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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili tbrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu'nun; ürünlerini satamryan üzüm müstah
silinin zor durumda kalması ve çiftçilerin zi
raat aletlerini kendilerinin ithali teklifinin 
nazarı dikkate alınmamasının sakıncalarına 
dair demecine Gümrük ve Tekel Bakanı İbra
him Tekin ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu cevap verdiler. 

Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'na, 
hastalığı, sebebiyle, izin verimesine dair Baş
kanlık tezkeresi kabul olundu. 

Ankara Milletvekili Alparslan Türkeş'in, 
Kıbrıs konusunda takibedilen politika dolayı-
siyle Başbakan hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi okundu ve gelecek birleşimde 
gensoru açılıp açılmaması konusunun görü
şüleceği bildirildi. | 

Samsun Milletvekili Uy as Kılıç'm, kanserin 
tedavisini, hastalığa duçar olanların yurt öl- ı 
çüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü sağ- ı 
lıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette ça
lışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini ı 
mümkün kılmak ve bu hususta almaca!: di- ı 
ğer tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel gö- ş 
rüşme açılmasına dair önergesinin gündeme i 

alınması, yapılan görüşmelerden sonra, reddo-
lundu. 

Tefecilikle ilgili olup gündemin 2 ve 9 ncu 
sırasında yer alan Meclis araştırması yapılma
sına dair iki önergenin birlikte ve 9 ncu sıra
da görüşülmesi hakkında verilen bir önerge 
kabul olundu. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 4 ar
kadaşının, tütünden elde edilen gelirin tütün 
ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri 
vergi miktarı konularında bilgi edinilme)!: üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

4 Aralık 1967 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,55 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Sivas 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Tevfik Kor alt an 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Çorum Mllotvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan 
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı 
yere nakillerinin yapılmasına dair sözlü soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/650) 

2. — Mardin Milletvekili Naznti Oğuz'un, 
bâzı fabrikalar tarafından İzmit körfezine akı
tılan klorlu artık suların tesirnden, su ürün 
lerinin korunmasına dair sözlü soru önergesi 
Ticaret Baaknlığına gönderilmiştir. (6/651) 

3. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaelin'in susuz bölgelerinin temiz içme su
yuna kavuşturulmasına dair sözlü soru öner
gesi Bayındılık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/652) 

4. — Samsun Milletvekili îlvas Kıl™'™. 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 

tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
sözlü soru önergesi Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/653) 

Yazılı sorular 
1. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-

kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında imzalanan Ortaklık And-
lasması muvacehesinde topluluğa tam üye 
hüviyeti ile tedricen katılabilmemiz için ya
nılması gereken kesif çalışma ve natırlıkların 
halen ne> safhada bul nn duanın a da;r ya^lı soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/563) 

2. — Adana Milletvekili Ali Karcı 'nın; 
hanoi turistik tesislere, «Turizm ve turistik 
tesislerin ihtiyacı için lüzumlu maddeler» 
kotasından ne miktar ithalât tahsisi yaml-
d1 firma dair vasılı sorti önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/564) 
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3. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
balık avlanmasında kullanılan malzemelerin, 
memleketimizde imal edilip edilmediğine dair 
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/565) 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda suiis
timal olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/566) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Yozgat'ın, ilçe ve köylerinde selden meydana 
gelen zararların telâfisi için ne düşünüldüğü
ne dair yazılı soru önergesi, Ticaret ve Tarım 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/567) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünün 
görevine ve ilân tarifelerine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/568) 

TEKLİFLER 
1. — Bursa milletvekili Barlas Küntay'm, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulması hakkında 
kanun teklifi. (2/582) (Millî Eğitim, İçişleri 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
in, ilk okullardaki öğrencilere okuma kitapları 
ile öğretme araçlarının Millî Eğitim Bakanlı
ğınca bedelsiz olarak verilmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/583) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin, Maaş Kanununa ek 4379 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı geçici madde
ler eklenmesine dair 5585 sayılı Kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesine dair kanunun 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2/584) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı ge-

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Dışişleri Bakanının seyahatlerine dair yazılı so
ru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/569) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yalova - Ulaş - izmit yolunun ihalesine ve Ereğ
li yolu inşaatında suiistimal olup olmadığına 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/570) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in sağır ve dilsiz çocukların eğitim ve 
öğrenimine dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/571) 

10. — Tokat Milletvekili irfan Solmazer'in, 
T. B. M. Meclisinde kurulan Parlâmentolararası 
Türk Grupu, NATO Devletleri Parlâmento
lararası Grupu ve diğer dostluk gruplarına dair 
yazılı soru önergesi, Millet Meclisi Başkanlı
ğına gönderilmiştir. (7/572) 

çen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi. (2/585) (Adalet ve Tarım komis
yonlarına) 

TEZKERE 
5. — Yüksek Denetleme Kurulunca, deneti

mine tabi kuruluşların 1966 yılı faaliyetleri, 
bilanço, kâr ve zarar hesapları üzerinde ya
pılan incelemeler sonuçlarını belirten raporla
rın 468 sayılı Kanunun hükmü gereğince su
nulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi. (3/796) 
(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

RAPOR 
6. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu 

ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve benzeri 
oyun alet ve makinaları hakkında kanun tek
lifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, Cum
huriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş ve 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali De-
mir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve Millî 
Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 2/173, 
2/178, 2/180) (S. Sayısı : 3Û7 ye 1 nci ek) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN —Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır, arkadaşların lütfen heyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunlumuz vardır, görüşmele

re başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bursa Milletvekili Bahri Yazır'm, pan
car üreticisinin paralarının Şeker Şirketi tarafın
dan zamanında verilmediği, açılması gereken kre
dilerin tam olarak açılmadığı konularındaki de
meci ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un cevabı. 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili iSayın Bahri 
Yazır'm pancar bedelleri konusunda gündem dı
şı konuşma talebi vardır. Beş dakikayı geçme
mek üzere kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bahri Yazır. 

BAHRİ YAZIR (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; birkaç dakikanızı ala
rak bir önemli konuyu Yüce Meclisin ve Hü
kümetin dikkatine arz etmek istiyorum : 

Konu, bundan evvel bütçe müzakerelerinde 
dile gelmiş, halli için Hükümetçe vaitler yapıl
mış olmasına rağmen bir türlü çözüm yolu bula-
mıyan pancar bedellerinin vaktinde ödenmesi 
meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de takri
ben S'OO O00 çiftçi ailesinden başka ziraat ve sa
nayi isçisi, nakliyeci, imalâtçı, esnaf ve bun
lardan ekmek bekliyen aile efradı olarak takri
ben 4 000 000 insanın geçiminde pancar ziraati-
nin payı vardır. Bu gerçeği iktidar ve muhale
fet olarak kabul ettiğimiz halde, mahsulü Dev
letçe satmalman yalnız pancar ekicisinin alm 
teri, vaktinde değerlendirilemez, pancar para
lan vaktinde ödenmez. Bu yünden hem büyük 
çiftçi kütlesi ıstırap çeker, hem de Türk ekono
misi zarar görür. Pancarın alım fiyatını, seke
rin satış fiyatını Hükümet tesbit eder ve Hükü

met gariptir şirketten iktisat kurallarına uyan 
müessese gibi çalışma ister. Şirket eli kolu bağ
lı bir müessese halindedir. Böyle bir müessese 
den direkt olarak birşeyler beklemek mümkün 
değildir. Ancak, pancar politikasını idare eden 
hükümetlere bu konuda vazifeler düşüyor. O da 
Şeker Şirketini fonksiyonuna uygun şekilde im
kânla teçhiz etmek, gerekirse bir çok sahada 
yapıldığı gibi, bâzı fedakârlıkları göze alarak 
pancar müstahsili köylüyü de sıkıntıdan kurtar
maktır. 

Pancar ekimi diğer tarım kollarına nazaran 
çok daha güç ve çok daha pahalı bir iştir. Pan
car, ekiminden fabrikaya teslimine kadar de
vamlı surette ilgi istiyen bir üründür. Sulama, 
tekleme, iki defa çapalama, çekme ve nakil iş
leri başlıbaşma zor ve pahalı islerdir. 100 Tl. 
hk pancar elde etmek için takriben 75 Tl. sı 
harcanmasına ihtiyaç vardır. Bu kadar zahmet
li ve pahalı şekilde yapılan pancar ziraati so
nunda çiftçi ne bekler? Malını teslim edince 
emeğinin karşılığını. Yani parasını bekler. Bek
ler ama boşuna bekler. Ne zamana kadar? Er
tesi senenin pancarı tarlada güvermeye başlar, 
hâlâ çiftçi bir evvelki senenin pancar parasını 
alamamıştır. Daha sonra alacağı pancar bedeli 
de Anadolu tabiriyle, çerçi parası haline gel
miştir. Şeker Şirketinin elinde 300 000 ton şeker 
stoku vardır. Şekerin maliyeti 80 kuruş İstih
sal Vergisiyle birlikte 260 kuruştur. Dünyanın 
hiçbir yerinde bu derece pahalı şeker yoktur. 
ister istemez fazlası zararına elden çıkarılır. 
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Bu arada Şeker Şirketi de uçan kuşa borçludur. 
Faiz onun da belini bükmüştür. Plâna göre 4,5 
milyon ton olması düşünülen pancar mahsulü
nün 1 000 000 ton fazlalığı 570 000 ton tüketim 
hacmına mukabil 750 000 ton şeker istihsali Şe
ker Şirketinin sıkıntısını artırmıştır. Fazla şe
keri atamaz, millî servettir, satamaz dışarıdan 
yüzüne bakan yok. Çiftçinin kıvrandığını Şir
ket de bilir. Amma elinden birşey gelmez. Şir
ket ile çiftçi arasında akdedilen pancar muka
velenamesine göre Şirketin de çiftçiye karşı 
mükellefiyetleri vardır. Şirket, pancar ekicisine 
sulama için destek avansı verecektir. Dönüm 
başına 30 Tl. teklem avansı, dönüm başına 20 
şer liradan 40 Tl. çapalama avansı verecektir, 
Ayrıca, söküm ve nakliye için de avanslar vere
cektir. Şirket bunların hiçbirisini tam veremez, 
hattâ yarısını veremez. Bu durumda pancar eken 
köylü normal çiftçinin verimini veremez, Türk 
köylüsü ile beraber Türk ekonomisi de bundan 
zarar görür. Köylüye çalış diye öğütler veririz. 
Adam hak ettiği paralarla kışın çalışma, bugün 
şehirlinin yaptığı besiciliği köyünde yapıp ça
lışmak, kazanmak ister, yapamaz çünkü parası 
yoktur. Böylece çiftçinin büyük emek potansi
yeli âtıl kalmağa mahkûm bırakılır. 

Çiftçinin güz masrafları vardır, düğünü der
neği vardır ama elinde parası yoktur, yapacağı 
şey, kasaba veya şehirde fiyatını dahi sormaya 
sıkılarak fahiş fiyatlarla veresiye mal almaktır. 

Pancar ekicisinin çilesi bitmemiştir. Ekim
den fabrika teslimine kadar tarlasında çalıştır
dığı insanlara borçludur. Borcunu ödemiyen 
çiftçi ertesi sene işçi bulamaz. Pancar tarlada
dır şirket taahhüdettiği avansı verememiştir. Ya
ğışlar başlayınca işçi ücretleri artmış, buna mu
kabil verim düşmüştür. Çamurlu, tarlasına kam
yon girmez, girerse iki misli para ister. Pancar 
eken köylü kabir azabına girmiştir. Düşüneceği 
yer tefecinin kucağıdır. Bu durumda Hükümet'-
ten bir ricamız ve pancar ekimi konusunda bir 
temennimiz vardır. Ricamız şudur : 

1. — Pancar ekicisine mukavele mucibince 
verilmesi gereken avansların vaktinde ve tam 
olarak verilmesi, 

2. — Hiç olmazsa teslimden bir ay sonra pan
car paralarının tamamının ödenmesi hususunda 
Şeker Şirketine imkânlar sağlaması ve pancar 
eken köylünün ıstırabına son verilmesi. 

Temennimize gelince: Türkiye Şeker Şirketi 
Anonim Ortaklığı şikâyet konularımıza rağmen 
temel gıda maddelerinden şeker konusunu hâl
letmiş ve böylece Türk ekonomisine büyük güç 
katmıştır. Halbuki yine bir temel gıda maddesi 
olan yağ konusunda bir ziraat memleketi olan 
Türkiye, yılda 25-30 milyon dolarını harice ve
riyor. Bu durumda Şeker Şirketi pancar ekim 
sahasına münavebe ile ayçiçeği, yer fıstığı, koza, 
soya fasulyesi gibi yağlı tohumlar ekmek sure
tiyle beslenmemizde margarine gidiş için imkân
lar hazırlamalı. Bu suretle ileri memleketlerde 
nüfus başına yılda 30 kilo yağ tüketimine mu
kabil 5,9 kilo ile Afganistan, Hindistan ve Pa
kistan'ın hemem önünde gelen Türkiye'nin tü
ketim hacmini artırmış hem de hergün harice 
akan döviz israfını önlemiş oluruz. 

Sözlerimi bitiriyorum; 1967 başından beri 
yeni bir zihniyetle çalışmalara giren Şeker Şirke
ti Anonim Ortaklığının reorganizasyon teşeb
büslerinin de biran evvel meyva vermesini 
ümidediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı Sayın Mehmet 
Turgut. 

Buyurun. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Muhterem milletvekilleri; muhterem 
arkadaşımın konuşmasına sonundan başlıyarak 
cevap vermek istiyorum. 

Yağlı tohum vesaire zirai çeşitlerinin ekil
mesi için Seker Şirketinin teşebbüse geçmesi hu
susunda İkinci Beş Yıllık Plânda ve 1968 prog
ramında madde mevcuttur ve bu hususta çalışıl
maktadır. Bu bakımdan arkadaşım müsterih 
olsunlar. Temennileri daha evvel düşünülmüş ve 
Hükümet tarafımdan 1968 programına alınmış
tır. 

Pancar bedellerinin vaktinde ödenmesi me
selesi, zamanımızın meselesi değildir. Yıllardan 
beri üzerinde durulan yıllardan beri üzerin
de çalışılan ve yıllardan beri üzerinde 
düşünülen bir meseledir. Bizim de Hükümet 
olarak pancar bedellerini kantardan teslim al
dıktan sonra çiftçiye ödemek idealimizdir ve 
gayemizdir. Bunun için de çalışılmaktadır. An-
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eak sebeplerden beri birikmiş olan ve senelerden 
beri muayyen seviyenin üstüne çıkmış olan pan
car bedellerinin vaktinde ödenmemesi, bir gün
de halledilecek bir mesele değildir. 

1967 yılında pancar istihsali tahminlerin üze
rinde büyük bir artma göstermiştir ve bugün 
şeker istihsali 700 000 tonun üzerine çıkmıştır. 
Bu bakımdan pancar bedellerinin vaktinde öden
mesi her ne kadar, idealimiz ise de, maalesef 
bugün mümkün değildir. Yalnız her sene bir ev
velki seneden daha kısa zamanda ödenmesi için 
çalışılmaktadır. 

Arkadaşımız pancar çiftçisinin durumunu o 
kadar kötü şekilde gösterdi ki, hakikaten bu
nun böyle olması halinde Türkiye'de hiç kim
senin pancar ekmemesi icabeder. Halbuki Tür
kiye'de her çiftçi pancar ekmek ister ve hergün 
birçok pancar ekmek için çiftçiler müracaat 
eder ve pancar ekim sahalarının artırılması için 
hergün müracaatlar vardır. Bu gösteriyor ki 
pancar çiftçisi, arkadaşımızın söylediği şekilde 
değildir. Bu sahada pancar çiftçisinin birtakım 
sıkıntıları vardır, pancar çiftçisinin birtakım 
problemleri vardır. 

Pancar çiftçisinin Hükümet'ten daha fazla 
yardım beklediği doğru. Fakat pancar çiftçisinin 
durumu, arkadaşımızın söylediği şekilde değil-
ıdir ve pancar çiftçisi, Türkiye'deki herhangi bir 
çiftçiden çok daha iyi durumdadır. Bu hususu 
arz etmek isterim. 

Pancar çiftçisiyle şeker şirketi arasındaki mu
kavele hiçbir şekilde tek taraflı değildir, bu mu
kaveleye riayet edilmektedir. Avanslar mümkün 
olduğu kadar vaktinde verilmektedir. Avansların 
dışında pancar çiftçisine temin edilen daha bir
çok kolaylıklar vardır ve pancar çiftçisinin ma
liyetini düşürmek için Hükümet geniş bir çalış
ma içerisine girmiştir. Gübrenin ucuzlatılması, 
traktörün ucuzlatılması bunlardandır. Daha da 
bâzı tedbirler alınmaktadır. Saygiyle arz ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Sayın üyelerden bâzılarının seçilmiş ol
dukları komisyondan çekildiklerine dair önerge
leri. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bâzı 
arkadaşlarımızın komisyonlardan istifa ettikle
rine dair dilekçeleri vardır. 

Şimdi bunları sırasiyle okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Seçilmiş olduğum Dilekçe Komisyonundan 

istifa ettiğimi arz ederim. 
Uşak 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

* Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş olduğum Karma Dilekçe Komisyonu 

üyeleğinden istifa ettiğimi ve gereğinin ifasını 
saygılarımla arz ederim. 

Giresun 
Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Maliye Komisyonu üyeliğinden çekiliyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sivas 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ziraat Komisyonundan istifa ettiğimi arz 

ederim. Saygı ile. 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Muhterem milletvekilleri; dört arkadaşımız 

muhtelif komisyonlardan istifa etmişlerdir. 
Mensubolduğu partilerin grupları, bu arkadaş
ların yerine lütfen Kanunlar Müdürlüğümüze 
adaylarını bildirsinler, bilâhara seçimlerine ge
çeceğiz. 

Şimdi Gündeme geçiyorum arkadaşlar. 

3. — Ankara Milletvekili Alpaslan Türkeş'-
in, Kıbrıs konusunda takibedilen politika dola-
yisiyle Başbakan hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/58) 

BAŞKAN — önerge geçen Birleşimde okun
muştu, Şimdi önergenin gündeme alınıp almmı-
yacağı hususunda görüşeceğiz. 

önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, bir önerge vermiştim. 

BAŞKAN — Zamanı gelince muameleye ko
yarız. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
(Senelerden beri sürüp giden Kıbrıs buhranı 

nihayet, Geçitkale ve Boğazköy'de vukubulan 
facia ile en kritik noktasına gelmiştir. Hükümet
lerin basiretsiz (Bekle gör) politikası yüzünden, 
mukavemetlerinin son damlasını harcıyarak 
varlığını korumaya çalışır hale gelmiş olan Kıb
rıslı Türk mücahitler bu son tecavüz karşısında 
iki yoldan birini seçmeye mecbur kalmışlardı. 
Ya Anavatandaki Türk Devleti imdatlarına ko
şacak, onları canavarın ağzından alacaktı. Ya
hut dört yıllık şerefli müdafaaları sona erecek, 
kaderleri kanlı papazın* elinde kalacaktı. Bir 
üçüncüsü ve en kötüsü olan ihtimali ise kimse 
düşünmek istemiyordu. Bu ihtimal, Türk Dev
let idarecilerinin şimdiye kadar yaptığı gibi, 
Dünya efkârı önünde bir blöf sıkması, adaya 
çıktık çıkıyoruz, geldik geliyoruz diye oyalan
ması; bu şiddetli kışta askerî birlikleri yerinden 
kaydırıp tedirgin etmesi; Deniz Kuvvetlerimizi 
Kıbrıs yakınlarında ve fakat milletlerarası su
larda dolaştırması; iskenderun'da, Mersin'de 
çıkarma talimleri yaptırması; Bu suretle dünya 
diplomasisinin dikkatini üzerimize çekip Hü
kümet üzerinde diplomatik tazyikleri artırması; 
arabulucuların gidip gelmesini temin etmesi; 
sonra kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm bâzı ta
leplerin Yunanistan ve Makarios tarafından ka
bulünü ilân etmesi; en sonunda da bu neticeyi 
iç politikada bir Kıbrıs zaferi olarak gösterip 
Türk halk efkârını aldatmaya çalışması idi. 

Maalesef Hükümet ihtimallerin en akla aykı
rı, en mantığa muhalif olanını seçti. Kıbrıs dâvası 
için kötü bir son, Türk Devleti için hacalet, 
dünya efkârı yönünden fiyasko olan yolu tercih 
etti. Böyle bir hükümetin devlet idaresindeki 
sorumluluğu aşikâr, suçu elle tutulacak kadar 
sarih delile müstenidolduğu cihetle, Hükümetin 
mesul başı olan Başbakan hakkında* Gensoru 
açılmasını talebetmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Anayasanın 89 ncu maddesine göre Hükü
met Başkanı hakkında gensoru açılması talebi
nin gereğine tevessül olunmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Alpaslan Türkeş 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önergeyi 
dinlediniz. 

Şimdi, önerge sahibi olan Sayın Alpaslan 
Türkeş'e söz vereceğim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Usul hak
kında bâzı mütalâalarımız var. Bir de takrir 
vermiştik. Takririmizin okutulmasını ve üzerin
de söz verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Coşkun Kırca'-
nm bahsettikleri takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 89 ncu maddesinin ilk fıkrasının 

uygulanmasında Hükümetin son olarak konuş
ması gerektiği yolunda yanlış bir tatbikat mev
cuttur. Anayasanın söz konusu maddesinde bu 
yolda emredici bir kayıt mevcudolmadığı cihetle 
tatbikatın, İçtüzüğün 85 nci maddesinin son 
fıkrasına uygun olarak yapılmasını arz ederim. 

Güven Partisi Grup Başkanvekili 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. Tabiî 
lehte konuşuyorsunuz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Tabii.. 
Muhterem arkadaşlarım, biraz sonra bir gen

soru önergesinin gündeme alınıp alınmamasının, 
yani hükümet aleyhine gensoru açılıp açılmama
sının müzakeresine geçeceğiz. 

Bugüne kadar Mecliste bu konuda şöy
le bir tatbikat vardı. Evvelâ, önerge sa
hibi milletvekili önergesini izah eder; bi-
lâhara siyasi parti grupları sözcüleri bu 
konudaki görüşlerini açıklarlar ve son 
olarak da hükümet aynı konudaki mütalâa
sını Yüksek Heyetinize bildirir. Bu tatbikatın 
gerekçesi olarak yanılmıyorsam, Anayasanın 
89 ncu maddesinin - yanlış yazılmış - ilk fıkrası 
değil, ikinci fıkrasındaki sıranın takibinin mec
buri olduğu ileri sürülmüştür. Gerçi Anayasa
mızın 89 ncu maddesinin ikinci fıkrasında böyle 
bir yazılış tarzı bakımından böyle bir sıra var
dır, fakat Anayasamızın hiçbir yerinde bu sıra
nın emredici bir hüküm olarak bir mecburiyet 
halinde Yüksek Heyetinize tahmil edildiğine 
dair bir hüküm mevcut değil. Anayasanın 89 ncu 
maddesinin ikinci fıkrası; önerge sahibinin veya 
önerge sahiplerinden birinin siyasî parti grup
ları adına birer milletvekilinin ve Bakanlar Ku
rulu adına Başbakan veya bir Bakanın konuşa
bileceğini söyler. Fakat bunların behemahal bu 
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sıra dahilinde yapılması gerektiğini söylemez. 
Anayasada, ancak bu zevatın konuşabileceği, 
emredici bir hükümdür. Bu zevatın her halükâr
da tekrar edeyim, bu sıra dahilinde konuşması 
gerektiği emredici bir hüküm mahiyetini taşıma
maktadır ve zannediyoruz ki, bugüne kadar bu 
ibarelerden emredici bir hüküm mevcut olduğu 
neticesini çıkaran tatbikat, yanlış gerekçelere 
dayanmaktadır ve Yüce Meclisiniz bu vesileyle 
bu yanlış tatbikatı değiştirmelidir. 

Kaldı ki, içtüzüğümüzün 85 nci maddesinin 
son fıkrası : «Son söz mebuslarındır.» der. Ve 
Meclisin devamlı tatbikatı siyasi parti grup söz
cülerinin ve evleviyetle önerge sahibinin millet
vekili olduğu esasından hareket etmiştir. Böyle 
olunca biz zannediyoruz ki, doğru olan tarz, en 
son Hükümetin konuşmasının mecburi olduğu yo
lundaki yanlış tatbikatı kaldırmak ve içtüzüğün 
85 nci maddesinin son fıkrasına uygun olarak 
hareket etmektir. Konuşmalar sıra dahilinde ce
reyan eder. Anayasanın 89 ncu maddesinin ikin
ci fıkrası gereğince konuşabilecek olanlar kim
lerse onlar konuşurlar. Fakar her halükârda son 
söz behemahal, Hükümet dışında konuşması 
mümkün olanlardan birine hasredilmek iktiza 
eder. 

Şunu da belirtmek isterim ki, bu husus Ana
yasanın 89 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer 
almış olan, gensorunun gündeme alınıp alınma
masının müzakeresi müessesesinin ruhuna da uy
gundur. Hükümetin siyasi mesuliyetini yahut bir 
bakanın siyasi mesuliyetini tahrik edecek bir 
önerge gündeme alınmalıdır veya alınmamalıdır, 
derken, mantık onu icabettirir ki karşılıklı bu 
ithamı ileri sürenlerin ve böyle bir önergenin 
gündeme alınmamasını ileri sürmek mevkiinde 
bulunabilecek olanların yani Hükümetin, görüş
leri dinlenir ve bir nevi itham ve savunma din
lendikten sonra milletvekilleri ve onların adına 
gruplar kanaatlerini ve sonra oylarını beyan 
ederler. 

Bu itibarla İçtüzüğümüzün 85 nci maddesi
nin son fkrasını uygulamak da bir vazife oldu
ğuna göre tatbikatın bu şekilde değiştirilmesi 
için yüksek oyunuza başvurulmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Söz, C. H. P. Grupu adma, tak
ririn aleyhinde Sayın Nuri Kodamanoğlu 

Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA
MANOĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; biz Sayın Kırca arkadaşımızın 
görüşünü paylaşamıyoruz. Nedenlerini kısaca 
arza çalışacağım. 

Bilindiği gibi Anayasamızın 89 ncu madde
si, gensoru önergesinin mahiyetiyle birlikte, 
görüşülmesinin usulünü de tesbit etmiş bulun
maktadır. Fikhakika usulle ilgili fıkrayı aynen 
okumak isterim : 

«Milletvekillerince veya bir siyasi parti gru-
punca verilen gensoru "önergesinin gündeme alı
nıp ahnmıyacağı, verilişinden sonraki ilk birle
şimde görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge 
sahibi veya önerge sahiplerinden biri, siyasi 
parti grupları adına birer milletvekili, Bakan
lar Kurulu adma Başbakan veya bir bakan ko
nuşabilir.» Binaenaleyh, konuşmaların sınırlılı
ğı bu maddenin ruhunda mevcuttur. Tahdit ge
tirmiştir Anayasamız bu bakımdan. 

öte yandan, konuşmaların sırasiyle ilgili bir 
îmanın, hattâ bizim kanaatimize göre açık bir 
izahın mevcudiyeti de aşikârdır. Çünkü Anaya
sa görüşme sırasını aşağı yukarı ifade sırasiyle 
birlikte beyan etmiştir. Biran için Anayasayı 
yazanların böyle bir noktayı dikkatsizlikle yap
tıkları farzedilse dahi, yine görüşmenin şu arz 
ettiğim esaslar içerisinde yapılması, hizmetin 
mahiyeti icabı da mecburidir. Esasen mahiyeti 
icabı da mecburidir. Nedenimi arz edeyim; 
gensoru, hükümetin, ya da bir bakanın sorum
luluğunu talebeden bir muameledir. O halde 
biz gensoru vereceğiz, bir hükümeti ya da ba-, 
kanı itham edeceğiz, ondan sonra , bakan ora- ; 
dan konuşmaya veya Hükümet sözcüsü oradan 
konuşmaya mecbur olacak, söz hakkı bitecek. 
Arkasından başka siyasi parti grupları başka 
argümanlarla ithama devam edecekler fakat it- , 
ham edileni Yüce Meclis dinlemek imkânında 
olmıyacak. Bunun müdafaa anlayışıyla, hakka
niyetle zerrece ilişkisi yoktur. Binaenaleyh 
teamül doğru kurulmuştur, teamüle uyulmasını 
dileriz. 

Ayrıca, izin verirseniz şu noktayı da arz et
mek istiyorum : İçtüzüğün 85 nci maddesi ale
lade müzakeratta takibedilecek usulü muta-
zammındır. Gensoru ise maddei mahsusiyle hu
susi bir nizama raptedilmiştir. 
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Sayın arkadaşların, esasen önerge okunduk
tan sonra Başkanlık Divanı önerge sahibi sa
yın Milletvekiline söz vermiş ve kürsüye davet 
etmiştir. Yani müzakereler başlamıştır. Araya 
bir başka önergenin sokulması da aslında usule 
aykırıdır. Binaenaleyh teamüle uygun olarak 
müzakeratm devamını diler, saygılarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; esasında Coşkun 
Kırca arkadaşımız gensoru önergesinin konusu
nu kapsıyan meselenin önemli bir mesele olma
sından ötürü bu takririni vermiş bulunuyor zan
nediyorum. Hukukçu arkadaşlarımız zaman za
man gerçekte bir gelenek olarak yerleşmesi lâ
zım gelen, Meclisimizin çalışması bakımından 
bir gelenek olarak yerleşmesi lâzımgelen nokta
larda bâzı ölçüleri başka noktadan ele alıp de
ğiştirmeye çalışıyorlar. 

Şimdi, demokratik düzende, parlömanter ha
yatta esasında bâzı konuları Yüce Meclisimizin 
bir gelenek halinde hiç bir yerinden kopanl-
mamak kaydiyle kökleştirmesi, yerleştirmesi lâ
zımdır. Şu ana kadar gensoru konularında veri
len önergeler belli bir ölçü içinde, belli bir sı
ra içerisinde Yüce Meclisimizde tartışılmış ve 
gerçekte gensoru Hükümete ve Hükümet üyele
rinden her hangi birine verilen bir önerge ko
nusudur. 

