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îçindekiler 
Sayfa Sayfa 

1. — Geçen Tutanak özeti 2:3 
2. — Gelen kâğıtlar 4 
3. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 4 
1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altm-

soy'un Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Kıbrıs konusunda ve genel dış poli
tikamız üzerinde bilgi edinilmek için Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/l)ı 4:5 

2. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu
nun 53 ncü maddesinin 3 numaralı ben
dinde yer alan ve Kolordu Komutanına, 
mahkemece verilmiş, şartla tahliye kara
rının geri alınması için emir verme yetkisi 
tanıyan hükmün Anayasaya aykırı oldu
ğundan iptaline dair Anayasa Mahkeme
si Başkanlığı tezkeresi (3/180) 5 

3. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 21 nci 
maddesinde değişiklik yapılmasına, 22 nci 
madesine bir fıkra ve bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısının geriverilmesi hakkında Başbakan
lık tezkeresi (3/181, 1/22) 5 

4. — Ticaret Bakanı Macit Zeren'in, 
17 . 7•. 1965 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve 
küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici 4, 5 ve 6 nci maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısının Adalet, İçişleri, 
Ticaret ye Sanayi komisyonlarından seçi
lecek üçer üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(4/21) 5:8 

5. — izmir Milletvekili Enver Turgut'
un, istanbul'da Kâğıthane'de Kayacan Cam 
Fabrikasındaki kaza sonunda ölenlerin 
ailelerine taziyet telgrafı çekilmesine dair 
önergesi. 8 

6. — Atatrük'ün Ankara'ya gelişlerinin 
46 nci yıl dönümü dolayısiyle Büyük 
Ata'nm mânevi huzrlarmda üç dakikalık 
saygı duruşu yapılması. 8 

5. — Görüşülen işler 8 
1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis- —— 
yonları raporları (1/60) (S. Sayısı : 5) 8, 

62:65 



Sayfa 
2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı, ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporlarına dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/2, Cumhuriyet Senatosu 1/613) (Gün
deme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 6, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 732) 8:10,66:69 

3. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvelerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/21, Cumhuriyet Senatosu : 
1/612) (Gündeme) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 7, Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı :731) 10:11,70:73 

6. — Genel görüşme 
1. — Birleşmiş Milletler Assamblesin-

de Kıbrıs dâvası için son alman karar 
karşısında, Millet Meclisinin aydınlan
masına ve millî menfaatlere uygun ted
birlerin ortaya konmasına imkân ver
mek üzere Kıbrıs konusunda bir genel 
görüşme açılmasına dair C. H. P. Grupu 
adına verilen önerge ile Türk umumi 
efkârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş ol
duğu safhalar ve varılmış olan merhale 
ve sebepleri hakkında bilgi sahibi olabil
mesini ve milletvekillerinin düşünce ve 

11 

Sayfa 
kanaatlerini ifade edebilmelerini teminen 
bir genel görüşme açılmasına dair A. P. 
Grupu adına verilen önerge. (8/1, 8/2) 11: 

34,34:54 
7. — Sorular ve cevaplar 54 
A) Yazılı sorular ve cevapları 54 

. 1. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, bisiklet sporunun gelişmesi için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve Kon
ya'ya, bisiklet sporu ile ilgili, ne gibi te
sisler yapılacağına dair yazılı soru öner
gesi ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm 
yazılı cevabı (7/1) 54:56 

2. — Bitlis Milletvekili Zarife Koeak'-
m, Bitlis tütüncülüğünü geliştirmek için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesi, ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı İbrahim Tekin'in yazılı cevabı 
(7/4) 56:59 

3. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'-
m, Bitlis'in tek sağlık müessesesi olan 
hastanenin geliştirilmesi ve ihtiyaçları
nın temini hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/5) 59:60 

4. — Sivas Milletvekili Cevad Odyak-
maz'ın, orman mühendis muavinlerin
den kaçının şube müdür, şube müdür 
muavini, işletme müdür ve muavini tâyin 
olunduğuna dair soru önergesi ve Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı sorusu 
(7/8) 60:61 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, 26 ncı Bir
leşim sonunda beş milletvekilinin ayağa kalka
rak çoğunluğun kalmadığını bildirmeleri üze
rine yoklamaya geçilmesinin, önceki uygulama
lara aykırı olduğuna, 

Trabzon Milletvekili Ahmet Cebi, Sosyal Si
gortalar Kurumu adına işçilere günü geçmiş ilâç 
veren eczaneler bulunduğuna ve 

İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref 
Lâç da, İstanbul Belediyesi ile ilgili Şehir Tiyat
rolarının her yıl • zarar ettiğine, bu tiyatroları 
yöneten Ertuğrul Muhsin'in Belediye Başkanı
nın emirlerine uymadığına ve bunun İstanbul'
daki binlerce memur üzerindeki kötü etkileriyle 
İçişleri Bakanının ilgilenmesi gerektiğine dair 
birer konuşma yaptılar. 
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İstanbul Milletvekili Co§kun Kırca'nın; İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 ar
kadaşının gecekonduların düzenlenmesi hakkın
daki kanun teklifi ile Konya Milletvekili İh
san Kabadayı ve 10 arkadaşının gecekonduların 
ıslah, tasfiye ve önlenmesi hakkındaki kanun 
tekliflerinin Genel Kurulun 22.12.1965 tarih ve 
26 ncı Birleşiminde Gecekondu kanunu tasarısı 
için kurulması kabul edilen Geçici Komisyona 
havale edilmesine dair önergesi okundu, kabul 
edildi. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm Dilekçe 
Karma Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi ile 

Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un, Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Kıbrıs konu
sunda ve genel dış politikamız üzerinde bilgi 
edinilmek için Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi okunarak bilgiye sunuldu. 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın; Gelir Ver
gisi Kanununun değişik geçici 5 ve 6 ncı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının gündeme alınarak aradan 48 
saat geçmeden, diğer işlerden de önce, görüşülme
sine dair önergesi kabul edildi ve tümü üzerin
de öncelikle yapılan görüşmeler sonunda tasarı, 

Sözlü sorular 
1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıbrıs 
hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara mü
essir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair sözlü soru önergesi, (6/122) (Başbakanlı
ğa gönderilmiştir.) 

2. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Menderes havzasının nehir taşkınlarından korun
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, (6/123) (Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair sözlü 
soru önergesi (6/124) (Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm «değiştirmenin 
bir yıl erteleme hükmünün getirilmesi sure
tiyle yapılmasının Hükümetçe düşünüldüğü» yo
lunda yaptığı açıklama üzerine Plân Komisyo
nu Sözcüsünün teklifi oya sunularak tasarı Ko
misyona geriverildi. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı İsmet Sez-
gin'in, 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında olup Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilmiş olan kanun ta
sarısının gündeme alınarak öncelikle görüşül
mesine dair önergesi kabul olundu ve tasarının 
öncelik ve ivedilikle yapılan görüşülmesi so
nunda maddeleri kabul edilerek tümü açık oya 
sunuldu ise de, tasnif neticesinde yeter sayı bu
lunmadığı görüldüğünden oylamanın gelecek bir
leşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

27 Aralık 1965 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere (saat 18,55 te) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 

Ahmet Bilgin Abdiilbâri Akdoğan 
Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

4. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine alın
mış olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
(6/125) (Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derilmiştir. ) 

5. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair sözlü 
soru önergesi (6/126) (Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir.) 

6. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Dunıan'-
ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair sözlü soru önergesi (6/127) 
(Köy İşleri Bakanlığına gönderilmişti**.) 

SORULAR 
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2. — GELEN 
Tasarı I 

1. r - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
secimi kanunu tasarısı (1/86) (İçişleri, Adalet, 
Anayasa ve Plân komisyonlarına). 

Teklifler 
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Kifat Öztürkçine'nin, bilûmum Devlet daireleri 
ile 4-10 sayılı Kanuna tabi olan kuruluşlardan, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler, özel 
idareler veya benzeri kurumlarda sağlık teşkilâ
tı olanlarda çalışan sağlık personelinin 224, 
472 ve 672 sayılı kanunlardan istifade ettiril
mesine dair kanun teklifi (2/187) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyonlarına). 

3. — İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'-
ııı, 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kutrumu Kanu
nunun 20 nci maddesini değiştiren kanun teklifi 
(2/188) (Çalışma, Sanayi ve Plân Komisyonla
rına). 

Raporlar 
4. — İslahı Hayvanat Kanununun 5883 sayı

lı Kamınla değişik 135 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın- J 
dala kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosunca 
reddine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
teskeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu ile Millet Meclisi Tarım Ko- J 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 28 nci Birleşi
mini açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

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

KÂĞITLAR 
misyonu raporları (Millet Meclisi eski numarası: 
1/435, yeni numarası: 1/4) (Cumhuriyet Sena
tosu numarası: 1/491) (Millet Meclisi 1 nci 
Dönem S. Sayısı: 269; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayıları: 570 ve 570 e ek) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 4) [Dağıtma tarihi: 25 . 12 . 1965] 

5. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı, ve Karma Bütçe Komisyonu raporlarına 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi '1/2; Cumhuriyet Senatosu 1/613) (Günde
me) (Millet Meclisi S. Sayısı: 6; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 732) [Dağtıma tarihi : 
25 . 12 . 1965| 

6. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi: 1/21; Cumhuriyet Se
natosu : 1/612) (Gündeme) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 7; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
731) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1965] 

7. — Gelir Vergisi Kanununun değişik geçici 
5 ve 6 nci maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Plân Komisyonu ra
poru (1/73) (Gündeme) (S. Sayısı: 3 e ek) [Da
ğıtma tarihi: 27.12.1965]" 

Çoğunluğumuz vardır. Müzakerelere başlıyo
ruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bu önerge daha evvel okutul-
muştu. Biraz evvel ifade etmiş olduğum Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergenin Meclis 
görüşmelerinden sonra ele alınmasını istiyen 
bir başka önerge vardır okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KATİPLER : Önol Sakar (Manisa), Sadık Tekin Mü ftüoğlu (Zonguldak) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sunuşlar kısmında yer alan Niğ

de Milletvekili Sayın Mehmet Altmsoy'un Mec
lis Araştırması hakkındaki tekliflerinin müza
keresini C.II.P. ve A.P. tarafından istenen ve 
gündemin ikinci bölümünün birinci sırasında 
kayıtlı bulunan genel görüşmeden sonra ele alın
masını arz ve teklif ederiz. 

