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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum I 
Dünkü Birleşimde yapılan gizli oturumla. 

ilgili tutanak özetinin okunması için gizli otu
ruma geçileceği bildirildi. 

t kinci Oturum 
(Gizlidir.) 

• Üçüncü Oturum 
Niğde Milletvekili Ruhi Soyer, Aksaray il

çesinde vukubulan sel baskını yüzünden zarar 
görenlere yapılan yardımın artırılması ve su 
mecrasının düzenlenmesi, 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut, hasat 
mevsiminin yaklaşması dolayısiyle çiftçilerin ih
tiyacı bulunan ve piyasada bulamadıkları orak 
iplerinin temin edilmesine dair Hükümetçe ted
bir alınması, 

Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut, Zeytin-
yağ piyasasında hüküm süreli buhrana temasla 
zeytinyağ müstahsilinin korunması bakımından 
Hükümetçe gerekli tedbirin alınması ve -

Bilecik Milletvekili §adi Binay'da, Millet 
Meclisi tutanaklarının gee yayınlandığı ve bu 
konuda Başkanlıkça tedbir alınması hususların
da gündem dışı demeçte bulundular. 

Sayın üyelerden bazılarına Başkanlık Diva
nı tezkeresinde yazılı sürelerle izin verilmesi 
kabul edildi. 

İsparta Milletvekili Mustafa Cülcügil'in 
Cumhuriyet Senatosu İsparta üyeliğine seçildi-

2. — GELEN 

Kaparlar 
I. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/505, O. Senatosu 1/389) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 537 ye 1 nci ek) 

ği için Milletvekilliğinden çekildiğine dair ya 
zısı okunarak bilgiye sunuldu. 

Sosyal Sigortalar kanun tasarısının, Ana
yasanın 92 nci maddesine göre Cumhuriyet Se
natosunca yapılan inceleme süresi hakkında 
Millet Meclisi Ceçici Komisyonu ile Anayasa 
Komisyonu raporları ve Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlıkları tezkereleri, 
üzerlerinde yapılan görüşmelerden, sonra, Ceçi-
ci Komisyon raporu reddolunarak, tasarı, üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler görüşülmek üzere Ceçici Komisyona ve
rildi. 

Disiplin mahkemeleri kuruluş, yargılama 
usulü ve disiplin suçları ve cezaları hakkında 
kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve. Millet Meclisince be.nimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri üzerinde bir süre 
görüşüldü. Karma Komisyonun metinleri kabul 
olunarak tasarı kanunlaştı. 

17 . fi . 1964 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere (Saat : İS,45 te) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Siirt 

M ek ki Kaskin tfüreyya Öner 

Kati]) 
Balıkesir 

Mithat Şükrü (Javdarağlu 

KÂĞITLAR 

2. — • Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında- kanım teklifi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 2/709, C. Senatosu 
2/128) (('Umdeme) (S. Sayısı : 717) 



B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Süreyya Öner (Siirt) 

.BAŞ iv AIV — liirlcîjiıni açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Lütfen anahtarlan çevirip yok
lama oylarınızı işaret buyurunuz. 

(Yoklama, yapıldı.) 

BAŞKAN' — Yoklama işlemi bitmiştir. Ekse
riyetimiz vardır, gündemin görüşülmesine başlı
yoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

./. -— Partiler (trup temsilcilerinin ve Hükü
met temsilcisinin kaUlmasiyle hazırlanan, çeşitli 
konularla ilgili Meclis çalışma gün ve saatlerinin 
tesbit şekline elair protokol. 

BAŞKAN — Parti Meclis (Jrup Başkanlariy-
le Meclis Başkanlık Divanı, arasında yapılan bir 
protokolü okutuyorum. 

«(ıiindemde birikmiş işlerin çokluğu nazara 
alınarak ve Meclislerin Temmuz 1964 ortaların
da tatile »'irmeleri imkânını sağlamak üzere Mil
let Meclisi Başkanının başkanlığında Partiler 
Meclis Urup Başkanları ve Hükümet temsilcisi
nin iştirakiyle yapılan toplantı sonunda aşağıda 
tesbit edilen esasların Millet Meclisi (ienel Kuru
lunun tasvibine arzına karar verilmiştir. 

1. — Meclislerin tatil kararı alacağı tarihe ka
dar Cumartesi ve Pazar günleri hariç her gün 
saat 15 ten H) a kadar toplaııılacaktır. 

2. — Pazartesi günleri tek görüşmeye tabi iş
ler görüşülecek ve bu işlerin sırası Meclis Başkan
lığınca düzenlenecektir. 

3. — Salı ve (Jarşanıba günleri münhasıran 
haklarında öncelik ve ivedilik kararı alınmış ve 
Hükümetle Partiler (trup Başkanlarının müşte
rek önergeleriyle alınacak olan tasarı ve teklifler 
görüşülecek ve bunların sırası da Hükümet ve 
(frup Başkanları ile mutabık kalınarak Başkan
lıkça tesbit edilecektir. 

4. — Perşembe ve (•uma günleri münhasıran 
Anayasanın 7 nci geçici maddesine tabi kanun

lar Başkanlıkça tesbit edilen sıraya göre görüşü
lecektir. 

il. —• Anayasanın f)'J nci maddesine göre kuru
lan Karma Komisyonlar ile Senatodan gelen ka
nunlar ve Yergi ve Bütçe Aktarma kanunları, 
yukarıdaki esaslara tabi olmaksızın her gün ve di
ğer bütün işlere takdimen görüşülecek ve bunla
rın sırası da. Başkanlıkça tesbit edilecektir. 

6. — Sözlü sorular (•uma günleri saat 17 den 
sonra görüşülecektir. 

7. — Yukarıdaki esaslara göre Başkanlıkça 
tanzim edilecek gündemde değişiklik yapılmama
sı uygun görülmüştür. 

Buna rağmen, değişikliği mutazammın önerge 
verildiği takdirde, bunlar evvela Başkanlık Diva
nında görüşülerek önerge Başkanlık Divanının 
mütalâası ile birlikte (ienel Kurula arz edilecek
tir. 

Millet Meclisi A. T*. Meclis (Jrupu 
Başkanı Başkanı 

Kuad Sirmeıı Mahmut Jiıza Bertan 

(dlP. Meclis Urupu 
Başkan V. 

\)v. Kemali Beyazıt 

.VIP. Meclis (îrupu 
Başkan V. 

İsmail Hakkı Akdoğan 

CKMP. Meclis dVııpu 
Başkan V. 

Ramazan Demirsoy 

YTP. Meclis (inıpıı 
Başkan V. 
Sekin İnal 

Hükümet Adına 
Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin» 

— 595 — 



M. Meclisi B : 107 
BAŞKAN — Hükümet temsilcisinin de ha

zır bulunduğu Meclisimiz Başkanı ve Meclisi
miz Grup Başkanvekillerinm hazırladığı proto-

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresi üzerinde gö
rüşmeye başlıyoruz. 

C. K. M. Partisi Grupu adına Sayın Cevad 
Odyakınaz, buyurunuz. 

Yalnız arkadaşlarımızın konuşmalarında giz
li celsedeki konuşmaları burada tekrar etmeme
lerine dikkat buyurmalarını hatırlatıyorum. 

O. K. M. P. GRUPU ADINA CEVAD OD-
YAKMAZ (Sivas) — Sayın Başkan, Büyük 
Meclisin sayın üyeleri, Hükümetin Kıbrıs'ta iz
lediği politikasının son safhası ve bu safhada 
takibohınacak istikametin Meclisçe uygun görü
lüp görülmediği hususunda Sayın Başbakan tara
fından güvenoyu istenilmesine dair Grupumuz 
görüşünü belirtebilmek için hâdisatm kısaca birN 

defa daha ifadesinde fayda görüyoruz. 
Hatırlanacağı üzere Hükümetin kuruluşun

da, Kıbrıs gibi önemli bir konunun, içte ve dışta 
tam itimada ve millet çoğunluğunun desteğine 
mazhar bir Hükümete ihtiyaç bulunduğunu be
yan etmiştik. Buna rağmen Sayın Başbakan, 
böyle kuvvetli bir Hükümetin teşkili imkânları
nı lâyıkiyle aramıyarak bir azınlık Hükümeti 
•kurulmuş ve Kıbrıs işinde başından bugüne ka
dar yürüttüğü politikayı kendi iktidarına has
retmiştir. 

Millî ölçülerle tesbiti iktiza eden bu politika
da, mtihlacfet partilerinin görüş ve düşünüşleri
ne yer vermek lüzum ve ihtiyacı duyulmadığı 
gibi -irfan Baran, Şinasi Osman, Saadet Evren ar
kadaşlarımız tarafından Meclis murakabesini 
temin nıaksadiyle girişilen teşebbüsler de Hükü
metçe olumlu bir şekilde karşılanmamıştır. 

Diğer taraftan 5 Mayıs 1964 tarihli gizli otu
rum sonundaki oylamanın ne maksatla yapıldığı 
ve verilen müspet oyların hangi sebeple verildiği 
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kolu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

,EN tŞLER 

tutanaklarda sarahaten yazılı ve bütün heyetiniz
ce bilinmekte iken,'bu oylar; bâzı Hükümet üye
leri tarafından seçim meydanlarında birer güven 
oyu ve bu inhisarcı politika; bütün partilerin 
müspet rey verdiği tasvip görmüş bir millî poli
tika olarak umumî efkâra ilân ve istismar edil
di. 

Gizli oturum tutanakları açıklandığı zaman 
milletçe de öğrenilecek olan bu gerçeğe aykırı 
davranış, elbette Hükümetin bu defa politika
sının muayyen bir kısmına hasretmek suretiyle 
istediği güven oyunun, yarın 6 aylık politikası
nın. tamamına sâri bir tasvip şeklinde gösterile
ceği kanaatini şimdiden yaratması itibariyle hem 
acı ve ibretâıniz bir tecrübe ve hem de bizzat 
Hükümet için büyük bir zait' unsuru olmuştur. 

Aziz Milletvekilleri, 
V. K. M. P. Meclis Grupumuz, ötedenberi 

Kıbrıs konusunda Hükümeti enerjik, şahsiyetli, 
hiçbir taviz vermiye'n müstakil politikasında 
destekliyeceğini ve fakat mütereddit, kararsız, 
»dış tesir ve telkinlere talbi, mütevekkil ve âciz. 
politikasının da karşısında bulunduğunu defa-
atle bu kürsüden ifade ve Hükümeti şiddetle 
tenkid eylemiştir. 

Birkaç misal bu tenkidlerimizde ve Hükümet 
programı münasebetiyle ileri sürdüğümüz gö-
rünlerdc ne kadar haklı olduğumuzu gösterme
ye kâfi gelecektir kanaatindeyiz. 

Arkadaşlar, 
Hükümet Türk Milletine Londra'da Türkiye, 

İngiltere, Yunanistan ile Kıbrıslı Türk ve Rumi 
cemaatlerinin katılacağı bir beşli konferansa gi
deceğini ilân ettiği halde orada Kıbrıslı Rum 
cemaatinden başka Makarios Hükümetinin de 
dâhil olduğu bir altılı konferans masasına otur
makta beis görmedi. 

Ama yine bunu beşli konferans olarak ifade
de devam etti ve hâlâ da bu konferansın adı, 
beşli konferanstır. 

Sayın Dışişleri Balkanımız Londra konferan
sını terketmeye karar verdiği ve kararını Dünya 
efkârına açıkladığı halde ertesi günü Hükümetin 
talimatı ile konferansa iştirake mecbur bırakıl-

5. — GÖRÜŞÜ 

1. — Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği 
politikanın son safhasının ve bu safhada takibo-
lunacak istikametin Meclisçe uygun görülüp gö
rülmediğini belli etmek için Anayasanın 104 ncü 
maddesi gereğince güven oyuna başvurulmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi üzerinde görüşme 
(3/896) ' 
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mış ve bu suretle Türkiye'nin daha, başlangıçta 
yatkın bir politika güdeceği inancının tahassulü 
ne bizzat Hükümet sebebiyet vermiştir. 

Hükümet müteaddit defalar meseleyi Makari-
os ile Yunanistan'ın Birleşmiş Milletlere götür
mesi arzusunu karşısında olduğunu beyan ettiği 
halde İngiltere'nin müracaatını desteklemiş ve bu 
öncelikten nedense medet ummuştur. 

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yamdımcısı Sayın Fa
zıl Küçük'ün Birleşmiş Milletler'deki Makarios'un 
temsilcisinin Kıbrıs Hükümetinin temsilcisi ola-
mıyacağı yolundaki sarih beyanat, müracaat ve 
protestosuna rağmen Hükümet, Londra'da olduğu 
gibi, Birleşmiş Milletlerde de bu temsilcisinin kar
şısında rahatlıkla mevki almıştır. 

Londra konferansı ile Birleşmiş Milletlerde 
alınan kararlar bir zafer olarak ilân olunduğu ve 
bu muhayyel zaferler üzerine muhayyel başarılar 
bina edildiği halde Hükümet, bu zaferlerin birer 
(hezimet) olduğu hakikatini ancak henüz anlıya-
bil mistir. 

Hükümetin mütemadi Kıbrıs'a çıkarma yapa
cağı yolundaki söylenti, tatbikat ve teşebbüslerin, 
vatandaşa huzursuzluk ve bedbinlik, iş hayatın
da endişe ve durgunluk, bâzı çevrelerde moral 
bozukluğu ve üzüntü yaratmış; dışarıda ise gay-
riciddî davranışlar olarak karşılanmıştır. 

Hükümetin başarılı olduğunu iddia ettiği po
litikaya rağmen hâlâ Kıbrıs'ta can, mal, ve hu
kuk emniyeti sağlanamamış Kıbrıs dâvası, değil 
Dünya efkârına, en yakın dostlarımıza ve müt
tefiklerimize dahi anlatılamamıştır. 

Ve yine Kıbrıs Türk Cemaat Lideri hâlâ öz 
vatanına sokulmıyan bir vatan haini âsidir. 

Sayın Hükümet Başkanı bir yandan dost ve 
müttefiklerimizin alâkalarının temin suretiyle 
dâvaya bir hal çaresi ararken, diğer yandan ye
ni bir dünya nizamı içinde yeni bir yer aramak
tan da kendini alamamaktadır. 

Hepinizin bildiği bu hakikatleri daha da ço
ğaltmak suretiyle vaktinizi almak istemiyorum. 

İşte bu bakımdan son defa diğer emsali gibi 
gayesine; vâsıl olamıyacağı önceden bilinen bir çı
karma teşebbüsü üzerinde Amerika Birleşik Dev
letleri Cumhurbaşkanından alınan ve münde.re-
uatını Sayın Başbakan'm gizli outrumda açıkla
masından çok evvel sahibi bir bakan olan bir ga
zetenin yayınından öğrendiğimiz mesaj ve bu me
saja verilen cevap ile gündemi ve mevzuu meçhul 
görüşme teklifinin kabulünden sonra Amerika'ya 
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müteveccihen ana muhalefet partisinden verilecek 
bir müşavir ile hareket hazırlıkları yapılmakta 
iken Meclisin bir güven oyu ile karşı karşıya bira-
kılması üzerine grupumıız, Sayın Başbakanın bu 
isteğinden vazgeçmesini teminen kendisine bir 
muhtıra tevdi eylemiştir. 

Muhtıra metnini aynen okuyorum : 
Sayın tsmet İnönü 
Barbakan 

Ankara 

Sayın Başbakan, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi T. B. M. 

M. Grubu bugün yaptığı toplantı sonunda aşağı
daki hususatın zatıdevletlerine arzına karar ver
miştir: 

1. — Hükümetinizin kuruluş tarzı, umumi 
politikası ve bu meyanda Kıbrıs meselesindeki 
tutum ve davranışı hakkındaki parti görüşümüz 
muhtelif vesilelerle ortaya konulmuş olması iti
bariyle umumi erkârca ve zatıdevletlerinizce bi
linmektedir. 

2. — Verdiğiniz izahata göre Kıbrıs buhranı
nın son safhası şöyledir : 

a) Birleşik Amerika Devletleri Cumhurbaş
kanı tarafından bir mesaj gönderilmiş ve bu me
saj Hükümetçe cevaplandırılarak vâki davet ka
bul olunmuştur. 

•b) Mecliste 168 üye ile temsil olunan Ada
let Partisinden bir müşavirin size, Amerika se
yahati sırasında refakati hususunda mutabakata 
varıldığı da ifade olunmuştur. 

-'>. — Hâl böyle iken Hükümetçe, Millet Mec
lisinin toptan bir güven oyu emrivaki ile karşı 
karşıya bırakılmasının izahı mümkün değildir. 

Ayrıca bu davranış, millî ölçüler ve yüksek 
memleket menfaatleri zaviyesinden yürütülmesi 
gereken dış politikamızın, iç politika endişeleri
ne feda edileceği kanaatini uyandırması itiba
riyle de yerinde görülmemektedir. 

Netice olarak Grupumıız, Hükümetin güven 
oyu isteğinden vazgeçmesini zatıdevletlerine bil
dirmekte zaruret ve fayda görmüştür. 

Saygılarımızla. 16. 6. 1964 

C. K. M. P. T. B. M. Meclisi 
Grup Başkanı 

İstanbul Milletvekili 
Ahmet Oğuz 
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M. Meclisi B : 107 
^ay 111 Alili el vekil leri, 
Grapumuz muhtıradaki görüşünde tamamen 

samimîdir. 
Hukuk ve politika icapları, Sayın Başbaka

na, bugünkü kritik durumdan istifade ile yuka
rıda mahiyetini açıkladığımız bütün bir Kıbrıs 
politikasını Meclise tebrio ettirmeyi istemek 
hakkını tamsa bile bizzat Sayın Başbakanın ta
rihî şahsiyeti ile Türkiye'mizin içinde bulundu
ğu iç ve dış iktisadi, içtimai ve siyasi şartlar bu 
.yola tevessül olunmasına mânidir kanaatindeyiz 

' Bu itibarla G. K. M. P. Partisi Meclis Grupu 
olarak Hükümete güven oyu veremiyeeeğimizi 
arz eder hepinizi hürmetlerimle selâmlarını. (Sağ 
ve soldan alkışbır) 

BAŞKAN — Millet, Partisi Grupu adına Sa
yın Akdoğanı. 

M. P. GRUBU ADINA İSMAİLHAKKÎ AK
DOĞAN (Yozgat) — (Jok muhterem arkadaşla-
i'inı, güvenoyu mevzuunda Millet Partisi Gru-
pumın görüşlerini kısa olarak, teferruata kaç
madan arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu bakımdan ilk olarak müzakerelerin Türk 
Milleti ve dünya sulhu için hayırlı ve uğurlu 

Olması temennisiyle hepinizi partim adına hür
metle selâmlarını. 

Muhterem arkadaşlar, 5 Mayısta yapılan ge
nel görüşme Hükümetin Kıbrıs politikasındaki 
hata, aaıC ve mesuliyetini açıkça ifade etmiiş-
tik. Hafızalarınızı tazelemek için o zamanki 
mâruzâtımızın bâzı pasajlarını tekrar edeceğiz: 

«Türk Hükümeti, Kıbrıs meselesinin hallin
de, her şeyden evA'el in ili ete e göze alabilece
ğimiz fedekârlık ve riksler ölçüsünde müessir 
olabileceğimizi unutmaıııaık ve tedbirini buna, 
göre almak mevkiin deydi.» 

Hükümet müttefiklerimizin ve bilhassa Ame
rika'nın durumunu daha başlangıçta sarih ola
rak görememiş ve bu meseleyi Türkiye'nin ken
di başına halletmek mecburiyetinde olduğunu 
kavrıya m a/m işti r. 

Dost ve müttefiklerimizin bu mevzuda, ken
dilerine düşeni muayyen bir zannan içinde yap
maları halinde1, Türkiye'nin kendisine düşeni 
yapacağını kesin olarak onlara bildirmenıekle 
ve gereğini yapmamakla Hükümet, en büyük 
mesuliyeti yüklenmiştir. 

Meseleyi bir diplomasi çıkarı içinde çürüt
mek yolundan. Hükümet uzak kalmalıydı. 
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Nitekim, dünyayı -aydınlatmak için bu yola 

gittik diyen Hükümet, bugün yalnızlığını Baş
bakanın ağzı ile bir yabancı dergide ortaya koy
muş tur. 

Şimdi de aynı Başbakan «NATO meseleyi 
halleder» diye mesnedini açıklamadığı yeni bir 
iyimserlik rüzgârı estirmektedir. 

Müttefiklerimizin, bugüne kadarki davranış
larının devamı halinde, aradaki ittifakın gönül
lerde müeyyidesini bulmıyan ölü bir metin ha
line geleceği gerçeğini, kendilerine kesin ola
rak bildirmeli ve neticesine intizar etmeliyiz. 

Diğer taraftan da, daha evvel ifade ettiğimiz 
veçhile, dış politikamıza mutlaka bir şahsiyet 
vermeliyiz. Kimse bizi (başkasının gölgesi say
mamalıdır. 

Dost ve müttefiklerimize yapılacak ikazla
rın tesirsiz kalmJası halinde Kıbrıs, meselesini 
Türkiye'nin, müdahale hakkım kullanarak hal
letmesi kaçınılmaz bir zarurettir. 

Bu meselenin nihai hal tarzı ve gidilecek, yol, 
iktidar ve muhalefetin iş birliği, ile, bir millî 
politika halinde teshil olunmasıdır.» 

Muhterem arkadaşlarım, o günden bugüne 
cereyan eden hâdiseler Hükümetin, haklı ten
kil ve ikazlarımızı dikkate atmadığını, bilâkis 
tuttuğu hatalı yolda ısrar ettiğini açıkça, gös
termişti iv 

Başkan Johnson'un 'mesajında ifadesini 
bulan Amerika'nın haksız ve hayal kırıcı itham
ları karşısında gösterilen rüeu ve zarf Türki
ye'nin, haklarını korumak için. Kıbrıs'a bir 
müdahalede bulııuamıyacağı yolunda ötedeııberi 
ileri sürülen zararlı, tehlikeli ve sakat bir ka
naati adetâ, tescil etmiştir. Bunda yalnız hak
larımız değil, millî haysiyetimizi de derin bir 
şekilde rahnedar olmuştur. Mütecavizlerin 
cüreti de aynı ölçüde, artmıştır. 

Hükümet, böylece son tutumu ile Kıbrıs mev
zuundaki ağır mesuliyetlerini zirve noktasına 
çıkarmıştır. 

Türk umumi efkârı, hükümetin bu davranış
ları ile Kıbrıs meselesinin kaderini Amerika'nın 
insaf ve iradesine terk ettiği intibaının ıstırabı 
içindedir. 

Haksız ve hayal kırıcı ithamları ile yarattığı 
hava, Amerika tarafından tadil edilmeden ve 
müsait, bir zemin hazırlanmadan Başvekilin, 
Johnson'un telkinlerine uyarak Amerika'ya, git-

— 598 — 



M. Meclisi B : 107 
meşini de umumi efkârın hissiyatımı aykırı ve 
her bakımdan mahzurlu bulmaktayız. 

Kıbrıs mevzuunda Hükümetin bugüne kadar 
takibettiği hatalı gidişten rüeıı edeceğini göste
ren hiçbir emare de mevcut değildir. Aksine 
aynı zaıf ve idarci maslahat politikasında ıs
rarla devam olunacağı anlaşılmakta di r. 

Hükümet güven oyu istemekle geçmiş hatalı 
icraatının mesuliyetinden kurtulmak ve mahi
yetini açıkça belirtmediği gelecekteki icraatı 
için de peşin bir tasvibalnıak gayesi peşindedir. 
Kıbrıs meselesinin son inkişafları Büyük Mec
liste müzakere; edilmeden, temayüller ortaya 
çıkmadan Amerika'ya gitme kararı alan ve 
hattâ hareket tarihini de ilân eden .'Başvekilin, 
bunu takiben Meclisten güvenoyu istemesi de 
ciddî bir ihtiyaçtan daha çok bir takım iç poli
tika mülâhaza ve endişeleri ile hareket edildiği 
kanaatini ister, istemez uyandırmaktadır. 

Yukarıdan beri arz ettiğimiz bütün bu mü
lâhazalarla, Millet Partisi Meclis CJrııpu Hükü
mete bu konuda güvenoyu vermemeye karar 
vermiştir. 

Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz ist iyen arka
daşlara söz vereceğim. Buyurun Sayın Kasım Cü-
lek. 

KASIM (İÜi/h]K (Adana) — Sayın arkadaş
lar, son derece önemli millî bir mesele üzerinde 
konuşuyoruz. Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı 
Türkiye Başbakanını Kıbrıs konusunda görüşme
ye davet etti ve Başbakan Yüksek Meclisten gü
ven oyu istedi, Evvelâ Amerika Birleşik Dev
letleri Başkanının bu davetine icabetin zarureti 
üzerinde bir, iki kelime söylemek isterim. 

Türkiye'nin önemli millî meselelerinden birisi, 
başta geleni olan Kıbrıs konusunda müttefiki
miz Amerika Cumhurbaşkanının davetini kabul 
tabiî ve zaruridir. Zaten bizden başka Yunan Baş
bakanı da davet edilmiş ve Yunan Başbakanı da 
bu daveti kabul etmiştir. Yunan Başbakanı Tür
kiye Başbakanının Amerika'ya gidip müzakerele
ri bitirdikten 24 saat sonra gidecektir. Aynı za
manda Amerika Cumhurbaşkanı ile beraber bu-
lunmıyaeaklardır. Muhterem arkadaşlarım, bu son 
derece önemli millî bir meseleyi müttefik Amerika 
Cumhurbaşkanı ile konuşmaya gitmeden evvel 
Türkiye Başbakanının kuvvetli gitmesi zaruridir. 
Brı kadar mühim bir mesele konuşulurken kendisi-
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nin, memleketi tarafından bu konu üzerinde tutul
duğunu hissederek konuşmak zaruretindedir. Bu 
bakımdan Yüksek Meclisin bu konuda Hükümete 
vereceği veya vermiyeceği itimadın son derece 
büyük ehemmiyeti olduğuna kaaniim. Bu çok mü
him millî meselede hepimiz, eminim, ne parti men
faati ne de en ufak menfaatleri düşünmüyoruz. 
Hepimiz burada, katiyetle eminim, memleketin 
yüksek menfaatlerini düşünüyoruz, düşünmek 
zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, oyunuzun neticesi 
no olacak, elbette ki, Cuma günü tecelli edecek
tir. Ancak bu oyun neticesi, iyi bilelim ki, birin
ci derecede mühim bir millî meselenin hallinde 
son derece mühim rol oynıyaeaktır. 

Aziz arkadaşlar, biraz evvel muhalefet parti
lerinden bir ikisinin konuşmasından ve ana mu
halefet partisinin tebliğinden çıkarılan netice şu
dur ki; güven oyu konusunda tereddütleri, endi
şeleri vardır ve güven oyunu vermemek istemek
tedirler ve verin ivecekleri kanaatindeyiz; bunu 
ilân etmişlerdir. Evvelâ bunun bir genel güven 
oyu mânasını taşıdığı intibaı vardır. Bu bir ge
nel güven oyu ise, elbette muhalefetin de, diğer 
partilerin de bu endişeyi izhar etmek haklarıdır. 
Fakat ben dikkatle dinledim, bu bir genel güven 
oyu değildir. Genel güven oyu değildir ama, ge
nel güven oyu mânasına gelebilir ve genel güven 
oyu gibi kullanılabilir, bu intiba verilebilir, den
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefet böyle his
sedebilir. «Partilere1 haber verilmeden Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanının daveti kabul edil
miştir.» denmektedir. «Muhalefetle tam istişare 
edilmemiştir.» denmektedir. Bütün bunlarda mu
halefet partilerinin hakları olabilir. Muhalefet 
partilerinin bu meseleleri son derece; ince eleyip 
sık dokumakta hakları vardır ve bu, muhalefetin 
vazifesidir. Muhalefet, Hükümetin genel tutumu
nu da beğenmiyebilir. Beğenmemekte hassas ol
mak, hattâ hırçın olmak muhalefetin hakkıdır. 
Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette olduğu de
virlerde, hassas olmuştur, înec elemiş, sık doku
muştur, hırçın olmuştur. Muhalefet bunları ya
par. Ancak önümüzde son derece önemli bir millî 
dâva var. Bir emrivaki var arkadaşlarım. Ame
rika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Türkiye 
Başbakanını davet etmiş. Buraya gitmemek ol
maz. Gidilecek. Oraya Türkiye Başbakanı gittiği 
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vakit «arkamda beni tutuyorlar.» diyebilmek zo- I 
rundadır. Bir itimatla gitmek zorundadır. Şimdi 
genel itimat istese muhalefetin «Ben şimdi genel 
itimat oyu vermiyorum.» demesi hakkı olur. Ge
nel itimat oyu istemiyor. «Bu itimat oyu, genel 
itimat oyu imiş gibi istismar edilebilir» denmek
tir. Bunun genel itimat oyu gibi istismar edil
memesi için lâzımgelen bütün tedbirleri alalım. 
Ama hiçolmazsa Cuma günü Hükümete itimat 
oyu verilmelidir. Hükümet itimat oyu almazsa, 
elbette belki düşer, belki Amerika'ya gitme im
kânı da hâsıl olmaz. Büyük bir buhranla karşı 
karşıya geliriz. Bu durum hiçbir partinin faydası- I 
na değildir memleketin hiç faydasına değildir. 
Bunu önleyici bir tedbir bulmak hepimizin vazife
si. İktidar partisinin de, muhalefet partisinin de 
vazifesidir. Bugün önümüzdeki son derece kritik I 
duruma, el ele vererek bir çare bulacağız. Mutla
ka bulmak zorundayız. Bu çare ne olabilir. Par
tilerin istişare ederek bir yol bulmaları zaruridir. 
Ben arkadaşlarımdan rica ediyorum, muhalefetten 
de, iktidardan da; Amerika Cumhurbaşkanının 
davetine icabet ve orada konuşulacak bu konuya 
münhasır olmak üzere itimat hususunda tereddüt 
yoktur. Bir kere bunun üzerinde hepimizin mu
tabık olduğu kanaatindeyim. Ben zannetmem ki; 
muhalefet partisi çıksın bu seyahat ve bu müza
kereler hakkında dahi itimat vermiyorum desin. 
Böyle olduğuna göre bunun ötesinde, bu bir umu
mi itimat oyu tarzında kullanılmasın diye tedbir
ler alalım. Muhalefetle iktidar beraberce otur
sunlar, açıkça bunu konuşsunlar, buna, umumi 
bir itimat havası intibaını vermiyecek bir formü
lü bulsunlar. Bu, bulunabilir. Bu her hangi bir 
şekilde istismar edilmesin, bunda anlaşmak müm
kündür. 

