaşmalar dışı, Türk kesimini izinsiz aşarak 
Rum kesimine girmiş, tevkif edilmiş ve diploma
tik teşebbüslerle mahkeme edilmeleri iddiası
nın önüne geçilerek iadeleri imkânı sağlan
mıştır. Kıbrıs'ta her şey güllük, gülistanlık 
değildir. Her iki tarafta zuhuru arzu edilmi-
yen hâdiseler olmaktadır. Ama vaziyet drama
tize edilmek istenildiiğ gibi de değildir. «25 bin 
kişi açıktadır.» buyurdular. Böyle bir vaziyet 
yoktur. Açıkta hiç kimse yok. Bütün köylerini 
terk ederek gelmiş ve geçen yıl hakikaten du
rumları müşkül olan soydaşlarımız bugün için 
müsait imkânlara kavuşmuşlardır. Barınaklara 
girmişlerdir ve önümüzdeki yılda bu konuda 
hiçbir sıkıntıları kalmaması için gerekli tedbir
ler de alınmıştır. Kibrısta iki ayrı kesimden 
bahsettiler. Rum kesiminden Türk kesimine gi
ren Rum pek mûtat değildir. Fakat Türk keşi-
minden Rum kesimindeki köylere Türklerimi-
zin, muayyen usullerle girip çıktığı varittir. Bu 
esnada aramalar yapıldığı doğrudur. Bu arama
ların, halin icaplarına, gerilmiş tansiyona veya 
düzeltilmiş siyasi vaziyetlere göre ivicaçlar gös

terdiği vakıadır. Ama bunu kendilerinin de 
işaret ettikleri gibi banyolarda katledilen kim
seler devrinden daha büyük bir fecaatla, mu
hakeme ve neticelerini ve tedbirlerini o yolda 
tavsiye etmenin hal icapları ve millî menfaat
lerle ne kadar kabili telif olduğu, üzerinde ko
nuşulacak bir hâdisedir. Beni en çok üzen, öz
dağ'm şu beyanı oldu : «Türk Cemaatinin di
renme gücü son haddindedir, bu mukavemet ya
kında bitecektir.» 

Muhterem arkadaşlar; Türk mukavemetinin 
sönmesine bel bağlayan düşmanların bile bun
dan ümidi kestiği, Türk'ün direnme hasletinin 
sonsuz olduğuna inandığı bir devrede kendi içi
mizden ve üzerinde milletvekili sıfatını taşıyan 
bir arkadaşımızın Türk mukavemetinden ümit 
kesmesini üzüntü ile karşıladım. (A. P. sırala
rından alkışlar, bravo sesleri) Bu hatalı bir iç
tihattır. Ve önümüzdeki günler böyle hatalı iç
tihada sahib olmanın hacaletini, bu iddia sahip
lerinin yüzüne çarpacaktır. Kıbrıs'taki Türk 
mukavemeti katiyen bitmez. Çünkü o mukave
metin kökü anavatandır, anamillettedir ve Yü
ce Heyetiniz dedir. (A. P. sıralarından, bravo 
sesleri, alkışlar) Bir Hükümeti yıpratmanın 
gayreti içinde, millî hasletlerimizi, millî cemaat
lerimizi ve Hükümetimizi tezyif yolunun yakı
şıksız bir tahrik olduğunu huzurunuzda söyle
mek mecburiyetindeyim. 

Millet Partisi temsilcisi Sayın Hilmi İşgüzar 
arkadaşımızın konumuzla alâkasını bir türlü 
tesbit edemediğimiz beyanları içerisinden, his
seme düşeni çıkarabildiğim sadece millî bir po
litikadan mahrum olduğumuz iddiası olmuştur. 
Yüce Heyetinizin tasvibine geçmiş bir iktidar 
programında millî politika vasfı yoksa, millî 
politika vasfının nasıl teşekkül edeceğini muh
terem hatibin bana izah etmesinden mesut ola
cağım. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Müsaade bu
yurursanız izah edeyim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Millî politika vasfı, 
hepimizin beğeneceği ve hiçbirimizin itiraz et-
miyeceği bir politika ise böylece ancemaatin 
idare edilecek bir Devlet mefhumunu bu bünye 
içinde pek tasavvur edemiyorum. 

İşçi Partisi Adına konuşan sayın hatip, «Ada 
fiilen Yunanlıların işgali altına girdi, Hüküme-
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tin basiretsiz tutumu buna sebeboldu.» buyur
dular. Zannediyorum ki, Ada'nın fiilen Yunan 
işgali altına girmesini ve bunun ne şekilde te
kevvün ettiğini hatırlarsak ve bugünkü fiilî du
rumla dünü mukayese edersek, gensoruya mü
teveccih olan bugünkü Hükümetin sorumluluk 
payını daha dikkatle tefrik etmiş olacağız. Fa
kat ben bu iddiaya, gensoru önergesinde pasif 
ve tâvizkâr bir politika güdüldüğü iddiasına ce
vap verirken, bu kısmı da cevaplandırmış ola
cağım için, şuracıkta temas etmeyi doğru bul
muyorum. 

«Hükümet hatalarına, hatalar zincirine yeni 
bir şey ilâve etti, ikili görüşmelere girmemeli 
idi» buyurdular. Kendilerine demin de arz et
tiğim gibi, mütemadiyen bu işin ancak müzake
re yolu ile halledileceğine kaani bir siyasetin 
muaddel şekline rağmen, Yunanlılar tarafın
dan vâki müzakere teklifini dahi reddetmenin, 
ne dereceye kadar politik icaplarla telif edile
ceğini Yüce Heyetinizin takdirlerine arz ediyo
rum. 

Yalnız ben Türkiye İşçi Partisinin sayın ha
tibine bir cihetten teşekkür edeceğim, bir cihet
ten de sual soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; yalnız, milletve
kiline sual soramazsınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGÎL (Devamla) — Peki efendim. Yüce' 
Heyetin takdirlerine bırakıyorum. 

Buyurdular ki, «Kıbrıs problemi emperyalist 
devletler dışında halledilmelidir.» Evvelâ, bu 
vazifeyi Hükümetinize tevcih ettiklerine göre, 
bu konuda olsun bizi emperyalist devlet telâkki 
etmedikleri için kendilerine teşekkür ederim. 

Yalnız İngiltere emperyalist, Yunanistan 
emperyalist, Kıbrıs konusunu halletmek için bu 
camia dışında hangi devletlerle netice alacağı
mız hususunda tavzihini kendilerinden rica ede
ceğim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sual soramazsınız. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-

LAYANGİL (Devamla) — Lütfederlerse... 
Sayın İrfan Aksu, Grup adına yaptığı beya

natta; Sayın Erim'e iltihak ederek, Hükümetin 
uzun müddettir bu konuda susmasını terviç et
mediklerini ifade ettiler. Hükümetin bu konuda 
izahat verilecek hale geldiği zaman, Yüce He
yetinize gerekli bilgileri vermekte gecikmiyece-

lini arz etmek isterim. Ancak, devam etmekte 
>lan bir müzakere safahatinden henüz Yüce He-
"löyetinize intikale salih bir netice alınmadan 
bir bilgi verilmesine imkân olmadığını da kabul 
buyurmanızı istirham ederim. 

Böylece grupları adına konuşan arkadaşları
nızın beyanlarını zannediyorum ki, kâfi derece
le açıklamış bulunuyorum. 

Sayın özarda'nın bu konuda takriri dışında 
.'erdiği izahat var. Fakat, bu izahatın içindeki fi-
'lirler önergesinde aynen mevcudolduğu için mü
saade ederlerse, önerge ile beraber kendilerini de 
cevaplamış olacağımı tahmin ediyorum. Evvelâ 
buyuruyorlar ki, görüşmeler Yunan Hükümeti 
tarafından her tarafa duyuruluyor, Türk Hükü
meti bu lâzimeye riayet etmiyor.1» 

Sayın Asal da temas etti. Bizim bildiğimiz bu 
görüşmelerde ketumiyetin her iki tarafça da m ^ 
hafaza edilmesine imkân hâsıl olduğudur. Bunun 
haricindeki iddia muhterem hatibin kendi görü
şüdür, öz malıdır. Ve burada yapılan beyanlarda 
da maalesef bunu tevsik eden bir delile raslan-
mamrştır. Ben iddia ederim ki, müzakereye katı
lanlar hariç, görüşmelerden her iki tarafın Dışiş
leri Bakanlığı teşkilâtı dahi haberdar değildir. 
Bu görüşmeler her iki tarafın Dışişleri Bakanı
nın sorumluluk ve murakabesi altında ve gizli
liği temin edecek en salih usullerle cereyan et
mektedir. Ve zannederim ki ilk defa olarak bu 
görüşmelerin muhtevasi hakkında ne bizim ta
raftan ne de bilhassa Yunanlılar tarafından dı
şarıya sızmış bir haber yoktur. Bu demek değil
dir ki, icabı halinde her iki hükümet kendi ce
maati ile bu konu üzerinde temas etmemiştir ve
ya etmiyecektir. 

Sayın önerge sahibi, ikili görüşmelerin Türk 
Parlâmentosundan, Türk Milletinden, hattâ gru-
pumuzdan gizli tutulmasının, bu organlara karşı 
umursamamazlığm bir ifadesi olduğu iddiasını 
serd ediyor. Zannederim ki, Yüksek Heyetiniz, 
bu iddianın şeriki olmıyacak. Evvelâ kendi gru-
pumuza izahat vermemiş olmamızın endişesini 
Sayın özarda'nın taşıması zannederim ki, lüzum
suz hattâ fuzuli bir gayrettir. İktidar partisi, 
hükümetini ne suretle murakabe. edeceği talima
tını her halde Sayın özarda'dan alacak değil. 

( A. P. sıralarından gülüşmeler) 
Görüşmelerinin muhtevasının gizli tutulması 

ise, meselenin mahiyeti ve bünyesi icabıdır. Sa-
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ym Erim iyi hatırlıyacaklardır. Birinci Acheson 
plânının muvaffakiyetsizliğe uğramasının başlı
ca âmilinin Makarios idaresine intkal ettirilen 
bu hal şeklinin adı geçen şahıs tarafından derhal 
açıklanmış olduğunu hatırda tutmamız icabeder. 
Evvelce de arz ettiğim gibi, Hükümet Kıbrıs işin
de Yüksek Heyetinize, bütün siyasi partilerimizi' 
ve Büyük Milletimizi tatmin edecek hal şeklinin 
hadlerini tâyin etmekte elbette müşkülât çekmi-
yecektir, bu unsurlarına vâkıftır. Onun için mü
zakerelerin çeşitli ve kasıtlı devrelerce istismarı
na meydan vermemek ve bu konuyu dejenere et
memek için, gizliliğin muhafazasındaki zarurete 
iştirakte mutabık olacağımızı tahmin ediyorum. 
Burada mühim olan mesele, muhafazasında za
ruret olduğu aşikâr olan bu gizliliğin temininde
ki müşkülâttır. Bugüne kadar bu husus sağlana
bilmiştir. Onun için bu konunun tetkik mevzuu 
olması sebeplerini de, anlatamadığımızı ifade 
edersek, bizi mazur göreceğinizi umarım. 

önergenin sayın sahibi bir hususu daha ten-
kidediyor : «îkili görüşmelere gayrimüsait şart
lar içinde başlandı. Kıbrıs'ta eski durum iade 
edilmeliydi, Kıbrıs Türklerinin emniyet içinde 
yaşaması sağlanmalıydı. Yunan askerleri Ada'-
dan çıkarılmalıydı ve görüşmelere başlanılma
lıydı.1» O zaman kendine şunu sormak icabeder; 
bütün bu hususlar temin edildikten sonra görüş
melere esasen ihtiyaç kalmaz. Görüşmeler kendi
sinin şart olarak vaz'ettiği şeylerin temini gaye
sine matuftur. Kıbrıs'ta eski durumun iade edi
lecek, cemaatin emniyeti sağlanacak, Yunan as
keri kapı dışarı edilecek ve sonra da görüşmelere 
başlanacak!.. Neyi konuşacağız? 

Buyuruyorlar ki, «Son aylar içinde Kıbrıs 
Anayasası mütaaddit defalar ihlâl edilmiştir. Bu 
ihlâller karşısında Garanti Andlaşmasımn ver
diği müdahale hakkı kullanılmadan müzakereye 
girişilmesi bu itibarla büyük bir hatadır.!» Şu 
Garanti Andlaşmasma ve müdahale hakkına ne 
kadar temas etmemeyi arzu edersek, bu mütema
diyen karşımıza çıkıyor. 

Son Anayasa ihlâllerinde maksut zannederim; 
Makarios'un Başkanlık süresinin uzatılması, 
Rum milletvekillerinin sürelerinin uzatılması 
gibi hâdiseler olsa gerektir. Fakat bu hâdiseler 
acalba ilk defa mı vâki oldu? Sayın özarda (bu hu
susları elbette iyi 'bilirler. Adaya bölük bölük 
Yunan askerleri çıkarılırken Anayasa değil, insan 

hakları ve insan hayatları çiğnenirken el atıl-
ımıyan ve daima mevcudolduğu iddia edilen mü
dahale haklarının 'bu kadar müzmin ıbir hâdisede 
!bu şekilde istimalinin bir hak demek olacağı mu
hakkaktır. Eğer bunu müdafaa ediyorlarsa, açık
ça ifade etmelerinde fayda vardır. 

'Garanti Anlaşmasının ve onun verdiği müda
hale hakkının mevcudolduğunda da her zaman 
olduğu 'gibi, Hükümetimiz de kaanidir, kesin su
rette kararlıdır ama bu hakkı kullanmasının 
zaman ve imkânı hugün için 'birtakım hususi hal 
ve şartlara muallak kaldığı da Ibir realitedir. 
Bu itübarla müzakerelere haşlanma zamanı 
hatalıdır, iddiasını Ikaibul etmiyoruz. Ve hu za
manın tâyinini her hangi hir milletvekilinin 
veya bir siyasi grupun rızasına değil, Hüküme
tin takdirine 'bağlı olduğuna inanıyoruz. Mü
zakerelere eşit şartlar içinde haslanılmadığı id
diası ortadadır. Fakat bu eşitsizlik hali ne za
man vâki olmuştur, hilmiyorum hunun haltırlan-
maısmda ve uzun uzadıya tafsilinde 'fayda var 
mıdır? 

• Diğer mühim bir iddia da, bilhassa şahsıma 
müteveccih Ibir iddia; Hükümetin Kıbrıs ko
nusunda evvelden tesblt edilmiş uzun 'veya kısa 
vadeli hır plâna dayanan şahit Ibir politikası bu
lunmadığı iddiasıdır. Ve bunun parlak hir de
lili ve vesikası da vardır. Bendenizin Sayın Sadi 
Kor>aş'm yazılı bir sorusuna verdiğim yazılı bir 
cevap. Onda sarahaten söylemişim; önceden tes-
hiıt edilmiş katî esaslara imüstenilt 'bir politika 
talkilbi isabetli olmaz, işte gördünüz mü? Hükümet 
ne vaptığını 'bilmiyor, ne istefçüğini (bilmiyor, 
Makarios ise üç seneden heri sabittir, ne iste
diğini biliyor. Bu perişanlıkla Ibu dâva yürü
mez. Bu lâtakrahüt selâta gibi. Bir tarafını 
söylüyor. Ama., ben o yazıyı neye yazımışım, ba
na sorulan nedir? Sayın özarda bunu açıklasa 
veva tetkik etmek fırsatını hulsaydı, zannede
rim ki, hu kadar fahiş hır hataya düşmiyecekti. 

iSaym Sadi Koçaş hana yazılı 'olarak soruyor; 
«Genel 'görüşmeler sırasında 'Senatoda hir be
yanda bulundum, acaiba ilgililerden, profesör
lerden Kıibrıs'taki dâvayı yaşamı'ş olanlardan 
bu vadide behresi olanlardan mürekkep bir yar
dımcı komisyon kurulsa da, hâdiselerin icap
larına göre bu meseleleri tetkik etse, bunda fay
da görür müsünüz, dedim. Siz de bana cevap 
verdiniz, istişari mahiyette olmak ve kararları 
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Hükümeti (bağlamamak şartiyle böyle bir komis
yonda fayda olabilir dediniz bu komisyon hâlâ 
kurulmadı »mı? Kurulsaydı şimdi ikili müzake
reler cereyan' ederken sıık sık danışma imkânı 
olurdu» diyor. Ben de kendisine verdiğim cevap
ta, böyle (bir komisyonun ancak istişari bir 
fonksiyonu olacağını, ikili müzakerelere Yu
nanistan'ın talibolduğunu, bu itibarla teklifin 
onlar tarafından geleceğini, gelecek teklife göre 
icalbmın düşünülebileceğini, daha evvel katı bir 
şekilde Yunanlılar bunu teklif ederlerse kabul 
edelim, 'bunun dışmdakine çıkamam diye bir 
karar vermenin ve böyle bir politika takibetme-
nin isabetli olmadığını ifade ettim. Ben bu me
selenin neden bu kadar kurcalandığını genel 
görüşmelerden beri merak ediyorum. Dördüncü 
Koalisyon devrinden beri Türk Hkümetinin 
Kıbrıs hususunda tesbit ettiği değişmez bir politi
kası mevcuttur. Bunun dört esaslı unsuru var
dır. 

Mua/hedeler yürürlüktedir, tek taraflı değiş
tirilemez. Adada iki cemaat vardır, 'birbirine 
tahakküm edemez. Cemaatler idareye iştirak et
melidir. Ada tek taraflı bir devlete ilhak edile
mez, Kıbrıs'a bulunacak çözüm yolunda Akde
miz'deki 'Lozan'la temin edilmiş muvazene ihlâl 
edilmemeli. 'Türk Hükümetinin' siyaseti budur. 
Bu anaısiya&elt içinde, bu gayeleri sağlıyaıcak 
mütaaddit alternatifler bulunabilir. 1, 2, 5, 10 
gibi... Bunların hepsi ayrı ayrı tetkik edilebilir. 
Ijffce esneklik lâzımdır dediğim, işte katî bir po
litika tesfbit edilmemesi diye arz ettiğim husus 
budur. Prensiplerimiz, esaslarımız, politikamız 
sabittir; bunları sağlıyacak mütaaddit şekiller, 
bunun içinde federasyon, kantona! sistem bir 
işaret olur. Türk Hükümeti bunları düşünüyor 
diye söylememek istediğim pek çjok alternatifler 
dâhildir. Maruzatımız bu. Sabit politika talkib-
eden Türk Hkümetidir. Esaslarını çizmiş, mu
ahedeler mer'idir, değiştirelim diyorsun, hiçbir 
muahede 'ebedi değildr, usulü dairesinde değiş
tirilebilir, ben de değiştirebilirim, ama muahe
deleri de ne şekilde değiştirirsek değiştirelim, 
bu esaslardan vazgeçmem demişim. Ama sabit 
politika takibettiği iddia edilen Makarios, bu be
yanatında istiklâlden başka çözüm yolu yoktur, 
der. Yunanistan'la gider enosis üstünde deklâ
rasyon yapar. Üçüncü dünya devletleriyle Ada
yı Üslerden tasfiye etmek istiyorum diye anlaşma 
yapar. Karşısındaki devletin arzusu o ise, emper

yalist emellere set çekmek için yapıyorum der ve 
bu yüzden artık asıl ne istediğini bilmeyen ve si
yaseti beynelmilel diplomasi sahasında hakika
ten büyük sarsıntılara uğrayan kendisi olmuştur. 
Biz ne istediğimizi biliyoruz. Bizim istediğimiz, 
Kıbrıs'taki 'Türk Cemaatimizin haklarını, emniye
tini gereği gübi korumaktır. Ada üzerinde Türki
ye'nin tarihten gelen ve stratejik durumuyla ilgi
li olan 'münasebetHerini teminat altına almaktır. 
Uzayıp gitmesi her sahada bizi birçok imkân
lardan mahrum bırakan bu ihtilâfa, hakkaniyet 
dairesinde Büyük Milletimizin rıza gösterece
ği, realist, haysiyetli bir hal çaresini süratle 
aramak, bulmak, tahakkuk ısaibasına çıkarmak
tır. O yoldayız, buna çalışıyoruz ve doğru bil
diğimiz bu yolda ilerliyoruz. Zannediyorum ki, 
ne 'istediğini ^111^0»' bugünkü Türk Hükümeti 
değildir. 

önerge sahibi tenkidlerinden Hükümet Baş
kanımıza da hisse çıkarmayı .ihmal etmemiştir. 
«Demirel, ilk zamanlarda Kıbrıs politikasına bü-
vük önem verir göründü, sonra Kıbrıs Türkleri 
dâvanın sahibi olmaya devam ettiği müddetçe bu 
dâvanın peşini bırakmıyacağız dedi. Bu işi millî 
bir dâva olmaktan çıkardı. Meselenin ağırlığım 
la Türk Cemaatinin sırtına yükledi gitti» diyor. 
Bilmiyorum bu teşhise ve bu kanaate Yüce He
yetiniz de şerik midir? Ama Kıbrıs'taki Cemaatı, 
Kıbrıs hilafının taraflarından birisi değildir ar
kadaşlar. Kıbrıs'taki Türk Cemaati, Kıbrıs ihti
lâfının esas unsuru ve cevheridir. Kıbrıs dâva
sını Selâmete götürmenin temel şartı, Türk Ce
maatinin mukavemet azmi olduğu münakaşa gö
türmez. Bu azmin de Büyük Milletimize has ha
maset ve milliyet hisleriyle meşbu bulunduğu ve 
en yüksek derecede de berdevam olacağı şüphe
sizdir. Demirel «devam ettiği müddetçe» demiş. 
Bu kayıtla işaret ettiği bu eşsiz meziyettir. Ya
ni, Türk Cemaatinin devam hasleti ve azmi bir 
şart değildir. Dünyalar, durdukça kabilinden, 
ebede kadar imtidadı olan bir katiyetin ifadesi
dir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Kıbrıs'taki Cemaatimizin bu yüksek fedakâr
lığına karşı, ekonomik ve sosyal sıkıntılarının 
giderilmesi de, Türk Hükümetine düşen bir ve
cibe olduğu aşikârdır. Hükümetlerimiz bu veci
beleri seve seve yerine getirmekte de hiçbir za
man tekasüf göstermemişlerdir. Bu hususa gös
terilen itina, hal icapları ve imkânlarımıza göre 
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yıldan yıla artmıştır ve zamanımızda da en yük
sek derecesini bulmuştur. Bu cümleden olarak, 
Kıbrıs Türk Cemaatine yapılan yardımları, mü
saadenizle yıllar itibariyle yüksek huzurunuzda 
zikredeyim: 1961 de: 4 321 000; 1962 de: 
8 067 000; 1963 te : 5 917 000; 1964 te : 
44 525 000; 1965 te : 73 385 000; 1966 da : 
113 356 000 lira. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Demek ki, bir cemaatin azmi ayakta tutul
mak için o cemaati tenmiye eden anavatanda, 
üzerine düşen halin icaplarını yerine getirmek
teki vecibesi dikkatle ifade edümektedir. 

Şimdi böylesine gayret ve itinayı, Demirel 
Kıbrıs meselesini millî bir dâva olmaktan çıkar
dı, cemaatin sırtına yükledi, suretinde tavsif et
mek zannederim ki, insafsız ve yakışıksız bir be
yandır. Sayın önerge sahibine demek lâzımdır 
ki, Kıbrıs dâvası şunun bunun sırtında değil, 
tümü ile siyasi sınırlar dışında damarlarında 
Türk kanı taşıyan büyük bir milletin omuzların
da durmaktadır. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 
Bu heybetli istinad bu dâvanın zafere ulaştırıla
cağının en büyük teminatıdır. Bu itibarla bilve
sile ile şuracıkta şunu kaydetmek isterim ki, 
Kıbrıs dâvasını millî dâva olmaktan çıkarmaya 
hiç kimsenin gücü yetmez ve yetmiyeeektir. 
Böyle bir iddiayı, üzerinde millet temsilcisi sıfa
tı taşıyan bir kimseden işitmekte Türk Milletini 
bihakkın yürekten yaralıyabilir. (A. P. sıraların
dan alkışlar, bravo sesleri) 

Şahsımla ilgili diğer bir iddia da, bendeni
zin bütün yetkilerimi aşarak, Patrikhanenin ka
pa tılmıyacağı hususunda Yunan Hariciye Nazı
rına teminat verme meselesidir. Bu iddiaya Ye
ni Türkiye Partisinin sayın hatibi de katılmış 
ve bunu parlömanter icapların dışında bulmuş
tur. Evvelâ arkadaşlarıma şunu arz etmek iste
rim: Bendenize Yüce Heyetiniz namına teminat 
vermeyi nasıl yakıştırırlar anlıyamadım. Ben bu 
kadar gafil olsam bile her halde muhataplarım, 
Yüce Heyetiniz adına verdiğim teminatı kabul 
de pek müsait bulunmıyacarlardır. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

Benim beyanımı lütfen okusunlar. Bu beya
nım Yunan Hariciye Nazırı Tumbas'a yapılmış 
değildir. Brüksel'e giderken Yeşilköy Hava Ala
nında bir gazeteci, Sayın özarda'nm kanun tek
lifini bahis konusu ederek, bu kanun teklifi hak
kında Hükümet olarak ne düşündüğümüzü sor
du. Dört Haziranda Yeşilköy Hava Alanında 

verdiğim beyanat şudur: Türk Hükümeti Pat
rikhaneye ruhanî bir müesese gözü ile bakar, 
bugün için Hükümetin Patrikhane üzerinde her 
hangi bir tasavvuru yoktur. Fakat her millet
vekilinin her konuda olduğu gibi, 'bu mesele 
için de kanun teklif etmek hakiki vardır. Bu
yuruyorlar ki, Anadolu Ajansı benim Tumbas'a 
katî teminat verdiğimi söylemiş. Anadolu Ajan
sının ne yazdığını bilmem. Ben Hükümetim adı
na konuşurum, bugün de konuşuyorum. Hükü
metimin patrikhaneyi kapatmak hususunda her 
hangi bir tasavvuru yoktur. Patrikhaneyi ka-

. patmak hakkında müspet veya menfi karar 
vermenin zamanının geldiğine kaani değilim. 
Ne kapatılmıyaoağına dair teminat vermek, ne 
yarın kapanacağını iddia etmek bugünkü poli
tik durumla kabili telif değildir. . 

Gensoru önergesinin 7 nci maddesi, im
roz ve Bozcaada meselesiyle, Batı Trakya 
Türklerinin mukayesesine inhisar ediyor ve 
Hükümetimizin seyirci kaldığı iddia ediliyor. 
Filhâl gerek İmroz meselesi gerek Batı Trakya 
meselesi Türk - Yunam münasebetlerinıin iyi ve
ya kötü gitmesine göre zaman zaman temev-
vüşler arz eden bir hâdise olmuştur. Batı 
Trakya Türkleri hakkında tatbik edilmekte 
ol aaı sinsi tedbirler mevcuttur. Türklerin em
lâk edinmelerine gizli idari tedbirlerle müma
naat edildiği bir vakıadır. Yunanlıların da İm
roz ve Bozcaada'daki Türk vatandaşı Rum 
asıllı kimseler üzerinde bu kabil tedbirler alın
dığı iddiası mevcuttur. Bu müteıkaibil iddiaları 
bugünkü atmosfer içinde karşılıklı mukayese 
etmenin ve muhasebesini yapmanın isabetine 
kaani değilim. Yalnız bu konuda gerekli her 
türlü tedbirin Hükümetimizce alınmış olduğu
nu ifade etmekle yetineceğim. 

Nihayet gensoru önergesinin son maddesi; 
<?yakın geleceğin Kıbrıs ve Yunan münasebet
lerinde nasıl bir inkişaf göstereceği bilinme-
rrtf'kle beraber, bugünkü pasif ve tavizkâr poli-
tikainın devamı Türk Milletine mutlaka zarar 
vereceği anlaşılmaktadır.» noktasına cevap ver
mek istiyorum. 

Yalnız her şeyden evvel, eğer gensoru öner
gesinde İmroz ve Bozcaada'nın zikredilmesi, bu 
iddialara karşı değil de, Yunanlıların imroz ve 
Bozcaada'yı bir mesele yapma hususuna işaret 
sayılıyorsa, İmroz ve Bozcaada diye bir mese-
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lenin mevcudolmiadığını, mevcudolamıyacağını 
ve böyle bir iddiaya kimsenin kudretyâbolamı-
yacağı hususunu katiyetle huzurunuzda ifade 
etmek isterim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Gelelim pasif ve tavizkâr politika iddiası
na : 

Hâdiseler, Yüce Heyetinizin Türk Milleti 
hattâ cihan kamu oyunun gözü önünde cereyan 
ediyor. 

İktidarımızın Kıbrıs meselesini devraldığı 
günle bugünkü gün arasındaki farkları teker 
teker işaret etmekte bilmiyorum ki, bir zaru
ret hissedilmekte midir? Yalnız 1963 hâdisele
rinden itibaren Türtk Alayının, birliğinin değiş
tirilmesi bile, ancak Girne yolunun açılması 
tavizi karşısında elde edilebilirken, Makarios'-
un Papandreu'ya yazdığı mektupta, ben bu hu
susta ısrar edemezdim, ama ısrarım iyi oldu 
ve bu şekilde bu meseleyi de hallettim itirafı 
ile, bu meselenin ne kadar hazin bir şekilde 
idare edildiği devirler ortada iken, Kahire Kon
feranslarına lâkayd kalınırken, Galo Plaza'nın 
ne kadar Türk aleyhtarı olduğu bizzat kendi 
Büyükelçiliklerâmizcıe feryadedilmesine rağ
men kendisi hahıişle arabulucu olarak kabul 
edilirken, Kıbrıs'ta, her gün Hükümeti gece 
yarılarına kadar meşgul edecek hâdiselerin zu
huru âdeta mûtat hale gelmiş iken, özet ola
rak:, Kıbrıs kaynar bir kazan halinde iken ikti
darımız devralmış ve değiştirme birliğini bilâ 
istizan sevk eden ve 4 ncü Koalisyon zamanın
da aldığı hudutlardan bir zerre dahi fedakâr
lık etmiyen, Namık Kemal Okulu, Evkaf 
Apartmanı gibi emrivâkileri şimdiye ıkadar gö-
rülmiyen bir halde ters yüzüne çevirip eski ha
line iade eden ve demin de arz 'ettiğim gibi 
Kubras'taki memnun olmadığımız hayat şartla
rını eskisine nisbetle hakikaten kabili taham
mül hale getiren iktidarımızdır.. 

Ben Özet olarak şunu söylemek istiyorum : 
Eskiden bu konuda iri iri, bol bol, lâflar söyle
nir, işler kötüye gider, şimdi çok şeyler konu
şulmuyor, fakat iyiye dönen bâzı şeyler vardır. 
Başta da ifade ettim, bu konuda her zaman. oL-
duğu gibi hesap vermeye daima amadeyiz. Genel 
görüşmenin açılıp, açılmaması Yüce Heyetinizin 
takdirine bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, gensoru. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-

LAYANG1L (Devamla) — Gensoru. Yüce He

yetinizi en derin saygılarımla selâmlarım. (A F. 
sıralarından bravo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Anaya
sanın 89 ncu maddesine göre verilmiş bulunan 
Kıbrıs hakkındaki gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması hususunda bütün parti grup
ları adına birer milletvekili ve daha sonra Ba
kanlar Kurulu adına Sayın Dışişleri Bakanı ko
nuşmuş bulunmaktadırlar. 

Bu arada Sayın Muzaffer Özdağ içtüzüğün 
95 nci maddesine göre kendisi söylemiş bulun
madığı bir beyanın izafe olunduğunu Riyaste bil
dirdi. Onu, zabıtları getirmek suretiyle tetkik 
ettim. Tetkikâtm neticesini Yüce Heyetinize 
arz edeceğim. 