Şimdi, Anayasanın 89 ncu maddesi bunu 
açık seçik koymuş, sırayı tesbit etmiş. Hüküme
te karşı verilen bu gensoru önergesindeki konu 
üzerinde önerge sahibi ve gruplar gerekçelerini 
fju veya bu şekilde, görüşlerini şu veya bu şe
kilde aydınlığa çıkaracaklar ki, bu aydınlık 
içerisinde Sayın Hükümetimiz bir karara va
racak ve gensorunun kabul edilip edilmemesi 
konusunda görüşünü ortaya koyacaktır. E, bu 
da elbette ki önce gensoruyu veren arkadaşımı
zın gerekçeleriyle birlikte bu gensoru konusu
nun niçin gerekli olduğunun bu kürsüden Yüce 
Meclise aktarılması ve anlatılmasiyle başlar 
ve ondan sonra grup sözcüleri de gensoru konu
sunu açık seçik ortaya koyarak Yüce Mecli
simize ifade ederler ve ondan sonra Hükümet 
bir kanaate varır, gensorunun kabulü, günde
me alınıp alınmaması konusunda bir fikre varı

lır. O bakımdan Yüce Meclisimiz için gelenek, 
haline gelmesi lâzımgelen demokratik düzenin 
gereği olan ve Yüce Meclisimiz için gelenek ha
line gelmesi lâzımgelen hususlar üzerinde faz
laca oynamıyalım. Bugün şu görüşü ifade ede
ceğiz, yarın Anayasanın 88 nci, 89 ncu maddesi 
açısından başka bir yorum ortaya koyacağız, 
bir başka görüş çıkaracağız. Bunun içinden çı
damayız. İki, iMbuçuk yıldır. Yüce Meclisimiz
de gensoru konuları üzerinde bir gelenek tees
süs etmiştir. Bu gelenek üzerinde Meclisin ça
lışması lâzımgelmektedir. Onun için bu takrir, 
sırayı bozmak isteyen bu takrir, esasında Ana
yasanın 89 ncu maddesinde yerini bulmuş öze 
dahi aykırıdır. Onun için bunun reddedilmesi 
lâzımgelmektedir. Şimdiye kadar gelenek hali
ne gelmiş sıranın takibedilmesi zorunluğu var
dır. Saygılarımı sunarım. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Biz de her 
zaman öyle söylüyoruz zabıtlarda bunun aksini 
gösteremezsin. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Altmsoy. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte

rem arkadaşlar, Anayasanın 89 ncu maddesinin 
Yüce Mecliste tatbikatı vesilesiyle bir yanlış 
uygulama, bendenizin bir gensoru öneregsi vesi
lesiyle burada müzakere mevzuu olmuştu. O za
man hemen bütün siyasi partilerin sözcüleri, şim
di benden evvel buradaki arkadaşımın müdafaa 
ettiği noktai nazara iştirak ediyorlardı. Sadece 
Sayın Emin Paksüt bugün Sayın Kırca 'nın ifade 
buyurdukları noktai naazrda olduğunu bu kür
süden beyan etmişlerdi. Biz, o zaman da bu tat
bikatın yanlış olduğu kanaatindeydik. Şimdi de 
aynı kanaate başka siyasi teşekküllerin de işti
rak etmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. 

89 ncu maddenin yazılşmdaki sadece bir ya
zılma zarureti dolayısiyle kimlerin konuşacağı
nın bir sıraya konmuş olması, İçtüzüğün 85 nci 
maddesinin son fıkrasındaki «son söz milletve-
kilinindir» kanaatini, hükmünü değiştirmesi im
kânı olmıyan bir husustur. 

Anayasanın 89 ncu maddesi sadece gensoru 
önergesinin açılması hususundaki görüşmelerin 
fazla uzamasına mâni olmak için kimlerin bu hu
susta görüşeceğini tahdit etmiştir, tahdidi bir 
hükümdür. Gensoru önergesi sahibi veya sahip
lerinden birisi siyasi partilerin grup sözcüleri ve 
Hükümetin, Hükümet adına bir kişinin konuşa-
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cağını söylemek suretiyle konuşmanın sınırını 
tâyin etmiş değildir. Ancak yazılma zarureti do-
layısiyle hepsini birden yazamıyacağı için, yazar
ken filânlar, filânlar diye bir sıra koymuştur. 
Bu yazılışı bir sıra tâyini olarak kabul etmek 
imkânı yoktur. Aksi halde «son söz milletvekili-
nindir» hükmünün ve bugüne kadar Türk Par
lâmentosunda teamül haline gelmiş olan bir hu
susun da bir vesileyle değişmiş olması lâzım ge
lir. 

Anayasayı tedvin edenler sadece bir içtüzük 
hükmü olmasından dolayı değil bir siyasi teamül 
olmasından dolayı «son söz milletvekilindir» ka
naatinde başka hususların bulunması dolayısiy-
le bu hükmü ihlâl eden bir madde getirmiş de
ğildir. Sadece yazılmanın zarureti olarak hepsi
ni bir arada yazmanın imkanı olmadığı için bir 
yazılış sırasına tâbi tutmuştur. Bu, söz srıası al
ması mânasına değildir. Ayrıca, buradan muhte
rem arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, 89 ncu 
madde Anayasada bir usul maddesi de değildir. 
Sadece gensoru önergesinin 1961 Anayasasına 
kadar İçtüzükte ve 1924 Anayasasında mev-
cudolmadığı sebebiyle gensoru önergesinin Mec
listeki müzaekresinin bilhassa başlangıcında bâ
zı usulî hükümleri, anahatlarını tesbit etmek için 
konuşmanın uzamasına mâni olmak için, bir sı
nır tâyin etmek üzere bir fıkra sevk etmiştir. 
Bu fıkra aslında bir usul fıkrası da değildir. 
Anayasanın diğer bir maddesinde de, Anayasa
nın 89 ncu maddesindeki şu usule riayet edilip 
edilmiyeceği hakkında bir mecburiyet de yok
tur. içtüzükte de böyle bir şey mevcut değildir. 
Şayet bunu, Anayasayı redakte edenler evvelâ 
Hükümetten başlıyarak Hükümet sözcüsü, on
dan sonra bilmem ondan sonra demiyor, çünkü 
Hükümet sözcüsü, siyasi partiler grupları adı
na konuşacaklar ve gensoru sahibi konuşacak 
deseydi o takdirde gensoru sahibinin en son ko
nuşması mevzuubahsolacak idi bu noktai nazara 
göre. Bunun pek hukuk mantığına da uyar ta
rafı olmadığı kanaatindeyiz. Kaldı ki, ayrıca 
gensoru sahibinin başta konuşması, Hükümetin 
en son konuşması da gensoru önergesinin usulü
ne aykırıdır. Gensoru sahibi zaten kanaatlerini, 
ithamlarını, Hükümet hakkındaki diyeceğini gen
soru önergesiyle söylemiştir. Hükümet, gensoru 
önergesinde ileri sürülen hususlar hakkında bir 
beyanda bulunacaktrı. Bu beyanda gensoru 

önergesinin sahibinin iddialarını cerh edecektir, 
nakzedecektir, iddialarını reddedecektir. Genso
ru önergesi sahibi de buna mukabil olarak bu id
diaların, retlerin, cerhlerin isabetli olup olmadı
ğı hakkında yeniden beyanda bulunacaktır. 

Gensoru önergesi sahibi evvelâ konuşursa 
verdiği önergeyi burada tekrar edecek, Hükü
metin ne söylediğini bilmeden, daha peşinen 
Hükümetin muhtemel itirazlarını cevaplandıra
cak bir duruma düşecektir. Hükümet evvelâ iti
razını yapmalı gensoru öneregsine karşı, ondan 
sonra gensoru sahibi bunun isabetli olup olma
dığını tekrar söylemeli. Bu belki muhterem 
Adalet Partisi Hükümeti için mevzuubahsolduğu 
şu anda Adalet Partisince bu türlü, ileride Halk 
Partisi Hükümette olunca bir başka türlü tefsir 
edilebilir. Ancak burada alınacak karar bir tea
mül olacağına göre, sadece partilerin Hükümet 
sahibi olup olmamalarına bakmaksızın mütalâa 
edilmelidir. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Değil öy
le. Anayasanın 89 ncu maddesinde miletvekiline 
söz hakkı yok. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Zatıâ-
linizi itham etmedim. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Grupumu 
itham ediyorsunuz. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sözü
mün sonunu dinlerseniz sizi itham etmediğimi 
göreceksiniz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
arkadaşlar. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Böyle 
telâkki edilebilir. Böyle telâkki edilmesinde 
isabet yoktur. Alınacak teamül kararı her za
man, herkesin başına gelebilir. Onun için taraf
lı düşünmemekte fayda olduğunu ikazen söyle
dim beyefendi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Coşkun Kırca usul hakkında bir takrir verdi
ler. Dört arkadaş konuştu, iki lehte, iki aleyhte. 

Şimdi takriri tekrar okutacağım. Oylarınızla 
halledeceksiniz. Yalnız, Riyasetin şimdiye kadar 
tatbikatta yanlışlık yaptığını ileri sürdükleri 
için tatbikatı Anayasanın 89 ncu maddesindeki 
prosedürü, usulün, içtüzüğün 85 nci maddesiyle 
ilgisi olmadığı ve bunu tadadettiği, tanzim ettiği 
için ve Anayasa tercihe şayan olduğu için şim
diye kadar doğru tatbik edidliği kanısındadır. 
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Şimdi takriri okutuyorum arkadaşlar, oyları
nıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 89 ncu maddesinin ilk fıkrasının 

uygulanmasında Hükümetin son olarak konuş
ması gerektiği yolunda yanlış bir tatbikat mev
cuttur. Anayasanın söz konusu maddesinde 
bu yolda emredici bir kayıt mevcudolmadığı ci
hetle tatbikatın, İçtüzüğün 85 nci maddesinin 
son fıkrasına uygun olarak yapılmasını arz ede
rim. 

Güven Partisi Grup Başkanvekili 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Arkadaşlar, önergeyi ikinci de
fa dinlediniz. Sayın Coşkun Kırca, Anayasanın 
89 ncu maddesinin izah ve tanzim ettiği genso
ru müessesesinde Hükümetten sonra son sözün, 
İçtüzüğün 85 nci maddesinin son fıkrasındaki 
«son söz milletvekilinindir» ibaresinin de kapsa
mı içerisinde bunun tatbikini icabettirdiği kanı
sındadır. 

Bu hususu, bu önergeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Alparslan Türkeş, söz sizindir, buyu
run. 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Ankara) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; ku
rulduğu günden beri Türkiye Cumhuriyeti'nin 
politikası daima barışçılık, anlaşmalara bağlı
lık, sadakat, verdiği sözde durma politikası ol
muştur. Fakat varlığımıza, haklarımıza, bağım
sızlığımıza ve şerefimize karşı yönelen saldır
ganlıklara karşı da, sonucu ne olursa olsun si
lâha sarılmak, harekete geçmek de en kutsal 
hakkımızdır. Böyle bir davranış insanca yaşa
manın en şerefli yoludur. Hükümet geçen 20 
gün içinde Kıbrıs'a asker çıkarmamakla büyük 
bir gaflet göstermiş ve büyük bir suç işlemiş
tir. 

Yunanlıların gayesi nedir? Yunanlıların 
gayesi Bizans Devletini ihya, Türkiye'yi yıkma 
ve Enosis.. Makarios'un gayesi de Yunanistan'ın 
bu gayesiyle bir ve aynıdır. Makarios'un bugü
ne kadar Kıbrısta uyguladığı siyaset Türkleri 
tethiş etmek, imha etmek, Kıbrıs'tan kaçırmak 
ve Kıbrıs adasını Türklerden temizlemek, böy

lece Enosise giden yolu tamamiyle açmak ve 
neticede Enosisi yapmaktır. 

Bunlara karşı Türk Milletinin gayesi ne 
olmalı Evvelâ Kıbrısta Yunan saldırganlığını 
kırmak ve durdurmak ve Kıbrıs'ın kontrolünü 
el altında bulundurmak. 

Muhterem milletvekilleri; Kıbrıs konusun
da Hükümet adamlarımız daima çok çekingen 
zayıf, inançsız davranmışlardır. Bu davranışla
rının sebebi de bizim tesbit ettiğimize göre. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Grivas 
da albay, Kıbrıs'a gidip karşısına çıksana.. 

' RİFAT"BÂYKAL (Mardin) — Şu adamı 
susturun canım, artık yeter. 

ALPASLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Ne 
dediniz anlıyamadım.. 

HAMİT FENDOĞLU (Malatya) — Gri
vas'in karşısına çıksana... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan Türkeş.. 
ALPASLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Ben

den evvel j3İz; çıksanız ya? (Gürültüler). 
BAŞKAN — Sayın Fendoğlu, rica edeceğim. 
ALPASLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, Hükümet adamlarımız Kıbrıs 
konusunda daima çekinser ve zayıf bir tutum 
takibetmişlerdir. Bunun da şu sebepten ileri 
geldiğini sanıyorum: KıbrıstaM nüfusun ço
ğunluğunun Rumca konuşan insanlar olması ve 
şelf determinasyon prensibinin daima beynelmi
lel temaslarda, müzakerelerde Türkiye'nin kar
şısına çıkarılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bunun aksine, bun
dan farklı durumlar yer yüzünde pek çoktur. 
Meselâ, Keşmir meselesi; Keşmir, şelf determi
nasyon kararlarına aykırı olarak Hindistan'ın 
senelerce idaresi altında bulunan bir bölgedir. 

Batı Trakya Lozan anlaşmaları yapılırken 
nüfusunun yüzde 85 Türk olmasına rağmen, 
şelf determinasyon prensipleri bir kenara atıl
mış ve bu bölge Yunanlılara terk edilmiştir. 

Karoli Berzahı dediğimiz Finlandiya toprak
ları, emniyet mülâhazasiyle stratejik zaruri sa
vunma mülahazasiyle Sovyetlere terk edilmiş
tir, Sovyetlerin elindedir. 

Güney Tirol bölgesi dediğimiz bölge Alman
ların yaşadığı bir bölgedir, fakat İtalyanların 
elindedir. Binaenaleyh, bir toprağın statüsü
nün tesbitinde münhasıran o bölgede yaşıyan 
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insanların çoğunluğu başlıca bir faktör olarak 
©le alınmaz. 

Binaenaleyh, Kıbns meselesinde de bugüne 
kadar hükümetlerimizin çekiniçi bir durumda 
binmiînManna~sebep~gibi gösterilen bu nüfus 
faktörtr kanaatimizce isabetli değildir. Çün
kü Türkiye Kıbrıs'ın kendi kıyılarından 40 mil 
uzakta bulunması dolayısiyle kendi yakın 
savunması, yakın emniyeti gibi hayati sebep
lerle bu konuyla ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun önemi üze
rinde size daha açık fikir vermek için şu hu
susu huzurunuza sermeyi faydalı görüyorum. 
Bugün Kıbrıs'a giden Yunan jetleri Girit ada
sından kalkar. Bunlar Kıbrıs üzerin© geldik
ten sonra ancak beş dakika adanın üzerinde 
harekât yapabilirler. Hareket sahası dolayı-
siyle beş dakikadan daha fazla kalmaları 
mümkün değil. Daha fazla kalabilmeleri için 
Yunanlılar yine anlaşmalara aykırı olarak Ro
dos'ta bir ikmal üssü tesis etmeye başlamış
lardır, henüz bunu tamamlamamışlardır. Bu 
tamamlandığı takdirde bu ikmal üssünden ik
mal yapmak şartiyle Yunan uçakları Kıbrıs 
adası üzerinde 20 dakika devamlı hareket eder 
bir kapasite elde edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Yunanistan'dan 
kalkan bir Yunan jeti bugün Ankara'ya ge
lemez. Ankara'ya gelirse, Ankara'dan geri dö
nemez, üssüne dönemez. Karadeniz kıyılarına 
ulaşamaz. Fakat muhterem arkadaşlar, Kı
rış'ta üslenen bir Yunan uçağı Ankara'ya 
Karadenizin bütün ^kıyılarına ulaşabilir ve 
tekrar üssüne dönebilir. Kıbrıs'ın Türkiye için 
özel durumu bu derecede hayatidir. 

Muhterem arkadaşlarım; yıllardan beri Tür
kiye hükümetlerinin Kıbrıs Türklerine veril
miş olan şeref sözü vardır. Türk hükümetleri 
Kıbrıs Türklerini her çeşit saldırıya karşı her 
zaman koruyacaklarını taahhüdetmişlerdir. Fa
kat Kıbrıs Türkleri hepimizin bildiği gibi, 
devamlı olarak saldırılara mâruz kalmışlar, 
devamlı olarak öldürülmüşler, ırzlarına, na
muslarına tecavüz edilmiş, mallan mülkleri tah-
ribedilmiş, ellerinden alınmış ve bunun karşı
lığında bu suçları işliyenler, bu cinayetleri 
yapanlar cezasız kalmışlardır. Türkiye Hü
kümeti de bunlara karşı müessir hiçbir şey 
yapmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 15 Kasım olaylarını 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu olaylar milleti
miz için ve Kıbrıs'ta bulunan Türkler için 
çok ağır ve şerefimiz için de çok tahammül 
edilmez bir darbe olmuştur. Türk köylerine 
rumların yaptıkları taarruz üstün kuvvetleri© 
yapılmış, Türkler öldürülmüş. ırzlarına, namus
larına tecavüzler olmuş, Türk Bayrakları ele 
geçmiş ve Türk Bayrakları delik deşijiı edilmiş, 
Türk Bayrağı tahkir edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, rumların, bu taar
ruzlarının başladığı Türkiye'de haber alın
mış, fakat bu haberi aldıktan sonra Türk Hü
kümeti hemen harekete geçip, bu hareketlere 
karşı bir polis görevi, bir asayişi koruma 
görevi yapmamıştır, yapma kararı alamamış
tır. 

\VJı Muhterem arkadaşlarım; Kıbrıs olayları ^ 
yeni değildir. 1963 yılının kanlı Noelinden bu \ 
yana Kıbrıs'ta Türklere karşı rumların saldırı
ları devam etmiştir. Hükümet bunları he
saba katarak daha evvelden her harigi yeni 
olayları karşılamak üzere plân yapmak, plânlı 
bulunmak, hazırlıklı Jjubınmak .. mecburiyetin
de bulunduğu Tıalde bu hazılığı ve bu plânlı 
burumunu yapmamıştır, hazırlıklı bulunmamış
tır. Hükümet önceden Kıbrıs konusunda Ge
nelkurmay Başkanlığına siyasi bir direktif ver
memiştir. 16 Kasım sabahına kadar devam 
eden kabine toplantısında Hükümet, Genel
kurmay Başkanlığına Kıbrıs'a asker çıkarmak 
üzere bir direktif vermiştir. Bu direktif üze
rine Türk Silâhlı Kuvvetleri gereken süratle 
hazırlığa girişmiş ve Kıbns'a ilk hücum kade
mesi çıkmak üzere, 16 Kasımın saat 10 nunda 
çıkacak şekilde hazır duruma gelmiştir. Fakat 
saat 10 a 10 kala Hükümet yeniden müda
hale ederek, çıkarma yapılmasını durdurmuş
tur. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Mec
lisini toplantıya çağırmış ve bu toplantıda \ 
aşağı -yukarı gazete havadislerinde bulacağı
mız bilgileri burada bize bir gizli celsede sun
muşlardır. Neticede Büyük Meclis ittifakla 
müzakerelerin sonunda Hükümete Kıbns'a 
asker gönderme, asker çıkarma yetkisini tek-
raren vermiştir. Esasında Hükümet bu yet
kiye sahip bulunuyor idi. Her Türk Hükü
meti bu yetkiye sahiptir. Çünkü Londra ve 
Zürih Anlaşmalan Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisince kabul ve tasdik edilmiştir. Bu 
anlaşmalara göre Türkiye'de Kıbrıs'ın asa
yişini ve emniyetini teminden sorumlu bu
lunan üç garantör Devletten birisidir. Ve bu 
sıfatla Kıbrıs'a lüzum gördüğü zaman asker 
çıkarmak yetkisine sahiptir. Bundan ayrı ola
rak 1964 yılında diğer bir partinin Hükü
meti iktidarda iken yapılan müzakereler so
nucunda Büyük Meclis yine hükümetlere çıkar
ma yetkisini vermişti. Tekraren yaptığımız 
toplantıda da Demirel Hükümetine oy birliği 
ile Kıbrıs'a asker gönderme yetkisini verdik. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet bu müker
rer yetkilere rağmen, Meclisin ittifakla ken
disine Kıbns'a asker çıkarma yetkisini ver
miş bulunmasına rağmen hemen süratle hare
kete geçip lehimizde, dünya üzerinde mey
dana gelmiş olan bu güyük fırsatı değerlen
direcek yerde, bir de sonradan öğreniyoruz ki, 
çok büyük bir karar almış, Yunan Hükümeti
ne 4 - 5 maddelik bir nota vermiş. Verdiği no
tada Türk Hükümetinin Yunanlılardan iste
diği şeyler; Grivas'm Kıbrıs'tan geri çekil
mesi ve bir daha Adaya sokulmaması. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin böyle bir şahsı kendine muhatap, 
hedef alması o şahıs için büyük şeref. Tür
kiye Devleti için büyük kayıptır. Ve Yunan 
milletinin içinde binlerce Grivas var. Grlvas 
bir harb suçlusudur. Bir canidir, bunun an
cak cezalandırılması istenebilir ve bunun ce
zalandırılması için tedbir düşünülebilir. Bu
nun için de başvurulacak tedbirler vardır. 
Türjkiye'de mahkeme huzuruna çıkarılmasın
dan çeşitli seklide hak ettiği cezanın verilme
sine kadar yollar vardır. 

Verilmiş olan notada en son Türk köyle
rine yapılmış olan taarruzda, o tecavüzleri iş-
liyen suçlular hakkında bir ceza isteği yok
tur. Hattâ bunların Türkiye'ye teslim ed;lip 
Türk mahkemelerinde muhakeme edilip cezaya 
çarptırılmaları talebi yoktur. Yunan askeri 
kadar Kıbrıs'a hemen Türk askeri de çıkar
ma talebi yoktur. Bayramımıza tarziye veril
mesi talebi yoktur. Biz biliyorsunuz, 0 - 7 Ey
lül hâdiselerinden sonra o zamanki Hükümet 
bir Bakanını memur etmiş ve izmir'de Yu-
nn bayramını bizzat Türk Hükümetinin Bakanı 
gitmek suretiyle ihtiramla tekrar çektirmiş, 

tarziye vermiştir. Türk Bayrağı rumların elle
rine geçiyor esir ediliyor, tahkir ediliyor fa
kat buna ait verilen notada bir tarziye talebi 
yoktur. 

12 Adalar ve diğer adalar meselesi yoktur. 
Bu adaların gayrı askerî olarak muhafazası 
muahedelerin şartlarından bulunmasına rağmen 
Yunanlılar bu şartlan kaldırmışlardır, bugün 
adaları askerî hale getirmişlerdir. Bunların üze
rinde hiçbir şey yoktur. Patrikhane meselesi 
yoktur. Batı Trakya Türklori meselesi yoktur. 
Bunların hepsi Yunanlıların başına balyoz gibi 
indireceğimiz kozlardandır. Yunanistanla ara
mızdaki meselelerin düzelmesi Kıbrıs meselesi
nin çözümü ile başlamrjlıdır. Kıbrıs meselesinin 
çözümü de bir tek yolla mümkündür, başka ça
re yoktur: Adaya kuvvet çıkararak hiç değilse 
adanın bir kısmını kontrolümüz altına almak
tır. Bu yapılmadıkça diplomatik yollar, anlaş
malar, garantiler, Birleşmiş Milletlerin temina
tı, Amerika ve İngiltere gibi devletlerin temina
tı hiçbir şey ifade etmez. Çünkü Yunanlılar an
laşmalara hürmet ve riayet etmezler, sözlerinde 
durmazlar. Bunun misalleri çoktur: Lozan an
laşması, adaların, demin söylediğim gibi gay
rı askerî tutulması icabederken bu hükmün 
çiğnenmesi, Londra ve Zürih anlaşmalarının 
bir çok defalar ihlâl edilmesi, Meselâ; 1964 de 
gene Büyük Millet Meclisinde yapılan bir 
genel görüşmede o zamanki Hükümet Başkanı
nın yapmış olduğu beyanattan alarak söylüyo
rum. Diyor ki, «13 Şubat 1962 den Aralık 1963 e 
kadar Makarios 14 defa anlaşmaları çiğnemiş
tir. Yunanistan 1960 dan 1963 e kadar 11 de
fa anlaşmaları ihlâl etmiştir, ingiltere'ye 1962 
den 1963 e kadar, garantör devlet sıfatiyle, beş 
defa müracaat olunmuş, Adadaki Anayasanın 
ihlâli üzerine harekete geçmesi istenmiş fakat 
hiçbir netice alınmamıştır.» 

Muhterem arkadaşlar, Grivas'm 15 Kasım 
1967 de iki Türk köyüne karşı tertipjlediği ca
navarca taarruz Kıbrıs dâvasının Türk Mille
tinin yüksek menfaatlerine uygun bir yönde, 
kestirme bir yoldan çözüme götürmek için mü
kemmel bir fırsat sağlamıştır. O sıralarda 6 ncı 
filo hikâyelerinin asılsız olduğu bir defa daha 
meydana çıktı. Amerikan Hükümeti, Türk Hü
kümetine resmen 6 ncı filonun İtalyan yanma-
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dasınm batısında bulunduğunu, tul ve arz dai
releriyle bildirdi. Gene NATO silâhlarının Kıb
rıs'a karşı kuljlanılmıyacağı yolundaki iddia
lara karşı da Amerikan sefareti bu haberlerin 
asılsız olduğunu bir tekziple bildirdi. Dünya 
kamu oyu bizi haklı buluyor ve lehimizde bulu
nuyordu. Yunanistan her tarafta antipati görü
yor, komşulariyle arası iyi değil. Bizim ise kom
şularımızla da münasebetlerimiz normal bir hal
dedir. Bu büyük fırsattan faydalanarak Adaya 
askerî çıkarma yapılmalı ve ondan sonra anlaş
maya gidilmeli idi. 

Makarios şimdiden anjlaşmaları kabul etme
di. Kaç gündür gazeteleri görüyorsunuz, ileri 
sürülen anlaşmalara karşı daha şimdiden pa
paz çeşitli bahanelerle karşı çıkmaktadır. Bu, 
bugün böyle olursa, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
harekete hazır bir durumda, savaş hazırlığı için
de, bu kadar baskı altında bugün böy^e olursa 
yarın normal durum avdet edince neler olaca
ğını kestirmek güç değildir. 

Yunan gazeteleri Başbakanımızı çok çirkin 
karikatürlerle tasvir ediyor. Yunanca gazete
lerde aleyhimize çok çirkin şeyler yazılıyor. 
Cunta mensupları Megaloideadan ve Kıbrıs hak-
knda konuşurken «Güney Yunanistan» tâbirini 
kullanmaktan bahsediyorlar. 

Meselenin Birleşmiş Milletlere intikal etme
den elverişli fiilî bir durum bularak halli gere
kirdi. îşi uzun, diplomatik yollara dökmek Tür-
kiyenin kendisi için çok müsaidolan elverişli 
bir durumu kaybetmesine sebebolmuştur. Dâ
vanın Birleşmiş Milletlere götürülmesi Türki-
yenin lehine değil, aleyhinedir. Çünkü oradan 
lehimize bir karar almaya imkân yoktur. Bu
nun sebeplerini uzun uzun saymaya lüzum gör
müyorum. Yüksek Heyetiniz bunları takdir bu
yuracak durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu görüşlerimizde 
ne kadar isabetli olduğumuz, daha şimdiden, 
olaylarla meydana çıkmıştır. Türkiye için tat
minkâr olmıyan anlaşma bile Makarios tarafın
dan kabul edilmemiştir. Rum millî muhafız kuv
vetlerinin dağıtılması ve anlaşmalar dışında 
Adaya sokulmuş bulunan silâhların Birleşmiş 
Milletler kuvvetlerince toplanması kabul edil
miştir. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün 
miktarının artırılması ve yetkilerinin artrıl- | 

ması da Makarios idaresi tarafından kabul edil
memiştir. Makarios çevirdiği manevralarla 1960 
evveline gitmeğe çalışmaktadır.. Bunun için de 
Birleşmiş Milletlerde kendisine arka çıkanlar 
bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Makarios'un Yu
nanistan Hükümetinin malûmatı dışında bu çı
kışları yaptığına inanmak safdillik olur. 

Kıbrıs'daki Türkler, bu memleketin Türki
ye'nin en aziz bir parçasıdır. Bunlar hakkında 
zaman zaman halk arasında maksatlı olarak çı
karılan propogandalara, söylentilere elbirliği 
ile tedbir bulmak gerekmektedir. Bu insanlar 
yıllardan beri Türk Bayrağını açarak ardında 
millî menfaatlerimiz için mücadele etmişler ve 
bu uğurda canlarını vermekten çekinmemişler
dir. Fakat bütün bu mücadelelere rağmen de
vamlı abluka altındadırlar, kontrol ve baskı al
tındadırlar, cenosit hareketine uğramaktadır
lar. Rumların gayesi; bunları yoketmek ve 
Adadan kaçırmaktır. 

Netice olarak; bugün yapılan anlaşmaların 
Yunanistan ve Makarios tarafından uygulana
cağını sanmak ve beklemek gaflettir. Böyle bir 
gafletin cezasının Kıbrıs Türklerinin yokedil-
mesi ve Türkiye için de bir çok gailelerin baş
langıcı olmamasını temenni ederim. 

özet olarak Hükümetin hataları : 
1. önceden plânlı ve hazırlıklı bulunma

mak. 
2. Genelkurmay Başkanlığına siyasi bir di

rektif vermiş bulunmamak. 
3. Olayların ardından gitmek, enerjisiz ve 

inisiyatifsiz bulunmak. 
4. En müsait bir durumu süratle değerlen

direrek Kıbrıs'a asker çıkarmamak. 
5. Gizlilik, örtme, aldatma ve baskın ted

birlerinden habersiz olmak. 
Yapılan hazırlıkları biliyorsunuz; dünyanın 

gözü önünde kaç tank gittiği, kaç asker gittiği 
nereye gittiği rastgele herkesin ağzında. 