Ama, sayın arkadaşlarım, bu kadar mühim bir 
konuda, Hükümet itimat alamadı. Bu kadar mü
him bir konuda milletin hassas olduğu ve millî 
izzetinefsimizle yakından ilgili bu konuda, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde partiler bir araya ge
lemediler ve Hükümet bu işi müzakereye gide
medi, demesinler. Bu bizim için çok ağır bir du
rum olur. Bunu bilhassa rica ediyorum, iktidar 
partisi, muhalefet partileri tekrar bir araya gel
sinler. Hiçolmazsa bu seyahat için, bu seyahatin 
şümulü için bir formül bulsunlar. Bu buluna
bilir, ben buna samimiyetle inanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi A. B. Devletleri 
Cumhurbaşkanının Türkiye Başbakanını Ameri- | 
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ka'ya davet etmesi konusu üzerinde ve bu davetin 
tarzı üzerinde birkaç kelime söylememe müsaade
lerinizi rica ederim. Gizli celsede konuşulmuş 
bir şeyin ifşaı bahis mevzuu değildir. Çünkü yer
li ve yabancı basında bunun ana hatları zaten inti
şar etti. Evvelâ şunu ifade edeyim ki, A. B. 
Devletleri Cumhurbaşkanının Türkiye Başbaka
nına gönderdiği mesajın dili ve tonu hakikaten 
beni çok müteessir etmiştir. Ve ben bunu hiçbir 
suretle tasvibetmemekteyim. Milletler arası muh
telif meseleler dolayısiyle bir millet öteki millete 
bâzı ahvalde ağır notalar da verir, verebilir. Ben 
bu şekilde bir mesajı müttefikimiz, dostumuz, 
kendisine vefa göstermiş, kendisine en ağır şart
lar altında en yakınlığı göstermiş Türkiye'ye gön
derilecek bir mesaj olarak görmüyorum ve tees
sürlerimi ve teessüflerimi huzurunuzda ifade et
meyi vazife biliyorum. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; bu nota neden bu 
ağır dille gönderilir, bunun ne faydası var. Bunu 
Amerikalı dostlarımıza sormak isterim. Hiçbir 
faydası-yok... Ne fayda elde edilebilir bundan? 
Bunu Amerika'nın kendi menfaatleri bakımından 
da yapmaya hakkı yok. Amerika hür dünyanın 
lideri, hür dünyanın en kuvvetli memleketi. Den
mesin ki; Amerika hür dünyanın lideri memle
ket, kendisinin en vefalı dostuna, en yakın müt
tefikine bu şekilde bir mesaj gönderiyor. Bunları 
dedirtmiyelim, Amerika dedirtmesin bunu. Ame
rikan hariciyesinin ve belki de buradaki temsilci
lerinin bu konuda kendilerine düşen mesuliyet 
payını idrak etmelerini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine gizli celse mev-
zubahs değildir. Dışarda herkesin bildiği bir ko
nudur. Amerika yardım olarak Türkiye'ye verdi
ği silâhların kullanılması hususunda tereddüt 
eder tarzında bir söz etmeye haklı değildir. Tür
kiye, savunma için verilmiş silâhları, savunma 
için kullanılmak niyetindedir ve savunma için 
kullanmaktadır. Bunun dışında Türkiye'nin hiç
bir yere tecavüzü bahis mevzuu değildir. Türkiye 
hiçbir yere tecavüzü düşünmemektedir ve düşün
memiştir. Kıbrıs konusunda Türkiye'nin ileri ata
bileceği en ileri adım ancak andlaşmaların korun
ması, sulhun korunmasıdır. Bunun dışında «ben 
falan andlaşma ile sana şöyle silâh verdim, bun
ları bu şartla kullanırsın, kullanamazsın tarzında 
bir söz edilemez, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, NATO'nun Türkiye'
ye bir tecavüz vuku bulduğu takdirde Türkiye'-
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nin yardımına gelip gelmiyeceği konusu üzerinde 
en ufak bir tereddüdü asla kabul edemeyiz. Tür
kiye NATO'yu dış politikasının, savunma politi
kasının temellerinden birisi saymaktadır. Bunun
la iftihar etmektedir. Hür dünyanın şerefli bir 
üyesiyiz. Ve biz NATO'da ve NATO'nun mevcut 
üyeleri içerisinde en büyük fedakârlığı edenler
den birisiyiz. Bütün kuvvetlerimiz NATO em
rindedir. NATO'ya samimiyetle bağlıyız, NATO'-
ya samimiyetle inanmışızdır. Bunun karşısında 
NATO'nun, Türkiye'nin uğrıyacağı her hangi 
bir tecavüzü tereddütsüz üzerinde en ufak bir kıl 
götürmez, toz götürmez şekilde taahhütlerini ye
rine getireceğine emin olmak isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye, andlaşma-
ların kendisine verdiği hakkı kullandığı takdirde 
dünya sulhu tehlikeye girer tarzında söylenen 
sözleri esasen kendisi idrak eder. Dünya sulhu 
elbette bizim en mukaddes saydığımız konu. An
cak dünya sulhu Türkiye'nin sırtından korun
maz. Dünya sulhunun korunmasında mesuliyeti
ni en ağır şekilde idrak ettiğimiz dünya sulhunun 
korunmasında bizim kadar bizim müttefiklerimi
zin, bizimle münasebetlerde bulunanlarının da 
bize karşı olanların da mesuliyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; ben büyük bir mem
nuniyetle Türk cevabi notasının da aynı dille ve 
tonla verilmiş olduğunu bilmekle iftihar etmek
teyim. (Alkışlar) Amerika Birleşik Devletleri 
dostumuz ve müttefikimizdir. Amerika Birle
şik Devletlerinin, biz belki dünyada mevcut en 
yakın dostu ve müttefikiyiz, öyle zamanlar ol
muştur ki, Amerika kendinin en yakın menfa
atleri bahis mevzuu olduğu zaman Türkiye der
hal ortaya atılarak tereddütsüz «ben seninle be
raberim» demiştir. Bunun karşısında Türkiye'
nin de Birleşik Amerika Devletlerinden aynı şe
kilde bir. yakınlık beklemesi hakkıdır. Türkiye'ye, 
nasıl olsa dostumdur, nasıl olsa müttefikim-
dir, hele ben bunu bir mevcut sayayım, tarzın
daki bir düşünce Amerika'nın zararına olur ve 
ona faydalı olmaz. Büyük kıymet verdiğimiz 
Amerika dostluğunun, Amerika ittifakının sağlam 
temellerde devamı ve bu temellerin sağlamlaşma
sı, bu konuların üzerinde bir defa konuşulmasiyle 
ancak fayda görür kanaatindeyim. Bundan dola
yı huzurunuzda bunları ifade ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile Türki
ye'nin Kıbrıs konusu ve diğer mevzular dolayı-
siyle de durumunu açıkça gözden geçirmesi za-
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ruridir, kanaatindeyim. Türkiye hür dünyanın 
bir parçasıdır. Biz hür dünyaya sadece menfa
atimiz bakımından bağlı değiliz. Hür dünyaya, 
hür dünyanın ideallerine samimiyetle inandığımız 
için bağlıyız. Samimiyetle inandığımız için bağlı 
olduğumuz en güzel delillerinden birisi ta dünya
nın bir ucuna, Kore'ye vatan evlâtlarını gönde
rip orada bu idealler uğruna ateşe sokmamız ol
muştur. hür dünyaya inanıyoruz. Hür dünya
nın bir parçasıyız. Ancak hür dünyanın bir par
çasıyız demek, hür dünyaya inanıyoruz, müttefik
lerimize inanıyoruz demek; müttefiklerimizin 
her dediğini bilâkaydı şart evet efendim diye
rek kabul edeceğiz demek değildir. Bizim de 
kendi millî bir politikamız elbette var. Elbette 
olacak ve zaman olacak ki, en yakın müttefiki
mizle bizim görüşümüz çatışabilecek de, mü
nakaşa edeceğiz, çatır, çatır konuşacağız ve an
laşmaya varacağız. Bunu yapmadığımız takdir
de kıymetimiz azalır. Elbette var kendi görü
şümüz, elbette var kendi politikamız. En ya
kın dostumuza dahi gerektiği vakit yanlış yol
dan gidiyorsunuz demek hem hakkımız hem de 
vazifemizdir. Dostluğun şartlarından biri de 
budur; Dünyada en zararlı müttefik evet efen
dim diyen müttefiktir, her dediğine evet efen
dim diyen müttefiktir. En faydalı müttefik 
ise her ortaya atılan fikri kendi bakımından 
da esaslı surette müzakere eden, ele alıp ince-
liyen, icabettiği zaman çatır çatır münakaşa 
eden ve icabederse başka yollar gösterebilen, 
o yollarında ittifak için faydalı olduğunu is
pat edebilen müttefiktir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye yakın 
dostlariyle olan münasebetini ele alıp, gözden 
geçirdiği gibi, kendisine muhalif görünen, ken
disini bâzı meselelerde ve genel olarak tutmı-
yanlarla da olan münasebetlerini iyice incele
mek zorundadır. Dünyada yeni bir takım müs
takil devletler meydana geldi. Afrika'da ve 
Asya'da yepyeni ortaya çıkan devletlerle ya
kın temaslar, yakın dostlukların ehemmiyeti 
üzerinde durmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir zamanlar, «Efen
dim, müslüman memleketler kendi aralarında 
İttihadı islâm kuracaklar, bunlar dünyada ken-. 
di kendilerine bir grup olacak» tarzında sözler 
dolaşırdı. Bunlar, yok, bunlar bahis mevzuu de
ğildir. Ama, Müslüman devletlerle Türkiye'nin 
gayet tabiî birtakım geleneksel münasebetleri 
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vardır. Bunlarla, bu münasebetleri kuvvetlen
dirmekte elbette fayda vardır, Çünkü en mü
him. meselelerimiz meselâ Kıbrıs meselesi Bir
leşmiş Milletlerdedir. Birleşmiş Milletlerde bir 
neticeye bağlanacaktır. Oy almak mecburiyetin
deyiz. Rize müteveccih, bize dost milletler top
lamak zorundayız. At'rika/da 100 milyon müs-
liiman var. İslâm âleminin» 25 oyu var. Baıııları. 
toplamak zorundayız. Türkiye'nin 600 yıllık yap
tığı bu memleketlerdeki yatırımların, oralarda 
kurduğu dostlukların elbette faydasını görmek 
zorundayız. Tok başımıza olamayız. Bir dost 
grupu içerisinde, bir dost grupunun öncüsü ola
rak kıymetimiz <;ok daha fazla olacaktır. Bi
zim aleyhimize harekete geçmiş milletlerle da
hi yakınlık kurmaya uğraşmak zorundayız.' 
Bunlar niçin bizim aleyhimizdeler. Bizim aley
himize silâh gönderiyor, bizim aleyhimize be
yanda bulunuyor diye arkamızı dönmek doğ
ru değildir. Neden aleyhimizde» bulunuyor? 
Bunu da yakından incelemek ve mümkünse zeh
rini almak lâzımdır ve mümkünse tarafımı
za çevirmek zarureti vardır. 

x\ziz arkadaşlarım; yine bu münasebetlerimiz 
konusunda yakın komşumuz Rusya ile olan mü
nasebetlerimizi de gözden geçirmek zorunda
yız. Doğu ile Batı münasebetleri büyük bir 
gelişme arz etmektedir. Bugün Batı memleket
leri Doğu ile çok daha yakın temaslar tesis eyle
mektedirler ve bunlar arasında Türkiye'nin müt
tefikleri Batı memleketleri kadar, onlardan, ilcile
ri, ne de geri münasebetler tesisi tabiîdir ve zaru
ridir de. Bunu bir misalle huzurunuzda arz etmek 
isterim. Almanya bölünme tehlikesinden ve bö
lünmekten korkar. Doğu - Almanya ile münase
beti olan bütün devletlerle münasebetini kes
miştir. Rusya müstesna. Büyük devlettir, mü
nasebeti vardır, menfaati vardır. Türkiye 
Amerika kadar, İngiltere kadar, Almanya ka
dar münasebetini elbette tanzim eder. Bu mm 
üzerinde hiç kimsenin söz söyleme yetkisi ola
ma'/. 

Aziz arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinin Ame
rika Cumhur başkanı ile konuşulurken ne tarz
da halledileceğini şimdiden kestirmeye imkân 
yoktur. Fakat Kıbrıs meselesinin NATO için
de bir durumu vardır ki, ibıt son NATO Bakanlar 
Toplantısında Dışişleri Bakanımı;?, tarafından 
ele alınmıştır. NATO Parlömanterleri toplantı
sında adımıza ele alınmıştır. Bunun üzerinde 

ısrarla devamda fayda görmemekteyim. (Jün
kü, Kıbrıs meselesi '2 NATO üyesi Türkiye ile 
Yunanistan arasında bir ihtilâf konusudur. Ve 
hattâ bir lıarb tehlikesi arz etmektedir. Ameri
ka Cumhurbaşkanının müdahalesi de bu harb 
tehlikesinden dolayı meydana gelmiştir. 

NATO'nım temel kaidelerinden birisi; «2 
NATO üyesi arasında bir ihtilâf çıkarsa, bu 
ihtilâfın NATO'nım çerçevesi içinde halledilme
si gerektiği, kaidesidir. Bu kaide 1956 da kon
muştur. O vakit «üç akıllı adamlar» diye şim
diki Kanada, Başbakanı, şimdiki Holânda Dış
işleri Bakanı ve o vaktin İtalya Dışişleri Baka
nı bir araya gelmişler, NATO'nım bir takım esas
lı meselelerini konuşmuşlar. Bu arada NATO 
içinde çıkacak ihtilâfların nasıl halledileceği 
üzerinde esaslı bir rapor hazırlamışlardır. Bu 
raporda acık olarak diyorlar ki, «NATO içi ih
tilaflar NATO içinde halledilir. Başka hor han
gi bir mercie gitmeden muhakkak NATO içi hal 
yolu İmlıumıası gerekir.» Bugün NATO camiası 
içinde bunu hallin zarureti üzerinde yapılan te
şebbüsleri devam ettirmekte ve ısrarla üzerinde 
durmakta büyük fayda vardır, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; yine Kıbrıs konusu ile 
ilgili fakat genel olarak bizim umumi tutumumu
zu ilgilendiren, kendi görüşümüzü kendi tezimizi 
dünyaya tanıtma yolunda yapmamız gereken te
şebbüs hakkında bir iki kelime söylememe müsa
adenizi rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; dünya efkârı Kıbrıs 
konusunu bizim gözümüzle henüz görememekte
dir. Kıbrıs'taki zulmün, Kıbrıs'taki büyük insaf
sızlık ve ahlâksızlığın dünyada bıraktığı intiba çok 
ağır olmuştur. Bundan dolayı Kıbrıs idaresi aley
him1, Kıbrıs Rumları aleyhine büyük bir infial 
dünyada mevcuttur. Fakat bizim görüşümüzün, 
bizim hâl tarzımızın dünyaya tanıtılması için 
büyük gayret sarf etmek zorundayız. Bunu sa
dece resmî makamlar, hükümetler yapamaz. Bu
nun için Parlâmentoya düşen vazifeler var, Hü
kümetin Parlâmentodan istiyeceği vazifeler var. 
(ierekirse bunun için, Parlâmentoda bu iş için 
yapılacak teşebbüsleri Hükümetin desteklemesi 
gerekir. 

Aziz arkadaşlarım Kıbrıs işinde hâl çaresi ola
rak müspet fikir ortaya atmak zorundayız. Fede
rasyon mu diyoruz, taksim mi diyoruz, ne diye-
ceksek kati olarak ortaya atalım ve üzerinde esas* 
lı surette duralım. Umumiyet İtibariyle dünya 
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meseleleri üzerimle göstereceğimiz -yakın alâka, 
dünya meseleleri üzerinde ortaya atacağımız fi
kirler, bizim dış dünyada itibarımızı arlını-, ken
di meselelerimizin hallinde bize kolaylık sağlar. 
Hukuk bakımından haklıyız. Doğru. Ama. mil
letlerarası hukuk birazda fi on.'dur. Milletlerarası 
hukuk bakımından kuvvetliyiz, demek kâfi değil
dir. Milletlerarası politik realite bakımından 
ne kadar kuvvetliyiz? Mühim olanı budur, ifıı-
knkan kuvvetli olursunuz, ama bu kâfi değildir. 
Politik realite olarak kuvvetli olmanın yollarını 
aramak zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarını, Amerika'ya Kıbrıs 
konusunu konuşmak üzere Sayın Başbakan ile bir-
likte gidecek olan heyet, inşalJah hayırlı netice
lerle döner. Ben bu hayırlı neticenin elde edile
bilmesi için evvelâ buradan kuvvet alarak gitme
sinin zaruretine inanıyorum. Bundan sonra, uzun 
yıllar Amerika'da bulunmuş, orada tahsil etmiş 
ve orada çok dostları olan bir arkadaşınız olarak 
bir iki cümle ile ifade etmek isterim ki; gidecek 
olan arkadaşlarımızın bilhassa gittikleri yerde 
Amerikalılarla konuşurken gayet ciddî surette 
dönmiyeceğimizi, kararlı olduğumuzu ve bunun 
üzerinde tereddüt etmemeleri' gerektiğini hem 
söylemeleri, hem belirtmeleri gerekir. Yumuşak 
olmaya gelmez. Davet sıkı ve sert olmak lâzım
dır. Bütün İni işlerde konuşurken dostluk iyi 
şey, arkadaşlık iyi şey, fakat işe gelince; son de
rece şort görünmenin faydası olduğuna, inanıyo
rum. 

Aziz arkadaşlar; gidecek heyet zor şartlar al
tında gidiyor. Dünyada bizim görüşümüz anla
şılabilmiş ve benimsenebilmiş değildir. Yunan 
görüşü üzerinde çok işlenmiştir. Yunanlıların bu 
işte mahareti büyüktür. Bizim se kendi, tezimizi 
anlatmada maharetimiz yoktur. Bu sene büyük 
bâzı devletlerde seçim yılıdır. Bütün bunlar işin 
zorluklarını gösterir. Bu zor şartlar altında mu
vaffak olabilmek için evvelâ kendi aramızda an
laşarak ve gidecek heyet başkanına, Hükümet 
Başkanına bir itimat telkin eder, dünyada iti
mat telkin eder, kendi itimadımızda gitmek yo
lunu bulmamız gerekir. Parti başkanlarının, 
parti ileri gelenlerinden derhal bir araya gelerek 
bu konuda hiç olmazsa bu seyehat için mutlaka 
bir itimat sağlanmasını bir çözüm yoluna bağla
malarını temenni eder, hürmetle hepinizi selâm
larım. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Urupu adına Sa

yılı Cihat Bilgehan, buyurunuz. 
A. P. CİBUPTT ADINA CıHAT .BÎU-I KITAN 

(Balıkesir) — Büyük Meclisin sayın üyeleri, 
Hükümetin güven oyu istemi hakkında Ada

let Partisi Meclis (trupunun görüşlerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Her şeyden önce sarahatle ifade edelim ki 
Adalet Partisi başlangıcından beri Kıbrıs mevzu
unu her türlü parti menfaatleri ve iç politika 
çekişmelerinin üstünde millî bir dâva olarak mü
talâa ve bu yolda samimiyetle sarfı mesai etmiş
tir. Buna mütaallik olarak Parlâmentonun için
de ve dışında Hükümetle olan münasebetler sıra
sında en iyi örnekleri vermek mümkündür. 

Kıbrıs'ta 20 nci asır medeniyetiylc bağdaşmı-
yan ve insanlık adına hicapaver olan hazîn ve 
elînı hâdiselerin vukuunda çok evvel Başpisko
pos Makarios'un nıer'i andlaşmaları ve Anaya
sa hükümlerini bertaraf eden faaliyet ve gayret
lerinin ilerde telâfisi imkâzsız hâdiselere yol aça
cağı ve Yunanistan'ın gerçek niyetlerinin nıega-
lo idea ve Thıosis'i tahakkuk ettirmek olduğu bu 
kürsüden mütaaddit defalar Adalet Partisi tara
fından ifade ve Hükümet ikaz edilmiş idi. 

Maalesef Hükümet zamanında ve yerinde 
Andlaşmaların kendisine vermiş olduğu haklara 
dayanarak gereken tedbirleri ittihaz ve vaziyet 
vehamet kesbetmeden fiilî ve hukukî müdahaleleri 
enerjik bir tarzda yapmak hususunda âtıl kalmış 
olduğu bir vakıadır. Bir misal olmak irzerc 
4 Mart 1964 tarihinde (Jüvenlik Konseyinde alın
mış olan kararların aleyhimizde olduğu ve bil
hassa Birleşmiş Milletler Barış kuvvetinin Maka-
rios'a yardımcı bir kuvvet olarak gönderilmekte 
olduğu hususu işaret ve meşru müdafaa duru
munda bulunan mazlum soydaşlarımızın âsi' te
lâkki edilerek katil ve imha edileceğini ısrarla 
söylememize rağmen Hükümet partisi sözcüleri 
bunu kabul etmemiş ve hattâ vâki tenkidleri ha
fife almış idiler. Bugün Kibrista cereyan eden 
hâdiseler endişelerimizde ne derece haklı olduğu
muzu göstermiş ve bir intaki hak olarak Hükü
met ancak şimdi bizimle aynı görüşe katılmış
tır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs dâvasının mer'i andlagmalar ve devlet

lerarası hukuki yönünden önce Türkiye - Yuna
nistan ve Türkiye - Yunanistan ve ingiltere ara
sında halli; bu olmadığı takdirde bahis mevzuu 
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devletlerin bağlı bulundukları bölge teşkil ve an
laşmalarına başvurularak çözülmesi için zama
nında ve ciddiyetle teşebbüsatta bulunulması ge-
kirken meselenin ancak aylardan sonra bu teşek
küllere intikal ettirilmesi ve böylece problemin 
milletlerarası sahaya girmesine imkân verilmesi 
meşru ve haklı dâvanın âdeta içinden çıkılmaz; 
muğlak bir hale gelmesine sebebolmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, 
Hükümet 15 . 6 . 1964 tarihli tezkeresinde 

(Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği politika
nın son safhasının ve bu safhada takibolunacak 
istikametin Büyük Meclisçe uygun görülüp gö
rülmediğini belli etmek için güven oyuna başvu
rulmasına Bakanlar Kurulunca karar verildiğin
den) bahsile Yüksek Meclisin huzuruna gelmiş
tir. 

Sayın Hükümet Başkanının sadece istişare
lerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devlet
lerini ziyaret etmek üzere bulunduğu sırada böy
le bir güven oyu isteğinde bulunması zaruri mi
dir? Bunun cevabına geçmeden Yüksek Meclisi
nizin daha önce program vesilesi ile itimadına 
mazhar olmuş olan Hükümetin durumu ve Sayın 
Hükümet Başkanının Amerika seyahati üzerinde 
durmakta fayda vardır. Eğer iktidarda bulu
nan Hükümet; Meclis ve onun ana kaynağı olan 
Millet çoğunluğuna dayanmıyorsa palyatif birta
kım tedbirler ve hukukî dayanaklarla onu takviye 
etmek mümkün müdür1? Elbette Hayır. 

Bir an için bunun iç politikada müessir ola
bileceği kabul edilse bile, bu hale dış âlemin sa
mimiyetle inanması güçtür. Kaldı ki, bir and-
laşma yapmak veya bir karar teklifi götürmek 
üzere değil, sadece bir istişare ve fikir teatisi 
için Amerika Birleşik Devletlerine ziyarette bu
lunacak olan Sayın Hükümet Başkanı fil hal gü
ven oyundan çok daha geniş salâhiyetlerle müceh
hezdir. Nitekim T. B. M. Meclisinin 1 6 . 3 . 1064 
tarihli kararı ile Hükümet gerektiği vakit andlaş-
malar uyarınca Kıbrıs'a Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin gönderilmesi iznine sahiptir. Bu güven 
oyundan çok daha kuvvetli bir durum yaratmak
tadır. Halen Hükümetin bu yetkisi geri alınma
dıktan başka o tarihten bu yana durumda bir 
değişiklik de olmamıştır. Diğer taraftan Sayın 
Hükümet Başkanı her türlü yetki ile mücehhez 
bulunduğuna - haklı olarak - inanmış olduğu 
için son defa Yüksek Meclisin tasvibini aramak
sızın res'en Sayın Başkan Johnson'a görüşmelerde 
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bulunmak üzere A. B. Devletlerini ziyaret ede
ceğini bildirmiş, hattâ gününü de tâyin etmiştir. 
Gerçekten Sayın Hükümet Başkanının bu seya
hati mücerret Kıbrıs konusunda iki Devlet ada
mının karşılıklı olarak şahsan istişarelerde bu
lunmasından ibarettir. Esasen A. B. Devletleri
nin görüşü de kendisinin Kıbrıs konusundaki 
Andl aşmaların dışında olduğu mahiyetindedir. 
Hal böyle iken Hükümetin Amerika gezisi arefe-
sinde bu fırsatı değerlendirmek, dış politikanın 
bir iç politika mevzun yapılmasını istemek gibi 
bir arzu bütün iyi niyetlerimize rağmen gözden 
kaçmamaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Hükümetin böyle bir davranışın nasıl gayri-

meşru telâkki etmek doğru görülmüyorsa, Kıb
rıs politikasının tatbikatında ve iç politikaya taal
lûk eden birçok meselelerde kendisiyle beraber ol
madığımız bir Hükümete güven oyu vermemek
te aynı şekilde yanlış sayılamaz. Yüksek Mecli
sin veya her hangi bir grupun güven oyu verme
mesinden doğabilecek neticelerden güven oyu ver-
miyenler değil, ama Türk Silâhlı Kuvvetlerini 
Kıbrıs'a göndermek, dâhil; her türlü yetkiyi haiz 
olmasına ve daha önce keyfiyetin bir itimat me
selesi yapılmaması Sayın Başbakan'a bildirilmesi
ne rağmen bu hususta ısrar eden Hükümetin me
sul olması lâzım geldiği kanaatindeyiz. 

Bilhassa Hükümet tezkeresinde ifadesini bu
lan (Bu safhada takibolunacak istikametin uygun 
olup olmıyacağı) mevzuunda itimat reyi istenil
mesi de Anayasa hukuku tatbikatı bakımından 
zayıftır. Zira Yüksek malûmları olduğu üzere 
görevinin devamı sırasında hükümetlerin güven 
oyu istemeleri ancak geçmiş icraatına taallûk 
eder. İstikbale muzaf tasarruflara Yüksek Mec
listen peşin olarak itimat edilmesini istemek an
cak Hükümet teşkili sırasında bahis mevzuudur. 
Yukarıda da arz .ettiğimiz gibi ayrıca bir güven 
oyu istemine mevzu teşkil etmiyen bu konunun 
güven isteme şeklinde vaz'edilmesi iç ve dış poli
tikaya âm ve şâmil mânada bir itimadı teinin et
mek maksadına matuf olduğu aşikârdır. Bu da 
Hükümetin böylesine ehemmiyetli bir meseleyi 
bir iç politika mevzuu yapmak -isteğinin açık de
lilidir. 

Mııhterem arkadaşlar, 
Önerge muhtevasında tebarüz ettirilen ve Hü

kümeti esasen bu mevzuda her türlü imkân ve 
salâhiyetle teçhiz ve tahkim eden hukukî ve siya-

— 604 — 
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si şartların mevcudiyetine rağmen güven oyu is
teminin umumi bir itimadı tahakkuk ettirmek 
maksadına mat af olması muvacehesinde Adalet 
Partisi M. Meclisi Grupunun müspet oy kıü-
lanmıyacağını arz ile, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Ekrem Alican. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Sakarya) — Çok muhterem arkadaşlarım, Hü
kümetin bundan önceki toplantımızda Kıbrıs 
konusunun son safhasında yaptığı icraat hak
kındaki izahatını grupumuz dikkatle tetkik et
miştir. Bu izahatın sonunda Hükümet kararına 
dayanarak Sayın Hükümet Başkanının vermiş 
olduğu güven istemine 'müteallik takririni de 
tetktîk etmiş ve grupumuzun görüşlerini YükseK 
Heyetinize arz etmeye beni memur etmiş bu
lunmaktadır. Bu vazifenin ifası sadedinde hu
zurunuzda bulunmaktayım ve grupumuzun gö
rüşlerini kısaca arz edeceğim. Kıbrıs konusun
daki Hükümet tutumu hakkında fazla, maru
zatta bulunacak değilim. Bu konudaki görüş
lerimizi, Hükümetin Kıbrıs politikası üzerindeki 
görüşlerimizi, bundan önce yapılmış olan çe
şitli toplantılarda Yüce Heyetinize arz ettik. 
Hükümete güven oyu vermek 'bahis konusu olun
ca şüphesiz arz ettiğimiz görüşlerle, Hükümet 
tutumu arasındaki muvazi olan hususlarda mu
tabık olmamız tabiîdir.' Ama Hükümetin taki-
bettiği yolun her safhasında 'muhalefete dâhil 
her hangi bir partinin mutlak şekilde mutabık 
olmasına elbette ki imkân olamaz. Her Hükü
metin hattâ her Hükümet Başkanının muayyen 
bir meseleyi sona erdirmek bakımından kendi
sine mahsus fikirleri olabilir, kenddsine mahsus 
haklı gördüğü hareketi olabilir. Politikanın 
bütün bu safhalarında benimle mutabık mısı
nız diye bir sual sormak da şüphesiz bahis ko
nusu olamaz. Ama muhalefet olanak mesele 
üzerindeki görüşlerimizi ifade ederken, ana 
prensiplerde mutabakat gördüğümüzden bu hu
sustaki 'mutabakatımızı ifade etmekten de ye
kinmeyiz. Geçen 5 - 6 Mayıs tarihinde yapılmış 
müzakerelerde bu konudaki görüşlerimizi açık
ça ifade ettik. Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu olarak her »aman söylediğimiz gibi Kıb
rıs konusunun .barışçı usullerle halledilmesi esa
sını grupumuz ilk günden itibaren benimsemiş 
bulunmaktadır. Hükümetin hareketlerinin, şu 
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veya bu safhaları bizi ilgilendirmez. Temel an
layış olarak bu Hükümetin Kıbrıs konusunu 
barışçı usullerle halletmek niyetinde olduğu 
kanaatindeyiz. 

Kıbrıs konusundaki bu mütalâamızı böylece11 

arz ettikten sonra esas meseleye geleceğim. Hü
kümet 15 Haziranda gizli celsede izahat verdi. 
Ve arkasından Sayın Hükümet Başkanı Hükü
metin bu kararını Yüksek Meclise ifade etti. 
5 Mayıstan bu yana Kıbrıs konusunun son saf
hasındaki tutumumuz izah ettiğim şekilde ol
muştur. Bir taraftan izlediğimiz bu tutumun,, 
bir taraftan da. bu safhanın bundan sonraki is
tikametinin Yüksek Meclisçe tasvibediknekte 
olup olmadığını bilmek istiyorum. Binaenaleyh, 
Anayasamızın 104 ncü maddesine göre, güven 
istemekteyim, dediler. Şimdi, Hükümet bu ta
lepte bulunurken şüphesiz bir mucip sebep 
görmektedir. Hükümet Başkanı bu millî mese
le dolayısiyle Washington'a Amerikan Devlet 
Başkanı ile görüşmek üzere gitmektedir. Şüp
hesiz buraya giderken mümkün olduğu kadar 
büyük kuvvetle teçhiz edilmiş olarak gitmeyi 
istemek kendisinin hakkıdır. Ve Hükümet Baş
kanı bu güven istemlini bu maksatla istemekte
dir. Böyle bir arzuyu, böyle bir salâhiyetle, 
kuvvetle teçhiz edilmiş olarak bir Hükümet 
Başkanının bir dış vazifeye gitmesini elbette 
tabiî karşılamak icabeder, elbette bu bakımdan 
tabiî karşılarız. Yalnız, demin Adalet Partisi 
Meclis. Grupu Sözcüsü arkadaşımızın temas et
tiği Mr noktaya ben de temas etmekten kendi
mi ali koya mıyacağım. Bu konuda asıl mesele 
Hükümetin bizzatihi siyasi kuvvet olarak kuv
vetli olması meselesidir. 'Bunu sağlamadığımız 
müddetçe Hükümetin dayandığı siyasi kuvvet 
itibariyle memleketin 'büyük ekseriyete dayan
maması halinde şu veya bu teferruata taallûk 
eden yahut palyatif mahiyette olan tedbirlerle 
tam müessir bir neticeyi almak elbette imkân 
olamaz. Ama muhterem arkadaşlarım, bu hu
susu biz aylardan beri söylemekteyiz, tekrar et
mekteyiz. Hattâ usandıracak derecede bâzı 
arkadaşlarla bu fikir üzerinde durmaktayız. 
Ama bir türlü de maalesef netice alınamamak
tadır. 6 Mayıs tarihinde yine bu kürsüden Yük
sek Heyetinize Kıbrıs konusundaki Grupumuz 
görüşünü ifade ederken, bir hususa işaret et
miştik. Gerek Adalet Partisi Meclis Grupu, ge
rek C. H, P, Meclis Grupu, gerekse diğer parti-
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ler Meclis gruplarına mensup sözcü arkadaşları
mız bu kürsüden böyle ehemmiyetli bir millî 
meselenin halledilebilmesi için bor şeyden önce 
iç. politika şartlarımızın huzura, kavurması, is
tikrara, kavuşması, iç politikada Hükümetin 
sağlam temellere oturtulması şarttır demekte
dirler. Mademki, bütün gruplar böyle bir teme] 
fikrin savunucusudurlar, ben de Y. T. P. Meclis 
Grupu adına görüşlerine iltihak ederek bu söz
lerin burada zabıtlarda kalmamasını temin içlin 
bilhassa asıl mesuliyet omuzlarında olan iki bü
yük partimizi vazifeyi! davet ediyorum demiş
tim. Sayın Başbakan, konuşmalara cevap verir
ken hattâ...! (Sol taraftan A. P. sıralarından 
anlaşılınıyan bir ses) 

Size dokunacak bir şey söylemediğimi zan
nediyorum, niye bu. kadar çabuk asabileşiyor-
sunuz.?.... 