Cümleyi aynen okuyorum, Sayın Muzaffer öz
dağ; «C. K. M. P. nin millete tercüman olan görü
şünü ifade ediyorum. Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türklü
ğünün şöyle veya böyle bir formülle Rumlara ve 
Yunanistan'a tâbiyetini ifade eden bir çözümü 
kabul etmiyeceğiz. Böyle bir çözüme rıza gös
teren Hükümeti de meşru telâkki etmiyeceğiz.» 
Aynen. Şimdi bunun üzerine Sayın Talât Asal 
şu beyanda bulunmuş. 

Aynen okuyorum: «Sayın özdağ'm şu söz
lerine katılmanın imkânı olmadığını derpiş et
mek isterim. Rıza gösteren Hükümeti meşru 
addetmiyeceğiz, buyurdular...» 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Meşru mu addediyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Özdağ, müsaade buyu
run Riyaste karşı saygılı olunuz, bu şekilde ha
reket etmeyiniz. 

«. . buyurdular. Hükümetlerin meşruiyetle
rini kaybedip etmemeleri tamamen Anayasa dü
zeni içerisinde büyük millete mevdu bir vazife
dir. Yoksa Sayın Özdağ'm kendi takdir ölçüleri 
içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasa niza
mı devam ettiği müddetçe bunun takdir ölçüleri 
içinde bir Hükümetin meşru veya gayrimeşru 
olması hali bahis mevzuu olamaz.» diyor. Bu, 
tamamen aranızda akademik bir münakaşa. Hiç
bir sataşmayı veya hilâfına beyanda bulunmayı 
tazammun eden bir hâdise yoktur. Direniyorsa-
mz oya koyayım. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Bir noktayı Sayın Başkanım müsaade ederseniz 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Yalnız sual sormayınız efen
dim, biraz evvelki gibi. 
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MUZAFFEB ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Zatiâlinize bir durumu arz edeceğim. Benim bu 
ifadem bir tehdidi tazammun ediyor mu? Ken
dileri bunu tehdit mi telâkki ediyorlar? 

BAŞKAN — Efendim şimdi, telâkki dediği
niz şey enfûsidir. Herkesin telâkkisi kendisinde 
saklı, kendisinde mahfuz. O bakımdan Yüce 
Meclisi alâkadar eden bir durum yoktur. Karşı
lıklı meşruiyet, gayrimeşruiyet meselesini mü
nakaşa edersiniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım konuşmalar 
bu şekilde bitmiştir. Anayasanın 89 ncu madde
sine göre verilmiş bulunan bu gensoru önerge
sinin gündeme alınıp alınmaması hususunu Yü
ce Heyetinizin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 19,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Adil Kurtel (Kars), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, biraz 
önce 15 dakika ara vermiş bulunduğumuz Birle
şime devam ediyoruz. 

Bu ara verme sırasında Millet Meclisinde bu
lunan bütün parti grupları yetkili arkadaşla
rımı Başkanlık odasına davet ettim ve kendile

riyle istimdaçta bulundum. Meclisin devamı 
ve Af Kanununun bu akşam devamlı mesai sarf 
etmek suretiyle çıkarılması hususunda hepsi de 
ittifak etti. (Alkışlar). Bu bakımdan sizlerin 
adına her birine ayrı ayrı teşekkürü bir borç 
bilirim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 
7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/147) 
(S. Sayısı : 122) 

2. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/131) (S. Sayısı : 91) 

BAŞKAN — Bu tasarıların ikinci defa açık 
oylamaları yapılacaktır. Müsaade buyurursanız 
bu açık oylamayı kupaları gezdirmek suretiyle 
intacedelim; muvafık mı efendim?.. (Muvafık, 
muvafık, sesleri.) İki kupa da gezdirilecektir. 

Birinci kupa, Milletlerarası Para Fonu ile 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının açık oylaması; diğeri, 4947 sayılı 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 
6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasıdır. Her iki açık oylama birlikte, ku
palar üyeler arasında gezdirilmek suretiyle ya
pılacaktır. 

3. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, vergi suç 
ve cezaların affı hakkında; Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
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nın, bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın 
terkikine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, bâzı siyasi 
suçlularla basın suçlarının ve bunlarla ilgili 
olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezala
rının affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Mahkemesince mahkûm edilen 
67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hak
kında; Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
bâzı suç ve cezaların affı hakkında Cumhuri
yet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 
arkadaşının, 20/21 Mayıs olayları ile ilgili suç
lular ile diğer bir kısım suçlularım, affına ve bir 
kısım idari işlemlerin değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu raporu (1/117, 2/81, 2/114, 
2/174, 1/101, 2/207, 2/223; Cumhuriyet Senato
su- 1/659) (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının gündeme 
alınmasına dair önerge vardır, bu önergeyi okuta
cağım, daha sonra önergede mündemiç her hu
susu ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Şimdi önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 

tasarıları ile tekliflerinin Cumhuriyet Senato
sunca 4 ncü ve 9 ncu maddelerinin değiştirilerek 
kabul edilmesi üzerine Komisyonumuzca Anaya
samızın 92 nci maddesi hükümlerine uygun ola
rak değişikliğe tabi tutulan maddeler yeniden 
tetkik edilmiş ve hazırlanan rapor Yüksek Mec
lisin tasvibine sunulmuştur. 

Bugün gelen kâğıtların 3 ncü sırasında yazılı 
olduğu şekilde Komisyonumuz raporunun bastı
rılıp sayın üyelere dağıtıldığı anlaşılmıştır. 

Konunun belirli ve aşikâr olan önemine bi
naen Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
lere dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
porunun gündeme alınarak diğer bütün işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini ve İçtüzüğün 
101 nci maddesi uyarınca raporun üyelere dağı
tılmasından itibaren henüz 48 saatin geçmediği 
göz önünde tutularak bu müddetten evvel görü-

(1) 79 a 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

şülmeyi temin edecek Genel Kurul Kararının is
tihsalini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu Başkanı 

istanbul 
ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
gede 'üç husus mündemiçtir. Birisi, Bâzı suç ve 
cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının bu
gün görüşmekte olduğumuz gündeme ithalidir. 
Evvel emirde bu hususu Yüoe Heyetin oyuna 
sunacağım. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki kanun tasarısı gündeme alınmıştır. 

Diğeri, gündemde mevcut bulunan diğer iş
lere takdimen görüşülmesini öngörmektedir. Bu 
bakımdan gündemde mevcut diğer işlere takdi
men Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki ka
nun tasarısının görüşülmesi hususunu Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir üçüncüsü, bu gelen kâğıtlara dâhil edilen ' 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun ta
sarının dağıtılmasından itibaren 48 saat geçme
miş olduğundan 48 saat geçmesi hükmüne bağlı 
kalmaksızın bu tasarının görüşülmesi hususunu 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi hu
susu derpiş edilmektedir, öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, öncelikle 
görüşülecektir. 

Eaporu okutuyorum. 
(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

okundu.) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun raporu
nu okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu ve ekli muhalefet 
şerhi okundu.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ka
bul ettiği metinden 4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 

MADDE 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayların
dan dolayı : 

a) ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm 
edilenlerin cezaları (15) sene muvakkat ağır 
hapse çevrilmiştir. 
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b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara 
mahkûm edilmiş olanların cezalarından (8) er 
senesi affedilmiştir. 

c) (8) sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı 
cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar fer'i ve mü
temmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin ne
ticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 

(a) ve (b) bendleri hükümlerinden fayda
lananlar hakkında, bihakkın veya meşruten tah
liye tarihinden itibaren, bu mahkûmiyetlerinin 
tabiî neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde 
bulundurulmaya, memuriyete alınmaya veya 
muayyen bir meslek ve sanatın icrasının men'ine 
dair hükümlerle, cezaların infazı hakkındaki 
647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu 
ve T. C. K. nun 173 maddesinin son fıkraları 
hükümleri uygulanmaz. 

1076 sayilı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü 
saklıdır. 

Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kûm edilmiş olup da, bu madde hükmünden fay
dalananların, meşrulen tahliyelerinde dışarda 
geçirecekleri 1/3 müddet af ile yapılacak indirim
den evvelki esas ceza miktarı üzerinden yapılır. 

BAŞKAN — Komisyon raporunu ve ona 
merbut muihalefet serililerini okutmuş bulun
maktayım.. Şimdi rapor üzerimde söz istetmiş 
bulunan arkadaşların isimlerini okuyorum. 

Şahsı adına Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu, Millet Partıiısi Grupu adına Sayın Kudret 
Bosuter, Cumhuriyet Halk Partisi G-rupu adı
na Sayın Coşkun Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — 4 ncü ve 
9 .ncu maddeler hakkımda ayrı ayrı efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Sayın 
Rifat Baykal Grup adına, Sayın thsıan Kaba
dayı şahsı adına, Sayım Yunus Koçak Grup 
adına. 

Sayın Kırea zaıtıâliniz 4 ncü '.madde üzerin
de mi? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, rapor üzerinde müzakere olmaz. 4 ve 
9 ncu madde üzerinde ayrı ayrı söz istedim. 

BAŞKAN — 4 ve 9 ncu madde üzerimde 
ayrı ayrı söz istediniz değil mi? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — 4 ve 9 ncu 
madde üzerinde ayrı ayrı grup adına söz is
tedim. 

BAŞKAN — Sayın Bosuter?.. Yoklar. Sa
yın Hatipoğlu, zatıâliniz 4 ncü madde, 9 ncu 
madde... 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— 4 ve 9 ncu madde üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, 4 ve 9 ncu mad
de efendim? 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayım Bosuter?.. Yok. Sayım 
Kınca C. H. P. Grupu Adına buyurumuz. 

Evvelemirde 4 mcü .madde üzerinde müza
kereler cereyan edecek ve onu takiben ayrıca 
9 ncu madde üzerinde 'müzakere cereyan ede
cektir. 

Buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(İstanbul) — Muhite rem .arkadaşlarım; af ka
nunu tasarısı/mm 20 - 21 Mayıs 1963 .olayları so
rumluları hakkındaki 4 ncü maddesi Cumhuri
yet Senatosunca ehemmiyetsiz bir değişikliğe 
uğratılmak suretiyle tekrar huzurumuza gel
miş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Halik Partisi Grupunun ka
naati odur ki, biraz ısonra arz edeceğim sebep
ler do/lıayıısiyle, Cumhuriyet Senatosunun 4 ncü 
ımadde olarak kabul ettiği metim Yüce Heye-
'tıimizce reddedilmeli ve böylelikle Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet .Senatosunun ilgili komis
yonlarından eşit adette seçilecek üyelerden 
.kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kar
ma Komisyonu çok daha mütekâmil 'bir madde 
metni hazırlayarak yine Millet Mecisi Genel 
Kurulunun huzurunla getirme imkânına ka
vuşturulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarımı, Cumhuriyet Halik 
Partisi Grupunu bu görüşe sevk edem sebep, 
genel olarak halkkaıniyet ve nesafet mülâhaza
larından gayri Anayasamızın 12 mci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan ve hiçbir zümreye 
imtiyaz tanınamıyacağımı emreden maddesinin 
icaplarına uymaktan başka hiçbir eodişe değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz . 
ki, genel afla özel af arasındaki belli başlı 
fark; genel af fim özel aftan ve kazai bir yol 
olan memnu hakların iadesinden farklı olarak 
suç ve suçluluğu ortadan kaldırması keyfiyeti
dir. Yani, genel affa uğrayan kimselerin işle-
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«dikleri fiiller üzerinden kanunen sadır ©Imuş, 
lisesin ilâmlarla konulmuş suç vasfı ortadan 
kalkar ve bıı ıkiiirnısıelarıin suçluluk vasfı orta
dan kalkar. Gerçi bâzı hallerde Artny asamı zır. 
iamri icabı olarak bu gilbi kimsie'ler, Tüıiklyr 
Büyük Millet Meclisi Üyesi ve Bakan olıaırn aç
lar. Siyasi Partiler Kanununa «öre siyahi parti 
üyesi olamazlar. Devlet Memurları Kanununa 
ıgöre Devlet memurluğuna alınamazlar. An
cak bunlar aslında bu gibi suçları Asliyeni]er 
için genel af çıkmasına, «şasen Anayasanın 
veya kanunun mâni olduğu yolunda tefsir edi
lemez. Tıpkı idari disiplin cezalarında olduğu 
gibi nasıl genel afla suç ve suçluluk kaldırıl
mış olmasına rağmen idari disiplin cezalarına 
bu keyfiyet tesir etmiyor ise, üzerinden suç 
vasfı kalkmış olan bu fiiller bizatihi bir fiil 
olarak' muayyen bir statü ile bağdaşımıaidıkları 
içindir ki, bu yasaklar ya Anayasa tarafından 
Veyhut kanun tarafından vaz'edilmişt'ir. Yok
sa bu yasakların mevcudiyeti bunlar hakkrntla. 
genel af çılkarılımıyacağı yolundaki bir naza
riyenin ortaya atılmasını gerektirmez. 

Şimdi muhite nem arkadaşlarım, Senato mct-
•ni aynen kabul ledli'ldiği takdirde Türk Ceza 
Kanununun 1.46 nci /maddesinden dolayı, yine 
Türk öc-za Kanununun halen af kapşaımı içi
ne salınmış olan askerî isyana ve itaatsizliğe 
teşvik suçlarına mültıaalljk 153 ncü maddesine 
göre mahkûm olmuş insanlar araısnıda zümre 
farkı, zümre imitiyazı yaratılmış olanaktır. Bi
raz sonra görüşeceğimiz 9 ncu madde, şimdi 
görüştüğümüz 4 ncü madde mahfuz tuttuğuna 
göre, 146 ve 153 ncü maddeleri Ceza Kanunu
nun, af kapsamı içine alınmış olmasına rağ
men, Ceza Kanununun bu maddelerinden mah
kûm olan belirli bir zümre, yani 20 - 21 Mayıs 
1963 olayları mesulleri affın kapsamı dışında 
tutulmuş olmaktadır. Bu, açıkça Anayasanın 12 
nci maddesinin son fıkrasına aykırı (bir husus
tur. Bir yandan gerçekten Anayasamızın baş
langıç kısmının ikinci fıkrası, Anayasa ve hukuk 
dışı tutum ve davranışları bir Anayasa kuralı 
olarak tesbit ettiği kimseler için, Anayasanın 
bu kuralını ve temel meşruiyet ilkesini dikkate 
almaksızın bir genel af çıkarken ıbu kimselere, 
tamamiyle eski devri ihya etmek ve restorasyo
na gitmek mânasına gelen bir tarzda bütün ka
mu haklarını, kamu şereflerini ve Devlet me
muru olma haklarını iade edecek tarzda bir ge-
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nel affa giderken, bir taraftan hattâ Yüksek 
Adalet Divanında Anayasa Mahkemesine ve 
Yüksek Soruşturma Kurulunda 'Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik toplantısına intikal etmiş 
olup da, diğer vatandaşlar için affın kapsamı 
dışında tutulsalar dâhi, Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilmiş olanlar mevzuubahsolun-
duktan bu dosyaları da genel afla ortadan kal
dırmaktayız ve ondan sonra 20 - 21 Mayıs 1963 
suçluları için, Ceza Kanununun 146 ve 153 ncü 
maddelerinden mahkûm olmuş olan kimseleri ve 
bunlardan genel affa Anayasa icabı 'mazhar 'ol
mamaları gereken kimseleri Anayasanın temel 
meşruiyet ilkesini hiçe sayarak genel alfa git
meyi düşünürüz. Buna mukabil ıbu kimseler için 
aynı imkânı vermeyi düşünmeyiz. C. H. P. Gru-
pu bugün ortaya gelen,' huzurunuza gelen 4 nıcü 
maddenin davacısı değildir. C. H. P. Grupunun 
davacısı olduğu husus her şeyden evvel Anaya
sanın temel meşruiyet ilkesinin 'korunması ve 
her şeyden evvel Anayasanın 12 nci maddesinin 
son fıkrasının emrettiği şekilde zümreler ara
sında imtiyaz yaratılmamasıdır. Hele imtiyazlı 
olarak tanınan zümre ile burada aynı durumda 
istifade ettirilmemek durumunda olan 20 - 21 
Mayıs 1963 suçlularının psikolojik durumlarını 
ve ahlâki redaet derecelerini inceiiyecek olur
sak ; ahlâki redaetin öbür tarafta, Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm olanlarda bulunduğunu 
görürüz. (Adalet Partisi sıralarından, «seni kim 
dinliyor», sesleri) Muhterem arkadaşlarım, esa
sen sizin dinlemeniz için konuşan yok. Hele C. 
H. P. Grupu sözcüsü olarak bu konuda konuşur
ken sizin zihinlerinize hitabetmeye lüzum gör
müyorum. Millete, zabıtlara ve tarihe hitabedi
yorum ve bu Anayasayı korumakla 'mükellef 
olan bütün merci, makam ve kuruluşlara hita
ben konuşuyorum. (Orta sıralardan alkışlar) 

Muhterem, 'arkadaşlarım, yapmakta olduğu
nuz büyük yanlışı bir tek şekilde ve o da tama
miyle değil, ama bir ölçüde Anayasanın temel 
meşruiyet ilkesini ihlâl etmektesiniz. Ama, hiç 
değilse Anayasanın 12 nci maddesine yer alan 
eşitlik ilkesini ihlâl etmemeniz için önünüzde 
bir imkân mevcuttur. Bunu reddederseniz.... 

FUAT AVCI (Denizli) — Ne bağırıyorsu
nuz öyle. 

C. H. P. GRÜPU ADINA COŞKUN KIRCA 
••(Devamla) — Sus, sus da dinle. 
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BAŞKAN" — Rica ederim, Sayın Avcı, siz 
niçin müdahale ediyorsunuz ? 

FUAT AVCI (Denizli) — Efendim, o kadar 
bağırmasın demek istiyorum. 

BAŞKAN — Bağırabilir. Arkadaşlar, hati
bin şasini ayarlamak diye bir şey mevzu bahis 
değildir. Sayın Avcı çok rica ederim, müdahale 
«tmeyin. 

C. II. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Yüksek Adalet Divanının mah
kûm ettiği kimselere... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kırca. Muh
terem arkadaşlarım, ilerlemiş bu saatlerde çok 
rica ederim sakin olunuz. Hatip kürsüde bazan 
yüksek sesle, bazan da hafif sesle konuşabilir. 
Bunu ayarlamak için bir müdahale yapmak 
mümkün değil. Siz de kendinizi ona göre ayar
layınız, bir müdahalede bulunmayınız. Buyurun 
Sayın Kırca. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Yüksek. Adalet Divanın mahkûm 
ettiği kişilere ahlâki redaet izafe edişimizi kendi
nize niçin hakaret telâkki ettiğinizi anlamak müm-
İkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa bu zihniyet
ten uzaklaşmak için önünüze bir fırsat gelmiş 
bulunuyor. O da, bu maddeyi reddetmek ve Kar
ma Komisyona Anayasa ilkelerine muvazi bir 
metin hazırlamak imkânını vermektir. Biz sonu
na kadar Anayasanın, sadece işimize gelen şu ve
ya bu ilkesini değil, bütün ilkelerini korumak 
için çalışacağız. Uyarmak vazifemizi yerine geti
receğiz. Bizi tatmin edecek olan, bize vicdan ra
hatlığı verecek olan şey budur. Hepinizi hürmet
lerimle selâmlarım. (C. II. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Kudret Bosuter?.. Yok. 
Sayın Rifat Baykal C. K. M. P. Grupu adına bu
yurunuz. Münhasıran 4 ncü madde üzerinde. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA RİFAT BAY
KAL (Mardin) — Sayın milletvekilleri; biz bü
tün suçlarda affı istiyorduk. 146 ncı maddeden 
hükümlü şahıslar hakkında bizden olanlar, biz
den olmıyanlar gibi bir ayıran yaparak bir kıs
mım toptan affedip, bir kısmını 24 veya 15 sene
ye indirmenin hak, hukuk ve insaf anlayışı ile 
bağdaştırılmıyacağmı belirtmek isterim. Ortaya 
getirilen, günün şartları vesilesinin ise uygunlu
ğu münakaşa edilebilir. Bu nasıl günün şartlan-
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dır ki, kanun tasarısı Meclisten Senatoya gitti
ğinden bu yana bâzı cezalarda bir hafta içinde 
dokuz sene tenzil edildi. Birkaç kumandanın adı
na yaratılmak istenen, günün şartları, böyle gös
terilmek isteniyorsa kumandanlardan başka çev
relerin de günün şartlarını başka türlü mütalâa 
ettiklerini hatırdan çıkarmamak icabeder. Mec
lisin meşruiyetini münakaşa konusu yapacak oto
ritelerin varlığını ima etmek hiç kimsenin hakkı 
olmasa gerektir. Unutulmamak gerekir ki, Büyük 
Millet Meclisi Başkumandanlık makamıdır ve 
hiçbir makam buranın muadili değildir. C.K.M.P. 
af konusunun mevzuubahsolduğu günden beri' 
«her suça ve her şahsa af» ibaresinde ifadesini 
bulan bir genel af formülünü müdafaa edegel-
miştir. Bunun elbette bir mânası vardır. Her ve
sile ile söylediğimizi bir daha tekrar ederiz ki, af 
bir atıfet ve hamiyet müessesesidir, affın gayesi 
içtimai faydadır. Suçların mahiyetini, cezalıla
rın haysiyetini münakaşa konusu yapmak Bü
yük Meclisin meşgalesi olmamalı idi. Huzur, sü
kûn, kardeşlik ve sulh için hazırlanması gereken 
bir af tasarısı yeni münazaaların vesilesi olma
malı idi. İlerde yapılacak çok iş varken Türkiye 
mazi muhasebesine girmemeli idi. Esef edilir ki, 
tasarıyı hazırlıyanlarla tasarı üzerinde konuşma 
yapan bir kısım hatipler bu hedefe varmak gaye
sini hatırda tutumadılar. C. K. M. P. 4 ncü mad
dede dermeyan edilen 21 Mayıs suçlularının 
küllî bir affa tabi tutulmasında ısrarlıdır. Bu 
kadar değil; bütün fikir suçlularının, hususiyle 
nurculuk ithamından kurtulmak için feda edilen 
Türk Ceza Kanununun 163/1 maddesinden maz
nun vo mahkûm olanların da tasarının 5 ne i mad
desindeki genişlikte affa tabi tutulmasında ıs
rarlıdır. Bu sebepledir ki, C. K. M. P. ne Mecli
sin kabul ettiği metne, ne de Senatonun değişti-
risine iltifat etmemektedir. C. K. M. P. topu ile 
affı gayrikâfi, gayriâdil, gayriinsani bulduğu 
için af tasarısının değişen 4 ncü maddesine oy 
vermiyecek, aynı zamanda da bu maddenin peşi
ni bırakmıyacaktır. 

Hürmetlerimle. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, Türkiye 
İşçi Partisi adına buyurunuz efendim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Türkiye İşçi Partisi olarak Af Kanunu hakkın
da söylediklerimizi bu madde dolayısiyle kısmen 
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tekrar etmek mecburiyetinde kalacağımız için 
özür dilerim. Türkiye İşçi Partisi olarak Af Ka
nununun heyeti umumiyesi bahis konusu olduğu 
zaman aynı kategori suç ve fiiller üzerinde 
eşitlik ve adelet prensiplerine riayet gerektiği 
tezini savunmuştuk. Siyasi suçlar arasında 
eşitlik ve adalet prensipleri dâhilinde af yet
kisinin kullanılması gerektiği tezini savun-
muşuk. Yine görüyoruz ki, Senatoda tadil edi
len şekil siyasi suçlar üzerinde, hele Türk 
Ceza Kanununun anyı maddesine giren suçlar 
ve suçlular üzerinde eşitlikten ayrılarak, yine 
birtakım zümrelere imtiyaz, birtakım züm
relere mağduriyet hükmü taşımaktadır. Bu 
bakımdan Senatoda değiştirilen şekil de hiç
bir surette tatmiın edici değildir. Bu madde 
ile birtakım insanlara pazarlık kabilinden, 
zorlama sonucu olarak af yetkisi biraz daha 
genişletilerek tatbik edilmiş bulunmakta, fakat 
yine Türk Ceza Kanununun 146 ncı mad
desi ile mahkûm edilon Yassıada hükümlü
lerine verilen. geniş imtiyaz, geniş müsa-

, maha bu suçlu katagorisinden, 20 - 21 Mayıs 
hükümlülerinden esirgenilmektedir. Bunun hiç
bir gerekçesini, hiçbir kıstasını, hiçbir mâkul 
ve hakkaniyete dayanır ölçüsünü bulmak müm
kün değildir. 

Arkadaşlar, Anayasamız bir bütündür. Ve 
bu Anayasaya, göre, bu Anayasa nizamının 
yerleşmesi için tehlike teşkil eden, varlığı 
tehlike teşkil eden,affedilmemesi gereken insan
lar, bu Anayasa nizamının henüz yerleş
mediği bir düzende tam ve geniş bir affa tabi 
tutulurken, yani bunların suçluluk mefhumu, 
bunlann suçlu olduğu tezi tamamıvle bir 
tarafa itilirken ve bunlann yepyeni, tertemiz 
insanlar olarak cemiyete iadesi düşünülürken, 
fakat bu Anayasayı, bizim beğenmediğimiz 
bir yoldan savunmak amacı ile silâha sanl-
mış olan insanlar ve cemiyete hiçbir tehlike 
ihraz etmesi bahis konusu olmıyan insanlar 
kısmî affa tabi tutulmakta, özel affa tabi 
tutulmakta ve bunların cemiyete kavuşması, 
24 müebbet mahkûmun cemiyete kavuşması, 
suçlarının affedilmesi maalesef Adalet Partisi 
çoğunluğunca derpiş edilmemiş bulunmakta
dır. Bu sebeple bu kanunun bir maddesine ve 
kanunun heyeti umumiyesine olduğu gibi 
karşı gelmek, bu hususta tenkid ve fikirleri
mizi söylemek elbete gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, af yetkisinin kulla
nılması, zaman zaman kulalnılması, yeri geldiği 
vakit kullanılması elbette lüzumludur. Ama af 
yetkisi kullanılırken Anayasayı ihlâl ederek, 
Anayasanın 12 eni maddesinin dışına çıkarak 
bir zümreye, Yassıada hükümlülerine imtiyaz 
tanımak hiçbir surette hoş görülecek, müsa
maha ile karşılanacak ve üzerinde durulma
dan geçilecek bir keyfiyet değildir. Bu bakım
dan bu konu üzerinde tekrar efkârı umumiye-
nin dikkatini çekmek ve tarihe malolacak şe
kilde bu konuyu zabıtlara tescil ettirmekte fay
da görüyoruz. Bu kanun aslında yalnız Yassı
ada hükümlülerini affetmek için getirilmiş 
bir kanundur. Ama çerez olarak, götseriş 
kabilinden, garnütür kabilinden birtakım in
sanlara da, birtakım suç katagorilerine de bu 
af kanunu kıyısından bucağından serpiştiril
miş ve birer istifade sağlanmıştır. Bu bakım
dan bu af kanununun hakkaniyet, eşitlik pren
sipleri içinde savunulur tarafı yoktur. Biz 
şunun veya bunun ilânihaye hapisanede kal
ması veya mahkûm bulunması veya affedil
memesi fikrinde değiliz. Ama mademki, af 
kanunu çıkınlıyor, bütün suçlular için, siyasi 
suçlular için aynı ölçüler içinde bu af kanu
nunun tatbik edilmesi gerekirdi. Bir madde
den mahkûm olanlann bir kısmı tamamen 
affa tabi tutuluyor, aynı maddeden mnhkûm 
olanrın bir kısmı af a tabi tutuluyor... Bu
nun gerekçesini anlamaya imkân yoktur. 

Biz Türkiye îşçi Partisi olarak, 21 Mayıs 
hükümlülerinin, tamamen affına taraftar idik. 
Bu yolda önerge verdik, açık oylama iste
dik. Şimdi yine 21 Mayıs hükümlülerinin 
tamamen affı gerektiği kanısındayız, bu ba
kımdan son. şekli de bizi tatmin edici şekil
de değildir. Onun için İçtüzük hükümleri ge
reğince karma bir komisyon kuralarak ve 21 
Mayıs hükümlülerinin tamamen affını gerekti
ren şekilde, tamamen affını öngörür şekilde 
bu maddenin tekrar tedvin edilmesi gerektiği 
kanısındayız. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre, 
Y. T. P. Grupu adına. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem arka
daşlar, Yeni Türkiye Partisi bilhassa siyasi 
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mahiyette olan affın yalnız Af Kanununu ih
tiva eden kâğıt üzerinde kalmamasını, ırîemle-
kotteki siyasi parti ve grupların temsilcilerinin 
hattâ bunlara dayandıkları geniş kütlenin kalbi
ne, samimiyetle gönüllere ve kalblere nüfuz 
etmesini ve böylece iç başarı sağlamasını temin 
etmesi bakımından siyasi affı geniş mânada des
teklemeye kararlı olmuştur. Ve bilhassa Meclisi
mizdeki siyasi partilerin affı geniş mânada ala
rak üzerinde ittifak etmeleri lüzumuna kaani 
olmuştur. Bu itibarla Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesinin ihtilâlden doğan 27 Mayıs 
hükümlüleriyle 20 - 21 Mayıs olayları hükümlü
lerine de geniş mânada umumi affın eşit ölçü
ler içinde tatbikini savunmuştur. Şimdi Senato
muzda yapılan tadilât müdafaa ettiğimiz fik
rin haklı olduğunu kısmen gösteren ve bu fik
re Senatonun kısmen yaklaştığını ispat eden 
bir vesika mahiyetindedir. Bu itibarla muhte
lif siyasi istismarlara mâni olunabilmesi için, 
21 Mayıs olayları hükümlülerine tatbik edilen 
affın da diğer siyasi af gibi umumi olması ve 
bu mevzuda bundan sonra sürüp gidecek tar
tışmaların, münakaşaların, istismarların kö
künün kesilmesi gönlümüzün arzu ettiği bir 
şeydi. Fakat bu gayeye bir adım daha yaklaşıl
mış olmasına rağmen henüz bu gaye tam mâ-
nasiyle 4 ncü maddenin metninde derpiş edil
memiştir. Y. T. P., kendi görüşü şu kanunda, 
4 ncü maddede tam ifadesini bulmadı diye ka
nunun karşısında da bulunacak' değildir. Bu 
lüzumu işaret etmekle yetineceğiz. Eğer muh
terem Meclisiniz bu maddeyi reddederek yeni
den Karma Komisyona havale edilmesini 
mümkün kılar ve eşitliği sağlarsa bundan da 
ayrıca memnuniyet duyacağımızı ifade ederiz. 

. Şurasını da kaydetmek lâzımdır ki, gerek 
20 - 21 Mayıs olayları ısanıkları ve gerekse 27 
Mayıs hükümlüleri o zaman mevcut Anayasa
yı ihlâl ettikleri iddiasiyle yargılanmışlardır. 
Bunlardan birisi genel affa tabi tutulurken, 
diğeri de genel affa tabi tutulur. Fakat bun
ların birisini genel affa tabi tutmak, 27 Ma
yıs hükümlülerini genel affa tabi tutmak Ana
yasaya aykırıdır derken, 20 - 21 Mayıs olay
ları sanıklarının hareketlerini Anayasaya ay
kırı görmiyerek, daha evvel, hareketler, şek
linde mütalâa etmek de hukuk anlayışının dı
şındadır kanaatindeyim. Çünkü onlar bizzat 
halen tatbik etmekte olduğumuz Anayasayı ih

lâle teşebbüs eylemişlerdir. Anayasanın diba-
ccsindeki ifadelerden dolaylı şekilde 27 Mayıs 
hükümlülerinin umumi affa tabi olmaması ge
rektiği hükmünü çıkarırken, mevcut Anaya
sanın tümünü ortadan kaldırmaya müreccah 
bir hareketin umumi affa tabi olmasını iste
mek bir tezat teşkil eder kanaatindeyiz. 