Arkadaşları böyle bir hükümet idaresi za
yıf olur. 

6. Siyasi lilerlerle görüşmemek, istişare et
memek. 

Eskiden beri memleketimizde, bilhassa 1961 
den beri kurulmuş olan güzel bir teamül var
dır. Fakat bir buçuk iki yıldan beridir. Hükü-

| met bu teamülü terk etmiştir. Ancak en sonun-
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da kendileri vermiş oldukları notadan sonra 
Birleşmiş Milletlerden aldıkları bir tebliğ üze
rine liderleri ayn ayrı çağırarak görüşmüşler
dir, bu da son dakika olmuştur. Bunların eski
den olduğu gibi devam etmesinde fayda bulun

duğu kanaatindeyiz. 
7. Diplomatik faaliyetlerde ihatasız ve ye

tersiz olmak, verilen nota yetersizdir, bir çok 
noksanları havidir. 

8. i ç ve dış propoganda faaliyetlerine 
önem vermemek. Gerek memleket içerisinde 
Türk halkının moralini gelişen olaylardan ha
berli bulunmasını sağlamak, takviye etmek, 
gerek dışarda Türkiye aleyhindeki faaliyetleri 
önlemek ve dünya kamu oyunu Türkiye lehinde 
bir çizgi üzerinde bulundurmak için plânlı, 
uzak görüşlü propoganda faaliyetlerini plân
lamak lâzımdır. 

9. Yabancıların sözlerine lüzumundan faz
la önem vermek. 

İşte bu sebeplerden Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince sayın Başbakan hakkında gen
soru açılmasını Yüce Heyetinizden rica ederim. 

Saygılarımla. (C. K. M. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, gensoru talebinde 
bulunan arkadaşımın konuşmuş bulunuyor. 

Şimdi 89 ncu maddenin prosedürüne uya
rak gruplar adına söz vereceğim. 

Söz istiyen sadece Millet Partisi Grupu adı
na Seyid Faruk önder 'dir. Söz kendilerinindir. 

Sayın Faruk önder bir dakikanızı rica ede
ceğim sözünüzü kesmemek için. 

Muhterem arkadaşlar, Balıkesir Milletve
kili Mevlûd Yılmaz isimli arkadaşımızı Rama
zan dolayısiyle çalışma saatleriyle ilgili; saat 
16.30 da bir saatlik ara verilmek üzere, bir tek
lifte bulunuyor. 

Bu teklif, Meclisin çalışma saati ile ilgili 
olduğu için Divana götürüp orada halledeceğiz. 
Bu yönden okutmuyor ve oyunuza sunmuyo
rum 

Buyurun Sayın Faruk önder. 

M. P. GRUPU ADINA SEYÎT FARUK ÖN
DER (Konya) — Muhterem Başkan ve muhte
rem milletvekilleri, bütün memleket konula
rında ve her meselede olduğu gibi, Kıbrıs dâ
vasında da Millet Partisinin yıllardan beri 
takibettiği politika, evvelâ vatan, sonra parti 

politikası, olmuştur. Bu dün de böyle idi, bu
gün de böyledir ve yarın da böyle olacaktır. 
Bu sebeple sözlerimizin Büyük Milletimizce ve 
Yüce Meclisçe hüsnü suretle telâkki edileceği
ne emin bulunuyoruz. 

Millet Partisi her vesile ile ve müteaddit ke
reler açıkladığımız gibi Kıbrıs dâvasını yalnız 
Kıbrıs'ta yaşıyan 100 bin Kıbrıs Türk'ünün hak
kı ve hayatı olarak ele almamaktadır. 

Millet Partisi Kıbrıs dâvasını buna ilâveten 
Anavatanın dış emniyetini sağlıyacak stratejik 
bir ada meselesi olarak da ele almamaktadır. 
Hattâ Millet Partisi Kıbrıs dâvasını bütün bun
lara ilâveten, İstiklâl Mücadelemizde aldıkları 
derse rağmen Yunanlıların megalo idea, dedikle
ri Türk toprakları üstünde eski Bizansı ihya et
mek ham hayallerini bir adım daha ilerletmeleri 
meselesi olarak da ele almamaktadır. 

Millet Partisine göre Kıbrıs dâvası, bunların 
yanında ve bütün bunların üzerinde daha mü
him bir mâna ve daha mühim bir önem taşımak
ta ve kaybedilmesi halinde doğuracağı iç ve dış 
gaileler bakımından Türk Milletinin hayatiyeti 
ve bekası ile ilgili birv nitelik arz etmektedir. 
Topraklarımızda gözü olan irili ufaklı birçok 
devletler olduğu gibi emperyalist arzularının ta
hakkuku için kardeşi kardeşe vurdurmak istiyen 
ve maalesef içimizde de kendilerine yardımcılar 
bulunan sağlı sollu hülâsa çeşitli ideoloji sahip
leri bugün Türk bütünlüğünü, Türk varlığını ve 
Türk Devletini âdeta tehdidetmektedirler. 

Adanın Yunanistan'a ilhakının, Yunanistan'
ın istikbali meşkûk, Ada'nın başka bir Devlete 
geçmesi mümkün ve Trükiye'nin dört bir taraf
tan kuşatılması varit bulunduğuna göre önemi
ni vatanımız için arz edeceği tehlikeler bakımın
dan hayati bir sıfatı bile izah edemez. Kıbns dâ
vasının kaybedilmesi bunlardan başka dahilî ve 
haricî düşmanlarımızın cüretini artıracak ve 
Türkiye'yi mutlaka yeni yeni taleplerle ve cun
ta rejimi dahi tehdidedecek iç ve dış gailelerle 
karşı karşıya getirebilecektir. Son Kıbrıs buhra
nında politikamızda beliren basit bir tereddüt 
ve hissedilen za'fm bile bir hafta evvel küçük 
komuşmuz Suriye'nin Hatay üzerindeki taleple
rinin yenilenmesine vesile olması, birkaç milyon
luk Irak'la başa çıkamıyan Barzani'nin nazarla
rını Şark vilâyetlerimize çevirmesine sebebiyet 
vermesi ve yurdumuzdaki çeşitli ideolojilerden 
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kuvvet aldığı anlaşılan aşırı hareket ve tahrik
ler bu görüşü doğrulayan basit tezahürlerdir, iş
te Kıbrıs meselesini bir millî beka meselesi mer
tebesine yükleten hususlar da bunlardır. Bu se
beptendir ki, biz M. P. olarak Yunanlıların bu 
asırlık ham hayaline, diğer iç ve dış düşmanla
rımızın haksız iştihalarına dur diyecek, müstak
bel gaileleri önliyecek, millî haysiyetimizi koru
yacak bir neticeyi Kıbrıs dâvasında almaya mec
bur olduğumuzu iddia ediyor ve Hükümetimizi 
de bu idrakin içerisine sokmaya çabalıyoruz. 

Meselenin bu mahiyetine göre kanaatimizce 
bir Kıbrıs için 32 milyonu tehlikeye atmamak lâ
zımdır şeklinde saakt bir görüşle hata ve zaıfla-
rı mazur göstermek mümkün değildir. Tepesin
de uçan Türk jetlerine rağmen haksız dâvasında 
bir Makarios Amerika'ya dayatabildiğine göre, 
haklı dâvasında büyük Türk Milleti elbette dâ
vasını halletmek için hakkını savunacak ve da
yatacaktır. 

Ancak şairin «Hazır ol cenge eğer istersen 
sulhu salâh» sözünün düstur ittihaz edilmesi lü
zumuna da kaaniiz. Hal böyle iken, biz şu iddia 
ve kanaatteyiz ki, Kıbrıs dâvasını bugüne kadar 
son buhran da dâhil, hiçbir Hükümet bu merte
bede ele almamış, bu hayati meseleye lâyık oldu
ğu bu önemi vermemiştir. Ve bir bekle gör siya

seti takibetmiştir. tşte asıl bu sebeptendir ki, 
Kıbrıs dâvası da buhrandan buhrana sürüklene
rek bugünkü çıkmaza girmiştir. Bu sebeple ka
naatimizce gelip geçen Hükümetlerin cümlesi de 
derece derece sorumludur, suçludur. 

Bu hayati dâva ile ilgili her buhranda ikti
dardakiler veya iktidarda bulunmuş olanlar me
seleye köklü bir çözüm yolu bulacak yerde, buh
ranı atlatacak basit tedbirleri almakla iktifa et
mişler ve müteakiben suçlu aramak veya suçu 
birbirlerinin üzerine atmak yarışına çıkmışlar
dır. Tecrübelerine güvenilen bir kısım eski ikti
dar mensupları da yenilerini kendilerine benzet
mek ve yeni Hükümetlerin sırtlarına da aynı 
kamburu ilâve edebilmek gayretiyle yollarını şa
şırmalarını istemişler ve basit tavsiyeler ve ucuz 
iltifatlarla âdeta bu vadide çaba göstermişler
dir. Sırtında hiçbir devrin kamburunu taşıma
yan M. P. son hudut mülakatından sonra Hü
kümete takdim ettiği muhtırada da belirttiği ve 
Yüce Meclisin geçenki gizli celsesinde de lideri
miz Osman Bölükbaşı'nm veciz ifadeleriyle arz 
ettiği veçhile Kıbrıs dâvasının halli için kuvve
te dayanan haysiyetli bir politika takibedilmesi-
ni istemekte ve daima doğruluğuna inandığı bu 
yolda yürümesini samimî olarak Hükümetlere 
tavsiye etmektedir. Biz Hükümetimizin hâlâ bu 
doğru yola gireceği ümidi içindeyiz ve bugün 
meselenin esasına girmek istemiyoruz. Çünkü, 
hâlâ jetlerimiz Kıbrıs semalarında uçabilmekte, 
ordumuz emre müheyya hudutlarda beklemek
te, donanmamız kontrolüne devam etmekte ve 
en mühim olarak muahededen kuvvetini alan 
Kıbrıs'a müdahale hakkımız elimizde bulunmak
tadır. 

Bu sebeplerledir ki, Türk'ün haysiyetinin ko
runacağı, Kıbrıs Türkünün kurtarılacağı ve bu 
meselenin değil bizim, torunlarımızın da huzur
suzluk hissetmiyeceği menfaatlerimize en uy
gun nihai hal tarzına bağlanacağı ümidi içinde
yiz. Şayet bu ümit kaybolur ve son Kıbrıs buhra
nı bugünkü iktidar tarafından evvelkilere muva
zi olarak yine bir pamuk ipliğine bağlanırsa, 
yani bu son Kıbrıs buhranı vesilesiyle bu dâva 
artık bu defa haysiyetimize ve menfaatimize uy
gun nihai bir hal şekline ulaştırılmazsa işte o 
zaman M. P. elbette kendisine düşeni yapacak
tır ve elbette ki, o zaman bütün bunların hesa
bını alâkalılardan soracak ve Kıbrıs dâvasının 

Kendisine tabi Karadağ Prensliğine bir kü
çük kasabacık vermemek için 1878 de har
bi göze alan Osmanlı imparatorluğunun bu siya
setten vazgeçince vere vere ne hale geldiği cüm
lenin malûmudur. Böyle sakat bir mantık, bü
tün talepler ve meseleler karsısında uygulanacak 
olursa, teker teker ve azar azar her istenilen ve
rilir ve bir gün verilecek bir şeyin kalmadığı 
hüsranla görülür. Dünya tarihi, fedakârlıkları 
göze alamıyan, tehlikelerin karşısına zamanında 
çıkmıyan milletlerin sonunda kanlarım, hayat 
ve istiklâllerini kaybettiklerinin misalleriyle do
ludur. Bugün maalesef hâlâ hak kuvvete dayan
makta ve en haklı dâvalar bile kuvvete dayan
madıkları takdirde zamanımızda maalesef âciz 
kalmaktadır. Kuvvete dayanmıyan hak âciz ve 
hakka dayanmıyan kuvvet zâlimdir, sözü bu
gün de kıymet ve tazeliğini muhafaza etmekte
dir. Hiç şüphesiz M. P. olarak biz de sulh içinde 
yaşamak ve dâvalarımızı barışçı yollarla hallet
mek arzusundavız. 
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Yüce Millet ve Büyük Meclis huzurunda bir 
muhasebesinin yapılmasını istiyecektir. Çünkü, 
dış politikayı her türlü parti mülâhazalarının 
fevkinde tutulması gereken bir millî emniyet ve 
beka meselesi Sayın M. P. bu hayati konuda mu
rakabe görevini lâyıkı ile yapmıyan bir muha
lefetin doğacak neticelerden iktidar kadar so
rumlu olduğunun idraki içindedir. 

Bugün Yüce Türk Milletinin ve bütün dünya
nın gözleri bir kere daha Büyük Meclise çevril
miş bulunmaktadır. Bu dâvanın menfaatlerimi
ze en uygun nihai hal şekline bağlanması hâlâ 
Meclisten yükselecek ümit verici ve Hükümetini 
muvaffakiyete ulaştırıcı yeni davranışlara iç ve 
dıştaki düşmanlarımızın parti mücadelelerinden 
cüret alıp, hayale kapılmalarına imkân vermiye-
cek ve bundan ümit bekliyenleri hüsrana uğra
tacak bir Kuvayı Milliye ruhunun vatan sathına 
yayılmasına bağlı bulunmaktadrı. 

Hakların nihai bekçisinin kuvvet olduğuna 
ve kuvvetin vahdetten doğduğuna inanan M. P. 
Türkiye'nin yıllardan beri arz ettiği birbirinden 
menfi duygularla ayrılmış kütlelerin yaşadığı 
iktisaden geri kalmış bir memleket durumunda 
olmak manzarasından bu dâva dolayısiyle artıl? 
silkinerek kurtulmasını ve birlik ve beraberlik 
içinde bu yönde alınacak neticeyi vakar ile bek
lemesini daha uygun görmektedir, işte bu se
bepledir ki, biz M. P. olarak bugün açılması iste
nen bu gensoruyu erken ve zamansız bulmak
tayız. 

Birleşmiş Milletler Genel Serketeri çağrısını 
daha dün gece yapmıştır. Bu çağrıya hangi 
yönlerden kimlerin uyup, kimlerin uymıyacağı 
dahi katı olarak belli değildir. Yetkili organlar 
henüz çağrıyı tef erruatiyle tetkik etmek imkânı
nı bile bulamamışlardır. Hükümetin hâlâ bir 
celâdet göstermesi mümkündür. 

Bu sebeple, bir gensoruya bugün evet demek 
bizce mümkün değildir. Bu itibarla, hâdiselerin 
inkişafına taliken Hükümet hakkında bu mevzu 
için gensoru açılması talebini havi önergeye şim
dilik hayır diyeceğiz. Netice tavazzuh ettikten 
sonra icabederse M. P. kendisine düşeni elbette 
ki, yapacaktır. 

Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. (M. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, başka söz istiyen 
var mı? 

Olmadığına göre A. P. Grupu adına Sayın 
Aydın Yalçın, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (is
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kıbrıs meselesi dolayısiyle Sayın Alpaslan Tür-
keş tarafından verilmiş olan gensoru önergesi, 
kanaatimizce zamansız ve erken bir önerge ol
masına rağmen bu mesele âmme efkârını, Parlâ
mentoyu yakından ilgilendiren bir mesele oldu
ğu için, bâzı düşüncelerimizi bu münasebetle tes
cil etmek ve arkadaşlarımıza haber vermek isti
yoruz. 

Gensoru önergeleri mahiyetleri icabı bir ge
nel muhasebe mekanizması mahiyetindedir. 

Hükümetin önemli bir konuda aldığı kara
rın adeta bir muhasebesini teşkil etmektedir. 
Alman kararın, yapılan hareketin memlekete ve 
Hükümete, Devlete ne kazandırdığı, neye mal 
olduğu, nasıl sonuçlar verdiği üzerinde daha ti
tiz bir inceleme yapmaya imkân veren bir Par
lâmento makanizmasıdır. Bunu değerlendire
bilmek için her şeyden evvel Kıbrıs buhranının 
bütün dünyayı ve memleketi son iki hafta içeri
sinde en şiddetli ibr şekilde âmme efkârını ilgi
lendiren bu meselenin bugünkü şekliyle sonuç
lanması bize ne kazandırmıştır? Her şeyden ev
vel bunu ortaya koymamız lâzımdır. 

Bizim inancımız odur ki, en büyük kazancı
mız barış olmuştur. Barış tıpkı atmosfer gibi 
ancak yok olduğu zaman değeri ve mevcudiyeti 
daha iyi fark edilebilen bir haldir. 

Sayın önerge sahibi bizden niçin harb etme
diniz, niçin müdahale etmediniz diye hesap so
rarken kendisine bilhassa belirtmemiz icabeden 
birinci vakıa sulhun ve barışın kazanılmış olma
sıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, dünyada ba
rışın değerini en iyi bilen ülkelerden birisidir. 
Türk Milleti bütün tarihi boyunca harblerle za
manın büyük bir kısmını geçirmiş, halkımız asır
larca cepheden cepheye koşarak, emeğini, var
lığını, canını heba etmiştir. Milletlerin hayatın
da basan çok tekrarlanmaktan doğan, bu sebep
le alışılan ve bir müddet sonra klişe haline gelen 
bâzı sözler vardır ki, kanaatimizce «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» bu tarz bir müddet için mütalâa 
edilen sözler arasına geçmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Kıbrıs meselesi müna
sebetiyle bütün dünyadaki barış ve savaş mesele
lerinin bir muhasebesini yapan enteresan bir is-
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tatistiği bu münasebetle haber vermek isterim. 
Bu istatistik, Türkiye'nin ve Osmanlı imparator
luğunun inkirazı, Türk Milletinin son 5 - 6 asır 
içerisindeki hayatında takibettiği yolun izahının 
hangi unsurlara dayandığı, buna mukabil Tür
kiye gibi yeniden canlanmaya başlıyan, modern
leşen ülkeler arasında meselâ Japonya'nın niçin 
daha ileri, daha süratli bir şekilde geliştiğini 
araştıran ilmî bir eserden alınmış çok enteresan 
bir istatistiktir. 1430 - 1941 tarihleri arasında 
dünyanın belli başlı 15 ülkesinin katıldığı 278 
savaşın bir istatistiğini yapmıştır. Bu tanınmış 
siyasi ilimler hocası, uzmanı Quins Right 1941 
yılında yayınladığı «Harb üzerine bir araştırma» 
adlı bir eserinden alınmış bir istatistiktir. 

Bu 15 büyük ülke arasında İngiltere 78 
harbla başta gelmekte, Fransa, İspanya, Rusya, 
Avusturya onu takibetmekte ve Türkiye, Os
manlı Milleti, Türk Milleti 43 harble dünyada 
6 ncı gelmektedir. Japonya ise 9 harble 1430 ile 
ile 1941 seneleri arasında en sonda gelmekte
dir. Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge ve 
Türk tarihinin devamlı şekilde Türk Milletini 
harbe sürükliyen bir jeopolitik durum içerisin
de bulunuşu, millî tarihimizi zannediyorum ki, 
bu istatistik muvacehesinde izah edecek çok 
enteresan noktalardan bir tanesidir. 

Bu istatistik içerisinde başka bir analiz de 
şu mahiyette yapılmıştır: 1450 ile 1900 yılları 
arasında her 50 yılda Türkiye 30,5 yılını harb 
içerisinde geçirmek suretiyle millî hayatını 
devam ettirmiştir. Bu suretle Türkiye, İspanya
dan sonra ikinci gelmektedir, Dünyada son 5 
asır içerisinde, en uzun harb içerisinde bulun
muş milletlerden birisi olan ispanya'dan sonra 
gelmektedir, ispanya 33,5 yılla birinci, Tür
kiye 30,5 yılla ikinci gelmektedir. Türkiye'nin 
15 yıldan fazla barış içinde bulunduğu devre
ler, gene bu kitaptan öğrenildiğine göre, şu 
devrelere isabet etmektedir: 1590 - 1610, 1718 -
1735,1739 -1768,1878 -1897 yılları. 

Muhterem arkadaşlar Misakı Millînin ilâ
nından bu yana Türkiye Cumhuriyetinin Türk 
Milletine verdiği en büyük şahıs Türk tarihinde 
ilk defa olarak Türk Milletinin 45 yıllık 1922 -
1967 yılları kesintisiz, devamlı siyasi istikrar 
içerisinde bulunan, siyasi barış içerisinde bulu
nan bir millet olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, daha önce bu mese
leleri konuştuğumuz zaman «Niçin harb etmedi

niz?» tarzında sual soran arkadaşlarımızın her 
şeyden evvel bu büyük tarihî perspektif içeri
sinde alman kararları değerlendirmesi lâzım
dır. Harbe karar vermek, bazen hiç şüphe yok, 
zaruri bir harekettir. Fakat biz şu kanaatteyiz 
ki, harbi en son çare olarak düşünmekteyiz ve 
millî hedeflerimizi mümkün olduğu kadar barış
çı yollardan elde etmenin çabası içindeyiz. Bi
naenaleyh, «Niçin harbe karar vermediniz?» 
diye ayaküstü soru soran arkadaşlarım, Türk 
Mileltinin 5 - 6 asırlık tarihi boyunca geçirmiş 
olduğu harb badireleri içerisinden Cumhuriyet 
devrindeki uzun ve sürekli barış devrinin bize 
ne getirdiğini daha iyi bir muhasebe içerisinde 
düşünmesinde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu münasebetle ta-
kibetmiş olduğumuz alterinatifin tam mânasiy-
le değerlendirilebilmesi için bâzı tahlillerde da
ha bulunmaya devam edelim. 

Harbin maliyeti nedir? Harbin maliyeti her-
şeyden evvel maliyet unsurunu ortadan kaldı
ran bir sosyal hâdise olmasıdır. Harbte maliyet 
denen, normal hayatta normal rasyonel insan 
hayatını düzenliyen hayat kaideleri içerisinde 
hepimize yön veren maliyet unsuru, hesap unsu
ru o zaman kalkmaktadır. Harb tehlikesinin 
ortadan kalkması, harb ihtimalinin ortadan 
kalkması herşeyden evvel Cumhuriyet devrinde 
millî muhasebeye, «rasyonel davranışlar için 
bu atacağım adımın maliyeti nedir, bunun so
nuçları nedir?» tarzında daha rasyonel bir dü
şünceye imkân veren bir devrede ve bilhassa 
ikinci Dünya Harbinden sonra ve nihayet ikin
ci Plânı tatbika başladığımız bu devrede mali
yet gibi, hesap gibi unsurları tamamen ortadan 
kaldıran bir hâdisenin içerisine millî hayatımı
zı sürüklememiş olmamız bize seçmiş olduğu
muz alternatifin kıymetini telkin eden en mü
him hâdisedir. 

Muhterem arkadaşlar, ihtilâfın ve krizin 
barışçı yoldan elde edilmiş olması Türkiye'nin 
45 yıldır izlediği iç ve dış politikanın alt - üst 
olmasını önliyen en mühim adım olmuştur. Bi
naenaleyh, «Niçin harp yapmadınız?» diye so
ran insanların her şeyden evvel harp çıksaydı 
bunun maliyeti, bunun sonuçları, bunun konse-
kansları, bunun neticeleri ne olurdu? bunu dü
şünmesi lâzımdı. Türkiye'nin Atatürk'ten 
bu yana izlediği dış politika ne hale gelirdi, bu-
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nun iç ve dış politika etkileri ne olurdu? Bütün 
bunları sorumlu Devlet adamları olarak gayet 
dikkatli bir şekilde, âmme efkârımıza her şey
den evvel kendi kendimize anlatmamız lâzım
dır. 

Bir başka doktrin; «Biz uzun bir harb de
ğil, kısa bir harb istiyorduk» tarzında, «fiilî 
durum yaratmayı ve pazarlık gücünü elde et
meyi temin eden bir hal tarzında, bir müdahele 
tarzında bir hareket istiyorduk.» tarzındaki tez
dir ki, umumiyetle Arap - İsrail harbini misal 
göstererek yapılan mukayeseelr, kanaatimizce 
arada en ufak bir münasebetin bulunmadığını 
derhal farketmemize imkân verecektir. 

Harbler; bu kürsüden daha önce de belirtil
diği gibi, bizzat önerge sahibinin de belirttiği 
gibi, bir lâboratuvar plânlaması içerisinde yü
rütülecek hâdiseler değildir. Atılan adımların 
sonuçlan, bunun yaratacağı ihtilâtlann ma
liyeti fizik deneyinde, kimya deneyinde yapıl-
lığı gibi, hassasiyetle kontrol altına alınabilecek 
cinsten hâdiseler değildir. 

Muhterem arkadaşlar, krizin barışçı yollar
dan halledilmiş olmasının değerlendirmesini ya
parken herşeyden evvel daha eskiden atılmış 
olan adımlann nasıl neticeler meydana getir
diği hususunda da biraz hafızalarımızı tazele
memizde faydalar vardır. 

1964 bombardımanında ne elde edilmiştir? 
Beş köy bırakılmış, ancak Türk kuvvetleri bir 
köye sığınabilmiştir. Bu hâdiseden sonra Türk 
azınlığı üzerinde baskı durmuş mudur? Masum 
insanlara, evi yıkılan, hayatını kaybeden in
sanlara tazminat verilmiş midir? Askerler geri 
çekilmiş midir? Silâhlar toplanılmış mıdır? Ve 
nihayet barışa yaklaşılmış mıdır? Bundan son
raki devrelerde de Türkiye'nin atmış olduğu 
Kıbrıs buhranını halletme çabalan, adımları içe
risinde bu adımlar yardımcı olmuş mudur? 
Başka bir deyimle, 1965 yılında Birleşmiş Mil-
letlerdeki müzakere esnasında atmış olduğumuz 
bu adım bize ne temin etmiştir? Bunlann hafı-
zalanmızda gayet iyi ve dikkatli bir şekilde 
muhasebesinin yapılması lâzımdır. Ve nihayet 
Dünyada ihtilafları enerjik bir şekilde, azimli 
bir şekilde, kararlı bir şekilde karşılamış ol
makla beraber buna banşçı yollarla çözüm tar
zı bulmuş olan memleketlerin takibettiği hattı 

hareketle, bizim son krizde takibetmiş olduğu
muz hattı hareket mukayese edilirse bunun de
ğerlendirilmesinin daha kolay yapılabileceği 
kanaatindeyiz. 

Dikkate değer en mühim misallerden bir tane
si, hiç şüphe yok ki, Küba krizidir. Küba krizinde 
Amerika azimli davranmıştır, fakat silâha müra
caat etmemiştir. Amerikanın bu meselede silâha 
müracaat etmek suretiyle netice alması imkânı 
düşünülebilir, fakat bu krizde muhasım atılan 
adımın, bütün konsekanslannın, bütün sonuçla-
lannın daha iyi hesaplanabilmesine imkân ve
recek şekilde karşıdaki muanzı düşünmeye 
teşvik etmiştir. 

Meşhur Türk darbi meselinde dendiği gi-
gi, (Bağa girmekten maksat bekçiyi dövmek 
değil, üzüm koparmak, üzüm yemektir.» Si
yasi ihtilâflarda ordu ve kuvvet daima en son 
müeyyidedir. Bu müeyyideyi hesaplı bir şekil
de, başanlı bir şekilde, soğukkanlı bir şekil
de kullanabilmek diplomasi sanatının en belli 
başlı prensipleri arasındadır. Nihayet muhte
rem arkadaşlanm, 19 ncu asır usulleriyle mese
lelere bakmaya imkân yoktur. Bugünkü dünya
da askerî gücün fonksiyonu hakkında yeni fi
kirler, yeni düşünceler ortaya çıkmaktadır. Bu 
düşünceleri meydana getiren birçok hâdiseler 
vardır. Biraz evvel Küba krizinde de zikretmiş 
olduğum gibi, daha başka krizlerde de aynı şe
kilde, bu hâdiseler dünyada siyasi kuvveti si
lâhla ve askerî güçle desteklemenin başka mi
sallerini bilmekteyiz. Meselâ iran Azerbeycan'ın 
tahliyesi, Berlin buhranı ve saire gibi hâdise
lerde daima azimli bir şekilde verilen kararın 
uygulanmasında muarızı düşünmeye teşvik eden 
bir unsur olarak askerî gücün son derece öne
mi vardır, işte son krizde de Türk Hükümeti
nin yaptığı budur. Harb, nihayet bir siyasi çö
zümü kabul ettirmek müeyyidesidir. Askerî 
kuvvet bir ala - koyma unsurudur, bir ritörn, 
bir ala koyma vasıtasıdır. Mütemadiyen kulla-
namıyacağı silâhı imal eden bugünkü büyük 
devletler herşeyden evvel askerî hazırlığın mu
arız üzerinde meydana getirdiği psikolojik et
kiyi yaratma hedefini güden bir davranış içe
risindedir. Binaenaleyh banş ile savaşın mu
hasebesini yaparken daima hatırda tutmamız 
gereken nokta, haklı olduğumuz hattâ gayet 
azimli ve kararlı olarak durmak ve nihayet kar-
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şıya barış ile savaş arasında seçim yapma, he
sap yapma imkânını kendisine tanımaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu son hâdise şunu 
açıkça göstermiştir ki, şimdiye kadar mücerret 
ve uzak tehlikelerin bâzı insanların zihninde 
kâfi derecede hareketlerine ve davranışlarına 
tesir edemiyen birer unsur olması, buna muka
bil son krizde Türkiye'nin askerî hazırlığını tam 
olarak tamamlayıp, nerede durduğunu muarızı
na kesin bir surette hissettirdikten sonra artık 
daha evvelki devrelerde gayet mücerret, ga
yet uzak ihtimaller olarak birtakım insanların 
hafife almadığı bâzı ihtimaller kendilerine ciddî 
bir şekilde ihtar edilmek suretiyle tehlikeyi bü
tün unsurlariyle, bütün mevcudiyetiyle, renk
leri ve şekilleriyle, hararetiyle hissettirmek su
retiyle onların hareketlerine tesir etmek imkânı 
meydana gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, milletlerarası arena
da muayyen bir hattı hareket tutturmuş olan 
ve siyasi davranışlarında kendine hürmet bek-
liyen bir siyasi istikrar içerisinde kararlarını 
uygulama azmini vermiş olan memleketlerden 
beklenen şey; kendi kendisiyle çelişmeye düş
memesidir. Türkiye, Birleşmiş Milletler ahdine 
olan bağlılığı ve nihayet son Orta - Doğu kri
zinde silâh yoliyle toprak meselesinin halli pren 
sibinde aldığı kesin tutum dolayısiyle başka 
türlü bir yola itilemezdi. Binaenaleyh, uzun va
deli bir mesele olan Kıbrıs meselesini, «Ada'ya 
çıkarak, bir fiilî durum yaratarak Ada'yi tak
sime veyahut da Ada'yi ilhaka müncer olacak 
şekilde niçin hareket etmedin» tarzında bir it
ham, bir kınama, zannederim ki, bütün dünya 
nazarında Birleşmiş Milletler nazarında müt
tefikleri nazarında ve nihayet son milletler
arası siyasi olaylar münasebetiyle almış olduğu 
tutum dolayısiyle Türkiye'nin çelişme haline gir
mesine müncer olabilirdi. 