BAŞKAN — Bir arkadaşımızın hatibin sö
zünü kesmesi, fikirlerinin silsilesini kaybettire
ceği için, bilhassa dikkatinizi rica. ederim.... 

BKRBM ALİCAN (Devamla) --Bunu açık
ça, ifade etmiştik. Sayın Başkan da bu kürsüden 
cevap verirken bir işarette bulunmuştu, mem
nun olduk. 

Bu konu hemen bugünkü toplantıda halledi
lebilecek: bir konu değildir, ileride her halde bu 
istikamette görüşmeler yapılabilir demişlerdi. 
hakikaten memnun olmuştuk. Ama bu^temenni
lerimiz maalesef iki partide de realize edilmek ba
kımından teşebbüsler olmadığı için tahakkuk et
medi ve kısmî Senato seçimleri yapıldı. 

Şimdi konunun bir başka yönüne temas ede
ceğim. Kısmî Senato seçimlerinde esas mücadele
ler iktidar partimizle ana muhalefet partimiz 
arasındaki -esas mücadeleler hangi konularda ol
du? Esas mücadeleler evvelâ Hükümet ekalliyet 
hükümetidir dedi, A. P.. Onun arkasından Kıb
rıs politikasında mutabık değilim ded'i. İki büyük 
konuda bu iki parti arasında seçim mücadelesi 
.verildi. Ne zaman, seçimler 7 Haziranda yapıldı, 
bugün 17 Haziran. 10 gün önce. Yani, 10 gün 
önce iki parti arasında en fazla münâkaşa mev
zuu olan seçim plâtformunun temel iki meselesi 
bu meseledir. «Hükümet ekseriyete dayanmamak
tadır. Hükümet Kıbrıs politikasını isabetli yürü-
leınemektedir.» 

Bu mücadelelerden sonra tabiatiyle - Adalet 
Partisi Sözcüsü arkadaşım, biz Kıbrıs meselesini 
hiçbir surette iç politika konusu yapmadık bıı-
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yurdular burada. Ama rahatça seçimde Kibrıs 
meselesi iç politika konusu halinde (kullanılmış
tır, Adalet Partisi tarafından. (Soldan gürültü
ler) 

Şimdi bizim talihimiz bu zaten. Bazan sözle
rimiz bir tarafa dokunur bazan bir tarafa doku
nur. İki tarafı menin un etmeye imkân yok. Ama 
siyasi hayatta bu tutumdan memnunuz biz. Çün
kü hakikatleri dile getiriyoruz. (Sağdan alkış
lar) 

OĞUZ OBAN (İstanbul) — Bize dokunına-
dıki.... 

BKKEM ALİCAN (Devamla) — Size de 
gelecek, biraz sonra siz çatacaksınız çünkü, bili
yorum. (Gülüşmeler) 

Şimdi, bu iki konu bu kadar ehemmiyetli bir 
mesele olarak seçimde iki parti arasında mücade
le mevzuu olmuştu. Seçim bitmiş, Hükümetin 
siyasi kuvvet olarak dayandığı parti reylerin 
% 40'mı almış, karşısındaki ana muhalefet par
tisi dediğimiz parti % 50 sini almış. Ve Kıbrıs 
konusu şu inkişafları göstermiş; Sayın Hükümet" 
Başkanı, gizli oturum istemek sureti ile, Ameri
ka'ya, şu vazife ile giderken, Meclisimizin karşısı
na gelmiş, 5 Mayıstan sonra takibettiğim politi
kanın son safhası budur. Bundan sonra da buna 
^öro bir politika takibedeceğim, güven oyu isti
yorum», demiştir. 

Kendisine hakikaten bu Millî meselede; yar
dımcı olalım. Hakikaten bu millî meselede müm
kün olduğu, kadar takviye edilmiş, kuvvetlendi
rilmiş bir Başbakan olarak göndermeliyiz. Ama 
bu talebin altında - lütfetsin, arkadaşlarım me
seleyi iyice vicdan muhasebesinden geçirsin -
biraz evvel arz ettiğim, seçimlerdeki iki büyük 
konu üzerinde, % 50 rey almış olan bir muhale
fet partisinin, mesele haline getirdiği o konular
dan geriye dönme mânasını taşıyan ve millî bir 
meseleyi ağırlık yapmak 'Suretiyle bu neticeyi is
tihsal maksadı yatmamakta mıdır, arkadaşlarım? 
(Alkışlar) İsabetli ol mı yan tarafı budur. 

Sayın Başbakan, kendisine kuvvet ister. Sa
yın Başbakan kuvvetli olarak oraya gitmek ister. 
Ama şu konuda güven oyu veriyorum, demek su
retiyle bir parti, hayır sen ekalliyette bir Hükü
met değilsin, ekseriyette bir Hükümetsin demiş 
olacak; arkasından Kıbrıs konusunu iç, politika, 
meselesi, münakaşa, konusu yaptım ama, Kıbrıs 
politikasında, sen haklısın demiş olacak. Bu gü-
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veıı oyuna gitmek suretiyle bunu demiş olacak. 
Bunu temin etmek oldukça güçtür. Bunu temin 
etmenin güç olduğunu Sayın Başbakan'] n bu ta
lebi yaparken düşünmesi icabederdi. Sonra, daha 
aksi bir netice çıkması, biraz önce Kasım Gülek 
arkadaşınım burada, «Bu mesele fevkalâde önem
li 'bir konudur. Bu meselede varacağımız yanlış 
bir karar bir millî meselenin tahakkukunda bü
yük müşkülâtla karşılaştırabilir bizi.» demesi yo
lundaki mütalâasına elbette tamamen iştirak edi
yorum. Ama bu meseleyi bu şekilde talebetme-
nin de bu mânaya geldiğini ıSaym Başbakanın ve 
onun Hükümetinin düşünmesi icabederdi. Bir de
mokratik düzen içerisinde bir meselenin ağırlı
ğından istifade etmek sureti ile iç. politika bakı
mından bu neticelerin istihsaline çalışmaları ica
bederdi. Ne yapmamaları lâzııngelirdi? Bendeni
zin kanaatime göre, kısmen bu yapılmış tahmin 
ediyorum. Washington'a böyle büyük bir mesele 
ile gidiyorum. Daha kuvvetli olarak bu vazifeyi 
orada ifa etmek isterim. Bu kuvveti sağlıyabil-
mek için Adalet Partisinin desteği de benim için 
bir zarurettir. Adalet Partisi Genel Başkanı ve
ya Genel Başkan vekiline, «Arkadaş, gelin bera
ber oturalım, bu meseleye nasıl bir hal tarzı bu
labiliriz, bunu birlikte halledelim.» diyebilirdi. 

Bu arada hiç şüphesiz biz, büyük bir iddiada 
değiliz. Siz % 40 smız, siz % 50 siniz, biz % 4 ü 
temsil ediyoruz son seçimlerde. Onun için bize 
sorar mı, sormaz mı diye düşünmüyoruz. Demok
ratik usullere uygun yürütmek icabediyorsa bize 
de sormaları icabederdi şüphesiz. Nedense bâzı-
larıın soruyorlar, bâzılarını sormuyorlar. Bu nok
talarda hassasiyet göstermiyoruz. Dâva ehemmi
yetli dâvadır. Büyük millî bir dâvadır. Müspet 
istikamette neticelenmesi için bu hassasiyetleri 
bir tarafa ittik. Ama mesajı yazmışsınız, rande
vuyu vermişsiniz, ondan sonra politikanızı, her 
şeyinizi tâyin etmişsiniz, Hükümetinizde karar
ları almışsınız, ondan sonra kürsüye geliyorsu
nuz, «Bana güvenoyu vereceksiniz.» Hangi ko
nularda güven istiyeceksiniz'? Aranızda bu ka
dar müzakere konusu olan mevzularda .güven is-
tiyeceksiniz. Olmaz. Bunu almanız elbette güç
tür. Ama bunu almamanın doğuracağı mahzur
ları da asıl büyük muhalefet partisi olarak Ada
let Partisinin düşünmesi icabederdi. 

Yine arkadaşlarım itiraza başlıyaeaklar. Ben 
Adalet Partisi yerine olsaydım, kırmızı oya git
mezdim. Gelirdim, ben bu noktaları açıkça söy-
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1 erdim. Washington'a gidip gelinceye kadar sana 
şu oyumu veriyorum, igelir gelmez de oyumu ge
ri alacağım derdim. Şu Washington vazifesini 
daha kuvvetli olarak yapmanı sağlıyacağım der
dim. (Soldan gürültüler.) 

Efendim, bir 'görüştür, kabul etmiyebilirsiniz 
ama bu meselede aleyhinizdeki her türlü istis
marı önlemenin yegâne yolu bu idi.. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, Sayın Hükümet 
bu konuyu bu suretle isabetli bir şekilde ele al
mış değildir. Adalet Partisi de işi, dediğim şekil-

[ de daha derin düşünebilirdi. Ama bakıyorum; ar-
I kadaşlar kabul etmiyor. Kabul etmiyebilirsiniz. 

Herkesin'kendisine mahsus bir takım usulleri, 
düşünceleri mevcuttur. 

BAHRÎ YAZIR (Kayseri) — Y. T. P. ne 
düşünüyor? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Şimdi Ye
ni Türkiye Partisinin ne düşündüğüne de ge
lince... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma yok, dü
şüncelerini bilâhara da söyliyebilirler. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Böyle bir 
yol tutulmuş olsaydı öyle zannediyorum ki, iki 
parti arasında daha samimî bir anlayış havası 
içinde Hükümetimizin Başkanı Washington'daki 
bu millî vazifesini daha kuvvetli bir şekilde yap
mak imkânına kavuşurdu. Hattâ bu istikamette 
gelişmeler oluyor diye Yeni Türkiye Partisi ola
rak memnuniyet duyduk arkadaşlar. Bir müşa
vir Adalet Partisinden verilecek, bu müşavir de 
gidecek heyete dâhil olacak. Onunla birlikte gi
dilmesi bahis konusu olduğunda, ben şahsan hi-
eolmazsa iki parti bu konuda mutabık olarak bu 
millî meseleyi yürütecekler diye memnuniyetimi 
arkadaşlarıma izhar ettim. Ama sonraki inkişaf
lar maalesef bu istikamette olmadı. Bu itibarla, 
Sayın Hükümet Başkanının güven istemi konu -

/ sunda İsrarlı hareket etmemesi lâzımgelir. 
C. K. M. P. li arkadaşların yaptığı teklifte ve 

zannediyorum Adalet Partisi de böyle bir teklif 
yapmıştır, isabetli hareket edilmiştir. Sayın Hü
kümet için filvaki Anayasa bakımından güvensiz
lik oyu almak diye bir mesele bahis konusu de
ğil, gibi gelir bana. Çünkü, kanaatime göre, 226 
kırmızı oy alması lâzımdır ki, bu biraz zordur gi
bi gelir. Ama Hükümetin güven istemine gider
ken kendisine hakim kıldığı zihniyetin tam aksi 
netice meydana çıkmış olacak ve Hükümet, sade-

I ce bir ekalliyete dayanan bir Hükümet olarak da* 

^ 607 — 



M. MecUai B : 107 
ha katî surette tescil edilmiş olacaktır. Onun için, 
bu talep isabetli bir neticeye ulaşamaz. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun tutu
muna gelince; 

Sevgili arkadaşlarım, biz meseleyi, uzun uzun 
izah ettiğim üzere daha ziyade iktidar partisiyle, 
İktidar Hükümetiyle ana muhalefet partisi olan 
Adalet Partisi arasında bir mesele olarak müta
lâa etmekteyiz. Sayın Başbakan Millet Meclisinin 
karşısına gelip güven isterken öyle zannediyoruz 
ki, kendi kafasında hâkim olan fikir, Adalet Par
tisinin kendisine güven vermesi fikridir. Adalet 
Partisi güven vermediği müddetçe daha kuvvetli 
olarak Amerika'ya gitmesi diye bir mesele elbet
te bahis konusu olamaz. Realiteleri inkâr etmeye 
hiçbir suretle lüzum yoktur. Adalet Partisi Mec
lis Grupu Hükümetin bu güven istemine hayır 
dediği müddetçe, Hükümetin güven isteminde kas
tettiği neticeyi elde etmiş olmasına bizim kanaa
timizce imkân yoktur. O halde Yeni Türkiye Par
tisi için mesele Kıbrıs konusunun taşıdığı büyük 
millî ehemmiyet karşısında biz, kendi hassasiyeti
miz ne olursa olsun neticeye müessir bir karar 
alamayız. Bizi ilgilendiren, Hükümetin talebettiği 
bu güven isteminin, başlangıçta, biraz önce izah 
ettiğim üzere, taşıdığı esas vasıf nedir? Bir de gü
ven verildiği takdirde, böyle bir güvene bu Hü
kümet umumi olarak, bütün icraatı bakımından 
lâyık mıdır, değil midir, meselesini mütalâa et
mek şeklinde oluyor. Biz meseleleleri bu nokta
dan mütalâa ediyoruz. Bu güven istemi karşı
sında Kıbrıs konusu iki büyük partinin üzerinde 
durmaları gerekli olan, halledebilecekleri bir ko
nu olduğuna göre, Kıbrıs konusunda güven iste
mi meselesini, Hükümetin umumi olarak güvene 
lâyık bir Hükümet midir, değil midir meselesini 
mütalâa ediyoruz. Bu konuda çoktan beri umu
mi efkâra da ifade etmekten çekinmediğimiz ge
rek icraat bakımından, gerek siyasi kuvvet olarak 
ekalliyete dayanmış olması itibariyle grupumuzca 
bu Hükümetin desteklenmesinin imkânsız olduğu 
neticesine varıyoruz. Yeni Türkiye Partisi olarak 
mütalâamız, budur muhterem arkadaşlarım. Şim
di, bu mütalâalarımızı böyle ifade ettikten sonra, 
Sayın Hükümet Başkanına ufacık bir serzenişte 
bulunacağız. 

15 Haziran tarihli konuşmasını bitirirken de
diler ki; «Bu güveni istiyorum, çünkü, başıma çok 
gelmiştir. Memleketten çıkıyorum, bir de arkama 
bakıyorum ki, kimse yok.» 
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RUHl SOYER (Niğde) — Sonunda tasrih et

ti. 
BAŞKAN — Sükûnetle dinliyelim muhterem 

arkadaşlar... 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Haksızlık 

ediyorlar, memleket sathında yapılmış bir pro
pagandayı kendileri de bu suretle benimsemiş gö
züküyorlar. Lütfen bu çeşit tarizlerden vazgeç
sinler. 

Sevgili arkadaşlarım, mahallî seçimlerin yapıl
masına bir ay kala biz mütalâalarımızı açıkça da 
ifade ettik, Sayın Başbakan'a da ifade ettik. 
Mahallî seçimlerde partimiz geriler, Hükümet ekal
liyet haline gelirsek, düşünürüz, Hükümet mese
lesini dedik. Mahallî seçimlerden sonra, mütevef
fa Kennedy öldürülmeden kendisine, Hükümet-v 

ten çekileceğiz dedik. Amerika'ya gitmeden bunu 
def aatle söyledik ve aşağı - yukarı oturduk muta
bık kaldık. Amerika'ya gitmeye kendileri bir ge
ce yarısı karar vermişler. Vekil olarak bırakıldı
ğımız halde, gidişinden haberdar olmadık. Tay
yareye binmelerine yarım saat kala telefonla ha
berdar edildik. Buna rağmen vazifemize sarıldık. 

Amerika'da kaldıkları müddetçe ki, bu siyasi 
bir protokol ziyaretinden ibarettir, bu müddet zar
fında Hükümetin en mühim işlerinden birisi olan 
(Üç partiye mensup o zamanki Hükümet azala
rı buradadırlar) ve her zaman Hükümet kanat
ları arasında ihtilâf yaratması muhtemel olan 
bütçe üzerinde mutabakat tesis ettik, ve 1964 büt
çesini, Sayın Başbakan Amerika'da iken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk ettik. Bu sevk sı
rasında da sabahlara kadar üç kanat Hükümet 
azaları çalışmak suretiyle, vazifemizi ifa ettik. 

Bütün bunları yaptıktan sonra, bu kürsüden 
bize en fazla müteşekkir olması icabeden bir Hü
kümet Başkanının bu şekilde tarizde bulunmasını 
hakikaten ben teessüfle karşıladım. Başbakan
dan böyle bir tarizini beklememekte idim. 

Siz de kararlarınızı alırken onun için dikkatli 
olun derim; sonra çok bu çeşit tarizlere mâruz 
kalırsınız, arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan ve sol
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adma Sayın Nihat Erim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÎHAT ERİM 
(Kocaeli) — Pek sayın arkadaşlarım, bugünkü 
görüşmelerimizin konusunu teşkil eden, Sayın 
Başbakanın güven oyu istemi önergesidir. 
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Bendeniz bu konu üzerinde, bugün bu kürsü

den konuşan pek değerli arkadaşlarımın düşün
celerini iki grupta toplamaya çalıştım. Birinci kı
sım düşünceler: Bu güven isteminin Anayasa ve 
Parlâmento teamülleri bakımından mahiyeti konu
sudur. Bizim Anayasamızın 104 ncü maddesi sa
rihtir. 104 ncü madde der ki: «Başbakan gerekli 
görürse Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra 
Millet Meclisinden güven istiyebilir.» Başbakan, 
Pazartesi günü, bu güven istemini buraya getir
diğini ifade buyurdular. Hükümet buna lüzum 
görmüş, Başbakanla birlikte bizden güven istiyor. 
Bu noktada, Başbakanın, niye güven oyu istedi 
gibi bir soruya muhatabolması. Anayasa bakımın
dan yersizdir. Başbakan Anayasanın kendisine 
verdiği bir takdir hakkını kullanmış ve Büyük 
Meclisin huzuruna gelmiştir. Zannediyorum ki, 
değerli parti sözcüsü arkadaşlarım bu noktada bir 
itirazda bulunmadılar yahut bir itirazda bulun
duklarım ben tesbit edemedim. Hakikaten bir 
itirazda bulunmak imkânı da yoktur, Anayasanın 
hükmü sarihtir. 

ikinci kısım düşünceler ki, müdahalelerin, gö
rüşmelerin merkezi sıkletini bu ikinci kısım dü
şünceler teşkil etmektedir, böyle bir güven iste
mine. lüzum yoktur. Hükümet her türlü yetkiler
le teçhiz edilmiştir. Hattâ kendisine Kıbrıs'a as 
ker gönderme yetkisi dahi verilmiştir. Pekâlâ, gü
ven istemeden işine devam edebilir. Washington'a 
Başbakan gidebilir, görüşmelerini yapabilirdi. Bi
naenaleyh, bu güven istemi içerisinde sadece Kıb
rıs konusunda kendisini kuvvetli bulmak, kuvvetli 
görmek arzusu yok. Bunun yanında birtakım ke
nar veyahut arka maksatlar var. Bütün Kıbrıs 
politikasının gelmiş, geçmiş sorumunu da burada 
temize çıkarmak istiyor, gelecekte de yapacakları
nı peşin olarak bize tasdik ettirmek istiyor. Bu 
mütalâalar öne sürüldü. Ve dendi ki; «Başveki
lin önergesi ne olursa olsun, ( Çünkü Başbakan 
önergesi güven istemini Kıbrıs meselesinin son 
safhası yahut, son gelişmeleri noktasına bağlamış
tır.) Ama deniyor bu önerge ne olursa olsun, gü
ven oyu verildiği takdirde Hükümetin iç ve dış 
bütün politikasını tasdik etmek mânasına gelecek 
veya o mânada istismar edilebilecektir.» 

Arkadaşlar, zannediyorum ki, bu görüş Parlâ
mento çalışma tarzına, Parlâmento geleneklerine 
uygun değildir. 

Bakın gayet sade bir örnek arz edeceğim: Par
lâmentoda çok partili rejimlerde öyle haller olur 
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ki, bir kanun görüşülürken o kanunun bir madde
sinin bir cümlesi üzerinde Hükümet güven mese
lesini ortaya çıkarır ve o cümle Hükümetin iste
diği tarzda kabul edilmediği takdirde, bunu gü
vensizlik sayacağını söyler ve bunun neticesinde 
Hükümet ya, düşer, ya da yerinde kalır. 

Şimdi denilebilir mi ki, (denilmemiştir, hiçbir 
yerde.) bu güven oyuna müspet cevap verirsek 
bununla Hükümetin iç ve dış, sosyal ve iktisadi, 
ve saire her türlü politikasını bir anda yeniden 
teyidetmiş olacağız? Böyle bir usulü bendeniz 
bilmiyorum. Ve dünyanın neresinde güven oyu bu 
suretle yorumlanır, bu suretle uygulanır? Ben 
şimdiye kadar raslamadım. Bilen varsa ortaya 
koysun, söylesin hepimiz öğrenmiş olalım. Ar
kadaşlar, hepimiz açık olalım. Mesele bence sade
dir. Bir Hükümet var. Bundan birkaç ay evvel 
huzurunuza geldi. Programını okudu. Güven 
oyu aldı, yerinde oturuyor. Anayasamız, bu Hü
kümetin ne suretle düşeceğini göstermiştir. Hükü
metin düşmesini, şu veya bu sebepten, belli bir 
noktadan, umumi politikasından, şundan veya 
bundan istiyenlerin sayısı 226 yi bulduğu gün 
bu demektir ki, 450 mevcutlu bir Mecliste o Hü
kümetin yerine, bu 226 kişinin gözünde getirile
cek yeni bir Hükümet, yeni bir manzume, yeni bir 
program, yeni bir siyaset belirmiştir. Bu 226 or
taya çıktığı zaman mevcudolan Hükümet çekilir, 
yerine yeni bir Hükümet gelir. O yeni Hükümet 
meydana gelinceye kadar, Hükümete mütemadi
yen: «Sen ekalliyet Hükümetisin.» demek, Hükü
metten ziyade millî menfaatlerimize zarar verir 
arkadaşlar. (Ortadan: Bravo sesleri, alkışlar.) • 

Anayasa böyle yapmış arkadaşlar. Anayasa bir 
Hükümetin Millet Meclisinde no zaman güven oyu 
almış olacağını ve bir Hükümetin Millet Meclisi 
huzurunda güveni ne zaman kaybetmiş sayılacağı
nı göstermiş. Anayasaya göre Hükümet, nizami 
vaziyetini muhafaza ettiği müddetçe o bu memle
ketin Hükümetidir. Ekalliyet Hükümeti demek 
belki propaganda maksadı için bâzı ihtiyaçları tat
min eder. Ama emin olmalıyız ki, ne içerde ve ne 
de.dışarda millî menfaatlerimize hizmet etmez. 

Şimdi, şu halde mesele aydınlık. Evvelki gün 
Sayın Başbakan, 5 Mayıstan bu yana Kıbrıs me
selesinin geçirdiği safhaları en ince teferruatına 
kadar saçtı, huzurunuza koydu. «Hükümet çıkar
maya karar verdi, teşebbüs etti. Müttefikimiz 
Amerika şu mesajı Başkanı imzası ile gönderdi. 
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Onun üzerine durduk ve vazgeçtik. Amerika 
Cumhurbaşkanı beni Amerika'ya davet etti, ka
bul ettim, daveti kabul etmeden evvel mesaja şu 
cevabı verdim. Şimdi benim 5 Mayıstan bu 
yana takibettiğim politika bu. Ve takibettiğim 
bu politikanın da tabiî bir neticesi olarak önü
müzdeki günlerde de takibedeceğim politikayı 
tasviibediyorsanız bunu oylarınızla belirtiniz ki. 
ben dışarıya bir yabancı Devlet Reisi ile mü
zakereye gideceğim, masanın başına oturdu
ğum zaman kendimde o kuvveti bulayım. Ar
kadaşlar bir Başbakanı, bunu niçin yaptın di
ye kırmızı oylarla karşılamak değil, evvelâ bu-
bu yaptığı için takdir etmek lâzımdır. (C. II. 
P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Başba
kan bunu yapmasa idi (icranın yetkisi vardır 
diyorlar, her türlü yetkilerle teçhiz edilmiştir.) 
Bunu yapmadan Amerika'ya gitseydi, o zaman 
muhalefet partilerinin ve hepimizin eteğine 
yapışıp; nereye gidiyorsunuz, biz Devletin ida
resini mültezime vermedik, sen her dakika 
Meclisin güvenini bulunduracaksın, beraber 
bulunduğunu hissedeceksin ve bunu her za
man dünyaya hissettireceksin, demek de bi
zim vazii'emizdi. (Ortadan bravo sesleri, alkış
lar) Başbakan, Meclis açılır açılmaz, başka hiç
bir muameleye meydan bırakmadan huzuru
nuza gelmiş, gizli toplantı istemiş, açıkça söy-
lenemiyecek her şeyi söylemiş; «Arkadaşlar 
takdir sizindir, yaptığımı beğenmiyeibilirsiniz, 
yapacağımı da beğenmiyebilirsiniz. Bunda da
rılma gücenme yok. Oylarınızla beğenmedik de
diğiniz takdirde, ben bırakırım. Sizin tensibede 
ceğiniz yeni politika ne ise Kıbrıs meselesinde 
onu yürütecek bir heyeti getirirsiniz». 

Bu sözlerimle şuraya geldik arkadaşlarım. 
Samimî olarak içten söylüyorum, sevgili arka
daşlarım her iki taraftan. Hükümet, 21 Aralık
tan bugüne kadar çeşitli safhalardan geçen 
•çeşitli milletlerarası konjonktür inkişafların;) 
göre politikasına istikametler vermiştir. Ben
ce ana istikameti değişmemiştir. Bu politikayı 
sayın ve çok sevgili arkadaşımız Ekrem Alican 
«Bu ana istikamette meseleyi mümkün olursa 
barışçı bir yolda yürütmek, sonuna kadar bu 
barışçı yolda sebat etmek, şeklinde ifade etti. 
Şimdi bu politikayı ya 'beniyoruz, ya da beğen
miyoruz. Beğenmediğimiz zaman nasıl bir po
litika güdülecek onu da koyalım, milletin- göz
leri ibugün Büyük Meclisine çevrilmiştir. Bu 
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akşam radyolardan, yarın gazetelerden millet 
Kıbrıs politikasında, Hükümetin gütmekte ol
duğu politikanın yanında, kenarında, karşısın
da. Adalet Partisinin, Yeni Türkiye Partisi
nin, Millet Partisinin, Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisinin başka nasıl bir politikası vardır 
bunu merakla arıyor, arkadaşlar. (Orta sıralar
dan bravo sesleri ve sürekli alkışlar) 

Şimdi, ben isimlerini saydığım muhalefet 
sözcüsü arkadaşlardan yalvarıyorum, istirham 
ediyorum, sizler Hükümete geçen gizli celsede 
asker çıkarma kararını ittifakla vermenizden 
sonra, en son Kıbrıs'a asker gönderme kararını 
tasvibettiniz mi etmediniz mi? Ettiniz. Amerika 
Cumhurbaşkanının mesajı üzerine durmayı tas
vibettiniz mi etmediniz mi? Mesele bu arkadaş
lar. Evet, yarı yolda Amerika Cumhurbaşka
nından o mesaj gelince Hükümet üzerinde dur
muştur.-Biz C. H. P. Meclis Grapu olarak isa
betli olduğuna kaaniiz. Siz, isabetli olmadığı 
kanaatinde iseniz; lütfen çıkın, millete deyin 
iki, isabetli olmaıımştır. Altıncı F!iik>, Amerika 
ve bütün müttefikler bir yana, Kıbrıs'a gitmek 
lâzımdı, çekil oradan biz gideceğiz deyin. (Orta 
dan: Bravo sesleri, alkışlar) Bu yok, ibu denmi
yor, ondan sonrada kırmızı oy.. (Soldan: gürül
tüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, karşı
lıklı konuşmayınız, lütfen hatibin sözünü kes
meyiniz, sükûnetle dinleyiniz. 

Buyurun Sayın Erim. 
NÎHAT ERÎM (Devamla) — Bu denmiyor, 

bu yoktur. Bu denmiyor, Amerika'ya git deni
yor. Ne istiyor, salâhiyeti vardır gitsin orada 
oturup konuşsun, deniyor. Gidip, oturup konu
şacak, ama seçim kampanyası esnasında radyo
da sözler, tenkidler başka idi. öteden, Sayın ve 
çok sevgili Alican arkadaşnn üç gün evvel ga
zetelerde beyan etti; «Biz artık Hükümeti tut
muyoruz».. Hükümet bu Meclisin reyi ile iş
başındadır. Bu durum karşısında kalkıp gitsin. 
Ne için, neyi müdafaa etmek için kalkıp git
sin Amerika'ya? 

Binaenaleyh arkadaşlar, hakikaten mesele 
açıktır, basittir. Hükümetin ve onu tutan Cum
huriyet Halk Partilisinin politikası aylar
dan beri meydana çıkmıştır. Bu beğenümiyebi-
lir. Bu menfi tarafıdır, ama müspet taraftan 
şöyle, şöyle, yapılması lâzımdır, yapılmamıştır. 
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Böyle böyle, yapılmak lâzım, Başbakan bunu 
yapmıyor. Meselâ gitmesin mi Amarika'ya? Git
sin. Bugünkü, muhterem parti sözcüleri arka
daşlardan beklerdim ki, git Amerika'ya ama Sa
yın Başbakan ne yapacaksın orada? Hangi esas
l a r üzerinde duracaksın? Hangi tezi müdafaa 
edeceksin? Bizim tavsiyemiz şudur. Şu tez üze
rinde dur, deselerdi, bir başka yoldan Başbakanı 
takviye ederlerdi, desteklemiş ve kuvvetlendirmiş 
olurlardı. Bu da yok. Sadece kırmızı oy verece
ğiz. Bu demektir ki, hani sen ne yaparsan yap, 
ben seni yiyeceğim. Kurtla - kuzu hiyâyesi.. Yer
siniz arkadaşlar, Büyük Meclisin oylarının kar
şısında duracak bir kuvvet yoktur. Ama bunu 
milletin huzurunda her tarafı ile apaçık konu
şalım; Hükümetin politikasına karşı, karşı de
ğil yanında, ondan biraz ayrılan neyse o poli
tika, beni mazur görün belki aczimden, ben he
nüz o politikanın ne olduğunu, mukabil politi
kayı arkadaşlarımdan vuzuhla öğrenemedim. 
Şu politika ortaya konsun, o politika üzerinde 
bir tehalüf olursa o zaman kırmızı reyi millet 
de anlar, hepimiz de anlarız. (Soldan gürültü
ler) 

BAŞKAN - - Karşılıklı konuşmıyalım arka
daşlar. 