Yine hareket ettiğimiz noktaya geliyoruz. 
Her iki sanık, maznun, hükümlü grupunun da 
eşit şekilde affa mazhar olmasından partimiz 
netice itibariyle memnuniyet duyacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kudret Bosuter? Teş
rif buyurmadılar. Sayın Hilmi İşgüzar; Millet 
Partisi GTrupu adına, buyurunuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri; Millet Partisi Meclis Grupu Af ka
nunu tasarısının tümü üzerinde görüşlerini ifa
de ederken, siyasi suçluların cezalarının ta
mamen affedilmesi görüşümüzü arz etmiş idik, 
Siyasi suçlular hemen hemen bütün memleket
lerde, Garp memleketlerinde ve hattâ Şarkta, 
geri kalmış memleketler olarak telâkki ettiği
miz memleketlerde bile hiçbir şekilde tefrike 
tabi tutulmaksızın, aynı kanunun aynı madde
sine göre ceza giymiş ise, bunlar aynı şekilde 
atıfet, şefkat ve yaraları kapama müessesesi 
telâkki ettiğimiz Af Kanununun bütün hüküm
lerinden istifade eder. Halbuki 21 Mayıs 1963 
olaylarından dolayı haklarında çeşitli şekilde 
ceza verilmiş olan genç Harbiyelilerin ve su
bayların işledikleri suçlar, Türk Ceza Kanu
nunun 146 ncı maddesine giren suçlardır. Her
kesin bildiği ve hukukçuların da kabul ettikle
ri gibi, siyasi suçlar hakkında bir tefrik yapı
labilmesi için çeşitli sebeplerin ortada olması 
gerekir. Her şeyden evvel eşitlik, genellik ve 
adalet ilkelerine uygun olarak getirilmesi lâ-
zımgelen af kanunlarında eşitlik esastır, mad
deler aynı olduğuna göre böyle bir tefrik ya
pılamaz. Anayasamızın 64 ncü maddesi bile 
Yüce Meclise her türlü özel ve genel af yap
ma yetkisini de vermiştir. Biraz evvel arkadaş
larımın da işaret ettiği gibi Anayasanın 12 nci 
maddesinde eşitlik ilkeleri esas tutulmuştur. 
Binaenaleyh bizim, 27 Mayıs sanıkları hakkın
daki düşüncelerimiz nasıl samimî olarak ifade 
edilmişse, yani bunların affedilmesinin lüzu-
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muna burada işaret etmişsek, 20 - 21 Mayıs 
sanıklarının da cezalarının affedilmesinin yerin
de olduğu kanısındayız. 

Eğer ceza siyaseti ve adlî hatalar <bir yana, 
cemiyetin yarasını sarmak, geçmişi unutmak ve 
siyasi suçlular arasında tefrik yapmamak pren
siplerine inanıyor isek, lıer şeyden evvel, sayın 
komisyon da burada olduğuna göre, bu tasarıyı 
tekrar bir karma komisyona iade etmek suretiyle, 
eşitlik prensibini zedelememek maksadiyle, hiç 
değilse 20 - 21 Mayıs suçlularının cezalarını or
tadan kaldıralım. Bir taraftan aynı maddeye 
göre mahkûm edilmiş kişilerin cezaları ve suçlu
lukları bütün neticeleri ile oltadan kaldırılırken, 
diğerlerinin hiç değilse, cezalarının dahi orta
dan kaldırılmamış olması keyfiyeti hakikaten 
Yüce Meclis bakımından iyi görülmemesi gere
kir ve bu eşitlik ilkesini zedelemektedir. Esasın
da kanunların çıkması bir mâna ifade etmez. 
Çıkmış olan kanunlar her şeyi ile beraber âm
me efkârında, âmme vicdanında, da tasvip gör
mesi gerekir. Hepinizin de bildiği gibi, yer yer 
çeşitli hâdiselerin meydana çıkmış olması key
fiyeti de eşitlik ilkesinin zedelendiği, adalet 
duygusunun zedelendiği, genellik prensibinden 
ayrılmış olmanın bir neticesi olarak karşımızda
dır. O bakımdan biz samimî olarak şunu ifade 
ediyoruz ki, sayın iktidara mensup saym millet
vekili arkadaşlarım ve sayın komisyonla birlik-

. te Yüce Meclisin hem şahsiyet ve haysiyeti yö
nünden ve hem de eşitlik bakımından çok genç 
olan, cemiyete kazandırılması mutlaka lüzumlu 
olan insanlar, ki bunlar genç insanlardır, 20 - 25 

. yaşında olan kişilerdir, bunlara âmme hakları-
,nın iadesi şöyle dursun, cezalarının bile ortadan 
kaldırılmaması karşısında endişemiz ve üzüntü
müz büyüktür. Biz bunların da diğerleri gibi 
aynı şekilde affın lütfundan ve affın kapsamı 
içinde istifade ettirilmelerini talebediyoruz. Bu 
vesile ile hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Grupları adına arkadaşlarımız 
•konuşmuşlardır. Şahısları adına konuşacaklara 
söz vereceğim. 

Sayın Kabadayı, buyurunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, çok özür clile-
xiim, belki-söyliyeceklerim muhterem varlıkları
nızda ve gönüllerinizde bir etki yapmıyacak. 
Ama ben kendi iç âlemimde huzur duyabilmek, 

kendi görüşüme göre tasarladıklarımı söylemek 
zorundayım. 

Demokratik rejim zor kaldırmaz ve demok
ratik rejim sureti kafiyede inat götürmez. Bun
dan kastınız ne, diyeceksiniz. Ben kimseyi itham 
etmiyorum. Şayet böyle bir şey varsa bir kere 
daha hakka dönelim. Hak ölçüsü içerisinde bu 
mevzuu düşünelim diye söylemiş oldum. De
mokratik rejimde her türlü fikir, her türlü ka
naat, değişik kanaat mübarek ve muhteremdir. 
Bu değişik fikir ve kanaatlerden sonra, müna
kaşa ve tartışma yollarından geçtikten sonra 
parlömanter rejimlerin yaşaması, sıhhatli ve 
hayırlı olarak kalması için, topyekûn fikir ve 
kanaatleri, partileri ne olursa olsun, bir ortam
da, haklılık ortamında, eşitlik ortamında birleş
meye mecburuz. Huzurunuza gelen şimdiki af 
kanununda 4 ncü madde ile onu takibeden 5 nci 
madde üzerinde haklılık noktasında, eşitlik nok
tasında birleşmiş değiliz. Parmaklar kalkar, ka
nunlaşır, hakkınızdır, bunu saygı ile karşılarım. 
Fakat benim mâna ve gönül yapımdaki ses, hay
kırış, bunun pek de haklılık noktasında birleş
miş olduğunu bana kabul ettirmiyor.. Nefsimize 
hâkim, vicdanımıza esir olarak düşünürsek de
diklerim doğrudur. Afta aslolan eşitlik ölçüsün
den ayrılmışızdır. Bunu çenesi bol, muhakeme 
kabiliyeti üstün olan arkadaşlarım dilediği gibi 
tefsir edebilirler. Ama benim lâfsız gönülden 
konuşmam, eşitlik ölçüsünden ayrıldığımızı ke
sin olarak bana haykırmaktadır. 27 Mayıs suç
luları için afta her türlü müsamahayı, şefkati 
gösteriyorsunuz, gösterin. Allah cümlenizin rıf-
katini, şefkatini, hamiyetini bol etsin. Bunu say
gı ile karşılıyorum. Ve bu şefkatte, merhamette. 
meşhur, tarihte isim yapan Hat emi Tâha kadar 
bonkörsünüz. Ama onun yanısıra henüz tüyü 
bitmedik, çiçeği burnunda 21 Mayıs suçluları
nın affına geldiğiniz zaman, şefkatte, merha
mette çok cimri davranmaktasınız. Bunu şöyle
ce bir düşünürseniz belki diliniz demiyecek, ama 
iç yapınızda bu deyişi, bu deyimi bulacaksınız. 
27 Mayıs suçlularının yaralarının sarılmasında 
hepiniz birer cerrah gibisiniz, birer Fatma Nine 
gibi şefkatle, merhametle dolusunuz. Sanki göz
leriniz değil, gönülleriniz ağlıyor. Benim de ağ
lıyor. Ama onların yarasının sarılmasında Sü-
merbank fabrikalarını bezler dokutuyorsunuz, 
bütün cerrahlara merhemler yaptırıyorsunuz. 
Sarıyorsunuz, sarıyorsunuz, merhem bol, sargı, 
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bol. Ama hemen onun yanı sıra 21 Mayıs suç
lularının affına geldiği zaman ya merhem bitti 
veya sargı kâfi gelmedi, diyorsunuz. Bu kadar 
farklı ve hu kadar eşitlikten, haklılıktan ayrıl
mış bir af kanununun çıkışını, hukukçu deği
lim, ama vicdanım, kafam alamıyor 'bunu. Bun
dan dolayı dertliyim. Bundan dolayı cümlenize 
yakmıyorum. Evet birinde tüm affa gidiyorsu
nuz, dedim. Hemen ondan sonra gelene tüm affa 
gitmiyor, kademeli gidiyorsunuz. Ben kendi gö
rüşüme göre hu af kanununu Türk Parlâmento 
tarihinde çıkagelen tekmil aflar içerisinde 27 
Mayıs suçluları için çıkarılan bu kanunu 27 Ma
yıs mahkûmlarının tekmil suçunu affeden hattâ 
hattâ ettiklerinden daha çoğunu işlemiş olsaydı, 
onu da affedecek olan bir hayrat af kanunu, im
tiyazlı af kanunu olarak her gittiğim yerde söy-
liyeceğim. Bu çatı altında isimlerimiz, partileri
miz ne olursa olsun, vazifelerimiz bir, gönülleri
miz mübai'sk vatanın, muhterem milletin selâ
metine atıfetine atmaktadır. Bunu ben başka 
türlü düşünemiyorum. Gelin, elimizde fırsat var, 
'birleşelim beyler. Unutalım, hep beraber unuta
lım. Benim elimden, dilimden, bu söylediğimin 
dışında bir hal görürseniz bana her istediğiniz 
hakareti yapmakta haklısınız. Ama bir tarafa 
sonsuz affı ,şefkati, rıfkati verirken, diğer ta
rafın da ,bilmiyorum hangi tesirle, çok kıt, kısır 
kalmayı sizlere, yüksek varlıklarınıza, hamiyet
lerinize uygun 'bulmuyorum. Yer var, zaman 
var, düşünelim; gelin birkaç saat daha kalabi
liriz, maddeyi komisyona iade edelim. Eşitliği 
sağlıyahm. îster yapın, yaparsanız Allah razı 
olsun. Yapmazsanız kendiniz bilirsiniz. Beddu
ayı yapamıyacağım, kendiniz takdir edin. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde be
nimsemeye uyulup uyulmaması hakkında ya
pılan müzakerenin yeterli görüldüğüne dair 
önerge gelmiştir, önergeyi okutmadan evvel 
Sayın Adalet Bakanına söz yereceğim. 

Buyurun, Sayın Bakan. («Söz istedik> ses
leri) 

Sayın Bozdoğan, zatıâliniz sıradasınız. Ba
kanı takiben, son söz milletvekilinindir hükmü
ne göre size söz vereceğim. 

ADALET BAKANI HASAN DtNÇER (Kon-
ya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
tasarının tümü hakkında yapılan görüşmeler ve 

dördüncü madde hakkında yapılan konuşmalar 
bu münasebetle tekrarlanmasaydı huzurunuza 
gelip vaktinizi almaktan içtinabedecektim. Mu
halefete mensup değerli sözcü arkadaşlarım me
seleyi bir kere daha dile getirmekte nedense 
fayda mütalâa ettiler. Bu itibarla kendilerine 
tekrar cevap arz etmekte zaruret görmekteyim. 

Diyorlar ki : «Bu af, aslında 27 Mayıs suç
lularını af için getirilmiştir ve gerisi bunun gar
nitüründen, kamuflajından ibarettir.» 

Yassıada'da Yüksek Adalet Divanınca mah
kûm edilmiş olanların, daha evvel arz ettiğim 

• gibi, 463 ten ibaret olan adedleri, şimdiye ka
dar çıkarılmış olan - ki Adalet Partisinin ikti
darı dışında çıkmıştır, bu af kanunları. - 78 sa
yılı Af Kanunu ile, 218 sayılı Af Kanunu ile ve 
Cumhurbaşkanlarımızm Anayasanın 97 nci mad
desine dayanarak yetkilerini kullanmak sure
tiyle yaptıkları af ile bu mahkûmların, yani 
adedleri 463 ten ibaret olan mahkûmların 415 i 
affedilmiştir, arkadaşlarım. 415 i 'bugüne kadar 
üç merhalede, üç kademede ve çeşitli tasarruf
larla affedilmişlcrdir. 42 si cezasını çekmiştir. 
Şimdi altı kişinin affı bahis konusudur. Demek 
ki, bu af, arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, 
yalnız Yassıadada mahkûm «dilmiş olanların 
affını mümkün kılmak için getirilmiş bir af de
ğildir. Zaten, onların yüzde 90 ı bundan evvel 
çıkarılmış olan ve bizim iktidarımız dışındaki 
bir tasarrufla affedilmiş olan kimseler olarak 
karşımızda bulunmaktadırlar. Ve bugün bu 
mahkûmlardan hiçbirisi ceza evinde de değildir. 
O halde bu realite karşısında, meseleyi bu af 
kanunu sadece Yüksek Adalet Divanınca mah
kûm edilenleri affetmek için getirilmiştir, şek
linde vaz'etmeye ve umumi efkâra bu şekilde 
takdim etmeye zannediyorum ki, hakikatler mü
sait değildir. Nispetlerini daha evvel arz etmiş
tim, % 90 ı daha evvel affedilmiş, % 9 u da ce
zalarını çekmişler, bugün % 1 i affediliyor. 

Şimdi arkadaşlarım derler ki, affın şümul 
ve mânası itibariyle adedi durumunun yanında, 
âmme haklarının iadesi suretiyle daha geniş bir 
adım atıyorsunuz. Bunun da arz ve izahı yapıl
dı. Bundan evvelki aflarla, mesleklerinde temin 
edilmiş olan haklarla, bugün âmme haklarının 
iadesi suretiyle memuriyete avdetlerini mümkün 
kılma arasında mukayeseler yapıldı. Vaktinizi 
almamak için bunlara avdet etmiyorum. 
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Ama, meseleyi, yani Yüksek Adalet Divanın
ca mahkûm edilmiş olanların memuriyet hak
larının iadesi meselesini, bir eski devri resto
re etmek için getirmişiz gibi takdim etmek. 
Şimdi vereceğim adedler mukayese edildiği za
man sadece meseleyi umumi efkâra bir başka 
istikamette takdim etmek gayretinden öteye 
gider bir mahiyet ve mâna taşımadığı görülür. 

Şimdi tasarı, metin bu hali ile kanuniyet 
iktisabettiği zaman memuriyetle ilgili olanların 
umumi durumu nedir? Yüksek Adalet Diva
nınca mahkûm edilmiş olanların Emekli Sandığı 
ile ilgisi olanların adedi 148 den ibarettir. 
Yani 463 ün 148 i Emekli Sandığı ile ilgili me
mur kimselerdir. Bunlardan 51 i emekli' olmuş
lardır. Adiyen veya malulen. 148 den 51 i düş
tüğümüz zaman 97 kalır. Bu 97 nin 79 u aldık
ları cezaların miktarına göre ve haklarında 
çıkarılmış olan af kanunlarının tarihlerine göre, 
1967 senesinin sonlarına doğru memnu hakları
nın iadesi tarikiyle memur olmak şartları var
sa şüphesiz, memur olabilmek haklarını mahke
me kararları ile iktisabedecek durumdadır., 
Bunları da düştüğümüz zaman 79 adettir, ge
riye 18 kalır arkadaşlarım. Görülüyor ki, eski 
devri restore ediyorsunuz, şeklindeki bir iddia, 
rakamlara vurulduğu zaman tamamiyle bir sa
bun köpüğü gibi erimeğe mahkûm bir iddiadan 
ibarettir. 

Şimdi bunun yanıbaşmda 20 - 21 Mayıs 
suçlularının bu metinle durumlarını ve ne ka
darının memuriyete avdet edebileceklerini bir 
mukayese edelim. 

Halen ceza evlerinde bulunan 20 - 21 Mayıs 
suçluları 94 kişiden ibarettir. Bunların 24 ü 
müebbet, diğerleri 15 sene ve daha aşağı ceza 
giymiş kimselerdir Bu metin ile, müebbetler 
hariç, muvakkatlerin, yani 15 seneye kadar 
olanlar da dâhil olmak üzere hepsi, kanuniyet 
kesbederse bu metin tahliye edileceklerdir, 
Bihakkin veya meşruten. Ve bu 4 ncü maddeye 
göre bunların, ister tahliyeleri meşruten yapıl
sın, isterse bihakkin yapılmış olsun bunların 
hepsi memuriyet haklarını iktisabedebilmiş ola
caklardır. Şimdi 94 kişinin 24 ü müebbet olduğu 
için 15 senelik bir ceza ile ceza evlerinde ka
lacaklardır. Ama 70 i tahliye edilmek suretiyle 
hürriyetlerine kavuşacaklardır. Ve ayrıca me
muriyete girebileceklerdir. 

Şimdi bir tarafta 70 kişinin memuriyete 
girmeleri imkânı sağlanıyor, öbür tarafta ver
diğim adetlerle 97 kişi için bu sağlanıyor, fa
kat bunun 79 u zaten 1967 senesinde bu hak
kını umumi hükümlere göre sağlıyacak durum
dadır. Geriye 18 kişi kalıyor. O halde muhterem 
arkadaşlarım, bu adedi mukayese meseleyi şöyle 
insaf ölçüleri içinde tahlil etmeğe bizi sevk 
edecek olursa, mesele arkadaşlarımızın söyle
dikleri ölçülerin çok dışındadır. Bu tasarı eski 
devri restore etmek için getirilmiş bir tasarı 
değildir arkadaşlarım. Bu tasarı şimdiye ka
dar üç merhale geçirmiş ve dördüncü merhar 
le geçirmiş ve dördüncü merhale de bir tasfi
yeyi sağlıyacak ve yüzde biri kapsamına alan 
bir tasarıdan ibarettir. Ve Adalet Partisi ik
tidarının böyle bir restorasyona ihtiyacı yok
tur. Bunu zihniyetinizden lütfen çıkarın. (A. 
P. sıralarından Bravo sesleri) 

Kırca arkadaşım buyurdular ki, Anayasa
nın temel meşruiyet ilkeleri ihlâl ediliyor. 

Arkadaşlar, simidi Kırca arkadaşımızın bu 
mütalâasına, yine aynı partiye mensubolan iki 
kıymetli arkadaşımızın Adalet Komisyonunun 
metnine karşı muhalefetlerine aidolan şerhle
rini okumakla eevap vereceğim. 

Sayın Fevzi Kalfagil ve Sağıroğiu arkada
şımız diyorlar ki, «Biz bu tasarıya muhalifiz. 
Çünkü, 20 - 2.1 Mayıs olaylarının mahkûmları
nın da tamamen affı düşüncesindeyiz. Bu ta
hakkuk etmediği için mücerret bu noktadan 
muhalifiz.» Ve .muhalefçitlerine verdikleri şerli
de şunlar da vardır. « 20 - 21 Mayıs suçluları
nın mahkûmiyetlerinin fer'i ve mütemmim ce-
zalariyle, ceza mahkûmiyetlerin neticelerine 
de şâmil olmak üzere tamamen affına taraf
tar olduğumuzu..» Demek ki, 146 neı maddeyi 
ihlâl edenlerin affında fer'i ve mütemmim ce
zalarına da şâmil olmak üzere, yani umumi bir 
deyimle memuriyete avdetlerine imıkâm vere
cek şekilde bir af çıkarılabilirmiş. Kendileri 
buna taliptirler. Ama, biz bunu sağlayınca, 
Anayasanın temel ilkeleri elden gidiyor, gölge 
düşüyor, meşruiyeti ihlâl ediyor, gibi mütalaa
larla 'karşı karşıya kalıyoruz. Şu tenakuz bu 
mütalâada isabet olmadığını mücerret ifade 
ve tesıbite zannediyorum ki yeter. 

Anayasamız af yetkisini 64 ncü maddesi ile 
genel ve özel olarak Meclislere vermiştir. Af 

İ yetkisinde Anayasa iki kayıt koymuştur. As-
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lında bir kayıt koymuştur. O da 131 nei mad
desi ile «Orman suçluları affedilemez» demiş
tir. Ve ayrıca Yüksek Adalet Divanınca malikimi 
edilenler ve Anayasanın koyduğu şartlara göre 
mahkûm edilmiş olanlar affedilseler dahi Meclis
lere giremez demiştir. Koyduğu yasaklar bun
lardır. Bunun dışında bir yasak koyma.miK-
ıtır Anayasamız. Anayasa tedvin' edilirken, İs-
'tanlburdan bir metin gelmiştir. İstanbul met
ninde Yüksek Adalet Divanında mahkûm edi
lenlerin affedilıemiıyeceği, memuriyete avdet 
edemıiyeceMeri esasları vardı. Aımıa Kurucu 
Meclis, Anayasamızı tedvin eden müessese ve 
onun mensupları, meseleyi bu isltiiıkametJte dü
şünmemişler ve ona iltifat etmemişlerdir. Bu 
metne iltifat edilmeyişi, yalnız Meclise gele
mezler şeklinde bir yasağın konulmuş oluşu 
Anayasa vâzmın sadece affın bu noktalardan 
hudutlandırılmasını arzu ettiğini, bunun dı
şında bir yasıak koymadığı açıkça göstermekte
dir. Hal böyle olunca; meşruiyet ihlâl edili
yor, temel ilkeler zorlanıyor, şeklinde meseleyi 
vaz'eıtmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir şeyi affetmek 
onu tasvdibetmek mânasına gelmez. Eğer öy
le olmuş olsaydı, hiçbir suçu affetmemizle im
kân olmıazdı. Çünkü bütün suçlar, irili, ufaklı 
bütün suçlar tasvilbedilemiyecek mâna ve ma
hiyet taşır. Demekki af ile, meşruiyeti ve af 
ile tasvip gibi neticeler ve köprüler kurmaya 
müsait bir duruim yoktur. Eğer meseleyi bu 
•zaviyeden mütalâa .edecek olursak, o zaman 
muhterem Coşkun Kırca arkadaşımın partisi
nin iktidarda bulunduğu zamanlarda - ki ben 
de onun içinde kısmen mesuliyet almış bir in
sanım - çıkarılmış olan aflarla aralarında bir 
irtibat kurmamız mümkün olmaz. Affetmişiz, 
bir kısmını affetmişiz. O haldıe eğer af Anaya-. 
saya aykırı ise, Anayasanın temel ilkelerine 
aykırı ise, o aflar hiçin yapılmıştır'? O zaman o 
afların da meşruiyetle kabili telif olmadığı gibi 
•>bizıi bâtıl bir neticeye götürür bu mantık. 

Arkadaşlarım yine bu münasebetle eşitlik 
prensibi üzerinde durdular, bütün muhalefet 
hatipleri. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi' mücerret bir 
maddeyi ihlâl edenler nazarı itibara alınırsa, 
meseleyi eşitlik prensibi" içinde bu -'şekilde dü
şünmek doğrudur. Amay aflarda eşitlik pren

sibinin dışında haşka faktörler vardır. Bu fak
törler vardır ki, bundan evvel çıkarılmış olan 
aflarda da bu faktörler nazarı itibara alınmış 
ve eşitlik: prensibi bir 'kenara itilmek zarureti 
hâsıl olmuştur. Nedir bunlar? 22 Şu'bat hâdi
selerinin mesulleri affedilmiştir. Bu af yapıl
mamalıydı mânasına kullanmıyorum, yerinde 
olmuştur, lüzumlu idi, o gün için aff edilmiştir. 
22 Şubat hâdiseleri mesullerinin suçları hangi 
maddeye temas ediyordu? 146 ncı maddeye. 
O halde 146 ncı madde için bir af çıkarılırken, 
daha evvel mahkûm edilmiş, aynı madde ile 
mahkûm edilmiş hapishanede olanlar mevcut 
iken, bu eşitlik prensibinin onlara 'tatbik edile
meyişi, prensibinin her zaman kabili tatbik 
olmadığını, ve prensibin dışında başka faktörle
rin de rol oynadığını açıkça* bize gösteriyor. 

Şimdi bir misal daha veeryim. 78 sayılı 
Kanun. 78 saydı Kanunla Yüksek Adalet Di
vanınca mahkûm edilmiş olanların dörder se
nesi affedildi. Şimdi Yüksek Adalet Divanınca 
mahkûm edilenler hep 146 ncı madde ile mah-
Ijûm edildi; fıkraları değişik, fakat madde ay
nı. Dörder senesi affedilirken müebbetler için, 
aynı madde ile mahkûm edilmiş müebbetler için 
bir af düşünüldü mü? İşte aynı madde içinde 
affı tatbik ederken demk ki, zaruretler, ger
çekler bizi 'bazen başka.türlü bir takdire götür
mektedir. Misaller çok, fakat vaktinizi almak
tan hazer ediyorum. Meseleyi kuru bir eşitlik 
prensibi içinde mütalâa etmek mümkün değil
dir, Sadece eşitlik prensibi güzel bir şeydir; 
ama şartlarda, gerçeklerde ve memleket men
faatlerinde bu eşitliği tatbike müsait bir vasat, 
zemin varsa; yoksa mücerret eşitliği tatbik ede
ceğim diye memleketin gerçe'klerine göz yum
maya zannediyorum ki, hakkımız yoktur. 

Şimdi bir arkadaşım, Rifat Baykal arkada
şım konuşmasında, birkaç kumandan adına ya
ratılmak istenen günün şartlan, gibi bir tabir 
kullandılar. Arkadaşlar, Af Kanunu konuşu
lurken bu kürsüden ifade ettiğim veçhile, bu 
Af Kanununun getirilişi, Hükümetinizin, mem
leketin gerçeklerini kendi idraki, ve kendi tak
dir ölçüleri içinde istimal etmesi suretiyle geti
rilmiştir. 20 - 21 Mayıs hâdisesi faillerinin 
bir kısmının affı cihetine gidilmeyişi şunun ve
ya bunun tesiri ile değil, memleket gidecekleri
nin ancak bu kadarına müsaidoluşunu Hüküme-

^ 8 9 8 — 



M. Meclisi B : 123 3 . 8 . 1966 0 : 2 

tinizin serbestçe takdir etmiş olmasının netice
sidir. (A. P. sıralarından bravo sesleri) Bu 
noktada bir vuzuha varmak ve bir istismardan 
vazgeçmek lâzımdır arkadaşlar. 

Adalet Komisyonunun Cumhuriyet Senato
sundan değişik olarak gelmiş olan ime tin hak
kındaki mütalâalarına Hükümet olarak katılı
yoruz. Ve bu şekilde kabulünüzü bilhassa is
tirham ediyoruz. Hürmetlerimle. (Adalet Par
tisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan, son söz mil
letvekilinin hükmüne göre, zatı âlinize söz ve
receğimi beyan etmiştim. Ancak bu arada ge
len bir yazı ile Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Abbas Ali Çctin'in konuşacağı bildirilmiştir. 
Grup adına konuşmaları şahsi konuşmalara 
takdim ettirmek mecburiyetindeyim, özür dile
rim Sayın Bozdoğan. 

Buyurun efendim. 
A.. P. GRUPU ADINA ABBAS ALİ ÇETİN 

(Kars) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım ; müzakere mevzuu olan rapor üzerin
de konuşmalar yapıldı. Söylenmesi lâzımgelen 
şeyler esas itibariyle söylenmiş bulunmaktadır. 
Ben burada dile getirilmiş ilci nokta üzerinde 
mensubu bulunduğum Adalet Partisi Meclis 
Grupunun görüşlerini zapta tescil ettirmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Bunlardan birisi şudur; bu Af Kanunu gö
rüşülmeye başlandığından beri Yassıada hü
kümlülerinin affının Anayasanın dibacesine. 
ruhuna ve metinlerine aykırı olduğu söylendi, 
durdu. Sevgili arkadaşlarım, bu sözlerin ha
kikatle bigûna alâkası olmadığı gibi, hukukla 
da alâkası olmadığını şimdi arz edeceğim bir 
hususla tesbit etmiş olacağım. Anayasa, Ku
rucu Mecliste görüşülmeye başlanmazdan evvel 
İstanbul'da Profesör Sıddık Sami Onar'm Baş
kanlığında, profesör ve doçentlerden ibaret bir 
heyet tarafından bir Anayasa Öntasarısı hazır
landı ve Kurucu Meclise tevdi edildi. Bu önta
sarının bir 9 ncu maddesi vardır. Ve hemen 
hemen aynen şu idi: Yassıada'da Yüksek Ada
let Divanı tarafından hüküm .giyecek: olanlarla 
27 Mayıs İhtilâlini doğuran suiistimallerden 
dolayı diğer mercilerce mahkûm olanlar hak
kında Af Kanunu çıkarılamaz. Ve bunlar mem
nu hakların iadesini de istiyemezler. Madde 
aşağı - yukarı bu. Kısaca izah edilirse; Yassı-

I ada'da hüküm giyecekler hakkında af çıkarıl-
mıyacaktı. Yalnız onlar için değil, 27 Mayıs 
hareketi ile ilgili suçlardan dolayı umumi mah
kemelerden hüküm giyecekler hakkında da af 
çıkarılmayacaktı. Hiç derecesi yok. Hafif pa
ra cezası ile bir hüküm giyse, bir gün hapis ce
zası bile hüküm giymiş olsa yine af çıkarılımıya-
cak. Sadece bu kadar değil, hukukçu arkadaş
lar bilirler, Ceza Kanununda bir memnu hak
ların iadesi faslı vardır, böyle bir müessese 
vardır. Bundan da faydalanamıyacaklar. 9 ncu 
madde bu idi. Kurucu Meclis bu maddeyi 
Anayasaya koymadı, tasarıdan çıkarttı. Ve bu 
çıkartanlar arasında, bu kürsüden 27 Mayıs hü
kümlülerinin affedilmesinin Anayasaya aykırı 
olduğunu kereatla ve ısrarla söyliyen zevatta 
mevcut idi. Binaenaleyh, bunu biliyorlar ve 
hukukçudurlar, profesördürler, biliyorlar. Bu
na rağmen bunların affının Anayasaya uzak
tan, yakından aykırı olduğunu iddia etmenin 
hukukçulukla, hattâ bu bilgiler hududu içinde 
ahlâklı olmakla ne gûna alâkası olduğunu tak
dirlerinize arz ediyorum. 

COŞKUN KTRCA (İstanbul) — Sataşma 
vardır, söz istiyorum. 

f A. P. GRUPU ADINA ABBAS ALİ ÇETİN 
| (Devamla) — Sataşma kasdiyle söylemiyorum. 
! E «ter ağır bir mâna varsa ben geriye alıyorum. 
: Binaenaleyh, Yassıada hükümlülerinin affedil

melerinin Anayasaya aykırılığı veya 27 Mayısı 
ters çevirme ile bigûna alâkası olmadığı bu hal 
ile, Anayasa öntasarısmda mevcudolan 9 ncu 
maddenin Anayasaya konmamış olmasiyle riya
zi katiyetle sabittir. Bunu zapta tescil ettiririz. 

İkinci nokta; 27 Mayıs hükümlüleri ile, 20 -
21 Mayıs hükümlüleri Ceza Kanununun aynı 
maddesi İle hüküm giymişlerdir. Binaenaleyh, 
aralarında eşitlik vardır. Anayasanın 12 nci 
maddesine göre, bunların bir kısmının, yani 
27 Mayıs hükümlülerinin tamamen affedilmiş ol
masına rağmen, 20-21 Mayıs hükümlülerinin bir 
kısmının (burayı tasrih etmek lâzım, bir kısmı
nın, hepsinin değil, sadece 211 kişinin, öbürlerinin 

; hepsi affediliyor) bir. kısmının affedilmemiş ol
ması Anayasanın tesis ettiği müsavatı ihlâl etmiş
tir, denildi. 