İçel Milletvekili Denizli Milletvekili 
Mazhar Arıkan Remzi Şenel 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Yardımcı 

BAŞKAN — Sayın takrir sahipleri önerge
nizde ifade ettiğiniz husus, genel görüşmeyi 
mütaakip değil, «genel görüşme bittikten sonra 
vâki olacak birleşimde» mi olacaktır. 

REMZİ ŞENEL (Denizli) — Evet. 

BAŞKAN — Bu şekli ile oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
53 ncü maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan 
ve Kolordu Komutanına, mahkemece verilmiş, 
şartla tahliye kararının geri alınması için emir 
verme yetkisi tanıyan hükmün Anayasaya ay
kırı olduğundan iptaline dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi (3/180) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Millet Meclisi Grupu 

adına; «1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
17 nci 53/3 ncü ve 154/2 nci maddelerinin 
«Anayasaya aykırı olduğundan bahisle iptali 
hakkında açılan dâva üzerine konu incelenmiş 
ve adı geçen kanunun 53 ncü maddesinin 3 nu
maralı bendinde yer alan ve Kolordu Komutanı
na, Mahkemece verilmiş şartla tahliye kararının 
geri alınması için emir verme yetkisi tanıyan 
hükmün Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 

, 21 . 12 . 1965 gününde 1963/86 esas ve 1965/63 
karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunun 21 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına, 22 nci maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısının geriverümesi hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/181, 1/22) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 12 . 1965 tarihli ve 71 -180/5908 sa

yılı yazımız. 
İlgide tarih ve sayısı kayıtlı yazımızla sunul

muş bulunan «Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve görevleri hakkında kanunun 21 nci mad
desinde değişiklik yapılması, 22 nci maddesine 
bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı» nın geri verilmesini 
rica ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

4. — Ticaret Bakanı Macit Zeren'in, 17.7.1965 
tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve küçük sanatkâr
lar Kanununun 111 ve 112 nci maddeleriyle 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci maddelerin eklenme
sine dair kanun tasarısının Adalet, İçişleri, 
Ticaret ve Sanayi komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi. (4/21) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17 . 7 . 1964 tarihli 507 sayılı Esnaf ve Kü

çük Sanatkârlar Kanununun 111 ve 112 nci 
maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine mütedair olup Baş
kanlığın 21 . 12 . 1965 tarihli yazısiyle Başkan
lıklarına sunulmuş bulunan tasarının süratle 
kanunlaşmasını teminen Adalet, İçişleri, Tica
ret ve Sanayi komisyonlarından seçilecek 4 er 
kişiden mürekkep bir Geçici Komisyona ha
valesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Macit Zeren 
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BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı bunu 
dörder kişi tefrik edilerek yapılması şeklinde 
tavzih ve tashih eder misiniz efendim? 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (C. 
Senatosu Üyesi) — Evet. 

BAŞKAN — Efendim, şu halde komisyon
lardan dörder kişi ayırarak teklif ediyorsu
nuz. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu, Geçici Ko
misyonun teşkilinin aleyhinde... 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; 507 sayılı Kanun 
geçen dönem kabul edilen kanunlardan biri
sidir. Geçen dönem ve ondan evvelki dönem
lerde aceleye getirilen ve normal komisyon
larından geçirilmiyen geçici komisyonlarda 
tetkiki temin edilen kanunların çok kısa za
man sonra noksanlar, hatalar ve birtakım ihti
yaca cevap vermiyen maddelerle malûl bulun
duğu tesbit edilir ve tashihi cihetine gidilir. 
Halbuki normal komisyonlar çalıştırılır, ihti
sas komisyonunlarmm fikirlerinden kemali 
ile faydalanılır ise bu gibi tadillere gidilmez, 
çünkü zaruret hâsıl olmaz. Tâbir caizse; iyice 
çiğnemeden, hazmedilmeden yenen yemeklerin 
vücuda zararlı olması, gibi ihtisas komisyon
ları çalıştırılmadan geçici komisyonlarda tet
kik edilerek öncelik ve ivedilikle Meclisten 
geçirilen kanunlar daima noksan olmuştur. 
Geçen devrede çeşitli vesilelerle bu kürsüyü 
işgal etmiş sayın arkadaşlarımdan bu gibi 
tekliflerin kabul edilmemesini istirham etmiş
tim. Şimdi daha işin başındayız, daha dört 
senemiz vardır. Son günlerde sıkıştırılan 
ve sıkışık zamanların havasından faydalanı
larak çıkarılan bu gibi kanunların, önümüz
de dört sene gibi geniş ve ferah zamanlar 
bulunduğu şu günlerde tekrar ihtisas komis
yonlarının faydalı çalışmalarını hiçe sayacak 
tekliflerle önümüze getirilmesi caiz değildir. 
Sayın Hükümetten ve bu işi takibetmekte bu
lunan Sayın Macit Zeren'den bu teklifleri 
geri almasını istirham etmekteyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tez, siz de mi 
aleyhindesiniz efendim ? 