Harbin en son çare olduğunu söyledik ve 
bunda daima ciddî olduğumuzu muarızlarımı
za ispat ettik ve bunu açık bir şekilde hisset
tirdik. Hareketlerimizde ve kararlarımızda inan
dırıcılık her şeyden evvel hürmet ve prestij üze
rinde yürüyen milletlerarası münasebetlerde bi
ze en mühim kuvvet kaynağı ve dayanağı ol
muştur. Kuvvetimizi daima sorumluluk hudut
ları içerisinde tutmak suretiyle Türkiye bu son 
krizde yalnız kendi millî hayatı bakımından de
ğil, milletlerarsı alanda da prestijini yükselten 

bir safhaya ulaşmıştır. 
Şimdi bu hâdiseler münasebetiyle ne elde 

ettik, ne yaptık; bunun da biraz tahlilini yap
makta zannediyorum fayda vardır. Diplomasiyi 
hünerli bir şekilde kullanarak başarılı bir so
nuç alındığında en ufak bir şüphe yoktur. Kı
sa vadeli sonuçlar nelerdir? Her şeyden evvel 
Kıbrıs buhranında en mühim tehdit unsuru ola
rak ortaya çıkan iki tehlikeyi bertaraf etmek 
için elimizde mühim bir koz olarak bugün elde 
edilmiş olan sonuç durmaktadır. Bu iki tehlike 
Kıbrıs'ta Rum kuvvetleri, muahedeler ötesin
de bulunan Eum kuvvetleri ve nihayet muahe
deler dışında, anlaşmalar dışında Kıbrıs'a gir
miş olan Yunan kuvvetleri. 1963 yılından beri 
devamlı olarak aleyhimize bozulan dengeyi te
sis etmek için evvelâ Yunan kuvvetlerinin bu
radan çekilmesi sonucu elde edilmiştir. Bu, her 
şeyden evvel Enosis ümidinin ölmesi demektir. 
Enosis istikametinde atılmış olan adımların 1963 
yılına kadar giderek dört senelik gayretlerin 
hepsini bir anda ortadan kaldıran bir sonuç el
de edildiği kanaatindeyiz. Enosis'in bir şeyden 
evvel Türkiye ile harb demek olduğuna hem 
Kıbrıslı Rumların, hem de bütün Yunanistan'ın 
ve bütün dünyanın bugün artık en ufak şüphe
ye mahal bırakmıyacak şekilde kaani olmaları, 
zannediyorum Kıbns meselesinin uzun vadeli 
çözüm yoluna bağlanmasında önemli bir merha
le teşkil edecektir. Yunanlılar içerisinde hayal 
içerisinde bulunanlara, Yunanlılar içerisinde 
milletlerarası meselelerde realist ve soğukkanlı 
davranma itiyadını kaybetmiş olanlara her şey
den evvel ümitlerini kıran, morallerini bozan 
bir geri adım atmaları zarureti hatırlatılmıştır. 
Türk nüfusunun morali yükselmiş ve Türkiye'
nin kendilerini haklı dâvada hiç bir surette yal
nız bırakmıyacağı ümidi ırkdaşlarımızın kafası
na bir kere daha çakılmıştır. 

Tazminatla yapılan haksızlıkların bir müey
yidesinin olacağı, yapılan haksızlıkların hiç 
bir zaman hesapsız kalmıyacağı maceraperest
lere hatırlatılmıştır. Ve nihayet bugün ulaşmış 
olduğumuz merhale Kıbrıs'ın bundan sonraki 
nihai çözüm yolunda Türkiye'ye son derece mü
sait bir ploforma sıçrama imkânını da vermiş 
bulunmaktadır. 

Bütün bunlar, muhterem arkadaşlar, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin uzun vadeli 
menfaatleri bakımından, dostluk istenen bir 
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memleketin haysiyetini kırmadan, onu küçük 
düşürmeden ve tıpkı Dumlupınar'da yenildiği 
zaman kılıcı iade edilen bir kumandana ya
pılan bir büyük Devlet adamlığı anlayışı içe
risinde yapılmıştır. Atatürk ve Venizelos za
manındaki ihtilâfları mütemadiyen karşı - kar
şıya gelerek değil, konuşarak ve dostça hallet
memiz icabeder jesti içerisine girerek bundan 
sonraki Türk - Yunan münasebetlerinde daha 
verimli bir devrenin açılabilmesi için Yunan 
Hükümetinin haysiyeti muhafaza edilerek bir 
netice alınmıştır. 

Bu münasebetle muhterem arkadaşlar bir 
arkadaşımızın bana... 

HASAN TAHSÎN UZUN (Kırklareli) — 
Kimin haysiyeti, anlıyamadım? 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Biraz daha dikkatli dinlerseniz 
öğrenirsiniz, zabıtlardan öğrenirsiniz. 

HASAN TAHSÎN UZUN (Kırklareli) — 
Peki efendim. 

AYDIN YALÇIN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, 27 Mayıs zamanında NATO par-
lömanterleri arasında ve Avrupa Konseyinde 
Yunanlılar aleyhimize büyük propagandalar 
yapmışlardır. Bu devrede Türk parlömenter-
leri aynı yolu denememiştir. Yunanlıların hay
siyetine aykırı gelebilecek davranışlar içerisin
de bulunmamıştır. Yunanlılar o zamanlar; 
«îşte gördünüz, demokrasi bunların üstlerinde 
ince birsırdır, bunlar hunhar insanlardır.» 
tarzında propaganda yaptıkları halde, Yunanis
tan'ın bugünkü zor durum içerisinde, Türk 
parlömanterleri dünya milletlerinin temsilcile
rinin bulunduğu milletlerarası meclislerde 
bu tarz bir kötülemeye gitmemiştir. Bunun 
Türkiye bakımından büyük bir puan olduğun
da şüphe yoktur, arkadaşlar. Yunanistan 
Hükümeti muhatabolarak alınmıştır, ve niha
yet nihai çözümün konuşulması için zaruri bu
lunan ortam bozulmamıştır. Ve nihayet bu 
kriz esnasında Türkiye ile Yunanistan'ın uzun 
vadeli menfaatlerinin paralel olduğuna ina
nan bir Devlet adamının Dışişleri Bakanlığına 
getirilmiş olması Türkiye ile Yunanistan'ın 
bundan sonraki münasebetlerinde bize ümitli 
bir hâdise olarak görünmektedir. 

Binaenaleyh, milletlerarası ihtilâflarda ni
çin silâh çekmediniz, niçin üzerlerine yürü-
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mediniz, niçin bu insanları can düşmanı şek
linde bütün dünyaya ilân edip milletlerarası 
diplomaside sonuçlara, karanlık yollara git
mediniz tarzında bize hitapta bulunanların, 
Türk milletinin Devlet anlayışı ve Türkiye 
Cumhuriyetinin, Atatürk tarafından kurulmuş 
olan bu yeni Devletin gelenekleri istikâmetin
de hareket etmiş, davranmış olan bir icra kuv
vetine bu hitaplarda bulunmamaları icabetti-
ğini zannediyorum ki, şu kısa izahatımla bir 
nebze anlatmış olabileceğimi ümidediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, milletlerarası alanda 
ne kazandık? Kudret ve azmi sorumluluk içeri
sinde yürüttüğümüzü bütün dünyaya ispat 
ederek dünyaya hakkımızı tanıttık, dost ül
keleri dâvamızda arkamızda bulduk. Bundan 
evveKki krizlerde Türkiye yapayalnız feryat 
ettiği halde, etrafına hiçbir memleketten en 
"Ufak bir destekleyici ses gelmediği halde bu
gün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti vekarlı, 
azimli ve kararalı davranışı ile ve aynı zaman
da milletlerarası alanda maceracı olmıyan, 
kuvveti ve kudreti sorumluluk hissi içerisin
de kullanmasını bilen hak sahibi insanlar 
olarak milletlerarası alanda Devletimizin iti
barını yükselten zannediyorum ki, bir puan 
kazandığımız kanaatindeyim. Batı ile olan sıkı 
ilişkilerimiz bu münasebetle zedelenmemiş, 
bilâkis kuvvetlenmiş. Türkiye'nin îkinci Dünya 
Harbinden sonra dış politikanın en mühim 
unsurlardan olan ittifaklar zedelenmemiş bi
lâkis bu münasebetle daha da kuvvetlenmiş
tir. Altıncı Filonun müdahale hikâyeleri, üst
lerin kullanılmıyacağı hikâyeleri, bâzı yabancı 
memleketlerin millî isteklerimize aykırı bâzı 
kararlan bize empoze ettirmek istedikleri 
şeklindeki dedikodular; bu münasebetle bu 
efsanelerden, bu dedikodulardan fayda uman
lar büyük hüsran hisleri içerisinde ortaya çık
mıştır. 

Türkiye'nin millî menfaatleri araştırılırken 
bağımsızlık ve karar serbestisi içerisinde bu
lunduğu, fakat medeni memleketlere yaraşır 
bir şekilde dostları ile çeşitli ilişki kurduğu, 
ittifak yaptığı memleketlerle devamlı istişare 
eden bir memleket olduğu da kendisine güve
nebilecek, sorumluluk hissine sahip vekarlı 
bir memle(kete yakışır tarzda dostları tara
fından bu münasebetle daha yakından görül-
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müştür. Ve nihayet Türkiye'nin son yıllarda iz
lediği politikanın isabeti, bu münasebetle 
bütün haklılığı ile, bütün akıllılığı ile ortaya 
çıkmıştır. Doğu ülkeleriyle ve komşu milletler
le kurmuş olduğumuz yeni bağların zor şartlar 
içerisinde memeleketimize ne gibi imkânlar sağ
ladığı bu münasebetle ortaya çıkmıştır. Ve ni
hayet muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar 
dünyada barışın tek ümidi olarak insanlığın 
bulmuş olduğu bir çare ve teşkilât olan Birleş
miş Milletlerin prestiji bu kriz münasebetiyle 
ilk defa olarak büyük bir puan kazanmıştır. 
Orta - Doğu buhranlarında acz içerisinde bu
lunduğu, atalet içerisinde bulunduğu bütün 
dünyanın dikkatini celbetmiş olan bir hâdise 
münasebetiyle Birleşmiş Milletlerin elan bir zor 
devrede dünya barışını kurtarmada, kurmada 
mühim bir mekanizma olduğu bu münasebetle 
bir kere daha ortaya çıkmıştır. NATO ve batı 
aleyhtarlığı isteyenlerin ümitleri yarıda kalmış 
ve Türkiye'yi bir dış avantüre, maceraya sü
rüklemek, bu olmazsa Türkiye'yi içinden böle
rek bir iç isyanla demokratik düzeni değiştir
mek isteyen totaliter cereyanların ümitleri her 
şeyden evvel kursağında kalmıştır. 

Bu hâdise her şeyden evvel Türk Milletinin 
kendisine olan güvenini takviye etmiştir, Türk 
Milletinin müesseselerine olan güvenini takvi
ye etmiştir. Bu alanda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin kazanmış olduğu başarı ve elde 
etmiş olduğu iyi sonuç her şeyden evvel büyük 
bir ahenk ve anlayış içerisinde koordine bir şe
kilde çalışmış olan Türkiye Cumhuriyeti organ
larının olgunluğuna atfedilmesi gereken bir hâ
disedir. Bunun başında Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin davranışı ve bu kriz esnasında gös
termiş olduğu büyük azim, kararlılık ve vekar 
bunun başlıca unsurları arasındadır. Nihayet 
Türk Milletinin Dünyadaki haklarını savunma
da en güçlü vasıtası olan Ordumuz bu hâdisede 
büyük bir puan alarak çıkmıştır. Kuvveti, ay
nı zamanda hesapla, sorumluluk hissiyle kul
lanma azmi içerisinde bulunan bir büyük kuv
vete sahibolduğumuz bu münasebetle hem Dün
yada hem de Türkiye'de herkesin gördüğü, 
müşahede ettiği bir hâdise olarak ortaya çık
mıştır. Ve nihayet Hükümetimizin, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin diplomatik alanda 
büyük, hünerli, tatlı ve kriz anında soğukkanlı
lığını kaybetmeden hesaplı bir davranış içeri

sinde bulunduğu bütün dünyanın ve memleke
tin nazarları önünde büyük bir imtihan geçir
miştir. Aynı zamanda siyasi partilerimiz, genç
lik ve basınımız, hulâsa saymış olduğum Türki
ye Cumhuriyeti Devletinin bütün organları bu 
kriz esnasında büyük imtihan geçilmiş ve büyük 
puvan almışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerimin sonuna 
doğru bilhassa bir noktayı bir kere daha belirt
mek istiyorum. Kıbrıs'ın Enosis ile gitmesini 
önliyecek en mühim âmili büyük bir tarihî per
spektif içinde düşünerek vazıh bir şekilde koy
mak mecburiyetindeyiz. Bu, ne bugün için ka
çırılmış bir fırsat, ne şu veya bu hareketi yap
mamaktan meydana gelen bir millî zararla mu
kayese edilecek, düşünülecek bir hâdise değil
dir. Kıbrıs'taki Türk haklarını muhafaza ede
cek en büyük kuvvet, yalnız askerî müdahale 
ve harp gücü değil, fakat herşeyden evvel güç
lü, itibarlı, siyasi, iktisadi, askerî alanlarda 
ağırlığı olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
mevcudiyetidir. Bugün Osmanlı imparatorluğu 
mevcut değildir. Onun yerine büyük ve güçlü 
Türkiye Cumhuriyeti vardır. Kıbrıs'ı tıpkı Gi
rit gibi ilhak etmek hayalleri kuranların her
şeyden evvel köprülerin altından akmış olan bu 
muazzam seli hatırlamaları lâzımdır. Türkiye 
Cumhuriyetinin varlığı, iktisadi alanda, diplo
ması alanında, milletlerarası itibarlı mevkii ile, 
askerî gücü ile Türkiye büyük bir ağırlık ola
rak ENOSlS'i ve Kıbrıs'taki Türk haklarını 
gasbetmek isteyen insanların önünde kaya gi
bi duran en büyük varlıktır. Binaenaleyh; Hü
kümeti şu veya bu hareketlerinden dolayı so
rumlu bulmıya kalkan insanların herşeyden 
evvel bu büyük tarihî perspektif içerisinde 
meseleleri tartması ve muhasebesini yapması 
kanaatimce yerinde olur. 

Son söz olarak muhterem arkadaşlar şu nok
tayı belirterek huzurunuzdan ayrılmak istiyo
rum : 

Kıbrıs meselesinin en önemli, en âcil kriz 
safhası atlatılmıştır. Bundan sonraki devrede, 
önmüzde daha bâzı problemler mevcuttur ve 
bu problemlerin üzerine Hükümetimizin dikktt-
le eğilmeye devamedeceği bir devre içersinde, 
bunun teessüfe şayan bir iç politika polemiği 
haline gelmemesi millî menfaatlerimiz icabıdır. 
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Bu münasebetle A. P. Grupu olarak bu mese
lede bir gensoru açılmasının yerinde ve zama
nında bir hareket olmadığı kanaatimizi ifade 
eder, hepinize saygı ve hürmetlerimizi ifade 
ederim muhterem arkadaşlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAIKAN — Muhterem arkadaşlar, sıra Tür
kiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Behice 
Boran'mdır. Buyurun Sayın Boran. 

T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE BORAN 
(Urfa) — Sayın Başkan sayın milletvekilleri; 
benden önce koşudan grup sözcülerinden bâzı
ları, Kıbrıs konusunda Hükümet Başkanı hak
kında gensoru açılması hakkındaki önergenin 
zamansız verilmiş olduğu kanaatini izhar etti
ler. Biz de gensoru önergesini veriliş tarihinde 
erken saydık. Hattâ Hükümete çok önemli bir 
yetki verilmiş bulunurken ve henüz hiçbir res
mî sonuç ilân edilmemiş iken gensorunun ne
den böyle bir zamanda verildiğini anlayama
dık, anlamsız bulduk veya gensoruyu verenle
rin kendilerinin bildikleri bir anlamı, bir mak
sadı olduğunu düşündük. Ama, şimdi şu ko
nuşma gününde bir sonuç resmen ilân edilmiş 
bulunuyor. Dün akşamın geç saatlerinde, bildi
ğimiz gibi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
beklenilen çağrıda bulunmuş ve gecenin geç 
saatlerinde Hükümet bu çağrıya olumlu cevap 
vermiştir. Son günlerde gazetelerde çıkan ha
berlerden anlaşma şartlarının ne olacağı husu
sunda verilen haberlerden neticenin olumlu ol-
mıyacağını, meseleye bir çözüm getirmiyeceğini 
hissediyorduk. Ama itiraf edelim ki, netice
nin bu kadar tatminsiz olacağını tahmin etme
miştik. Bir kere bu son günlerdeki - gayri res
mî de olsa tekrar tekrar ileri sürülen - anlaşma 
noktaları dört veya beş idi Acaba neden o ko
nularda da bir anlaşmaya varılması beklenil
meden tek bir nokta üzerinde - o da gerçekten 
muğlak şartlara bağlı - bir anlaşma meydana 
gelir gelmez bunu resmen ilân etmek lüzumu 
duyuldu. Çünkü, bu tek noktada ve dediğim 
gibi çok yetersiz ve muğlak şartlara bağlı tek 
bir noktada ilân edilen anlaşma ile Türk Hü
kümeti Zürich ve Londra Anlaşmalarının ken
disine verdiği müdahale hakkından ve bu hak
ka dayanarak Büyük Millet Meclisinden aldığı 
yetkiden feragat etmiş duruma giriyor; kul
lanmaktan feragat etmiş duruma geliyor. Çün

kü yetki mutlak surette kullanılmak üzere ve
rilmedi. Şümulü ve zamanı Hükümetin takdiri
ne bağlı olarak verildi. Binaenaleyh, böyle bir 
takdir hakkı olduğuna göre, bu yetkiyi fiilen 
kullanmaktan istinkâf ediyor demek oluyor 
Hükümet, bu anlaşmaya evet demekle. 

Şimdi, bir an için neydi mesele ve niçin böy
le bir yetki verildi Hükümete? Bunu kısaca ha
tırlayalım. Mesele, her şeyden önce Kıbrıs Türk 
Cemaatinin güvenliğinin mutlak surette sağlan
ması meselesi idi. 1963 ten beri zaten anlaşma
ların ve ona dayanan Anayasanın yaratmış ol
duğu bağımsız Kıbrıs Devleti yapısı, düzeni 
çökmüştü ve Türkler yerlerinden olmuş, tecri-
dedilmiş bir vaziyette normal sosyal hayatları, 
ekonomileri alt üst olmuş bir durumda ve dai
ma can ve mal tehlikesi altında yaşama zorun
da bırakılmışlardı. Üstelik 15 Kasımda husule 
gelen olaylar, Türk Cemaatinin can ve mal gü
venliğini çok daha âcil bir duruma getirmişti. 
Demek ki, alınacak tedbir, yapılan anlaşma her 
ne nitelikte olursa olsun, mutlak surette şu şar
ta, şu ihtiyaca cevap vermesi gerekiyordu : 

Bir; Türk C emaatinin derhal emniyetini, 
güvenliğini sağlamak. 

İki; Türk Cemaatinin daha uzun vâdede sü
rekli emniyetini sağlamak üzere nihai çözüm 
yollarını hazırlamak. 

Şimdi, ilân edilen neticeden anlıyoruz ki, 
uzun vâdede emniyeti sağlıyacak bir çözüm yo
luna girilmek veya öyle bir ortamın hazırlanma
sı şöyle dursun, derhal sağlanması gereken gü
venlik bakımından da bu ilân edilen anlaşma 
tatminkâr olmaktan çok uzaktır. Bildiğimiz gibi 
U'Thant'ın çağrısına cevap vermek suretiyle 
meydana gelen anlaşma, anlaşmalar dışı Türk ve 
Yunan askerlerinin adadan çekilmesine müteda
irdir. Biz ileri sürmüştük; yahut daha doğrusu 
gazeteler şöyle yazdı. Çünkü, bugüne kadar 
Hükümetin Yunanistan'a resmen vermiş olduğu 
Nota'nın muhteviyatının ne olduğunu hâlâ bil
miyoruz, somut olarak ne taleplerde bulunmuş
tur Hükümet; onu bilmiyoruz. Ama, gazetelerin 
İsrarla tekrarladığına göre, derhal Yunan asker
lerinin geri çekilmesini talebetmişiz ve bu konu
da İsrar etmişiz. Şimdi ise, Yunan askerlerinin 
geri çekilmesi ile birlikte kendi askerlerimizi de 
geri çekmeyi kabul ediyoruz. Zaten oraya sayısı 
çok mahdut olan; bilmiyorum ne kadar ama, 
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her halde Yunan askerleri gibi onbinlerce de
ğil, komandolar sokulmuştur Türk Cemaatine 
yardımcı olsun diye. Şimdi onları da geri çeke
rek Türk Cemaatini büsbütün kendi başına büs
bütün müdafaasız ve güvensiz bir halde bırakı
yoruz. 

Denecek ki, ama Yunanlıların onbinlerce 
askerleri vardır, onları geri çekecekler. Garanti 
mi geri çekecekleri? Demin söylediğim gibi ga
yet muğlâk, bir şarta bağlı, kim denetliyecek, 
kim uygulayacak, nasıl bileceğiz gerçekten geri 
çektiklerini? Hepsini mi çekiyorlar, yoksa bir 
kısmını mı çekiyorlar, nasıl bileceğiz? Şüphesiz 
U'Thant'ın çağrısında Barış Gücünün denetine 
diye bir atıf vardır. Ama dikkat edilirse, 
U'Thant'ın çağrısında ve bizim de kabul ettiği
miz o çağrıda, barış gücüne yapılan atıf, Barış 
Gücü bu çekilmeyi denetliyecektir suretinde de
ğil, Barış Gücünün denetlemesi bunu da lâyıkı 
ile yapabilmesi için Barış Gücünün salâhiyetle
rinin artırılması, gücünün takviyesi bir temenni 
olarak beliriyor. Çünkü, bunu yapacak yetkiye 
sahip değil Barış Gücü. O gücde de değil. O 
güce ve yetkiye sahibolabilmesi ancak Güvenlik 
Konseyinin kararına bağlı, Güvenlik Konseyi ise 
bu kararı almış değil. Binaenaleyh; fiilen Barış 
Gücünün bu denetimi, bu kontrolü yapacağı bel
li değil. Diğer bir başka mekanizma da yok. 
Barış Gücü değil de faraza diyelim ki, Türk, Yu
nan ve Kıbrıs Rum Hükümeti temsilcilerinden 
müteşekkil kontrol heyeti gibi. öyle bir meka
nizma da yok. Sadece iki taraf askerlerini ge
ri çekecek. Bu nasıl uygulanacak, nasıl kontrol 
edilecek? Gerçekten Yunanlıların geri çekilip 
çekilmediğini nereden bileceğiz? Bunun üzerinde 
hiçbir garanti yoktur. Yunanlıların ise nasıl 
oyaladıklarını biliyoruz, nasıl anlaşmaları uygu
lamaktan kaçındıklarını biliyoruz. Kaldı ki, Yu
nanlılar için geri çektikleri askerleri, hiç değilse 
bunların bir kısmını tekrar sivil olarak Ada'ya 
sokmak, Rum tebası, .uyruğu haline getirmek 
ve sonra yerli Rum askerleri olarak silâhlandır
mak daima mümkündür. Bunu yapmasalar bile 
bir başka mesele vardır. Bir de Ada'ya gizli so
kulmuş silâhlar meselesi vardır. Bu silâh stok
larına da Birleşmiş Milletlerce veya onun adına 
Barış Gücü tarafından el konulacağı, kontrol al
tına alınacağı haberleri çıkmıştı. Halbuki and-
laşmada bu hususta tek bir kelime yok. Binaen
aleyh, Kıbrıs'ta gizli ve açık sokulmuş silâhlar, 

hem de ağır silâhlar mevcudoldukça Yunan as
kerleri gerçekten geri çekilse, bu maddeyi Yu
nanistan gerçekten samimiyetle uygulasa bile 
oradaki Kıbrıs Rumlarını, Rum Hükümetinin bu 
silâhlarla teçhiz etmesi ve Türk Cemaatine karşı 
bir tehdit silâhı olarak, gücü olarak kullanması 
her zaman mümkündür. Binaenaleyh, Türklerin, 
Türk Cemaatinin, değil uzun vâdede derhal sağ
lanması gereken güvenliği dahi bu vaziyette sağ
lanmış değildir. 

Şimdi bizim verdiğimiz cevabın tahlilini ya
pıp mefhumu muhalifinden şarta bağlı olarak 
kabul ettiğimiz belki söylenebilir. Bâzı gazetele
rin yorumladığı gibi işte cevabımızda Barış Gü
cünün artırılmasının, salâhiyetlerinin genişletil
mesinin çok yerinde olacağı, Hükümetin bunu 
desteklediği bildiriliyor ve ayrıca Hükümet ce
vabında Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve hat
tâ Ada'nın ve bölgenin barışını bu şarta bağlı
yor, yani Barış Gücünün bu görevi üzerine alma
sına, yetkilerinin artmasına bağlıyor. 

Şimdi bâzı yorumcular diyorlar ki, bu de
mektir ki, yâni bu şart yerine gelmezse Türkiye 
yine askerî müdahale yetkisini kullanabilir, bu 
şartlı bir kabuldür deniyor. Arkadaşlar, bir ke
re UT'hant'm çağrısında iki kısım var. Birinci 
kısmında, birinci unsuru U'Thant Türkiye'nin ve 
Yunanistan'ın birbirlerinin barışını tehdit etme
lerine son vermek üzere gerekli tedbirleri alma
sını talebediyor. 

ikincisi de, anlaşmalar dışı askerlerin çekil
mesini talebediyor. Bu her iki unsuru da ayırdet-
meden Hükümet verdiği cevapta kabul etmiş 
oluyor, «çağrınızı kabul ediyorum ve bunu der
hal uygulamaya hazırım» demekle. Yani demek 
ki, barış tehdidinde bulunmaktan, birbirlerine 
karşı Yunanistan ile Türkiye'nin barış tehdidine 
son vermek üzere gerekli tedbirleri almayı ka
bul ediyor. A, bu demektir ki, zımnen; yani or
duyu alarm vaziyetinde tutmaktan, bir müdaha
lede bulunabilecek şekilde hazır vaziyette tut
maktan vazgeçmeyi kabul ediyor demektir. 
Kaldı ki, böyle olmasa dahi askerî müdahale 
son derece ciddî bir iş olduğundan bu böyle 
ikide bir müdahale ederim, ediyorum, geliyorum 
gibi sık sık kullanılacak bir tedbir değildir. Cid
diyetini kaybeder o zaman ve korkarım ki, ar
tık etmiştir. Bu biraz, benzetme mazur görülsün, 
hani çocuklarını idare edemiyen annelerin iki-
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de bir, «şimdi geliyorum, kafanı patlatırım, ba
cağını kırarım» diye tehdidetmesi, sonra da hiç
bir şey yapmamasına benziyor. Gayriciddîdir. 
Böyle «şimdi ben geri aldım, ama filân olmazsa 
yine o yetkimi kullanırım» diye yine tehdidede-
rim, sonra yine anlaşırım, yine yaparım. Ciddî 
bir Hükümet böyle davranmaz ve davrandığı 
takdirde de artık onun askerî müdahale iddia
sını »tehdidini hiç kimse ciddiye almaz. 

Sonra Kıbrıs Türk Cemaatinin derhal güven
liğinin garanti edilmemesinin diğer bir sebebi 
de, Kıbrıs'ın Millî Muhafız Gücünün tasfiyesi 
konusunda hiçbir karar alınmamış olmasıdır. 

Denilebilir ki, bu hususları görüşüyoruz, son
ra ele alınacak; ama o zaman yine başta sordu
ğum soruyu soracağım : 

Neden diğer önemli hususlarda da bir an
laşmaya varmayı beklemeden bu kadar acele 
edilmiştir? Tek bir konuda, o da bu kadar ye
tersiz ve muğlâk şartlı bir anlaşmayı ilân et
mekte sebep nedir? Millî Muhafız Gücü hele ora
da bulundukça Rum Hükümetinin elinde, Türk 
Cemaatinin güvenliğinden hiçbir şekilde bahse
dilemez ve bu konuda Makarios'un itiraz ettiği 
haberleri belirince basında, anlıyoruz ki, bu işin 
münakaşasından Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri U'Thant'm millî muhafız gücünün de 
tasfiyesini istemek üzere bir çağrıda bulunmak 
yetkisi bile henüz yokmuş; verilen haberler doğ
ru ise. U'Thant tavsiye ediyormuş; Türkiye, Yu
nanistan ve Kıbrıs, kendi aralarında bu hususta 
anlaşsınlar, Güvenlik Konseyine bu konuda ba
na yetki verilmesi için talepte bulunsunlar, Gü
venlik Konseyi de bu yetkiyi versin ve ben de 
Millî Muhafız Gücünün tasfiyesini istiyen bir 
çağrıda bulunabileyim. Ve Makarios'tan bu hu
susta Güvenlik Konseyine müracaat etmek üzere 
muvafakatini istemek ve elde etmek her halde 
insanın gülmeden düşünebileceği bir husus de
ğildir. Ve ayrıca Makarios gayet üst perdeden, 
Millî Muhafız Gücünün Birleşmiş Milletler Barış 
Gücünün denetimi altında tasfiyesinin bağımsız 
Kıbrıs Devletinin haysiyet ve şerefine ve ege
menlik haklarına aykırı düşeceğini de ileri sürü
yormuş. 