'Sevgili 'arkadaşlarım; hukukta . 'hâdiselerin, 
bilhassa cezai hâdiselerin, Ceza Kanununun tat-

: bikini gerektiren hâdiselerin bir hâdisei mad-
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diyesi vardır, bir de hukukî yönü vardır. Beîki 
madde bakımından müsavat vardır. Türk Ceza 
Kanununun aynı maddesi, fıkraları muhtelif ol
makla beraber, bu hâdiselere tatbik edilmiştir. 
Fakat hâdisei maddiyede ayniyet yoktur, zaman 
değişiktir, hâdisei maddiye değişiktir. Birisinde 
rey kullanmak suretiyle, sadece rey kullanmak 
suretiyle Anayasa ihlâl edilmiştir, ötekisinde si
lâh kullanmak suretiyle Anayasa ihlâl edilmiş
tir. Yani hâdisei maddiyede eşitlik nasıl görü
lür, bigûna hâdiseyi maddiyede eşitlik yoktur. 
Ama hâdiseyi hukukiyede eşitlik vardır, aynı 
maddedir. Binaenaleyh, bunların eşidolduğunu 
ve Ibir kısmının affedilip, bir kısmının affedil 
memesini iddia etmek hâdisei maddiyedeki bu 
aykırılık muvacehesinde katiyen doğru değildir. 

Sonra (bunun ötesinde sevg-ili arkadaşlarım. 
affı Adalet Partisi olarak 'biz vadettik. Ve biz 
getiriyoruz. Biz nasıl vadettik? Şümullü memle
ket gerçeklerine göre tesbit edilecek bir af getire
ceğiz, dedi. Ve bu şümulü, memleket gerçekleri
ne uygun şümulü biz tesbit edeceğiz ve biz 'böy
le taıbit ettik, biz böyle getirdik, ibunun vebali de 
hize ait, sevabı da bize aittir. 

Durum bundan ibarettir. Hürmetlerimi arz 
ederim. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner
gesini okutuyorum. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Durum tavazzuh etmiştir, müzakerenin kifa

yetine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 
Sakarya 

Musli/hittin Gürer 
Sayın Başkanlığa 

Konu • aydınlanmıştır, kifayeti arz ve teklif 
ederim. 

Ordu 
Kemal Şensoy 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kodamanoğlu, 
zatıâliniz yeterlik aelyhinde söz istediniz. Fakat, 
Sayın Kırca da Grup adına istedi. O bakımdan 
takdim ettireceğim. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Peki 
efendim, zaten gruplar bizi eziyorlar. 

BAŞKAN — Aranızda paylaşın Sayın Koda
manoğîu. 

Sayın Kırca; 4 ncü madde üzerinde benimije-
me kararma uyulup uyulmamasının yeterliğinin 
aleyhinde. 

C.H.P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, C.H.P. 
Grupu olarak foilhassa Sayın Adalet Bakanının 
beyanları muvacehesinde durumun, tavazzuh etme 
şöyle dursun, tamamiyle vuzuhsuzluğa doğru git
mekte olduğu kanaatindeyiz. Bu kanaatlerimizi 
arz edersek ümidederiz ki, Yüksek Heyetiniz ki
fayet önergesini reddeder. 

Durum vuzuhsuzluğa gitmektedir, şunun için: 
Evvo'â Sayın Adalet Bakanı beyanlarında; özel 
af ile genel af ve öte yandan memnu hakların ia
desi müesseselerinin hukukî neticelerini birbirine 
karıştırmaya - çünkü kendisinin bunlardan teca-
htil ettiğini söylemek durumunda asla değilim -
karıştırmaya 'bilhassa itina 'buyurdular gibi gel
di. öyle zannediyorum ki, özel af ve memnu hak
ların iadesi suçu ve suçluluğu kaldırmaz, genel 
af kaldırır, istanbul tasarısında; Yüksek Adaiet 
Divanı tarafından mahkûm edilen zevat hiçbir 
surette aftan hattâ memnu hakların iadesinden 
istifade edemezler, demiş. Bu Anayasanın bir 
maddesi ile karşılaştırılarak, falanca suçları işli-
yenler Türkiye Büyük Mil1 et Meclisi üyesi ve ba
kan olamazlar. O sadece Yüksek Adalet Divanı 
suçluları için değil, umumi bîr hükümdür ve îs-
tanbul Üniversitesinin hazırladığı tasarıda mün
hasıran Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
len kimseler için genel affı da, özel affı da, mem
nu hakların iadesini de ortadan kaldıran bir hü
küm varken Kurucu Meclis buna iltifat etmedi, 
buyuruyorlar. Vakit bırakırsanız Yüksek Heyeti
nize izah edeceğiz ki, Kurucu Meclis, Yüksek 
Adalet Divanı mahkûmlarının... 

BAŞKAN — izah etmeyin Sayın Kırca... 
C.H.P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(Devamla) — Müsaade buyurun efendim, rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, hir dakika, izah 
edeceğiz, dediniz, izah etmeyiniz yalnız... 

C.H.P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Ne söyliyeceğimi -bilmiyorsunuz ki, 
müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Takibediyorum efendim, ikaz 
ediyorum. 

C.PI.P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Daha başlamadım /bile. (Gülüşme
ler) 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C.H.P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(Devamla) — Kurucu Meclis; Sayın Adalet Ba
kanının şu hususu açıklaması gerekir ki. Başlan
gıç kısmında, «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve 
davranışlariyle...» demek suretiyle bu kimselerin 
fiilleri üzerindeki suç vasfının ve onların suçlu
luk vasfının bir genel af ile ortadan kaldın1 amı-
yacağı kaziyesini vaz'etmiş, ama C.H.P. iktidar
ları zamanında çıkarılan ve özel af mahiyetinde 
olan kanunlara ve Ceza Kanunumuza göre neda
met getirmişlerse, memnu halklarının iadesine. 
bağımsız Türk hâkiminin karariyle verilmesine 
imkân vermiştir. Bir sual tevcih ediyorum. 
C.H.P. Grupu adına Muhterem Adalet Bakanına 
ve bu suale cevap verebilmesi için Yüksek Heye
tinizin kifayet önergesini reddetmesini istirham 
ediyoruz. Bizzat kendi grupunun Cumhuriyet 
Senatosundaki Sözcüsü, Yüksek Adalet Divanım 
Anayasa dışı ilân eden ima1 arda bulunurken, bu 
zevatın memnu haklarının iadesi imkânı varken: 
nedamet getirdikleri Ceza Kanununa göre ba-
hağımsız Türk yargıcı tarafından tesbit edilmek 
imkânı varken, bu imkân açık iken, bu imkânın 
açık olduğu şu adette suçlu için ıbizzatt kendileri 
tarafından Ibeyan edilmiş iken, bağımsız Türk 
hakimine takaddüm ederek bu zevatı burada 
suçluluk ve suç vasfını ortadan kaldıracak şekil
de affa nail görmek bakımından kendilerinde ne 
gibi bir nedamet ahvali müşahede etmektedirler, 
bunu söylesinler... (Gürültüler) Biz kendilerinde 
bir azgınlık alâmeti müşahede ediyoruz.' Anayasa
nın ve meşruiyetin temeline karşı tecavüz ve 
azgınlık müşahede ediyoruz. Nedamet müşahede 
etmiyoruz. (A.P. sıralarından gürültüler ve «yuh» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kırca... 

C.H.P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — «Yuh» diyerek kimi savunduğunu
zu da kendi vicdanlarınızda muhasebe edin. Bu 
suali soruyoruz Adalet Bakanına: Bu zevatın, 
Türk yargıcının, nedamet getirmişlerdir demesi... 

(BAŞKAN — Sayın Kırca... 

C.H.P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Suçluluk vasfını da kaldıracak şe
kilde, bizim yaptığımız gibi özel afla değil, genel 
afla ortadan kaldırmak için, hattâ Türk Milleti 
adına meşru direnme hakkını kullanan gençlere 
kurşun sıkanlara rütbelerini ve madalyalarını 

I iade etmek mi restarasyon değildir? Bu sualimize 
I 'cevap versinler. Bu bakımdan durum tavazzuh 
I etmemiştir. (A.P. sıralarından gürültüler) 

I BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde ya-
I pılan müzakerenin yeterli olduğuna dair önergeyi 
I oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
I 1er... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 
I Şimdi muhtrem arkadaşlarım, 4 neü madde, 
I Millet Meclisinde kabul edilen metnin dışında 
I Cumhuriyet Senatosunca değişikliğe uğramıştır. 
I Bu 4 ncü maddenin (A) fıkrasında yapılmış bu-
I lunan değişiklik daha sonra MiLlet Meclisi Ada-
I let Komisyonunca benimsenmiştir. Şimdi, bu 
I 4 ncü maddede yapılan değişiklik Adalet Komis-
I yonunca benimsenmiş bulunduğuna göre benim-
I senmenin kalbul veya âdemikaıbulünü Yüksek 
I Meclisin oyuna sunacağım. Kabul edildiği tak-
I dirde benimseme, o zaman bu madde kanunlaşmış 
I bir durum arz edecektir. Kaibul edilmediği tak-
I dirde Karma Komisyona intikal edecektir. 
I Şimdi 4 ncü maddenin Adalet Komisyonu 
I tarafından benimsenen şekilde ve Adalet Ko-
I mi'Tvonunun 'benimsemesine uyulmasını Yüksek 
I Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
I bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 4 ncü mad-
I de Cumhuriyet, Senatosunun değiştirmiş olduğu 
I şekil, Adalet Komisyonunun 'benimsemiş olduğu 
I şekil ve şimdi Yüksek Meclisin kabul etmiş olduğu 
I şekil dairesinde kanunlaşmıştır. 
I 9 ncu madde üzerindeki müzakerelere geçiyo-
I ruz. 
I 9 ncu maddeyi değişik şekli ile okutuyorum. 

I MADDE 9. — Aşağıda yazılı hendlerdc gös-
I terilen suçlar; 2, 4 ve 5 nei madde hükümleri saklı 
I kalmak şartiyle, bu kanun hükümleri dışında bı-
I rakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 
1 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde; 
I 135 nci maddenin ikinci bendinde ve 136, 137, 

138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148 149, 150, 
151, 152, 154, 155, 156 ve 157 nci madde11 erinde 

I yazılı suçlar ve bunların 168.171 ve 172 nci mad-
I delerinde gösterilen,şekilleri; 163 ncü maddenin 
I birinci fıkrası ile 164, 165 ve 166 nci maddelerde 
I yazılı suçlar; zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet 

suçları; 339, 340, 341, 403, 404 (2 nci bend birinci 
fıkrası hariç), 405, 406, 407, 408, 414, 415, 416, 417. 

I 418, 429 ve 430 ncu maddenin birinci fıkrası ile 
1 431, 435, 436, 440, 441, 491, 492, 493, 495, 496, 
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497, 498, 49.9, 503, 506, 508 ve 510 ncu maddele
rinde yazılı suçlar. Ancak; 

1. Kaçırmanın, evlenmek maksadiyle yapıl
dığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ve 
416 nei maddenin son fıkrasının asli 'hüküm ola
rak taıtbik edildiği, 

2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Ka
nununa göre himmet ve ihtilas suçlarından do
layı, hükmen tesbit 'edilmiş zararın tamamen • 
ödendiği, 

-3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 493 
ncü maddelerinde yazılı suçların, 18 yaşını bitir
memiş bulunanlar tarafından işlendiği hallerde 
'bu kanunun 1 nei maddesi uygulanır. 

4. -irtikâp ve rüşvet suçları ile Türk Ceza 
Kanununun 339, 340, 341, 503 ve 508 nei madde
lerinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş ve
ya hükmedilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezala
rın üçte ikisi ve para cezalarının tamamı affedil-
mtşıtir. 

Ancak hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak 
indirme on aydan ,az ve üç seneden fazla olamaz. 

B) 3İ16, 5653 ve 6831 sayılı Orman kanun
larında ya'zılı suçlar ile Türk Ceza Kanununun 
369, 370 ve 373 ncü maddesinin birinci fıkrası ve 
374 ncü '.maddesinde yazılı suçlar ve bunların 
411, 412 ve 413 ncü madddlerinde gösterilen şe
killeri, 

C) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 
ncu maddeleriyle 91, 131, 132 nei m'addeleri, 148 
nei maddenin (B) fbendi ve yukardaki bendlerde 
Tüpk Ceza. Kanununun maddelerine atıf suretiyle 
cezai andırılan suçlar. 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suç
lar hakkındaki Kanunun şümulüne giren suçlar 

E) icra ve iflâs Kanununun 337, 338. 339. 
340 ve 344 ncü maddelerinde yazılh suçlar. 

F) '551 sayılı Markalar Kanununda yazılı 
suçlar. 

G) . 15.7.1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar . 
Kanununun 19 ncu maddesine aykırı hareketten 
dolayı aynı kanunun 31/3 maddesi gereğince -
açılan dâvalara ilişkin suçlar. Ancak mahkûmi
yet halinde aynı kanunun 20 nei .m'addesinin (C) 
'bendi 'hükümleri uygulanır. Şu kadar ki verilen 
ceza infaz edilmez. 

H) Türk parasının kıymetini koruma hak-. 
kındaki Kanunun şümulünle giren 2 500 liraya 

kadar (2 500 (lira dâhil) kıymet kaçakçılığı suç
ları veya 'bu kanuna göre çıkarılan kararname ve 
tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa 
olsun döviz veya Türk parasının ziyamı intacet-
memiş (bilûmum fiiller veya önceden çıkarılan 
kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da son
radan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç 
sayilmıyan fiiller; istimal ve istihlâk maksadiyle 

< işlenmiş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı Kanu
nun ek ikinci maddesinin I, II, I I I ncü bend-
leri ve IV ncü (bendinin birinci fıkrası hükmü, 
tekel kaçakçılığı, CİF kıymeti 2 500 lirayı geç
in iyen (2 500 lira dâhil) gümrük kaçakçılığı 
suçları hariç, Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 ve Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı kanunlar ide bunların ek ve 
tadilleri hükümlerini ihlâl eyliyen fiiller. 

Ancak, Yüksek Adalet Divanınca 1567 sayılı 
Kanunla ek ve tadillerine muhalefetten dolayı 
•hükmedilmiş olan para cezaları affedilmemiştir. 

I) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren, bakan
ların sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle İşledik
leri suçlar. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde 
Adalet Komisyonunun benimsemesine uyulup 
uyulmaması hakkında müzakere açıyorum : Bıı-
vurun Sayın Kodamanoğlu. Sayın Kırca 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Grup adına 
olan konuşmayı Sayın Kodamanoğlu yapacaklar. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu. Grup adı
na olu^yor, peki efendim. 

C.-H. P. GRUPU ADINA NURİ KODAMAN
OĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan sayın millet
vekilleri, bâzı suçların af dışında bırakılması ile 
ilgili maddenin müzakeresi Senatoda birtakım 

. değişikliklere müncer olmuş ve dolayısiyle şimdi 
de huzurunuzda müzakere mevzuu addedilmiştir. 
Bu vesile ile C. II. P. Grupu adına bâzı nokta
ları kabule şayan olmıyacağmı ümidetmekle be
raber bir defa daha arz etmeyi millet önünde va
zifemizi yapmak bakımından zaruri gördük. 

Sayın arkadaşlar, bilindiği gibi döviz kaçak--
- çılarmm affı ile ilgili hükümlerde ciddî tezatlar 

ve garabet bulunduğunu, grupumuz adına konu
şan Sayın Feyzioğlu daha o zaman Yüksek He
yete arza çalışmış ve birtakım şüphe uyandırıcı 
hükümlerin yer bulmasını, kamu oyunun millî 

' iradeye karşı şüphe duyması yönünden mahzur
lu, bulmuş Ye düzeltilmesini İsrarla istemişti. O 

— .902 — 
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zaman itibar edilmiyen bu mülâhazalarımız Se
natoda anlayış görmüş ve kabul edilerek değişti
rilmiş ve nihayet memnuniyetle ifade ediyoruz 
ki, encümen de benimsiyerek bu hali ile huzuru
nuza gelmiştir. Geç de olsa partimiz görüşünün 
itibar görmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 

Arz etmek istediğim ikinci nokta şudur : 
Mevcut hükme nazaran milletvekili ve senatör
ler af kanunu kapsamının içinde tutulmuşlardır. 
Bizzat bendeniz ilk müzakereleri sırasında parti
mizin görüşünü Yüce Huzurunuzda izaha çalış
mıştım. Bir defa daha arz etmeme izninizi dile
rim. Bilindiği gibi Anayasanın 68 nci maddesi 
bâzı suçların ve bâzı mahkûmiyetlerin sahipleri 
affedilseler dahi, Yasama organlarına, Parlâ
mentoya üye olamazlar şeklinde bir hüküm ihti
va etmektedir. Biraz evvel Sayın Adalet Bakanı 
da bâzı görüşleri cevaplandırırken bu memnuiye-
te temas ettiler. Şimdi özellikle bu tasarıyı savu
nan, hattâ bizzat bu tasarıya müspet oy kulla
nan Sayın Adalet Bakanından da sormak istiyo
ruz. Sayıları 150 ye yakın milletvekili ve sena
törlerden bir kısmının hakkındaki iddia ve itham
lar Anayasanın 68 nci maddesinde yazılı suçlar
la ilgilidir. Yani eğer milletvekili ve senatörler 
af kanununun kapsamı dışında bırakılsalardı bu 
suçlar kovuşturulacak ve bunlardan bir kısmı 
eğer tahakkuk eder, sabit olur ise, bu gibi zevat 
Parlâmento üyesi iseler bu haklarını kaybedecek
ler, üyesi değilseler veya seçimlerden sonraya ka
dar bu muhakeme devam eder de sübut seçimler
den sonraya kalırsa aday dahi olamıyacaklar idi. 
O halde milletvekili ve senatörleri, bu suçlarla 
itham edilmiş Parlâmento üyelerini Af Kanunu 
kapsamına almakla biz ne yapıyoruz? Bu gibi 
ithamlardan sabit olacakları sübut bulamaz hale 
getirerek Anayasanın 68 nci maddesini bu gibi 
suçlular için işlemez hale sokuyoruz. Böylece 

•Anayasanın eşitlik prensibini bozarak, şimdi 
Parlâmentoda mevcut bu suç sahiplerini ilelebet 
Parlâmentoya üye olmak imkânına kavuşturarak 
eşitlik prensibini ihlâl ediyoruz. Bunun içindir 
ki, biz, milletvekili ve senatörlerin Af Kanunu 
dışında bırakılmasını, 68 nci maddeye giren suç
larla itham edileni erin eğer bu suçları işlemcmiş-
lerse beraet ederek, alınlarının akı ile Parlâmen
to üyeliğini muhafaza etmelerini ve muhakeme
leri devre sonuna kadar bitmiyecekse gene be
raet ederek alınlarının akı ile aday olmakta de

vam etmelerini istiyorduk. Eğer suçları sabit 
olursa Anayasanın 68 nci maddesinin memnu 
hükümlerine muhatabolmak durumunda olan bu 
r;evatın tasfiyesi icabediyordu. İşte siz, milletve
killeri ve senatörleri Af Kanununun şümulüne 
alarak böyle bir imkânın saf "dışı edilmesini, 
böyle bir imtiyazlı zümrenin yaratılmasını der
piş etmiş oluyorsunuz. Bunun doğru olmadığını 
bir kere daha arz etmiş oluyorum. Milletvekili ve 
senatörlerin Af Kanununun dışında bırakılması
nın başka bir sebebini daha arza çalışmış idim, 
kısaca tekrar etmek itseri'm. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Madde ile ne 
alâkası var? 

C. H.-P. GRUPU ADINA NURÎ KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Sayın Ertem, bu konuşu
lan maddenin şümulü içindedir. Sadet içinde ko
nuşuyorum. Bir defa daha anlatmaya mecburum, 
hiç olmazsa vazifemizi yapmış olacağız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
C. H. P. GRUPU ADINA NURÎ KODAMAN

OĞLU (Devamla) — Bu değişikliğin yetersiz ol
duğunu arza çalışıyorum. Lütfediniz bu deği'şik-
li'ği reddediniz ki, madde Karma Komisyona git
sin, böylece birtakım eksik ve hatalardan arın
sın, milletin teveccühüne lâyık bir madde haline 
gelsin. Onun içindir ki, bunları arza çalışıyo
rum. Kendi kendinizi affetmekte bu kadar telâşlı 
olmanız milletin gözünden kaçmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, her söze 
mutlaka cevap vermeye mecbur değilsiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURÎ KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, daha 
geçenlerde Halk Partili bir milletvekili arkada
şım çıkıp bu kürsüden «af istemiyorum, birtakım 
ithamlar vardır ki, beni de ilzam etmektedir. 
af dışında bırakınız, beraet edip şerefimle bu 
milletin huzuruna çıkacağım» diye konuşmuştu. 
Neden sizden hiçbir arkadaş çıkıp da böyle bir 
talepte bulunamadı? (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, maddede 
vukubulan değişikliğin komisyon tarafından be
nimsenmiş olması karşısında Yüce Meclisin bu 
benimsemeye uyması veya uymaması üzerinde 
mütalâada bulunacaksınız. Çok rica ederim benim 
müsamahamı suiistimal.etmeyiniz. Deminden beri 
size büyük müsamaha göstermekteyim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, izin verir-

~ 903 ~ 
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seniz tamamen sadet dâhilinde olduğumu kısaca 
arza çalışacağım. , 

BAŞKAN — Değilsiniz efendim, riyasete 
fgöro değilsiniz. 

C. H. P. GRUPÜ ADINA NURÎ KODAMAN-
OĞLU (Devamla) — îzin verirseniz, ne demek 
istediğimi arz edeyim. Bendeniz diyorum ki, 
milletvekili ve senatörlerin af kapsamı dışında 
'bırakılması halkın millî iradeye güvenini takvi
ye edecektir. Af kapsamının içine alınması ise 
halkın Yüce Meclisin millî iradeyi tecelli ettir
mekte titiz davranmadığı şüphesini yaratacak
tır. Bunu izah etmek içinde... 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bu konu
da bir değişiklik mevzu 'bahis değildir .Dikkat 
nazarınızı celbederim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NURÎ KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Seyın Başkan, bu değişik
liğin yetersiz olduğunu arz etmek hakkının ol
duğuna kaaniim. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ederim beyler ayrı ayrı 
konuşmıyabm. 

Bütün bir maddeyi. olduğu 'gibi tekrar mü
zakere etmek vaziyeti hâsıl olacaktır. Hangi 
hususta değişiklik varsa komisyon o değişikli
ği benimsemiştir. Yüce Meclis şimdi o benimse
meye uyup uymama!k hususunda mütalâada bu
lunacaktır, rica ederim. 

Buyurun Sayın Kodamanoğlu, sadece deği
şiklik yapılan kısım hakkında beyanda bulunu
nuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değişiklik 
(bir noktaya inhisar ettirilmiştir. O da döviz ka
çakçıları ile ilgili bâzı unsurları ihtiva etmesi 
yönündendir. Bu değişikliğin kifayetsiz olduğu
nu arz etmek istiyorum. Bunların neden kifa
yetsiz olduğunu arz edebilmek için de eksiklik
lerini söylemek durumundayım. Bu eksiklikler
den bir tanesi, biraz evvel arza çalıştım; sena
tör ve milletvekillerinin af kapsamı içinde bıra
kılmasıdır. 

ikinci eksiği: 38 sayılı Kanuna muhalif ha
reket eden arkadaşlarımızın ve sair suçluların af 
kapsamı içinde tutulmasıdır. îzin verirseniz ne
den eksiklik olduğunu kısaca söylemeye çalışa
yım. 

Aziz arkada§larım 38 sayılı Kanun..... 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu evvel
emirde şu esasta Başkanlıkla anlaşmanız lâzım. 

Şimdi bu madde Millet Meclisinden Senato
ya gittikten sonra muayyen fıkralar halinde ka
bul edilmiştir. Bir fıkrasında bir değişiklik in-
tacolunmuş, bu değişiklik madde ile komisyona 
gitmiş ve komisyon o değişikliği benimsemiş. 
Şimdi dolayısiyle biz burada 'bu benimsenmeye 
uyulup uyulmıyacağmı tartışacağız. Evvele
mirde burada vuzuha varmamız lâzımdır. Çok 
rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADİNA NURÎ KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bendeniz ko
misyonun benimsediği değişikliğin kifayetsizliği 
üzerinde duruyorum. Bunun kifayetsiz olduğu
nu anlamak için de ihtiva etmesi lâzımgelen 
noktaları söylemek zorunda olduğuma kaanüm. 
(A. P. sıralarından «söyliyemez:> sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müsaa
de buyurunuz da bilginizi kendinize saklayı
nız. 

Sayın Kodamanoğlu şimdi Millet Meclisi 
ile Senato arasında ihtilâf konusu olmıyan bir 
fıkra, bir mesele hakkında burada tekrar müza
kere açılmaz ki, efendim, ço'k rica ederim. Siz 
bu işleri gayet iyi bilirsiniz. Fakat ısraren be
yanda bulunuyorsunuz. 

O. II. P. GRUPU ADINA NURÎ KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, bendeniz 
arz ettiğim istikamette mütalâa ıbeyan edebili
rim inancındayım. Fakat Yüksek Riyasetin tak
dirini tek taraflı olarak zorlamak için sırf size 
hürmeten buyurduğunuz istikamete döneceğim. 
Fakat kanaatimi muhafaza etmeme müsaadeni
zi dilerim. 

BAŞKAN — Mümkündür efendim, siz lüt
fen Riyasete ittiba ediniz. 

C. II. P. GRUPU ADINA NURÎ KODAMAN
OĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlar, Senato
da yapılan değişikliğin, bir hafta gibi kısa bir 
süre içinde reddedilmiş olmasına rağmen tekrar 
kabul edilmiş olması, bu hükmün af kanunu içi
ne konmasından doğan kamu oyundaki dediko
duların yaptığı baskıdandır, tarzındaki mütalâ
alara hak verdirmiştir. Bunu ifade ederek huzu
runuzdan ayrılıyorum. 

Saygılarımla. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Görüşmenin usulü hakkında 
anı?. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Başkanlık 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek huzuru
nuza gelmiş bir kanun tasarısı veya kanun tek
lifinin maddesi üzerinde sadece Cumhuriyet Se
natosu metni ile Millet Meclisi metni arasmda-
iki farka münhasıran konuşabileceği hususu
nu beyan etti. 

BAŞKAN — Değiştirilen kısma münhasır, 
dedim. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Evet. Bu-
nu beyan buyurdunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 92 nci 
maddesi sarahaten değiştirilen maddeden bahse
der. Bir madde değiştirildiği zaman değiştiri
len metin, biraz evvel burada da yapıldığı veç
hile, olduğu gibi madde olarak, yoksa sadece de
ğiştirilen fıkra değil, bütün madde okunup ve 
müzakere o maddenin tümü üzerinde cereyan 
eder. Çünkü Yüce Meclisin haiz bulunduğu 
hak sadece Cumhuriyet Senaıtosunun yaptığı de
ğişikliğe münhasır olarak o maddeyi benimseyip 
benimsememek değildir. Yüce Meclis, bugüne 
kadar ne Millet Meclisinde, ne Cumhuriyet 
Senatosunda hiçbir suretle bahis konusu olmamış 
yeni mülâhazalar muvacehesinde de o maddeyi 
benimsememe kararı alabilir ve ortaya çıkan bu 
yeni mülâhazalar muvacehesinde kurulacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu
nun tamamiyle yeni çözüm yolları bulup huzu
runa getirmesini sağlamak istom'ş olabilir. Bu 
mülâhazalar burada çok kere, hattâ komisyon 
sözcüleri tarafından komisyon raporları ile ileri 
sürülmüş ve müzakereler bu tarzda cereyan et
miştir. 

Şimdi Sayın Başkanın, Anayasada madde de
ğişikliğinden bahsedilmesi; maddenin benimse
nip Ibeniımsememesinin söz konusu olduğu hal
de ve teamülümüz tamamiyle biraz önce arz 
ettiğim yönde bulunduğu halde, sadece Cumhu
riyet Senatosunun değiştirdiği kısım üzerin
deki görüş1 erinizi bildirflbilirsiniz yolunda bir 
içtihatta bulunmuş olması, Millet Meclisinin, 
aslında yepyeni bir şıkkın huzuruna gelmesini 
sağlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi I 
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Karma Komisyonunun kurulmasını arzulamak ve 
bu istikamette Senato metnini benimsememe 
yolunda oy kullanmak hakkını tahdideden ve 
hattâ nezzeden bir mahiyet taşımaktadır. Bu 
itibarla müzakerelerimizin Anayasanın ve bu 
Mecliste yer almış, İçtüzüğe de tamamiyle uygun, 
teamüllerin çerçevesi içinde cereyan etmesini te-
minen Sayın Başkanımızdan bu içtihadından 
vazgeçmelerini ve müzakerelerin maddenin tümü 
üzerinde cereyanına imkân vermelerini bilhassa 
istirham ederim. 

BAŞKAN — Bu meselede Anayasanın 92 nci 
maddesi tam bir vuzuha erişmemiştir ve şayet 
Sayın Kırca 'nın beyanına tobaan hareket ede
cek olursak o zaman nevama tekriri müzake
reyi kabul eden bir esas ortaya koymuş oluruz. 
O bakımdandır ki, tekriri müzakere mevzuubah-
solmıyan bir meselede, elbette takdir edersiniz 
ki, yeni baştan müzakere olamıyacaktır, Yalnız 
akademik bir meseledir, ileride bunun tartış
ması mümkün olabilir. Yeni bir içtihat, sebep
ler mücerret olarak, ortaya çıkarılabilir. 

Sayın Lâtif Sarıyüce, Mili ot Partisi Grupu 
adına, buyurunuz. 

M.P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA
RIYÜCE (Çorum) — Sayın Balkan, sayın mil
letvekilleri; biz 9 ncu madde ile ilgili olarak 
bilhassa döviz kaçakçıları üzerinde durmak is
tiyoruz. Millet Partisi Grunu, bütün döviz 
kaçakçılarının suc^arınm Af Kanunu şümulün
den çıkarılmasına taraftardır ve burada da bu 
hususu 'b4irtmistik. Ruhen Asa ve benzerleri 
gibi, Türk Milletinin kalkınmasında ihtiyaç 
duyduğu' milyonlarca dövizi yurt toprakların
dan dışarıya kaçıranları, Af Kanunu şümu
lünden çıkarmış olduğu için burada Senato 
Umumi Heyetine ve Senato Umumi Heyetinin 
kabul ettiği mcıtni henimsiyen Adalet Komisyo
nuna teşekkür etmek isterim. Hakikaten döviz 
kaçakçıları memlekete büyük zararlar vermiş
lerdir. Hepinizin bildiği gibi, 30 milyon Türk 
vatandaşının çalışıp almteriyle kazandığı pa
raları bâzı açıkgözler ihtisas haline getirerek, 
İstanbul'a yerleşip, burada ulusun, milletin 
kalkınması için kullanılması lâzımgelen döviz
leri yurt dışına transfer etmektedirler. Bu gi
bilerin Af Kanunu şümulü dışında tutulması 
yerinde bir harekettir. Mademki, küçük hırsız
lıkları bile Af Kanunu dışında tutuyoruz, millî 
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hayatımıza ve kalkınmamıza .kastetmiş olan bu 
gibi hırsızlıkları ise mutlak surette af atıfetinin 
dışında tutmalıyız. 

Bu arada küçük bir noktaya da dokunmak is
terim. 

Abdurraihman Şeref Lâç adında bir milletve
kili, burada döviz kaçakçılariyle zerre kadar alâ
kası olmadığını ve döviz kaçakçıları hakkında 
takrir vermediğimi beyan etmişti. 'Bugünkü 
matbuattan •anlaşıldığına göre... 