HASAN TEZ (Ankara) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. Sayın Ata-
öv siz de isminizi yazdırın. 

HASAN TEZ (Ankara) — Yüksek Mecli
sin sayın üyeleri, Türk Esnaf ve Sanatkârları 
Teşkilâtı bir buçuk milyonluk bir kütleye 
dayanmakta ve bu kütle memleket nüfusunun 
1/4 ünü teşkil etmektedir? (A. P. sıralarından 
gülüşmeler.) Müsaade buyurun, müsaade bu
yurun; ben böyle* çok gürültüler gördüm, kuru 
gürültülere papuç bırakmam. (Gülüşmeler.) 
Ben karşımızda böyle çok gülüp alay eden
ler gördüm ama, tekrar gelişimde onları bu
lamadım. (Gülüşmeler.) Böyle ederseniz, yine 
geleceğim, sizi de bulamıyacağım. (Gülüşme
ler.) Benim adım Hasan Tez, hiçbir yerden gel
medim, vatandaşın arasından geldim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tez, esas hakkın 
da konuşunuz. 

HASAN TEZ (Devamla) — Esas hakkında 
konuşuyorum Sayın Başkan. Hüsnüniyetle din-
lemelerini Reis olarak tavsiye edin, oraya. 

Aziz arkadaşlarım, kanun, Adalet Partisi 
Grupunun itifakiyle, Halk Partisi Grupunun 
ittifakiyle, Yeni Türkiye Partisinin ittifakiyle, 
Yüksek Meclisin ittifakiyle çıkmış bir kanun
dur. Ama Sayın Ticaret Bakanının buraya 
getirdiği kanun politik maksatlar taşıyan ve 
Türkiye'de birlikleri, federasyonları seneler-
len beri almteri dökmüş, teşkilâtı bu hale getir
miş şahısları, kanunda intibak müddetleri in
dirilmek suretiyle, Sayın Bakana ne izahat ver
mişler bilmiyorum, teşkilâtın başındaki adam
ları bir kere çağırıp, dosyaları tetkik etmeden 
buraya getirmişlerdir. Kanun siyasi maksatlar 
taşımaktadır. Türkiye esnaf teşkilâtı 10 sene 
bunu mütalâa etmiş, Almanya'dan metnini ge
tirtmiş, Büyük Millet Meclisinin bütün komis
yonlarından geçmiş, hüsnüniyetle huzurunuza 
gelmiş, sizden evvelki Yüksek Meclisin iltifatı
na mazhar olmuş, kanunlaşmış ve tatbik saha
sına konmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, 5373 sayılı Kanuna bağ
lanan esnaf teşkilâtını, 507 sayılı Kanun ilga 
etmiş, kuruluşlar için konfederasyona vazife 
verilmiş, ama Sayın Bakan, kuruluşların bize 
verilmemekte, İç Ticaret Umum Müdürü Sü
reyya isminde bir memurun şahsi kaprisleri 
ile kanunlar getirmekte; esnaf teşkilâtını siya
sete alet etmektesiniz. Bu sizin aleyhinizde olur.' 

— 6 — 
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Hükümetten rica ediyorum, geçenlerde Sayın 
Başbakan bana bunun olmıyacağmı ifade etti
ler, bu kanunun çıkarılması politiktir. Türk 
esnafının hakkını Yüksek Meclisin koruyaca
ğına, Hükümetin de suiniyetli değil, hüsnüni
yetli olduğuna inanarak kanunun bu maddesi
nin politik olduğunu ifade eder, hepinizi hür
metle selâmlarım muhterem arkadaşlar. (Orta
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Ticaret 
Bakanı Macit Zeren'in Türkiye Esnaf Teşkilâtı 
Kanununda yapılmasını istediği değişiklik bir
kaç maddeye inhisar etmektedir. Kanun yük
sek huzurlarınızda görüşülürken, benden biraz 
önce burada konuşmuş olan, esnafla ilgisi ol
duğunu sandığım, arkadaşımın Türkiye'de bir 
esnaf federasyonunun bulunmuş olması ve 
kongresini dahi yapmadan gayrimeşru olarak 
devam etmiş bulunması Türkiye'de... 