NÎHAT ERİM (Devamla) — Sayın Alican 
arkadaşımız iki büyük partinin bir araya gel
mesiyle iç politikada Hükümetin dayandığı siya
si kuvvet olarak çok sağlam bir temelin mey
dana geleceğini söyledi. Doğru, ama nispî tem
sil ile (usulün tabiî bir neticesidir) işte bizim 
Meclisimizde de olduğu gibi bâzan milletvekil
leri sayıları koalisyonsuz Hükümet çokluğu mey
dana getirecek şekilde reyleri toplıyaımaz. Da
ha fazlasını toplıyamadığı için, yine bu Mec
lisin güven oyları ile iş başında olan Hükümeti, 
her gün: Sen akalliyet Hükümetisin, sen (memle
keti temsil etmiyorsun diye hırpalamaya çalış
mak, emin olalım arkadaşlar bu Hükümeti de
ğil, rejimimizi ve millî menfaatleri hırpalamak
tadır. Sistem bu. Bu sistem yalnız bize mah
sus da değildir. Parlömıater nispî temsil usu
lüne tabi 25 - 30 medeni memlekette bu türlü 
sistemler vardır ve böyle işlemektedir. Bıraka
lım-nispî temsili, ben İngiltere'de öyle seçim ne
ticeleri bilirim ki, Hükümet o kadar az oy far-
kiyle kurulur ki, seyahatteki, hasta bir millet
vekilini bazan tayyereye sedye ile koyup sedye 
ile Avam Kamarasına getirmek gerekir. Ben 

İngiltere'de öyle seçimler bilirim ki, rey sayısı 
olarak çoğunluğu bir parti almıştır. Fakat in
gilizlerin dar bölge sisteminin neticesi olarak. 
milletvekili olarak sayıyı, az rey alan öteki par
ti almış ve Hükümet kurmuş, yeni seçime ka
dar götürmüş iş başında o oturmuştur. Bunlar 
o memleketlerin anayasalarının derpiş ettiği hu
suslardır. Anayasaya uygun hareket edildiği 
müddetçe - Hükümetin siyasi ve hukukî temeli 
üzerinde münakaşa yaratmak, tereddüt yarat
mak bizim Parlâmento teamüllerimizde asla yer 
verilmemesi lâzımgelen kötü bir kusur sayılma
lıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, Kıbrıs politikasının 
Sayın Başvekil tarafından izah edilen diğer hu
suslarına girmek bugün benim işim değildir. 
Onu Hükümet, eğer o mevzuda değerli arka
daşlarım meselenin esasına taallûk eden mü
talâalarını bu kürsüye getirir, onun üzerinde 
görüşler ortaya koyarlarsa, cevaplar. Dâva de-
riinleştirilir ve ondan sonra millî politika var 
mı ianlaşılır. 

Sonra millî politika deniyor... Millî politi
ka bu kürsüde konuşularak ya meydana geti
rilir, yani millî politikadan şu mâna anlaşılı-
yorsa, bütün partilerin üzerinde toplanabilecek
leri bir politikayı bullmak iırmkânı bu kürsüde 
aranır, bu kürsüde bulunur. Bulduğumuz zaman 
da hepimiz bahtiyar oluruz. Amma bütün par
tiler tamamı tamamına bir belli görüş üzerinde 
toplanmıyorsak, şu veya bu nüanslarda ayrı
lıklar oluyorsa ne yapacağız? Bence Meclisin 
Anayasa'nın gösterdiği usullerle tuttuğu, tas
dik ettiği bir politika da millî bir politika
dır 

Sevgili arkadaşlarım, Kıbrıs gailesi çıktığı 
zaman da bu kürsüden ifade etmiştim. Memle
ketimiz hayati önemde bir dış gaile karşısın-
dır. ittifaklarımız, dış menfaatlerimiz bizi Yu-
nanistanla harbe tutuşma raddelerine getirecek 
safhalar geçmektedir. Bizim en güvendiğimiz 
müttefikimiz olan Amerikayla sert yazışmala
ra kadar götürecek safhalardan geçmektedir. 
Bu esnada güven oyuna lüzum var mıydı yok 
muydu, bundan şu mâna çıkar mı, bu mâna 
çıkar mı gibi bu işin hayati ehemmiyetiyle uz
laştırılması zor mütalâaları bir yere bırakıp, 
milletimiz karşısında politikanın esası kendisi 
hakkında bar aykırılığımız, bir 'anlaşmazlığı-
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mız varsa onu ortaya koyalım ve onun üzerin
de müzakerelerimize devam edelim. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Orta sı
ralardan şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — M.P. Grupu adına Sayın isma
il Hakkı Akdoğan, buyurun. 

M.P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI AK
DOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arkadaş
lar; C.H.P. adına konuşan Sayın Nihat Erim 
arkadaşımızın bâzı konuşmaları üzerine, gru-
pumuz adm Yüksek Heyetinizi aydınlatmak 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Nihat Beyefendi 
Hükümetin lüzum gördüğü takdirde güven oyu 
istemesi Anayasanın kendisine tanımış olduğu bir 
hak olduğunu söylediler doğrudur, buna hiçbir 
suretle hiçbir kimse itiraz etmemiştir. 

Ama bunun karşısında da yine Anayasanın 
milletvekillerine tanımış olduğu bir husus var
dır, o da bu güven oyu karşısında reyinin rengi
ni kendisinin ve grupumun tâyin etmesidir. Ve
rilecek güven oyunun rengini tâyin bakımından 
bunun Amerika'ya millî bir menfaat için seyahat 
etmekte bulunan Sayın Başvekile verilecek reyle
rin önem taşıdığı ve ona göre hareket edilmesi lâ-
zımgeldiğı tavsiye edilirken elbette muhalefetin, 
«sen bunu daha evvel düşünmeliydin. Bu takdir 
hakkını şu veya bu yolda kullanma salâhiyeti ken
dine aittir. Ama bu talebi yaparken millî menfa-
•atlesri haleldar etanıeımelk yolumu tercih etmten 
lâzımdı,» ıdeonelk de hakikıınnczdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Sayın Nihat Be
yefendi Hükümetin icabederse bir mevzu konu
şulurken en ufak bir mesele, en ufak bir cüz'ü 
hakkında itimat oyuna müracaat edebileceğini 
belirtiyorlar. Buda doğrudur. Ama itimat oyu 
sadece o o ufak meseleye ait olmalıdır. Verilen 
takriri hepimiz okuduk. Bir kere daha okuduk. 
Kıbrıs politikasının geçmişi, hali ve geleceği hak
kında itimat istenmektedir. Sayın Y. T. P. Ge
nel Başkanı arkadaşımızın burada ifade ettikleri 
gibi, siyasi parti gruplarının gerek seçim içinde, 
gerekse bunun dışında Yüksek Mecliste muhte
lif müzakereler sırasında Kıbrıs mevzuundaki 
görüşlerini sarahaten ortaya koydular. Şimdi bu 
meseleler bir yana atılarak, Hükümet şu veya 
bu yolda kuvvetli olmak arzusundadır, mutlaka 
buna güven oyu vermek lâzımdır, şeklinde ko
nuşan. arkadaşlarımızın, Hükümetin de bu oyu 
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alıp almıyacağını kendi zihninde, beyninde tart
ması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Güven oyu sadece bir mevzu hakkında son 
zamanlarda gelen NATO ve NATO'ya verilen 
cevap hakkında i tenmemektedir. Güven oyu 
- biraz evvelde arz ettiğim veçhile - Kıbrıs poli
tikasının bugüne kadar olan kısmı, bugünkü saf
hası ve bundan sonraki safhası hakkında isten
mektedir. Böyle bir açık bononun da verilmesi
ne imkân olmadığını sayın Hükümtin takdir 
etmesi gerekir. 

SABRÎ VARDARLI (İstanbul) — Ne yap
sın Başvekil, onu söyleyin anlıyalım, tenevvür 
edelim, yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Vardarlı, karşılıklı konuş-
mıyalım. 

ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Yine sayın arkadaşımızdan biri Hükümetin kar
şısında sık sık; sen ekalliyet Hükümetisin, ekse
riyette değilsin gibi sözlerin sarf edilmesinin doğ
ru olmadığını, haklı olarak ileri sürüyorlar, hak
lıdırlar. Bu, zamanı gelince konuşulmalıdır; sık 
sık ileri sürülmemelidir, dedik. Ancak Hükümet 
de kendisinin ekalliyette olduğunu tesbit edecek 
vakıalara ve sebeplere bel bağlamamalıdır, bu yo
la gelmemelidir. Burada Hükümet «Sen ekalliyet 
Hükümetisin» sözünü dayanamıyorsa güven oyu 
alması ihtimali mevcudolmıyan bir hususta ken
disini ortaya koyup güven oyu istemesi ve kendi
sinin ekalliyette olduğunu tescil ettirmemesi gere
kir. 

Muhterem arkadaşlarım, ne yapalım denildi. 
Bütün arkadaşlarımız hatırlarlar: Kıbrıs politika
sı hakkındaki görüşümüzü Sayın Grup Başkanve-
kili arkadaşımız Zekâi Dorman çok geniş bir şe
kilde izah etmiş ve yapılması lâzımgelen husus* 
lan da yüksek huzurlarınızda arz etmişlerdir. Bia 
hâdiselerin teferruatına geçmemek için çok kısa 
mâruzâtımızda bu hususa dokunmuş ve ne yapıl
ması lâzımgeldiğini biraz evvel söylemiştik. Bu
nun nazarı itibara almmıyarak ne yapacağımız 
söylenmiyor, şeklindeki beyanlara karşı biraz ev
vel yüksek huzurunuzda okuduğum grup adına 
hazırlanmış olan yazının bir fıkrasını tekrar et
mek istiyorum : 

«Dost ve müttefikimize yapılacak ikazların te
sirsiz kalması halinde, Kıbrıs meselesini, Türkiye'
nin müdahale hakkını kullanarak halletmesi ka
çınılmaz bir zarurettir.» 
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ö halde ne yapılması lâzımgeldiğini söylemi

şiz. Ne yapılacağını söylemediler, dediler; söyle
mişiz. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Başbakan 
da onu söyledi. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Efendim buraya çıkıp da guna veya buna rağmen, 
Amerika'ya rağmen, 6 ncı filoya rağmen Kıbrıs'a 
gidelim mi, bunu çıksınlar, söylesinler, diyorlar. 
Bunu çıkıp söylemişiz arkadaşlar. Bunu bugün 
değil, 5 Mayısta söylemişiz. O zaman Hükümet 
buna kulak asmamış. Bu sözümüzün mânasının 
ve medlulünün - özür dilerim - üzerinde durma
dığı için veya işine gelmediği için takdir etmemiş
tir. Bugünkü safha hepimizin üzerinde hassasi
yetle üzerinde durmamız lâzımgeldiği, derin de
rin düşünmemiz lâzımgeldiği bir zamanda ne ya
palım deniyor. Ne yapılacağı zamanında söylen
miş. 

Bir millî politikadan bahsediliyor. Nedir bu 
millî politika, diyorlar. Arkadaşlar, millî politika 
demek şu demektir: Hükümet Meclis dışında mu
halife mensup, iktidara mensup siyasi partilerle 
bir araya gelir, takibedileeek politikanın ne oldu
ğunu tesbdt eder, onu tatbik eder, millî politika 
budur. Yoksa, zaman zaman kendi kendine vermiş 
olduğu kararları parti liderlerini çağırıp onlara 
anlatmak veya Meclise gelip, ben şöyle şöyle yap
tım diye anlatmak millî politika değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususa daha dokun
mak istiyorum. Sayın arkadaşımız, Amerika'ya 
giitsin mi; gitsin buyurdular. Zannederim bu sö
zün muhatabı bizim parti olmasa gerek. Ama ko
nuşmalarında tefrik yapmadıkları için, ayırma
dıkları için bu hususa kısaca cevap vermek isti
yorum. Biraz evvelki konuşmamızda aynen şöyle 
söylemiştik: «Haksız ve hayal kırıcı ithamlariyle 
yarattığı hava Amerika tarafından tadil edilme
den ve müsait bir zemin hazırlanmadan Başveki
lin Sayım Johnson'un telkinlerine uyarak Ameri
ka'ya gitmesini umumi efkâ-rın hissiyatına aykırı 
ve iher bakımdan mahzurlu bulmaktayız.» O hal
de sayın arkadaşımızın bu kadar sarih beyanımıza 
rağmen bu konuşmaları yaparken, hiçolmazsa bi
zi ayırdetmesi lâzımgelirdi. -

Diğerleri hususunda muhatabolarak kendimizi 
kabul etmediğimiz için cevap arz etmiyoruz. Tek
rar söz alarak yüksek huzurunuzu rahatsız etti
ğim için özür dilerim. Hürmetlerimle. (Sağdan 
alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, buyurunuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; müzakere konusu, 
Başbakanın Amerika Cumhurbaşkanı tarafından 
aldığı bir davete kendi Hükümeti içerisinde ica
bet etme kararını verdikten sonra Yüce Meclis 
huzuruna gelip, ben Amerika'ya gideceğim, an
cak güven oyunuzu isterim şeklinde ortaya attığı 
bir mevzudur. Bunun üzerinde, konuşuyoruz. 
Biraz evvel dinlediğimiz Sayın Nihat Erim'in, 
hakikatlerden oldukça uzaklaşarak meseleyi başka 
zaviyeden arz etmek çabası içinde olduğunu üzü
lerek müşahede etmekteyiz. 

Muhalefetin güven oyu hakkındaki iddiaları
nın Parlâmento teamüllerine uymadığını ifade 
ediyor. Bendeniz de şurada şunu kendilerine ce-
vabolarak arz etmek isterim ki; bir Hükümetin 
her şeyden evvel her hareketinde, ef'alinde dai
ma samimî olması ve bu samimiyeti memlekete, 
Parlâmentoya ve diğer partilere telkin etmesi 
icabeder. Hükümeti işgal eden zevattan bâzıları 
bu samimiyetten uzak davranışlariyle Mecliste 
yapılan gizli toplantıları, Mecliste verilen oyların 
mahiyetini tamamen tahrif ederek hilafı hakikat 
beyanlarla efkârı umumiyenin karşısına çıkarsa, 
elbette o Hükümete her vesile ile itimat edilmez. 
Ve bu kabîl talepleri karşısında şüphe ve tered
düde düşülür. Burada hiç kimsenin ret ve inkâr 
edemiyeceği bir hakikat vardır. Geçen Mart ayı 
ortalarında bu Mecliste Kıbrıs konusunda gizli 
bir müzakere açıldı. Bu müzakerenin açılması se
beplerinin de bâzı politik sebeplere dayandığını, 
o zamanki konuşmamda ifade etmiştim. 

Hükümet Makarios'a gayet şiddetli bir protes
to veriyor ve asla rücu edilmiyecek derecede ileri 
gidiyor. Fakat bunun henüz tesiri zail olmadan 
Meclis huzuruna alelacele gelerek yaptığı blöfün 
tesiri altında kendisini müşkül durumdan kurtar
mak için Millet Meclisinden güven oyu istiyor. 
Biz Hükümetin, işin başlangıcından itibaren Ada'-
ya çıkarma yetkisini haiz olmasına rağmen, o an
da gelip güven oyu istemesinde bir maksat oldu
ğunu anlamış ve bunu ifade etmiştik. Ve nihayet 
her şeye rağmen bu Meclis madem ki, Hükümet 
Kıbrıs'a asker çıkarmak için bu Meclisten güven 
oyu istiyor ve biz Meclis olarak topyekûn Hükü
metin bir an evvel Ada'ya müdahale ederek çıkar
ma yapmasını can ve gönülden ve şiddetle arzu 
ediyoruz, bu talep yersiz dahi olsa bunu tasvibe-
dolim dedik, ittifakla oy verdik. Burada yapılan 
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müzakerelerde Hükümetin Kıbrıs politikası asla 
tasvibedilmemiş, bilâkis hâdisenin başlangıcından 
itibaren işlediği büyük hatalar ve gaflar şiddetle 
tenkid edilerek dile getirilmiş, verilen oylar mün
hasıran Kıbrıs'a çıkarma yapmak, asker çıkarmak 
hususuna hasredildiği halde birkaç gün sonra 
Başbakan Yardımcısı Sayın Kenial Satır'm gaze
telere verdiği beyanatta; Millet Meclisinin top-
yekûn C. H. P. nin Kıbrıs politikasını tasvibetti-
ğini ifade ederek bu kararın mahiyetini değiştir
mesi bu Meclisteki bütün arkadaşları üzmüştür. 
Bu Meclis kürsüsünde A. P. grupu dışında diğer 
siyasi partilere mensup iki arkadaş Meclis kür
süsüne gelmişler, Kemal Satır'm bu beyanını ya
lanlamışlar, hakikate aykırı olduğunu belirtmiş
lerdir. Buna rağmen seçim propagandalarının baş
ladığı ilk günün akşamı, radyoda Sayın Kemal 
Satır yine hiç çekinmeden aynı hilafı hakikat be
yanlarını tekrar etmekten geri kalmamış ve Millet 
Meclisinde yapılan gizli toplantı sırasında Hükü
metin Kıbrıs politikasının ittifakla tasvibedildiği-
ni beyan etmiştir. Demek ki, Hükümette ve o Hü
kümetin içinde vazife alan arkadaşlarda samimi
yet olmazsa ve burada bütün Türk Milleti namına 
vazife gören Millet Meclisinin kararlarını çekin
meden tahrif ederek efkârı umumiyeye yanlış yol
da göstermeye kalkışırsa, elbette öyle bir Hükü
metin bu Meclisten istiyeceği her güven oyu üze
rinde şüphe ve tereddüde düşmekte hakkımız var
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Nihat Erim bu
rada uzun boylu konuştu. Kendisi birkaç ay ev
veline kadar bu konuşmalarının tamamen aksini 
yapıyordu. O başka mesele, ona temas etmiyece-
ğim, şahsi meseledir. Ancak biz muhalefet parti
si olarak ne istiyoruz, hiçbir şey ortaya koymadı
nız, diye yaptığı ithamlar karşısında cidden üzün
tü duydum. Bugün değil, birbuçuk sene evvel, 
10 Ocak 1963 tarihinde bu Mecliste şahsan Gru-
pum namına yaptığım konuşmadan yalnız iki 
cümle okuyacağım. Birbuçuk sene evvelki konuş
mam : 

«Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs'ta yıllarca de
vam eden kanlı boğuşmanın hâtıralarını henüz 
unutmadığımız bir zamanda bugünlerde tekrar ye
şil Ada'da yeni bir mücadelenin başlıyacağınm 
işaretini görmek, hepimizin yüreklerinde derin 
bir endişenin yer etmesine sebebolmuştur. Sayın 
Dışişleri Bakanının dün bu mevzudaki beyanatı 
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endişelerimizi silmemiş, bilâkis bu endişelerimizde 
ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir.» 

Yine aynı konuşmamdan diğer bir cümle: 
«Kanuni yetkilerini kullanmayıp sadece Rum ida
recilere tavsiye ve tekliflerde bulunmanın fayda-
sızlığını henüz idrak edememiş bir hariciyenin bu 
memleketi götüreceği akıbetten Allah Türk Mille
tini korusun.» 

Biz bunları 1,5 sene evvel söyledik ve meyda
na gelecek bütün kanlı hâdiseleri teker teker bü
tün teferruatı saatlerce burada izah ettik. Harici
yemizi uyardık, Hükümete tedbirler tavsiye ettik. 
Fakat hiçbirisi dinlenmedi. Çünkü bugünkü Hü
kümetin başında bulunan zata göre, Kıbrıs'ta bir 
Cumhuriyet kurulmuştu. Artık Türkler ve Rum
lar diye bir mesele yoktu, Kıbrıs Hükümeti var
dı, onlar kendi kendilerini idare etmekle mükellef
tiler. Biz gelmekte olan tehlikeyi, vaktiyle yaptı
ğımız bütün mücadelelere rağmen Hükümete du 
yuramadık, tedbirlerini aldıramadık. 

Nihayet okumakla vaktinizi almak istemiyo
rum. Kıbrıs hâdiseleri başlamasından üç ay evvel 
1 . 10 . 1963 tarihinde Kıbrıs mevzuunda bu kür
süde yapmış olduğumuz bir konuşmada, yakın bir 
zamanda patlak verecek hâdiseler dolayısiyle ne
lerin vukua geleceğini, ilk hamlede Türklerin aç
lık tehlikesi ile baş başa kalacaklarını, Makarios'-
un Türk memurların tahsisatını keseceğini ve da
ha bütün tehlikeleri üç ay evvel belirtmiş, bunlar 
karşısında alınması lâzımgelen tedbirleri de 8 
madde halinde burada ifade etmiş idik. Ne yazık 
ki, hâdiseler göz göre göre üstümüze doğru geldi 
ve nihayet kaçınılmaz bir hal aldı. 20/21 Aralık 
gecesi ilk kurşun patladı. 22 Aralık gecesi 8 saat
lik kısa bir müddet içinde Kıbrıs Türklerinin top-
yekûn imhası hareketine geçildi. Mahrem tarafı 
olmadığı için Sayın Başbakanın bir beyanatında 
geçen şu birkaç cümleyi aynen okuyacağım, inö
nü ne diyor? «21 Aralıktan evvel Türk alayı ile 
Yunan alayı Lefkoşa'nm Batı - Güneyinde karşı 
karşıya bulunuyorlardı, Kıbrıs'ta Rumlar Türk 
kesimine taarruza başladıkları zaman 22 Aralık
tan itibaren bizim alayın orada kışlasında kalma
sı bizim için tehlikeli bir hale geldi. Türkler 
Rumlarla mücadele ederek karşı karşıya vaziyet 
aldılar. Alaylar bunlara müdahale edemiyecek 
kadar uzakta idiler. 21 Aralıkta silâh patladı, 
22 Aralılkıta 'da biz 'alayın ıbülünıdüğü 'yeri ıtlerik eıdlip 
Lefkoşa'nm Kuzeyinde münasip bir yere gelmesi
ni uygun bulduk. Emir verildi, gerektiği saatte 
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alayımız kışlasından ayrıldı. Tam kuvvetiyle Lef- I 
koşa'nm Şimaline çıktı. Burada hem kendisini 
savunacak durumda idi, hem de Türklere yardım 
edebilecek durumda idi.» 

Muhterem arkadaşlar, bir konuşmada yapılan 
böyle bir küçücük hata belki mazur görülür ve 
herkesin dikkat nazarından kaçabilir. Fakat ha
kikaten bu konuşmada Başbakanın ifade ettiği gi
bi, hâdiseler cereyan etmiş olsaydı, bugün Kıb
rıs'ta hiçbir olay meydana gelmez, yüzlerce Türk'
ün kanı dökülmez ve pek çok felâketler de önlen
miş olurdu. Vakıa böyle değil. Bir tarih hatası 
vardır - ki, o tarih hatası gayet mühimdir - 21 
Aralık Cumartesi sabahın saat ikisinde, üçünde 
Rumlar yolcu otobüsünü arama bahanesi ile dur
durarak, ateş açmışlar, birkaç Türk'ü öldürmüş
ler, ilk kurşun o zaman patlamıştı. 21 Aralıkta 
kurşun patladı, biz 22 Aralıkta alayımızı bulundu
ğu yerden kaldırdık, Lef koşa'nm Kuzeyine getir
dik, diyor, Başbakan. Maalesef böyle olmamıştır. 
Keşke böyle olsaydı, bunu can ve gönülden te
menni ederdik. Aralık Pazardı. 22 Aralık Pazar 
gecesi saat 10 da başlamıştır katliam ve 23 Aralık 
Pazartesi sabahı gün doğuncaya kadar Türklerin 
topyekûn imhası plânlanmıştı. Hâdiseler 22 Ara
lık gecesi başladı, 23 Aralıkta devam etti, 24 
Aralıkta devam etti, 25 Aralıkta devam etti. 25 
Aralık Çarşamba günü jet uçaklarımız uçtuktan 
sonradır ki, Kıbrıs alayına yerini terk ederek 
Lefkoşa'nm Kuzeyine gitmesi emri verildi. Alay 
o saatte hareket ederek yerini aldı. Ve ancak 26 
Aralık Perşembe günü sabah saat 11 de Lefkoşa'-
ya geldi. Şayet Sayın Başbakanın dediği gibi beş 
günlük bir gecikme olsaydı ve Kıbrıs'ta Türklere 
karşı topyekûn katliam hareketine girişildiği za
man Hükümet evvelden istihbaratı ile bunu haber 
alsaydı, çünkü Kıbrıs'taki Türkler biliyorlardı, 
hemen silâhlar patlayınca gelecek felâketi anladı- I 
lar, derhal toprakları kazıp, 4 - 5 sene evvel topra
ğa gömdükleri derme çatma silâhları çıkarıp ken
dilerini müdafaaya hazırlandılar. Fakat Türk Hü
kümeti büyük bir gaflet ve uyku içinde idi. Şa
yet bundan haberdar olsaydı ve 21 Aralık günü 
silâhlar patladığı an burada Sayın Başbakanın 
dediği gibi, emir verilip, alayımız yerinden çıka- I 
rılıp Lefkoşa'nm bir Türk semtine gelmiş olsay- I 
di, ne Kumsal denilen mevkideki yüzlerce Türk I 
evi tahribedilir, ne de yüzlerce kadın, çoluk, çocuk 1 
öldürülür, ne alayımıza mensup doktor binbaşının [ 
eşi ve çocukları hunharca öldürülür, ne de 6 bin I 
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| nüfuslu Küçük Kaymaklı Rumlar tarafından ta

mamen tahrip ve yağma edilerek ateşe verilirdi. 
Maalesef bunlar gününde yapılmadı, alayımız kış
lasında mahfuz tutuldu ve bütün bu hâdiseler ce
reyan etti. 

Ne diyor Sayın Başbakan; «Türklerin oradaki 
mukavemeti dünyanın hiçbir milletinin bekleme
diği, ümidetmediği büyük bir cesaret ile yapıldı.» 
Evet muhterem arkadaşlar; çünkü bütün dünya, 
Türklerin ancak 24 saat mukavemet edebilecekle
rini zannediyorlardı. Şayet bütün dünyanın tah
mini doğru çıkmış olsaydı, 22 Aralık sabahı Lef-
koşa'da bir tek Türk kalmıyacaktı, bugün de Tür
kiye için Kıbrıs dâvası diye bir dâva mevcudolmı-
yacaktı. Her şey bitmiş olacaktı. Fakat oradaki 
çocukların vatanperver bir şekilde, canlarını diş
lerine takarak, birkaç yüz gencin binlerce silâhlı 
E. O. K. cılara karşı yaptığı görülmemiş mücade
le neticesinde, beş gün beş gece mukavemet ede
bilmişler, bütün bu gayrimüsait şartlar altında 
24 Aralık Salı günü Girne yolu üzerinde Türklere 
ateş ve ölüm saçan, un fabrikası ile buz fabrikası
nı elde etmek cesaretini göstermişler ve 25 Ara
lık Çarşamba günü Küçükkaymaklı, 6 000 nüfus
lu Küçükkaymaklı beş gün, beş gece, 30 tane Türk 
genci ellerinde 25 tane av tüfeği, 3 tane piyade 
tüfeği, 2 tane makinalı tüfekle beş gün, beş gece 
mukavemet etmişler, beşinci günü Yunan alayı 
havan topu ile tecavüze geçmiş, E. O. K. cılar da 
iştirak etmişti. Türklerin mermileri kalmadı, her 
taraftan mermi aradılar, bir tek mermi bulamadı
lar maalesef, ve bunun üzerine o cephenin ku
mandanlığını yapan Küçükkaymaklı'lı Hüseyin 
rica ederken kucağında iki aylık çocuğunun Rum
ların açtığı ateş ile parçalanıp öldüğünü, anasının 
göğsünün kan içinde feryat ettiğini görmesi üze
rine onu kurtarayım diye öne atılıp o da şehit ol-

I du. Ve nihayet Küçükkaymaklı böyle düştü, 6 000 
Türk orada mahıv ve perişan oldu. Biz ne kadar 
arzu ederdik ki, bir sene evvelden beri bu Hükü
meti devamlı surette ikaz ettiğimiz,- uyarmaya ça
lıştığımız halde vaktinde tedbirlerini alsaydı. 
Hiçbir şey yapmadığı halde 21 Aralıkta orada 
kurşunlar patladı, şayet 22 Aralık günü alayımız 

I yerinden kalkıp o emir verilip Türk bölgesine 
geçmiş olsaydı bu cinayetler, bu katliamların hiç-

I birisi olmazdı. Ve Makarios da cüretini bir adım 
1 daha ileriye götüremezdi. Binaenaleyh, bütün bu 
I hataları şimdi bir güven oyu vermekle sinemize mi 
I çekeceğiz? 
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Muhterem arkadaşlar, size vesikalardan oku

yayım. Jetlerimiz uçuyor. Jetlerimiz uçtuğu za
man Kıbrıs Rumları üzerinde dehşetli bir panik 
havası yaratıyor, kaçacak delik arıyorlar. Hemen 
mütareke, dostluk ve kardeşlikten bahsediyorlar. 
Mütareke yapılıyor, üçlü müdahale başlıyor, ona 
da temas edeceğim ve nihayet her şey normale 
giriyor. Ancak ve ancak, 28 Aralıkta, Türkiye'de 
ilk alman karara aykırı 25 Aralıkta bu Mecliste 
açıklanan karara aykırı beyanlar verilmeye başla
nıyor. 28 Aralıkta S ay m ismet inönü Kıbrıs'a bir 
askerî çıkartma gibi bir konunun olmadığını bildi
riyor. Aynı gün Hükümet bir tebliğ neşrederek 
Kıbrıs'a asla müdahale edilmediğini, böyle bir şe
yin akıldan geçmediğini, yola çıkan donanmanın 
normal seferlerini yapmak üzere Doğu Akdeniz 
limanlarına intikal ettiğini, Kıbrıs'a gitme gibi 
bir mesele olmadığını ifade ediyor. Demek ki, 25 
Aralıkta uçaklarımız geçiyor, Makarios büyük bir 
panik ve korku içinde derhal Türkiye ile mütare
ke yoluna gidiyor. 26 - 27 Aralık tarihleri gayet 
normal, sakin. 28 Aralık tarihinde Hükümet Baş
kanı Hariciye Vekâleti beyanatlar neşrediyorlar 
ve «Biz müdahale etmedik, etmeyi düşünmedik.» 
diyorlar. Bundan cesaret alan Makarios, «Türki
ye'nin yaptığı blöftür, müdahale etmivecek.» 
diyor. Ne oluyor ertesi gün? 29 Aralık tarihinde 
Kıbrıs'taki Türklere yeni katliamlar bütün şid
deti ile başlıyor. 30 Aralık tarihinde çıkan bütün 
Türkiye gazetelerini alınız, hepsinin başlıklarına 
bakınız. Ben yalnız Milliyeti aldım, baktım, şu 
başlıklar var; «Kıbrıs'ta dün şiddetli bir çarpış
ma daha oldu.», «"E. O. K. eılar evleri basıp, hal
kı kampa götürdü.», «E. O. K. nııı saldırdığı 
köylerdeki Türk evleri hâlâ yanıyor.» 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar Hükümetin 
Kıbrıs konusunda aldığı tedbirlerin muvaffakiye
ti midir? Vaktinde tedbir almazsın, ikaz edilir, 
aldırış etmezsin, katliam başlar, 5 gün seyirci ka
lırsın, 5 gün sonra Alayını kaldırır gönderirsin. 
Ondan sonra Jetler uçar, panik başlar, sulh ve 
sükûn avdet eder. Fakat arkasından kalkarsın 
biz müdahale etmedik, etmiyeceğiz, asker çıkar
ma yok,'deyince tekrar cüret ve cesaretini artırır
sın ve o andan sonra Türklere karşı yeni katliam
lar başlar, Yüzlerce çoluk ve çocuk öldürürler. 
Bunlar mıdır muvaffakiyet, muhterem arkadaşlar? 