BAŞKAN — Sayın Lâtif ıSarıyüce şimdi şu 
konuyu görüşürken Adalet Komisyonu tarafın
dan yapılan değişikliğin benimsenmesine veya 
'benimsenin em esine 'ne tesiri var şu beyanınızın? 

^ Çok rica ederim şaihsi meseleleri burada tartış
maya almayınız ve münhasıran bu. maddede yapı
lan değişiklik üzerinde beyanda bulununuz. Çok 
rica ediyorum. 

M.P. GRTIPU ADINA HASAN LÂTİF SA-
RIYÜCE (Devamla) — Zaten konuşmama niha
yet veriyorum, Sayın Başkanım. Fakat anlattı
ğım hâdise de bu kürsüye gelmiş d!an (bir hâdise
dir. 'Bugün matbuatta yazıldığına göre Sayın 
Lâc'ın döviz kaçakçılarını af için önerge verdiği 
anlaşıl m iptir. 

BAŞKAN — Savın Lâtif Sarıyüee ook rica 
ederim, burada maddenin şahısla ilgisi ihulunma-
ıma'ktadır. Bu meselede mücerret olarak düzenlen
miş bir derişiklik mevzuubahiistir. Lütfen o" çer
çeve dâhilinde beyanda bulununu'z. Hiçbir arka
daş hakkında bu kürsüden beyanda bulunmaya 
mezun denil siniz. 

ABDTURAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
•— Sataşma var, söz istiyorum. 

BAŞKAN :— Sayın Lâç, zatıâlinize bir şey 
s'övliveceğim, siz de, benim hakkımda beyanda 
bulunsun, demiş oHmanıza rağmen, yine müsaade 
edemem. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— Burada ismim mevzuuba'bsoldu, binaenaleyh, 
söz hakkım vardır. 

(BASIKAN — Sizin talebinize göre değil. Rica 
ederim oturun. 

(Savın Sarıvüce, çok rica ederim toplantının 
ne'Zaih'9!tini bozmayın. 

M P GRUPU ADTNA HASAN LÂTÎF SA-
RTYÜCE (Devaımla) — Hâdise anlaşılmıştır, is
pat eden olursa istifa... (Başkan tarafından ha
tibin mikrofonu kesildi) 

BAŞKAN — Kestim efendim. Bu nedir? Bu
rada Meclisin Başkanı var. Zaıtıâlinize ilki defa
dır ısrar ediyorum, rica ediyorum, Riyasete ıttı-
fba ediniz, saygı gösteriniz, diyorum, siz hâlâ ken
di başınıza konuşup duruyorsunuz, çok rica ede
rim. 'Sadetle ilgili mahiyette size ihtarda bulun
dum. Tekrar devam ettiğiniz takdirde sözünüzün 
kesilmesini Yüce Heyetin oyuna sunarım. 

Nedir Sayın işgüzar? 
HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — 9 ncu madde

de yer alan döviz kaçakçılığı ile ilgili bir mesele
de Sayın Abdurraihman Şeref Lâç... 

BAŞKAN — Beyefendi, o geçmiş bir müza
kereye aittir. Geçmiş müzakerede ve aynı celse
de cevap verilmesi gerekirdi. Bununla alâkası 
vdk. Çok rica ederim, evvelâ usule riayetkar 
olalım. Savın ıSarıyüce lûıtfen bu konuda... 

M P . GRUPU ADTNA HASAN LÂTlF ŞA
RT YÜCE (Devamla) — Sözlerime son verirken, 
döviz kaçakçılarını himayedar hareket etmiş 
olanları da (buradan lanetliyoruz. (Sağdan 
«Ibravo» sesleri, alkışlar) 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— Sayın Başkan, her ne kadar' Başkanlık salâ
hiyetini kullanmak suretiyle sadet dışı konuşmak 
isti yen bir milletvekilini daha faal a konuşturmak 
imkânına malik kılmadı iseniz de, sarahaten is
mimden bahsetmek suretiyle burada istifa1 ederim 
dedi. Basında bugün, kendisinin döviz kaçakçıla
rını himaye ettiğine dair neşriyat vardır, demek 
suretiyle alenen umumi efkâr muvalcehesinde. Mil-
Vt Meclisinde şahsımı kastetmiştir. Sataşmak var
dır, söz istiyorum. («Yalan mı?» sesleri) Şimdi 
arz edeceğim, göreceksiniz. 

BAŞKAN — Peki efendim, oturunuz. 
Başka söz istiven var mı bu madde üzerinde? 

Buyurun 'Saıvın Koçak. Bu arada zaptı istiyorum, 
Sayın Hamn Lâtif 'Sarıviiee'nin konuşmasını... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— Efenrliım cok rica ederim, iSaym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim, otu
runuz yerinize. 

CASKUN KTRCA (istanbul) — Bir hususun 
usul bakımından tavzih edilmesini rica edebilir 
miyim ? 

BAŞKAN — Hay hay, yerinizden buyuru
nuz. 
.. COSKTTN KIRCA (istanbul) — Acaba hangi 
usulün tatbikini sarahaten' tefhim buyurdunuz? 
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Sâdece değişen metin üzerinde mi görüşüyoruz. 
yâni değ'işiklilk üzerinde mi, yoksa maddenin tü
münün reddini istemek imkânı Ibu konuşmalarda 
var mil.. 

BAŞKAN — Gayet ıtabiî, nihayet eğer bu 
beniıftâĞmeye uyulmazsa elbette madde olarak 
Kârıma Komisyona gidecek. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Ama görüş
me cereyan edebilecek mi?... Meselâ burada... 

'6-AŞKAN — Beyefendi, «abesi müdafaa etıhi-
yelim. Niçin böyle yapıyorsunuz? Yani meseleyi 
ileride bir akademik münakaşa bellinde ortaya 
çıkarabiliriz. Zira burada Anayasada bir metin
den bahsediliyor. Sizin dediğiniz gibi madde de 
deimiyör. Madde demiyor, metne verilecek vâsıf 
nedir, onun ayrıca bir münâkaşası, müzakeresi 
yapılması lâzımgeİir. Şimdi bir fıkra, gerek Mec
lisle, gerek Senatoca aynen kabul edilmiş ve bir 
değişiklik intacına da lüzum hâsıl olmamış. O 
fıkranın tekrar burada müzakereye alınması tek
riri müzakere mahiyetini iktisabeder. Takdir edi
niz onu. 

COŞKUN KIRCA (tstanbul) — Yani görü-
şülemiyeceği kanaatindesiniz. 

BAŞKAN — Neyin efendim? 
COŞKUN KIRCA (tstanbul) — Diğer de

ğiştirilmemiş fıkralar hakkında beyanın müm
kün olmadığı kanısındasmız. 

BAŞKAN — Görüşülmiyeeeği kanaatinde 
olmama rağmen Sayın Kodamanoğlu'na büyük 
«bir müsamaha göstererek her şeyi konuştur
dum, beyefendi. 

- COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Olmaz efen
dim, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koçak. 
T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Konya) — .Sayın Başkan,' Sayın milletvekille
ri, af kanununun 9 ncu maddesi üzerinde fikir
lerimizi arz etmeye başlarken bir usul mesele
si hakkında görüşlerimizi arz etmekte fayda 
mütalâa ediyoruz. 

ÖAŞKAN — Sayın Koçak, siz T. t. P. Gru-
pu adına mı konuşuyorsunuz, yoksa usul hak
kında mı konuşuyorsunuz? Size ben esas hak
kında söz verdim. 

T.-1- P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Efendim grup âdıma konuşuyo
rum, grup adına konuşurken esas hakkında da 
kö^aeağım tabiî, usul hakkında da konuşaca
ğım tabiî. 

BAŞKAN — Beyefendi usul hakkında... 
T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — Usule aykırı bir nokta gördüm
se onu da beyan edeceğim efendim. Müsaade 
buyurun da beyan edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika, esas hakkında ko
nuşurken usule ait görmüş olduğunuz bir hustt-
su da belirteceksiniz öyle mi efendim? Buyu
run. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Efendim önümüzdeki tasan Ana
yasanın 92 nci maddesinin dördüncü fıkrası
na göre Millet Meclisinde bir karara bağlan
ması gereken bir madde üzerinde müzakereye 
aittir. Binaenaleyh, 92 nci maddenin dördüncü 
fıkrası bu hususta üç şık vazetmiştir. Ya Mil
let Meclisi Senatonun getirdiği tadil teklifini 
benimser, ya kendi görüşünde ısrar eder, ya 
da yepyeni bir metin ileri sürerek, bu metin 
kurulacak karma komisyonda düzenlenir ve 
yeniden Meclise getirilir. Anayasanın maddesi
ni okuyorum: «Millet Meclisi, Cumhuriyet Se
natosundan gelen metni benimsemezse, her iki 
Meclisin ilgili komisyonlarından seçilecek eşit 
sayıdaki üyelerden bir Karma Komisyon ku
rulur. Bu komisyonun hazırladığı metin Millet 
Meclisine sunulur. Millet Meclisi Karma Ko
misyonca veya Cumhuriyet Senatosunca veya 
daha önce kendisince hazırlanmış olan metin
lerden birisini olduğu gibi kabul etmek zorun
dadır.» 

Yani burada şu maddeye göre, Millet Mec
lisimiz Senatodan gelen teklifi veya Millet lifec-
lisinçien gelen teklif veya tasarıyı aynen kabul 
etmek zorunda değildir. Karma Komisyon ye
ni bir metih hazırlıyabilir ve buraya getirebilir. 
Bu sebeple biz 9 ncu maddenin tümü üzerinde 
görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, Af Kanunu tasarısı
nın 9 ncu maddesi affın istisnalarını derpiş et
miş bulunmaktadır. Bu istisnalar derpiş edi
lirken bilhassa 2, 4 ve 5 nci maddeler hüküm
leri saklı kalmak şartiyle her türlü suçlar, yalöi 
rüşvet, irtikâp, hırsızlık affedilmektedir. Yarii 
Yassıada mahkûmu olunca her türlü yaptığı
nız suçlar affedilecektir, bu maddenin mânasî' 
budur. Ceket çalan insan, aç kalarak ekmek 
çalan insan 'affedilmiyecektir. Ama Devletin-
'en yüksek makamlarına gelerek her türlü tivçaifr 

— m -



M, Meclisi B : 123 

timali yapmış olan insan, Yassıada Mahkeme
since mahkûm edilmişse bu maddeye göre o, 
ime yapmış olursa olsun, af kanununun şümulü 
içine alınmıştır. tBu açık ve bariz bir (haksizlik
tir. 
_ BAŞKAN — Sayın Koıçak biraız önce bu 

ımeselenin tartışmasını yaptık. Bu madde üze
rinde müzakereye taJbi tutulursa, Anayasanın 
istihdaf 'ettiği benimseme ve benimsememe me
selesinin vuzulha kavuşması mümkün değil. 
Şimdi ortada bir de, bir madde görüşülürken 
onun konusu ve sadedi vardır. 'Sadet burada 
komisyonum Cumhuriyet Senatosunun yaptığı 
değişikliği benimseme halidir. Bunun dışında 
bir mütalâada bulunmak sadet dışına çıkmak 
demektir. Onun için rica ederim, maddenin bü
tün fıkraları hakkında ayrı ayrı beyanda bu
lunamazsınız. 

T. " t P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Efendim 'görüşlerimizi arza de
vam edeceğim. 

BAŞKAN — Görüşlerimizi Başkanlığın çiz
diği çerçeıve dâhilinde mütalâa ediniz, lütfen. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Yine tasarıda kambiyo ve dö
viz suçlarımın affı yer almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye İşçi Par
tisi olarak bu istisna maddesi görüşülürken 
«bir önerge vermiştik. Ve önergemizde demiş
tik k i : «Kaçaçılığın men ve takibine dair 1918 
sayılı Kanunun 18 mci maddesine ve 'Türk Pa
rasının kıymetinin korunmasına dair 1567 sayı
lı Kanuna göre işlenen her türlü döviz ve kam
biyo kaçakçılığı ile, diplomatik muafiyetlere 
istinaden yurda sokulan bilûmum istihlâk ve 
istimal 'eşyalarının ve taşıma araçlarının başka
sınla devir ve satışından doğan suç ve cezalar 
döviz kaybı olup olmadığıma bakılmaksızın bu 
kanun kapsamı dışındadır. Ancak tütün, kaıh-
ve, çay ve tuz inhisarı kanunlarıma göre yerli 
ürünlerin satış ve istimalinden doğan cezalar 
ve suçlarla kıymet itibariyle 2 500 lira değerin
de veya bundan aşağı değerde malların kaçak
çılığından doğan suçlar ve cezalar bütün hu
kukî neticeleriyle affedilmişlerdir. 

Arkadaşlar, bundan istihdaf ettiğimiz gaye, 
ve komJbiyo kaçakçılığı suçlarının affedilme-
mesidir. Adalet Komisyonunun müzakerelerin
de de şahidoldum; her fırsatta İktidar Partisi
nin lavulkatlığını yapmayı kendine bir şey bil-
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imiş olanların, sağa sola çamur atmayı itiyade-
dinmiş olanların bilhassa bu döviz kaçakçıla
rının affı hususunda büyük gayret gösterdik
lerine şahid olmaktayız. Ve bunların bu işlerini 
ıbasın açıklamaktadır. Yine Ankara'da çıkan 
önemli bir siyasi dergi, bu döviz kaçakçıları
nın affını müdafaa eden bir zatın vaktiyle sol 
neşriyat yaptığını bugün açıklamış bulunmak
tadır. Yani bir insan o günkü menfaatlerine 
göne iş yaparsa, hiçbir fikre inanmadan yalnız 
kendi şahsi 'çıkarını düşünecek iş yaparsa işte 
zaman zaman sağcıları, Kamam zaman, solcuları, 
zaman zaman nurcuları ve mmam zaman döviz 
kaçakçılarını müdafaa -edecek duruma düşebi
lir. Onun için 'Türkiye İşçi Partisi olarak biz 
ıgörüşlerimizi muayyen bir siyasi temelden, mu
ayyen bir siyasi felsefeden 'hareket -ederek mü
dafaa etmeye ve bu müdafaanın karşısına çı
kan hedefleri do belirtmeye çalışacağız. 

'Muhterem arkadaşlar, (bu af kamunu bida
yette de belirttiğimiz gibi, bir zümre siyasi 
suçluyu affetmek maıksadiyle getirilmiştir. Bil
hassa bu 9 neu maddeyi incelediğimiz zaman 
bu (gayenin apaçık olduğunu 'görmekteyiz. Bu 
gaye de ; Yassıada hükümlüleri her türlü suç
lardan, ne suç işlcmişlerse, her türlü hırsızlık, 
rüşvet irtikâp, evrak sahtekârlığı, hepsinden 
affdeilmeıktedir. Neden bu yapılmaktadır ar
kadaşlar1? Bir siyasi gerçek var, o belirtiliyor. 
Biz iktidara .geldik, biz kendi kendimizi affe
deceğiz, denilmek isteniyor. (A. P. sıralarından 
gürültüler) İşte arkadaşlar, böyle bir af ka
nunu, 'böyle bir af tasarısı, siyasi edebiyatta 
bir zümre suçluların kendi kendilerini af etme 
ihtiyacından, affetmek tazyikinden doğan bir 
sonuç olarak ıgörülehilir. Onun için biz bu mad
denin tekrar görüşülmesi, Karma Komisyona 
havale edilmesi gerektiği kanısındayız. 

Muhterem, arkadaşlarım, siyasi suçlar affe
dilirken, yine siyasi suç olan fikir suçlarının 
bir kısmı affedilmiş, bir kısmı affın dışında 
bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, ne alâkası var 
bu 'benimsemıc meselesi ile? Riyasete güçlük çı
karmakta fayda mı telâkki ediyorsunuz1? Ne 
alâkası var? Ne alâkası var bu madde ile fikir 
suçlarının? 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Efendim 9 neu madde bu. 
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BAŞKAN — Evet 9 ncu madde. Peki... 
T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Devamla) — 9 ncu maddede 161 nci, 141, 
142 nci maddelerle alâkalı fıkralar Yar. 

BAŞKAN — Beyefendi deımin beyanettim, 
bir maddede muayyen fıkralar var. O fıkrala
rın birçoğu benimsenmiş. Yalnız bir noktada 
değişiklik yapılmış. O değişiklik üzerindeki fi
kirlerinizi lütfedeceksiniz. Bu benimsemeye ka
tılıp katılmadığınızı beyan edeceksiniz. Yani 
isimdi bu maddede döviz kaçalkçılariyle ilgili 
'bir değişiklik yapıldı diye bütün maddeyi tek
riri müzakereye mi alalım ? 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) -— Sayın Bıaşkan, önümüze bir mad
de gelmiştir. Biz bu madde hakkında oy kul
lanacağız. Binaenaleyh, bu madde hakkında gö
rüşlerimizi arz etmeye mecburuz. 

. BAŞKAN — O madde hakkında değil, o 
maddede yapılan değişikliğin benimsenip be-
nimsıenmediği hakkında oy kullanacaksınız. O 
madde hakkında Yüce Meclis daha önce oyu
nu kullandı ve Senatoya gönderdi. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Efendim, -gerek Senatonun, ge
rek Millet Meclisinin, Anayasada bir karma 
komisyon derpiş edilmiş olduğuna göre, bura
da biz bu tadili ve 9 ncu maddeyi görüşebi
liriz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim ısrıar etmeyi
niz. Döviz kaçakçılığı ile ilgili fıkra dışına çık-
mayınız. Başkanlığın size sarih sadede davet 
•ihtarı. (Soldan «ille 141 - 142» sesleri) 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Evet efen
dim ille 141,142 diyeceğim. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Affiet-
miyeceğiz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Edin veya etmeyin. Etmediğini
zi' biz edeceğiz. Zamanı gelince demokrasiye 
bağlı olup olmadığınızın belgesi olacaktır. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Aytaş, 
Sayın Koçak. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Affiet-
miyeceğiz. Çünkü millet böyle istiyor. 

BAŞKAN — Sayın Aytaş, Sayın Koçjak çok 
rica ederim, burası sohbet yeri değil. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
('Devamla) — Devamlı müdahale ediyor, ona 

ihtar etmeniz lâzım. Biz yerimizden bar kelime 
söylesek hemen ihtar veriyorsunuz. 

. BAŞKAN — Dört defa söyledim, zapta geç
ti. Aynı şeyi söylüyorum. Sabahtan 'beri Sayın. 
Aytaş diye ıbıağırıyorum. Siz duymuyorsunuz 
ta)biî. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Niçin ihtar vermiyorauaıuz, ben 
ağzımı açtığım zaman hemen ihtar veriyorsu
nuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şu hareketiniz dahi hata... Sa
yın Bodur... Çok rica 'ederim arkadaşlar çok is
tirham ederim, lütfediniz, bir kere hatibin her 
zam'an için faik durumda olduğunu ve Riyase
tin tahtı himayesinde görüşeceğini düşünecek
siniz, her zamıan. Çok rica ederim, müdahalede 
bulunmayın. 

Buyurun Sayın Koçak, siz de Riyasete ittı-
ba ediniz, onun kanaatlerine hürmet gösteriniz, 
beyanlarına riayet ediniz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Sayın Başkan, biz herklesin ka
naatine hürmet ederiz. Ama herkes de bunadıa 
bulunan milletvekilleri bilhassa .kürsüye çıkan 
hatibin sözlerini dinlemekte biraz tahammül 
göstersinler. Demokrasi talhammül nejimidir. 
Ben de onların fikirlerini beğenmiyorum, ama 
dinliyorum. 

BAŞKAN — Doğrudur, tannanı, devanı ©din. 
buyurun. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar 9 ncu mıad
dede yer alan istisna hükümleri üzerinde görü
şürken bir siyasi af mahiyetini taşıyan bu ta
sarının siyasi suçlar arasında ayırım yaparak 
fikir suçlarını Anayasanın 21 nci maddesine 
aykırı olanak afifin dışında bıraktığını görmek
teyiz. 161 nci maddenin birinci bendi affını 
kapsamı dışında bırakılır, diğer bentlere dâhil 
olan suçlar, her türlü dinî propaganda suçlan 
affın kapsamı içine alınırken yine fikir suçla
rından olan 141 - 142 af dışında bırakılır. Bu 
açıkça hir hırsızlıktır. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, size ikinci defa 
sadede daveti ihtar ediyorum. Bunu takiben 
İçtüzüğün maddei mahsusasına göıre sözünüzü 
kesmek zorunda kalacağım, Meclisin kanara ile. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) —'Efendim, zatıâlinizin bir hatas-
lığını... 
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BAŞKAN — Beyefendi Riyaset hiçbir hak
sızlık yapmıyor. İçtüzüğün kaidelerini, Anaya
sanın kaidelerini bihakkın yerine getiriyorum. 
Siz de bu şekilde polemikle Başkanı ithama 
kalkışmayınız rica ederim. Çok rica ederim 
efendim, niçin yapsın Başkanlık İçtüzüğe aykı
rı bir hareket? 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — ıSaym Başkan, eğer hareketleri
nizde İçtüzüğe aykırı, taraflı hareket eder bir 
taraf varsa müsaade edin biz de bunu belirte
lim. Çünkü bu af tasarısı üzerinde muhtelif ko
nuşmalar yaptığımız zaman ağzımızı açar aç
maz bize ihtar verdiniz. 

NAHtT MENTEŞE (Aydın) — Bunlar ko
nuşulmadı mı ? 

BAŞKAN — Hepsi konuşuldu. Lütfedin bu 
döviz kaçakçılığı ile ilgili hususta Senatoca 
yapılan değişiklik üzerinde benimsenip benim-
senmemesi hususunda, beyanda bulununuz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Peki efendim o konuya geliyo
rum, müsaade buyurun da başladığım konuyu 
bağlıyayım. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Münhasıran 
benim söylediğim noktalar dâhilinde konuşa
caksınız. Hangi fıkra üzerinde değişiklik ya
pılmışsa onun üzerinde konuşacaksınız. Çok ri
ca ederim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Sayın Başkan, siz bize bir metin 
hazırlasaydınız verseydiniz de biz onu buradan 
okusaydık daha iyi olurdu. 

BAŞKAN — Bu şekilde beyanlara da lü
zum yok. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Var, efendim, bu şekilde beyan
lara lüzum var. Şimdi Sayın Balkan siyasi suç
lar üzerinde görüşmemize mâni olmuştur. Bu 
sebeple konuşmuyorum. 

Gelelim iktidar Partisinin... («Ses, ses... Ses 
gelmiyor,» sesleri) 

BAŞKAN — Bu şekilde bağırılmaz Başka
na... 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Gelelim İktidar Partisinin gerek 
Millet Meclisindeki, gerek Senatodaki ekseri
yete dayanarak döviz suçlarını ve kaçakçıları
nı.... 
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MEHMET ALI AYTAŞ (İzmir) — Neye 
dayanacağız, tabiî ekseriyete dayanacağız. 

BAŞKAN — Sayım Ay taş... Çok rica ederim 
arkadaşlar, bundan sonra kim müdahale ederse 
coza vermeye mecbur kalacağım. Çok istirham 
ederim efendiler. Saatlerden beri burada ter 
döküyoruz. Rica ederim efendim, sıkıntı duyu
yorum. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Saym Başkan, ben ağzımı açtı
ğım zaman ihtar veriyorsunuz, ona niye vermi
yorsunuz? İhtar yalnız bize mi ait? 

BAŞKAN — Sayın Koçak çok riea ediyo
rum. Riyaseti müşkül duruma sakmaymız. Ya
ni meseleleri yanlış değerlendirmeyiniz. Çok ri
ca ederini. Size gösterdiğimiz büyük saygıyı 
suiistimal etmeyiniz, istirham ederim. 

T. 1. P. GURUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Biz hiçbir şeyi suiistimal etmi
yoruz, onu suiistimal edenlere söyleyiniz^ 

Kambiyo ve döviz suçları Türk parasının 
kaybına ve döviz ziyama meydan vermediği 
takdirde bu tasarı da affın kapsamı içerisine-
alınmaktadır. Arkadaşlar bunun memleketimi
ze yaptığı tahribat büyüktür. Bugün Türkiye'
nin her tarafında Amerikan pazarları kurul
muştur. Türkiye'nin gümrük duvarları yıkıl
mıştır Ve Türkiye'nin gümrük gelirleri bu yüzr 

den ehemmiyetli derecede azalmaktadır. Bugün 
Amerikan eşyaları serbest piyasada satılmak
tadır. Arabalar satılmaktadır. İşte bu amaçla 
19.18 sayılı Kanunun 18 nci maddesine göre 
diplomatik muafiyetle, yani ikili anlaşmalarla, 
NATO anlaşmaları ile yurda sokulup satılan 
otomobillerin ve kaçak eşyaların af dışı bıra
kılmasını istiyoruz. Eğer gerçekten vatansever 
isek, gerçekten bu vatanın kalkınmasını isti
yorsak bu gibi suçları mutlaka af dışı bırak
malıyız. Ama bu tasarı bunları affın içine al
mıştır. Edebiyatla, lâfla vatanseverlik olmaz. 
Vatanseverliğin belgesi, yaptığımız kanunlar, 
verdiğimiz oylardır. Eğer oylarımızı bu istika
mette vermiyorsak, o zaman vatanseverliğimiz 
halkı kandırmaktan, halka oyun etmekten baş
ka bir şey mâna ifade etmez... 

NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — Ne 
demek istiyor? Kim vatansever değil? 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Efendim, dediğimi söylüyorum. 
Türkçe konuşuyorum, 
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BAŞKAN — Sayın Erkmen, müdahale et
meyiniz. 

NlZAMETTlN ERKMEN (Giresun) — Kim 
vatansever değil?... 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Türkçe konuşuyorum beyefendi... 

NlZAMETTlN ERKMEN (Giresun) — Ne 
demek efendimi 

BAŞKAN — Sayın Erkmen rica ederim efen
dim. 

T. î . P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Bu sebeple arkadaşlar, biz bu 
tasarımın gerek siyasi, gerek ekonomik bakım
dan Türk halkının yararına olduğu kanısın
da değiliz. 

Yine arkadaşlarım, en ufak suçlar, hapisa-
nelerde şu dolaşmaktadır, şu paralo : Ceket çal
dın mı hapistesin, yatarsın affedilmezsin;1 mil
yon çaldm mı serbestsin, işte arkadaşlar 
bu af tasarısı bunu getirmektedir. Bu; af ta-
tarısı, böyle haksız, böyle yersiz ve Türk hal
kının ne siyasi hürriyetine, ne siyasi egemen
liğine en ufak faydası olmıyacak bir tasarı
dır. Bü bakımdan biz tasarıya karşıyız. He
pinizi saygı ile selâmlarım. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre, 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına buyurunuz 
öfendim. 

Açık oylamaya oylarını kullanmıyan arka
daşlar lütfen oylarını kullansınlar. Var mı 

' efendim oyunu kullanmıyan?... Yok. Açık oy
lama işlemi bitmiştir, kupayı kaldırınz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARÎF EMRE (Adıyaman) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Sayın Başkanı
mızın tutumu dolayısiyle evvelâ bu madde üze
rinde esas hakkında mütalâada bulunmadan, 
bir usul meselesinin halli ile karşı karşıya 
bulunduğumuzu grup adına arz etmek mec
buriyetindeyim. Maddeyi öyle zannediyorum 
ki, bu müzakereler sonunda Muhterem Başka
nımız tümü ile Yüksek Heyetinizin oyuna arz 
edecektir. Yalnız değişikliğe uğrıyan fıkra 
oylanmıyacaktır. Bu itibarla 'bizler burada bu 
madde üzerimde partilerimizin görüşünü arz 
ederken bu maddeye rey verdiğimizi, neden rey 
veremiyeceğimizi teberüz ettirirken tümü bir
den oylandığı için maddenin tasvibimize mazhar 
olacak fıkraları dışında, tasvibimize mazhar ol
mıyacak, diğer fıkraları üzerinde de konuşa
rak tebarüz ettirmek mecburiyetindeyiz. Ana
yasanın 92 nci maddesi metinden bahsetmek
tedir. Yalnız bir maddenin değişikliğe uğrı
yan fıkrasından bahsetmemektedir. Müzakere
nin de, kanaatimize göre maddenin tümü üze
rinde yapılması lâzımdır. Aksi halde acele tat
bike konulmasını arzu ettiğimiz bu kanunu 
belki bu usul noktasından Anayasa Mahkeme
sine gönderir, bozulmasını temin edebilirler. 
Bu itibarla evvelemirde maddenin tümü üzerinde 
müzakere yapılması ve tümü üzerinde oylamaya 
gidilmesinde isabet olduğu kanaatindeyiz. Bu iti
barla bu madde üzerinde parti grupumuzun tü
mü hakkındaki görüşlerini arz etmek üzere gel
miş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Birleşime oh dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 22,10 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 22,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin ok 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Muhterem ı&rkadaşlarım, ara 
vermiş olduğumuz 'birleşime devam ediyoruz. 

Divan Kâtibi arkadaşlarla birlikte yapmış 
olduğumuz müzakerede bu meselenin ileride mü
cerret mahiyette Başkanlık Divanında görüşül-
nıesini kararlaştırdık. Bütün bu müşahhas hâdi
seleri de dikkat nazara 'alarak orada selbepten 
mücerret bir karara varacağız. Ancak Ibu af ka
nununun zedelenmemesi için, bir zarar gelme
mesini temin için kendi Başkanlık anlayışımın 
dışında olmak üzere failr tolerans göstermek su
retiyle madde üzerinde müzakereye cevaz vere
ceğim. ilerideki düşüncelerim baki kalmak sure
tiyle, kendi kanaatlerim mahfuz kalmak şar-
tiyle. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — O halde Sayın 
Balkan, konuşmama devam etmek hakkımdır, 
(bunu rica ederim. 

NURİ KODAMANO&LU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, o halde •ben de konuşmama devam et
mek istiyorum, bu hakkıımdır. 

BAŞKAN — Bundan sonraki konuşmalara 
(bu şekilde imkân vereceğim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Nasıl olur efen
dim? 

BAŞKAN — Beyefendi bayağı olur. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş-

Ikan, eğer yapılan muamele İçtüzüğe Anayasaya 
•aykırı ise ve bu hususta (bir tereddüt varsa "be
nim de fau noktadan konuşmama müsaade edi
niz. 

BAŞKAN — Yapılan muamelede ne İçtüzü
ğe, ne Anayasaya aykırı. Zatiâlinizin Ibuyur-
dukları da ne İçtüzüğe uygun, ne de Anayasa
ya uygun rica ederim arkadaşlar, itiraz etmeyi
niz. Meseleyi tou şekilde halledeceğim. Bundan 
(böyle konuşmalarda tolerans göstermek suretiy
le, Başkanlık anlayışımın dışında tolerans /gös
tererek madde üzerinde konuşmaya cevaz vere
ceğim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — O halde ıgrup 
ladına.tekrar söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, bu konunun müzakeresini 
'uzatmak istemediğimden Yüce Heyetiniz ve Sa
yın Başkanımız emin olabilirler. Yalnız bir 
Mecliste cereyan eden müzakerelerde söz almak 
ve sözünün şümulünü tesbit etmek Anayasadan 
ve İçtüzükten doğan bir haktır. Muhterem Baş
kanın müsamahası bir hâk doğurmak için yeten 
bir husus değildir. 