HASAN TEZ (Ankara) — Senin yaptığın 
gayrimeşru, senin yaptığın! Senin eşkalini de 
okuyacağım! 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, ben kanunun esasına girmiyorum. 
Esasa girdiğimiz zaman, yani şu Karma Komis
yonu kurup da kanun hazırlanarak yüksek hu
zurunuza geldiği zaman, o konuşan arkadaş ile 
bu Meclis kürsüsünde gayet güzel hesaplaşırız, 
ona zaman var. Biz meşru teşekküllerin kanun
da daha meşru olarak intibakını sağlamak için 
Hükümetin getirmiş olduğu kanun teklifini 
süratle meclislerden geçirerek gayrimeşruluğa 
son vermek için bu takririn lehindeyiz. (Soldan 
alkışlar.) 

Şimdi intibak müddetlerini öne alan bir tek
lif elbette ki, çok meşru, çok zaruri bir teklif
tir. İster misiniz kanunlara intibak etmeden 
teşekküller gayrimeşru olarak idamei hayat et
sinler?.. Siz isterseniz bunu millet ister mi, es
naf ister mi, Türk efkârı ister mi? İstemez, ama 
gayrimeşru idamei hayat etmek istiyenler, gay
rimeşru teşekküllerin başında oturmak istiyen
ler, gayrimeşru olarak esnafı istismar etmek 
istiyenler bunu istiyebilirler. Fakat biz Meclis 
olarak buna müsaade etmiyeceğiz. (Soldan 
«bravo» sesleri, alkışlar.) Bu kürsü siyasi nu

tuk kürsüsü değildir. Bu kürsü komisyondan 
geçecek kanunların maddelerini tahlil etmek ve 
bunları gerçeğe ulaştırmak kürsüsüdür. Bıra
kalım, kanun gelsin; ondan sonra Sayın Hasan 
Tez kardeşimiz çıksın, meseleleri müdafaa et
sin, büyük liyakatla, dirayetiyle, bundan ev
velki devrelerdeki büyük şevk ve heyecaniyle 
dinliydim, biz de memnun olalım, mesrur ola
lım, hattâ teessürlü zamanlarımız olursa neşe
lenelim ; gayet tabiî... 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi... 

HASAN TEZ (Ankara) — O artistliği sen 
yaparsın... 

BAŞKAN •— Sayın hatip, biraz evvelki tas
virî konuşmanızla hususi bir mâna mı kasdet-
tiniz ? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hayır efen
dim, yani teşekküllere yeni bir hayat vererek, 
teessürlerimizin izalesini ifade ettim. 

BAŞKAN — Lütfen esas hakkında devam 
ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, bu takrir kabul edilmezse, önümüze 
çok önemli kanunlar gelecektir, bütçe gelecektir. 
Meclis gündeminin yükü devamlı ağırlaşmakta
dır. Esnaf bunu bekliyor. Arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi ittifakla çıkartmış olduğumuz güzel 
kanuna biraz evvel esnafın, kendi teşekküllerinin 
intibakının sağlanmasını istemektedir. Onun 
için. esnafı bu meşruluğun içine sokabilmek için 
Say m Bakanın getirdiği ve birkaç maddenin ta
dilini istihdaf eden kanun teklifini Karma Ko
misyonda görüşmek, Türk esnafına hizmeti biran 
evvel götürmek bakımından şarttır, zaruridir. 
Esnafı sevenler, esnafın kanunun nimetlerine bi
ran evvel kavuşmasını istiyenler bu takriri ka
bul ederler. Kanun biran evvel huzurumuza ge
lir. Geldiği zaman aksaklıkları bertaraf edeniz. 
Elbirliğiyle daha iyi bir şekle sokarız küçük es
naf ve sanatkâra hizmet etmiş oluruz. Bu hizme
ti geciktirmemek için, hizmeti biran evvel esna
fa götürebilmek için istirham ediyorum, takriri 
kabul edelim ve biran evvel bu kanundaki ak
saklıklar düzeltilerek Türk esnafına hayırlı bir 
hale gelsin. Onun için takririn lehindeyim. Ka
bulünü arz ederim. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar) 
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BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; takririn aleyhin
de konuşan sayın arkadaşımız Hasan Tez bu 
memlekette bir buçuk milyon üyesi olan esnaf 
teşekküllerinin aleyhindedir. Bu itibarla. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen, biz size 
sadece takririn lehinde konuşmak için söz verdik, 
bir arkadaşın aleyhinde olup olmadığını tasvir 
için değil. Sadece, siz, geçici bir komisyonda me
selenin görüşülmesinin ehemmiyetini tebarüz et
tireceksiniz, özel meselelere temas etmeyiniz 
efendim. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Sayın Baş
kanım, onu tebarüz ettireceğim. 