Türk Cemaatinin daha uzun vadeli güven
liği bakımından Londra ve Zürih Andlaşmaları-
nın yürürlükte olduğunun taraflarca tanınma
sı da gerekiyordu ve bu konuda da bir anlaşma 

olacağı haberleri verilmişti. Halbuki, bu husus
ta da şimdi hiçbir şey yok. Kaldı ki, her iki ta
raf, yani Yunanistan ve Türkiye, hatta her üç 
taraf, Makarios'da Zürih ve Londra Andlaşma-
larmın yürürlükte olduğunu kabul etseydi me
sele yine fiilen çözümlenmiş olmıyacaktı. Çün
kü bu Andlaşmaların meydana getirmiş olduğu 
Kıbrıs Devleti mekanizması, yapısı fiilen 4 se
nedir çökmüş haldedir. O zaman dahi yine pra
tik olarak şu mesele çıkacaktı: E, peki hukuken 
muteber olduğunu kabul ettiler, ama fiilen bu 
yapıyı tekrar yerine nasıl koyacağız, veya yeri
ne ne koyacağız? Nasıl güvenliğini fiilen Bağlı
yacağız konusu, sorusu yine meydana çıkacak
tır. Halbuki şimdi daha hukukan tanımaları bi
le temin edilmemiştir. 

Şimdi bütün bu olup bittilere baktığımız za
man bir taraftan görülüyor ki, Hükümet Yuna
nistan'ın ve Makarios'un karşılıklı yürüttüğü 
çok açık ve çok kaba bir oyununa maalesef gel
miştir. Dikkat edilirse son bir iki güne kadar 
hep müzakereler Yunanistan'la Türkiye arasın
da cereyan ediyordu. Arabulucular hep Ankara 
ile Atina arasında gidip geliyordu. Sonunda 
nihayet işte 4 nokta üzerinde veya bâzı haberle
re göre, 5 nokta üzerinde anlaşma oldu. U'Thant 
şimdi çağında bulunacak, evvelâ Yunanistan ka
bul ettiğini bildirecek, sonra Türkiye kabul etti
ğini bildirecektir, diye haberler çıkıp kamu oyu 
bunu beklerken birden bire Cyrus Vance'm Lef
koşe'ye gittiği haberi çıktı. Makarios itiraz edi
yor, denildi ve 3 ncü taraf olarak Kıbrıs Rum 
Hükümeti ortaya çıktı. Peki başından beri ara
bulucular gidip gelirken, 4 nokta üzerinde, 5 
nokta üzerinde anlaşma oldu oldu denirken bir 
de işte Birleşmiş Milletlerin bağımsız Kıbrıs 
Devleti olarak kabul ettiği, ama partimizin defa
larca bu kürsüden belirttiği üzere aslında gayri-
meşru olan Kıbrıs Rum Hükümeti olduğu, onun 
da bu konuda bir diyeceğinin bulunacağı bilin
miyor muydu? Neden baştan itibaren iki taraf
lı yürütüldü bu kadar zaman kaybedildi de son
ra en son dakikada Makarios ortaya çıktı? Ka
nımızca bu gayet açık. Bu Yunanlılarla Ma
karios Hükümeti karşsıında bir oyun, işi savsak
lamak, zaman kazanmak için. Tam anlaşma ol
du oluyor derken, güzel bir sütle Atina topu Lef
koşe'ye pas veriyor ve orada top tıkanıyor kalı
yor ve bu durum Yunan Cuntasının son derece 
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işine yarıyor. İki taraflı vaziyeti kurtarıyor Yu
nan Cuntası. Bir taraftan Amerika'nın şiddetli 
baskısı karşısında uysal görünmüş uysal davran
mış, yola gelmiş görünüyor. Biliyor ki, dünya 
efkârının hiç tutmadığı kendi Cunta Hükümeti 
Amerika'nın da desteği olmazsa ayakta dura
maz. Binaenaleyh Amerika'ya karşı; evet, 4 nok
tada, 5 noktada kabul ettim, Türklerle anlaşıyo
rum, diyor, uysallığını göstermiş oluyor, bina
enaleyh, Amerika'nın desteğini kazanmış oluyor. 
Diğer taraftan da kendi halk oyuna karşı vasi
yetini kurtarmış oluyor. Çünkü bu konularda 
direnmeye Makarios'a bırakıyor ve Makarios'un 
reddi ile anlaşma olacak gibi görünürken olmu
yor. Hem iç durumunu kurtarıyor kendi iç ka
mu oyuna karşı, hem Amerika'ya karşı durumu 
gösteriyor ve öyle tahmin ediyorum ki, Yunanis
tan'daki siyasi çevreler ve saray, hani bizim halk 
tâbiri ile, bıyık altından gülümsemekle seyredi-
yorlardır bu vaziyeti. 

Makarios'un bir oyunu daha var. Buna da 
çok dikkat etmek gerekir. Makarios, U'Thant ve 
Birleşmiş Milletleri arkasına alarak, esasen ken
disinin tek taraflı olarak feshetmiş olduğu Zü-
rih ve Londra Anlaşmalarını Birleşmiş Milletler 
kanalı ile resmen feshedilmiş duruma getirmek 
istiyor. Zaten Aralık 1965 te Birleşmiş Millet
lerde aldırttığı karar tahtında müstetir ola
rak böyle bir anlamı taşıyordu. Çünkü, bu son 
günlerde mesele tartışılırken bir de ortaya bir
denbire yalnız anlaşmalar dışı değil, anlaşmalara 
dâhil kuvvetlerin de Ada'dan çekilmesi, Ada'-
nın silahsızlandırılması konusu ortaya atıldı ve 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U'Thant da, 
gazetede yine çıkan haberler doğru ise; bunu 
destekler yolda demeçlerde bulundu. Bu mesele 
bir kere ortaya atılmıştır ve U'Thant tarafından 
destek görmüştür. Zannedilmesin ki, bu mesele 
burada kalacatkır ve kapatılacaktır. Makarios 
bu konuyu işliyecektir adım adım, taki istediği
ni koparana kadar. Çünkü andlaşmalara dâhil 
kuvvetlerin de esasen çıkarılması kabul edildiği 
gün bu Andlaşmalar resmen feshedilmiş duru
ma girecektir ve Birleşmiş Milletlerde de bu tek
lif destek kazanacaktır. Üçüncü dünya devletle
ri kendilerine bağımsızlıkları konusunda çok 
kıskanç olduklarından, Anglo - Sakson emper
yalizmi konusunda çok hassas olduklarından, 
bağımsız bir devletin topraklarında nasıl yaban

cı iki devletin orduları, askerî birlikleri bulu-
nabilirmiş, olamaz, tezini müsait karşılayacak
lardır. Bunu işliyeceklerdir ve biz Birleşmiş 
Milletlere, üçüncü dünyaya daima bu kürsüden 
bu konu konuşulduğu zaman tekrarladığımız 
gibi, açık seçik bir Türk tezi getirmedikçe Bir
leşmiş Milletler ve üçüncü dünya devletleri bizi 
desteklememeye ve Birleşmiş Milleterin daha 
çok Kıbrıs Rum Devletinin doğrultusunda, ona 
müsait kararlar almaya devam edecektir. 

Dört prensibimiz var, efendim. Bunları söy
lüyoruz. Buna göre de 17 türlü çözüm şekli var
dır. Bu şekilde bir dâva yürütülmez. Dört pren
sibe göre, Türkiye'ye en uygun gelen bir tez 
ortaya atılır, ki bu tez de - Partimizin kanaatin-
ce defalarca belirttiğimiz gibi - Birleşmiş Mil
letlerin veya diğer bir şekildeki milletlerarası 
garanti altında, bağımsız, tarafsızlaştırılmış, si-
lâhsızlaştırılmış, federatif bir Kıbrıs Devleti te
zi olabilir. Bu ileri sürülür, ama masaya oturduk
tan sonra esas şartlara riayet eden daha başka 
varyasyon gösteren sekililer de mümkünse pa
zarlıkta, onun üzerinde uyuşulabilir, ama evvelâ 
ortaya sarih bir tez atmak lâzımdır, bu bir. 

ikincisi; Makarios'un, Yunanistan'ın siyaset
lerinin nihai amacının enosis olduğu inandırıcı 
bir surette gerçekçi, etraflı tahlillerle anlatılma
lıdır, iki. Üçüncüsü de, her halde daima Ame
rika'nın nüfuzu ve tesiri altında ve NATO çerçe
vesi içinde Kıbrıs meselesini çözmek çabasından 
vazgeçmek lâzımdır. Bu başarısızlığın temel se
bebi budur. Yine Amerika ve NATO baskı koy
muştur ve Hükümet bu baskıya dayanamamış
tır. Bu çözüm şeklini, şimdi varılan anlaşmayı, 
ki, ne kadar kifayetsiz olduğunu özetle anlatma
ya çalıştım, bunu Adalet Partisi Sayın Sözcüsü
nün ileri sürdüğü gibi, Birleşmiş Milletlerin bir 
zaferi, bir puan kazanması olarak göstermek, ha
kikatten tamamiyle uzaklaşmak demektir. Bir
leşmiş Milletlerin gönderdiği temsilci, biliyorsu
nuz, Bennet, bu işlerde en az faaliyet gösteren 
insan oldu. Ankara'da gayet az kaldı. Daha çok 
vaktini Atina ve Lefkoşe'de geçirdi. Esas faa
liyeti kim gösterdi? Esas faaliyeti, Amerikan 
arabulucusu Cyrus Vance gösterdi. Bütün dün
ya ve bizim gazetelerden çıkan haberlerden de 
bekledi ki, Amerika'nın tazyikiyle bu kadar ye
tersiz ve gülünç denebilecek bir sonuçla iktifa 
olunmaya razi olunmuştur. Amerika'nın ve 
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NATO'nun amacı ise, yine defalarla belirttik; 
aslında enosisten yanadır. NATO ve Amerika'
dan, bizim yararımıza bir çaba ve bir çözüm şek
li beklenilemez. Çünkü onların dünya stratejisi
ne göre Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı, oradaki 
İngiliz üslerinin devamı, hattâ yeni NATO üs
lerinin kurulması lâzımdır, onların menfaatine
dir. Böyle hayati bir menfaatin söz konusu ol
duğu yerde, Amerika; «Türkiye bizim müttefi
kimizdir, yok Kore'de bize vaktiyle yardım et
miştir.» diye Türkiye'den yana, enosise yüzde 
yüz karşı bağımsız bir Kıbrıs tezini müdafaa 
eden bir siyaset güdemez. Binaenaleyh, mesele
yi gerek Amerika'nın, gerek NATO nun, gerekse 
diğer büyük devletlerin etki alanı dışına çıkar
mak lâzımdır. Onların etki alanı dışında, İkin
ci dünya devletlerini kazanabilmek, Birleşmiş 
Milletlerdeki ortamı kazanabilmek için de, de
min de söylediğimiz gibi : 

Birincisi, Amerika'mn uydusu olan bir poli
tikadan, bir politika izlemekten vazgeçtiğimizi 
göstermek. 

İkincisi, barışsever dünya kamu oyunun, 
üçüncü dünya devletlerinin kabul edebileceği ve 
aynı zamanda hem bölgede barışı sağlıyacak, 
hem Türkiye'nin emniyetini sağlıyacak, hem 
Türk Cemaatinin emniyetini sağlıyacak bir çı
karmaya uygun olan sarih bir tezi ortaya koy
mak ve bunu müdafaa etmek lâzımdır. 

«Neden bu antlaşmaya razı oldunuz diye bize 
sormayın,» dedi Sayın A. P. sözcüsü; barışı te
min etmek en büyük sonuçtur, ve saire yollu söz
ler sarfetti. Barış şüphesiz iyi birşey. Ama, 
Türk Cemaatinin güvenliğini sağlamak üzere 
bütün bu gürültü patırdı koptu. Onun için bu 
kadar önemli bir yetki Hükümete verildi. Bu 
güven hiç sağlanmıyacak olduktan sonra, va
ziyet eskisi gibi, hattâ belki Hükümet daha da 
gerilemiş bir duruma düşerek devam edecek ol
duktan sonra, e, barıştan anladığımız bu ise, 
bu barış zaten vardı. Hiç bu kadar külfete gir-
miye lüzum yoktu. Kaldı ki, barış vaktiyle 
Chamberlain'in Münih'te tatbik ettiği yatıştır
ma, taviz verme, hüsnüniyet politikası değildir. 
Barış ile bu çeşit bir hüsnüniyet ve taviz politi
kasını birbirinden ayırdetmek lâzımdır. Eğer Tür
kiye enerjik hareket etmiş olsaydı, o zaman belki 
barışı gerçekten korumak mümkün olacaktı, o 
zaman karşı taraflara ne kadar ciddî ve azimli 

olduğumuzu anlatarak, onları masaya oturtmak 
ve oradaki müzakereleri de bir sonuca bağlat
tırmak mümkün olabilirdi. 

Maliyet meselesine gelince : 
Bunu da bir gerekçe olarak ileri sürmek bil

mem ne kadar ciddiye alınmalıdır? Ordunun 
hazırlıkları, bir müdahalede bulunursa bunun 
maliyeti meselesi önceden düşünülecek bir şey
dir. Meseleyi bu kadar kritik bir duruma getir
dikten sonra maliyet hesaplarını bir mazeret 
olarak ileri sürmek, ciddiyetle üzerinde durula-
mıyacak kaçlar, gülünç diyeceğim bir iddiadır, 

«Harb, bir siyasi çözümü kabul ettirmek mü
eyyidesizdir» dedi yine aynı sözcü, şüphesiz.. 
Ama, harbsiz siyasi çözümü kabul ettirtebildik 
mi, bir çözüm kabul ettirtebildik mi? Tekrar 
edeyim; T. i. P. bir sosyalist parti olarak kati
yen savaşçı değildir. Elbette ki meseleler müm
kün ise barış yoluyla halledilmelidir. Ama ba-
rıçşı olmak demek, Fransızca tabiriyle «Paci-
fiste» olmak demek değildir. Yani her halükâr
da, her ne şart olursa olsun, iki kolum yanımda 
durur, bir yanağıma vurulursa, isavâri öbür ya
nağımı uzatırım, demek değildir. Barışçı insan, 
lüzumuolduğu, gerektiği takdirde dövüşmesini 
de bilen insan demektir. 

Enosis'in ölmüş olduğu iddiasını da ciddiye 
almak zordur. Yunan askerlerinin geri çekilme
siyle Enosis nasıl ölmüş oluyor, diğer bütün 
şartlar devam ederken. Konuşmamın başında da 
anahatları ile belirtmek istedim ki, Yunan as
kerlerinin çekilmesi, orada Millî Muhafız Gücü 
bulundukça, sokulmuş silâhlar bulundukça ve 
Kıbrıs'ın Rum halkı dörtte üç nisbetinde Türk
lerden daha kalabalık bulundukça, Enosisi her 
zaman gerçekleştirmek onlar için mümkündür . 

Sonra bir de, Türk Hükümeti bu meselede 
diplomatik alanda ne kadar hünerli olduğunu 
göstermiş. Bilmiyorum; halkoyunu acaba Hü
kümetin diplomaside ne kadar hünerli olduğu
na mı karar veriyor, yoksa tersine mi? Hele 
tarih bu hususta ne diyecek? Onda, Sayın A. P. 
sözcüsüyle mutabık olacağını hele hiç sanmıyo
rum. Dediğim gibi, bu alınmış olan sonuç, bir
çok sualler yaratmaktadır. Bunların cevabını 
bilemiyoruz. Bu alınan sonucun tatminsiz ola
cağını, tahmin ettiğimiz sonuçtan da daha tat
minsiz ve yetersiz çıktı. Bu vaziyette bize Kıb
rıs meselesi maalesef şimdiden kaybedilmiş gö
rünüyor. 
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Hâlâ, lMüdahale hakkımız bakidir.» İddiası 
artık ciddiye alınamıyacak bir iddiadır. 

Bu durumda Hükümet cidden bu Kıbrıs me
selesinde sorumlu bir durumdadır. 

Saygılarımla. (T. t. P. ve 0. K. M. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Antalya 
Milletvekili Sayın thsan Ataöv'ün de çalışma 
saatleri ile ilgili bir takriri gelmiştir. Demin 
arz ettiğim esbabı mucibe ile Divana götürece
ğimiz için muameleye koymuyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bizim takri
rimiz Meclisten bir karar istihsal etmek içindir. 
Bu itibarla ilk toplantıda görüşülmesi lâzım. 

BAŞKAN — Divan görüşünü getirdiği za
man bu mevzuu müzakere edeceğiz arkadaş
lar. 

Söz, C. H. P. Grupu adına Sayın Nihat 
Erim'indir. 

O. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Değerli arkadaşlanm, Sayın An
kara Milletvekili Alparslan Türkeş'in Kıbrıs 
meselesindeki sorumu dolayısiyle Başbakan 
hakkında gensoru açılmasını isteyen önergesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşle
rini arz edeceğim. 

Yüksek Meclisin bildiği üzere, Cumhuriyet 
Halk Partisi, Kıbrıs meselesine barışçı bir çö
züm şekli bulunmasını daima tercih etmiştir ve 
bu son çıkan buhran esnasında da Hükümetin 
barışçı yollardan neticeye varmak azim ve gay
retini yakından izlemiş ve desteğini de Hükü
metten esirgememiştir. 

Ancak, şu anda Hükümeti bir gensoru ile 
veya konuyu bir genel görüşme ile deşme zama
nı gelmiş midir, biz bu hususta tereddütlü de
ğil, - eğer Hükümet biraz sonra aksini söylerse 
ona birşey diyemem - vaktin gelmediğine ina
nıyoruz. Onun için önceden Hükümetten, bu
gün bir gensoru görüşmesine şartların ve buh
ranın milletlerarası sahadaki gelişmelerinin 
vâsıl olduğu nokta bakımından hazır olup olma
dığını sormak istiyorum. Hükümetin, «Ben ha
zırım» demesi, bir gensorunun kabulü için şart 
değildir. Ama Hükümetin, bir gensorunun gö
rüşülmesine çeşitli sebeplerden şu anda hazır 
olup olmaması, bizim Cumhuriyet Halk Parti
si olarak kullanacağımız oy da bir unsurdur ve 
bugünkü şartlar içerisinde bu unsur çok önem
lidir. 

Şimdi ne durumda bulunuyoruz : 
Dün gece U'Thant'm çağrısı yayınlandı ve 

onu takiben, Sayın Başbakanın bu çağrıya olum
lu cevabının verildiği de öğrenildi. U'Thant'-
ın çağrısının metnini okuduğumuz zaman bu 
metnin, şu anda Büyük Mecliste konunun ge
nişliğine, derinliğine görüşme zamanı gelmedi
ğini gösteriyor. Onun için Hükümet, «Ben gen
sorunun görüşülmesinin gündeme alınmasını 
istiyorum, böyle bir görüşmenin zamanı gel
miştir» demezse biz gensoruya, müspet oy ver-
miyeceğiz. 

Meselâ, şu anda benden önce konuşan sa
yın sözcüler de temas ettiler, henüz Hükümet, 
buhranın ilk gününde veya ilk günü takibeden 
ikinci gününde Atina'ya verdiği nota ile neler 
istedi bunları açıklamadı, Büyük Meclise söy
lemedi. Belki de kendisince açıklama ve söyle
me zamanı gelmediği inancındadır. Bu konuda 
Hükümet resmen bir açıklama yapıncaya ka
dar bizim her hangi bir gensoru veya genel gö
rüşme konusunu ele alarak burada konuşmamız 
zannediyorum ki esaslı bir mesnetten mahrum 
olacaktır. Ne istedi Hükümet, ne aldı? Ne iste
diğini bilmeden, ne aldığı da şu anda sonuna 
gelmiş değildir, daha uğraşıyor, belli U'Thant'ın 
çağrısı da var. Birleşmiş Milletlere, Güvenlik 
Konseyine atfedilen hususlar var, uğraşmakta 
Hükümet, daha uğraşacak. Bu anda biz Cumhu
riyet Halk Partisi olarak Hükümetin bu çalış
malarını, milletlerarası sahadaki bu çalışmala
rını güçleştirecek yahut o çalışmalara her hangi 
bir surette gölge düşürecek bir hareketten ihti
mamla kaçınmak istiyoruz. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Bir örnek vereyim arkadaşlar. Değerli 
Adalet Partisi Sözcüsü çok yersiz olarak, çok 
erken olarak burada bir iç politika polemiği 
yaratacak şekilde konuşmalar yaptı. Bu fayda 
vermedi. Bu zarar verir dâvamıza. Meselâ uzun 
uzun barışçı bir davranışını meziyetlerinden 
bahsetti. Hükümetimiz umarım ki bu kanaatte 
değildir. Grup umarım ki o arkadaşımızın bu 
şekilde kayıtsız şartsız barışçılığını kabul et
mez. Karşımızdaki Yunanlılar ve Rumlar bizim 
millet olarak, Büyük Meclis olarak gerekirse 
sonuna kadar gitmemizde, azmimizden en ufak 
bir çatlak görürlerse bundan amansızca istifade 
ederler, etmişlerdir. (Alkışlar) Onun için çok 
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istirham ediyorum, bugün Hükkmet aksini is
temedikçe konuyu deşmeyelim, burada bıraka
lım. Hükümetin etrafında buhran çıktığı an
dan itibaren gösterilmiş olan millî birlik ve be
raberliği devam ettirelim, önümüzde günler 
vardır, bir hafta sonra, on gün sonra, on beş 
gün sonra, bu meseleyi burada, derinliğine, ge
nişliğine deşeriz. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesle
ri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, söz sı
rası Güven Partisi Grupu adına Sayın Turhan 
Feyzioğlu 'nundur. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Çok değerli 
arkadaşlarım, Güven Partisi, son Kıbrıs buhra
nının çıktığı günden bu yana, dâvayı yalnız 
millî menfaat açısından ele almış ve buhranın 
her safhasında vatanseverlik imtihanı vermiş
tir. Güven Partisinin, konunun millî menfa
atler açısından en iyi neticeye ulaşması için 
gösterdiği vatanseverce çabalarına Meclis tu
tanakları, tebliğler ve bugün için açıklanmamış 
olan Sayın Başbakana tevdi ettiğimiz muhtıra 
şahittir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bir gensoru 
önergesi münasebetiyle mesele Yüce Meclisin 
önüne gelmiştir. Bu vesileyle, iktidar partisi 
grup sözcüsü dâhil, bir çok grup sözcüleri me
selenin esasıyla, bugün varılan hal şekliyle il
gili yorumlar teklifler yapmışlardır. Güven 
Partisi olarak herşey olup bittikten, aradan 
onbeş gün geçtikten sonra bu mevzular konu
şulsun inancında değiliz. Gensoru önergesi hak
kındaki görüşümüzü biraz sonra arz edeceğim 
Fakat bu gensoru önergesi münasebetiyle söy
lenmesi zaruri olan, söylenmesi millî menfaat
ler bakımından hayati derecede lüzumlu olan, 
en azından faydalı olan noktalar vardır. Bu 
itibarla biz, Güven Partisi grupu adına konu
nun bugünkü safhasında söylenebilecek bâzı 
hususlara dokunmak mecburiyetini hissedi
yoruz ve iktidarı bundan evvel olduğu gibi, 
vatanseverce uyarmanın millî menfaatler açı
sından fayda saylayacağı inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, U'Thant'ın çağrısı ile 
ve bu çağrının Türk ve Yunan Hükümetleri ta

rafından kabulüyle ortaya çıkan durumda baş
lıca unsur, 1963 mevcuduna ilâveten Yunanis
tan'ın adaya sokmuş olduğu ve çağrı metnine 
göre, Türkiye'nin Adaya sokmuş olduğu kuv
vetlerin çekilmesi konusudur. Bu konuda hemen 
bir şeyi belirtmek istiyorum, biz resmî beyan
lara göre Lefkoşe anlaşmaları dışında kanun
suz olarakı anlaşmalara aykırı olarak adaya 
Türk Kuvveti sokulduğunu kabul etmiyoruz. 
Bilgimiz bu yoldadır, Devletimizin resmî beyan
ları bu yoldadır. Bu itibarla oradan her hangi 
bir Türk kuvvetinin çekilmesinin bahis konusu 
olmıyacağı hukuki inancını muhafaza ediyo
ruz. önemli olan, Çirimikos'un resmî itirafiyle 
sabit olan devlet adına, Yunan Devleti adına ya
pılmış beyanlarla sabit olan .adaya sokulmuş 
kanun dışı, Anayasa dışı, anlaşma dışı Yunan 
kuvvetlerinin çekilmesidir. Bu konuda son de
rece uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Bu çekil
menin kontrolü, kanaatimizce Barış Gücüne ve
rilemez. Biraz evvel bu kürsüde yapılmış olan 
yorumun aksine olarak U'Thant'ın çağnsının 
ikinci bendiyle, Barış Gücünün yetkilerinin 
artırılmasına taalluk eden bendiyle, Yunan 
Kuvvetlerinin çekilmesi bendi arasında ilişki 
yoktur. Bizim anlayışımız, metin anlayışımız bu
dur. Türkiye işçi Partisi Sözcüsünün beyan et
tiği gibi, Barış Gücü kuvvetlerinin yetkisi ar
tacak, sayısı artacak, ondan sonra onların neza
retinde bu kuvvetler çekilecek. Asla bu anlayı
şa gidemeyiz. Millî menfaatlerimiz bakımından 
da böyle bir yoruma gitmemek daha doğru olur 
inancındayız. 

Birinci madde ayn bir maddedir. Yunan 
Kuvvetlerinin çekilmesinde Barış Gücü kontrolü 
bahis konusu değildir. Barış Gücü kontrolü 
bahis konusu olsaydı biz şahsan bundan da
ha çok memnun olmazdık. Türkiye'nin kont
rolü altında, Türkiye'nin kontrol edebileceği şe
kilde bu kuvvetlerin çekilmesini tercih ederiz. 
Bize güven verecek tek kontrol şekli budur ar
kadaşlarım. Bütün imkânlarımızla, Devlet ola
rak bu çağrıya evet demiş olan Yunanistan'ın 
kuvvetlerini çekip çekmediğini bizzat kontrol 
etmediğimiz takdirde, Barış Gücü'nün bugüne 
kadarki faaliyet ve tatbikatından çıkan sonuç 
odur ki, hiçbir ciddî temasa sahibolamayız. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'ın bu kuv
vetleri adadan çekip çekmediği hususunda hü-
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küm vermek yetkisini, ilgili Devlet olarak, biz 
muhafaza etmeliyiz. Herhangi bir Barış Gücü 
komutanının veya her hangi bir Birleşmiş Mil
letler temsilcisinin veya Makarios'un veya Yu
nanistan'ın bu kuvvetleri çektim demesi veya bu 
kuvvetler çekildi demesi, bizim için kabul edi
lebilecek bir teminat sayılmamalı ve Türkiye 
bu kuvvetlerin çekildiği hususunda, anlaşmanın 
yerine getirildiği hususunda bizzat hüküm ver
me hakkını mahfuz tutmalıdır. 

Arkadaşlarım, ikinci önemli nokta, silâh
ların ve malzemenin de adadan çıkmasiyle 
ilgili noktadır. Yunan birlikleri bu adaya 
sadece elbiseyle gelmediler. Yunan birlikleri 
bu adaya ağır ve hafif silâhlar getirdiler, 
zırhlı araçlar, toplar, tanklar getirdiler. Bu 
silâhlar adadan aynlmadıkça, ada nüfusunun 
beşte dördünün Rumlardan müteşekkil oldu
ğu hesaba katılınca, adada fiilî kuvvet dengesi 
bakımından istediğimiz düzelme gerçekleşmez. 

Bu itibarla, birliklerin çekilmesini yeterli 
görmeyip bütün ağı? ve hafif askerî malze
meyle ve silâhlarla birlikte çejkilip gitmele
ri, behemahal dikkatle takibedilmelidir. An
laşmalara ve Güvenlik Konseyinin kararları
na aykırı olarak Kıbrıs'a birtakım silâhlar 
sokulmuştur. Yunan birliklerinin getirdiği ve 
beraberinde gitmesi gereken silâhlar dışında, 
Çek silâhları adiyle meşhur olmuş silâhlar 
vardır. Bunlar güya Birleşmiş Milletlerin kont
rolü, muhafazası altına bir tarihte alınmıştılar. 
Fakat, silâhlı Birleşmiş Milletler gücünün 
Adada mevcudiyetine rağmen silâhların son 
buhran sırasında rumlar tarafından depolar
dan çıkarıldığı, alındığı ve dağıtıldığı da bir 
gerçektir. Tamamen milletlerarası hukuka ay
kırı olarak, yalnız Kıbrıs Anayasasına değil, 
anlaşmalara aykırı olarak Adada bulunan 
bu silâhların da imhası veya Adadan çıkarıl
ması konusu, takibetmemiz lâzımgelen önemli 
noktalardan biridir. 

Dördüncü bir nokta, Yunan birliklerinin çe
kilişinin bir gösterişten ibaret kalmaması için 
gerekli kontrolün dikkatle yapılmasiyle ilg'li-
dir. Yunanlılar üniformalarını giymiş ola
rak bir limandan bindirip götürecekleri as
kerî personeli, birkaç gün sonra Onasis'in 
hava yollarivle', Olimpic Air I/ne ile Lefkoşe 
Hava Meydanına sivil turistler olarak indir

mek veya turistler olarak Kıbrıs'ın aynı li
manına veya başka limanına sivil giyinmiş 
kimseler olarak, işte buhran geçti de turist 
akını başladı, tarzında birtakım bahanelerle 
bir başka limana sivil olarak çıkarmak gibi 
entrikalara pekâlâ başvurabilirler. Yunan as
kerî personelinin deniz veya hava yoliyle ve 
çeşitli gizli yollardan Adaya tekrar sokul
masını önlemek konusuna bu günden dikkati 
çekmek lüzumunu neden hissediyoruz? Çünkü, 
bugün Türk basınında iktibas edilmiş olan bir 
Fransız gazetesinin, bu konuyu daha anlaşma 
tebellür eder etmez ortaya atmış olduğunu gör-
dvds, de ondan. Bu ihtimal nicedir? Üzerine 
dikkati çektiğimiz bir ihtimal değil. Fakat 
Paris Press daha ilk gününden «bunlar çıkar
lar fakat başka bir yoldan sivil olarak Ada
ya dönebilirler, bu ihtimali hesaba katmak 
lâzımdır.» tefsirini yapmıştır. Türk Hükümeti
nin daha bugünden uyanık olması ve devam 
etmekte olan temaslar sırasında bu ihtimali 
tamamen kapatacak her türlü çareyi düşü
nüp değerlendirmesi icabettiği inancındayız. 
Bu ihtimal kesinlikle bertaraf edilmelidir. 