Kıbrıs mevzuunda Sayın Başbakan 25 .Ara
lık tarihinde burada dediler ki: Biz dün gece
den beri diğer âkid devletlerle muhabere ile yan-
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tığımız görüşmeler neticesinde, netice alamadık. 
Tek taraflı olarak müdahale hakkımızı kullan
maya başladık. Bu müdahale hakkı kullanıl
maya başlandı. Bu katî bir ifadedir. Bunun 
red ve cerh edilecek tarafı yoktur. Müdahale 
hakkı kullanılmaya başladıktan sonra adaya o 
gün için çıkarma yapmak hiç de müşkül değil
di. Çünkü mücadelenin ilk günlerinde Türk 
çocukları derhal Girne boğazına saldırmışlar, 
Girne dağlarını ve Girne yolunu elde etmişler, 
her hangi bir çıkarmaya karşı kendi imkânları 
ile bütün tedbirlerini almışlardı, ikinci Dün
ya Harbinde ingilizler bizim izmir'de kullan
dığımız şartları alarak o şartlarla Afrika'da 
İkinci Cepheyi açmışlar, italya sahillerine çı
karma yapmışlar. Bizim senelerden beri kul
landığımız şartların en mükemmel çıkarma va
sıtası olduğunu görmüşlerdir. Biz asırlarca 
dünyanın her tarafına hâkim olurken Amerika'
nın bugünkü modern çıkarma silâhlarına mı sa
hiptik? Her imkânımız vardı, ilk günde her 
müdahale yapılabilirdi. Bunu yapmadık arka
daşlarım. Arkasından ne oldu Kıbrıs meselesi? 
ingiltere'de bir konferans oldu, gitmeden ev
vel şu kürsüye çıktım konuştum. Tekrarlamıya-
cağım; nereye gidiyoruz, neyi müdafaa ediyo
ruz, bunu biliyormuyuz dedim. Karşımızda 
bu kadar cinayetlerin faili Makarios var, onu
mu muhatap alıyoruz? Bu kadar cinayetlerin 
faili Makarios'u hâlâ muhatap alıp meşru bir 
Devlet başkanı olarak onunla konferansa otu
ruyoruz. Bundan ne bekliyoruz, dedim olmadı. 
Londra Konferansının neticesinde basından 
öğreniyoruz ki, Hariciye Vekili oradaki anlaş
maların Türk menfaatlerine aykırı olduğunu 
müşahade ediyor ve bu anlaşmaları ben kabul 
edemem deyip konferanstan çekiliyor. Arkasın
dan, Sayın Başbakanın tazyikıyle gidip onu ka
bul ediyor. Üstelik 2 Şubat tarihinde Ankara'
ya dönüşünde hava meydanında Sayın Başba
kan tarafından karşılanıyor, hemen yanakla
rından öpülüp büyük bir zafer kazanmış gibi 
bu Londra müzakerelerinin zaferi tebcil edili
yor. Birinci raundu kazandık diye ilân edili
yor. Ne oldu o birinci raundda? Nihayet Maka-
rios'un, bir vetosu ile nakavt olduk arkadaşlar. 
Büyük bir zafer diye ilân ettiğimiz Londra An
laşmasının bir fiyasko olduğu meydana çıktık
tan sonra, arkasından Güvenlik Konseyine git
tik. Aylardır Güvenlik Konseyine gitmenin 
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aleykmdeyiz, bunu müdafaa ediyoruz. Nihayet 
Güvenlik Konseyine gittiğimiz zaman da, orada 
alınan kararları, yine Türkiye için bir zafer 
diye, ilân ediyoruz. Burada biz söylüyoruz, za
fer değil, aleyhiınizedir diyoruz. Hayır öyle 
değil, siz anlamazsınız, Türkiye için bir zafer
dir deniyor. Biraz sonra bakıyorsunuz, Birleş
miş Milletlerin tutumundan şikâyetler başlıyor. 
Onun arkasından bu da fayda vermeyince 
NATO Konseyine iş aksettiriliyor. Yine biz 
kazandık, Yunanistan kaybetti diye zafer ni
daları, arkasında yine fiyasko. Muhterem arka
daşlarım bir Hükümet, politikasında istikrarlı 
olur, prensipli olur. Size şunu arz etmek iste
rim; bundan otuz «ene evvelki durumu bir siz
den geçirelim. Otuz sene evvel Türkiye bugün
kü nüfusunun yarısına sahip değildi. Askerî 
güç ve kuvvetimiz bakımından pek iptidai silâh
larla mücehhez bulunuyorduk. Buna rağmen o 
günkü Türkiye Orta - Şark'ta, Balkanlarda dün
yanın politikasını güden lider mevkiinde idi. 
Neden muhterem arkadaşlarım? Çünkü o gün
kü Türk Milletinin' başında cesur diravetli, ile
riyi gören bir Atatürk vardı. Ve onun gayet 
sağlam esaslara dayanan bir Hariciye teşkilâtı 
vardı. Muhterem arkadaşlarım Atatürk'ün sağ
lığında îkinei Dünya Harbinin gelmekte oldu
ğu tesbit edilmiş, buna karşı tedbirler ve çare
ler aranmış ve 12 adanın durumu o zaman, Ata
türk'ün sağlığında tesbit edilmişti. Fakat ne 
oldu muhterem arkadaşlarım? Atatürk öldü. 
gitti. Nur içinde yatsın, 'dış politikamız da fel
ce uğradı. Ve ondan sonra biz bugün iki mis
li nüfusa sahip bir millet, bugün askerî ba
kımdan dünyanın her yerinde şan ve şerefle 
Türklüğü temsil edecek bir kudrete sahip bir 
milletiz, diyoruz. Fakat ondan sonra geliyor 
dünya yüzünde dostumuz kalmadı, diyoruz. Ne
den muhterem arkadaşlar? Bütün dünya kaba
hatli, biz gayet haklı, doğru düşünen, iyi insan
larız; fakat bütün dünya mı Türk düşmanı, ne
den arkadaşlar, neden kabahati kendimizde ara
mıyoruz? Neden birlik ve beraberlik halinde bir 
araya gelmiyoruz? 

Muhterem arkadaşlar Birinci Dünya Har
binden iki büyük cereyan doğdu. Bunun birin
cisi komünizm, ikincisi Kemalizm. Bir taraftan 
komünizm, kendi sahasında alabildiğine inki 
şaf «tmeye çalışmış, diğer taraftan Kemalizm 
kalblerde yanan bir alev gibi Asya'yı, Afrika'-
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yi, Amerika'yı bütün dünyayı kavramıştır, ar
kadaşlar. Nedir o Kemalizm?.. O Kemalizm 
milletlere kendi hürriyetlerini elde etmek, her 
türlü baskı ve zor rejimi altında yaşamaktan 
kurtulup hürriyet ve istiklâl içinde yaşama aş
kıdır. Bugün istiklâllerine kavuşan ve bütün 
kuvvetlerini Kemalizmden alan bu milletler ne
rede? Niçin bizim tarafımızda, saflarımızda de
ğil? Bunun günahı, kabahati kimde? Onlarda 
mı? Niçin bunlarla alâkadar olmuyoruz ve ken
dimizi onlara tanıtmıyoruz? Ben burada daha 
bir sene evvel, Rosides'in Birleşmiş Milletlerde, 
Güvenlik Konseyi içinde yeni doğan Asya - Af
rika devletlerini, müstemlekecilikten kurtulmuş 
ve ona karşı bir antipati duyan bu devletleri, 
Türkiye ile İngiltere Kıbrıs üzerinde bir hego-
monya kurmak iddiasındadır, emelleri bir gün 
burayı Kıbrıs hallnnm arzusuna rağmen istilâ 
etmektir, şeklinde iğfal ettiğini bir sene evvel 
bu kürsüden ifade ettim. Rosides'in bu çalış
malarına karşı Hükümetin tedbirler almasını 
rica ettim. Ne oldu; uyudu. Ondan sonra 
dünya aleyhimizde. Elbette aleyhimizde olur. 
Biz ne yapıyoruz ki, kendimizi nasıl tanıtıyo
ruz ki, onlar bizi nasıl tanıyacaklar ve nasıl et
rafımızda toplanacaklardır? 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Hükümet 
Başkanı Amerika'ya gidecek, güven oyu ister. 
Neden arkadaşlar? Biz sana çıkarma için yetki 
verdik, Hükümet olarak tedbirlerini al dedik, 
her şeyi söyledik. Meselenin esası şudur arka
daşlar: Kuvvetli mi olmak isteriz? Amerika'ya 
karşı kuvvetfc olmak isteriz. Doğru, bunda he
pimiz haklıyız. Amerika'ya karşı nasıl kuvvet
li oluruz? Sesimizi Amerika'da nasıl bütün 
kuvvetimizle dujoıruruz? Ve kendimize nasıl 
hürmet ettiririz? 

Muhterem arkadaşlar, bu misali sakın Baş 
bakana teşmil etmeyin. Bunu ayrı bir orijinal 
misal olarak arz etmet istiyorum. Hasta ve yaş
lı bir insana ikide bir enjeksiyon yapmak, hap 
yutturmakla mı kuvvetlendirmek lâzım? Yoksa 
bunun yerine sağlam bünyeli dinamik bir göv
de mi ikame etmek lâzım? Elbetteki sağlam bir 
bünyeye ihtiyaç vardır. Ben bir milletvekili 
olarak teklif ediyorum, arz ediyorum, mademki 
Kıbrıs meselesi hepimiz için millî bir dâvadır, 
millî bir meseledir, bunda hiç kimsenin şüphesi 
yok. Bu millî meseleyi millî şeref ve haysiye-
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timize yakışır şekilde, en kısa bir zamanda, katî 
surette halledinceye kadar, netieelendirineeye 
kadar bütün parti mücadelelerini bir tarafa bı
rakalım, millî bir koalisyon kuralım. Evet ar
kadaşlar, öyle bir millî koalisyon ki, bunun içi
ne hiçbir siyasi parti girmekden çekinmesin. Ve 
dahilî işlerle meşgul olacak Dahiliye Vekâleti 
de teşkilâtı en zayıf olan bir partiye verilsin. 
Biz bu memlekette büyük bir dâvayı halletmek 
yolunda isek, Amerika'ya kuvvetli olarak git
mek istersek, zorla azınlıkta olan bir partinin 
Başbakanına zorla güven oyu verdirmek sure
tiyle kuvvetlenenleyiz. Buraya millî bünye ka
dar, Türk Milleti kadar sağlam ve kuvvetli mil
lî bir koalisyonla ortaya çıkalım, bunun şartı 
şu olsun: En kısa zamanda Kıbrıs meselesi katî 
şekilde halledilsin ve bu Kıbrıs meselesi halle
dilinceye kadar koalisyon devam etsin. O za
man görürüz ki, halledemiyeeeğimiz mesele yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarım sözlerimi bitirirken 
bir noktaya temas etmek istiyorum. John son'un 
son muhtırasını çok ağır bulanlar vardır. Belki 
ağırdır. Fakat muhterem arkadaşlar, bir Baş
bakan durup, dururken icabederse biz Batı an
laşmalarını yıkar, yepyeni bir dünya içinde ye
rimizi alırız, derse; o ağırlık kadar verilen no
tanın da ağır olması gayet tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz politikamızın 
esaslarını çizelim. Amerika mı bize karşı gele
cek. Topyekûn o zaman NATO'dan çekilmesini 
biliriz. Tarafsız bir memleket olarak yaşama
sını da biliriz. Biz hiçbir zaman Amerika'nın, 
şunun veya bunun bize yapacağı yardımlarla 
minnet altında kalıp onun dümen suyunda git
meye tenezzül edecek bir millet değiliz. Ama 
evvelâ kendi politikamızı tesbit edelim, çizelim, 
hattı hareketimizi bütün açıklığı ile bütün dün
yaya bildirelim. Ondan sonra dostumuz düşma
nımız kimse ona göre yeni şartlar içinde yeni 
bir dış politikamızın esaslarını ve prensiplerini 
çizelim. Yoksa her geçen gün hâdiselerin ar
kasından bakarak hangi yola gideceğimizi bil-
memezlik içerisinde, diğer devletlere inisiyatifi 
kaptırmak suretiyle arkadan gidersek; elbette 
bu gibi hâdiseler başımıza gelir, ilk günlerde, 
25 Aralık tarihinde Kıbrıs'a müdahale etmek 
istediğimiz zaman, Amerika'ya müracaat edi
yoruz. Ne diyor Amerika, «Ren hâd'isede taraf 
değilim, anlaşmaya dâhil değilim işinize müda-
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hale etmem, ne isterseniz yapın» diyor. Peki o 
gün öyle diyen Amerika bugün niçin böyle di
yor? Çünkü biz, illâ ki Amerika ne derse o ola
cak diye onun peşine takılır, her işte onun fik
rini almaya kalkar, kendi hükümranlık hakkı
mızı kullanmakta acze düşersek, elbette Ame
rika bize böyle kafa tutmaya kalkar. 

Binaenaleyh arkadaşlar arz ettiğim gibi 
her şeyden evvel millî birlik ve tesanüdü kur
madıktan sonra bu çeşit tedbirlerle ne Ameri
ka'da ne de dünyanın hiçbir yerinde Türkiye 
lâyık olduğu mevkii bulamaz. Bunlar boş ha
yalden başka bir şey değildir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupıı adına Sa
yın Ahmet Tahtakılıç. 

C. K. M. P. GRUPIT ADINA AHMET TAH-
TAKTEIÇ (Uşak) — Sayın milletvekilleri, üze
rinde müzakere yapılan konu, Hükümet Başka
nının bir gizli celsede verdiği izahattan sonra 
Kıbrıs politikası etrafında bir güven oyuna mü
racaat edilmesi keyfiyetidir. 

Şimdi bu müracaat Hükümetin parti sözcü
sü Sayın Nihat Erim'in izahatiyle aydınlanmış 
bulunmaktadır. Müsaade ederseniz evvelâ ken
disinin takibettiği silsile dâhilinde, sıra dâhilin
de görüşlerine cevap vereyim. Sonra da tered
düt ettikleri ve bir kısmını da kendisinden öğ
rendiğim müspet istikametteki düşüncelerimizi, 
10 yıldır ifade ettiğimiz düşüncelerimizi ve A. 
B. Devletlerine yapılacak seyahat hakkındaki 
görüşlerimizi arz edeyim. 

Yalnız bir nokta var arkadaşlar, biz, eğer 
Anayasanın temellerine dayanan bir parlâmento 
faaliyetine kavuşmak istiyorsak; ilk yapacağımız 
is de, komisyonlara, Millet Meclisinin İhtisas 
komisyonlarına kemâlli bir şahsiyet vermekle 
başlamak lâzımdır. Eğer Sayın Nihat Erim 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komis
yonu Başkanı sıfatını haiz olmasaydı bugünkü 
izahatına uzun boylu ehemmiyet vermiyecektim. 
Fakat ne acı bir tesadüftür ki; Sayın Nihat 
Erim aynı zamanda T. B. M. M. Dışişleri Ko
misyonunun da Başkanı bulunmaktadır. Mües
ses Parlâmentolarda Dışişleri Komisyonu baş
kanları parti sözcülüğü yapmazlar. Millî poli
tikanın izahını yaparlar ve bugün diğer parlâ
mentoların millet mukadderatı üzerine yerli ye
rine oturmuş bulunmasının ilk şartı parlâmento 
başkanlarının Devlet yerindeki, parlâmentoda-
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ki mevkilerini almasıyla başlar. Fakat biliyor
sunuz ki; bizim komisyonlanmız daima icranın 
vasıtası halinde çalıştıkları için böyle bir ko
misyon ananesi teşekkül etmemiştir. Böyle bir 
komisyon hüviyeti de meydana gelmemiştir. Si
ze bu noktadaki samimiyetimi müsaade ederse
niz arz edeyim. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin dâhil 
olduğu koalisyon kurulduğu zaman, koalisyon 
icabı siz Millî Eğitim Komisyonuna seçileceksi
niz, koalisyon icabı da sizi Başkan yapacağız, 
dedikleri zaman, böyle bir vazifeyi kabul etmem 
dedim, komisyon âzalığmdan istifa ettim. Şu 
halde artık mefhumlara ve müesseselere hele 
üzerimizde doktor, profesör unvanı bulunduğu 
müddetçe evvelâ kendimiz mefhum ve müessese
lere iyice sahip çıkmalıyız. Ondan sonra bir me
sele hakkında heyecanlı, çok ileri ve herkesi it
ham eder bir parti sözcülüğü yaparken de üze
rimizde bulunan Parlâmentonun Dışişleri Ko
misyonu Sözcülüğü vasfını düşünmemiz lâzım
dır. Bilhassa seyahat mevzubahsolan Amerika 
bu işe çok ehemmiyet verir. Hattâ Dışişleri Ko
misyonu Başkanının sözü, mütalâası, Hüküme
tin mütalâasından evvel gelir. Onun için ne 
acı bir tesadüftür ki Profesör Nihat Erim'in 
şahsiyetinde. böyle bir Dışişleri Komisyonu Söz
cülüğü hüviyetine kavuşamamış bulunuyor. 

Gelelim üzerinde durduğu esaslar üzerinde 
sırasiyle, madde madde ve her kelimeyi açık kul
lanmak suretiyle cevap vereyim. 

Efendim elimizde bir Türk Anayasası var 
derler, Evet, hiç Türk Anayasasında Hükü
met Başkanının istediği zaman güven oyu ta-
lebetmesine mâni hiçbir hüküm yojrtur. Buna 
da sözcülerden hiçbirisi değinmediler, dokun: 
madılar. Hattâ Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisinin verdiği muhtırada geri almak formü
lü teklif edilmek suretiyle bu işin içinden çıkıl
mak istendi. Niye? Yersiz, zamansız, icapsızdır 
diye. 

SABRÎ VARDARLI (istanbul) — Takdir 
kime ait. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — 
Takdir Başbakana aittir. 

Şimdi arkadaşlar soruyorlar, acele ettiler, 
şimdi onu söyliyeceğim. Başbakan takdirini 
böyle kullandı. Fakat Sayın Nihat Erim diyor 
ki; bunu niçin yapmıyacaktı. Bu aldığı 225 re-
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yin içinde Y. T.* Partisinin de reyleri vardı. 
Onlar başkanlarının bir beyanatı ile kaydı. O 
halde geriye acaba yine bir rey kaldı mı, kal
madı mı? Ama bu sefer başka bir şey oldu ve 
kendileri bilirler; çürümüş Lâtin usulü parlâ
mento ananelerine karşı Anglosakson'ların mu
vaffak olmasının tek sebebi; onlar dış politika 
meselelerini iç politika meselelerinin taktiği 
içinde halletmeyi düşünmezler. Ne olmuş? Mec
liste, 170 sandalye ile iktidarda bulunan bir 
partinin... 

RUHÎ SOYER (Niğde) — 181 Sandalye. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — 181 

veya temenni ederim, pek yakında 190 olsun, 
fakat bir şey ifade etmiyor. 190 sandalyesi olan 
bir partinin - -arkadaşımı manen tatmin etmek 
dçin söylüyorum, - Başbakanının yanına mutlak 
ekseriyeti 450 olan bir Parlâmentoda 168 san
dalyesi olan bir partide Ibir müşavir veya bir 
müşahit göndermeyi ıkabul ediyor. 33 sandalye 
ile temsil edilen bir parti liderlinin beyanatına 
mukabil, burada Başbakan Amerika'ya göğüs 
açıklığı ile gitmek için öyle bir müzaharet ka
zanıyor 'ki, 168 sandalyeyi ihtiva eden partide 
kendisine bir müşahit, bir müşavir veriyor. O 
halde itimatla da daha evvel alınmış ki, mü
saade ederseniz bakınız nasıl hâdiseler çııkıyor. 
Bu itimat alındığı zaman, Anayasamızın o gü
venoyu müzakereleri sırasında itimat müessese
si hakkında bir önerge vermiştim, Anayasanın 
ruhu, vazifeye başlarken de mutlak bir ekse
riyeti icabettirir. Türkiye'de millî irade müca
delesi bu istikamette cereyan etmiştir, dedim. 
O zaman ne Adalet Partisi, ne Cumhuriyet Halk 
Partisi, ne de şahsan verdiğim için itendi men-
subolduğum parti bu takririme değer verdi. 
İşte o zaman bu meseleyi halletmiş olmasaydınız 
güven problemi temelinden halledilmiş olacaktı. 
Rahatsız bir arkadaşa rey verdiğimize rağmen 
uzattık, uzattık 225 rey çıktı. Hepte bunun san
cısını çekiyoruz şimdi, dikkat ederseniz. 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Yok, <öyie 
bir sancı çelkmiyoraz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım; ne diyor Sayın Nihat Erim, efen
dim diyor harice giderken dünya parlâmentola
rında - dünya kelimesini ben tesbit ettim,, ken
dileri kullanmaya muhaliftir, kendileri kullan
dılar 'bugün - ananedir, Hükümet kuvvetle git-
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mek ister. Dikkat ederseniz Y. T. P. ; Millet 
Partisi, C. K. M. P., müşavir veren Adalet Par
tisi evleviyetle hiçbir zaman Başbakanın Ame
rika'ya gitmesi yersizdir, yolsuzdur, icapsızdır 
demedi. (Söylediler sesleri) Arkadaşlar dinle
meye akşın, hele bakansınız şimdi. 

SABRI VARDARLI (İstanbul) — Bakan ıbir 
şey demedi, ben söyledim 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar

kadaşlarım, unutmam ben. 
Şimdi arkadaşlar diyor ki bir mesaj gelmiş, 

mesaja .cevap verilmiş, seyahat günü takarrür 
etmiştir. 168 sandalyesi olan bir parti müşa
vir vermeye gelmiş, hâlâ hangi güvenoyu bek
leniyor. Efendim enerjinizi Amerika'da yapa
cağınız müzakerenin kuvvetine verin. îç poli
tikada bu Parlâmentoyu, Meclisi bir güvenoyu 
meselesiyle karşı karşıya bırakmak; Başbaka
nın ne tecrübesine, ne de bugünkü hâdisenin 
mahiyetine ve ne de Amerika'daki müzakerele
rin seyrine müessir bir şey değildir. Bilâkis 
meseleyi, dış politikada müessir olarak yürüt
mekten alıkoyup, Türkiye Parlâmentosunu bir 
iç politika münakaşasının içine sokmak olmuş
tur. Nitekim işte akıbetini görüyosunuz. O 
halde ne yapacaktı Başbakan? C. K. M. Parti
sinin muhtırası karşısında, bir saniye için kendi 
düşüncesinden başka «muhtıra ile ne demek 
istiyorlar» diye düşünmesi lâzımdı. Bu muhtı
rada seyahati tasvip, seyahati teşvik, hususları 
da vardı. Notalar verilmiştir. Gizli .celsede. 
konuşmak için Başkan 'bendenize söz vermedi. 
O zaman verseydi ben size bu meseleyi halle
decektim. Fakat, vermiyor. Bizde Başkanlık 
Divanının seyri böyle devam edip gidiyor. Ba
kalım ne olacak? 

Arkadaşlar, o halde Sayın Nihat Erim'in 
birinci dayandığı dal çürük. Niye? Efendim, 
zaten güvenoyunu haiz, bir güvensizlik de izhar 
edilmemiş. Arkasından da 168 sandalydik bir mu
halefet te kendisiyle mücavir olarak gidiyor. 
Amerika ananelerine göre eğer Johnson Ameri
ka Anayasasını çok iyi 'biliyorsa böyle bir mü
zakereci ile salahiyetli, taım salahiyetli olarak 
konuşmada çok rahatlık duyacak bir insand.r. 
Fakat bizim Halk Partisi Grup sözcüsünün be
yanatından anlaşılıyor ki, iş öyle defni. Kese
ceksiniz şu ekaliyet hükümeti olmak lâfını. 
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Arkadaşlar bunu kesmeye imkân yok. (Soldan 
gülüşmeler, alkışlar) Niye? Maddi vakıadır ar
kadaşlar, maddi vakıadır. Sayın Nihat Erim 
buna karşı diyor ki; Anayasanın metinleriyle 
muteberdir. Ekaliyettedir, fakat Anayasa gere
ğince güven müessesesine haizdir. Onu Meclis 
tasvibetti. Hattâ unutmuyorsam Adalet Par
tisi sözcüsü olarak o gün Bağcıoğlu kürsüye 
çıktı ve dediki; «biz Hükümeti güven oyu almış 
telâkki ediyoruz* Anayasamız bunu ihtiva edi
yor.» Anayasaya göre şekil mükemmel, üstelik 
.168 kişinin müzahareti, ve 33 kişinin 'başkanı, 
biz artık mütemadiyen desteklemek gibi bir 
mecburiyette değiliz diye bir söz etmiş. O sözün 
karşısında güvenoyunu C. H. P. sözcüsü Sayın 
Profesör Nihat Erim müdafaa etmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, demek ki, işin bir Ana
yasa tarafı vardır. Anayasalar unutmayınız ki, 
metinlerine sadık kalmak şartiyle, millî men
faatleri en iyi istihsale yarıyacak şekilde tatbik 
edildiği zaman millî hüviyet taşırlar. O halde 

biz Anayasayı korumamışız, güvensizlik izhar 
etmişiz. Kendileri de söylüyor; 226 reyin teşek
kül etmesi mümkün değildir. O halde 226 rey 
zaten teşekkül etmiyecek. 

Hatası var, sakatı var, düşüneni var, düşün-
miyeni var. O halde bu mizanseni meydana ge
tirmenin zarureti nereden çıkıyor? Ben Sayın 
Nihat Erim'deiı çok rica ediyorum, bize diğer 
parlâmentolardan örnek verirlerse, şunu kendi
si çok iyi bilirler ki, hele iflas etmiş, Lâtin sistemi
nin dışına çıktığımız zaman Anglo - Sakson siste
minde böylece bir müşavere ve böylece bir müza-
haret bir Hükümetin, parlömanter ve nispî bir 
sistemle kurulmuş bir Hükümetin bundan daha 
ileri bir müzaharet elde etmesi elbetteki İngil
tere'de de mümkün değildir. Ama, İngiltere'de 
böyle bir güven oyuna müracaat edildiği zaman 
Başbakan cesaretle muhalefete gelir, söyler, 
noktainazarlarını alır. Evvelâ bu müzakereler 
millî ölçülerle cereyan eder. Parlâmentoda şek
len tescili yapılır. Eğer biz böyle bir parlâmento 
ananesine kavuşmak istiyorsak ki ben kavuş
mak mecburiyetinde olduğumuz kanaatindeyim. 
Bakınız şimdi söyliyeyim. Sayın Kasım Gülek 
hal çaresi arıyor. Hakikaten arkadaşlar hal ça
resi var. Ben bir tanesi için hal çaresi söylivr 
yim. Başbakan kürsüye çıksa idi, inat ve ısv 
etmeseydi, inat ğöstermeseydi, ısrar etmeseydi, 
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diğer partiler Amerika seyahati yapmamasına 
mâni olacak her hangi bir beyanda ve bunun 
doğru olmadığını ifade eden bir sarih beyanda 
bulunmadılar. Üstelik, mutlak ekseriyeti meyda
na getiren (M. Partisi sesleri) Onu da söyliye-
ceğim. Millet Partisinin de söylediği şartlı ve 
çok doğru şartlı. O ayrı bir dâva. 168 kişilik bir 
partiden de ayrıca müzaharet meydana getir
miş. Ne hacet var efendim bugün bu işlerle uğ
raşmaya? Başbakan hariciyeyi karşısına alacak, 
- şimdi söyliyeceğim - Ege Denizi haritasını kar
şısına alacak, Amerika Devlet Başkanının ne
dense ya bilmediği, ya da kendisine anlatılmı-
yan tarihî gerçekleri tetkik edecek ve gidip ya
nındaki 168 sandalyeli müşavirle birlikte Ame
rika müzakerelerini idare edecek ve şimdi parti 
sözcüsü olan Sayın Nihat Erimdin de bu seyaha
te katılacağı anlaşılıyor, kendileri de beraber 
olacak. Bundan daha güvenli bir seyahat bir 
Başbakana nasibolmaz. O halde ne yapacak? Baş
bakan şöyle diyecek: «Parlâmentoda verdiğim 
izahat üzerine, parti liderleri ile yaptığım temas
lar neticesinde, Adalet Partisi bu seyahatime ay
rıca bir müşavir vermek suretiyle de tasvibini 

en ileri dereceye götürmüş, diğer partilerden de 
menfi bir ses çıkmamıştır. Bu vaziyet dâhilinde 
Kıbrıs işinin bugünkü safhasında yapacağım te
şebbüslerde parlâmentonun en geniş salâhiyet-
leriyle hareket edeceğime kaani olarak güven oyu
nu geri alıyorum.» Böyle derse Meclisi de bu 
vaziyetten kurtarır. Hayır yapmıyacak. İllâ ge
leceksiniz, yakaladım sizi, müşkül bir an. Millet 
mefhumu da var ya işin içinde, geliniz de baka
lım, millet mefhumu, Kıbrıs falan, reyinizi siz 
vermeyiniz. 

Arkadaşlar, temas etmiye gittiğimiz Ameri
ka Hükümeti bilir ki, Parlâmento millet mukad
deratına sahibolduğu zaman Amerika emniyet 
hisseder. Bu kırmızı oylardan niçin başka mâna 
çıkarıyorsunuz? Bu kırmızı oylar, aynı zamanda 
Türk Milletinin dış politika hakkındaki, böyle 
bir noktaya muhatabolamıyacağı hakkındaki gö
rüşlerinin bir ifadesi ve Hükümetin meşruiyeti
ni ihlâl etmiyen, hiçbir zaman ona dokunmıyan 
fakat millî iradenin Türkiye'de milletvekilleri
nin şahsında ayakta ve uyanık olduğunu göste
ren bir delildir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Nihat Erim, birimiz hepimiz, hepimiz 
birimiz için diye bir ses çıktığı zaman yaptığı 
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milletvekilliğinin şerefini, zevkini şimdi sürme
miştir. 

Biliyorsunuz ki, C. H. P. nin içindeki cezası 
bitmeden evvel bir çok hakikatleri bilenlerden 
öğrendim ben, Kıbrıs mevzuu hakkında Nihat 
Erim'den C. H. P. sinin o günkü güttüğü politi
ka karşısında olan doğru fikirler öğrendim. 
Doğru ve kendisine minnettarım. (A. P. sırala
rından alkışlar ve bravo sesleri) 

O halde arkadaşlar, şu işin adını ortaya 
açıkça koyalım. Bu güvenoyu istemenin ne ica
bı vardır, ne yeri vardır, ne de haklı bir sebebe 
dayanmaktadaır. Niye? Beş gün kalmış bir se
yahatte, işin müspet taraflariyle uğraşacağımı
za, düşününüz, parlâmentonun bir güven mese
lesi içinde bırakılması suretiyle, nutuklarınızda 
söylediğiniz ekalliyet Hükümeti meydandadır, 
sözünüzü illâ geri alacaksınız. Arkadaşlar böyle 
geri almak vaziyeti olmaz.. Bakın... (C. H. P. 
sıralarından müdahaleler). Şu halde Sayın Ni
hat Erim'in dayandığı ikinci dal da çürüktür. 