Diğer taraftan 3008 sayılı iş Kanununa tabi 
ve bir milyona yakın üyesi olan Türkiye işçi 
Sendikaları Konfederasyonu vardır. 506 sayılı 
Kanunun bu maddeleri 3008 sayılı iş Kanunu 
ile çelişmektedir, esnaf kurulları ile ihtilâf ha
lindeyiz. Bu itibarladır ki, Türkiye işçi Sendika
ları Konfederasyonu ile esnaf teşekkülleri fede
rasyonu arasındaki bu ihtilâfı ortadan kaldır
mak için verilen takrir lehinde oy kullanmanızı 
rica ederim. Aksi halde iki teşekkül arasındaki 
bu çelişme, bu çekişme devam edecektir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Okunan takriri oyunuza sunu
yorum. Takriri kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — îzmir Milletvekili Enver Turgut'un, 
İstanbul'da Kâğıthanede Kayacan Cam Fabrika
smdaki kaza sonunda ölenlerin ailelerine taziye 
telgrafı çekilmesine dair önergesi, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ata
türk ün Ankara'ya gelişi münasebetiyle saygı 
duruşu istiyen bir önerge ve ayrıca istanbul'da 
Kâğıthanedeki Cam Fabrikasmdaki infilâk dola-
yısiyle şehit olan 14 işçinin ailelerine baş sağlığı 
telgrafı çekilmesi ile ilgili bir başka önerge var
dır, bunları okutuyorum. 

- Yüksek Başkanlığa 
istanbul'da Kâğıthane'de kurulu Kayacan 

Cam Fabrikasmdaki infilâkte şehit olan 14 işçi 
kardeşimizin ailelerine ve Türk iş Konfederas
yonu Başkanlığına telgrafla Büyük Meclisimizin 
taziyesinin bildirilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederim. 

İzmir 
Enver Turgut 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine ge
tirilecektir. 

6'. — Atatürk'ün Ankara'ya g dişlerinin 
46 ncı yıl dönümü dolayısiyle Büyük At a'mu 
mânevi huzurunda üç dakikalık saygı duruşu 
yapılması. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Atatürk'ün Ankara'ya gelişlerinin 46 ncı 

yıl dönümü münasebetiyle Büyük Ata'nm mâ
nevi huzurlarında üç dakikalık ihtiram duru
şunu n yapılmaismı arz ve teklif ederiz. 

Aydın Aydın 
Yüksel Menderes K. Ziya öztürk 

Aydın 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Takrir gereğince Yüce Meclisi 
üç dakikalık ihtiram sükûtuna davet ederim. 

(Üç dakika saygı duruşunda bulunuldu.) 

1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/60) (S. Sayısı : 5) 

BAŞKAN — ikinci defa açık oylarınıza su
nulmuştur. Kutular sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

sarısı, ve Karma Bütçe Komisyonu raporlarına 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/2, Cumhuriyet Senatosu 1/613) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 6, Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 732) (1) 

2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta-

(1) (6) S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Bu hususta verilen bir önerge 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlardaki işler arasında 

yer alan esas 1/2 numaralı «1965 yılı Bütçe ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» nm personel hakları
nın ödenebilmesi için biran önce kanunlaşmasını 
teminen gündeme alınarak öncelik ve gündemde
ki diğer işlere takdhnen görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu basmayazı basılıp dağıtıldıktan sonra üze
rinden 48 saat geçmiştir. Sadece tasarının gün
deme alınma hususunu oyunuza sunmuş olduk 
ve gündeme alınmış durumdadır. Tasarının ön
celikle görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 1965 yılı Başbakanlık bütçe
sine bağlı cetvellerde «Millî Emniyet Hizmetle
ri Başkanlığı» na ait bulunan tertiplerin adı 
«MtT» olarak değiştirilmiştir. 

Müstakil ve müşterek tertiplerdeki MÎT'e 
ait ödenekler MİT hizmetlerine harcanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplerinden (1 285 709) lira düşülerek 
Başbakanlık 1965 yılı Bütçesinde yeniden açı
lan ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplere 
olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — (A/ l ) cetvelini okutuyorum. 

Bölüm 

12.000 

13.000 

12.000 

[1] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 
(A/ l ) 

Başbakanlık 
Personel giderleri 

Düşülen 
Lira 

1 272 709 

13 000 

1 285 709 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilmiş olan cetvelleri ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 2 002 612 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Üç sayılı cetveli okutuyorum. 

Bölüm 

12.000 

14.000 

16.000 

[3] SAYILI CETVEL 

(A/l) 
Başbakanlık 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Düşülen 
Lira 

872 612 

505 000 

615 000 

9 — 
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Düşülen 
Bölüm Lira 

(A/3) 
Başbakanlık 

35.000 Sosyal transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Okunmuş olan üçüncü maddeyi kabul edil
miş olan cetvelleri ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Başbakanlık kıs
mında yeniden açılan ilişik (4) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplere 2 932 497 lira olağanüstü öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN —• 4 sayılı cetveli okutuyorum. 