Bununla ilgili olarak bir beşinci noktayı 
arz etmek istiyorum. Kıbrıs bu anlaşmanın yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren, bugünden 
itibaren bizim askerî birliklerin cek'lmesiyle 
ilgili hükmünün iki ilgili büyük Devlet tarafın
dan kabulünden itibaren, Makarios'un kabu
lüne ait kısmına geleceğim, bu andan itiba
ren Kıbrıs, bir taraftan askerî malzemenin ve 
silâhların çeşitli yollardan millî muhafızlar 
için Adaya sokulmasını önlemek, diğer taraf
tan Yunan askerlerinin bir yandan çekilir gö
rünürken bir başka yandan birl?> değ'stirme 
şeklinde âdeta Adaya tekrar sokulmasını ön
lemek için, Türk Deniz ve Hava Kuvvetleri 
tarafından abluka altında tutulmalıdır. Ab
luka kanun dışı, hukuk dışı bir davranış de
ğildir arkadaşlarım. Abluka, devletler huku
kuna uygun bir harekettir. Devletler hukukun
da, devletler hukukuna saygıyı sağlamak için 
devletlerin baş" vurmaya yetkili oldukları bir 
davranıştır. Mer'i milletlerarası anlaşmalara da
yanarak U'Thant'ın yaptığı çağrıyı tarafların 
kabul etmiş olmasına dayanarak ve şimdiye ka
dar bu çeşit taahhütleri daima karşı tarafın çiğ
nemiş olduğu gerçeğine dayanarak her hangi 
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bir şüphe veya ihbar hallinde arama hakkını da 
gfckâlâ kullanmak suretiyle ilgili devlet, orada 
cemaati katliama tabi tutulan, jenosite tabi tu
tulmak istenen bir millet olarak, kontrol imkân
larımızı sonuna kadar kullanmalıyız. Ve hiç 
kimsede şüphe bırakmamalıyız İd, bir gemi as
kerî malzeme taşırsa, zırhlı araçlar, tanklar, top
lar getirirse, askerî personel getirirse, bu gemi 
silâhlı kuvvet refakatinde limanlarımıza getirile
bilir, askerî personel enterne edilebilir, askerî 
malzemeye el konulabilir, limanda tahliye edil
diği sırada haberdar olursak liman ve askerî 
malzeme misilleme yoliyle imha yoluna gidilebi
lir. Bu kanaatleri uyandırmadıkça, şimdiye 
kadar pek çok kâğıt üzerinde olmuş anlaşma
dan sonra Yunanlıların takibettikleri politika
nın takibedilmesi ihtimali hatıra gelmelidir. 
Buhranın başından beri, bir konuşmamda arz 
etmiştim, daima zaferden zafere konduk, ilk 
Kıbrıs buhranının çıktığı 1963 Aralığından son
ra toplanan milletlerarası konferanstan bağlıya
rak her toplantı, her milletlerarası mücadele ne
rede ve hangi minderde olursa olsun, Birleşmiş 
Milletler veya bunun dışnıdaki merkezlerde hep
si bizim için zaferle sonuçlandığı ilân olundu, 
fakat fiiliyatta Yunanlılar ve Kıbrıs Rumları 
zaman azman anlaşmaları çiğnemek, varılan 
mutabakatları çiğnemek pahasına, bildikleri is
tikamette ilerlemeye devam ettiler. Bu gidişi 
tersine çevirmek için kuvvetli, azimli, kararlı, 
sabrı tükenmiş bir Türkiye manzarasını bu defa 
T. B. M. M. ittifakla verdi, bu anlayıştan vazgeç
meden, bu millî beraberlik ve kararlılık havası
nı devam ettirerek, şimdi başarı olarak takdim 
edilen anlaşmanın tersine birtakım sonuçlar do
ğurmaması için, millî uyanıklık içinde bulun
mamız gerektiğini arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, altıncı önemli nokta, 
bu vesileyle arz etmek istediğim ve çağrı metniy
le alâkalı; Yunan askerlerinin 1,5 ay gibi bir 
süre içinde Kıbrıs'ı terk etmesi, şüphesiz ada
da fiilî kuvvet dengesi bakımından bir adım
dır. Ama, iyice bilmemiz gerekir ki, adadaki fi
ilî kuvvet dengesi bakımından bu bizim kuvvet
lerimiz çekilmemek ve Yunan kuvveti çekilmek 
şartiyle müspet haneye kaydedilecek bir fiilî 
adım olmakla beraber, Rum Millî Muhafız Kuv
vetleri adada silâhlı olarak kaldığı müddetçe 
Makarios'un elinde bütün tethiş imkânları var-

' dır. Rum Millî Muhafız Kuvvetleri de en az 
Yunan birlikleri kadar, milletlerarası andlaşma-
lara aykırıdır, Kıbns Anayasasına aykırıdır, hu
kuk dışıdır. Rum Millî Muhafız kuvvetleriyle 
ilgili olarak UThant'ın çağrısı dikkatle incelen
diği zaman görülecektir ki, bu konuda, Yunan 
birlikleri konusunda olduğu gibi, bir sarahat 
mevcut değildir. Çağrı bu bakımdan son derece 
muğlâktır. Ve Makarios'un bugün bu konuda 
direnmekte oduğunu gösteren işaretler vardır. 

Değerli arkadaşlarım, millî muhafızlar ko
nusunda şayet Yunan cuntasiyle Makarios ara
sında ustaca yürütülecek bir danışıklı döğüş 
neticesinde meseleyi Atina'dan Lefkoşe'ye inti
kal ettirmek suretiyle Millî Muhafız Kuvvetleri 
olduğu gibi yerinde kalır, hele Yunan birlikle
ri giderken ağır silâh ve malzemelerini beraber
lerinde tam olarak götürmezler, hele biraz ev
vel bahsettiğim kanunsuz olarak ithal edilmiş 
Çek silâhları ve başka silâhlar bu Millî Muha
fızların, Yorgadis'lerin ve benzerlerinin elinde 
olursa bu takdirde polis kuvvetiyle de, Millî 
Muhafız Kuvvetiyle de askerî baskısına, zul
müne, tedhişine, ablukasına devam edecektir. 
Bir tarihte bir Avrupa gazetesi, Avrupa'nın en 
itibarlı gaeztelerinden biri, Makarios'un politi
kasını şöyle özetlemişti : «Türkleri bir seçme 
karşısında bırakmak istiyor Makarios, uzun va
deli politikası budur» demişti. «Ya bavul, yo. 
tabut!». Bunu tercüme edecek olursak bir başka 
kelimeyle «Ya hicret, ya ölüm!». Kıbrıs Türklü
ğünü ya hicrete ya da ölüm mahkûm etmek po
litikasını devam ettirecek olan, devam ettirece
ğinden şüphe etmememiz, iyi niyetine aldanma-
mamız gereken, bunca tecrübeden sonra, Maka-
rios-'un elindeki Millî Muhafız Kuvvetlerinin da
ğıtılması konusunda bulunduğumuz kuvvet po
zisyonunu muhafaza ederek baskımızı sonuna ka
dar devam ettirmek mecburiyetindeyiz arkadaş
lar. Bütün gücümüzle, bütün baskı imkânları
mızla ayrılığımızı bu noktada toplamak zamanı 
gelmiştir. Hele Rum Millî Muhafız birlikleri 
adada silâhlariyle, tahmine göre 40 bine varan 
rakamlariyle ve belki kolayca artırılabilecek 
olan rakamlariyle, tethiş unsuru olarak adada 
dururken, Türk mukavemet gücünün en küçük 
ölçüde azaltılması sorumlu bir hareket olmaz 
mı arkadaşlar? 
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Bizim bu konuda başından beri, hattâ yıllar
dan beri savunduğumuz temel görüş: Milletler
arası politikada hakkın tek başına yetmediği, 
kuvvetle hakkın beraberliği sayesinde netice alı
nabileceği görüşüdür. Hak, şüphesiz bir kuv
vet kaynağıdır. Haklı olmak başlı başına bir 
kuvvet kaynağıdır, ama yalnız haklı olmak mil
letlerarası politikada bir netice sağlamaz. Dip
lomasi, askerî güçle desteklendiği ölçüde kuv
vetlidir ve hiç değilse son buhranın tecrübesi bi
ze, hepimize diplomasimizin askerî güçle des
teklendiği ölçüde netice aldığını ve askerî güçle 
desteklendiği ölçüde netice alacağını anlatmış 
olmalıdır. Askerî güçle destekleme sözünün yan
lış yorumlanmamasını rica ederim. Askerî güç
le desteklemek, gerektiğinde askerî gücü kul
lanmak lüzumunu idrak ederek, fakat mutlaka 
bunu kullanmaya mecbur olmadan netice almak 
sanatıdır. Neticeyi askerî gücü kullanarak da 
alabilirsiniz, mecbur olursanız. Fakat, askerî gü
cü kullanacağınızı karşı tarafın gerçekten bilme
si netice almanızı kolaylaştırabilir. 

Yedinci nokta olarak, Barış Gücünün yetki
leriyle ilgili çağrı kısmına geliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda çağrı metni 
son derecede muğlâk. U'Thant bu konuda bir 
noktayı kaydetmekle âdeta yetinmektedir. Ve 
Güvenlik Konseyinin kararlarının bu mevzuda 
sadır olması gerektiğini derhal hatırlatmaktadır. 
Güvenlik Konseyi bu mevzuda karar vermiş de
ğildir. Bu itibarla, Güvenlik Konseyi karar ver
meden hiçbir angajmana girmem anlamına gelen 
bir paragraf bahis konusudur. Güvenlik Kon
seyinde Barış Gücünün yetkilerinin ve sayısının 
artırılmasına karşı Makarios'un iki müttefiki 
olacaktır. Bunlardan biri Fransa'dır, birisi de 
Sovyet Rusya'dır. Başından beri, genel sebepler
le Barış Güçleri kurulmasına, Barış Güçlerinin 
yetkili olmasına, Barış Gücü masraflarının finan
se edilmesine çeşitli yönlerden itiraz eden ve 
Güvenlik Konseyinde tek başına veto hakkını 
kullanmak suretiyle bir kararı bloke etmek im
kânına sahibolan bu iki devletten yalnız biri
nin bu kararın karşısına dikilmesi halinde, Barış 
Gücü yetkilerinin ve sayısının artmaması ihtima
li vardır. Bu noktayı, henüz çalışmaların devam 
ettiği bir devrede Hükümete hatırlatmak ve 
Millî Muhafız Teşkilâtının dağıtılması konusun
da ümitler Birleşmiş Milletlere ve onun Barış 

Gücüne bağlanmış ise, bu minderde Makarios'un 
bir hayli usta güreş tuttuğunu, bir hayli mütte* 
fikle beraber güreş tuttuğunu bilmemiz gerek
mektedir. 

Kaldı ki, arkadaşlarım, bir başka noktayı se
kizinci nokta olarak arz etmek isterim. Barış 
Gücünün sayıları ve yetkileri artsa bile eğer bu 
yetkiler, bugüne kadar olduğu gibi, ters istika
mette işlerse çok endişe edilir ki, bunda Türk 
Cemaati zarar görsün. Bugüne kadar Barış Gü
cünü Makarios Mart 1964 tarihli karara daya
narak bir devlete, kendisinin temsil ettiği bir 
devlete, bir Hükümete yardımcı kuvvet olarak 
görmüş, onun görmesi mühim değil, Birleşmiş 
Milletler, Barış Gücü ve U'Thant meseleyi böyle 
görmüşlerdir. Yani, Makarios emrindeki kuvve
tin Kıbrıs Rum yönetiminin yardımcısı olacak 
bir Barış Gücünün sayısının ve yetkisinin art
ması Türk Cemaati aleyhine de işliyebilir. Ade
ta bugünkü Kıbrıs Rum Yönetimi bir Hükümet-
miş, bir meşru Hükümetmiş gibi bu meşru Hü
kümetin karşısında onu tanımayan ve tel'in edil
mesi gereken âsi kuvvetler varmış gibi meseleye 

bakan bir Makarios vardır, meseleye bu açıdan ve
ya buna çok yakın bir açıdan bakmış olan Bir
leşmiş Milletler mensupları vardır. Genel Sekre
ter U'Thant'm meseleye bakış açısı, maalesef 
çoğu zaman, meşru Kıbrıs Hükümeti olarak Ma-
karios'u tanımak şeklinde tecelli etmiştir. Böyle
sine yetkileri artmış bir Barış Gücünün anlayış 
tarzı değişmezse, sayısı ve yetkisi artmış bir Ba
rış Gücünün pasifikasyon yapıyorum, silâhsız
landırma yapıyorum diye yetkilerini, âsi telâkki 
edilen Cemaate tevcih etmesi ve Hükümet em
rindeki kuvvetleri değil, fakat hayatlarını ve 
hürriyetlerini korumak için savaşan Türkleri si
lâhsızlandırma yolunda yetkisini kullanmaya 
kalkışmaları en büyük tehlikedir. Bu itibarla, 
şayet Barış Gücünün sayısı genişletilirse şimdi
den bahis konusu olabilir, bu arada Güvenlik 
Konseyi toplanabilir, bu bakımdan arz etmeyi 
bir memleket vazifesi sayıyoruz, Barış Gücünün 
sayısı genişletilirse, yetkileri genişletilirse kulla
nılış tarzı hakkında vuzuha ulaşmak, Güvenlik 
Konseyinde bu yolda çaba sarfetmek lâzımdır 
ve sayı artarsa, bugün Barış Gücüne kuvvet 
vermiş milleter dışında bâzı başka milletlerin de 
mensuplarını almaya gayret etmelidir. 
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Sorumlu Hükümet ağzından söylenemiyecek 
bası gerçekler vardır, bunu takdir ederiz. Ama, 
biz muhalefette olmanın verdiği ve vazife gör
menin verdiği bir rahatlık içinde şunu söylemek 
isteriz: Bugün Barış Gücünde bulunan milletler
den bâzıları çeşitli millî meseleleri, mahallî mese
leleri dolayısiyle Türk görüşüne karsıdırlar. Ka
nada'nm başında Fransızca konuşan bir cemaat 
var. Kebek ve havalisindeki cemaatin ayrılıkçı, 
taksimci çabaları vardır. Fransız Devlet Başka
nının bile Kebek'e kadar gitmesi, Ivlontreal'a 
kadar gitmesi ve orada yaptığı konuşmanın Ka
nada Hükümetiyle Fransa Hükümeti arasında 
kopardığı fırtınalar Yüce Meclisin hatırmdadır. 
Kanada 'h ayrı dil konuşuyor veya ayrı denge
dendir, ayrı ırktandır, ayrı soydandır diye ay
nı millî sınırlar içinde yaşıyan bir toplumun, 
aşırı haîdar elde etmesine karşıdır. Kanada'mn 
en büyük meselesi budur, Kanada "nın iç mesele
si budur, Kanada'nın bugün en büyük iç mesele
si budur. Kebek'in seperatizmi, ayrılıkçılığı. 

Hintlinin başında Keşmir meselesi vardır. 
Pakistan'la yalanlığımız bilinmektedir ve Hintli, 
Pakistan'la müttefik ve yalan olmamız sebebiy
le karşıdır. Birleşmiş Milletler kulisinde aleyhi
mize en çok faaliyet sarf eden milletlerden biri
nin Hintliler olması, daha geçenlerde alınan Gü
venlik Konseyi kararı sırasında bu durumun ta-
haddüs etmesi tesadüfi değildir. 

irlanda, bir parçası kopmuş ve komşusu bu
lunan daha büyük ülkeye bağlanmış olan bir 
adadır. İrlandalı, bu sebeple bir adanm taksici 
düşüncesine hissen, tarihen, fikren karşıdır. 
Eğer barış gürünün yetkileri genişlerse Pa
kistanlı, Iraklı,... («Arnavut» sesi) Bir arkada
şım «Arnavut» diyor. Başka sebeplerle olmama
sını tercih ederim. Kızıl Çin'i de sokmıyalım is
terseniz. Zaten Soyyet Rusya ile Amerika var. 
Bir de Kızıl Çin'i sokmıyalım,. Arnavutluk vo
liyle sahneye. Fakat her halde bize dost olan 
Afganlı, Iraklı, Pakistanlı asker alınmasına ça
lışabilirim. 

Değerli arkadaşlarım, çağrıda dikkatimizi 
çeken bir önemli noksan var. Bunu da 9 ncu 
nokta olarak arz etmek isteriz; telâfisi belki bir 
noktada mümkün olabilir, Güvenlik Konseyi mü
zakerelerinde olsun mümkün olabilir. 

Nereden çıktı bu buhran? Geçitkale ve Bo
ğaziçi olaylarından çıktı, ihtiyarlar öldürüldü, 
kadınlar, çocuklar hapsedildi, zulme mâruz kal

dı, ortasından biçilen soydaşlarımız oldu, bay
rağımız tecavüze uğradı ve biz haklı olarak mil
lî isyan duyduk. 

Bir trajik hâdiseden bahsediliyor, trajik 
buhrandan. Fakat UThant'm çağrısı dikkatle 
incelenirse «Kıbrıs'ın ve Türkiye'nin birbirleri
ne yönelttikleri tehditlerin ve Kıbrıs'a yönelen 
tehditlerin kaldırılması için» deniyor. Sanki, 
Türk Cemaatine yöneltilen bir tehdit yok. San
ki, bütün bu buhranın temelinde bir katliam, bir 
hunharca, bütün dünyayı nefrete sevk etmiş bir 
kanlı olay yok da Büyük Türkiye'nin küçücük 
Kıbrıs'a yönelttiği bir istilâ tahdidi var ve 
U'Thant çağrısında îma yoliyle, Türkiye'nin Kıb
rıs'a müteveccih bir tehdit yapt-ğını söyliyerek, 
buna karşı tarafları itidale , savaş yapmamaya 
çağırıyor. 

Gönül isterdi İd, çağrı buhranm temeline de 
insin, gönül isterdi İd, çağrıda Geçitkale ve Bo
ğaziçi olaylarına bir kelime ile veya açıktan de
ğilse bile, îma yoliyle atıf yapılsın ve Türk Ce
maatinin güvenliğine yönelen bâzı kanlı tecavüz
lerin doğurduğu son buhran denebilsin. 

Haydi U'Thant yapmadı, U'Thant'm çağlısı
nı kabul eden Hükümetin, Sayın Başbakanın ce
vabi beyanında «Trajik buhrandan» bahsedilir
ken «Geçitkale ve Boğaziçi'ndeki hunharca te
cavüzlerin sebebiyet evrdiği dunun» diye bir atıf 
yapılmış olmasını, doğrusu, beklerdik. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güven
lik Konseyi, Türk Cemaatine yönelen kanlı te
cavüzleri ilk defa görmemezlikten gelmiyo:\ 
Ama, bu defaki tecavüz bütün dünyanın gördü
ğü ve harbe kadar yaklaşan bir buhranm men-
geindeki bir tecavüz idi. Bu itibarla, bunun 
resmî belgede îma yoliyle olsun yer alması pek 
yerinde, pek doğru olurdu. 

10 ncu nokta olarak arkadaşlarım, şu hu
susu belirtmek isterim: Barıştan bahsedildi bu 
kürsüden, haklı olarak. Türk Milleti barış ister 
arkadaşlar. Ama, ne pahasına olursa olsun barış 
diye bir şey olmaz. Türk Milleti barış ister arka
daşlarım, ama şerefimiz pahasına bir barışa asla 
razı olacak millet değiliz. Türk Milleti barış is
ter, ama Türk Cemaatinin güvenliği, anavatanın 
güvenliği aleyhine bir barışı istemediğimizi bü
tün dünyanın bilmesi lâzımdır arkadaşlar. 
(«Bravo» sesleri alkışlar) Biz bir mücadelenin, 
bir savaşın fiyatını, malî veya sair fedakârlıkla.-' 
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rmı milletimizin şerefi veya milletimizin varlı
ğı bahis mevzuu olduğu zaman elbette göze 
alırız. Bunu göze alamazsanız zaten savaş ge
lip sizi bulur. Savaş, üstüne yürüdüğünüz zaman 
kaçar, Siz ondan kaçtığınız zaman sizi 
şerefinizi ve varlığınızı o derecede ayak
lar altına alacak hücumlara ve taarruzlara 
kargı taraf yönelebilir ki, siz ondan kaçmakla-
da kurtulmazsınız. Bunu, Hükümetin bundan 
kaçtığı anlamında söylemedim. Çünkü, daha 
izahat vermediler, bu konuda bütün bilgilere 
sahibclduktan sonra arz edeceğim. Bu mesele
lerin bir defa daha konuşulmasına talibolacağız. 
Bu vesile ile sadece şu gerçeği tesbit etmek iste
dim: muhalefetimizle, iktidarımızla Hükümeti
mizle, 32 milyonumuzla ve tarihî kararımızın 
gösterdiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin oy birliğiyle, biz ne pahasına olursa olsun, 
barış diyen bir millet değiliz. Biz, hep bera
ber, şerefimizin, temel haklarımızın, güvenliği
mizin bahis mevzuu olduğu yerde en büyük adı
mı atabilecek olan bir milletiz. Bu inançta ol
madıkça ve bu inancı karşı tarafta uyaııdırma-
dıkca hiçbir diplomatik çabanın başarı sağla
ması mümkün değildir. Türk diplomasisinin en 
büyük gücünün Türk Silâhlı Kuvvetlerinin des
teği olduğunu bir gün hatırdan çıkarmamak 
lâzımdır. Tam bir güven beslediğimiz Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin, yarınla ihtimaller için ala
bildiğine hazır tutulması, takviye edilmesi lüzu
munu da Güven Partisi Grupıı adına, bu vesile 
ile, arz etmek isterim. 

Bu dâva burada bitmiş değildir arkadaşlar. 
U'Thant'm çağrısı son buhranın bir safhasının 
üzerine, yarım olarak perdeyi indirmiş durum
dadır. Daha perdenin Lef koşa kısmı açık. 

Değerli arkadaşlarım, bu buhranın özü or
tada. Temelindeki kavga, Kıbrıs'la ilgili asıl 
dâva ortada. Her ihtimali göz önünde tutarak, 
her ihtimale göre Türk Milleti hazır olmak 
durumundadır. Güven Partisi bu konuda, millî 
ihtiyaçlara uygun bir savunma politikasının ta
kibi için, Kıbrıs konusunda hepimizi birleştiren 
bir millî politikanın takibi için bu tarihten sonra 
da var gücüyle çaba göstermeye devam edecek
tir. 

Bu arada, Türk Cemaatinin moralini ayakta 
tutmanın birinci derecede âcil bir konu oldu
ğunu saygiyle arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Cemaati içinde 
pekçok kimse Türk kuvvetlerinin adaya ayak 
basacağını ve nihaî, kesin kurtuluş gününün 
yaklaştığını, pek tabiî olarak, ummuşlardır. 
Yunan askerinin adadan çıkmasının sağlıyacağı 
ferahlık yanında nihaî çözüm yolunu elle tu
tulur gibi yakınında gördükten sonra, bunu 
şimdi bulamamanın yaratabileceği bir hayat 
kırıklığı olabilir. Ağır şartlar içinde yıllardan 
beri zulüm gören insanların böyle bir hayat 
kırıklığına uğramalarını önlemek lâzımdır. Ha
yal kırıklığının maneviyat kırıklığı haline gel
memesi için; Türkiyenin dimdik, kararlı azim
li, kararından hiçbir şey eksilmemiş olarak 
yaınbaşlarmda bulunduğunu ve bu defa ol
duğu gibi, her defasında hakkımızla gücü
müzü terazinin kefesine yanyana koymak sure
tiyle, ağır basmak suretiyle Yunanlıyı, Enosis-
çiyi, megalo ideacıyı geri geri götürmek kara
rında olduğumuzu açıkça anlatmalıyız ve Kıb
rıs Türk Cemaatinin moralini, cesaretini, mü
cadele gücünü dimdik ayakta tutmalıyız. En 
büyük kuvvetimizin bu olduğunu bilmeliyiz. As
kerî baskı muarız üzerinde müessir olur, etki 
yaratır. Bunun inandırıcı olması, bizim ne paha
sına olursa olsun barış peşinde olmadığımızın 
bilinmesiyle mümkündür. 

Bugün Adadan Yunan askerî çekiliyorsa ar
kadaşlarım, Türkiye'nin ne pahasına olursa ol
sun, barış dediği için çekilmiyor, iyi değerlen
direlim, Yunan askerî bugün adadan çekiliyor
sa harbe de kararlı olduğumuz kanaati Yunan 
cuntasında uyandığı için çekiliyor. Bu kanaatin 
zerrece sarsılması, ne suretle olursa olsun, 
sorumlu ağızlar, sorumsuz ağızlar Türkiye'nin 
Kıbrıs için harbetmiyeceği, Kıbrıs Türklüğü 
için harbetmiyeecği, yarın millî muhafızlar zu
lüm yaparsa, ağırlığını daha Iruvvetli şekilde ke
feye koyacağı kanaatin silinmesi, sarsılması ha
linde, bilinmesi lâzımdır ki; dâva bugünden kay
bolur. Azimli, kararlı ve arz ettiğim gibi, her 
ihtimale hazır ve bugünden başlıyarak yarınki 
ihtimaller için daha çok takviye edilmiş Silâh
lı Kuvvetlerimizle Kıbrıs dâvasında güvenliği
mizi ve şerefimizi milletçe kurtarmalıyız. Buna 
muktediriz, 300 bin - 400 bin Kıbrıs Rumunun, 
bir avuç Yunanlının karşısında 32 milyonluk bir 
millet, millî bütünlüğünü, beraberliğini terazinin 
kefesine koyar ve hele uyanık olursa netice; 
almaması mümkün değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, bir hayale kapılma
mak lâzımdır, Pipinellis dosttur, Pipinellis'i 
bilmiyorum, ama Yunan politikacıları hakkında 
tarihten gelme fikrimiz var. Yunanistan'ın bilin
mesi gereken bir özelliği vardır. Yunanistan'da 
millî ülküler, Ortadokslukla karmaşık bir halde 
devam eder. 130 küsur seneden beri mücadele 
halindeyiz. Devamlı olarak Türkiye aleyhine ge
lişmiş. Nasıl gelişmiş? Aralarında hiç mi müca
dele olmadı? Bugün Makarios'un Enosis'e karşı 
olabileceği hayalleri, daha evvel de ifade ettik, 
Makarios bugün Bnosisin hemen gerçekleşmesi
ni Yunan askerî cuntası ile olan görüş ihtilâfı 
dolayısiyle istemiyebilir. Makarios, bugün Mil
letlerarası plânda Enosisi hemen gerçekleştirme
nin mevsimi gelmediğine kaani olabilir. Ma
karios, Türlüye'nin içerde ve dışarıda büyük 
bir gaile ile karşı karşıya kalacağı bir günü 
bekliyeeck kadar sabırlı, pusuda bekliyen bir 
inatçı olabilir. Makarios, ilerde Yunan politika
sında oynıyacağı daha büyük rollere kendisini 
hazırladığı için, Enosisi kendi siyasi ihtirasla
rı bakımından en müsait zamanda gerçekleştir
mek, tüm Elen politikasında oynıyaacğı, Ve-
nizelos gibi, Girit'i elimizden alan Venizelos 
gibi, Yunan politikasında oynıyacağı büyük rol
ler için hesaplar yaparak daha ileri bir tarihe 
atmayı düşünebilir. Ama, Makarios Enosisten 
vaz geçer. Arkadaşlar hiç birimizin kafasında, 
hele sorumlu insanlarımızın kafasında, zerre 
kadar bu tereddüt uyanırsa yazık olur. Türk 
Milletinin alicenablığı vardır. Biraz yüzümüze 
güleni, hilekâr olamadığımız için, dost olduğu
nu zannederiz. Türk Milletinin alicenablığı, 
Türk Milletinin dürüstülüğü, ruhundaki engin 
hasletler onu saf yapmamalıdır. Makarios'un 
ve Elenlerin takibettiği politikayı bilmeliyiz. 
Daha geçenlerde, bir kaç gün evvel, bu buh
ranın tam ortasında demeç veriyor Londra'da 
çıkan bir Rumca gazeteye. Bu bağımsızlık şam
piyonu U'Thant'a dönüp, Joze Rolz Bennet'e 
dönüp «ben bağımsız devletim, bağımsızlığımı 
tehdidediyor Türkiye» diye bağımsızlığı ve 
toprak bütünlüğü için güya mücadele eden bu 
adam, Bum Gazetesine verdiği demeçte «ne 
istiklâl, ne taksim, değişmez hedefimiz Enosis-
tir» diyor. 

Daha geçen gün bizzat Türkiye radyoları 
sunday Times'te çıkan bir demecini yayınladılar, 

Makarios'un. «Benim ihtirasım Kıbrıs Devlet 
Başkam olmak değildir. Benim Yunan tarihine, 
Elen tarihine Kıbrıs Devlet Reisi olarak geçmek 
diye bir ihtirasım yoktur. Benim asıl ihtirasım, 
Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamış insan olarak 
Elenizmin tarihine geçmektir» diye konuşmuş 
adamdır. Nasıl olur da bu kürsüde, şaşılacak bir 
saflık içinde, Makarios'un iyi niyetli olabileceği 
veya bugünkü Devlet adamlarından her hangi 
birinin bu idealden vaz geçebileceğini zannede
biliriz? 