Gelelim Sayın Nihat Erim'in bir noktasına. 
C. H. P. namına diyor ki, C. H. P. adına, ne de
diniz şimdiye kadar Kıbrıs hakkında? Beraber 
söylemediklerimizi şimdi söyliyeceğim. Makari-
os'u muhatap almak, yalnız başına muhatap al
mak yanlıştır, hukukî tezini bir kürsüye getiren 
Sayın Nihat Erim, o gün kendisi bir harici vazi
fe ile dışarıya gidecekti, randevusu varmış, ge
nel görüşme takririni yarıda bıraktılar gittiler. 
Ben kendisinden sonra o ana görüşü o gün için 
yumuşatıncaya kadar müşkülât çektim ve dedim 
ki, Hükümet ihtarda bulundu Makarios'a de
dim. Böylece halletmek yoluna gittim. Şu halde 
görüyorsunuz ki arkadaşlar, evvelâ Hükümetin 
hatası bunca hâdiselerden sonra Makarios'u mu-
hatabolarak, müzakereci olarak görmektir. Ken
dilerinin izah ettiği gibi, Kıbrıs Parlâmentosu 
Türk Milletvekilleri olmadan ne hukukî mevcu
diyet izhar edebilir, varlık, ünite olarak, ne 
Devlet Başkanlığı müessesesi yalnız Makarios'un 
şahsında tecelli eder. Hâlâ bizim Hükümet 
bu işin seyri içinde. Beynelmilel literatürde de 
Makarios meşru Hükümet, Türkler âsi. Ama, bu 
isyanın içinde acaba haklı sebep var mıdır, yok-
mııdur? Bunu aramakla meşgul. Beynelmilel hu
kuk sahasında yaptığımız en büyük hata Sayın 
Nihat Erim'in temelini attığı bu ana görüşe da
yanmaktadır. 
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İkinci meseleye gelince; arkadaşlar, 1954 yı

lından beri C. K. M. P. adma biz şu gerçeği or
taya koyuyoruz; Kıbrıs meselesi olarak karşımı
za çıkarılan mesele Yunanistan tarafından çıka
rılmaktadır. Katiyen Kıbrıs diye bir mesele yok
tur. O zamanın mesullerine şu müspet fikri söy
lemiştik ki, Sayın Nihat Erim de bu görüşle be
raberdi. Dostlarımız ve müttefiklerimizin karşı
sına çıktığımız zaman, devletler hukukunun, 
muahedelerin ve tarihî hakikatlerin bütün icap
larını toptan ortaya koymak suretiyle çıkalım. 
Yani, Yunanistan'a; siz Lozan Muahedesinde da
hi ifadesini bulmuş Kıbrıs statüsünü kendi görü
şünüze göre değiştirmek isterseniz, biz Lozan'a 
ait bütün meseleleri masa başına getirmek gibi 
bir hak kazanırız. O halde biraz daha ileri gi
deceğim; geçen gün de söyledim, Başbakana ri
ca ettim. Siz, Türk - Yunan dostluğunun yapı-
cılarmdaıısınız. Belki içinizdeki hisler bakımın
dan müşkül mevkide kalabilirsiniz. Fakat artık 
bu dostluk, Kıbrıs belâsını bu memleketin kar
şısına çıkaran düşmanlık halinde işlemektedir. 
Bunun adını sarahaten koymak lâzım. Nasıl ko
yacağız? Gayet kolay; Makarios'un elimizde ic
raya koyacak hiçbir senedi yok. Ama Garbi -
Trakya'da 30 küsur senedir insanlık hakların
dan dahi adım adım, derece derece mahrum edil
miş bir Türk ekalliyeti var ki, Lozan statüsüne 
göre mübadeleden istisna edilmişlerdir, hakla
rını teminat altına almaya zaruret vardır. 2 nci-
si, hududumuz gayritaıbiîdir, tashihi zaruridir. 
3 üncüsü, arkadaşlar işte harita, ben bu harita
yı Başbakanın Jöhnson'a göstermesini rica edi
yorum. Ege Denizi haritasına baktığımız zaman 
Rodos Yunan Adası, Türk anavatanının bağrın
da duruyor. Diğerleri de var. 12 Adanın mukad
deratı İkinci Dünya Harbinden sonra halledil
miş. İtalya'da iken Yunanistan'a verilmiş. Niye 
Türkiye'ye verilmemiş? Ha, olamaz, çünkü Tür
kiye... 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sevr'den 
de bahset, onu da söyle bari. 

BAŞKAN — Sayın Çanga müdahale etmeyi
niz, karşılıklı konuşmayınız. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efen
dim, Çanga şurada tereddüt ediyor. 

BAŞKAN — Siz de Çanga'ya cevap vermeyi
niz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arka
daşlar, millî hizmetler tarihe geçmiştir. Onları 
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fâniler istese dahi, kim hizmet ettiyse, onların 
boyunlarmdaki çelengi çıkaramazlar. Ama, bir 
fâninin tarihte yaptığı bir hizmet o fâniye mil
letin istikbalinde Hükmetme hakkını vermez. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri ve alkışlar) 

İşte Sayın Çanga'ya vereceğim cevap budur. 
Demokraside temel fikir bundan ibarettir. Hiz
met bir yerde durur, mesuliyet bir yerde devam 
eder. (C. H. P. sıralarından müdahaleler). 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Aziz 

kardeşim cesaretiniz varsa siz de gelin, o aşağı
lık harekete tevessül ediniz. Bakınız arkadaşlar 
ne diyor; vaktiyle size hücum edildi. Bana hü
cum edilmedi arkadaşlar. Benim şahsımda be
nim temsil ettiğim fikirlerle mücadele edenler 
onun cevabını aldılar. Onun için beyhude yere 
ferdî aslanlık gösteriyorsa, seviyemiz müsaitse 
dışarda dövüşürüz, fakat burada yalnız fikirler 
konuşulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, mevzu .üze
rinde konuşmanızı yapınız lütfen. 

Arkadaşlar; siz de hatibin sözünü lütfen kes
meyiniz, fuzuli konuşmalara meydan veriyorsu
nuz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Şimdi 
demek ki evvelâ Hükümetin 1 nci hatası, Kıb
rıs meselesini, Lefkoşa'da müflis, mütecaviz da
ha evvelden de Kıbrıs meselelerini başımıza çı
karan ve Sayın Nihat Er imin ifadesi ile bey
nelmilel hukuka göre sıfata ve salâhiyeti olmı-
yan Arşevik Makarios'la halletmeye gitmiş ol
masıdır. 

2 nci hatası, Yunanistan'a karşı lâzımgelen 
teşebbüslere geçmişten beri Hükümetler vaktin
de tevessül etmemişlerdir. Bakınız şimdi, eğer 
Yunanistan'dan değişik sesler geliyorsa Eno-
sis'in İstanbul'a kadar dal saldığını tek mahke
me kararı ile tesbit eden Hükümetin, haklı ve 
hukukî olarak Türkiye'de Eno&is'in davacıları 
olarak bağrımızda rahat rahat yaşıyan ve para 
kazanan, ayrıca millî maksatlarımıza ihanet 
eden Yunan asıllı kişileri vatan hududundan çı
karma kararında da geç kalmıştır. Başbakan bu 
noktayı nazarıma, «ahdi vaziyet, Yunanistan'ı 
karşımıza almak v.s. buyurdular. Efendim, ahdi 
vaziyet... Onlar Londra ve Zürih Andlaşmaları-
nı dinlemiyorlar, hâlâ biz ahdi vaziyetten bahse
diyoruz. Böyle şey olmaz, arkadaşlar, Mukabe-
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lei bilmisil hakkı, Sayın Nihat Erim'den öğren
diğime göre, Devletlerin en meşru hakkıdır. O 
halde bu ihtimalle de Hükümetin tutumu kabi
li müdafaa değildir. Bunları şimdi söylemiyo
ruz, senelerden beri söylemekte devam ediyoruz. 
Bu kürsüde de müteaddit defalar ifade edildi. 

Bakınız arkadaşlar bir noktayı daha ifade 
edeceğim. Dedik ki, Birleşmiş Milletlere Türk 
Milleti kadar elini, kolunu sallıyarak, başı yu
karıda giden millet yoktur. Niye? Bir İmpara
torluğun tasfiyesini cihan husumeti içerisinde 
anavatan istiklâliyle halletmiş. Birleşmiş Millet
ler de Dünya sulhu ve barışı felsefesi esasına gö
re kurulmuş, Türk Milleti de oraya gidiyor, mü
kemmel, oraya gidiyoruz; ama bakınız Johnson 
dahi bize Lâtin Fransa ile Cermen Almanya'nın, 
Batı Almanya ile bugünkü Fransa'nın araların
daki tarihî husumeti 15 yıl içinde halletmelerini 
misal göstererek bizden dünya sulh üne hizmet 
bekliyor. 

Arkadaşlar, Hükümetin notasında da bildiril
diği gibi biz, Yunan süngülerinin yaralarını bağ
rımızda soğumadan Yunanistan'a dostluk elimi
zi uzatmak suretiyle dünyaya sulh örneği, me
deniyet örneği vermiş bir milletiz. (Alkışlar) 

O halde Johnson'un bu gerçeği bilmemesi 
şahsi bir şey olabilir. Fakat Hariciye Vekilimiz 
daha bundan 20 - 25 gün evvel kendileriyle mü
lakat yaptı. Niçin şu hususu söyliyemedi? Bunu 
Türkiye'de milletvekilliği mesuliyetini üzerinde 
bulunduran bir insan söylüyor. Sayın Johnson, 
Amerika Birleşik Devletleri haklı olarak, Küba 
Devletinde komünizm üssü haline gelebilecek 
bir hâdise olduğu zaman bütün kuvvetleriyle 
ayağa kalktı. Ben Yunanistan'ın dostluğunu 
bağrımda yaşattığım, bayraklarını dalgalandır
dığım Adayı komünizme karşı koruyan ben, Kıb
rıs mevzuunda bayrağımız yanyana asılsın diyo
ruz, hayır diyen Yunanistan. Böyle dostluk, böy
le NATO, böyle insanlık, böyle sulhseverliğe kim 
sahip olabilir, diye evvelâ Hariciye Vekilimizin 
Amerika Cumhurbaşkanına bu tarihî gerçeği 
çok iyi anlatması lâzımdır. Bunu anlatmamışız 
ki, Amerika Cumhurbaşkanı Johnson bize diyor 
ki : «Bakın, Fransa ile Almanya aralarındaki ta
rihî kini hallettiler, bir dostluk kurdular. Siz de 
kurun» diyorlar. Biz de çoktan kurmuşuz, ama 
dost düşman olmuş. Onu halletsin Amerika, iş
te NATO, işte Birleşmiş Milletler, Amerika bu 
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iki müessesede nüfus sahibidir, kuvvet sahibi
dir. 

Demek ki arkadaşlar; biz Birleşmiş Milletler
de şuraya kadar misal verdik. Sayın Nihat Erim 
bunu çok iyi bilirler. Biz birinci safhasında iyi ni
yet heyetini Cenubi - Amerika'ya iş işten geçtik
ten sonra gönderdik. Şimdi de Yunanistan hak
kında dostluğa uymıyan, hattâ mukabelei bilmisil 
haklarımızın hududuna çıkmıyan haklarımı
zı iş işten çoktan geçtikten sonra kullanıyoruz. 
tşte Hükümete yol. 

Muhterem arkadaşlar, NATO'ya gelince; 
Türk Milleti Birleşmiş Milletler Anayasasına da
yanan, bölgesinde sulhun ve medeniyetin korun
ması esasim güden NATO'ya dört elle sarılmış 
ve bütün kuvvetiyle NATO içerisinde yer almış
tır. Ama öyle bir NATO düşününüz ki, Kıbrıs'
ta muahedeler yırtılacak, kan gövdeyi götüre
cek, Yunanistan bu işi tahrik ettiğine dair açık 
beyanlarda bulunacak, NATO, bu iki NATO 
Devleti arasındaki bir şeye ben karışmam der. 
Bu, arkadaşlar, bizim Hükümetin teşebbüs nok
sanlığından, meseleyi akibetleri ile ortaya koya
maması yüzünden meydana gelmiş bir neticedir. 
Kğer böyle değilse adını vaktiyle koymamız lâ
zımdır. 

Diğer bir nokta da; ne söylediniz, nedir po
litikanız, diyor Sayın Nihat Erim. Arkadaşlar, 
Hükümetin politikasını siz öğrendiniz mi? Ben 
öğrenemedim. O halde evvelâ Sayın Nihat Erim 
iktidar mesuliyeti üzerinde olarak bakınız ne de
di ; «Sayın Alican müzakere yolundan bahsetti» 
Arkadaşlar, ben bu Mecliste müzakere yolunda 
millî haysiyetimiz ve kanuni ve hukukî hakları
mızın müdafaa sınırını bırakalım da ileri geçe
lim diyen bir milletvekili arkadaş düşünemiyo
rum. Ama, o sınır aşıldığı zaman zaten Hükümet 
bizden karar almış ve hattâ bugünkü güvenoyu
nu mej^dana getiren akıbette o müdahale değil 
arkadaşlar; o hakkımızın kullanılmasıdır. Maa
lesef Dünya literatürüne müdaihale olarak geç-
mesindeki hata hariciyemizindir, Hükümetimi-
zindir. 

Biz Kıbrıs'a Kıbrıs'ı fethetmek için gitmiyo
ruz. Biz Kıbrıs'ta beynelmilel ahitnameleri ge
reğince deruhte ettiğimiz nizam ve asayişin tesi
sine gidiyoruz. Sulh kuvveti olarak gidiyoruz. 

| Medeniyet kuvveti olarak gidiyoruz. O halde' 
i bu gerçeğin de dünya ölçüsünde açıklanmamış 
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olması gene hepimizin ve Hükümetimizin hata
sıdır. Görüyor musunuz ki, işin müspet taraf
ları hakkında noktainazarımız yıllardan beri 
ifade edilmiştir. Fakat bu ifadelerimizin hiçbiri 
nazarı itibara alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, mevzuu genişletmeye 
bugünkü müzakereler her halde müsait değildir. 
Nasıl olsa bu mevzu muhtelif vesilelerle Meclis 
kürsüsüne gelecektir. Fakat biz şimdiden Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisi olarak muhtıra
mızı Sayın Başbakana medeni usullere uygun 
olarak verdik; buradaki müzakerelerde bir em
rivaki değil; çünkü Başbakan bize milletvekil
leri olarak beyanda bulundu, arkasından güven 
oyunu getirdi. Biz kendilerine dün muhtıramızı 
verdik, bu muhtıramız tekrar okunsun ve çıkar 
yol gösterelim diye verdik. Sayın Kasım Gülek'-
in, beyanatına istinaden söylüyorum. - Başba
kan süratle bu kürsüye çıkabilir ve sarahatle di
yebilir ki, gerek bugünkü müzakereler gerekse 
muhalefet partilerinin beyanları Amerika seya
hatimi durdurmaya icabettiren hiçbir şey ihtiva 
etmiyor. Ayrıca 168 sandalyeli bir muhalefet 
partisi de müşavir vermek suretiyle seyahatimi 
destekliyor. Bu itibarla bugün için güven oyu
nu istiyecek bir zemin kalmamıştır, deyip takri
rini geri almalıdır. 

Millet Partisinin bir sözüne gelince; Millet 
Partisinin sözünden benim anladığım mâna şu
dur: Millet Partisinin sözcüsü dedi ki, (artık 
kürsüye mal olmuştur, fikrimi söylemekten çe
kinmem) «bu mesaj geldikten sonra cevabî me
sajımız gitmeli, bu cevabî mesajdan sonra mese
leyi nasıl anladıklarını, müzakere zeminini hangi 
esas üzerinde yürüteceklerini öğrenmeli ve Hükü
met ondan sonra gitmelidir.» 

Arkadaşlar, bu müspet bir noktainazardır ve 
Parlâmentoda, vazife yapmaktır. Nitekim bu da 
olabilirdi. Başbakan işi bu notaya da dökebilirdi. 
Bizim haberimiz olmadan, kendi takriri o gün 
böyle tecelli etseydi size şu cevabı gönderiyorum 
ki o cevabın esas fikirlerine ben şahsan milletve
kili olarak iştirak ediyorum, daha ilâve edeceği
miz noktalar da olabilirdi. Mukabil cevabı alıp 
da pekâlâ gidebilirdi, beynelmilel teamülde bu 
daima mevcuttur. Mesaj gelir, mesaj gider, on
dan sonra hattâ seyahatin zeminini sefirler ha
zırlar, ondan sonra meydana gelir. Onun için ar
kadaşlar zirve toplantısından evvel meydana gel
mesi lâzımgelen bu aydınlığı Millet Partisi iste-
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diyse seyahat olmasın mânasına değil, Amerika 
ile bu işin müzakere yolu, ile Amerika'nın ne 
vaziyet takındığının aydınlatılması veya dost ve 
müttefikimiz olarak müzaheretinin nereye kadar 
devam edeceğinin bilinmesi bakımından buna ih
tiyaç vardır, dedi ise bu fikirde isabet vardır. 
Bu bir şey değil. 

O halde, sayın milletvekilleri, Halk Partisi -
Sözcüsünün, Dışişleri Komisyonu Başkanı olan 
Halk Partisi Sözcüsünün müdafaa ettiği bu güven 
oyu istemi gerek Anayasa, gerek Parlâmentonun 
içinde bulunduğu fiilî durum, gerek Londra se
yahatinin takarrür etmesinde cereyan eden Par-
lömanter ve partilerarası teati edilmiş karşılıklı 
mutabakat karşısında yersizdir, icapsızdır ve ge
ri alınması da gayet kolay bir teşebbüstür. Tak
dir elbette iktidar partisi olan C. H. P. ve Sayın 
Başbakanındır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Mec

lis Grupu adına Sayın Nihat Erim. 
C. II. P. GPJJPU ADINA NİHAT ERÎM 

(Kocaeli) — Sayın arkadaşlarım, benden sonra 
konuşan Millet Partisinin değerli Sözcüsü Akdo
ğan arkadaşımıza teşekkür ederim. Hakikaten 
kendi konuşmalarında bugün Kıbrıs meselesinde 
ne yapılmak lâzımgeldiğine dair cümleler vardı. 
Ben bugün üzerinde konuşurken partilerin isim
lerini şu parti böyle dedi, bu parti şöyle dedi 
şeklinde ayırmadığım için zabıtlara öyle geçmesi 
belki iltibasa mahal verebilirdi, aydınlatmış oldu
lar, çok teşekkür ederim. 

Sayın öz arda ile Tahtakılıç arkadaşlarım ne
dense benim şahsi görüşlerimin üzerinde durmaya 
ehemmiyet verdiler. Bundan evvelki genel gö
rüşmede de başka bir arkadaş mevzuubahsetmişti 
ve o zaman cevap vermiştim. Arkadaşlar, Kıb
rıs meselesinin çeşitli safhalarında bugünkü Hü
kümetin, bundan evvelki ikinci Koalisyon Hükü
metinin takibettiği politikalar hakkında ne dü
şündüğümü ben koridor köşelerinde tutup Tah
takılıç'm kulağına, Reşat Özarda'nm kulağına 
söylemedim ki, konuşmamı ben bu kürsüde yap
tım.... 9 Ocak 1963 de herkesten evvel genel gö
rüşmeyi ben istedim, ben getirdim bu kürsüye ve 
Hükümete ilk ikaz sesini bu kürsüden ben yük
selttim. Ben ne zaman o sözlerimi geri alıcı bir 
beyanda bulundum ki, buraya gelip de o zaman 
başka türlü söylüyordu da şimdi başka türlü söy
lüyor gibi ifadelerde bulunuyorlar. 
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9 Ocak 1963 de ve sonra daha bundan kısa bir 

müddet evvel gazetelerde yazdığım makalelerde 
ve İstanbul'da bir yüksek okulda verdiğim konfe
ransta aynı görüşlerimi, aynı ifadelerimi tekrar 
ettim. 

Ancak arkadaşlar, ben politikada inat yap
mam. Ben politikada doğru gördüğüm işe doğ
ru demesini bilmeyi kendime şiar edinmişimdir. 
îşin şu safhasındaki tutumunu beğenmediği
mi yetkililere evvelâ bu kürsüden ifade ve tes
cil etmişimdir. Bugün görüştüğümüz mevzu 
nedir? îşte Başbakanın önergesinden zabıtta > 
geçen cümle; «Kıbrıs konusunda Hükümetin 
izlediği politikanın son safhasının ve bu safha
da takibolunacak istikâmetin Büyük Meclisçe 
uygun görülüp görülmediğini belli etmek..» 
Bugünkü konumuz bu. Son safha nedir? Son 
safhayı da Başbakan beyanlarında tasrih etti
ler. «5 Mayıs genel görşmesinden bu yana 
bir takım belli başlı hâdiseler cereyan etti. 
Biz şu yolu tuttuk ve şu yolada yöneldik. Mec
lisin çoğunluğu bizimle beraber mi, değil mi, 
güven oylarınızla lütfediniz, bunu belli ediniz. 
Eğer Meclisin çoğunluğu bizimle beraber ise 
yoluma devam edeceğim, ibundan kuvvet bula
cağım» diyor. Niçin, bu telâşa ne lüzum var. 
Diğer dünya parlâmentolarında güven oyu 
bu kadar da mühim değil. Demin arz ettim, hat
tâ bir maddenin bir cümlesi üzerinde Hükü-
güven oyu meselesini ortaya atar ve o noktada 
ya güven alır veya alamaz. Neden bu kadar 
gocunuluyor? Kıbrıs meselesinin son safhasın
da.. Şu safhasıda meydanda.. Bu gayret niçin 
bende bunu anlamıyorum. Sayın Tahtakılıç 
arkadaşım Dışişleri Komisyonu Başkanının 
Parti sözcülüğü yapamıyacağı gibi bir kaide
den bahsettiler. Böyle bir kaide bizde yok. 
Bizim Anayasamız Mecliste kimlerin tarafsız 
kalacağını tasrih etmiştir. Meclis Başkanı, Baş-
kanvekilleri. Bunun dışında komisyon başkan
larının tarafsız olacaklarına, partilerinden te-
cerrüt edeceklerine dair bizim Anayasamızda 
bir kaide bilmiyorum. Böyle bir teamül de yok 
bizde. Kaldı ki, Ne Sayın Tahtakılıç'm temas 
ettiği Anglosakson memleketlerinde, ne de Lâtin 
memleketlerinde böyle Ibir usul yoktur. İsim 
tasrih edeceğim, misal vereceğim: 

Yakın bir müddet önce Fullbright Türki-
yo'ye geldi. Yukarda Dışişleri Komisyonunun 
odasında FullbrighPla uzun bir konuşma yap-
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tık Fullbright kim? Fullbright Amerika Se
natosu Dışişleri Komisyonu Başkanı. Ne sı
fatla geldi? Başkan Johnson'un Dışişleri Mü
şaviri sıfatiyle geldi. İkisi de aynı partiden. 
Amerika'da Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat 
Parti müşterek şu sırada bir dış politika görü
şüne sahip değildirler. Tamamen ayrı görüşle
re sahiptirler. İşte Anglosakson memleketin
den bir misal. 

Fransa'da benim bildiğime göre komisyon 
başkanları daima Hükümeti teşkil eden parti
ler mensuplarından olur. Yani o günkü Hükü
met teşekkülüne ekseriyet veren parti mensup
ları olan. Dışişleri Komisyonu Başkanının o 
gün milletin itimadını haiz Hükümetin takib-
•ettiği dış politikayı savunması tabiîdir. Aksi
ni yapması gayritabiîdir. Bugün Meclisin gü
venini haiz Hükümetin taikibettiği dış politi
ka, şu anda benim de beğendiğim, benim par
timin bir dış politikasıdır, Ben de, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı sıfatımla, Ibu politikayı bu 
kürsüden partimce vazifelendirilmiş olarak izah 
etmekte hiçbir sakınca görmüyorum ve Tahta
kılıç'm buyurduğu gibi dünyada da bilerek bu
rada söylüyorum, bunun aksine bir misal yok
tum. 

Gelelim güven oyu meselesine Sayın Ahmet 
Tahtakılıç'a Anglo - Sakson memleketlerinden 
misal vereceğim, hem de İngiltere'den. Bu İngil
tere ki, Anayasasına göre hükümetler koalisyona 
dayanmaz. Bir kaide olarak Anayasasında yer 
almıştır. Secim sistemi daima bir partiye ekseri
yet verir. Sayın arkadaşım, İngiltere'de, değil 
böyle Kıbrıs meselesi gibi artık Türkiye için ha
yati bir önem kazanmış dâvalarda, ehemmiyetlice 
sayılan her meselede, hemen hemen her hafta bir 
genel görüşme cereyan eder ve o genel görüşme
nin sonunda bir önerge verilir ve bu önerge muh
tevası itibariyle bir güven oyu istemidir. İste
rim ki, bizde de Hükümet bu noktaya gelsin, 
sık sık Mecliste genel görüşme yapılsın, sık sık 
Mecliste güveni tazeletecek şekilde beyanlar al
sın. Ancak bu sayede rejim sağlamlaşır ve inka-
şaf eder. 

Hükümetin şu yaptığı iş, Başbakanın getirdiği 
önerge Anayasamıza uygundur, dünya Parlâmen
to teamüllerine uygundur ve Kıbrıs meselesinin 
bugün geldiği şu safhada memleketimizin hayati, 
millî menfaatlerine uygundur: Bunun aksine 
birtakım deliller aramaya çalışmak beyhude gay-
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ret sarf etmektir, İşin şu son safhasında mevzuu-
bahsolan; Başbakan ben böyle getirdim bunu di
yor. Amerikaya, gitmek için söz verdim ama bu 
sizin, Hükümetle olan güveninizi tazelemeniz 
şartına bağlıdır. Tazelemediğiniz takdirde bu 
politikayı tasvibetmediğiniz anlaşılır. O zaman 
yeni politika ile yeni bir Hükümet kurarsınız, bu 
Hükümet palayı sıyırır Kıbrıs'a gider veya Ame
rika'ya konuşmaya gitmez. Bu da bir politikadır 
ve asıl bu nokta anlaşılmalıdır. Yani bugün ta-
kibedilen politikanın beğenilmemesi halinde hatı
ra gelen, hattâ hattâ Türkiye'nin Kıbrıs mesele-. 
sinin şu hali dolayısiyla Türkiye'nin umumi dış 
politikasını baştan gözden geçirir ve belki de bu
günkü istikametin bambaşka bir istikametine 
yönelmesi vaziyeti hâsıl olur. işte öyle mi ola
cak, yoksa öyle olmayıpta, şimdi Hükümetin ta-
kibettiği istikamette mi gidilecek, bunu ancak 
Yüksek Meclisin ekseriyetinin oyları gösterecek
tir. Benim izah etmek istediğim bundan ibaret
tir. Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına Sayın 
Cihat Bilgehan, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CİHAT BİLGE
HAN (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Nihat Erim ilk konuşmalarında cidden çok 
heyecanlı idiler. Ve sanki bugün güven oyu ver
memek bir ihaneti vataniye imiş gibi konuştular. 
(C. H. P. sıralarından «Yok öyle bir şey» ses
leri) . 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetle hatibi dinleye
lim. 

CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, deniliyor ki, bize itimat oyu 
vermek istemiyenler, - demin de aynı şeyi ifade 
ettiler - palayı çekip Kıbrıs'a gitmek mi isti
yorlar? 

Muhterem arkadaşlar. Adalet Partisi de en 
aşağı Cumhuriyet Halk Partisi kadar her hangi 
bir tehlikenin veya memleketi kötüye götürecek 
yahut her hangi bir vatandaşın burnunun kana
masını istiyecek bir maceraperest ve macera he
veslisi insanlar değildir. Mühim olan mesele; du
rumu tetkik etmeden, beynelmilel şartları görme
den ve bunların nasıl inkişaf göstereceğini hesap
lamadan bir müdahale kararı verilmesidir. Biz 
Adalet Partisi olarak kanlı noel gecesinden evvel 
Hükümeti bir çok mevzularda ikaz etmiştik. 

Hükümet der ki, ben zaman zaman bunu bir 
millî politika yaptım ve Adalet Partisine, mu-
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halefete haber verdim. Neyi haber veriyor Hü
kümet? Bize bir arkadaşımın da ifade ettiği gi
bi, verdiği malûmat her hangi bir gazetede mev
cut bulunan ve hâdiseler olup bittikten sonra şu 
şu şu hâdiseler olmuştur, bu hâdiseleri size bildi
riyorum demesinden ibaret kalmıştır. Bir memle
ketin millî politikası demek millî politikada Hü
kümetin muhalefetle beraber hareket, etmesi de
mek; hâdiseler vukubulmadan evvel bunlar hak
kında malûmat vermek ve bir karar ittihazı iea-
bettiği takdirde bu kararın ittihazında muhale
fetin fikrini almak demektir. Bilfarz biz bundan 
evvelki Güvenlik Konseyi kararlarının hatalı 
olduğunu bu kürsüde ifade ettik. Sayın Nihat 
Erim, o zaman bunun hatalı olmadığını buyurdu
lar. Ve biz dedik ki; «Birleşmiş Milletlerin Ba
rış Gücü, bugün Makarios'un emrine girmekte
dir. Orada haklarını müdafaa etmek durumun
da olan soydaşlarımız âsi durumuna sokulmakta 
ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü Makarios'un 
emrinde bulunduğuna göre, onun emri ile hareket 
edeceğine göre, bu takdirde Türk kanının akması 
devam edecektir. Sayın Nihat Erini bunun ak
sini iddia etti. Fakat, bilâhara bizim görüşleri
mizin doğru olduğu meydana çıktı. 

Şimdi, bugün, 17 Haziran 1964 tarihinde Gü
venlik Konseyi tekrar toplanmaktadır. Bu top
lantıya giden Hükümet, A. P., Y. T. P., 
C. K. M. P, M. Partilerine, «biz Güvenlik Kon
seyinde şuı tezi müdafaa edeceğiz, bu husustaki 
fikriniz nedir» diye sormuş mudur? Sorulmayan, 
bilinmiyeıı bir mevzu hakkında Adalet Partisi, 
veyahut diğer partiler fikirlerini söylemiyorlar, 
demek karanlıkta göz kırpmaktır arkadaşlar. 

Sayın Nihat Erim; azınlık Hükümeti demek 
millî menfaatlara zarar verir. Hükümet itimat 
oyu almıştır ve itimada mazhar bir Hükümettir, 
dediler. Biz, Hükümete itimat oyu verildikten 
sonra bu kürsüye gelip, Hükümet bir ekalliyet 
Hükümeti olmasına rağmen Meclisin itimadına 
mazhar olmuştur, binaenaleyh bugünden itibaren 
meşru bir Hükümettir, dedik. Bunun aksini 
kimse iddia edemez. Bu itimat bugüne kadar de
vam etmekte bulunduğuna ve bunun aksine ola
rak her hangi bir parti tarafından, «hayır biz 
sana itimat etmiyoruz» diye bir talep vuku bul
mamasına ve Sayın Başbakanın Johnson'la vâ
ki görüşmesinde ona yeni bir teklif götürmiyeceği-
ne - ne teklifi götüreceğini de bilmiyorum, ne 
konuşacak QÎ\U da bilmiyoruz, - her hangi bir mu-
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ahede, anlaşma yapmıyacağma göre, durumda bir 
değişiklik olmaması halinde ben illâ da itimat 
oyunu alacağım, diye bir talepte bulunmasını biz 
muvafık görmüyoruz ve bundan gocunmuyo
ruz. Gocunacak bir mevzu da yok. Biz mesele
yi, böyle millî bir meseleyi, mühim bir dâvayı 
bir iç mesele haline getirilmesini doğru bulmuyo
ruz. Ama gayrimeşru mudur? Değildir. Hak
kıdır elbette. Bumu yababilir. Fakat ben de sa
na itimat oyunu vermiyeceğim demekte o nis-
bette haklıdır. Müsaade buyurunda sizde kabul 
edin. (Ortadan gürültüler.) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, miting kürsü
lerine gelince bizim de söyliyecek sözlerimiz var. 
Sayın Nihat Erim buyuruyorlar ki, bir madide 
hakkında dahi, hattâ bir maddenin içerisindeki 
bir cümle hakkında dahi Hükümet güven oyu is-
tiyebilir. Doğru ister. Ama Sayın Nihat Erim, 
cidden Garb kültürü ile yetişmiş, Garb'lı kafaya 
sahip bir insandır. («Doğu kültürü almış insan 
nasıl olur?» sesleri.) Garb memleketlerinde böy
ledir. Bir cümle için itimat oyu istenir ve o iti
mat oyu o cümle için verildiği takdirde itimat 
oyunu Hükümet mensupları kalkıp da efkârı 
umumiyeye, hele hele bir gizli toplantı da yapı
lan konuşmaları «Hayır, bu bir cümle için değil, 
benim daha iktidara geldiğim günden bugüne ka
dar geçmiş olan bütün faaliyetlerim için bu itimat 
oyu verilmiştir» diye Garb memleketlerinde söy
lemezler. (C. H. P. sıralarından gürültüler. «Kim 
söylemiş?» sesleri) (Soldan alkışlar). 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biz Adalet Par
tisi olarak, muhalefet olarak bize düşen vazifeyi 
yaptık.. Ne gibi yaptık? Hâdiseler olmadan ev
vel bildirdik. Ama Hükümetin bizim bu bildir
memize ihtiyacı mı olması lâzımgelirdi? Müdeb
bir bir Hükümet olarak, birçok mevzularda ken
disinin bir sürü istihbarat kaynaklan bulunması 
ve bu istihbarat kaynaklarının doğru haber ver
mesi gerekirken, bu kaynaklardan ya istifade et
miştir, ya etmemiştir, onu bilmiyoruz. Elbette 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir Noel ge
cesinde bu hâdiselerin olabileceğine dair bir malû
mat almış olması lâzımgelir idi. Ama almıştır, 
almamıştır, bilmiyoruz. Bu tedbirleri kendileri
ne bildirmiş olmamıza rağmen, tasavvur buyu
run arkadaşlar, daha bu Noel hâsiseleri olmadan 
evvel büyük Alman hukukçusu, Anayasa Mah
kemesi Başkanı olan zat istifa etti. Bu istifayı 
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böyle gizli kapaklı bir yerde de yapmadı. Adam 
istifa ederken, dedi ki, «Ben Makarios'un bu 
andlaşmaları ve Anayasa hükümlerini ihlâl etmek
te olduğunu gördüm. Bu şartlar altında şeref
li bir insan olarak ben burada Anayasa Mahke
mesi Başkanı olarak kalmıyacağım, istifa ediyo
rum» dedi ve bunu bütün dünya âlemine ilân 
etti. Bu bir alarm mıdır, değil midir arkadaş
lar? Bu bir işaret değil midir? Bu işareti gör
dükten sonra gereken tedbiri müdebbir bir Hü
kümetin alması lâzımgelmez miydi? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Böyle bir tedbir 
varsa neden söylemediniz. 