[4] SAYILI CETVEL 
Düşülen 

Bölüm Lira 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

12.000 Personel giderleri 2 932 497 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümü kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Başbakanlık ve Em
niyet Genel Müdürlüğü kısımlarından ilişik (5) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tümü hakkında söz 

istiyen?.. Yok. Tümü açık oylarınıza sunulmuş
tur. Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi: 1/21, Cumhuriyet Sena
tosu: 1/612) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı: 7, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 731) 
(D 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 

bulunan 7 sıra sayılı «Ankara Üniversitesi 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» nın gündeme 
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Okunan takrirde ifade edilen 
tasarının gündeme alınmasını oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündeme alınmış bulunan tasarının öncelikle 
görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi kısmının ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında 400 000 liralık aktarma yapılmış
tır. 

(1) Millet Meclisi 7, Cumhuriyet Senatosu 
731 sayılı basmayazılar tutanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, okutulmuş 
olan 1 nci maddede; «ilişik cetvelde» tâbiri var. 
Halbuki iki tane cetvel vardır. Acaba «ilişik 1 
sayılı cetvelde» mi denilmek isteniyor? 

KARMA BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — «ilişik 1 sa
yılı cetvelde» şeklinde değiştirilmesini teklif edi
yoruz. 

BAŞKAN — Evet. 1 sayılı cetveli okutuyo
rum. 

Hükümet tasarısına bağlı cetveller 
Eklenen 

Bölüm Lira 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
(A/ l ) 

12.000 Personel giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tazminatlar 
Düşülen 

Lira 

350 000 15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 50 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilmiş olan cetveliyle ve 
Komisyon Sözcüsü tarafından ifade edilen; «ili
şik 1 sayılı cetvelde» şeklindeki değişikliğiyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin ilişik (2) sa

yılı cetvelde yazılı tertiplerden 3 583 024 lira 
ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

[2] SAYILI CETVEL 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Eklenen 
Bölüm Lira 

(A/ l ) 
13.000 Yönetim giderleri 1 100 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 883 024 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin 64.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine 3 583 024 lira ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Yok. Tümü açık 
oylarınıza sunulmuştur. Kutular sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. 

GENEL GÖRÜŞME 

1. — Birleşmiş Milletler Assamblcsinde Kıb
rıs dâvası için son alınan karar karşısında, Mil
let Meclisinin aydınlanmasına ve millî menfaat
lere uygun tedbirlerin ortaya konmasına imkân 
vermek üzere Kıbrıs konusunda bir genel görüş

me açılmasına dair C. II. P. Grupu adına veri
len önerge ile Türk umumi efkârının Kıbrıs dâ
vasının geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış 
olan merhale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi 
olabilmesini ve milletvekillerinin düşünce ve 
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kanaatlerini ifade edebilmelerini teminen bir ge- I 
nel görüşme açılmasına dair A. P. Grupu adına I 
verilen önerge (8/1, 8/2) I 

BAŞKAN — Birleşmiş Milletler Asamblesin
de Kıbrıs dâvası jeiıı son alman karar karşısında 
Millet Meclisinin aydınlanmasına ve millî menfaat
lere uygun tedbirlerin ortaya konmasına imkân 
vermek üzere Kıbrıs konusunda bir genel gö
rüşme açılmasına dair Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına verilen önerge ile Türk umu-

. mi efkârının Kıbrıs dâvasının geçirmiş olduğu 
safhalar ve varılmış olan merhale ve sebeple
ri hakkında bilgi sahibi olabilmesini ve millet
vekillerinin düşünce ve kanaatlerini ifade ede
bilmelerini teminen bir genel görüşme açılma
sına dair Adalet Partisi Grupu adına verilen 
önergeler üzerine genel görüşmelere başlıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, genel görüşmelere 
başlamadan evvel bir hususu açıklamayı zaru
ri gördüm. 

Türk Milletini teşkil eden her ferdi içten 
içe, derinden derine ilgilendiren Kıbrıs proble
mi bugün Yüce Meclisin gündemindedir. Bu 
meselenin bir iç politika, sen - ben çekişmesi 
şeklinde ortaya konmasına Yüce Meclisin mü
saade etmiyeceğine inanıyorum. (Alkışlar.) 

Bu müzakerelerin sonunda bizi ve dünya 
sulhunun hakiki gerçeklerini anlamamakta ıs
rar eden dünya efkârı hususiyesine verilebile
cek en şerefli cevabın ilkeleri, prensipleri tes-
bit edilecektir. İşte bu inançla genel görüşme
leri açıyorum. 

Grupları ve şahısları adına söz istiyen arka
daşlarımızın isimlerini sırası ile okuyorum. 

M. P. Grupu adına Sayın Osman Bölükbaşı. 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın İsmail Hak

kı Yılanlıoğlu. 
T. İ. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali Ay-

bar. Bu arada Sayın Mehmet Ali Aybar, en son 
konuşma kaydiyle söz istediğini tasrih etmiştir. 
Bu şekilde söz isteme usulü yoktur. Üçüncü sı
rada kaydedilmiştir. 