Kendilerinin içtihadı, bu konulardaki mü
zakerelerin sadece Senatoca değiştirilmiş olan 
fıkraya hasredilmesi gerektiği merkezindedir. 
Bu içtihadını uygulıyarak kendileri daha önce 
C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Nuri Ko-
damanoğlu'na biraz müsamaha ettiklerini söy
lediler. Fakat grupum adına beyan edebilirim 
ki, bu maddenin tümü hakkında söylenmesi ica-
beden her şeyi söyliyecek ölçüde bu müsama
halarını genişletmediler. Aynı müsamaha ge-
nişliniği, zannediyorum başka grup sözcüleri 
için de yapmadılar. Bu durumda şimdi bir ta
lep vâki oluyor. Bizzat grupunun sözcüsü Nuri 
Kodamanoğlu bir talepte bulunuyor. Bu du
rumda ilerde bu konu Başkanlık Divanında 
görüşülecek, emsal tetkik edilecek ve bu ko
nuda usulüne göre bir Meclis içtihadı teşekkül 
edecek, buyurdular. Bu güzel bir yoldur. Bu 
vardıkları kararı takdir etmemek imkânsızdır. 
Ama, «bundan sonra tolerans göstereceğim, 
şimdiye kadar göstermemiş olduğum ölçüde, 
göstermediğim tolerans bakidir, yaptığım tat
bikat bakidir.» buyurdular. Bunu ka'bul etme
ye imkân yoktur. Kendilerinden istirham edi
yoruz. Şu anda cereyan edecek müzakerelerin 
bu tarzda cereyan etmesi yolunda bir karar 
almış olduklarını, ilerde bilâhara Başkanlık 
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Divanının ve Meclisin kararlarının mahfuz tu
tulması şartiyle elbette ki beyan buyursun
lar. Bunu kendilerinin toleransından hak bu
larak miletvekilleri ve grup sözcüleri lütfet
sinler konuşmamış olsunlar. Aıma, Başkanlık 
Divanının bu istikamette vermiş olduğu bir 
karardan hak alarak konuşmuş olsunlar ve bu 
hakkı şimdiye kadar tam ölçüde kullanmamış 
olan grup sözcülerine ve şahısları adına söz al
mış olanlar ve konuşmuş bulunanlar varsa, 
milletvekillerine de yeniden söz hakkını tanı
sınlar. Aksi halde öyle zannediyorum ki, hu
kukun umumi prensiplerinden birisini, şimdi 
gösterilecek tolerans ve şimdiye kadar göste
rilmemiş olan toleranssızlık neticesinde, eşitlik 
ilkesini ihlâl etmiş olacağız. Şimdiye kadar 
bâzı grup sözcüleri söz aldılar, bundan sonra 
bâzı milletvekilleri, hattâ grup sözcüleri söz 
alacaklar. Daha evvel söz almış olanlar Sayın 
Başkanın toleransından istifade etmemiş ola
caklar, bundan sonrakiler istifade etmiş ola
caklar. Bunu en aşağısından hukukun umumi 
prensipleri ve eşitlik ilkesiyle bağdaştırmaya 
imkân yoktur. Sadece verdiğim bu misal dahi 
Meclis müzakerelerinin Sayın Başkanın şahsi 
toleransı yahut toleranssızlığı ile idare edil
mesinin mümkün olmadığını göstermeye yeter. 
Bu durumda kendilerinden istirham ediyorum, 
ilerde Başkanlık Divanının ve Heyeti Umumi-
yenin alacağı kararlar mahfuz kalmak şartiyle 
lütfetsinler, bu sefer bunu, bu mahfuziyet tah
tında olduğuna göre, hak olarak tanımak mec
buriyetinde olduklarını kabul etsinler ve bu 
ıbir hak ise bunun eşit şekilde kullanılması ica-
bettiğini de kabul etsinler ve şimdiye kadar 
toleranstan istifade etmemiş olanları da bir hak
tan istifade ettirmek üzere yeniden söz hakkı
nı tanısınlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, iler
de bir gün, Başkanlık Divanının bu kararı 
Yüce Meclis huzurunda tartışılacaktır. Baş
kanınız olarak ve yanımda bulunan iki kâtip ar
kadaşım olarak bu meselede akli ve mantıki yo
lun şimdiye kadar tuttuğumuz yol olduğuna 
inandık. Ve Yüce Meclis huzurunda tekriri mü
zakerenin mümkün olamıyacağı öngörüsüne 
istinadederek tutumumuzun doğru olduğuna 
inandık. Ancak demin de söylediğim mülâhaza
ya istinaden bu önem taşıyan Af Kanununun 
bir zarar görmemesi ve bir zedeye mâruz kal-
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maması için fikrimin haricinde bu tatbikatı 
yapacağım. 

Sayın Kodamanoğlu, buyurunuz efendim. 
Bir dakika Sayın Kodamanoğlu, bir önerge 

vardır, konuşmaların on dakika ile kaytılan-
ması hakkında, onu okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan madde üzerindeki ko

nuşmaların 10 ar dakika olarak tesbitini arz ve 
teklif ederim. 

(Mardin 
Esat Kemal Aybar 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kalbur etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Sayın Kodamanoğlu, sözünüz Meclisin ka
rarı ile on dakika ile kayıtlanmıştır, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA-
. MANOĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 

ımilletveıkillerâ, müzakere mevzuu maddenin ek
siklerini beyan etmek bakamından söz hak
kımız 10 dakika ile tahıdidedildiği için mucip 
sebeplerimizi geniş ölçüde arz letımıiyıeoeik ve 

- fialkat bintalkım hükümlerimizi ifaide ©ttoelfeteın 
de çekinmiyeceğiz. İzin verirseniz sözlerime 
kaldığım yerden devam etmek istiyorum. 

Sayın arikaidaşlarıım, bu so,n metin 38 sayılı 
Kanuna karşı harelket etmdış suçluların da af 
şümulü içinlde bulundurulmasını âmindir. Oysa 
M, 38 sayılı Kanun Anayasıa rejimimizin meş
ruiyet temellerinin savunulması için çıkarıl
mıştır. Binaenaleyh, bugün daima sığınmaktan 
çekinmediğimiz Anayasamızın meşruiyet te-
m'eillerine riayet etmiyenlerliın ve özellikle bu 
suçla itham edilenlerin mühim bir kıısmıcnın da 
T. B. M. M. Üyesi olduğu hesaba ıkatılırsa af
fın şümulü içinde bulundurulması en azından 
samimiyetsiz bir davranıştır. 

Sayın ımJilletvtekilleri bu son metnin önemli 
eksikliklerimden bir tanesi de 163 ncü maddey
le ilgili suçlardır. Bilindiği gibi 163 ncü mad
de Türkiye Devletimin Cumhuriyet ilkesi ka
dar önıemli ve temel olan lâiklalk ilkesine 'karşı 
işlenmiş suçlarla ilglilidir. 163 ncü madde Dev
letin temel nizamın dinî esaslara dayandır
mak isıtiyen birtakımı sözde dindarların fiil ve 
hareketlerini müeyyidelere bağlamıştır. Bu 
madde 4 fıkrajdan ihanettir. Birinci fıkrası 
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^âirkiye devletimin lâik tcimellerine karşı te
cavüz edenlerin cemiyet kurmaları hallinde 
karşılaşacakları cezai müeyyideleri ihtiva eder. 
Dö^ciümeü fıkrası ise, bu suçların propaganda 
yiosliu ile ika edilmesi halinde tatbik edilecek 
©ezaları zikretmektedir. Mevcut. Af Kanunu, 
163 ncü maddenin birinci fıikrasına .göre suç 
işliyenlerd affetmemektedir. Buna karşılık 4 ncü 
fıkrasına göre suç işliyomleri affetmek temayü-
lüdne ve kararındadır. Simidi bu açık tezadı 
ımillet önünde .tartışmak işitiyorum. Devletin 
lâik temellerini yıllamak için cemiyet kuraırsa-
ınız affedilımiyecekslniz. Cemiyet ise iki kişinin 
aynı ımaksatla toplanması ile teşekkül etmdş 
sa^l&ealk, öyleyse iki kişi kemdi aralarımda 
bu suçu işlerlerse affedilmiyecek. Fakat- basın 
yolu ile, beyanlarla, seçim nutuklarında meydan 
meydan dolaşılaeaık, Anayasanın temel nizamı
na bu bakımdan hücum edilecek, propaganda 
yapılacak, milyonlarca insan zehirlenecek, yüz
lerce genç din görevlisi adayı insanlara bu me-
llum fikirler telkin .edilecek ve siz affedeceksi
niz. Bu tezadı izah etmeye imkân yoktur, aziz 
arkadaşlarım. Bu tezadı nihayelt ben kendi 
-kendimç şöyle çözebildim; bugün bendenizin 
tetkiklerim neticesi anlayabildiğim. kadar 
163 ncü maddenin 1 ncl fıkrasına göre hüküım 
giymiş tek bir insan mevcut değildir. Öyleyse 
affetmiyoruz dediğimiz suçlardan affedilecek 
hiç kimse ortada yoktur. Fakat aynı suçu daha 
költü esaslar içimde işliyen yüzlerce insan hü
küm giymişleırdir. Onlar 4 ncü fıkraya girdik
leri için affedileceklerdir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bana bravo diyeceğinize, sa
yın arkadaşım, fiililerinizin millet önünde ne 
tarzda muhakeme edileceğini düşünerek ken
di kendinize bravo çıdkiniz. (A. P. sıralarından 
ıgıürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar mü-
dalhıale etmeyin, müdahale karşılıklı cevabı 
aniTıtazamımın oluyor. İstirham ederim yapma
yınız. Hatipler de maşallah bir ipucu arıyor
lar. ©ir bravo kelimesinden çok şeyler çıka
rıyorlar. Onun için rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA-
]\|ANOĞLU (Devamla) — Sayın Balkan ko
kuşmalarımızın devamlı surette ihlâl edilmesi 
karşısında usule uygun .Metotlarla mücadele 
Qtoek hatibim hakkı olmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Değil efendim, hatip müıdafoa.-
le edemez. Siz Başkana şikâyet edin, cezasını 
verelim. 

C. H. P. GRUPU ADİNA NURİ KODA-
MANOĞLU (Devamla) — Başkan vazifesini 
yapsa esasen bize iş düşmez. 

10 dakikada da olsa gerçekleri millete an
latacağız. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar konuşmak için 
kürsü vardır, rica ederim yapmayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA-
MANOĞLU (Devamla) — Aziz arkadaşlarım, 
Devletin lâik düzeni Anayasanın 19 neu mad
desinin son bendinde sarahatle teminat altına 
alınmıştır. Bu düzene karşı hareket edenler 
Anayasaya karşı hareket etmiş, sayılmalıdırlar. 
Bu nizam o derecede 'temel bir değer taşımak
tadır ki, Anayasamızın 153 ncü maddesi bütün 
temel hak ve hürriyetlerin sınırını devrim ka
nunlarının çizdiği ısınırlarla tahdiıdetmiştir. 
153 ncü madde diyor ki, bu Anayasanın hiçbir 
hükmü Türk toplumlunun çağdaş uygarlık se
viyesine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin 
lâiklik niteliğini koruma amacı güden aşağı
da adları yazılı devrim kanunlarının bu Ana
yasaya aykırı olduğu şekilde yorumlanamaz. 
•Bunun açık anllaımı Anayasanın halklar bölü-
ımündeki vicdan hürriyeti ve sair halkların sınır
larının devrim kanunlariyle tahdide dikliği ma
masını mı mutazaanımındır ? O halde bu kanun
ların meşruluğunu şüpheye düşürecek, Türk 
Devletimin nizamını lâiklik yönünden toh/ri-
bedecelk birtakım suçluları güya affetmez gö
rünerek, birinci fıkramın affedilme meşinin mâ
nası açılkca budur, güya affetmez görünerıek 
dördüncü fıkrası ile affetmek yoluna gitmek 
birtakım oy çevrelerini avutmak ve o sayede 
oy kazanmaya devam etmek gibi bir hesap 
ile izah olunabilir ki, bununla ancak buna 
taraftar olanlar kendi kendilerini aldatmış 
olacaklardır. Bu kürsüden bumu ifade etmekle 
vazifemizi yaptığımız inancı içindeyiz. Saygı
lar sunarım. (Sağdan ortadan ve soldan al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre, 
buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem Baş
kam, muhterem arkadaşlar, Yeni Türkiye Par-
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tisi Grupu 9 mçu maddemin daha gem'iş tutul-
wmmt vte af istisnalarının azaltılmasmı iste
miş ollduğu için yine partimizin görüşümü hm 
(kısa on dakikalık zamanda &m etmeye çalışa
cağım. 

Bu maddenin üzerinde tartışmalar yapılan 
en mühim rüknü aşırı 'Sağ ve sıol cereyanlarla 
müe-adele için kanunlarımıza konmuş olan 
163 ncü madde ile 141 ve 142 nci maddelerin 
affın şümulüne alınıp alınmaması 'mevzuudur. 
Yeni Türküye Partisi olarak fikre karşı fikir
le, irşıaıt yolu ile mücadele edilmesinin temel 
prenslbolduğuna inanmış olduğumuz için, her 
iki fikir suçlarının da affın kapsamı içine alın
masını isıtedik. Halbuki, bilhassa Cumhuriyet 
Halik Partili ve Adalet Partili arkadaşlarımız 
birbirine çok yakın görüşlerle hem 141 ve 
142 nin aleyhinde, hem de 163/1 in aleyhimde 
bulumdulMarımı açıkladılar ve maddeyi bu 
'görüşe uygun olarak çılkarldılar. Bununla her 
iki büyük partimiz aşırı sağ ve aşırı sola da 
karşı olduklarını bütün millete ilân etmek 
gibi bir iddianın (içime girmiş bulunuyorlar. 
Halbuki haber aldığımıza göre 141 nci madde
den mahkûm olmuş ve bu aftan istifade edebi-
ılecek sadece bir kişi vardır. Bu bir kişinin af-
fediim'emesi karşısında, 163/1 nci maddeden 
halem tahtı mahkemede olan birçok sanıklarım 
da affedikaiömesi yoluna gidilmiştir. Bunda bir 
•eşitlik yolktur. Cumhuriyet Gazetesinde makale 
yazmak suretiyle 141 veya 142 nci maddeyi ih
lâl etmiş olan şahsım makalesine göz attım, o 
şahsın müdafaa ettiği fikirler burada muhte
rem İşçi Partili mebus arkadaşların müdafaa 
ettiği fikirlerim tıpa tıp aynı idi. Memleket 
çapında teşkiılâtlarıımış, miting meydanlarımda 
mücıadelesini yapmış, teşkilât halime gelmiş, 
Parlâmentoya sinmiş aynı fikirleri parlâmem-
toda »avunan bu teşekkül ve bu teşekküle men
sup arlkadaşlar fiilî ve büyüik bir muafiyete 
ve fiilî affa mazihar olurken büyük partilerimi-
zim, içeride bulunan bir kişiyi affetmemek su
retiyle milletin karşısında hulûs çekmeleri ve 
aşırı sola karşı bir kahraman edası takınmala
rı: miltletümizıce tasvip ve kabul görecek bir ha-
rdket değildir, arkadaşlar. 

Burada kıısa kısa arz etmek için teferruatı
ma gİTimiyorum. 163/1 maddesinden muhakeme 
altımda bulunanlar, acaba kısamıen affa tabi 
•odam, .döviz kaçıakçıllarımdam, kısmen affa tabi 

olan kuz kaçırma vakaları saniklarmda®, stc&ba 
kölkü dışarıda olan cemiyetleri TüaMye'de açan 
kişilerden ve acaba kardeş ve ama baba kabil
lerinden daıha büyüik mü bir ned&ati. aklâMye 
içinde bulunuyorlar? Biz şuna kaaniiz ki, Cum
huriyet kurulalıdam bu yana eğitim kifayetsiz
likleri olmasaydı ve müslümanlığim hakiki esna
ları, hurafelerden âri ahlâk ve fazilet yeni ne
sillere aşılanabilmiş olsaydı, bugpün Türk Oeaa 
Kanununa 163 ncü maddemin ithal edilımesi»e 
ve hâlâ bu münakaşa ve mücadelelerin sa
pılmasına lüzum kalmıycaaktı. G. H. P, M muh
terem arikadaş'lara şurnı hatırlatırım ki, eğite
mediğimiz, bihakkın irşadedeimediğimii şehit
lerim, gazilerim evlâtlarına bu hareketi reva 
görmdyeliim. Çünkü memleket yemi felâketler
le karşılaştığı takdirde, Allah göstermıesoin, yi
ne önsafta şehidolmalk, gazi olmak için atıla-
cakLar affa reva görmediğimiz kimseiler olacak
tır muhterem arkadaşlar. (Bravo sfâsieri, ko
kuşlar) . 

Affın eşitlik prensibine dayandığını iddia 
ediyoruz. Fakat polemik yapmak için, milletve-
ıkilleri affın dışında kalsın diyoruz. Muhterem 
arkadaşlar MJilletvelkilleri de vatandaştır. Va
tandaşlara seyyanem tatbik edilmesini istediği
miz bütün kanunların eşitlik prensibini bâzı 
şahsi, hissî ve siyasi hesaplarla tahdAdetmeye 
ha'kkıımız yoktur. Bu moyanda bâzı maişet aaiki 
ile küçük kaçakçılık yapanların, hudut böl
gelerinde bulunanların da geniş ölçüde af fim 
kpasamı içine allanmasını Y. T. P. müdafaa et-
'tiği halde, bu huısıus 9 mcu maddede tam mâ-
masıiyle ifadesini bulamamıştır. 

Vakit tahdit edildiği içim diğer teferruatla
ra giremiyoruz. Bu itibarla 9 ncu maddemin 
reddedilerek komisyonla iade edilmesinde isa
bet olduğu kanısındayız. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — T. t P. Gnupu adına Yunos 
Koçak, buyuruumz. 

T. t P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, af tasarısının dokuzunctı maddesi üze
ninde görüşlerimizi arz ©derken bilhassa fikir 
suçları üzerinde durmak istiyoruz* 

Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesi
nin birimci fıkrası affın dışında bırakılmıştır. 
Fakat bu maddemin diğer fikraiarma temas 
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ledeaı suçlar bu affın kapsamı içindedir. Tür
kiye İşçi Partisi olanak kanaat ve vicdan hür
riyetine dayaman 'meselelerde bir suçluyu ka-
Ibul eteneye imkân görıraıüyaruz. Vıe bunun de
mokratik hürriyetlerle bağdaşdığını da iddia 
eitınıenıiın mümkün olduğu kanısında değiliz. 
Onun için bütün fikir suçlarında, bütün siya
si suçlarda ayını ölçüde har'ekıet etmenin de 
lüzumlu olduğu kanaatindeyiz. Bu kanaatle 
nasıl nurculuğu fikir suçu kaibuil ederek affe-
<ediyorısak, bunun karışısında olan diğer sos
yal fikirleri de affın 'kapsamı içinde mütalâa 
etmek gerektiği kanısındayız. Bunun içim dö
viz kaçakçılarını affettirmeye çalışanlar, za-
ıman zaman her türlü işin içine girmiş olanlar 
burada şu veya bu hıa;tibin sözlerinle müdahale 
leideibl'iırler. Afma bu sözler hiçbir şeyi değiştir-
ınıe'z. Onun için biz bütün fikir suçlarının Ana
yasanın 20 ve 21 nıcıi maddelerimin ışığı altın
da mütalâa edilerıek ve affetmenin de Ceza Ka
nununum bir maddesini iptal ötmek mamasında 
olmadığım da düşünerek, fikir suçlarının ta
mamının af kapsamı içine alınmasının gerekti
ği kanısındayız. 

Mulhterem arkadaşlar, 'kaldı ki, nitelik iti
bariyle gerçekten demokrasiye inanıyorsak, de
mokrasinin temeli fikir özıgürlüğüdür. İnsanla
rdın inandığı fikirlerimi, düşüldüklerini ser
bestçe beyıan edebilmeleri, kendilerini bu f ilkir-
le halika ara etmeleridir. Demokrasiye inanıyo
ruz, diyoruz. Aıma birtakım insanlara fikirle
rimi «söylediklerimden ötürü ceza vermeye kal
kıyoruz. Demokrasiye inanıyoruz, diyoruz, bir
takımı insanlara, komünistliktir, şudur, budur 
diye fikir söylemek imkânını vermiyoruz. Ar
kadaşlar, dünyanın hiçbir tarafımda zararlı 
fikir, zararsız fikir diye bir ayırım yapılanmaz. 
Doğru fikir varıdır, yanlış fikir vardır. Amıa 
doğru fikir vieya yanlış fikir nasıl beüli olacak
tır? EOlbet'te söylenerek, ifade edilerek. Eğer 
bu fikrin karşısına, yani beğemiltmiyen fikrin 
karşısına yanlıştır, diye çıkacaksak, evvelâ o 
fikrin ifadesine imkân Vereceğiz. " Fikri söyli-
yeclek, biz de kalkacağız bu filkir gu şu sebep
lerle bu memleketin yararına değildir, diye
rek omu çürüteceğiz ve kendi fikrimizi kütle
ye kaibul ettirmeye çalışacağız. Ama biz diğer 
tarafın ağzını kapatacağız, konuşma imkânı 
venmiyeceğıiz. Sıonra demokrasi vardır, ben 
konuştum, ben seçildim, ben kazandım, deyip 

halkın karşısına çıkacağız. Arkadaşlar, bu de
mokrasinin bize gelmiş kopyesidir ve bu kop-
yc aslına uygun değildir.. Demokratik memle
ketlerde Fransa'da, İngiltere 'de, Amerika'da, 
Almanya'da.. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Aslı nerede? 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Sayın Lâç bunları bilirsiniz siz. 
Ama işinize, gelımıcz. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, Sayın Lâç rica ede
rim beyefendi... Yapmayınız efendim, hatip ko
nuşuyor rica ederim, müdahale etmeyiniz. 

Sayın arkadaşlar istirham ederim, bu gece 
yansımdan sonra şaşıranyalım. 

Buyurun Sayın Koçak. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Arkadaşlar, Anayasamız herkesle 

düşünce hürrliyati tanımıştır. Toplum ve dağı
nık olarak hor vatandaş insanlık lehine bildi
ği, halkın yararına bildiği fikirleri söylemekte 
sıorlbesttir. Bunun hiçbir tahdidi olamaz. Her 
tahdit Anayasaya ve demokrasiye karşı olur. 
Hangi demokratik mıemlıolkotlerde bir insan 
fikir söylediğinden doGayı 3 işemeye, 5 seneye, 
8 seneye mahkûm edilmiştir? Var mı emsali? 
Yalınız emsalli biz de vardır. («Almanya'da 
var», sesleri). Almanya'da yoktur arkadaşlar. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
Rusya'da var. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, müdahale etmeyi
niz. Rica ederim. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Rusya bizi ilgilendinmıez, biz de
mokrasiden bahsıediyo'ruz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Mfuıhtcrlem arkadaşlarım, çok 
rica ederim. Bir anda kendimizi unutuyoruz 
ve durmadan hitabet kürsüsüne beyanda bulu
nuyoruz.. Çok'rica ederim efendiler, bu şekilde 
müzakereyi devam dttibemem, istirham ede
rim. Dinlemeye ve taıhammül etmeye mecbur
sunuz. 

Buyurun efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Muhteılem. arkadaşlar, demokra
siye bağlılıktan bahsediyoruz. Belki bunda 
samimi olabiliriz. Ye herkesim samimi olduğu
nu kaibul etımıcık lâzım. Çünkü beratı zıiımımıet 
asıldır. Ama arkadaşlar, bile bile demokrasi-
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'nin tatbik edildiği meımıloketlıer ortada iken, 
klâsik demokrasinin vatanı olan mıeımllekıeıtler-
de böyle yasaklanmalar yolk iken, biz, nasıl 
yaptığımız Anayasaya aykırı,» deımokrasiıyc ay
kırı bir eylemi demokrasidir diye müdafaa et
meye kalkanız? Var .mı Fransa'da böyle mad
deler? Var mı Fransa'da kitap yandığından 
dolayı, makale yandığından doiatyı hapisianeye 
atılanlar? Var mı İngiltere'de, var mı Alman
ya'da, Amerika'da?.. Yok arkadaşlar. Ameri
ka'da bile yolk. Almanya'da da yok. Almanya'
da koımıüniıst partisi yasaktır. Ama hiçbir fikir 
tahdidi yoktur. Ve kimse yazı yandığından do
layı Almanya'<da 3 seneye, 5 sonieye ırmahkûm 
edilmıez. Bir tek misal gösteremezisiniz. Ama 
demıolknasiyi İçendi çıkarı için bir oyum farz 
edenler, oyun haline getirmek istiyenlcr, böy
le bâJtılı müdafaa etmeye devamı edecıefclerdir. 
Ama ne zaman olsa, bâtıl, yanlış, yalan mey
dana çıkacaktır ve mutlaka bu memleket de 
bir gün gerçek demokrasiye girecektir. Gerçek 
demokraside şu fikir doğru, şu fikir yanlış, 
şu fikir zararlı, şu fikir kusıurlu diye iddia edi-
leımez. Gerçek demokraside herkes fikrimi söy
ler ve beğenmiyenlıer, o fikre 'karşı tezlerini 
ortaya atarlar. Ancak doğru fikir böyle mey
dana çıkar arkadaşlar. Ve o zaman gerçiek fi
kir hürriyetimden, gerçek deımıokraısideın bah
sedilebilir. Seçim ımıeydanlarındaın çıkıyoruz. 
Peki niçin herkese aynı ölçüde konuşma hakkı 
vermiyoruz ? 

BAŞKAN — Sayın Koçak, lütfen biraz da 
şu madde üzerimde konuşunuz. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Efendim faşizmi sıavuımanlara 
karşı fikir hürriyetinli savunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bugün sözde demok
rasiyi korumak için savunduğumuz bu madde, 
yani Türk Ceıza Kanununun 141 ve 142 nei mad
deleri aslında faşizmi Ikorurnak için komulimuş 
maddelerdir. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Koımüniztoıi 
önlemek için... 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, Saym Akay, 
çok rica ederim. Bir daha müdahale etmeyi
niz. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(•Devamla) — Muhterem arkadaşlar, demok
rasilerde herkes fikrini bildiği gibi, düşün
düğü gibi söyler. Demokrasiyi istemiy.enler... 

BAŞKAN — Yalnız Sayım Koçak usulü 
dairoslindıc söyler ve madde ile ilgili olanak 
«söyler, onu, da beyanda bullıınumuz rica ©derim. 

T. İ. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Arkadaşlar, bu maddeler Ital-
ya'ida, Muisıolini İtalya'ısında 1925 de Musolini'-
nin Adliye Vekili tarafından getirilmiş mad-
delierldir. Ve adı «Faşizmi Koıruma Kamumu» 
dur. Yani tok parti düzenimi koruma kanunu
dur. Bir tek parti düzenimi koruma kamumu üe 
sözde demokrasimizi korumaya kaılkıyoruz. 
Çelişme ve teızaıt burada. Lütfen arkadaşlar. 
bir fikre peşin itiraza kalkmadan levvel, o iti
raz ettiğimizin menşeini, 'sebebini, delililerini 
bulalım. Omlara bir göz atalım. Körükörünıe bu 
budur, şu şudur dermekle işin içlimden çıkaıma-
yız ve çıktığımızı zannedersek aldanırız. Fi-
kirllcr yasaklarla önlenemez, fikirler daha kuv
vetli, daha doğru ve daha yararlı fikirlerle 
önlenir. Hele biz fikrimizde şamilimi olmadığı
mızı bütün hayatımız boyunca herkese telli 
etmişsek bizim fikirılenimizîe hiç fcimsıe kıymet 
vermez. Fikirler, uğruna mücadele edem insan
lar varsa vardır, yoksa yoktur. Yoksa menfaat 
için fikir savunanlar, menfaat için şu partiden 
bu partiye geçenler hiçbir zaman me demokra
siye faydalı olurlar, ne de geçtikleri partilere 
faydalı olurlaır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doddu Sayım Koçak. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Sen de 'Millet Partisinden işçi Partisine 
geçtin. 

BAŞKAN — Saym Lâç size bir ihtar ceza
sı veriyorum. Ricıa ederim, beyefendi, ismimiz
le hitabediyorum. Sayın diye hitabediyoirum, 
lütfediniz, dinleyiniz, ittiba eldiniz. 

Sayın Koçak hitimişjtir sözümüz, müddeti
niz dolm/uşltur. 

Sayın Akalın, vermiş olduğumuz önerge bir 
değişikliği istihdaf «der mıahiyetteldir. Halbu
ki Anayasanın 92 nci maddesine göre bir de-
ğişkililk önergesıinin veril e bilim esi 'mümkün de
ğildir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karaihisar) 
— Lütfedin, izıalh iddeyim efendim. 

BAŞKAN — Edemezsiniz efendim, müm
kün değil. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahitsar) 
— Lütfedin efendim. 
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BAŞKAN. — Beniım lûtfuma değdi, İçtüzük 
lütfetmiyor, Anayasa lütfetmiyor. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karaihis.ar) 
— 0 halde bu hükmün mânası kalmıyor. 

BAŞKAN — Sizinle bu meşalenin mânası 
alıup olmadığını tartışacak değilim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahiaar) 
— Sayın Başkan,. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, niçin böyle nü-
'mayişlkâr hareketlerde bulunuyorsunuz? Bir 
dakika efendim. Verirmiş olduğunuz önerge Mil
let Meclis Başkanlığına atfen yazılmış vıe bu 
maddede değişiklik icrasını talebotmektedir. 
Halbuki açık; Anayasanın 92 nci maddesini 
okursanız böyle bir değişiklik önergesinin ve-
rilebiılmıasi mümkün görülımeım'elktedir. O ba
lkımdan rica edeyim, lütfen yerinize sükûnetle 
oturunuz, o kadar. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karabisar) 
— Efendim Anayasanın 92 nci maddesiinin 
altıncı fıkrıaısı bana bu imkânı veriyor. 

BAŞKAN — Her milletvekili Riyasete kar
şı böyle hareket ederse bu Mecliste düzen, ni
zam, intizam sağlanabilir ini ? 

Muhterem arkadaşlarım, 9 neu madde üze
ninde beniımsıeımeye uyulup uyulmaması husu
sunda müzakerenin yeterli görüldüğüne dair 
önergeler vardır, önergeleri okutuyorum. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Muhterem Başkan, söz istemiştim. 

- BAŞKAN — Beyef eoıdi, sizinle ilgisi olan 
talep ayrı mahiyette, sizinle ilişliği olan talep 
ayrı ımahiyettıe. Siz 95 nci maddeye göre söz 
istediniz, oturunuz lütfen yerinize. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— Sataşıldı efendim. 

BAŞKAN — Ayrı bu, habıerim var', zabıt
lar önünde efendim. 

Yeterlik ömangelerini okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Konu anlaşılmıştır, kifayeti müzalfeereyi ara 
ve teklif ederim. 

Adana 
Tahir Yüeekök 

Sayın Başkanlığa 
Dokuzuncu ımadde üzeninde görüşmeler 

kâfidir. Yeterliğin oya konulmasını tcîklif ede
rim. 

Bolü 
Ahmet Çakmak 

Yüksek Başkanlığa 
Mevzu aydınlandığından kifayet teklif edâ-

yorum. Hürmetlerimle. 
Afyon KaraMsiar 
Mehınnet Göbekli 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan madde gerektiği 

kadar tartışılmıştır. Bu itibarla . müzakerenin 
kifayetini teklif ederim. 

Tokat 
Osman Saraıç 

BAŞKAN — Aleyhimde Sayın Ataöv, bu
yurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Son ola
rak verdiğiniz karardan sonra ancak iki kişi 
konuştu, dahıa altı arkadaş da konuşmadı Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Öyle bir tefrik yapmadım. Bü
tün arkadaşları konuşturdum. Onları da ik
mal ettirdim, efendim. 

Buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım, kifayete rey vereceğimiz sabır
sızlığınızdan belli. Fakat ben rica edeceğim, 
kifayetin aleyhinde bulununuz ki, bu kürsü
yü yabancı ideolojilerin fikirlerini yaymak 
için namuslu, şerefli insanlara taarruz ımetaı 
haline getirenlerle cevap vermek fırsatı veri
niz. Kifayete aleyhte oy veriniz ki, madde ile 
alâkası olmadan, yalnız ve yalnız kendi iç 
duygularını, memleketimizle, milletimizle, Mec
lisimizle alâkası bulunmıyan, kanun tasarısı 
d'le hiç alâkası olmayan, tamamiyle dışarıdan 
empoze edilmiş kötü rejimlerin sembolü gibi 
konuşanlara cevap vermek fırsatı veriniz, ge
lin etmeyin.bu takririn aleyhinde bulununuz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tinizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Lâç, çok rica ederim, Başkanı
nız olarak beni iyi dinleyiniz. (Gürültüler) Bir 
dakika efendim. 