CİHAT BÎLGEHAN (Devamla) — Beyefen
di biz iktidarda değiliz, bir iktidarın akıl hocası 
da değiliz. Eğer buna ne gibi tedbir almak lâ-
zımgeliyor idiyse, onu elbetteki benden çok daha 
kıymetli olan Hükümet Başkanının daha iyi bil
mesi lâzımgelir. 

BAŞKAN — Sayın Soy er, lütfen sözü kesme
den dinleyiniz. 

CİHAT BİLGEHAN (Devamla) — Şimdi 
bu arada Sayın Alican, bize «ben eğer Adalet Par
tisinin yerinde olsa idim, Hümümete beyaz oy ve
rirdim» buyurdular. Bu bir fikirdir. Zaten 
Hükümetin iktidarda kalmasını kendileri temin 
buyurmuşlardı. Ve son seçimlerde Millet Mecli
sindeki sandalyelerinde bir eksiklik olmaması
na rağmen ben yine Halk Partisinin Hüküme
tini desteklemiyeceğim» diyen de kendileri bu
lunduğuna göre bu tavsiyelerinin samimiyet de
recesini biz anlıyamadık. 

Aziz arkadaşlarımı, ıbir vakıa mevcuttur. Bu 
şartlar altında, benim demin yazılı olarak arz 
ve ifade ettiğim gibi; mev-cudolan sandalye ade
dine ve millet ekseriyetine dayanmıyan her han
gi bir iktidarı bir güven oyu ile kuvvetlendir
mek mümkün değildir. Güven oyu ne balıkyağı-
dır, ne de Hasan kuvvet şurubudur. Bir iktidar 
güven oyu almakla, eğer 'kuvvetli değilse, hiç
bir surette kuvvetli olması da mümkün olmaz. 
(Soldan alkışlar.) 

Bu 'bakımdan Adalet Partisi olarak biz gö-
rügleriımizde ısrar ediyoruz. Adalet Partisi 
olarak Hükümetin tutumunu, 5 Mayıstan son
raki hâdiselerde dahi tatbikatında hatalar bu
lunduğunu, böyle bir hatalı politikayı destek
lemek durumunda olmadığımızı bir kere daha 
teyiden arz ediyorum. (Soldan alkışlar.) 

— 627 —• 



M. Meclisi B : 107 
BAŞKAN — Sayın Şinasi Osma, 
SİNASİ OSMA (İzmir) — Sayın Bankan, sa

yın milletvekilleri; 
Milletçe hepimizi aynı derecede üzen; hepi

mizi aynı derecede ye'ese ve ümitsizliğe sevkc-
den Kıbrıs mevzuunda, Amerika'nın son günler
deki tutum ve davranışları ve Hükümetin gü
ven oyu istemesi ile alâkalı olarak huzurunuzu 
işgal etmek mecburiyetinde kaldığım için hem 
çok memnunum ve hem de çok müteessirim. 

Memnunum çünkü bu dâva, Kıbrıslı soydaş
larımızın hayatlarının emniyet altına alınması 
kadar Türklüğün haysiyet ve şerefinin korun
ması bakımından da ehemmiyetlidir. Binaen
aleyh, bu münasebetle bir nebze de olsa, asil 
milletimizin hissiyatına tercüman olarak onla
rın bu konudaki düşünce ve arzularını dile ge
tirmekle uhdeme düşen vazifeyi yapmış olaca
ğım. 

Müteessirim çünkü; aylardan beri her gün 
tazelenen üzüntü ve ıstıraplarımıza yenilerini 
katmaktan daha ileriye gidemiyeceğine inandı
ğım bugünkü davranışın, bu tarihî celsenin, 
Kıbrıs'ta ölüm çemberi içinde yaşamak bed
bahtlığına mâruz kalan kardeşlerimizin kangren 
olmuş yaralarına, beceriksiz bir politika yüzün
den kanserleşmiş hastalıklarına merhem olabi
leceğimize kaani değilim. 

Kıymetli arkadaş1 arım; , 
25 Aralık sabahı Sayvn Başvekile çektiğim 

bir telgrafta aynen şunları söylediğimi çok iyi 
hatırlıyorum. 

«Türk haysiyetini ve Kıbrıs'taki soydanları
mızın varlıklarını korumak maksadiyle bizim 
de, Küba hâdisesinde Amerika'nın yaptığı gibi, 
müstakil1 en ve cesaretle hareket etmemizin ye
rinde olacağı kanaatinde bulunduğumu arz ede
rim.» 

Bu telgraftan sonra çeşitli hâdise ve vesile
lerle kendisine ulaştırdığım mâruzâtımda da 
belirttiğim gibi, millî bir dâva o1 arak kabul 
ettiğimiz Kıbrıs mevzuu, Hükümetin becerik
siz ve pısırık tutum ve davranışlarından ötürü 
bugünkü çıkmaz hale gelmiştir. 

Yine, çeşitli zamanlarda Sayın Başbakanın 
bu kürsüden yaptığı beyanlar gibi, son konuş
masını da dikkatle dinledim ve can ala?,ak nok
talarını tesbit ettim. 

Bu konuşmalarda, Sayın Başbakanın bâzı ha-
kikatları ortaya koyarak, müttefiklerimizin an-
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layışsız tutumlarından, Rusya'nın takındığı 
gayridostane tavırlardan şikâyet ederken bir 
alev gibi yanıp sönen «Kıbrıs'taki Türkleri ya
şatmak şeref görevimizdir. Aksi bir hal çare
sine bizi razı etmeye kimsenin gücü yetmiyecek-
tır» şeklindeki sözleri belki birçok kimseleri 
ferahlandırmıştır. Fakat beni ıhiçbir zurnan 
bedbinlikten kurtaramamıştır. 

Çünkü, 21 Aralıktan bu yana, her hâdise ve 
her katliâm karşısında Hükümet, meseleyi cid
diyetle takibettiğini, Kıbrıs politikasında azimli 
olduğunu defalar-ca tekrarlamış ve bu konuş
maları bâzı ciddî görünen hazırlıklarla süslemiş 
olduğu halde netice değişmemiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
En son olaylar muvacehesinde Atina ve İs

tanbul'u ziyaret ederek Kıbrıs'taki vazifesine 
dönen ve bu mevzuu çok yakından izliyen bir 
İngiliz yazarının son durum karşısındaki görü
şünü şu cümlelerinden anlamak kabildir. Sayın 
yazar bakın ne diyor. 

«Türkler, Yunanistan'ın Türkiye'ye ihanet 
ettiğine ve tüm olarak Batı ittifakı ile NATO'-
ya karşı tehlikeli sayılacak bir durum yarattı
ğında müttefiktirler. 

Türkler, dostları Amerika ve İngiltere'ye 
haklı olarak kırgındırlar. Çünkü bu dostlar, 
Türkiye'nin, andlaşmaların kendisine tanıdığı 
hakkı kullanarak katliama uğrıyan ırktaşlarını 
kurtarmak teşebbüslerine engel olmuşlardır. 

Bugün, Başkan Johnson'un Sayın İnönü'yü 
daveti, Kıbrıs için âdil bir çözüm bulmak yo
lunda hakiki bir gayret midir1? Yoksa Adadaki 
durum için yeni bir baskı mıdır?. 

Malûm olduğu üzere Türkiye'nin Batı kı
yısı Yunan adalariyle yakından çevrilidir. Bi
naenaleyh, Yunanistan'a katılacak bir Kıbrıs 
bu kuşatma çemberini tamamlıyacaktır. 

Türkiye Yunanistan'ın her hangi bir gün 
bir komünist Hükümet tarafından idare edilmi-
yeceğine emin değildir. Kaldı ki, bir müstakil 
Kıbrıs Rum Devleti daha kolaylıkla ve kaçınıl
maz surette komünist olabilir. 

Türkler, noel hâdiseleri ve Limasol çatılma
ları sırasında Hükümetlerinin müdahale hak 
kmı kullanmadığından müteessirdirler. Türk
lere göre o zaman harekete geçilseydi bu hare
ket bütün dünyanın sempatisine mazhar olacak
tı. 
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Ancak, her defasında Türkler, müttefikleri 
tarafından durdurulmuşlardır. 

Ayrıca, müttefikler her defasında Kıbrıs 
problemine bir çare bulmak ve müessir tedbir-
leı almak yerine Türkiye'yi oyalamışlar ve on
dan sonra da kötüye giden durumlar karşısın
da bir kenara çekilmiş görünmüşlerdir. 

Türklerin müdahale etmek istediği, ilk defa 
ve pek haklı olarak, tasvibedilmiş iken bu ha
reketten neden 'alıkonulmuşlardır'? 

istanbul'da konuştuğum bütün Türkler, lü
zum hâsıl olursa, yine müdahale edileceğinden 
ısrarla bahsettikleri halde geçen hafta Atina'da 
yaptığım temaslarda Yunanlılar bu tehditleri 
ciddiye almamaktadırlar. Hattâ şu sıralarda son 
teşebbüsün durdurulması karşısında bu tehdide 
de daha az kulak vermişlerdir. 

Makarios'un ne düşündüğünü kimse bilemez
se de, Piskopos'un davranışlarından anlaşıldı
ğına göre (mecburi askerlik kanunu, si1 âh sa
tın alma çabaları, Anayasayı açık olarak ihlâli) 
girişeceği her hangi bir hareketin Türkleri Ada
ya getiremiyeceğine inanmış olmasındandır. 

Geçen Cuma günü yapılacağı tasarlanan çı
karma sırasında Rum polisinin durumu, ciddî 
bir tedbir almaktan ziyade bir gösteriş mahiye
tinde idi. Nitekim Birleşmiş Milletler sorumlu
ları da pek endişeli değildiler. 

Baş Piskopos Makarios'un yeni taktiği, Kıb
rıs 'lı Türklerin mevzilerine taaruzdan ziyade 
onları barış kuvvetleri vasıtasiyle kemirmektir.» 

işte sevgili arkadaşlarım; 
Bütün bunlar gösteriyor ki, bu hal ve şart

lar içinde, kuvvete dayanmıyan, cesaretle idare 
edilmiyen, çeşitli yönlerden esen havaya göre 
istikamet değiştiren bir politikanın sonu hüs
randır. . 

Bu münasebetle Hükümetten soruyorum; 
1. 24 - 25 Aralık gecesi yaptığı müşterek. 

müdahale teklifine 12 saat geç cevap veren 
müttefiklerimizin bu tutumu karşısında tek ta
raflı müdahale hakkımızı neden kullanmamış
tır J 

2. Evvelce olduğu gibi son konuşmasında 
da açık olarak beyanda bulunan Sayın 'Başvekil, 
Kı'brıs'a karşı müdahale hakkımızı kullandığı
mız takdirde, komşumuz Rusya'nın bir tehdi
dine mâruz kalırsak NATO'nun vecibelerini ye
rine getireceğini açık ve kesin olarak söyliyen 
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Amerika'nın bu taahhüdü karşısında neden ha
rekete geçmemiştir? 

3. Son hazırlıklarda âzami gizliliğe riayet 
edildiği halde, ve harekât mesafesi 60 mil gibi 
çok kısa olduğu halde bu harekâtı Amerika na
sıl öğrenmiştir? 

Arkadaşlarım; 
Hepinizin çok iyi hatırlıyacağı gibi, bütün 

istihbarat servisleri faaliyette bulunan Ameri
ka, israil 'in ingiliz ve Fransızlarla müştereken 
kanala yaptığı harekâtı zamanında tesbit ede
memiş olduğu halde 'bizim bu hareketimizi nasıl 
öğrenmiştir? Bu çok dikkate şayandır. 

Bu vesile ile bir noktaya daha temas et
mek istiyorum. 

Bâzı kimseler bizim Kıbrıs'a müdahale hak' 
kımızı israil'in kanal harekâtına benzetmek is
tiyorlar. Bu tamamen yanlıştır. 

Çünkü israil'in kanal harekâtı (Haklı ve
ya haksız) bir tecavüz ve bir istilâ mahiyetini 
taşımaktadır. 

Halbuki bizim, her gün katliâmlara mâruz 
kalan, ırzları ve namusları payiımâl olan ırk> 
daslanmızı, mevcut andlaşmalara göre, koruma 
balbmda yapacağımız müdahale hiçbir zaman 
o hareketle mukayese edilemez. 

Bizim, bütün dünyanın kabul ettiği ve yine 
de kabul etmek mecburiyetinde olduğu, müda
hale hakkımızı kullanmamız halinde Yunanis
tan'ın karşı koyması, veya Rusya'nın müdaha
le etmesi tamamen NATO vecibelerinin yeri
ne getirilmesini icabettirir. Kaldı ki, ben bu hal-
ie de Rusya'nın derhal müdahale edeceğine 
kaani değilim. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Şuna emin olunuz ki, elimizden kaçırdığı

mız on iki ada gibi, eğer Kıbrıs on üçüncü Yu
nan adası olursa bizden sonra gelecek nesiller yal
nız bizi tenkid ve itham etmekle kalmıyaçak-
lar lanetle anacaklardır. 

Her bakımdan haklı olduğumuz bu dâvayı 
nazari mütalâalar ve bâzı tehditlerle kaybeder
sek, torunlarımız istiklâl Savaşında hürriyet, 
Kore'de Birleşmiş Milletler ideali uğrunda ci
hana karşı kahramanlık destanları yaratanla
rın bizim neslimiz olduğundan şüphe edecek
lerdir. 

istirhamım odur ki, Hükümet Kıbrıslı kar
deşlerimizi kurtarmak ve Türk haysiyet ve şe-
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refini korumak için kendisine 16 Mart 1964 ta
rihinde verdiğimiz geniş salâhiyet çerçevesi 
içinde hazırlıklarını yaparak ondan sonra Ame
rika'ya müzakereye gidip gitmiyeceğini dü
şünmelidir. yapacağımız ciddî hareketlerden do
ğacak hâdiselerin velbali, bizden çok Amerika'
ya haklı olduğumuz bir dâvada bize müzahir 
olmıyan dostlarımıza ve hattâ iyi komşuluk ve 
dostluk münasebetlerinden daima bahseden Rus
ya'ya aidolur. 

Evvelce bir münasebetle söylediğim gibi, 
«Hazırol cenge istiyorsak sulh ve salâh» ata 

sözünü unutnııyalım. 
Sözlerimi bitirirken katiyetle ifade etmek 

isterim ki, asil Türk Milleti bu millî dâvanın 
tahakkuku yolunda Hükümetin (Hangi Hükü
met olursa olsun) atacağı her müspet adımla, 
alacağı her ciddî ve müessir tedbirin yanında 
olacaktır. 

Türkler, iç politika meselelerinde Ibiri'biriyle 
mücadele ederler ama, millî dâvalarında her 
zaman yekvücut ve beraberdirler. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Basiret demek, çekingenlik, pısırıklık ve kor-

karklık demek değildir. Zamanında gerekli ted
birleri alarak, zamanında harekete geçmiyen 
bir Hükümet, bugün tabiî ki, dizini döver, ba
şını taşlara vurur. 

Bu setbeple 16 Mart 1964 tarihinde Büyük 
Meclisin Hükümete ittifakla verdiği geniş yet
ki kâfidir. 

Kanaatimce bu durumda yersiz ve lüzum
suz bir güven oyu istemeye lüzum yoktur. Tak
dir Yüce Heyetinizindir. Saygılarımla (Soldan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) 

— Muhterem milletvekilleri, sabahtan beri çok 
ciddî bir mesele üzerinde devam eden kıymet
li müzakereler hakkında görüşümüzü arz ede
ceğim. 

Söze başlamadan evvel müzakereler esnasın
da Alayımızın hareket tarihine dair geçen bir 
münakaşa için kısa izahlarda bulunacağıım. 
Biliyorsunuz Kıbrıs'ta son hâdiseler 1963 sene
sinin Aralık ayının 21 inde patlamıştır. Bizim 
orada bulunan Türk Alayı sulh zamanı bulun
duğu barakaların içinde idi. Sonra bu Alay 
Lefkoşa'nın kuzeyinde bir açık ordugâha gir
di. Ne vakit gitti bu alay? Bu tarihi 22 veya, 
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23 te gitti demişsek, bu, tarihlerde bir hata ola
bilir. Fakat zihnimde bulunan esaslı Ibir mese
le vardır. O da alayın hareketini tâyin eden se
beptir. Zabıtlarda böyle kalması lâzımdır. 21 Ara
lıkta vukuat çıktıktan sonra teminat tarihi
ne ve anlaşmasına göre, hariciyemiz derhal di
ğer teminatçı devletlerle müdahale konusunu 
istişareye başladı. Bir taraftan vaka oluyor, 
bir taraftan da Yunanistan ve İngiltere ile ve 
bir de bilgi vermek için Amerika ile temas
lar ve muhabereler oluyordu. Nihayet bu te
maslar çok oyalayıcı safhalardan geçtikten son
ra 26 Aralıkta İngilizler ve Yunanlılarla müş
terek bir askerî idare kararına vardık. Kıb-
rıs'daki alayın kışlasından çıkıp Lefkoşa'nın 
şimalinde mevzi alması, İngiltere, Yunanistan 
ve Türkiye arasında müşterek askerî idarenin 
kurulmasından evvel olmuştur. Müşterek askerî 
idarenin kurulması yanılmıyorsam 26 Aralık 
günüdür. O gün İngiliz kumandanlığı teşekkül 
etmiştir. O gün Türk Alayı Lefkoşa'nın şima
line çıkmış ve mevzilenmiş bulunuyordu. Bunu 
tesbit ettirmekte fayda görüyorum. Çünkü, Kıb
rıs Hükümeti İttifak Andlaşmasını feshettiğini 
ilân ettiği vakit alay üzerinde, alayın mevzi
leri üzerinde itirazlar olmuştur. Sonra İngiliz 
idaresi bitipte Birleşmiş Milletler idaresi gir
diği vakit İngiliz idaresi bitti Birleşmiş Millet
ler idaresi geldi. İngiliz idaresi zamannda çık
mış olan alayımız artık kışlasına dönsün mü
nakaşası bizim Hükümetle diğerleri arasında 
çıktı. Biz o zaman alayın yerini değiştirmedik. 
Çünkü dedik ki, alay emniyet mülâhazalariyle 
yani kendisinin emniyeti ve cemaatin emniye
ti mülâhazalariyle kışlasından çıkıp yeni mev
ziine girmiştir. İngiliz idaresinin kurulmasın
dan evvel oraya varmıştır. Binaenaley, İngi
liz idaresi hitam ibulup Birleşmiş Milletler ku
rulduğu vakit alayın yerini değiştirmedik. Bu 
mülâhazalar uzun münakaşalardan sonra fiili ve 
âmeli olarak alayın yeni mevziini muhafaza et
mesine imkân verildi. Fakat alayın bulunduğu 
yer üzerinde uzun ve çetin münakaşalar olmuş
tur. 

"' Şimdi bu ufak tavzihi yaptıktan sonra asıl 
konumuza geçiyorum: 

Oüven oyu Bakanlar Kurulu kararı ile is
teniyor. Son aldığımız tekliflere göre güven oyu
nu geri alalım isteniyor. Bunu dün akşam yal
nız olarak C. K. M. P. nin Sayın Genel Başkam 
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diğer bir kıymetli arkadaşı ile beraber benim
le buluştular ve konuştular, bu tezi izah etti
ler, grup kararı olduğunu söyliyerek kabul 
etmemi istediler. Onlar nöktai nazarını söyledi
ler, uzunboylu, ben noktai nazarımı söyledim. 
Nihayette, güven oyu isteme takririni geri al
manın mümkün olmadığı cevabını verdim. Bu
gün de kürsüde bunu söylediler, Bu güven oyu 
isteme talebinin geri alınması, bütün muhale
fet partilerimize sirayet etmiş gibidir. Hepsi 
bu nokta üzerinde ısrar etmektedirler. Hükümet 
güven oyu ile kuvvetlenmek istiyor, Hükümetin 
kuvvetlenmesi için güven oyu alması kâfi de
ğildir. Zayıflık bünyesindedir, evvelâ Hüküme
tin ıbünyesini kuvvetli olacak hale getirmek 
lâzımdır. Sayın Alican son seçimlerden sonra 
bu tezi bu dâvayı tekrar eline aldı ve Hükü
met meselesini ilk evvelâ efkârı umumiye önün
de kendisi vaz'etmiş bulundu. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetin kuru
luş zamanını ve kuruluş şeklini pekâlâ hatır
larsınız. Biz birinci Koalisyonda Hükümet
te idik. Koalisyon inhilâl etti, istifa ettik. Ve 
muhalefette bulunan partilerin bizden ayrılan 
partilerle beraber bir Hükümet kurmasının lüzu
munu ileri sürdük. Samimî idik, bize yapılan 
tenkidlerde, bizimle yapılan münakaşalarda hep 
yapıcı ve yeni bir Hükümetin kurulmasına ümit 
bağlıyan bir tavırla bekledik. Mümkün olmadı. 
Hangi sebeple olursa olsun bizim taksirimizin 
haricindedir. Şimdi sayıca biz az görünüyoruz. 

Sayıca kâfi miktarda olan partiler bir araya 
gelip Hükümeti kurmalarını ve yürütmelerini 
özledik, tahakkuk etmedi. Yeniden böyle bir te
şebbüsün ortaya sürülmesi mümkündür, iki yolu 
vardır. Kâfi derecede muhalefet partileri arasın
da hazırlık yapıldıktan sonra güven oyunu onlar 
bahis konusu yapabilirler, pekâlâ bugünkü Hü
kümet çekilmeye mecbur olur. Muamele tama
men kanunidir, Anayasaya uygundur, hiçbir 
dargınlığa mahal olmıyacak bir usuldür. Bunu 
yapmıyorlar. 

İkincisi, bir vesile ile Hükümet çekilir, yeni
den Hükümet kurulması icabeder. Belki Saym 
Alican, evvelce de, Hükümetin Adalet Parti ile 
bir koalisyon yapması kanaatini izhar ettiği va
kit Hükümetin istifasını ve buna mâni olmanın 
işlemesini tahrik emtesini istiyebilirdı. Bu sefer 
maksat o mu idi bilmiyorum. Fakat şimdiki, 
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i eğer, bünye za'fından bahsediliyorsa, söyliyeyim 

ki, bir Hükümeti zayıf gören ve memleket işleri
nin ağırlığını ve ciddiliğini takdir eden siyasi 
partiler bir araya gelip sayılarının kâfi olduğu
na kaani olunca Hükümeti düşürmek için tedbir 
alırlar. Güven oyu yolunu takibederler. 

Mecliste Hükümet ve muhalefet mekanizma
sının işlemesi dürüst ve baki olur. Ondan sonra 
bizim tahrik etmemiz prensip haricinde. Hükü
meti kurarken kesin olarak diğer partilerin Hü
kümeti kurmaları fikrinde ısrar ettim. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bana istifa eder et
mez teklif ettiği vakit kendisinden muhalefet 
partilerinin bir Hükümet kuracak sayıda, zihni
yette ve yakınlıkta oldukları kanaatinde oldu
ğumu, Hükümetin kurulmasının onlara tevec
cüh ettiği mütalâa kabilinden âcizane söyledim. 
Bir başka hakkım yoktur. Hakikaten Sayın 
Cumhurbaşkanı başlıca muhalefet partisine Hü-

I kümeti kurmasını söyledi. 

I Fakat bu bir mesele oldu. Tekrar Hükümetin 
kurulması bana teveccüh etmesi, her türlü teşeb
büsün akim kalmasından sonra vazifeye davet 
şeklinde olmuştur. 

Siyasi partiler, vazife almak için memleketin 
siyasi hayatında görev düştüğü zaman onu ifa
ya hazır olmak için kurulmuşuzdur. Vazifemiz 
bu. 

Başka Hükümet kurma imkânı olmadı, siz 
I yapacaksınız, vazifeyi alacaksınız. O zaman bir 
I şık vardı elimizde, programımı Meclise getir

dim. Meclis memleketin Hükümetsiz kalması ar
zusunu ve mesuliyetini taşımıyacağı için ya bi-

I zim Hükümet teşkil etmemize imkân verir ve
yahut da vermez yeni bir tedbir arar. Meclise 
müracaat ettik. Oy aldık. Aldığımız oyla Hükü
metin meşru ve kanuni bir surette teşekkül edip 
etmediği bu kürsüde her partinin sözcüsü tara
fından münakaşa olundu ve denildi ki, muamele 
tamamdır, Hükümet kurulmuştur, vazifesini 
yapmaya muktedirdir, yetkilidir. Böyle dendi 
Hükümete. 

Biz programımızı söyledik. Söylediğimiz 
program muhalefette bulunan arkadaşlarımızın 
programlarından, tutumlarından esaslı farkları 
taşımaktadır. Bunları saklamaksızın huzurunu
za çıktık. Şu reformu yapacağız, bu reformu ya
pacağız, dedik. Siz de bilerek çoklukla bize rey 
verdiniz. Binaenaleyh meşru bir Hükümet kur-
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dunuz. Sizin güven oyu verdiğiniz programı tat
bik etmek için yetkili kıldınız, ve öyle çalıştık. 
Şimdi hâdiseleri takibediyoruz. iç ve dış vakalar 
çoktur, muğlak ve karışıktır. Türkiye'nin Hü
kümetleri daima ağır ve ciddî meseleler içinde 
yaşıyacaklardır. 

Şimdi bir Hükümet buhranını benim tahrik 
etmemi bekliyorsanız, bunu, ben yapamam. 
Ben yapamam, çünkü benim takibettiğim poli
tikaya imanım, vardır. 

Meclisten güven oyu almışımdır. iktidarım 
vardır; elimizdeki meseleler, Kıbrıs meselesi, ik
tisadi meseleler, reform meseleleri, Hükümeti al
dığımız zamandan' daha çetin bir durumdadır. 
Vaziyet çetin hale gelmiştir, yapamıyoruz biz, 
buyurun efendim diyemem, bunu yapamam. (C. 
H. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Genç 
subaylığımdan itibaren bütün haya.tımcla birbi
rinden çetin ve ümitsiz vazifelere girdim. Hiçbir 
güçlük karşısında istifa etmedim. Parlâmentoda 
Hükümet teşekkülü, Hükümetin vazife ifa et
mesi bir vatani vazifedir. Siyasi partilerin he-
pisi için bu vazifedir? Onun içn Kıbrıs meselesi 
şu haldedir, diğer meseleler bu haldedir bunları 
takibetmek için aciz duyuyoruz, kendimizde ira
de ve arzu kalmamıştır demem. 

Çünkü, Hükümetimiz âciz değildir, irademiz 
kuvvetlidir, çetin meseleleri takibetmeye karar
lıyız. (Orta sıralardan bravo sesleri ve alkışlar) 
Farkı, sizin güveninizin, yetkinizin üzerimizde 
bulunmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları bizim kendi 
grupumuz ve kendi şahsımız için söylerken sizi 
temin ederim ki ; siz bizim dışımızda bir Hükü
met kurduğunuz zaman o Hükümetin en az be
nim kadar ehliyetli zatlardan terekkübedeceği-
ni, görevinde muvaffak olacağını tereddütsüz 
kabul etmek yaradılışmdayım. (Alkışlar) ihti
lâf çıkarmayız, yardım eder, hizmet etmeye ça
lışırız. 

Onun için Hükümetin bünyesini kuvvetlen
dirmek, tezini ortaya atmaktan maksat kuvvet
li bir Hükümet teşkil etmek için bizim vazifeyi bı
rakıp, yeni bir buhrana memleketi sürüklemeye 
sebep yoktur. Olabilir, fevkalâde, daha muğlak 
şeyler olabilir, hakikaten muhtelit bir Hüküme
te ihtiyaç olur, hakikaten kendi iktidarımızın 
bittiğini, tükendiğini hissederiz, o zaman müra
caat ederiz. Biz böyle kendimizi beğenmiş ola
rak hatalı bir yolda ısrar edebiliriz, in-

17.6.1964 0 : 1 
sanız nihayet. O zaman vazife sizindir. Gü
ven oyunu siz istersiniz ye düşürürsünüz 'Hükü
meti kurarsınız. Onu yapmazsınız, bunu yapmaz
sınız, Hükümete yardım etmezsiniz. Siyasi par
tiler için bu çeşit bir vazife anlayışı yoktur. Si
ze itimatla ve her partiye itimatla ve saygıyla 
söylüyorum ki siz, ehliyetinizle, kudretinizle be
raber olduğunuz zaman yürütebilecek, yürütme
ye muktedir olacak hakka ve yetkiye sahipsiniz. 
Çeşitli tecrübeyi yaptım. A. P. ile çalıştım, diğer 
partilerle çalıştım. Bıraktım, kendileri yapsın, 
dedim. Hiç istemediğim halde tekrar bana vazi
fe verdiniz. Bunu da kabul ettim. Kusur ne? Ku
sur yok. Memleket uğrunda vazife sahibi olarak 
bunu yaptım: Geçmiş hizmetlerim varmış da, 
bundan dolayı ilâ nihaye hükmetmek salâhi
yeti verilmezmiş. 

Ben mütevazi bir adamım. Ne geçmiş hizmet
lerimden bahsettim, ne de böyle bir iddiam var. 
Böyle düşünen arkadaşlar insafsızdırlar. (Orta
dan alkışlar) 

Güven oyu istemi, bir iç politika oyunudur, 
böyle diyorlar, aşağı - yukarı bütün muhalefet 
böyle diyor. Niçin? işte bu seçimler esnasında 
Kıbrıs politikası tenkid olunmuş, seçimler esna
sında Hükümet baştan aşağı tenkid edilmiş. On
dan evvel çok şeyler söylenmiş, geçmiştir. Güven^ 
oyunu verirsek bunların hepsi silinmiş olacak
mış. 

Bu güven oyu; daha umumi idi. Kıbrıs politi
kası üzerinde bir güven oyu istemi idi. Bu mülâ
hazayla Adalet Partisinin sayın mesulü ile, gö
rüştüğüm zaman derhal kendisine yardım ettim. 

Şimdiye kadar Kıbrıs meselesi üzerinde bi
zim için söylediğiniz sözlerin, yaptığınız ihtam-
ların hepsini bu güven oyuyla sildirmek istiyor-
muşum. Böyle bir maksat yok dedim; son saf
ha dedim ve görüşeceğim meseleler dedim, ye
ni istikamet dedim. Azami derecede mahdut un
sura bağladım. Bu kadar mahdut bir unsura 
bağlamaya mecburum. Kıbrıs meselesinin son 
buhranı ve Amerika'ya açılan yeni müzakere 
mecburiyetleri bu son safhada çıkmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hatipler de sırası 
düştükçe temas ettiler. Mayıs ayındaki genel 
görüşmeden sonra Kıbrıs'taki hâdiselerin üzeri
ne yeni bir hareket hattı, yani müdahaleden baş
ka çare yoktur. Bunu tahakkuk ettirmek için 
hazırlıklar yaptık. Teşebbüslere geçtik. Bu saf
hada Amerika karşımıza çıktı. Fikirlerini söyle-
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di, notalar verdi. Bunun üzerinde biz de teşeb
büsü tehir ettik ve görüşemedik. Şimdi size kâ
fi derecede bilgi verdim. 