Değerli arkadaşlarım, Yunanlılarda megalo 
idea veya Enosis gibi ülküler, sadece zaman za
man Yunan politikasına has entrikalarla, lüle
lerle, Yunan politikasına has keskin şahıs reka
betleri ile ölçülse bile, daima bu entrikaların al
tında devam eden bir dinî ve millî ülkü ha
lindedir. Ortodoks kilisesi Elen milliyetçiliğini, 
dinî telkinler halinde halka devamlı öğretir. 
Enosis için kiliselerde kararlar verilmiş^ kili
selerde yeminler edilmiştir. Ve Londra andlag-
masma imza attıktan sonra Makarios, ilk defa 
Kıbrıs toprağına ayak bastığı zaman, bilmem ne 
kiilsesinde, Enosis için yaptığı dinî yemini unut
madığım Kıbrıs halkına temin ederek işe baş
lamıştır. Daha imzasını atmış ve imzanın mü
rekkebi kurumadan Kıbrıs'a dönmüş «bu ilk 
marhaledir, nihaî hedefimiz Enosistiır» demiştir. 

Şimdi bu arada, askersizleştirilmiş fedara-
tif Kıbrıs... Bu, bizi nereye götürür? Türkiye'nin 
millî politikası olsun ve bu da federal Kıbrıs 
olsun, açıkça çıkalım deniyor. Hayır arkadaşlar. 
Güven Partisi olarak bir konuyu bu kürsüye 
serahatla getirmek istiyorum. Federal Kıbrıs, 
Lefkoşe Anlaşması... Ne yapsanız Enosis haya
linden vazgeçmiyecektir. Bir defa federasyon; 
bir millet varsa, fakat bu millete mensuboldu-
ğunu duyan insanlar ayrı diller konuştukları, 
özellikleri olduğu için, kantonlar, federe dev
letçikler halinde toplanabiliyorsa işler. Kıbrıs'
ta bir Kıbrıs milleti var mıdır? Kıbrıs'ta bir 
Kıbrıs milleti yoktur. Kıbrıs'ta tek bir millet 
yoktur. Türkiye'nin bu yıllanmış tezi. Ama ken
dimiz söyleriz, devamlılık ve fikrî takip bakı
mından bir zaaf noktamız vardır, unuturuz. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'ta tek bir mil
let yoktur. Bir İsviçre Milleti gibi bir Kıbrıs 
milleti yoktur ve olmıyâcaktu*. Birbiri ile bu 
kadar zıtlıklar içine girmiş, birbirini imha yo-
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lunda bu kadar çaba sarfetmiş, birbirine düş
man hale gelmiş iki cemaatın aynı bayrak altın
da ve aynı millete mensubolmanm gururu, şuu
ru, heyecanı içinde, biz Kıbrıslı'yız, ıdiye bir 
Kıbrıs milliyetçiliğini zamanla geliştireceklerini 
ummak hayaldir. Ortodoks kilisesinin bitmiyen 
Enosis telkinleri ile ve Elen milliyetçiliğinin 
dinmiyen megaloideacılığı ile, bundan sonra 
devam edecek olan telkinleri ile Enosis cereyanı 
yaşayacaktır. Şahit mi istiyorsunuz? Bizzat Ma-
karios'un resmen ağzından çıkmış bir beyanı 
var. Kendisi söylemiştir ve bunu Türkiye Ha
riciyesi resmî vesika olarak tesbidetmiş ve bâzı 
milletlerarası kurullara ibraz etmiştir, «Kıbrıs 
milleti diye bir millet yoktur» diyor Makarios. 
Ama bunu söylese bu birşey değil, devam edi
yor, «Kıbrıs milleti diye bir millet yaratmıya 
hiçbir zaman çalışmıyacağım, Tanrı beni bun
dun korunun. Biz Elen Milletinin parçasıyız ve 
o milletle birleşmek azmindeyiz». Bunu söylüyor 
adam, yok diyor böyle bir millet. Efendim, sunî 
olarak biz bir millet yaratacağız... Vazgeçmez.. 
Federasyon da yapsanız sonunda varmak isti-
yeceği nokta Enosistir ve en zayıf zamanımızı 
yakalıyarak Enosis'e götürmek istiyecektir. 

O halde arkadaşlar, millî bir karanınız ol
sun, ıdcğişmiyen, onların Enosis ülküsünün kar
şısına çıkarabileceğimiz millî bir ülkümüz olsun, 
bu da federal Kıbrıs olsun... Hayır... Yasama 
gücü olmıyaccğını biliyor karşı taraf. Federas
yon, eğer 'beraber koyraıya çalıştığınız cemaat
ler, kavimler birbirlerine yaklaşahiliyorsa, ekst-
rafüj bir kuvvetle yaklaştırabilir onları. Ama, 
eğer Türk ve Rum cemaatleri gibi birbirine kur
şun sıkmış, birbirine karşı olan cemaatlerse fe
derasyon yaptığınız zaman santrüfüj kuvvet iş
ler ve bu dağılmaya gider, bunu sonunda ya on
ların dediği olacaktır, ya da vaktinde Türk Mil
letinin yine Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
hem de tek istisnası olmadan, ittifakla verdiği 
bir karar vardır, 1967 karan olmak lâzım, tak
sim. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlanm, milletlerarası fonun
da ada'nm tümünü, yüzde 80 i Rumlarla mes
kûn ada'nm tümünü istemenin bir realizmi olsa, 
bunu gerçeçleştirmek imkânına sahibolsak hiç 
şüphesiz benim de bütün duygularım buraya 
doğru gider, ama milletlerarası âleme kabul et
tirebileceğimiz bir tezdir taksim. Hiçbir formü

lün jenosidi önlemiyeceğini Lefkoşe Anlaşması
nın da, federasyon formülünün de bir kavmin 
diğerini öldürmesini önlemiyeceğini bilerek ve 
bunu bıkmadanı usanmadan her aklı başında, 
insana her iyi niyetli dosta anlatmamız lâzım
dır ki, bunun çıkar yolu Türk Bayrağı altında 
yaşıyan Türkler ve istiyorlasa istedikleri bay
rak altında yaşıyan Rumlar... Çünkü orada tek bir 
millet yok, iki ayn milletin uzantısı vardır. 
Yunan Kiralının tahta geçiş gününde evlerine 
Yunan Bayrağı asan ve Cumhuriyet Bayramı, 
30 Ağustos günü evlerine Türk Bayrağı asan, 
okul odalannda Kıbns Bayrağını değil, Türk 
Bayrağını veya Yunan Bayrağını asan insanlar 
vardır. Bunu zorla bâr millet haline getiremez
siniz. iki milletin uzantısı vardır, iki milletin 
uzantısı olduğuna göre de realist, gerçekçi bir 
millî hedefiniz olmalıdır. Böyle bir millî he
defle camladığımızı da söylerseniz katılınm. 
Ama, millî hedefimiz Federasyon olsun.. Hayır. 
Federasyon taktiğiniz olabilir, bir safhasın
da. Tıpkı Makarios'un Eno:o'e gitmek için, 
«Bağımsız Kıbns» dediği gibi, «Mutlak bağım
sızlık» dediği gibi. istediğinden değil, Eno-
sis'e götürecek takt.Vs olarak bağımsızlık dediği 
gibi, taksime götürecek taktik olarak Federas
yon diyebilirsiniz. 

Türk Milleti milletlerarası fonunda bunun 
şayanı kabul olduğunu, daha kolay kabul edi
leceğini bildiği için bir taktik olarak bunu söy-
liyebilir. Ama, bir mV.îî hedefi olur. Bunu 
muhalefet olarak biz rahatlıkla söylüyoruz ve 
istiyoruz ki, milletimizin kalbinde bu miıllî he
def bulunsun ve hükümetlerimizin her davra
nışı, her tedbiri askerî, s:\jasi ekonomik plân
da alacağımız her tedbir ve atacağımız her adım 
bu değişmez millî hedefe yönelsm. Bu millî 
hedefe yönelme böyle olur. Aksi halde, netice 
almak imkânı yoktur. Askerden tecrit edilmiş 
Federal, bağımsız Kıbns, beşte dört çoğunluğu 
teşk<! eden Rumlann baskısına mâruz Türkler... 
Her türlü askerden tecrit edilmiş.. 

Arkadaşlar, bu tez bu kürsüden savunuldu
ğu için cevap vermek ihtiyacını hissediyorum. 
Bu tez Türk - Yunan ilişkileri her zaman bV: 
savaşın eşiğinde olsun diye istiyenlerin işine 
gelebilir. Bu tez, «hiçbir zaman Ada'da sükûn 
olmasın» diyenlerin işine gelebilir, Ada'da iç 
karışıklıklar olsun diyenlerin işine gelebilir. 
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Akel'in isine gelebilir. Ama, tama-nen asker- j 
den tecrit edilmiş, yani Türk askerinin de çıka- j 
cağı bir Kıbrıs'ta Türk Cemaatinin direnme gücü j 
kalmaz, mukavemeti kalmaz. Tabut veya ba
vul, hicret veya ölüm şıklarından birisini tercibe j 
mecbur olur ve boşalttığımız nice Ege adaları 
gibi, üzerinde bir tek Türkün, Miiılümamn j 
kalmadığı adalar gibi, Kıbrıs'ı da Rumlar güya 
askersizlesin V; ve Federal Kıbrıs'ı boşaltma poli
tikalarını uygulamaya devam ederler. Bilâkis j 
Kıbrıs'a kendi taprağımız olarak istediğimiz j 
miktarda askerî sokmak baklana r-ahibolduğu- j 
muz zamandır ki, oradaki Türklüğün tam teini- j 
nata kavuşması mümkün olacaktır veya Türk ! 
sınırını bir noktacından geçirdiğimiz zaman. Bu ı 
mevzuda güvend;ğimizin, Türk - Yunan dörtlü
ğünün, NATO içinde tesanüdün, beraberliğin, 
NATO'nun Güney - D'oğu kanadının çökmeme-
sinin, Ada'da Enosi-i önlemenin, sıhhatli, de- i 
vamlı, ayakta durabilir, geçici değil fakat 
yaşayabilir, devamlı hal çareinin taksim oldu
ğunu yüreklerimize sindirmeliyiz ve bunu söy-
liyebildiğimiz ölçüde, anlatabildiğimiz ölçüde 
anlatmaya çalışmabyız. Ta!ıtiğimiz Federasyon 
da olsa bir safhasında, nihai hedefimiz taksim 
olmalıdır. Tıpkı, bağımsızlık derken bir tak- i 
tik kullandığı gV i, Iraîlanabüirsinlz, bir saf- I 
hasında belki Inıllanabilirsiniz. j 

Yarın A, B. D. nin de bi.rs hararetli bir Fede- | 
rasyon taraftarlığı yaparsak, bir taraftan Yu- | 
nanhları kollamak için, çünkü uzun vadeli i le- i 
rine geleceğini bilir, bir taraftan Sovyet Bıvjya i 
ile aracında bir ihtilâf çıkmamalı :i;m, Sovyet 
Rusya Federasyona tarafta-.' olduğundan, ken
dine has sebeplerle taraftar olduğundan, yavaş 
yavaş bu fikrin milletlerarası âlemde gcrileml-
mez ve sonunda Enosise götürebilecek bir hal 
çaresi olarak yerleşmesini enlemek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; Ada'da böyle bir fede- | 
ratif devreden geçilecekse bile bunu sonunda 
bizi taksime götürecek bir geçici hal çaresi ol
duğunu milletçe biknezsek, derinden derine i 
bilmezsek, Devletin devamlılığı içinde bilmez-
sek, hükümetlerin geçiciliği içinde değ?, mille
tin ve Devletin devamlıbğı iç'nde bu nihai he
defi seçip tesbit etmezsek, Hariciyemiz ve Millî 
Savunmamız ve Genelkurmayımız bu nihai he- | 
def için hazır olmaz ve bunu gerçekleştirecek j 
tedbiruler için hazırlanmazsak bu dâvanın hal- j 
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çaresi bulunmaz. Her şeyi, hava kuvvetimizi, 
paraşütçü liriğimizi, komando Kirliğimizi, 
millî savunma politikamızı bile bununla ilgili 
olarak, takibettiğimiz nihai politika ile ilgili ola
rak tesbit etmek zarureti vardır. B;ı mânada 
politikamız yoktur diyorsanız beraberim. Ama, 
Federasyonu kesin vo ımai tez olarak benimsi-
yelim, arkadaşlar, Onların Enons gayesi de-
ğişmiyecektir. B'z no kadar Federasyon desek 
Enosis diyecekler. Lefkora Ankışma?! dedik, 
Enosis demeye devam eteler. He do.;;ck, Eno^iı 
demeye devam edeceklerdir, telaffuz etmeseler 
kalpleri Enosis diye çarpmaya devam edecektir. 
Elen milliyetçiliğinin bu dinî inançlarla karma
şık özelliğini ve devamlılığını bilmek lâzımıdır. Bol 
entrikalarının, bol hilelerinin, bol güleryüzleri-
nin ardında yatan hakiki niyetleri hiçbir zaman 
hatırdan çıkarmamak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, Yunan Hükümetinin 
haysiyetini korumak diye bir şey geçti bu kür
süden, üzerinde durmak istemiyorum. Fakat, her 
halde bu dâvada bizim için hiçbir zaman bahis 
mevzuu olması gerelrmiyen bir mülâhazadır. Yu
nan Cuntasını en itibarsız zamanında yakalamı
şız, itibarsız olmaya devam edecektir, Yunanis
tan iç buhranlar içinde olmaya devam edecek
tir. Kuvvet politikasına, hak ve kuvveti terazi
nin kefesine beraberce koyma politikasına de
vam ederek azimli, kararlı pnMtikar-ma devam 
ederek, nihai çözüm yolu henüz ortada duran 
Kıbrıs dâvasında, ileriye doğru adımlar atmanın 
en müsait zamanı içindeyiz arkadaşlarım. Bu 
inancımı bir kere daha tekrar etmek istiyorum. 

Bir soru ile toplıyacağım, Hükümete bir şey 
sormak istiyorum : Makarios'un, 12 saat sonra 
vereceği bir cevaptan bahsedildi bugün, bir za
man istemiştir. Makarios'un, 12 saat sonra ve
receğini bildirdiği bu cevapta, Türk millî men
faatleri veya Türk Cemaatinin menfaatleri aley
hinde birtakım unsurlar bulunur ise, U'Thant'-
ın çağırışına en son cevap vermenin .sağladığı im
kânlarla birtakım kabul etmemiz imkânı olmı-
yan tefsir tarzlarında bulunursa, kararla ilgili, 
bu tarzda beyanlarda bulunursa, son derece 
enerjik bir mukabele yapılması lüzumuna inanı
yoruz. Bu husustaki ihtimaller nelerdir? Bu 
çağrı Lefkoşe'nin, Lefkoşe demeye dilim var
mıyor, Lefkoşe bizim, hiç değilse büyük bir 
kısmı ile bizim, ama Kıbrıs gayrimeşru Rum yö-
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netiminin evet demesiyle mi, onun da evet deme
siyle mi, üst tarafın da evet demesiyle mi bu çağ
rı yürürlüğe girecektir? Anlaşma zamanı o za
man mı tam olacaktır? Yoksa, iki tarafın evet 
demesiyle yürürlüğe girmiş midir, kısmen yürür
lüğe girmiş midir? Bu nokta sarih olarak, çıkan 
metinlerde anlaşılmadığı için, bu noktanın tas
rihini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde bir yanlış 
tefsir yapıldı, G-üven Partisi adına bunu açık
lamak isterim, anlayışımız bu değil. Çağrı met
ninin, Türk Ordusunun alarm vaziyetinden der
hal çıkarılması anlamına geldiği... 

seyri tahliller yapabilmek, Hükümete, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin bütün gruplariyle fay
dalı şekilde yol gösterebilmesi ve en erken Cu
ma günü konuşulabileceğine göro bu önerge, 
Cum^ gününe kadar bu alanda cereyan edecek 
yeni olayların da değerlendirilmesi suretiyle 
bir genel görüşme yapılmasıdır. Hükümet hak
kında, gensoru konusunda Güven Partisi Gru-
pu bir vazi;/et almamayı ve bir genel görüşme 
önergesi vererek genel görüşmem/izin ortaya 
çıkaracağı gerçeklerin îfj ğı altında, Hükümet 
bugün genel görüşme münasebetiyle ortaya her-
şeyi koyduktan, bugünden o güne kadar hâdi
selerin gelişmesini izledikten, Makarios'un tu
tumu, millî muhafızlar meselesi aydınlığa çık
tıktan sonra bir genci görüşme yapılılarını uy
gun görmektedir. 

Genel görüşme sonunda daha ileri muraka
be yollarına Meclisin başvurmak hakkı har za
man vardır. Fakat his meseleyi gerçekleri 
ile aydınlatmak, millî bir politika tesbit etmek, 
Hükümetin bundan sonraki çalışmalarında 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin uyarıcı mura
kabe rolünün faydalı olmasını sağlamak için 
bir genel görüşme önergesi vermiş bulunuyo
ruz. Bunun mevsimsiz olduğu yolundaki C. H, P. 
görügüne katılmıyoruz. .Bunu mevsimli ve fay
dalı olacağı inancıyla verdik, oyumuzu da söy
lediğim istikametle, be^ün vra.'yot almamak 
sureliyle, kullanacağız. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz isteyen, grupları 

adına söz isteyen var mı arkadaşlar?.. Yok. 
Muhterem arkadaşlar, Tokat Milletvekili 

Sayın Osman Sarag'ın bir takriri vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gensoru müzakeresi sona erinceye kadar sa

manın uzatılmasını arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Osman Saraç 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, nor

mal olarak çalışmamızın sona ermesine 15 daki
ka kalmıştır. Başka sös isteyen olmadığına gö
re, Hükümet adına ya Sayın Başbakan veya 
herhangi bir Bakan arkadaşımız konuşacaktır. 
Şu takriri oylarınıza sunmak mecburiyetinde
yim. Hükümetin konuşması ile bu işi bitirip bi-

Arkadaşlar, biz hiçbir enternasyonal belgeyi 
kendi milletimizin menfaatleri aleyhinde yorum
lamaya dili varmıyan bir siyasi partiyiz. Bu iti
barla, kesin oarak bu yorumun karşısında vazi
yet almak istiyoruz. Bizim anlayışımıza göre, 
müdahale hakkımız bakidir. 1960 Lefkoşe anlaş
malarına ne çağrıda, ne cevapta hiç değilse ce
vapta bahsedilebilirdi kanaatimizce, cevapta dahi 
dokunulmamıştır. Ne ITThant'm çağırışında atıf 
vardır, ne cevapta atıf vardır. Buna rağmen Lef
koşe anlaşmaları mer'idir, diyen bir devletiz. Bu 
anlaşma mer'i olduğuna göre askerî müdahale hak
kımız hukuk plânında bakidir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin verdiği yetki kullanılmadığı 
için mürtefi olmuştur, kalkmıştır Güven Partisi 
Grupu olarak hükümete verdiğimiz yetkinin de
vam ettiği inancındayız ve Türk Milletinin ha
yatî menfaatleri ile ilgili bir durum olursa Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin oybirliği ile ver
miş olduğu yetkinin devam ettiği anlayışı içinde 
bu yetkiyi kullanabileceklerini bu kürsüde be
yan etmeyi memleket vazifesi sayıyoruz. Bu yet
ki kalkmış değildir, bu yetki devam etmektedir 
ve bütün bu anlaşmalara rağmen, Lefkoşe an
laşmalarından doğan müdahale hakkımız hukuk 
plânında devam etmektedir. Bunu Makarios'un 
da bilmesi lâzımdır, Yunan Cuntasının da bil
mesi lâzımdır ve ancak bunu bilmektir ki on
ları yola getirecektir. (Alkışlar) 

Bir noktayı arz edeyim, Güven Partisi olarak 
bir genel görüşme önergesi verdik biz. Neden 
verdik? Onu da arz edeyim arkadaşlar. G-enel 
görüşme önergemizin metni incelendiği zaman 
ileride görülecektir ki, bunu millî bir politika 
tesbiti, Kıbrıs -. Türk meselesinin ve Yunanis
tan - Türkiye münasebetlerinin uzun vadeli 
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M. Meclisi B : 12 

tirmeme hususunu halledeceksiniz. Müzakere
lerin bitinceye kadar devamını kabul edenler 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Süs Hükümetindir, Buyuran. 
(A. P. nin alkışları arasında Dışişleri Ba

kanı ihsan Sa-:ri Çağîayangil Kürsüye geldi
ler) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABEi ÇAĞ
LA YANGİL (C. Senatosu Bursa üyesi) — De
ğerli arkadaşlarım, Kıbrıs buhranının inkişaf
ları muvacehesinde Hükümetin devlet idaresin
deki aşikâr sorumluluğu ve sarih delillere müs
tenit suçluluğu mevcut bulunduğu iddiasiyle 
Ankara Milletvekili Sayın Alparslan Türkeş 
tarafındım, Anayasanın 89 ncu maddesi uyarın
ca, Hükümet Başkanı hakkında gensoru açıl
ması isteği Yüksük Mecliste müzakere olun
maktadır. 

Sayın Milletvekili tarafından öne sürülen 
iddialara mesnet olmak üzere ortaya konulan 
gerekçeler de şunlardır: Saym Türkeş'e göre, 
Boğaziçi ve 6-eçitkale köylerine tevcih edilen 
son saldırılarda Kıbrıs buhranı en kritik nokta
sına gelmiştir ve karşımıza da üç alternatif çık
mıştır. Bunlardan biri anavatandaki Türk Dev
leti tarafından Kıbrıslı soydaşlarımızın imdat
larına koşularak onları canavarın ağsından 
kurtarmak. 

İkincisi; dört yıllık şerefli direnmelerine 
son verilerek, Kıbrıs'ta yacıyan kardeşlerimi
zin mukadderatını Rum yöneticilerinin iradele
rine terk etmek, 

Üçüncüsü, Türk Devlet idarecilerinin şimdi
ye kadar yaptıkları gibi, askerî hazırlıkları bir 
blöf halinde kullanarak, kâğıt üzerinde kalmı-
ya mahkûm bâzı talepler öne sürdükten sonra, 
bunların sağlandığı iddiasiyle Türk halk efkâ
rını aldatmaya çalışmak. 

Sayın Milletvekili bizim Hükümetimizin... 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Ankara) — Sadece 

milletvekili değil, aynı zamanda C. K. M. P. 
Genel Başkanı adına verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, Lütfen müdaha
le etmeyin. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGÎL (Devam
la) — önergenizde yalnız Ankara Milletvekili 
var, öyle imza atmamışsınız, önerge yanımda. 
(Gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ar
kadaşlar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI-İHSAN SABEÎ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — — Sayın Milletve
kili bizim Hükümetimizin bu üç alternatiften 
on kötüsünü, en şerefsizi olan üçüncüsünü seç
tiğini, bu itibarla Hükümetin.hakkında gensoru 
açılması istediğini de belirtiyor. Ben mülâha
zalarımı bu esaslara göre Yüksek Meclise arz 
edeceğim, zannediyorum ki, meseleyi yanlış 
vaz'etmedim. Saym milletvekilinin önerge
sinde sarahatle ifadesini bulan görüşler bu nok
tada toplanıyor. 

O halde Sayın Türkeş'in Hükümetimiz ta
rafından seçildiği iddia olunan hareket tarzını 
bir defa daha gözden geçirelim. 

Bu iddia esas itibariyle Kıbrıs meselesinde 
Türk Devlet idarecilerinin şimdiye kadar yap
tıkları gibi, askerî hazırlıkları bir blöf halinde 
Inıllandığı, birtakım yararsız, faydasız netice
lerle yetinip Türk halk efkârını aldatmaktan 
ibaret olduğu şeklindedir. Bugünkü Hükümetin 
de aynı yolda yürüdüğünü, hatada devamey-
lediğini iddia ediyor. 

Eerşeyden evvel şunu söylemek isterim ki, 
bu, bizim Hükümetimizi suçlamakla kalmaz. 

i Kıbrıs ihtilâfının başından beri gelmiş geçmiş, 
S Türk Milletinin kaderine el koymuş veya sahi-
I bolmıış bütün iktidarları çok ağır bir töhmet 

altında bırakan vahim bir iddiadır. 

TALAT KûSEOĞLU (Hatay) — Kendisi 
do dâhil... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABEÎ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Yine şu hususu da 
belirtmek mecburiyetindeyim ki, 1,5 yıla yakm 
bir devresi, bizzat önerge sahibinin faal bir şe
kilde geniş yetkilerle katılmış olduğu bir ikti-
îara aidolan zaman içinde, milletin kaderini 
elinde tutmuş olan bisden evvelki hükümetle
rin Kıbrıs siyasetini hangi zihniyetle idare et-

I tikleri yolunda bir hesapla ilgimiz yoktur. Bu 
I hesabı ilerde tarih, münakaşa, muhakeme eder, 
İ I ükmiinü verir. 

| Bize gelince; Hükümetimizin Kıbrıs rnesele-
| liyle ihtilâfın basından beri meşgul olmadığı bir 
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gerçektir. Biz bu dâvayı, emrivakileri Anaya
sa ihlalleri, adada fiilen kurulmuş kuvvet den
gesizliği, uluslararası ihtilâtları, Birleşmiş 
Milletlere intikal etmiş siyasi durumu ile, ya
ni bütün veçheleriyle birlikte devraldık. Bugün 
bunun hata veya sevabı üzerinde münakaşa 
devresinde değiliz. Biz, bu hali bir mazeret 
veya şikâyet konusu yapmadan, bulunduğu
muz yerden ele alarak, milletimizin Kıbrıslı 
soydaşlarımızın menfaatlerini koruyacak ve 
son âna kadar barışçı yollara deniyerek so
nuçlandırın ak niyetiyle hareket etmişizdir. 
Bıı itibarla ben, bu idlialann cevabıma Hükü
metimize taallûk eden kısmiyle ele almakla ye
tineceğim. 

Hükümetimiz Kıbrıs meselesini blöflerle, 
halin aldatmak gayesiyle tedvir etmekte oldu
ğu iddia?}, kimden gelirse gelsin; bunu şiddet
le ve nefretle reddederiz. (A. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar ve «bravo» sesleri) Biz, Kıb
rıs meselesinin önemini, millî bir dâva olduğu
nu, Türkiye'nin ada üzerindeki tarihî strateji 
haki aram, Kıbrıslı soydaşlarımızın güvenlik ve 
meşru, haklarına müdafaa ile görevli bulundu-
ğumuzu ve bunların her Türk Hükümeti için 
bir haysiyet ve şeref meselesi olarak ele alın
ması icabettiğini gayet iyi biliyoruz ve bu 
şuurla hareket ediyoruz. Bizim iddiamız, son 
hâdiselerle meydana çıkan buhranı, sayın mil
letvekilinin alternatifleri arasında sayılan bi
rinci şekliyle, yani kendisi tarafından, Kıbrıs
lı soydaşlarımızın imdadına koşularak onları 
canavarın ağısından kurtarmak, tabiriyle ifa
de edilen gayenin tahakkuku için kullandığı-
mızdıi'. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 
Biz, bu görüşümüzü ifade ederken, sayın mil
letvekillerinin fikirlerini açıkladığı sırada 
bu kürsüden ifade ettikleri gibi değil, Önerge
sinin metninde yazılı esas maksadı istihdaf edi
yoruz. Zira önergedeki görüşle, sayın milletve
kilinin burada söylediği arasında büyük fark
lar var. 

Sayın Türkeş'in birinci alternatif olarak 
önergesinde öne sürdüğü formülde bizim ka-
fcldığımuz noktaları şöylece özetliyebilirim: 
Geçitkale, Boğaziçi köylerine yapılan şenî 
cavüsler neticesinde çok had bir şekilde mey
dana bir buhran çıkmıştır. Doğru. Bu buhranı 
halletmek lazımdır. Doğru. Bu buhran, cemaa

timiz, onun tabiriyle, canavarın ağızmda bıra
kıldıkça, bizim tâbirimizle, Türk cemaatine yıl
lardır bu şekilde yapılan taaddileri, soydaşları
mız üzerindeki devamlı tehdit unsurlarını or
tadan kaldırmadıkça izale edilemez. Bu da doğ
ru. Buraya kadar mutabıkız. 

Sayın milletvekili buraya geldikleri zaman 
böylo konuşmadılar. Bir buhran, halli icabeder 
ve Türk cemaatinin üzerindeki sürekli tehdit 
ortadan kaldırılmalıdır, demediler. Evvelâ ba
rıştan bahsettiler, Türkiye'nin ananevi bir şe
kilde andlaşmalara sadakatinden bahsettiler, 
sulhçu siyasetinden bahsettiler, güzel bir gi
rizgâh yaptıktan sanra, madem ki Geçitkale 
- Boğaziçi hâdiseleri olmuştur, evvelâ Megelo -
idea kökünden Bilinmeliydi, Kıbrıs kontrol 
altında tutulmalıydı, Patrikhane» Batı Trak
ya dâhil bütün Yunan meseleleri Kıbrıs mese
lesiyle baraber halledilmeliydi, buyurdular. 
Önergelerinde yok. önergelerinde istihdaf et
tikleri maksat, buhranı halletmek. Kürsüde 
ifade ettikleri maksat bütünüyle, hattâ bütü
nüyle değil, bütün yan cepheleriyle Kıbrıs'ı 
ve Türk - Yunan meselelerini beraber hallet
mek. Evvelâ bu mümkün mü, lâzam mı, doğru 
mu meselesi bakımımdan münakaşa edilmeye 
değer bir keyfiyettir. Kıbrıs meselesi gibi, ne 
şekilde aldığımızı, yukarıda bir nebze îmaen 
izah ettiğim çetrefil siyasi bir meseleyi, bir buh
ranın ağar şartları altında ve ağır tehdidi al
tında süratle çözeceksiniz, buna ait şartlanmı
şı vaz'edeceksiniz. Bidayetinde sayın millet
vekili barışçı, yolu da işaret ettiğine göre ve 
her harb tehdidinde bir barış altarnatif mev-
cııdolmasa iktiza etmesi bir vecibe olduğuna 
göre ya bunları yapın, ya harb var diyecek
sin. Bir buhranın bu şartları altında, buhran 
mı. çözülür, yoksa böyle siyasi bir ihtilâf, bir 
mesele mi çözülür meselesi ayrı şeylerdir. 
Kıbrıs'ı hiç olmazsa kısmen kontrol altına ala
lım, hiç olmazsa şunu yapalım.. E! Bu buhra
nın içinde o, hiç olmazsa yapalım dedikleri, 
şeylerle elde edilecek neticeyle, bu şekilde el
de edilmiş neticelerin mukayesesi de ayrı bir 
önem arz eder. Evvelâ bu ciheti sarahatle be
lirttikten sonra bir buhran şartları içinde bu 
kadar çetrefil bir siyasi meselenin çözümüne 
lüzum ve imkân olmadığını kaydettikten sonra, 
bu konuda görüşlerini belirtmiş olan muhte-
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rem siyasi partilerin sözcülerine, bizi dikka
te sevk eden, teyakkuza sevk eden ikazları için, 
teşekkür ederim, hassasiyetlerine katılırım, 
destekleri karşısında duydumumuz ve hisset
tiğimiz kuvveti minnetle ifade ederim. 