Zatıaliniz hakkında, Sayın Hasan Lâtif Sarı-
yüee; «Zaten konuşmama nihayet veriyorum Sa
yın Başkanım,» demiştir. Benim sözünü bir iki 
defa kesmem üzerine «Bu, kürsüye gelmiş olan bir 
hâdisedir, bugün matbuatta yazıldığına göre, Sa
yın Lâç'm döviz kaçakçıları için önerge verdiği 
anlaşılmıştır.» demiş. 
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Bunun tavzihe muhtaç bir tarafı var mı? 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 

— Evet efendim. (A. P. sıralarından «Vazgeç de 
bitsin artık» sesleri.) 

BAŞKAN — Beyefendi rica edeyim, lütfen 
şu Meclisin nizamını, intizamını bozmıyalım. Yal
nızca bu kısma münhasır olmak üzere ve yalnızca 
tavzih maksadiyle çok rica ederim, beni kendinize 
müdahale ettirmeyiniz. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Muhterem Başkan, çok kıymetli milletvekilleri, 
şahsım ikide bir hakaretlere, ama nasıl hakaret
lere korkunç, iğrenç hakaretlere mâruz kalmak
tadır, Millet Partisi tarafından. Neden? Ben ora
dan ayrıldım diye. Şimdi biliyorsunuz Hasan 
Lâtif Sarıyüce bundan evvel, tahminen geçen ayın 
yirmisinde, bu kürsüye gelmiş, «Abdurrahman Şe
ref Lâç döviz kaçakçılarının, hapsane, hapsane 
gezerek, avukatlığını almış, vekâletini almış ve 
onların lehinde Adalet Komisyonunda çalışmıştır. 
Hükümetin tasarısında, af tasarısında döviz ka
çakçılarının affına dair bir hüküm olmadığı hal
de* sarf ettiği gayretle tasarıya Adalet Komisyo
nunda hüküm koydurmuştur.» demiştir. 

Ben bunu duyar duymaz şahsıma sataşma ol
duğunu öğrendim ve şu kürsüye geldim, gayet 
açık dlarak dedim ki; benim, değil şimdi bu af 
tasarısı dolayısiyle, milletvekili olduktan sonra. 
hapsanelere gidip her hangi bir döviz kaçakçısı
nın yeniden vekâletini almak; halen, on seneden 
beri veya avukat olalıdan beri, 20 seneden beri, 
dâvalar 20 sene de devam eder, bir döviz kaçak
çısının vekili sıfatı ile bir duruşmam mevcut ise 
veya mahkûm olmuş bir müvekkilim varsa, hap-
sanede affı bekliyen bir müvekkilim varsa, şu 
Millet Meclisi kürsüsüne gelir, söyler, ben de mil
letvekilliğinden istifa ederim. (M. P. sıraların
dan «Nerede o» sesleri.) Müsaade buyurun, isti
fa ederim dedim. Ben Adalet Komisyonunda ay
nen şöyle dedim: Döviz kaçakçıları meselesinde 
Adalet Komisyonunda pek üzerinde durmadım. 
Eğer benim Adalet Komisyonunda döviz kaçakçı
larını himaye eder mahiyette bir takririm varsa 
avukatlıktan istifa ederim. Aynen budur. Yani 
hukukçuluğu redderim. Abdurrahman Şeref Lâç'-
m avukatlıktan istifa ederim demesi büyük bir 
cesarettir. Tanınmış bir avukat, inkâr ediyor avu
katlığını demektir. Büyük bir sözdür. (Gürül
tüler, M. P. sıralarından, protestolar.) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz, 
istirham ederim. 

ABDURRAHMAN SERE LÂÇ (Devamla) 
— Kes sesini İşgüzar. Yıkıldınız gittiniz, hâlâ 
kurtulamadınız başkalarına çamur atmaktan. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, çok rica ederim mev
zu haricine çıkmayınız, size hangi kısım için söz 
vermişsem o kısım üzerinde beyanda bulununuz. 

ABDURRAHMAN SERE LÂÇ (Devamla) 
— Ben sözümde duran adamım. Tekrar diyorum 
ki, getirsinler bir vekâlet, geleceğim buraya isti
fa edeceğim. (Gürültüler) Ama yalancı soksun 
başını yorganına, çıkmasın insan huzuruna... (Gü
rültüler) Çıkıyor, geliyor, konuşuyor. Bir yayga
radır koptu, döviz kaçakçılarının himayesi, idam 
mahkûmu Şoris'in himayesi... Kim himaye etmiş? 
Hattâ o kadar ileri gittiler ki... 

BAŞKAN —• Şimdi Sayın Lâç bir dakika, 
zatıâlinize bu birleşimde böyle bir atıfta bulunul
madı. Mesele yalnızca... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
Peki efendim. 

BAŞKAN — Sayın Laç bir dakika, usulün
de anlaşalım. Mesele, hangi birleşimde... 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) 
— Ben böyle bir şey söylemedim. Bizim söyle
diklerimizden bahsetmiyor. 

BAŞKAN — Oturun beyefendi, bu ne say
gısızlık? Biz konuşuyoruz sayın hatiple. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Oturun efendim, rica ederim. 
Bu ne saygısızlık? 

Sayın Laç, şimdi bu birleşimde, bu şekilde 
Soriş, moriş gibi bir ithamda bulunulmadı. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
Anladım efendim, yaıni Adalet Komisyonu Baş
kanı Sayın İsmail Hakkı Tekinel, vâki it
hamlar üzerine elbette bantları dinletmiş ve 
beyanatta bulunmuştur, gazetecilere demiştir 
ki, Adalet Komisyonunda döviz kaçakçılarımın 
affı bahis mevzuu olurken birçok önergeler 
geldi. Biz de ancak bunlarla mücadele ede, ede 
üçer sene hapis cezası ile üçte bir para ceza
larının affını temin ettik. Bu arada dinleni
len bantta benim de bir takrir verdiğim gö
rüldü. Fakat benim takririm döviz kaçakçı
larının himayesine mi aittir? Gazeteler bugün 
neşretmiştir. Hüsnüniyet sahibi gazeteler bu-
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mı göstermiştir. Diyorlar ki, Abdurrahman Şeref 
Laç verdiği takrirle - Çünkü birçok takrirler 
vardı, hattâ biri de o zaman C. K. M. P. li 
olan Cevat OidyaJkmaz arkadaşımızın idi - bütün 
döviz kaçakçılarının affına şâmil olmak üzere 
bir önerge veriyordu ve bu yolda Saym Te-
kinel'in de işaret ettiği gibi affın şümullü ola
rak tutulması isteniyordu. Ben onun üzerine 
takrir verdim, dedim İd, aynen banttan dinlen
miştir, eğer döviz kaçakçılarını, yani 1567 sayılı 
Kanun ile Türk parasımı korumaya ait Kanu
na göre mahkûm olmuş suçluları affedecek
siniz. Bunlara hükmedilmiş olan para ceza
larını affetmeyin, Hazinenin hakkını koruyun, 
bunları afeftseniz dahi çıktıkları zaman üç mil
yon liralık para cezalarını ödesinler. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
Bitiyor efendim. 

Şimdi bu aleyhinde midir döviz kaçaksınm, 
lehinde midir?.Ben bilfarz söyledikleri döviz 
kaçaksınm vekili olacağım, para alacağım/ üç 
milyonumu affetirmiyeceğim?... 'Sen nasıl avukat
sın, böyle şey mi olur? Bu aleyhinde bir tak
rirdir. Ve benim, takririm kabul edilmemiştir; 
denmiştir ki, bunun tatbik kıymeti yoktur. Zira 
bir tarftan Hükümet tasarısı ile af gelmiştir. 
Bunlar affedilirken para cezası ipka edilirse 
olmaz, otomatikman kalkar. Ve kabul edilme
miştir. Diğer takrirlerle gelen 10 senelik af 3 
seneye indirilmiştir ve şayanı dikkat olan şu
dur : Yine. 

BAŞKAN — Saym Laç. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Davamla) 
— Bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Saym Laç ne bitiyor efendim1? 
Sizin hakkınızda ne vâki olmuşsa onum hakkın
da cevap veriniz, yalnız onu söyleyin. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
— Bunu söylüyorum. Gazetelerin yazdığı benim 
lehimde, aleyhimde, değil. Ben döviz kaçakçıla
rınım tüm olarak affının aleyhinde takrir ver
miştim. (Gürlüşmeler.) O halde nerede benim 
söylediğim, nerede bunların söylediği? 

Gelip bana çamur atmaya çalışıyorlar. 
Beyler istirham ediyorum, dağarcıklarında sa
dece başkalarına çamur atmak sermayeci olan 
müflis siyasilerin bu oyunu sökmez.,, 
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BAŞKAN — Sayın Laç tamam, yemi itham 
yok. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (Devamla) 
— Bitiyor. 

BAŞKAN — Tavzih ettiniz, sizin olmadı
ğınızı beyan ettiniz, ifade ettiniz. Tamamdır be
yanatınız. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LAÇ (De
vamla) — Yine tekrar ediyorum, ispat etsinler 
benim bir vekâletimi, istifa edeceğim... 

BAŞKAN — Tamam Saym Lâç, tavzih et
tiniz, tamam. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Ama alçaklar artık sussunlar buraya gelme

sinler. (Sağdan gürültüler, A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN -î- Tamam Lâç, tamam. 
"HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Açıkça haka

rette bulunulmuştur, partimiz itham edilmiştir, 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Riyaset bu kanaatte değil. (Gü
rültüler) Siz partinin grup başkanı mısınız ? Yet
kilisi misiniz? Söyleyin efendim yetkiniz var 
mı? Grup adına söz mü istiyorsunuz Beyefendi? 
(M. P. sıralarından gürültüler) Anhyalım 
efendim, bu ne curcunadır. Grup başkanvekili-
misiniz, Grup adına beyanda yetkili misiniz ? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Evet efendim. 
BAŞKAN — İsminiz yok bizde, Beyefendi... 

(Gürültüler) Arkadaşlarım çok rica ederim... 
Grup adına beyanda bulunacak kimselerin 

isimleri o partinin grup başkanlarınca daha ön
ce bize bildirilir. Burada isimleri yazılı bulun-
mıyan arkadaşlarımız arasından bir kimse ben 
grup adına konuşacağım derse, o grupun yet
kilisinden yetki kâğıdı isteriz, nerede? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Grup sekrete
riyim, Grup Başkanı yerine yetkiliyim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, grup sekreteri 
grup adma konuşmayı tazammun ettirmez. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Şahsım adına söz istiyorum. Tevil vardır, ver
diği önerge size yanlış aksettirilmiştir. Bana 
ilıtamda bulunulmuştur. 

BAŞKAN — Size öyle bir ithamda bulunul
madı, Riyaset o kanaatte değil efendim. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Grup adma söz istiyorum. Bana söz vermeniz 
icabeder. 
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BAŞKAN — Oturun efendim. Evvelâ şu 
Meclisin adabını, usulünü, nizamını, ölçüsünü, 
çok rica ederim iyice bir tesbit edelim. 

Muhterem arakdaşlarım, 9 ncu madde üzerin
de Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
daha sonra Millet Meclisi Adalet Komisyonu tara
fından incelenmiş ve bu değişiklik benimsenmiş 
bulunmaktadır. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Takririm 
var. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Üç grup 
sözcüsü konuştukları için henüz bu değişiklik 
hakkında 6 kişi konuşmamıştır. 

BAŞKAN — Bu maddeye ait benimseme ka
rarma uyulmayı kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Benimseme kararma uyulma kabul edil
miştir. 

Bu şekliyle Yüce Meclisimiz affın hudut ve 
şümulünü nihai olarak tesbit etmiş bulunmakta

dır. Dolayısiyle şu anda Af kanunu tasarısı ka
nunlaşmış bulunmaktadır. 

Bu kanun hürriyetlerine kavuşacak binlerce 
mahkûm ve muztarip ailelerine hayırlı olsun 
der, hepsinin cemiyete ve beşeriyete faydalı ol
masını dilerim. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Milletlerarası Para 
Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına katılmak için Hükümete yetki verilme
sine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına 269 ar
kadaşımız katılmıştır. 7 ret 262 kabul oy çık
mıştır. Bu şekliyle kanun Millet Meclisince 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

4947 sayılı Türkiye Eml|âk Kredi Bankası 
Kanununun 6.143 sayılı Kanunla değiş'ilk 5 nci 
'maddesinin değiştirilmesi haijklkmdaki kanun ta
sarısının yapılan açık oylamıasına 268 örişi 'ka
tılmıştır. 2 ret, 266 ka'bul oyu| çıkmıştır. Bu şek
liyle kanun Meclisimizce kapul edilmiştir. 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Başkanlığın, bu toplantı yılında yapı
lan çalışmalara, ele alınan ve sonuçlandırılan iş
lere dair açıklanması-

BAŞKAN — Çok; muhterem arkadaşlarım, 
bira;z önce Millet Meclisi birleşimine ara verdi
ğimiz sırada bu af kanunu tasarısının bugün 
devamlı müzakere yapmak 'suretiyle çıkarılma
sını temin sadedinde yapmış oMaığuimuz teklif, 
bütün parti grup yetkililerince müsatit karşı
lanmış ve bu kanunun çıkması için Yüce Meclis 
olarak büyük gayret sarf etmiş bulunmaktayız. 

Bu görüşme yapılırken laynı zalmanıda muhte
lif grup yetkilileri arkadaşliar, Meölisin yorucu 
mesaisinden sonra af kanunumu çıkmalsiina taki
ben yaz tatiline girmeyi öngören bir önerge ha
zırlamışlardır. Bu önergeyi şimdi Yüce Huzu
runuzda okutacağım. Yüce H/uznruınuzda okut
madan evvel sizlere Meclislin hu devre çalışmala
rı hakkında kışta bir istatistik bilgi vereceğim. 

Millet Meclisi 23 Ekim 1965 gününden, bu
güne kadar 123 birleşim ve 208 oturum yapmak 
suretiyle 541 saat, bu geceyi de dâhil edersek, 
545 isaat çalışmış bulunmaktadır. Bu .arada çok 
defa her gün ve bâzı defalar da ıgeeelori de çalış
mak suretiyle görevini azimle yerine getirme gay

retini göstermiştir. 8 ayı geciken (bir ziatmıandan be
ri çalışmakta olan Meclisimize bu iana kadar 295 
kanun tasarısı, 356 kanun tdklifi, 442 tezkere, 90 
önerge, 17 çeşitli kâğıt, 400 «sjözlü soru, 202 ytazı-
h ısoru, 3 Meclis araştıirmasıj 43 gensoru, 21 ge
nel görüşme teklif d gelmiştir. 

Bu arada sekiz aylık bu mes'ai dâhilinde 92 
kanun tasarısı, 30 kanun tekjtöıfi, 159 tezkere, 66 
önerge, 12 çeşitli kâğıt, 112 bözfMi soru, 122 ya
zılı soru, 2 Meclis araştırmacı, 42 ıgensoru öner
gesi ve 10 genel görüşme önergesi netticeye bağ
lanmıştır. 

78 kanun tasarısı ve teklif i Senatodan çık
mak suretiyle kanunlaşmış b^unmalktadır. 

7. — A. P., C. K. M. P., JZ\ / . P> ve Y. T. P. 
grupları temsilcilerinin, Meclisin 4 Ağustostan 
1 Kasım 1966 gününe kadar tatile girmesine da
ir önergesi. 

BAŞKAN — Meelüsimiz, Anayasamızda Mec
lislere tanınmış bulunan -beş ıaylık tatil hakkını 
bu yıl da kullanmış ve bir önerge dile yarından 
itibaren muteber olmak üzere^ 1 Kasım 1966 gü
nüne kadar 3 aya varan fodıf tatil taldbedilmiş-
tir. 

— 921 — • 



M. Meclisi B : 128 3 . 8 . 1966 O : 3 

Şimdi müsaadenMe Medisin tatilini istiyen 
bu önergeyi Yüce Huzurunuzda okutacağım, onu 
takiben oylarımıza başvuracağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut işlerden 'biran evvel çıka

rılması gerekli tasarı ve teklifler Mecllsimıizce 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Sayın milletvekil
lerinin, bölgelerinin ihtiyaçlarını tesbit maksa-
diyle seçmenleriyle temaslarını mümkün kılmak 
ve bu arada dinlenmelerini de temin etımek üzere 
Millet Meclisinin 1 Kasım 1966 Salı gününe ka
dar tatile girmesine karar verilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

A. P. Grup Başkanvekilleri 
istanbul Giresun 

Muhiddin Güven Nizamettin Erkmen 

Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili 

İsparta 
îrfan Aksu 

T."I. P. Grupu 
Başkanvekili Y. 

Malatya 
Şaban Erik 

O. K. M. P. Grup Başkanvekili 
Kastamonu 

I. Hakki1 Yılanlıoğlu 

A. P. GRUPU ADINA NÎZAMETTÎN ERK
MEN (Giresun) — Sayın Başkanım, Riyaseti
nizde yapılan toplantıya C. H. P. Grupu da ka
tılmıştı. Bu önergede imzıalarım görmemekteyiz. 
Bu hususun tavzihine ihtiyaç vardır. Ben soz 

alimıyacağraı. Yaknz mümkün olursa bunu ifa
de etmenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — önergeyi hazırlarken her halde 
imzaya götürmüşsünüzdür. ister imza ederler, 
ister imza etmezler. 

Sayın Kırca, Halk Partisi Grupu adına bir 
beyanda bulunacak mısınız? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Kısa bir 
beyanda bulunayım. 

BAŞKAN — Yerinizden bulunmak istiyorsa
nız... Pek ehemmiyeti yok. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi önergeyi oyla
rınıza sunacağım. Bu önerge kabul edildiği tak
dirde Anayasanın hükmüne göre Meclisler bir
likte tatile gireceği veçhile, yarın Senato kendi 
meclisinden karar alacak ve tatile girecektir.' Bu 
şekliyle, bugün bizim burada almış olduğumuz 
bu karar yarından itibaren muteber olacaktır. 
Bu şekliyle tatili mutazammm bu önergeyi Yüce 
Heyetinizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarından itibaren muteber olmak üzere 1 Ka
sım 1966 Salı gününe kadar Meclisimiz tatildir. 

Binaenaleyh, 1 Kasım 1966 Salı günü saat 
15.00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyordum. 

Hepinize, bütün gruplara dâhil arkadaşları
ma iyi günler, basanlar, iyi tatiller, sağlıklar 
dilerim. (Alkışlar) 

Kapanma, saati: 23,25 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nvn, Çorum, ilinde 1966 programına alınan 
köy.; yolları ile köy içme suları çalışmalarının 
hangi safhada bulunduğuna dair soru önergesi ve 
Koy îşUti Bakanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı 
cemfa (7/174) 

• 5 . 7 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Köy işleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerinizi arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sanyüce 
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1. Çorum ilinde 1966 programına alman köy 
yolları ile köy içme suları çalışmaları hangi saf
hadadır? Hangi işlere başlanılmış, hangi işlere 
henüz el atılmamıştır? Programa alman işler dev
resi içinde bitirilebilecek midir? 

2. Sungurlu ilçesine bağlı 1 800 nüfuslu Çi
çekli Keller köyüne su temin eden tek çeşmenin 
sellerle tahribolunduğunu bir telgrafla Köy iş
leri Bakanına duyurmuştum. Sayın Bakanın ver
dikleri cevapta, adı geçen köy içme suyunun 1966 
yılında vilâyet eliyle yapılacağı bildirilmişti. 
26 Haziran 1966 günü Çiçeklikeller köyünü gez
dim. Köy, insan ve hayvanlariyle çok perişan bir 
durumda idi. Şimdi'yedeğin içme suyu yapımına 
başlanmadığı gibi vilâyetçe verilmesi kararlaştı
rılan boru ve yardımlardan hiçbirisi henüz köye 
ulaştırılmamıştır. Köylüler Hükümetten ümidini' 
kestikleri için su yollarını çok ilkel bir teknikle 
yapmaya çalışıyorlardı. Taşlardan ördükleri kös
tebek yollarını andıran kanallar içinde sularını 
akıtmaya uğraşıyorlardı. 

Köyün su membaı 6 Km. uzaklıktadır. Bun
dan yüzlerce sene önce «Kara avgın» denilen ör
me kanallar içinde akıtılan suyun yolu, birçok 
yerlerde ağır sel tahriplerine mâruz kalmıştır. 
Yukarda da bahsettiğim gibi her ne kadar köy
lüler tahribolunan yerleri aynı teknikle tamire 
çalışıyorlarsa da, kış mevsimi geldiğinde, tekrar 

tahribe mâruz kalacağından hiçbir netice elde 
edilmiyecektir. Bu köy içme suyunun, program 
gereğince bir an önce vilâyet eliyle, vilâyet im
kânı el vermiyorsa Bakanlığınızca yapılması için 
ne düşünülmektedir? 

Vilâyet eli ile yapılacak köy içme suları prog
ramında Çiçeklikeller için konulan 160 000 T. L. 
sı ne yolla ve nasıl sarf olunacaktır? 

T. C. 
Köy tşleri Bakanlığı 

Sayı : 1230/11799 
1.8.1966 

Konu : Çorum Milletvekili Sayın Ha
san Lâtif Sarıyüce'nin soru önergesi 

T. B. M. M. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 13 . 7 . 1966 tarih ve Kanunlar Md. 
7/174 - 2433/12940 sayılı yazıları : 

Çorum ilinde 1966 programına alman köy 
yolları ile köy içme suları çalışmalarının hangi 
safhada bulunduğuna dair Çorum Milletvekili 
Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce tarafından Bakan
lığıma yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının 
ilişikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

Sabit Osman Avcı 
Köy işleri Bakanı 

Çorum ilinde 1966 programına alman köy yolları ile köy içme suları çalışmalarının hangi safha
da bulunduğuna dair Çorum Milletvekili Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce tarafından verilen yazılı so
ru önergesi cevabıdır. 

1. Köy yolları : 
Çorum ilinde 1966 yılı programına alman köy yollarından Haziran 1966 sonu durumuna göre : 
a) Yapım kısmındaki dokuz yoldan aşağıda yazılı yedisine başlanmıştır. 

Merkez ilçede 
» » 
•» » 

Mecitözü ilçesi 
iskilip ilçesi 
Orta Köy ilçesi 
Sungurlu ilçesi 

geriye kalan : 

Ilt - Yeşilyayla - M. Palabıyık - Hımıroğlu 
Ilt - Arpalık 
Ilt - Sevindik alan 
Ilt - Yerli - Görüeek - A. Görücek - Vakıflar - Devlet oğlan Sertoğlu 
Anbarcı - Üç alanı - Sağpazar 
Ilt - B. Kışla - Aşar . 
Ilt - Yükürlü - Cayan - Tuğlu - B. Erikli 

Alaca ilçesinin; B. Söğütözü - B. Hırka - K. Hırka - Kıcık 
Bayat ilçesinin; Bayat - Belveren - Islaklı - Eski Alibey, 
b) Bakım kısmındaki 362 kilometre yoldan ]48 kilometresinin bakımı yapılmıştır. 
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Bakım yapılan yollar : 
Merkez ilçe : îlt - Bağabeyi - Teskin - Dağkarapmar 

Ilt - Hacıbey - Salur - Escnçay - Ccmilbey - Tozluca - Gökköy 
M. Çelebi - Çorum - Buget, 
îlt - Karaca 
îlt - Ovakarapmar 
îlt - Çanakçı 

İskilip : îlt - Ycşilyayla 
Osmancık : îlt - Anbarcı - Yarımca 
Alaca : îlt - Obruk - M. D. Tekke 
Mecitözü : îlt - Fakılar - G. Paşa _- Altıntaş 

îlt - Scnnnn 
Ilt - Alveren 
îlt - Köseyüp 
îlt - Figani - Kaplıca 

yolları olup diğer yollarda çalışılmaktadır. 
c) Programın; köy yolu etüdü, köy yolu onarımı, köy yolu köprü yapımı, köprü etüdü ve köy 

yolu köprü onarımı kısmındaki işlere henüz başlanmamıştır. 
Programdaki işlerin yıl içinde bitirilmesine çalışılmaktadır. Gecikme sebeplerinden en mühimi 

1966 yılı programında bulunmıyan 41 kilometre tulündeki yollarda valilikçe çalışma yapılmış olma
sıdır. 

Program harici çalışma yapılan yollar : 
Merkez ilçe : îlt - Şemustafa 

Kadıları - Kılıçören 
Ortaköy : îlt - Karahacip 

Kaval alan - Cevizli 
Osmancık . Obruk M. I). Tekke 

olup valilikten ek program teklifi henüz gelmemiştir. 
2. îçme suları : 
Çorum ilinde 1966 programındaki içme suları çalışmaları : 
•İhale işleri : 
a) Çorum - Bayat - Baraklı gıııpu : Beş köyün içme suyunu temin etmek maksadiyle 265 440 

lira sarf edilerek 31 . 8 . 1966 da ikmal edilecektir. 
Mayıs 1966 sonuna kadar 155 000 lira harcanmak suretiyle inşaatın % 55 i ikmal edilmiştir. 
b) Çorum - İskilip - Aş. Viranseki grupu; onbir köyün içme suyunu temin etmek maksadiyle, 

1 595 190 lira sarf edilerek 1966 yılında ikmal edilecektir. Haziran ayı sonuna kadar 1 277 306 
lira harcanmak suretiyle inşaatın % 80 i tamamlanmıştır. 

c) Çorum. - Kargı - Halılar grupu; beş köyün içme suyunu temin etmek maksadiyle 1 028 125 
lira sarf edilerek 15 . 11 . 1966 da ikmal edilecektir. 

Haziran ayı sonuna kadar 902 248 lira harcanarak inşaatın % 88 i tamamlanmıştır. 
d) Çorum - Sungurlu - Akçakoyunlu grupu; onbir köyün içme suyunu temin için 1 888 715 

lira sarf edilerek 13 . 7 . 1965 tarihinde ikmal edilmesi gerekmektedir. Ancak bâzı köylerin grupa 
yeniden ilhakı sebebiyle ilk keşfi arttığından müddet ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 30 . 9 . 1966 
tarihinde tamamlanması için gereği yapılmaktadır.Şubat 1966 sonuna kadar 1 636 920 lira harcanarak 
inşaatın % 88 i tamamlanmıştır. 

Emanet işler : 
(21) köyün içme suyunu temin maksadiyle 2 325 500 lira sarf edilerek (18) iş emaneten yapıl

mak üzere 1966 programına alınmıştır. Bunlardan, 
(6) işe başlanmış olup halen devam etmektedir. 

3 
8 
8 

10 
12 

Km. 
!» 
» 
i» 

» 
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(1) köy (İskilip - Beyoğlan) köyü su istememektedir. 
(10) köy ise, her türlü hazırlıkları bitmiş olup bugünlerde işe fiilen başlanılacaktır. 
(1) köy, memba tahsis kararını beklemektedir. 
Valilik eliyle yapılan işler : 
23 köyün içme suyunu temin etmek maksadiyle Bakanlıkça il emrine 350 000 lira tahsis edilmiş

tir. Bunun 130 000 lirası teknik personel yevmiye ve masrafları 220 000 lirası boru hareamasıdır. 
Ayrıca halk katılışı olarak da 47 000 lira nakit ve 214 000 lira işçilik masrafı suyu getirilecek 

köyler tarafından va'dedilmiştir. 
Programa dâhil edilen bu işler için Bakanlıkça 23 . 5 . 1966 ve 14 . 6 . 1966 tarihlerinde lü

zumlu bütün borular il emrine tahsis edilmiştir. 
Programdaki bu işlere ilce başlanmak üzere hazırlıklar tamamlanmış ve valilikçe faaliyete geçil

miştir. 
1966 programına alınmış bulunan bütün işlerin yılı içinde tamamlanması için her türlü gayret 

sarf edilmektedir. 
Sungurlu ilçesine bağlı Çiçcklikellcr köyü içme suyu işi valilik eli ile yapılacak içme suları prog

ramındadır. 
Sellerin tahribettiği bildirilen çeşmenin köyden 100 metre mesafede olup, takriben 30 sene evvel 

taştan yapılmış ve programla ilgisi bulunmamaktadır. 
Adı geçen köyün içme suyu için Bakanlıkça valilik emrine 47 000 lira nakit ve 74 000 liralık 

boru tahsisi yapılmıştır. Halk katılımı; işçilik olarak 36 000 liradır. 
Bu iş için valilikçe tahsis olunan 47 000 lira nakdin 25 000 lirası ile borunun tamamı gönderil

miş bulunmaktadır. Köy halkı, tasdikli etüt raporuna göre ihtiyaç bulunan borular yerine daha ge
niş kutur!u boru istemekte ve geniş çaplı boru verilmediği takdirde vazettikleri yardım karşılığı 
olarak yapacaklar] hendekleri açmıyacaklarını bildirerek halen işe başlamamışlardır. 

Vadedilen yardımı köylü yaptığında derhal çalışmalara başlanacaktır. 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı 11 
köyün, inşası yarıda kalan, içme suyu tesisleri
nin tamamlatılması hususunda ne gibi tedbirle
rin alınacağına dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Sabit Osman Ovcı'nın yazılı cevabı 
(7/175) 

MilletMeclisiBıaışIkanlığına 
Aşağıdaki huısusllarm Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevapliandırılmıasına delâlet
lerinizi arz ve rica ederim. 5 . 7 . 1966 

Çorum Milletvekili 
Hasam Lâtif Sarıyüce 

Çorum ilinin Sungurlu ilçesine bağlı 11 kö
ye içme suyu temin edecek olan Akçakoyunlu 
grup içme suyu inşaatıma şimdiye kadar 1.586 000 
Tl. harcanmış ve 1966 yılı için de 250 000 Tl. ay
rılmış iken inşaat çalışmaları yarı başlı kaldığı 
noktada muattal bir vaziyette durmaktadır. Yıl
başından bu yana 6 aydan fazla bir zaımaın geç
miştir. Köylülerce açılmış su kanafll,arından bâzı
ları yer, yer kapanmış ve arazi üzerine yapılan 
su boruları meçhul kişiler tarafından delinmek 

suretiyle tahrip olunmuştur. İnşaatı üzerine alan 
şirket ortalarda gözükmemektedir. B'akainlığınız 
bu olup bitenlerden halberli midir? Müteahhit 
şirketin faaliyete geçmemesilniın (sebepleri neler
dir? Eğer şirket yeterliğini kaybetmişse yeniden 
ihalesi düşünülmekte midir? Bakanlığınız millî 
servetin kaynım önliyecefc ve su bekliyem onbir 
köyün derdine derman olacak bengi tedbirlerin 
içindedir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 
Sayı : 1223 - 11788 

1 . 8 . 1966 

Konu : Çorum Milletvekili Sayın 
Hasan Lâtif Sarıyüce'nin soru öner
gesi, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 . 7 . 1966 tarih ve Kanunlar Md. 
7/175 - 2434/2939 sayılı yazıları: 

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı 11 köyün, 
inşası yarıda kalan içme suyu tesislerinin ta
mamlatılması hususunda ne gibi tedbirlerin alı-
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nacağına dair Çorum Milletvekili Sayın Hasan 
Lâtif Sanyüce tarafından Bakanlığıma yönelti
len yazılı soru önergesine verilen cevabın ilişik
te sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

Salbit Osman Avcı 
Köy İşleri Bakanı 

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı 11 köyün, 
inşası yarıda kalan içme suyu tesislerinin tamam-
latılması hususunda ne gibi tedbirlerin alınaca
ğına dair Çorum Milletvekili Sayın Hasan Lâtif 
Sanyüce tarafından verilen yazılı soru önerge

sinin cevabıdır. 

Çorum - Sungurlu - Akçakoyunlu Grup köy 
içme suyu inşaatı 1 883 715 Tl. na mütaahhidi-
ne ihale edilmiş olup işin ikmal edilmesi gereken 
tarih 13 . 7 . 1965 diır. 