Bu teşebbüslerimizde, bu hareketlerimizde 
zaruret vardı bizim için, mecburiyet vardı, hak
kımız vardı ve Kıbrıs dâvasının halli için fay
dalı olacaktır diye yaptık. Bize yapılan itiraz, 
bütün bu istinadettiğim delilleri reddeder bir 
itirazdır. Onlara cevap verdik, galip ihtimalle. 
Bu mesele üzerinde mutlaka konuşulacaktır, siz 
Kıbrıs meselesi için çok hararetli ve bu mesele
de Cemaatin ve Türk Devletinin haklarının ko
runması için çok dikkatli olan muhalefet parti
leri ve Büyük Meclisin yüce azaları, siz de bu 
kanaatte misiniz? Haksızdır, yanlıştır, bunları 
söylemez misiniz? Diyorlar ki bana bu hazırlık
lar ve müdahale bilmem ne haksızdır, yanlıştır. 
Ben bu kadar mühim meseleleri muahedelerden, 
hukuk kaidelerinden ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yetkisinden alıyorum. Siz bunları 
görmemezlikten, bu ihtiyacı duymamazlıktan na
sıl gelebilirsiniz? Ondan sonra ikincisi : Daha 
az konuşacağız, olan olmuştur. Böyle hâdiseler 
geçti dedik. Ve siz nasıl düşünürsünüz? 

Böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım, böyle 
yapalım.. Bunu söylemeye salahiyetli değilim. 
Bunu etraflı düşündükten sonra güven oyu iste
dim. Bu hususta fikrinizi söylemeye mecbursu
nuz. istemek hakkımdır. Fikrinizi söylemek va-
zifenizdir. Güven oyu vereceksiniz veya vermiye-
ceksiniz, her ikisi de muhteremdir. Asla dargın
lık yoktur. Ama reyinizi vereceksiniz. Tasdik 
ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Hep beraber 
birleşmiş ve bu sebeple güven oyu vermiyeceğiz, 
kırmızı oy vereceğiz, diyorsunuz veyahut bunu 
geri alsınlar. Bunu geri almakta ısrar ederseniz 
ben geri almam. Fakat geri almaya karar veril
miştir derseniz toptan güven oyu vermişsiniz 
demektir. Bunun başka mânası yoktur. Reyiniz 
beyaz olacak, kırmızı olacak, yeşil olacak, ne 
olacaksa en çok sayıda, vicdanî kanaatiniz olarak 
kâğıt üzerine dökülecektir. Mesele böyle hallolu-
nur. 

Bir iç politika oyunudur. Bunu kesin olarak 
reddederim, tzah ettim size. Hattâ seçim esnasın
da Sayın Alican'ın hülâsa ettiği gibi, Adalet Par
tisi iki konu üzerinde bütün propagandasını top
lamış. Evet, Kıbrıs politikasından bahsedildiğini 
biliyordum. Ama, Kıbrıs politikasının, böyle baş-
lıcası iki noktasından biri olmuştur, bu kadar ge-
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niş ölçüde söz konusu edildiğini bilmiyordum, 
bugün öğrendim. Böyle bir fikrimiz yok. Aksine 
müsaadenizle söyliyeyim ki, iç politika oyunu 
mülâhazası, itiraz edenlerdir. «Biz bunu verirsek, 
biz güven oyunu verirsek, şimdiye kadar söylemiş 
olduklarımızın hepsiyle tenakuz halinde buluna
cağız.» Bu korku hâkim oluyor. Şimdi buna ihti
yaç yoktur diyorsunuz. Böyle olmıyacağını ben 
size söyliyeyim. Siz güven oyunu, bu söylediğim 
hudutlar içerisinde bana verdiğiniz zaman, doğ
duğumdan beri aleyhimde söylenmiş olan sözle
rin hepsi de silinmiş oluyor. Böyle bir iddiam 
yoktur, müsterih olsunlar. (Orta sıralardan al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, güven oyu ciddî bir 
müessesedir. Vazifesini yapacak partilerin hepsi 
fikirlerini söylediler. Vazifeyi çok kıymetli bir 
vedia bildiklerine eminim. Vazifenin kudsiye-
tini hakkile yerine getirmek için en çok sayıda, 
tam kanaatle oylarının renklerini muhafaza ede
rek, ne renk istiyorlarsa, Anayasaya göre yarın 
değil, öbürgün kâğıt üzerine dökmelerini kendi
lerinden istirham ederim. Bu oyu almadan ve bu 
oyda Hükümetin vaziyeti istikrarlı ve kuvvetli 
olduğuna kaani olmadan vazifeye devam edemem. 
Bırakırsanız, vazifeye devam etmek için, müsbet 
bir neticeye ulaştırmak için hem aklımız var, hem 
irademiz var, hem de vazife hissi olarak mecburi
yetimiz var. Elimizden geleni yapacağız. Her 
gün beğenip beğenmediğimizi söylemek ve her 
gün Hükümeti bırakıp bırakmadığınızı düşün
mek sizin borcunuzdur, vazifenizdir. Bu vazife
yi her zaman yaparsınız. Amma, biz vazifede 
kaldığımız müddetçe, vazifede bulunduğumuz 
müddetçe hiç vazifeden ayrılmayacakmışız gibi 
bütün vecibeleriyle, bütün riskleriyle bu vazifele
ri yapmaya çalışacağız. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. Size Kıbrıs 
konusunda Hükümetin izlediği politikanın son 
safhasını - demiyorum bütün politikanın, her saf-
hassmı, şu kadar zamandan beri son safhasını, 
son safhası da bu. Türlü vasıtalarla, takip ettik, 
ediyoruz. Nihayet bir müdâhale tedbirini, tatbi
kata koymak lüzumuna kaani olduk. Teşebbüs et
tik, teşebbüsün karşısına çıktılar ve tehir ettirdi
ler. Hem bunun üzerinde konuşacağız, hem de 
bundan sonraki politikamız ne olacak diye müza
kere edeceğiz. Derhal müzakere edilip bir hal 
şekli bulunacak diye tılsım ile veya bir oyunla 
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bu halledilecek, böyle bir hayâl yapmıyorum. I 
Kesin safhada ilk temaslar oluyor. Her iki alâkalı 
devletin müttefiki olan Amerika'nın başkentinde 
Sayın Amerika Başkanı ile temas edeceğiz. Elbet
te , bu meseleyi görüşelim diye Sayın Amerika 
Başkanı davet ettiği vakit, o davete icabet 
etmek hem münasebetlerimiz bakımından vazife
dir, mecburiyettir, hem takip ettiğimiz dâvanın 
selâmete çıkması için zarurî ve âcil bir tedbirdir. 
Meseleyi teması kesip nasıl halledeceğiz? Onun 
için hareketimizin doğru olduğuna kaaniim, tale
bimizin haklı olduğuna kaaniim ve sizin vazifele
rinizi, istediğim güvenoyu konusunda vazifeleri
nizi ciddî bir vazife hissi yapacağınıza yürekten 
eminim. Bunu rica ederim. Memleketi zayıf Hü
kümet, beceriksiz Hükümet ve ilânihaye türlü 
sebeplerle Hükümetsiz göstermek âmme menfa
atine aykırıdır, iddia etmiyorum ki, sizinki yan
lıştır, benimki doğrudur.. Böyle olabilir. Ama 
icaibmı yerine getirirsiniz. Bunu getiremiyörsü
nüz. 

Bir parti çoğunlukta, mutlak bir surette rey I 
hakimiyetiyle bir Hükümet getirilmiş. Böyle bir 
Hükümet yok karşınızda. Büyük kararlarınız I 
var; muhalefet partilerini bir araya getirip ka
rar verdiğiniz zaman derhal yardım yapacağım. 
Sizi vazifeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. 
(Orta sıralardan bravo sesleri ve sürekli alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray, buyuru
nuz. Hükümetten sonra son olarak size söz veri
yorum. Sonra yeterlik önergelerini okutacağım. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Pek muh
terem arkadaşlar, bu uzun görüşmelerin noktası
nı koymak bana düştü. Tesadüf. Ben de bir büt
çede olduğu gibi, bir noktanın çapı kadar konu
şacağım, onun dışına çıkmıyacağım, yorulmuş bu
lunan heyeti de yormıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, şu noktaya temas ede
ceğim. Devletler; - yalnız Makarios değil - «bu 
muahedeler eskimiştir, Kıbrıs üzerinde aktedil-
miş olan andlaşmalar eskimiştir, bugünün şartla
rına uymamaktadır, demektedirler. Lozan hâlâ 
yaşamaktadır , 1930 anlaşması 34 yıl yaşıyabil-
miştir. Fakat acaba nasıl olmuştur da Londra I 
ve Zürih anlaşmaları bu kadar kısa bir zaman j 
içerisinde yaşıyamaz hale gelmiştir? Ona imza I 
koyan devletlerin ve hattâ NATO'da kader birli
ği ettiğimiz Amerika'nın ifadesiyle bunun değiş- | 
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tirilmesini icabettirecek çok şeyler geçmiştir. Ben 
bu nokta üzerinde duruyorum. Bu anlaşmalar 
1959 senesinin Şubat ayında akdedildiğinc göre, 
acaba Türkiye'de ve Orta - Doğu'da... (gürültü
ler) Sonra bir şey söyledi, indi, vay bunu söyle
di diyorsunuz. Zamanında dinlemiyorsunuz. 

Şubat 1959 da akdcdildiğitıe göre beş sene zar
fında ne oldu ki Orta - Doğu'da bu derece büyük 
değişiklik oldu? Bence meselenin ruhu buradadır 
arkadaşlar. Politikamızın önümüze çıkan bir harb 
gemisine göre, politikamızı önümüze çıkan bir 
notaya göre ayarlamakta devam edersek, Türki
ye siyaset gemisi çok bocalamakta, yalpalamakta 
devam eder. Evvelâ hangi sularda seyirettiğimf-
zi görmemiz lâzım. 

Bunun için do şu hakikati ortaya koyacağım: 
Bir kere daha bu kürsüden işaret ettim, şimdi 
onun açığını söyliyeceğim. Hakikatte arkadaşlar, 
Kıbrıs meselesi evvelce de arz ettim; Bağdat 
Paktı meselesine bağlıdır. Meseleler Orta - Doğu'
da birbirine görünmez yollardan bağlıdır. Bağdat 
Paktı politikası, Garp Devletleri camiası içerisin
de iki lider Devletten hangisinin politikasıdır? 
Ne için Bağdat Paktı imzacıları arka arkaya sui-
kastlere mâruz kaldılar? Gayet acık ve sarihtir 
ki, dünyada yazılan şeyleri dikkatle takibedersek; 
Orta - Doğu'da ve Amerika ve İngiliz nüfuzunun 
çok had safhada bulunduğunu ve Amcrikalıla-
ruı misalini 1956 da gördüğümüz gibi, Nasır baş
ta olmak üzere Arap Birliğini ve Arap Federas
yonunu tuttuğunu, İngiltere'nin ise İrana karşı 
durduğunu ve bunun için de Orta - Doğu'da bir 
seri ve bir dizi devamlı ihtilâllerin ve sabotajla
rın yapıldığını bu kürsüden söylemeye mecburum. 
Bu takdirde, acaba bir zaman dost olan Ameri
ka'nın şimdi böyle bir tavır takınmasının sebebi 
nedir? Sebebini, İngiliz Amerikan Orta - Doğu 
menfaat çatışmasında aramak icabeder. Bu tak
dirde bizim kaptanımızın sadece çıkan hâdiseleri 
karşılamaya çalışması değil, bu sulardaki bu ka
yaları nazara alarak iki liderden bir tanesini tut
ması lâzımdır. 

Aynen partilerimizin içindeki hizipler gibL 
Binaenaleyh ben bizim dış politikamızda Hükü
metimizin vazıh bir tutum içinde olmadığını gör
mekteyim. Bu vazıh tutum bu Orta - Doğu kaya
larına işaret koyarak, bu yolu peşinen tâyin et
medikçe başımıza daha nice hallerin geleceği pek 
tabiîdir. Binaenaleyh, Amerika'ya gidecek olan 
Sayın Başbakanımızın her şeyden evvel Orta - Do-
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ğudaki bu iki lider devletten bir tanesi İngilte
re mi, Amerika mı; bunu iyice düşünüp siyaseti
ni tâyin etmesi icabeder kanaatindeyim. Böyle ka
rışık politika güdülemez muhterem arkadaşlarım. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Onu 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 

Muğla 
Cevdet Oskay 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Saym Eroğan 
buyurun. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar, kifayet takririnin aleyinde arzı cevabey-
liyeeeğim. Sayın Başkan der ki, 6 kişi konuşmuş
tur. Kifayet takriri gelmiştir, oylıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, grupları adına vâki 
olan konuşmalar şahısları adına konuşma telâkki 
edilemiyeceğinden, şahısları adına yalnız Saym 
Gülek, Saym Osma, Saym özarda ve Sayın De-
miray olmak üzere dört arkadaş konuşmuşlardır. 
Şayet biz grup sözcülerini de bu altı kişiye ithal 
edersek, eğer altı parti olsaydı muhterem arkadaş
larım, altı parti olsaydı, sadece bu altı partinin 
sözcüsü konuşmak suretiyle geri kalan 450 millet
vekilinin söz hakkı nez'edilmiş olurdu. Binaena
leyh biz parti grupları adına vâki olan konuşma
ları, şahısları adına vâki olan konuşmalar gibi 
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telâkki ederek, altı kişi dolmuştur, , kifayet öner
gesi oya vaz'edilecektir, diyemeyiz. Bunu Yüce 
Heyetinizin ve Sayın Başkanlığın dikkatlerine arz 
ediyorum. Henüz 4 arkadaş şahısları adına ko
nuşmuştur. Altı kişi konuşmadan kifayet takriri 
oylanamaz, içtüzüğe mugayir telâkki etmekteyiz. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın iddiası vaktiyle 
diğer arkadaşlarımız tarafından da dermeyan 
edilmiş ve Yüce Meclis kararını vermiş idi. Ma
mafih 103 ncü maddenin ikinci fıkrasını tekrar 
okuyayım: «Mevzuu"müzakere lehinde, aleyhinde 
ve hakkında söz istiyenlerden en az ikişer mebus 
iradı kelâm etmeden müzakerenin kifayeti reye 
konamaz.» Grup Sözcüsü arkadaşlarımız da mebus 
olduklarına, üzerinde, lehinde, aleyhinde konuş
tuklarına göre içtüzüğün 103 ncü maddesi tama-
miyle tatbik edilmiştir. O bakımdan arkadaşımı
zın iddiaları varit değildir. 

Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet tarafından ge
len güvenoyu teklifi üzerinde görüşmeler yapıl
mıştır. Anayasanın 104 ncü maddesi hükmüne 
göre bir tam gün geçtikten sonra güven oyu için 
oylarınıza müracaat edilecektir. Yani Cuma gü
nü oylama yapılacaktır. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 18 Hazi
ran 1964 Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış saati : 19,50 
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KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kıbrıs konusunda Hükümetin izlediği 

politikanın son safhasının ve bu safhada takib-
olunacak istikametin Meclisçe uygun görülüp 
görülmediğini belli etmek için Anayasanın 
104 ncü maddesi gereğince güven oyuna baş
vurulmasına dair Başbakanlık tezkeresi üzerin
de görüşme (3/896) 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meolsi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek [Dağıt
ma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

2. — İstanbul Milletvekili Nacft öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 

Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 
menşe işaretleri hakkındaki kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11 ; 11 . 1963] 

3. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu jl/476, 
3/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN ÎŞLER 
B • TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 
B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

ÎŞLER 
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Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat verilmesi 
hakkında kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Mîllet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 

(M. Meclisi 1/544; C. Senatosu 1/311) 
(Kot : C. Senatosu S. Sayısı : 328) 

T. B. M. M. Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyonu 20 . 3 . 1964 
Esas No. : 1/544 

Karar No. : 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanun dışı yakalanan -veya tutuklanan kimselere tazminat tveıûlmesi hakkındaki kanım tasa
rısının Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu arasındaki ihtilaflı maddelerini incelemek üzere 
kurulan Karma Komisyonumuz, 17 Mart 1964 günkü Birleşiminde konuyu görüşmüş ve aşağıdaki 
hususları kararlaştırmıştır: 

1. Karma Komisyonumuz, her iki Meclisçe kabul edilen ve Millet Meclisine alt 1 ııei madde 
metninin 1 ilâ 5 nci bendleri dışında kalan hükümlerin Anayasanın emredici bir hükmünün gere
ği olmamakla beraber, hakkaniyet icabı metinde prensip itibariyle yer almasının uygun olacağını; 
ancak, metnin Millet Meclisince kabul edilen şeklinin fiilen bu şıklarda tazminat verilmemesi sonu
cunu doğuracağını, bu itibarla, bu konuda Cumhuriyet Senatosu metninin daha uygun olacağını; 
bununla beraber, memleketimizin şartları bakımından suç ve suçlulukla imücadelenin za'fa uğra
maması için yine Millet Meclisi metninin Cumhuriyet Senatosunca çıkartılmış olan 8 nci maddesin
de yer alan esasm 1 nci maddeye aktarılmasının da yerinde olacağını kararlaştırmıştır. 

2. Karma Komisyonumuz, 2 nci maddeyi sırf redaksiyon bakımından terimleri tevhidederek 
yeniden kaleme almıştır. 

3. 3 neü madde olarak, Cumhuriyet Senatosu metni redaksiyon bakımından tekrar kaleme alı
narak * benimsenmiştir. 

4. 1 nci maddenin aldığı şekil muvacehesinde, 5 nci madde metni Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edildiği tarzda benimsenmiştir. 

5. 8 nci maddede yer alan hüküm 1 nci maddeye aktarıldığından bu madde çıkarılmış ve di
ğer maddeler, Cumhuriyet Senatosunca numaralandırıldığı tarzda aynen benimsenmiştir. 

6. Anayasanın 7 nci geçici maddesine tabi tasarılardan olduğu cihetle, diğer bütün işlere takdi-
men öncelikle görüşülmek üzere Genel Kurula şevki ricasiyle Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
sunulur 

T. B. M. M. Karma Komisyonu Başkanı . Sözcü 
Tekirdağ Senatörü İstanbul Milletvekili 

8. tiren C. Kırca 

Kâtip Erzurum Senatörü 
Kütahya Milletvekili N. Aynuksa 

S. Sarpaşar 
(İmzada hazır bulunamadı.) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL UTTİtfî 

METİN 

Yakalanan veya tutuklanan bâzı kimselere tazmi
nat verilmesi hakkınela Kanun 

MADDE 1. — 1. Anayasa ve diğer kanun
larda gösterilen hal ve şartlar dışında yakala
nan veya tutuklanan veyahut tutukluluklarının 
devamına karar verilen; 

2. Yakalanma veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; 
. 3. Yakalanıp veya tutuklanıp da kanuni 

süresi içinde hâkim önüne çıkarılmıyan; 
4. Hâkim önüne çıkarılmaları için kanun

da belirtilen süre geçtikten sonra hâkim kararı 
olmaksızın hürriyetlerinden yoksun kılınan; 

5. Yakalanıp veya tutuklanıp da bu durum
ları yakınlarına hemen bildirilmiyen; 

6. Kanun dairesinde yakalandıktan veya 
tutuklandıktan sonra delil yetersizliği veya eh
liyetsizlik sebeplerine dayanmış olmamak şar-
tiyle, haklarında kovuşturma yapılmasına veya 
son tahkikatın açılmasına mahal olmadığına ve
ya beraetlerine karar verilerek serbest bırakı
lan; 

Kimselerin, uğradıkları her türlü zararlar 
bu kanun hükümleri dairesinde Hazinece öde
nir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı sebep
lerle zarara uğrıyanlar, haklarında kendilerine 
zarar veren işlemlerin yapılmasına esas olan id
dialar sebebiyle açılan dâvalar sonunda verilen 
kararların kesinleştiği veya bu iddiaların mer
cilerince karara bağlandığı tarihten itibaren üç 
ay içinde, ikametgâhlarının bulunduğu mahal 
ağır ceza işlerini gören mahkemeye bir dilekçe 
ile başvurarak uğradıkları her türlü zararın 
tazminini istiyebilirler. 

Dilekçede, zarar talebinde bulunan kimsenin 
açık adresinin, zarara sebebiyet verdiği ileri sü
rülen muamelelerin özetinin, zararın istinadet-
tiği sebepler ile sübut delillerinin ve talebolu-
nan her türlü zararın neden ibaret bulunduğu
nun yazılı olması ve sübut delillerinin dilekçeye 
bağlı olarak verilmesi lâzımdır. 

Yukarıki fıkrada yazılı hususları ihtiva et-
miyen dilekçe mahkeme kararı ile reddlolunur 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kamın dışı yal;atanan veya tutuklanan kimsele 
re tazminat verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kanunda gösterilen hal ve 
şartlar dışında yakalanan veya tutuklanan ve
yahut tutukluluklarının devamına karar ve
rilen; yakalanma veya tutuklama sebepleri ve 
haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; yakaJlanıp veya tutuk
lanıp da kanuni süre içinde hâkim önüne 
çıkarılmıyan veya hâkim önüne çıkarılmaları 
için kanunda belirtilen süre geçtikten sonra 
hâkim kararı olmaksızın hürriyetlerinden yok
sun kılman, yakalanıp veya tutuklanıp da bu 
durumları hemen yakınlarına bildirilmiyen, tu
tuklandıktan veya yakalandıktan sonra hakla
rında kovuşturma yapılmasına veya son soruş
turmanın açılmasına yer olmadığına veyahut 
beraetlerine karar verilen; mahkûm olup da 
tutuklu kaldığı süre hükümlülük süresinden 
fasıla olan veya tutuklandıktan sonra sadece 
para cezasına mahkûm edilen kimselerin uğrı-
yaçakları her türlü zararlar bu kanun hüküm
leri dairesinde Devletçe ödenir, 

M. Kedisli. ( S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek ) 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı sebep
lerle zarara uğrıyanlar, haklarında kendilerine 
zarar veren işlemlerin yapılmasına esas olan 
iddialar sebebiyle açılan dâvalar sonunda ve
rilen kararların kesileştiği veya bu iddia
ların mercilerince karara bağlandığı tarih
ten itibaren 3 ay içinde, ikametgâhlarının 
bulunduğu mahal ağır ceza işjlerini gören mah
kemeye bir dilekçe ile başvurarak uğradıkları 
her türlü zararın tazminini istiyebilirler. 

Dilekçede, zarar talebinde bulunan kimse
nin açık adresinin, zarara sebebiyet verdiği 
ileri sürülen muamelelerin özetinin, zararın is-
tinadettiği sebepler ile sübut delillerinin ve 
talebolunan her türlü zararın neden ibaret 
bulunduğunun yazılı olması ve sübut âdilleri
nin dilekçeye bağlı olarak verilmesi lâzımdır. 

Yukarıki fıkrada yazılı hususları ihtiva et-
ıniyen dilekçe mahkeme kararı ile reddolunur, 
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Kanun başlığı : Kesinleşmiştir. 

MADDE 1. — 1. Anayasa ve diğer kanunlarda gösterilen hal ve şartlar dışında yakalanan veya 
tutuklanan veyahut tutukluluklarının devamına karar verilen; 

2. Yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar kendilerine yazılı olarak 
hemen bildirilmiyen; 

3. Yakalanıp veya tutuklanıp da kanuni süresi içinde hâkim önüne çıkarılmıyan; 
4. Hâkim önüne çıkarılmaları için kanunda belirtilen süre geçtikten sonra hâkim kararı ol

maksızın hürriyetlerinden yoksun kılınan; 
5. Yakalanıp veya tutuklanıp da bu durumları yakınlarına hemen bildirilmiyen; 
6. Kanun dairesinde yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturma yapıl

masına veya son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına veyahut beraetlerine veya ceza verilme
sine mahal olmadığına karar verilen; 

7. Mahkûm olup da tutuklu kaldığı süre hükümsüzlük süresinden fazla olan veya tutuklan
dıktan sonra sadece para cezasına mahkûm edilen kimselerin uğnyacakları her türlü zararlar, bu 
kanun hükümleri dairesinde Devletçe ödenir. 

8. Aynı cins suçtan mahkûm olanlar, itiyati suçlular ve suç.işlemeyi meslek veya geçinme vası
tası haline getirenler, 6 ve 7 nci bendler hükümlerinden faydalanamazlar. 

MADDE 2. — 1 nci maddede yazılı sebeplerle zarara uğrıyanlar, kendilerine zarar veren işlem
lerin yapılmasına esas olan iddialar sebebiyle haklarında açılan dâvalar sonunda verilen kararların 
kesinleştiği veya bu iddiaların mercilerince karara bağlandığı tarihten itibaren üç ay içinde, ika
nı etgâhlannm bulunduğu mahal ağır ceza mahkemesine bir dilekçeyle başvurarak uğradıklan her 
türlü zarann tazminini istiyebilirler. 

Dilekçede, zarar isteminde bulunan kimsenin açık adresinin, zarara sebebiyet verdiği ileri sü
rülen işlemlerin özetinin, zararın dayandığı sebepler ile sübut delillerinin ve tazmini istenen zara
nn neden ibaret olduğunun yazılı olması ve sübut delillerinin dilekçeye bağlı olarak verilmesi 
gereklidir. 

Yûkardaki fıkrada yazılı hususlan kapsamıyan dilekçe, mahkeme karariyle reddolunur. 
Tazminat istemine esas olan işlem işi hükme bağlıyan ağır ceza mahkemesince yapılmışsa, bu 

istemi incelemeye yetkili mahkeme, en yakın yer ağır ceza mahkemesidir. 

M. Meclisli (S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek) 
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Tazminat talebine esas olan işlem işi hükme 
bağlıyan ağır ceza mahkemesince yapılmış ise, 
bu talebi incelemeye yetkili mahkeme en yakın 
yer ağır ceza işlerini gören mahkemedir. 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı yetkili 
mahkeme, zarar istemine dair dilekçe üzerine, 
üyelerden birisini işin incelenmesi ile görevlen- I 
dirir. Görevlendirilen üye, ilk önce, istemin ka
nuni süre içinde yapılmış olup olmadığını ince
ler. îstem, süresi içinde yapılmış ise görevli üye, 
hüküm ve karar dosyasını aldırtmak, her türlü 
incelemeleri yapmak ve gerekiyorsa, tazminat 
isteminde bulunandan da izahat almak suretiyle 
delilleri topladıktan sonra, yazılı düşüncesini 
bildirmesi için evrakı Cumhuriyet Savcılığına 
ve defterdarlığa veya malmüdürlüğüne gönde
rir. 

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının ve defter
darlığın veya malmüdürlüğünün yazılı mütalâ
ası üzerine duruşma yapmaksızın kararını ve
rir. 

Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden başlıya-
rak bir hafta içinde temyiz yoluna başvurulabi
lir. 

MADDE 5. — Kanun dairesinde yakalan
dıktan veya tutuklandıktan sonra, delil yeter
sizliği veya ehliyetsizlik sebeplerine dayanmış 
olmamak şartiyle haklarında son soruşturmanın 
açılmasına veya kovuşturma yapılmasına yer ol
madığına karar verilmesi sebebiyle tazminat 
alanlardan aynı işten dolayı haklarında yeni
den dâva açılanlara; beraet kararı sebebiyle 
tazminat alanlardan beraet hükmü aleyhine 
iadei muhakeme talebinin kabulü ile hakların
da yeniden duruşma icrasına karar verilenlere 
ödenen tazminat miktannca Hazine tarafından 
o şahsın emvali üzerine ihtiyati haciz vaz'olunur. 
Dâva sonunda şahıs beraet ettiği takdirde ihti
yati haciz kalkar. Mahkûm olduğu takdirde ay
rıca hükme ihtiyacolmaksızm Hazinece haciz 
paraya çevrilir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Tazminat talebine esas olan işlem işi hük
me bağlıyan ağır ceza mahkemesince yapılmış 
ise, bu talebi incelemeye yetkili mahkeme en 
yakın yer ağır ceza mahkemesidir. 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı yet
kili mahkeme zarar talebini havi dilekçe üze
rine, üyesinden birini işin incelenmesine me
mur eder. İşe memur edilen üye evvelemirde 
talebin kanuni süre içerisinde yapılmış olup 
olmadığını tetkik eder. Talep süresi içinde 
yapılmış ise, hüküm ve karar dosyasını celp 
ve lüzumlu her türlü tetkikatı yapmak ve 
icabında tazminat talebinde bulunandan da 
izahat almak suretiyle delilleri topladıktan 
sonra yazılı düşüncelerini bildirmesi için evrak 
C. savcılığına verilir. 

Mahkeme C. Savcısının yazılı mütalâası 
üzerine duruşma yapmaksızın kararını verir. 
Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

MADDE 5. — Haklarında kovuşturma ya
pılmasına veya son soruşturmanın açılmasına 
yer olmadığına karar verilmesi sebebiyle taz
minat alanlardan aynı işten dolayı haklarında 
yeniden dâva açılanlara; beraet kararı sebe
biyle tazminat alanlardan beraet hükmü aley
hine iadeî muhakeme talebinin kabulü ile hak
larında yeniden duruşma icrasına karar veri
lenlere ödenen tazminat, hükme hacet kalmak
sızın Hazineye geri alınır. 

Aynı işten dolayı açılan dâva veya mahke
menin iadesi suretiyle duruşma icrasına karar 
verilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda 
beraete hükmolunması halinde tazminat talebi 
hakkı yeniden doğar. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek ) 
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MADDE 3. — 2 nci maddede yazılı yetkili mahkeme, zarar istemine dair dilekçe üzerine, 
üyelerinden birisini işin incelenmesiyle görevlendirir. Görevlendirilen üye, ilk önce, istemin ka
nuni süre içerisinde yapılmış olup olmadığını inceler. îstem süresi içinde yapılmışsa, görevli üye, 
hüküm ve karar dosyasını aldırtmak, her türlü incelemeleri yapmak ve gerekiyorsa, tazminat is
teminde bulunan kimseyi de dinlemek suretiyle delilleri topladıktan sonra, yazılı düşüncesini bil
dirmesi için evrakı Cumhuriyet Savcılığına gönderir. 

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısının yazılı görüşü üzerine, duruşma yapmaksızın kararını verir. 
Bu karar aleyhine tebliğ tarihinden baslıyarak bir hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 5. — Haklarında kovuşturma yapılmasına veya son soruşturmanın açılmasına yer 

olmadığına karar verilmesi sebebiyle tazminat alanlardan aynı işten dolayı haldannda yeniden 
dâva açılanlara; ve 

Beraet kararı sebebiyle tazminat alanlardan beraet hükmü aleyhine muhakemenin iadesi iste
minin kabulü ile haklarında yeniden duruşma yapılmasına karar verilenlere, 

ödenen tazminat, hükme lüzum olmaksızın Hazineye geri alınır. 
Aynı işten dolayı açılan dâva veya muhakemenin iadesi suretiyle duruşma yapılmasına karar 

verilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda beraete hükmolunması halinde, tazminat isteme hakkı 
yeniden doğar. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

M. MecM (S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek ) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Aynı cins suçtan mahkûm 
olanlar, itiyadi suçlular ve suç işlemeyi meslek 
veya maişet vasıtası haline getirenler, bu kanu
nun 1 nci maddesinin 6 ncı bendi hükümlerin
den faydalanamazlar. 

MADDE 9. — Yabancı Devlet tâbiiyetinde 
bulunan kimseler hakkında bu kanunun uygu
lanması, o Devletin Türk vatandaşlarına aynı 
esasları uygulamakta bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

MADDE 8. — Yabancı Devlet tâbiiyetinde 
bulunan kimseler hakkında bu kanunun uygu
lanması, o Devletin Türk vatandaşlarına aynı 
esasları uygulamakta bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 457 ye 2 nci ek) 
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MADDİ! 8. — Yabancı devlet tabiiyetinde bulunan kimseler hakkında bu kanunun uygulan
ması, o Devletin Türk vatandaşlarına aynı esasları uygulamakta bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meolîm (S. Sayısı: 457 ye 2 nei dk ) 