Ben, bu konuşmalardan iki hatibin sözle
rine zaruretle temas edeceğim. Birisi kendi 
partimin sözcüsü Sayan Aydın Yalçın'm söz
lerine değineceğim, birisi T. t. F. nin sözcüsü 
Sayın Boran'in sözlerine değineceğim. Benim 
partimin sözcüsüne değinmem, muhterem ar
kadaşımın dikkatle dinlediğim, izlediğim ko
nuşmasına, zannıma kalırsa, kendi düşüncele
ri, grupumuzu ihata eden fikirlerim Hükümeti
mize ışık tutan yolların dışında bir mâna ve
rilmiş olmasanın endişesidir. Sayın Yalçın'ı Tür
kiye'yi her ne pahasına olursa olsun barıştan 
gayri bir şey düşünmiyen, barışçı olmak için ica
bında zilyet ve teslimiyeti göze alan bir zihniyet 
içinde farzeder, telâkki eder bir halde mütalâa 
ettiğini zannetmiyorum. Belki arkadaşımın 
ifade silsilesinden veya mizacındaki .itidalin 
ifadesine aksinden bu mâna çıkmış olabilir. 
Ama, sureti katiyede arkadaşımın Türkiye'
nin haklarını, şerefini vikaye hususunda hepi
miz kadar büyük hassasiyet . taşıdığını, hele 
bu azmin trupumuzda ve Hükümetimizde en 
kesin şekilde mevcudolduğunun çok yeni bir 
imtihanını hâlâ vermekte olarak huzurunuza 
gelmiş olduğumuz iddiası ile ispat ederim. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Behice Boran'in... (A. P. sıralarından, 
«Hatice» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-

LAYANOİL (Devamla) — Meselenin teşhisi
ne giriştiği zaman, zihinlerde tereddüt uyan
dırması melhuz bâzı suallerini ve bize göre bâ
zı. yanlış teşhislerini bir açıklama ile giderebi-
lirsem kendisinin girdiği tereddütlerden sıy
rılmasına yardımcı olursam, memnun olaca
ğım. 

Sayın hatip çok şey söylediler. Fakat, umu
miyetle üzerinde durmak istediğim bir iki hu
sus vardır. Buyurdular ki, «gazetelerde oku
duk, anlaşma yapılıyormuş, pek çok şeyler bu
lunuyormuş içinde, ama burada Londra ve Zü-
rih'in yürürlükte olduğunun kabulüne dair 
hiçbir iz yoktur. Hükümetiniz bidayetinde 

hiçbir iz yoktur. Hükümetiniz bidayetinden be
ri meselenin esasını, özünü değil, buhranı hal
letmek gayesiyle hareket ettiği için bütün dik
kat ve itinasını bu nokta üzerine teksif etmiş 
ve bugüne kadar müdafaa ettiği görüşe, ken
di haklarına, Kıbrıs meselesine hangi açıdan 
bakılıyorsa o esaslara keder verecek hiçbir un
surun bu çağrıda bulunmamasında büyük has
sasiyet göstermiştir. O açından bu çağrıyı tah
lil edersek evvelâ Londra ve Zürih Anlaşma
larının yürürlükte olduğuna dair ima yok, de
melerine rağmen, çağrıda sarahaten Türk ve 
Yunan kontenjanları dışındaki birliklerin dı
şarı çıkarılacağı kaydının muahedelerin sarih 
bir teyidi olduğunun ifadesi olarak kabulü 
lâzımgelir. 

Buyurdular ki, U,Thant,ı Birleşmiş Millet
ler arkasına alarak bizim görüşlerimizi çü
rütmenin vesikalarını hazırlıyor, musibetten 
nimet çıkarıyor mânasına aldım, belki yanlıu 
teşhis ettim ve müdahale hakkımızın bu şe
rait içinde ortadan kalktığını iddia ettikleri 
neticesine vardım. Ben bu çağrının kısa bir de
ğerlendirilmesini mâruzâtımın devamı sıra
sında yapacağım. Ancak, müdahale hakkımı
zın burada da nasıl teyidedildiğine ve ilk de
fa apaçık bu konuyu şimdiye kadar telâffuz 
etmemiş bir merci tarafından nasıl belirtil
diğine bir misal arz etmek istiyorum: 

Evvellâ bu çağrı, kontenjan dışı kuvvetle
rin geri çekilmesine matuf kısmı ile, çağrıda 
da işaret edildiği gibi, tarafları ilzam eden 
istişarelerin bir mahsulü olarak teessüs et
miş bir mutabakatin, çağrıya geçirilmesine lü
zum olmıyan kısımları dışındaki haliyle ay
nen içine almaktadır. Diğer kısmı da, yine 
çağrıda işaret edildiği gibi, birtakım « ö l 
melere mesnet teşkil etmiş, fakat öbürü gibi 
tarafları ilzam eden istişare haline gelmemiş 
kısımları ihtiva etmektedir. Her üç tarafa hi-
tabettiline göre çekilme kısmı iki taraf için 
operatif mahiyettedir, diğerleri bir tavsiye, 
bir icra, bir lüzum ve bir davettir. Genel Sek
reterin iki devlet arasında, Türkiye ile Yunanis
tan arasında Türk cemaatinin üzerindeki 
tehdidin kaldırılması için ikinci mühim un
sur olan silahsızlanma ve pasifikasyon tedbir
leri üzerindeki mutabakatı aynen çağnva ko
yarak: «Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin oy-

— 345 — 



M. Meclisi B : 12 4 . 12 . 1967 0 : 1 

naması istenilebilecek daha ileri rol hususunda, 
bunun Güvenlik Konseyi tarafından alınması ge
rekli karara bağlı olarak silahsızlanmaya ne
zareti ve bütün Kıbrıs halkının güvenliğini 
karşılıyacak şekilde iç güvenliğinin korunma
sını sağlıyacak, pratik tertipler de dâhil olmak 
üzere, Kıbrıs'ta sükûnetin ve barışın gerçek
leşmesi hususunda Birleşmiş Milletler kuvvet
lerine daha şümullü bir görev verilecek şe
kilde, bu kuvvetlerin yetkilerinin genişletme
sini kapsıyabileceğini anlamaktayım. Aynı za
manda bu tarafların yekdiğeriyle direk tema
sında şimdiye kadar görülen güçlüklere bir 
işaret ve bir hizmet olmak üzere de bu husus
ta dostane teşebbüslerimi, talepleri üzerine ta
raflara sunacağım tabiîdir.» 

Şimdi bu noktaya Sayın Boran'ın dikkatini 
çekeceğim. «Yukarıda belirttiğim şekilde ha
reket tarzının Kıbras üzerinde savaş tehdidi
ni uzaklaştıracağına itimadım vardır». Kıbrıs 
üzerindeki savaş tehdidi kimin tarafından ya
pılabilir ve bunlar yapılmazsa savaş çılw İh
tan ne demektir. Bir genel sekreter, belki de 
teessüs etmemiş bir mutabakatı buraya zik
rederek; ya bunlar yapılır, ya savaş çıkar, di
yor Savm Boran bu kadar açık bir metinden; 
UThant'ı arkasına alarak Türkiye'nin müda
hale hakkını ortadan kaldırmıştır neticesine 
varırsa, o zaman ya dikkatli okumadığına, 
ya dikkatli okumasına rağmen kafasının ar
kasında bir maksat taşıdığına hükmetmek ız-
dırarmda kalırım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Bâzı şüpheli düşüncelerden sayın hatip de 
kendini kurtaramamıştır. Hükümet yine oyu
na gelmiştir, Hükümet yine bir tertip içinde
dir... Ben anlamıyorum, Yunan askeri çekile
cek diyorlar, çağın, çıkıyor. İş tahakkuk saf
hasına giriyor. Pasifikasyon yapılması için 
icabeden şeyler hazırlanıyor. Tertip karşısın
dayız... Yunan askerleri zamanında Adaya 
tranpetle, bando ile, mızıka ile gayet rahatlık
la girerlerken yapılmayan itirazlar Milletler
arası bir platformda çıkılması sağlanınca hep 
birden karşımaca çıkıyor. 

BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Çekil
mesine itiraz etmedim, teminatı nedir çekilme
nin? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

ALİ KARCI (Adana) — Trampetle çıktı. 
ğinı biliyordun da neden müdahale etmediniz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGlL (Devamla) — Sayın Feyzloğlu, üç 
cevap tekemmül ettikten sonra mı yürürlüğe 
girecek, yoksa iki cevabın verilmesiyle mi 
yürürlüğe girecek ve müeyyidelerin kontrolü 
ne olacak, buyurdular. Hakikaten bu kontrol 
meselesinde uyanık olmak, hassas bulunmak 
yolundaki mülâhazalarına katılıyorum, ve Hü
kümetin de aynı hassasiyetle bu kontrolü sağ-
lamefc için müşterek tedbirler almak sure
tiyle lüzumlu neticelerin istihsali içinde bulun
masına itimadını rica ederim. 

Bir tereddütleri daha olo û. Asker çıkıyor, 
teçhizat var, ağır silâhlar var. Şunu da arz; 
edeyim ki, bu çekilmeyi bütün yönleriyle kap-
sıyan anlaşmada, ağır ve hafif bütün teçhizat, 
hepsi de dâhil bulunmaktadır. Tabiî gensoru 
açılsın mı açılmasın mı yolundaki bir müza
kereyi açılmadan, bütün aynntılariyle açılır 
hale getirmiş vasfa sokmamak için, büyük 
teferruat ile öne sürülen iddialan teker te
ker şimdiden cevaplamak istemiyorum. Eğer 
bu hususa karar verilirse rahatlıkla, enine 
boyuna görüşeceğiniz mevzulardır. Ancak 
önergenin tarzı tahririnde işaret ed'ldiği 
gibi, buhranı çözmek maksadına matuf olarak 
o azimet noktasından hareket edilince ve bi
zim de Türk Cemaatinin üzerindeki devamlı 
tehdidi kaldırmak, sayın önerge sahibinin 
iddiası veçhile, «cemaati canavar ağzında bı
rakmamak» gayesiyle hareket ettiğimizi iddia 
ettiğimize göre, Türk Cemaatini tekerrür 
etmekte olan bu tecavüz ve teadilerden kur
tarmak için ne yapılmalıdır? Soydaşlanmız 
üzerindeki devamlı tehdit unsurlan nelerdir 
noktasının vuzuha kavuşturulması ve tedbir
lerin de buna göre alınması icabedeceği aşi
kârdır. Biz dedik ki, yıllardır Türk Cemaa
tini Adada mazlum ve mağdur duruma düşü
ren başlıca unsur, Adada fiilî bir durum ya
ratan kuvvet dengesizliğidir. Bu kuvvet den
gesizliğinin en ağırlık taşıyan tarafı da Ada
ya gayrimeşru surette girmiş Yunan kuvvet
leridir. Dengesizliğin bu kısmı izale edilme-
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dikçe buhran devam eder. Kuvvet dengesiz
liğinin ikinci unsuru Adada miktarı ölçüsüz 
derecede çoğalmış iç kuvvetlerdir. Bunlar 
da bugünkü anormal durumun istilzam ettiği 
zaruri, asgari asayiş kuvvetleri her iki taraf 
için mahfuz tutulmak üzere muayyen sevi
yeye indirilmelidir. Bize göre, Cemaatimizi 
devamlı tehdit altından kurtaracak başlıca 
çare, bunlardır. Ancak şurası daima dikkatte 
tutulmalıdır (ki, ikinci husus; yani iç kuv
vetlerin silâhsızlanması ve alelûmum pasifikas-
yon tedbirlerinin hangi şartlarla yapılacağı, 
ne suretle murakabe edileceği, Birleşmiş Mil
letler Kuvvetleri salâhiyetlerinin ne şekilde ge
liştirileceği gibi noktalarla taraflar arasın
da bâzı zaruri temasları, yine bâzı zaruri for
maliteleri ve bunların tahakkukunu icabetti-
ren, zaman ist\yen bir nitelik taşır. Bunun 
içindir ki, buhran devresinin içinde bütün 
bu şartların, tıpkı meselenin nihai çözüm yolu 
gibi, halli gibi tesbit edilerek o yolda yürü-
nülmesi imkânı yoktur. Ama, bu noktanın 
vuzuha kavuşmasında, bir prensip mutabaka
tına varılmasında tarafların bu lüzumu idrak 
ve tekabbül etmelerinde fayda vardır, zaru
ret vardır. 

Şimdi, bizim iddialarımız bu olduğuna göre, 
istihsal ettiğimiz neticeleri de bu noktalar göz 
önünde bulundurulmadj,kça değerlendirmek im
kânı olmaz. Şu hale göre, barışçı yollarla 
bugün varılmış olan neticelerin bu maksadı 
ne dereceye kadar sağladığı hususunu tetkik 
edersek, hedefle netice arasında isabetli bir 
mukayese yapmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Yapılan diplomatik gayretlerin vâsıl ol
duğu neticeyi tesbit eden tek, yegâne vesika 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çağrısın
da ve bunlara muhatabolan tarafların verdik
leri cevapta görülüyor. Bu konuda tetkike de
ğer resmî beyanlar da yapıldı. Bu hususların 
tahlili bizi şu şekilde vuzuha kavuşturacaktır. 

Ortava çıkan anlaşma zemini üzerinde 
Türk - Yunan kontenjanlarının dışında Ada
ya sokulmuş kuvvetlerin, yine bu anlaşma ze
mininde tesbit edilen esaslar dairesinde, ki, 
onların çağrıda yer almadığını arz etmiştim, 
Adadan çekilmesi kararlaştırılmıştır. Yunanis
tan Hükümetinin bu anlaşmayı iyi niyetle, 
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süratle tatbik mevkiine koymak istediğinin 
bir delili olmak üzere, geri çekilmenin he
men başlamasını temin edebilmek için, bu 
sabah Salamin Limanından hareket eden bir 
gemiyi, gerekli ikmalini tamamlıyarak Kıbrıs'a 
sevk ettiği ve şu anda bu geminin Kıbrıs'a 
varmcik üzere bulunduğunu da Yüce Heyeti
nize arz ederim. Biz bu geri çekilmenin, anlaş
manın bütün veçhelerini kapsıyan esaslar daire
sinde sona erdirileceği hususunda ki, 
mutabakatın aksaksız olarak yerine getirilece
ğini ümidederiz. Aynı zamanda bu konuda bir 
ihtilâf yaratmanın sadece anlaşmanın ihlâli ha
linde kalmayıp, bu anlaşmanın barışçı yollarla 
istihsaline yardımcı olan bütün dost devletler, 
uluslararası çevrelerde de şartları bozan taraf 
hakkında haklı bir tepki yaratacağına, yeni 
buhranlara sebebiyet vereceğine da inanırız. 

Cemaatımızı tehdideden iç kuvvetlerin silâh
sızlanması ve pasifikasyonu konusundaki elde 
edilen neticelerde şunlardır : Cemaatımızın üze
rindeki devamlı tehdidin, ancak iç kuvvetlerin 
muayyen seviyede silâhsızlanması ve kuvvet 
dengesinin temini ve bunlara ek olarak pasifi-
kasyon tedbirlerinin almmasiyle kabil olacağı 
hakkındaki görüşümüz, Yunanistan dahil, dost 
ve yardımcı devletler ve bizzat Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreteri tarafından da benimsenmiş
tir ve üç devletin muhatap olduğu çağrıda yer 
almıştır. Üstelik bu tedbirler alınmadıkça Kıb
rıs üzerinden savaş tehlikesinin kalkmış sayıla-
mıyacağı da çağrıda açık olarak belirtilmiştir. 
Bu tedbirlerin alınmasında daha evvel Türki
ye - Yunanistan arasında bir mutabakat mev
cut olduğuna ve bu çağrıya müspet cevap ver
mekle bu mutabakat fiilen de teyit ve tevsik 
olunduğuna göre, ya bu tedbirleri çağrıda ta
rif ve tavzih edildiği şekilde ve ona mutabık 
olanlarla birlikte almaya katılmak ve bu ted
birlerin alınmamasından mütevellit doğacak sa
vaş tehlikesine sorumluluğu ile muhatap olmak
la sebebiyet vermek şıkkını ihtiyar etmek, ka
tılmamış olana kalıyor. 

Bu inkişaf ve hedeflerimizin bu kadar geniş 
bir çevrede benimsenmiş olmasının gerek bugün 
için, gerekse bu gayelerin yerine getirilmemesi 
halinde yapılacak işler için, gerekse behemahal 
ve süratle sona erdirilmesi icabeden ihtilâfın ni-
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hai çözüm yolunun tesbiti bakımından arz et
tiği önem çok büyüktür. 

Bundan böyle Hükümetimizin dikkatli ve ti
tiz itinası bir yandan cemaatimiz üzerindeki teh
didin süratle kaldınlarak kuvvet dengesizliğinin 
izalesi, bir yandan da bizi harbin eşiğine kadar 
getiren Kıbrıs meselesi esasının, yine kabil olur
sa barışçı yollarla, fakat mutlaka ve behemahal 
süratle çözülmesinin teminine matuftur. Bu ko
nuda dayandığımız en büyük kuvvet, başlıca Yü
ce Meclisin iradesiyle bizi kâfi yetkilerle teçhiz 
etmiş olan ve bize tesanüdü ile büyük destek ol
muş olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kara
rı ve son hâdiselerde de azmini ve kudretini ci
hana ispat etmiş olan Türk Ordusunun kesin ira
deli hareketleri olacaktır. (Alkışlar) 

Gensorunun açılıp açılmamasına gelince : Hü
kümetimiz her an her hususta Yüksek Meclisin 
murakabesine tabidir. Bu murakabeyi kendisi 
için hem lüzumlu, hem yapıcı bulmakta ve şerefli 
bir vazife saymaktadır. Sayın Erim, büyük bir 
makulât içinde yaptığı konuşmada bu ihtilâfı 
şimdi konuşmakta bir mahsur var mı yok mu? 
Hükümet söylesin buyurdular. Hükümet, mües
sesesi mevzuubahsolduğu zaman, böyle bir itiraz 
ile huzurunuza çıkamaz. Mahzur olup olmadığı
nın takdiri ise, şartlar ve hâdise ortada olduğuna 

göre, hepimize ait bir keyfiyettir. Cereyan eden 
müzakereler neticesinde böyle bir gensorunun 
açılmasına lüzum olmadığının takdiri elbette ki 
Yüksek Meclise aittir. Biz huzurunuzda bu ka
rarı hürmetle ve bütün iyi yüreklerimizle tered
dütlere yardımcı olmak için karşılamaya ama
deyiz, 

Değerli arkadaşlarımı saygılarımla selâmlı-
yarak yüksek huzurunuzdan ayrılıyorum. (A.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ankara 
Milletvekili Sayın Alpaslan Türkeş'in Kıbrıs 
mevzuu ile ilgili gensoru açılması hakkındaki 
önerge üzerinde evvelâ önerge sahibi, sonra söz 
alan grup temsilcileri ve nihayet Hükümet adı-
na Sayın Dışişleri Bakanı konuşmuş bulunuyor
lar. Şimdi Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
bu gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
ması hususunu oylıyacağım. Gündeme alınmasını 
kabul edenler lütfen parmak kaldırsınlar... Alın
mamasını kabul edenler.... Reddolunmuştur, 

Muhterem arkadaşlar, vakit bir hayli geçti. 
ö Aralık 1967 Çarşamba prünü saat 15.00 te ya
pılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik 
toplantısından sonra toplanılmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ankara Milletvekili Alpaslan Türkeş/-

in, Kıibrıs konusunda takibedilen politika dola-
yısiyle Başlba'kan hakkında Anayasanın 89 nen 
maddesi gereğince 'bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (ıll/ı58) 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

ı3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle ıbu konuda Ana
yasanın '88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

4. — Ankara M ilet vekilli Hüseyin Balan'm, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince hir Meclis Araşıtırması açıl
masına dair önergesi (10/19) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalman ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

6. — Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar 
görmemiş binaların yanındaki betonarme bina
ların bir moloz yığını haline gelmesi nedenle
rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/21) 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 
olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

'8. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Oilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve teslbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önerıgeisi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İnce-
'sulu'nu'n tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın-" 
•ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

9. — İstanbul Milletvekili Üoşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Bü
yük halik kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

10. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, •,Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

İ l . — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 



B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yafeovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, .inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
kt'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba> 
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

7. — Ay'dın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO 'teşfki'Mjtmda görevli İngiliz Çavuşu hak-
ikımda, Tüılk 'kanunlarına göre, ne'den (kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/359) 

8. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, han
gi Ukfâsadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortaJk olldulkl arına ve bu teşekküllerin 
•sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 
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I 9. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, halen 

yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğu
na dair Millî Eğitim ve Dışişleri balkanlarından 
sözlü sorusu. (6/364) 

10. —- Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüs-
tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/389) s 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair Eenerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

14. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416) 

15. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/417) 

16 .— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, . 
Kastamonu Valisinin vazifesinden alınması sebe
binin ne olduğuna dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/418) 

17. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429) 

18. — Konya Milletvekili Nazif Kuracu'nun, 
I Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 

olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
I (6/430) 



19. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

20. — Konya. Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/434) 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/435) 

22. — Konya Mületvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
kavuşturma açıldığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/437) 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/439) 

26. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenıme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/441) * 

* 27. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/442) 

28. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in,' 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
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I düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanından sözlü sorusu (6/443)' 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkmmas* için 1965 ve 
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (>6/444) 

30. — Erzurum Milletveküi Adnan Şen-
yurt'un, 1§, Ziraat ve Emlâk Kredi (bankaları 
tarafından yaptırılmaikîta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda. ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân ıbaJkanlarıdan sözlü sorusu 
(6/449) 

31. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa-
tmalınımıası için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanımdan sözlü sorusu (6/452) 

32. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
İlkokul öğVetmen9phe de komut yapılmasınıı 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanımdan sözlü soruştu (6/458) 

33. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, 'Tunhal ve Ar
tova'ya ibağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağına dair Bayındırlık Bakamından sö-zlü so
rusu (6/465) 

34. —' Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin Valiliğince yerilen pasaportları vi- / 
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin 
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

36. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'mın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 

1 Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inışa ettirildiğine ve halen kimlerin 

I oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 



37. —- Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'm, 
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
ha£tabk derıs saatlerine ve 'bunların ıgirmedik
leri derişler için, diğer öğretmenlere ödenen üc-

* 
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/490) l 

38. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ıın, 
Afyon - ŞuHut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istıkaımetinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine daıir Ba
yındırlık Bakanından sözlü sıorasu (6/491) 

39. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa AkaPıın, Beden TeıMyesi Genel Müdürlü
ğünün, nenelerde .dini enim e tesisleri bulunduğu
na dair Devlet Bakamından sözlü ısıorıuisu (G/496) 

40. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim. Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) v 

41. —• Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. ('6/512) 

42. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

43. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

44. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku 'bulan hadiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a na'kil seböbine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

46. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
iğrençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. (6/522) 
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I 47. — Edime Milletvekili Türkân Seçkin'-

in, bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu ('6/523) 

48. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/524) 

49. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
m, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/5'25) 

50. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/526) 

51. — Gümüşhane Milletvekili Saibri özcan 
San'm, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) 

52. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçegine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

53. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Oifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

54. — Bitlis Milletvekili Cevdet Gdbol'oğlu'-
nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530) 

55. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

I ** 
56. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 

Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanm-

| dan sözlü sorusu. (6/532) 

57. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/533) 



58. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu insaası-

,nın, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534) 

59. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

60. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İsletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536) 

61. — Adana Milletvekili MaJhmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

62. — Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu 
(6/539) 

63. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

64. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

65. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

66. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

•67. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

68.*— Tekirdağ Milletvekili Kemal Netoioğ-
lu'mın, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla-
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rınm sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

69. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

70. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka* 
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547) 

71. — TraJbzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

72. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550) 

73'. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

74. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

75. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/553) 

76. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

77. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
ın, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seyelân-
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

78. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
ın, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/557) * 



79. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

80. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Genei 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 

81. — Afyon Karalhisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

82. — Afyon Karaıhisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

83. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

84. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü so-rusu (6/565) 

85. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

87. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/567) 

89. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe 'açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

88. — Sivas Milletvekili Nazim Arslan'ın Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/569) * 
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89. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-

ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edimıiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

90. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/571) 

91. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, Maraş'ın Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/572) 

92. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

93. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla
mamışı sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (G/576) ; 

94. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

95. — Isanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

96. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı olup olmadığına ı dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

• > . 

97. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık

larına 'dair Millet Meclisi B'aşjkanından sözlü so
rusu. (6/580) 

98. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miısıerfiğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, ha'kerete mâruz bırakılmaları se/bebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

99. — TraJbzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü 4çin 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü sorusu. (6/582) 
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100. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-

in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Mi'l'lî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

101. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Sosyal 'Sigortalar Kurumu Grenel 
Müdürlüğü i'le Adana Şubesindeki hizmetliler 
arasında vuîkubulan ihtilâfa dair Başbafoan 
ve Çalışma Balkanından sözlü sorusu. (6/584) 

102. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

103. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve iskân bakanlarımdan sözlü so
rusu. (6/586) 

104. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktiisalden kalkındırılması 'konusunda bir 
pl'ân olup olmadığına dair Barbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

105. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Felke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içjmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

106. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Samsun - Grerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne IkaJdar normal 'bir işletmeye açılımayış se-
befbine ıdair Bayındırlılk Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

107. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Balkanından söz
lü sorusu. (6/590) 

108. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yüık arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
'kavuşturulması için ne düşünüldüğünle dair 
Başbakandan söziü sorusu. (6/591) -

109. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Hilâfeti kurmaya çağıran broşür ve "tehdit 'mek
tuplarının Mmler tarafından hazırlanıp gönderil
diğine dair lç"iış1eri ve Adalet balkanlarından 
sözlf sorusu. (6/592) 

110. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Dinî bir Tnalksatla yurdumuza 

gelen Papa'nın, Cuımhurbaşkanı ve Baş/bakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

111. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Afyon Karahisar ili köylerinden 
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594) 

112. — Aydın <Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp (düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. 06/595) 

113. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'in, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/596) 

114. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları v yürüyüş 
sırasında topluım polislerinin tutuım ve davra
nışına dair İçişlerli Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

115. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

116. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599) 

117. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/600) 

118. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal,'m, 
Harşit Hidro Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü «orusu (6/601) 

119. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık- ve Sosyal Yardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

120. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
istifa eden ve geçici olarak vazifesine nihay«t 
verilen köy muhtarlarına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/603) 



121. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604) 

122. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605) 

123. — Kocaeli- Milletvekili Nihat Erim'in,. 
İzmit'de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606) 

124. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup konmıya-
cağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

125. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608) 

126. — Kocaeli Milletvekili Nihat ' Erim'in, 
İzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609) 

127. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610) / 

128. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/611) 

129. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 

130. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

131. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

133. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağlarm sebebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616) 

134. —• Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

135. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

136. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) 

137. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

138. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
in, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621) 

139. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kemboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
sınm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

140. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlarından sözlü soruşu. (6/623) 

141. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/624) 
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142. — Konya Milletvekili Nazim Kurucu'-

nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
rin elektrik ihtiyacına dair Köy İşleri Balkanın
dan sözlü sorusu (6/625) 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kal
kındırılmasına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/626) 

144. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Kadınhanı ilçesinin kalkınması 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Baş
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/627) 

145. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in Trabzon fabrikasında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem 
dâhilinde yürütüldüğüne dair Sanayi ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/628) 

146. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Fatsa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/629) 

. 147. — Konya Milletvekili Yunus Koçaik'-
ın, Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ayrılma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri 
(Bakanınlan sözlü sorusu (6/630)' 

148. — Ankara Milletvekili 1. Sıtkı Hatip-
oğlu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik sta
tülere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) 

149. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım 
Baıkanlığma sattığı elmaların fiyatına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

150. — Konya Miletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Estek Sanat Enstitüsünde elektrik ve 
motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker Okulu 
açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/633) 

151. — Istaıabtıl Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634) 

152. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra plânına alman 
barajlara ve Uluırmaik «uyunun taşmasının 
önlenmesine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/635) 

153. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes

tirme yolunum inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

154. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsali ile 
işçi ve memurlarına ödemem ücrete dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

155. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mım, 
Devlet Hava Yolları öemel Müdürlüğü ile ter
minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 

156. — ıSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
ıSiınop'um, Gerze ilçesinde tütün deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanımdan sözlü sorusu (6/639) 

157. — Sakarya Milletvekili Hayrettim Uy-
sal'ın, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/640) 

158. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakamından sözlü sorusu (6/641) 

159. — Mamisa Milletvekili Sami OBinicioğm.'-
mun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuma dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarımdan sözlü sorusu (6/642) 

160. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzoırum Çimento Fabrikasının inşasına dair ıSa-
mayi Bakamından sözlü Borusu (6/643) 

161. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin 
durumuma dair Tarım Bakanmdam sözlü soru
su (6/644) 

162. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'
in, Dizel lokomotiflerin Erzurum - Kars hattı 
arasımda da çalıştırılmasına dair Ulaştırma 
Bakamımdan sözlü sorusu (6/645) 

163. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve 
belediyeye ait arsaların dağıtımına dair İçiş
leri, îmar ve İskân bakamlarından sözlü soru
su (6/646) 

164. — ıSinop Milletvekili Niyazi özgüç'-
üın, Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşası
na me zamam başlanacağına dair Tarım Baka
mından sözlü sorusu (6/647) 

165. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
dair Ticaret ve Tarım bakamlarından sözlü so
rusu (6/648) 
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ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ* 
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt 
ve C. Senatosu Kars Üyesi Mehmet Hazer'in 
1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağn illerinde 
muhtaç, durumda olan halka dağıtılan buğday 
bedellerinin terkini hakkında kanun teklifi. 
(2/367) '(S. Sayası : 436) [Dağıtma Tari
hi : 18 . 7 . 4067] 
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