9 köyden ibaret olan mezkûr grupa sonra
dan 2 köyün daha ilâve edilmesi derpiş edilmiş 
ve proje tatilâtı ille birlikte 284 505,74 Tl. lık 
ilâve inşaat sebebiyle iş hacmi artmış, kış ayları
nın da araya girmesiyle iş 1966 yılına intikal et
miştir. 

Şubat 1966 tarihine kadar işim % 87 si ikmal 
edilmekle beraber mütaahhidin malî bakımdan 
müzayakada bulunması inşaatı 'alksaıtmış, ancak 
mütaahhit kaynakta su araştırması yapılması 
sebebiyle ve diğer bâzı sebepler ileri sürerek müd
det temdidi verilmesini talebetmiş ve bu takdir
de işin 30 • 9 . 1966 tarihine kadar ilkmaH edilebi
leceğini bildirmiş bulunmaktadır. Mütaahhildin 
bu talebi mukavele hükümleri muvacehesinde 
tetkik edilmekte ve bu günlerde süre verilip ve-
rilmiyeceği veya işin ne suretle ikmal 'edileceği 
bir karara bağlanacaktır. 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağh To-
tan köyünün içme suyuna kavuşturmak için ne 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı 
(7/176) 

5 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Köy işleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sanyüce 

Sungurlu ilçesine bağlı Totan (Balkaya) kö
yünün içme suyunu temin eden çeşme heyelan 
sebebiyle tahribolunmuştur. Köylülerin çeşitli 
müracaatlarına bir cevap veren olmamıştır. Köy
lüler bedeni işleri üzerine almaya hazırdırlar. 
Hükümetten boru, çimento gibi maddi yardım 
talebetmektedirler. Adı geçen köyü, içme suyuna 
kavuşturmak için Bakanlıkça ne düşünülmekte
dir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 1 . 8 . 1966 

Sayı : 1232/11801 

Konu : Çorum Milletvekili Sayın Ha
san Lâtif Sarıyüce'nin soru önergesi, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13 . 7 . 1966 tarih ve Kanunlar Md. 

7/176 - 2435/12938 sayılı yazıları : 
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Totan ko

vunu içme suyuna kavuşturmak için ne düşünül
düğüne dair Çorum Milletvekili Sayın Hasan 
Lâtif Sanyüce tarafından Bakanlığıma yönelti
len yazılı soru önergesine verilen cevabın ilişikte 
sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

Sabit Osman Avcı 
Köy İşleri Bakanı 

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Totan köyünü 
içme suyuna kavuşturmak için ne düşünüldüğü
ne dair Çonım Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü

ce'nin Bakanlığımca cevaplandırılmak üzere 
verdiği yazılı sonınun cevabıdır. 

Çorum ili Sungurlu ilçesine bağlı Totan köyü 
içme suyu ihtiyacı; hali hazırda 0.85 litre/sn. ol
duğu halde köyde bulunan üç. çeşmede cem'an 
1.09 litre/sn. içme suyu bulunduğu kayıtların 
'ncelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bu köyün içme suyu işi 1966 bütçe yılı icraat 
programı içine alınmamıştır. 

Konunun mahallinde tetkik için, Y. S. E. Sam
sun Mmtaka Kontrol Amirliğine talimat veril
miş olup alınacak cevaba göre gereği yapılacak
tır. 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü
ce'nin, Yozgat Hince Sungurlu ilçesine kadar ya
pılan köy yollarının Devlet Karayoluna bağlan-
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ması hususunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Köy İsleri Baham Sabit Osman Av-
cı'nın yazık cevabı (7/177) 

5 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Köy işleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Yozgat vilâyeti, köyleri Yerköy ilçesine bağ-
lıyan bir anayolu tamamlıyarak Sungurlu hudu
duna kadar getirmiştir. Yozgat'ın Çadırardı-ç kö
yüne kadar yapılan bu yolun Sungurlu ilçesin
den geçen Devlet yoluna bağlanması 50 den fazla 
köyler halkının arzusudur. Bu civar köylerin., 
Yerköy ve Yozgat'la bağlantısı arasındaki dağ
lar sebebiyle ancak Çerikli istasyonu üzerinden 
sağlanmaktadır ki, bu durum fazladan 60 -100 
Km. bir yolculuğu gerektirmektedir. 

Yozgat'ın Çadırardrç köyü ile Sungurlu'nun 
Âlembeyli köyü arası, ki tahminen 14 - 15 Km. 
dir, ikmal olunduğunda Çorum - Sungurlu ile 
Yerköy - Yozgat arasında yeni bir güzergâh ka
zanılmış olunacaktır. 

Bakanlık olarak bu hususta ne düşünüldüğü
nün açıklanmasını arz ve rica ederim. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 1 . 8 . 1966 

Sayı : 1231/11800 

Konu : Çorum Milletvekili Sayın Ha
san Lâtif Sarıyüce'nin soru önergesi, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 13 . 7 . 1966 tarih ve Kanunlar Md. 

7/177 - 2436/12937 sayılı yazılan : 
Yozgat ilince Sungurlu ilçesine kadar yapı

lan köy yollarının Devlet Karayollarına bağlan
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Çorum 
Milletvekili Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önerge
sine verilen cevabın ilişikte sunulduğunu saygı 
ile arz ederim. 

Sabit Osman Avcı 
Köy İşleri Bakanı 

Yozgat ilince Sungurlu ilçesine kadar yapılan 
köy yollarının Devlet Karayollarına bağlanması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Çorum Mil
letvekili Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce'nin Bakan
lığımca cevaplandırılmak üzere verdiği yazılı 
sorunun cevabıdır. 

Yozgat ili Merkez ilçeye bağlı Çadırardıç kö
yü ile "Çorum ili Sungurlu ilçesi Âlembeyli köyü 
arasında yapılması istenen yol 1966 yılı çalışma 
programına dâhil bulunmamaktadır. 

Bilindiği üzere, köy yolları iller tarafından 
'htiyaçları dikkate alınarak programa alınması' 
*-,eklif edilmektedir. 

Bu sebeple konu ilgili Çorum ve Yozgat ille
rine intikal ettirilmiştir. 

Köy Yolları Yapım ve Bakım Yönetmeliği 
esaslarına göre önceliği müsaidolduğu ve illerce 
de teklif edildiği takdirde mezkûr yolun yapımı
nın ileriki yıllar çalışma programlarına alınması 
mümkün olabilecektir. 

5. -— Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'nın Darende ilçesi ile köylerinin 
irtibatını sağlıyacak yolların yapımının ne za
man gerçekleştirileceğine dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakam Sabit Osman Avcı'nm yazılı 
cevabı (7/182) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy işleri Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla dilerim. 

Manisa Milletvekili 
Sami Binicioğlu 

1. Malatya Darende kazasm^ b*>h yWv?ılt, 
Kuluncak, Alvar, Bicir, Çörmü, Karaçay, Kızıl-
mağra yolların Darende ve mezkûr köyler irti
batları bakımından çok önemlidir. Bu yolların 
yapılması için 1966 yılı içinde bir teşebbüse ge
çilecek midir, veya katiyetle bu yolların ne za
man yapılması düşünülmektedir? 

2. Aşudu Şelâlesi ile, Gökpmar sularının 
birleştirilip, Tepecik, Palanga, Yeniköy, Yenice, 
Şabük ve havalisinde binlerce dönüm arazinin 
sulama ihtilacının karşılanması için Hükümetçe 
bir teşebbüs var mıdır, bu hususta ne düşünül
mektedir? 

— 927 — 
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T. 0. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Sayı : 1227/11796 
1 .8 .1966 

Konu : Manisa Milletvekili Sami Bi
nicioğlu'nun yazılı osru önergesi, 

M. M. Başkanlığına 
İlgi : 13 . 7 . 1966 tarih ve Kanunlar Md. 

2471/13072 - 7/182 sayılı yazıları : 
1. Malatya'nın Darende ilçesi ile köylerinin 

irtibatım sağlıyacak yolların yapımının ne zaman 
gerçekleştirileceğine dair Manisa Milletvekili Sa
yın Sami Binicioğlu'nun Bakanlığıma yönelttiği 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

2. Soru önergesinin 2 nci maddesi Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (D.S.l) çalışmaları 
içine girdiğinden gereği yapılmak üzere adı ge
çen Bakanlığa intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Sabit Osman Avcı 
Köy İşleri Bakanı 

Malatya'nın Darende ilçesi ile köylerinin irtiba
tını sağlıyacak yolların yapımının ne zaman ger
çekleştirileceğine dair Manisa Milletvekili Sami 
Binicioğlu'nun Bakanlığımca cevaplandırılmak 

üzere verdiği yazılı sorusunun cevabıdır. 
a) Darende - Ayvalı (Kuluncak) yolu bir il 

yolu olup, il yollarının Karayolları Genel Mü
dürlüğüne devredildiğinden, yapımı, mezkûr Ge
nel Müdürlüğü ilgilendirmektedir. 

b) Ayvalı (Kuluncak) - Alvar - Bıcır - So
fular köy yolu 12 kilometre uzunluğunda olup, 
tamamı 1966 yılı köy yolları onarım programına 
dâhil bulunmaktadır. Yolun onanını program 
gereğince yılı içinde yapılacaktır. 

c) Karaçayır köyü, Ayvalı (Kuluncak) - He
kimhan il yolu üzerinde olup, bu yolun yapımı 
Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

d) Cörmü (Darılı), Kızılmağra köylerinin 
yolları 1966 bütçe yılı programına dâhil değil
dir. 

Köy yollarının yapımları İllerin Köy Yol
ları Yapım - Bakım Yönetmeliği hükümlerine 
göre hazırladıkları programlarla yürütüldüğün
den, 1967 yılında valilikçe teklif yapıldığı tak
dirde programda yer alabilecektir. 

2. Soru önergesinin 2 nci maddesi Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (D.S.l.) çalışmaları 
içine _ girdiğinden gereği yapılmak üzere adı ge
çen Bakanlığa intikal ettirilmiştir. 

8. — DÜZELTÎŞLER 

14 . 7 . 1966 tarihli 111 nci Birleşim tutana
ğında aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

756 
756 
763 
763 

1 
1 
2 
2 

44 
45 
10 
10 

232 
93 
181 
99 

231 
94 
177 
103 
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Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan DilJigil 
İbrahim Tekin 
Ahmet Top'aloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAK 
Mustafa Akalm. 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat önder 
Ali İhsan Uıubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öel âlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 269 

Kabul edenler : 262 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 180 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücettirk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURSA 
Nilüfer. Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kuntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydü 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
ftemzi Şenel 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Nizaırettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Mazhar Ankan 

— 929 — 
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Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmam Şeref Lâc 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan. 
Mehmet Ali Ay taş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetini 
Celâl Nuri Koq 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaşj 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin tzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MA.NÎSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 
ön ol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsanyıidız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Sarag 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem. Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

* 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yi1 diz 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğ'u 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 
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[Reddedenler] 

ANKARA KARS MALATYA 
Rıza Kuas Adil Kurtel Şaban Erik 

DİYARBAKIR KONYA NİĞDE 
Tarık Ziya Ekinci Yunus Koçak Mehmet Altınsoy 

[Oya katılmıy anlar] 

ADANA 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRİ 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlti 

BİNGÖ-Ü 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal D'emir 
Hasan özcan 

BURDUR 
I. Hskkı Boyacıoğlu 
Fethi ÇeiİKbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga (İ. Ü.) 
tbrahim öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
•Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

CORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu (İ.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
t. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail ÇataLoğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 

YOZGAT 

Yusuf Ziya Bahadmlı 

Orhan Birgü; 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık ' 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
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Seyit Faruk Önder (I.") 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Mesut Erez 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Uoğan (I.) 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet inönü 

MANÎSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

- SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç (î.) 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 

Bahattin Uzunoğlu 
SİİRT 

Misbah Ongan 
SİNOP 

Hilmi işgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pala oğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
Celâl Sundur 

ZONGULDAK 
Kenan Esendin 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 

Yekûn 1 

)>&<i 
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4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu mn 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonuru 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilügil 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRİ 
Abdülbari Aydoğan 

, Nevzat Güngör 
AMASYA 

Nevzat Şener 
Ali Gel âlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağeıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Rıza Kuas 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 268 

Kabul edenler : 266 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıy anlar : 181 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğhı 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
'Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

— 93i 

Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahm'an Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Aralan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDlRNÜ 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

3 — 

Kevni Nedimoğluı 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GÜMÜŞANB 
Kâmil Ocal 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
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İSTANBUL 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
1. Plakla Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

Î7MIR 
Şevket Adalar» 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ayta§ 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç. 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A, Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat. ÂTi Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün. 
Arif Hikmet Güner 

Orhan Türkkan 
KIRŞEHİR 

Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 

Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağa oğlu 
Ertuğrol Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğru 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı E sat oğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Gıiley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Süreyya Uluçay 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Salâhattin Kılıç 
ŞeVki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 

Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhaltin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasam Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güveıt 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN ' 
Mehmet Emin Erd'nç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yi'diz 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğ u 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüogıa 
Kemal Doğan Sungun 
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KARS 
Âdil Kurtel 

[Reddedenler] 

NlttDE 
Mehmet Altmsoy 

[Oya kahlmıy anlar] 

ADANA 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akm 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
AYDTN 

Mustafa Şükrü Koç 
BALIKESİR 

Enver Güreli 
Fennî tslimyeli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BÎTLIS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 

Kemal Demir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çclikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga (I. Ü.) 
ibrahim öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin 0:k (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi Ineesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Reoai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDlRNH 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nutfettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 

ESKlŞEHÎR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan "Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmak 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cücoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
AH ihsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
C. Sadık Kut]ay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgiıt 
Ferruh Bozbeyli 
''Başkan) 

'Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 

Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Settar Iksel 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yu id oğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydm 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ_ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
S^yit F»rnk önder (I.) 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
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MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan (î.) 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi' Güneştan 
Fuat TJluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erklin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat' Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

SAMSUN 
Yaşar' Akar* 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas KI1IQ (1.) 
Şerafeddin Paker 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Bahattkı Uzunoğly 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç. 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmeıt Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şeneı 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelik] 

Çorum 1 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
123. BÎRLEŞÎM 

3 . 8 . 1966 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

Kıhrıs, îmroz ve Bozcaada, Patrikhane, Batı 
Trakya ve oniki adalar gibi kısmen Türk - Yu
nan münasebetlerini ve Türk D evi etimin ege
menlik haklarını ilgilendiren konulanda pasif 
ve tâvizkâr politika izlediği iddiasiyle Hükü
met hakkında Anayasanın 89 neu maddesi uya
rınca bir gensoru açılımasına dafir önergesi 
(11/43) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası îmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 
7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/147) 
(S. Sayısı : 122) 

X 2. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği
şik 5 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(kanun tasarısı (1/131) (iS. 'Sayısı : 91) 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL GÖ

RÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Başıbakanlik Basımevi döner sermaye 

işletmesi kuruluşu hakmda kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

v.e Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/363) (ıS. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 nci 
Dönem S. Sayısı : 225) [Dağıtma tarihi : 
26 . 8 . 1966] 

2. — Eski Siirt Milletvefcli • Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, esıki 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve is
tanbul Milletvekili İlhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Se
natosu : 4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma ta
rihi :27 . 1 . 1966] 

3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi, 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/6S) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 .1966] 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri-' 
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1 .1966] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 'Sır
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar halkkmdaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
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15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turbangil ve dokuz arkadaşının, Taba
bet ve şuabatı .sanatlarının tarzı icrasına dair 
1219 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1966] 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve yetmişsekiz arkadaşının, 6183 sa
yılı Âmme alacaklarının tahsili usulü. hakkın
daki Kanuna 23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı 
Kanunla ilâve edilen geçici 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/118) (S. 'Sa
yısı : 103) [Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 19661 

8. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve oniki arkadaşının, 5680 sayılı Basın Ka
nununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1 9 6 6 ] 

9. — Cumhuriyet 'Senatosu Taıbiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rîiifat Bakkal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihracolunıanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tek
lifi ve Millî Savunma ve Milllî Eğitim komis
yonları raporları (2/2, 2/66) (!S. Sayısı : 22 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 19Ö6] 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. —• 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık

rasının değiştiril>me,sine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi - .2 .7.1966] 

2. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni 'maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu. 
(1/123) (S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 
29 . 4.1966] 

5. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve 'Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

6. — Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıeoğlu ve 21 'arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna 'bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (iS. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 .1966] 

3, — 6234 sayılı Köy entıtüleri ile ilkögret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka-

I nunun 2 nci maddesinin değiştiril'mesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/89) (S. 'Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenlerle asistanlara ve diğer personele verile
cek ek ücret kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/166) (ıS. Sayısı : 
1.11) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1966] 



Toplantı . ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 79 a | nci ek 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ile Cumhuriyet 
Senatosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, vergi suç ve 
cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'nın, bâzı orman suçlarının affına ve tazmina
tın terkinine dair; Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
ve 7 arkadaşının, bâzı siyasi suçlularla basın suçlularının ve bun
larla ilgili olarak mahkûm olmuş diğer suçluların cezaların affına 
dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesince mah
kûm edilen 67 eski Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın bâzı suç ve cezaların affı hak
kında ve Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 ar
kadaşının 20/21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular ile diğer bir kı
sım suçluların af fına ve bir kısıır* idari işlemlerin değiştirildiğine 
dair kanun teklifleri hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere dair 

Millet Meclisi Adalet Komisvonu raooru (M'llet Meclisi 1/117, 
2 /81 , 2/114, 2/174, 1/101, 2/207, 2 /223; Cumhuriyet 

Senatosu 1/659) 
Not : Cumhuriyet Senatosu S. Savısı : 816 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2.8. 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 6623,1/659 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: 20 . 7 . 1966 tarihli ve 1150/4865 sayılı yazınız : 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 8 . 1966 tarihli 97 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık 
oyla kabul edilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi: 92 (4 ncü madde) Açık oy neticesi: 92 (9 ncu madde) Açık oy neticesi: 92 (Tümü) 

Kabul 85 Kabul 89 Kabul 90 
Ret 4 Bet 1 Ret 2 
Çekinser -|- 3 Çekinser + 2 Çekinser + — 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

Bşk. 

+ 

4-

89 
1 
2 

92 
1 

92 92 92 
Bşk. + 1 Bşk. 4 1 Bşk. + 1 

(Mevcut) 93 - (Mevcut) ' 93 (Mevcut) 93 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 3.8.1966 

Esas No: 1/117, 2/81, 2/114,2/174, 
1/101, 2/207, 2/223 

Karar No: 44 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun ta ;arılariyle kanun tekliflerinin Millet Meclisince ka
bul olunan metninin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 . 8 . 1966 tarihli 97 nci Birleşimin
de değiştirilerek kabul edilmesi ve Millet Meclisi Başkanlığınca bu işle ilgili tasarı ve tekliflerin Ana
yasamızın 92 nci maddesi gereğince muameleye tabi tutulmak üzere Komisyonumuza tevdi edilmesi 
üzerine Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Millî Savunma Bakan
lığı temsilcileri de hazır olduğu halde Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kabul edilen tasarı metninin tetkikinden Millet Meclisince 
kabul edilen tasarı metninin 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ncu maddelerinin 
aynen kabul edilmek suretiyle kesinleştiği ve tasarının 20 - 21 Mayıs hükümlüleriyle ilgili tasarının 
4 ncü maddesinin (a) bendinin (ölüm veya müebbed ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları 15 sene 
muvakkat eğir hapse çevrilmiştir) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edildiği ve yine tasarının is
tisnaları tadadeden 9 ncu maddesinin (H) bendinin (Türk Parasının kıymetinin korunması hakkın
daki 1567 sayılı Kanunla ek ve tadilleri bâzı özel hükümlerle, hükümlerini ihlâl eyliyen ve yukarı
daki fıkranın dışında kalan fiillerden dolayı verilmiş veya verilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezala
rın 6 şar ayı ile para cezalarının üçtebiri affedilmiştir) şeklindeki fıkrasının tayyedilmek suretiyle bu 
konudaki affın şümulünün daraltıldığı anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakereler sonunda tasarının 20 - 21 Mayıs hükümlüleri ile ilgili 4 ncü maddesinin (a) 
bendinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş ancak 
muhalif kalan iki üye muhalefet sebeplerini rapora eklemiştir. 

Hükümet temsilcileri de Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişikliği uygun mütalâa etmiş
lerdir. 

Yine tasarının bâzı özel hükümlerle istisnaları tadadeden 9 ncu maddesinin (H) bendinin 2 nci 
fıkrasının tayyı şeklinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğe keza Hükümet temsilcileri ay
nen iştirak etmişler ve bu mevzuda yapılan değişikUk Komisyonumuzca ittifaken benimsenmiş ve so
nuç olarak Cumhuriyet Senatosunca yapılan bu değişikliklerin Millet Meclisince de benimsenmesi
nin uygun olacağı mütalâa edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere işbu rapor ve eklbri' Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
îstalnbul 

/. H. Tekinel 

Diyarbakır 
Sağıroğlu ile verdiğimiz 
muhalefet şerhi eklidir. 

F. Kalfagil 

İçel 
M. Ankan 

Başkan V. 
Kars 

A. A. Çetin 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
A. §. Lâç 

Ordu 
K. Şensoy 

Sözcü 
Kastamonu 
8. Keskin 

Erzincan 
S. Perinçek 

Kırkl alreli 
M. Atagün 

Tokat 
O. Hacıbaloğlu 

Kâtip 
Niğde 

Y. Arîbaş 

' Erzincan 
Kalfagil'le verdiğimiz 

muhalefet şerhi eklidir. 
Â. Sağıroğlu 

Konya 
8. Aytan 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) 
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Muhalefet Şerhi 

20 - 21 Mayıs suçlularının mahkûmiyetlerinin fer'i1 ve mütemmim cezalarıyle ceza mahkumiyet
lerinin neticelerine de şaımül olmıalk üzere tamamen affına taraıftar olduğumuzdan cezayı tümü iile 
ortadan kaldırmayan Senato Genel Kural kararı metnine de bu sebepten iştirak etmiyoruz. 

Erzincan Diyarbakır 
Â. S ağır oğlu F. Kalfagil 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 4, — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı: 
a) ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları (20) sene muvakkat ağır hap

se çevrilmiştir. 
b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûm edilmiş olanların cezalarından (8) er senesi 

affedilmiştir. 
c) (8) sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar fer'i ve mü

temmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 
(a) ve (b) bendleri hükümlerinden faydalananlar hakkında, bihakkın veya meşruten tahliye 

tarihinden itibaren, bu mahkûmiyetlerinin tabiî neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde bulundu
rulmaya, memuriyete alınmamaya veya muayyen bir meslek ve sanatın icrasının menine dair hü
kümlerle, cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu ve T. C. K. 
nun 173 ncü maddesinin son fıkraları hükümleri uygulanmaz. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır. 
Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu madde hükmünden fay

dalananların, meşruten tahliyelerinde dışarda geçirecekleri 1/3 müddet af ile yapılacak indirim
den evvelki esas ceza miktarı üzerinden yapılır. 

MADDE 9. — Aşağıda yazılı bendlerde gösterilen suçlar; 2, 4 ve 5 nci madde hükümleri sak
lı kalmak şartiyle, bu kanun hükümleri dışında bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde; 
135 nci maddenin ikinci bendinde ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 154, 155, 156 ve 157 nci maddelerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci 
maddelerinde gösterilen şekilleri; 163 ncü maddenin birinci fıkrası ile 164, 165 ve 166 ncı madde
lerde yazılı suçlar; zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçları; 339, 340, 341, 403, -404 (2 nci bend bi
rinci fıkrası hariç), 405, 406, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 ncu maddenin birinci 
fıkrası ile 431, 435, 436, 440, 441, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 506, 508 ve 510 ncu 
maddelerinde yazılı suçlar. Ancak; 

1. Kaçırmanın, evlenmek maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ve 
416 ncı maddenin son fıkrasının asli hüküm olarak tatbik edildiği, 

2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Kanununa göre zimmet ve ihtilas suçlarından dolayı, 
hükmen tesbit edilmiş zararın tamamen ödendiği, 

3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 493 ncü maddelerinde yazılı suçların, 18 yaşını bitirme
miş bulunanlar tarafından işlendiği, 

hallerde bu kanunun 1 nci maddesi uygulanır. 
4. İrtikâp ve rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 503 ve 508 nci maddele

rinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş veya hükmedilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezaların 
üçte ikisi ve para cezalarının tamamı affedilmiştir. 

Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak indirme on aydan az ve üç seneden fazla olamaz. 
B) 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman kanunlarında yazılı suçlar ile Türk Ceza Kanununun 

369, 370 ve 373 ncü maddesinin birinci fıkrası ve 374 ncü maddesinde yazılı suçlar ve bunların 
411, 412 ve 413 ncü maddelerinde gösterilen şekilleri. 

C) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddeleriyle 91, 131, 132 nci maddeleri, 148 nci 
maddenin (B) bendi ve yukarıdaki bendlerde Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf suretiyle 
cezalandırılan suçlar. 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren suçlar. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Bâzı su çve cezaların affı hakkında Kanun 

MADDE 4. — 20 - 21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı: 
a) ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezalan (15) sene muvakkat ağır 

hapse çevrilmigtir. 
b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûm edilmiş olanların cezalarından (8) er se

nesi aff edilmiştir. 
c) (8) sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş bulunanlar fer'i ve mü

temmim cezalan ile ceza mahkumiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 
(a) ve (b) bendleri hükümlerinden faydalananlar hakkında, bihakkın veya meşruten tahli

ye tarihinden itibaren, bu mahkûmiyetlerinin tabiî neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde bu
lundurulmaya, memuriyete alınmamaya veya muayyen bir meslek ve sanatın icrasının men'ine da
ir hükümlerle, cezaların infazı hakkındaki 647 sayıh Kanunun 19 ncu maddesinin 9 ncu ve 
T. G. K. nun 173 ncü maddesinin son fıkraları hükümleri uygulanmaz. 

1076 sayıh Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır. 
Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, bu madde hükmünden fay-

dalananlann, meşruten tahliyelerinde dışarda geçirecekleri 1/3 müddet af ile yapılacak indirim
den evvelki esas ceza miktan üzerinden yapılır. 

MADDE 9. — Aşağıda yazıh bendlerde gösterilen suçlar; 2, 4 ve 5 nci madde hükümleri saklı, 
kalmak şartiyle, bu kanun hükümleri dışında bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 133 ncü maddelerinde; 135 
nci maddenin ikinci bendinde ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
154, 155, 156 ve 157 nci maddelerinde yazıh suçlar ve bunlann 168, 171 ve 172 nci maddelerinde 
gösterilen şekilleri; 163 ncü maddenin birinci fıkrası ile 164, 165 ve 166 ncı maddelerde yazılı suç
lar; zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüşvet suçlan; 339, 340, 341, 403, 404 (2 nci bend birinci fıkrası ha
riç), 405, 406, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 ncu maddenin birinci fıkrası ile 431, 
435, 436, 440, 441, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 503, 506, 508 ve 510 ncu maddelerinde yazılı 
suçlar. Ancak; 

1. Kaçırmanın, evlenmek maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmediği ve 416 
ncı maddenin son fıkrasının asli hüküm olarak tatbik edildiği, 

2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Kanununa göre zimmet ve ihtilas suçlanndan dolayı, 
hükmen tesbit edilmiş zararın tamamen ödendiği, 

3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 493 ncü maddelerinde yazıh suçların, 18 yaşını bitirme
miş bulunanlar tarafından işlendiği hallerde bu kanunun 1 nci maddesi uygulanır. 

4. İrtikâp ve rüşvet suçlan ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 341, 503 ve 508 nci maddele
rinde yazıh suçlardan dolayı hükmedilmiş veya hükmedilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezalann 
üçte ikisi ve para cezalarının tamamı affedilmiştir. 

Ancak hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak indirme on aydan az ve üç seneden fazla olamaz. 
B) 3116, 5653 ve 6831 sayıh Orman kanunlarında yazıh suçlar ile Türk Ceza Kanununun 

369, 370 ve 373 ncü maddesinin birinci fıkrası ve 374 ncü maddesinde yazıh suçlar ve bunların 
411, 412 ve 413 ncü maddelerinde gösterilen şekilleri, 

C) Askerî ceza Kanununun 55, 56 ve 59 ncu maddeleriyle 91, 131, 132 nci maddeleri, 148 nci 
maddenin (B) bendi ve yukardaki bendlerde Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf suretiyle 
cezalandırılan suçlar. 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki Kanunun şümulüne giren suçlar. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

E) İcra ve İflâs Kanununun 337, 338, 339, 340 ve 344 ncü maddelerinde yazılı suçlar. 
F) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı suçlar. 
G) 15 . 7 . 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 19 ncu maddesine aykırı hareket

ten dolayı aynı kanunun 31/3 ncü maddesi gereğince açılan dâvalara ilişkin suçlar. Ancak mah
kûmiyet halinde aynı kanunun 20 nci maddesinin (0) bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar M, 
verilen ceza infaz edilmez. 

H) Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun şümulüne giren 2 500 liraya ka
dar (2 500 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname ve 
tebliğlere aykırı fiiller veya miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyamı intaoetme-
miş bilûmum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılıp da sonradan 
çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmıyan fiiller; istimal ve istihlâk maksadiyle iş
lenmiş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin I, II, III ncü bendleri ve 
IV ncü bendinin birinci fıkrası hükmü, tekel kaçakçılığı, CİP kıymeti 2 500 lirayı geçmiyen 
(2 500 lira dâhil) gümrük kaçakçılığı suçları hariç, Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 ve 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hü
kümlerini ihlâl eyliyen fiiller. 

Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki 1567 sayılı Kanunla ek ve tadilleri hüküm
lerini ihlâl eyliyen ve yukardaki fıkranın dışında kalan fiillerden dolayı verilmiş veya verilecek 
olan hürriyeti bağlayıcı cezaların altışar ayı ile para cezalarının üçte biri affedilmiştir. 

Ancak, Yüksek Adalet Divanınca 1567 sayılı Kanunla ek ve tadillerine muhalefetten dolayı 
hükmedilmiş olan para cezaları affedihnemiştir. Bunlar hakkında 5 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

t) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren, Bakanların sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işledik
leri suçlar. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

E) İcra ve İflâs Kanununun 337, 338, 339, 340 ve 344 ncü maddelerinde yazılı suçlar. 
F) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı suçlar. 
G) 15. 7.1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 19 ncu maddesine aykırı hareket

ten dolayı aynı kanunun 31/3 maddesi gereğince açılan dâvalara ilişkin suçlar. Ancak mahkûmi
yet halinde aynı kanunun 20 nci maddesinin (G) bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki verilen 
ceza infaz edilmez. 

H) Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanunun şümulüne giren 2 500 liraya kadar 
(2 500 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı suçları veya bu kanuna göre çıkarılan kararname ve tebliğ
lere aykırı fiiller veya miktan ne olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyamı intacetmemiş 
bilûmum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere güre suç sayılıp da sonradan çı
karılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmıyan fiiller; istimal ve istihlâk maksadiyle iş
lenmiş kaçakçılık fiilleriyle 6829 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin I, II, III ncü bendleri ve 
IV ncü bendinin birinci fıkrası hükmü, tekel kaçakçılığı, CİP kıymeti 2 500 lirayı geçmiyen (2 500 
lira dâhil) gümrük kaçakçılığı suçlan hariç, Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 ve Türk pa
rasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı kanunlar ile bunlann ek ve tadilleri hükümleri
ni ihlâl eyliyen fiiller. 

Ancak, Yüksek Adalet Divanınca 1567 sayılı Kanunla ek ve tadillerine muhalefetten dolayı 
hükmedilmiş olan para cezalan affedilmemiştir. 

1) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren, bakanların sıfat ve vazifeyi suiistimal suretiyle işle
dikleri suçlar. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 79 a 1 nci ek) 