Grupları adına başka söz istiyen arkadaşı
mız yoktur. I 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımızın 
isimlerini sırasiyle okuyorum. | 
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Mehmet Ali Arsan, Kasım Gülek, Celâl Nu
ri Koç, Hilmi İşgüzar, Reşat Özarda, Mustafa 
Ok, Bülent Ecevit, Arif Ertunga, Şinasi Osma, 
Behice Boran, Kemal Bağcıoğlu, Kemal Sarıib-
rahimoğlu, Ali Cüceoğlu, Talât Köseoğlu, Coş
kun Kırca, Reşit Ülker, Nihat Diler, Abdurrah-
man Güler, Nazif Kurucu, Sait Sına Yücesoy, 
Orhan Birgit, Bekir Tünay, Çetin Altan, İsmail 
Boyacıoğlu, Kenan Esengin, Salih Yıldız, Ali 
Karcı, Emin Gündoğdu, Mahmut Bozdoğan, 
Hasan Lâtif Sarıyüce, Kadri Eroğan, Selâhat-
tin Hakkı Esetoğlu, İhsan Ataöv, Turgut Göle, 
İhsan Kabadayı, Selim Sarper, Mustafa Akalın, 
Samet Güldoğan, Ali İhsan Çelikhan, Faik Kır-
başlı, İsmail Çatal oğlu, Necati Güven, Rıfat 
Baykal, Şaban Erik, Hüseyin Balan, Osman 
Yüksek, Sami Binicioğlu, Ali Karahan, Feh
mi Cumalıoğlu, Mustafa Tayyar, Barlas Kün-
tay, Kasım Önadım, Muzaffer Özdağ, Yunus 
Koçak, Dursun Akçaoğlu, Nuri Eroğan, Şük
rü Koç, Sabahattin Savacı, Mustafa Uyar, Hay
rettin Uysal, Özcan San, Nazmi Özoğul, Hüsnü 
Özkan, Feridun Cemal Erkin, Muslihittin Gü-
rer ve Zeki Efcoğlu. 

Şimdi söz sırası, M. P. Grupu adına Sayın 
Osman Bölükbaşı'nmdır. Buyurunuz efendim. 

(M. P. Grupu Başkanı Osman Bölükbaşı, 
M. P. nden alkışlar arasında kürsüye geldi.) 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Ankara) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Kıbrıs buhranının vahameti, Birleşmiş Mil
letlerde aleyhimize alman son kararla zirve 
noktasına ulaşmıştır. İşte buna bağlı olarak dış 
tehlikelerin belirdiği bir zamanda, Yüksek Mec
lis hâdiselere bir kere daha el koymuş bulun
maktadır. 

Kimimiz tarafından basiretli bir sabır, mu
vaffakiyete götürecek bir mukavemet yarışı, 
kimimiz tarafından ise bir zaıf tezahürü ola
rak kabul edilmiş bulunan bir politika, hâdise
lerin mihenk taşma vurulmuş bütün sulhçu 
yollar denenmiş ve neticenin bir hüsran oldu
ğu bugün tamamiyle anlaşılmıştır. 

Artık tereddüde mahal yoktur. Kıbrıs mev
zuunda ne aydınlanmadık bir nokta, ne imti
handan geçmemiş bir dostluk ve ittifak ve ne 
de ümit bağlanacak bir Birleşmiş Milletler 
kalmıştır. 
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Hayal kapılarını tamamen tıkayarak acı 
gerçeklerin üzerine eğilmek, haysiyet ve hakla
rımızı koruyacak tedbirleri soğukkanlılıkla dü
şünmek ve tesbit etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kıbrıs mevzuunda, bu genel görüşmenin 

açılmasını istiyen takrirlerin müzakeresinde, 
Millet Partisi adına birkaç gün evvel yaptığı
mız konuşmada söylediğimiz şu sözleri tekrar
lamayı faydalı bulmaktayız. 

«Millet, Yüce Meclisten ümit verici ve mu
vaffakiyete ulaştırıcı karar ve davranışlar bek
lemekte ve Türkiye'deki parti mücadelelerin
den cüret alarak, hayale kapılanları hüsrana 
uğratacak bir millî birlik ve beraberlik hava
sının Meclis kürsüsünden bütün vatan sathı
na yayılmasını istemektedir. (Millet Partisi sı
ralarından alkışlar.) 

Açılacağını ümidettiğimiz genel görüşmede, 
bütün partilerin, milletin bu arzusuna ve mil
lî menfaatlerin bu emrine uygun hareket etme
lerini, haklarımızı kurtarıcı ve haysiyetimizi 
koruyucu tedbirler etrafında birleşmelerini te
menni etmekteyiz.» 

M. P., birkaç gün evvel ifade ettiği bu te
ri ı enninin kendisine yüklediği mesuliyetin id
raki içinde, ayırmaya değil birleştirmeye çalı
şan bir ruhla, meseleleri ele alacak, ne düşün
düğünü Yüce Meclise ve Büyük Türk Milleti
ne açıklıyacaktır. 

Kıbrıs meselelerinin patlak vermesinde ve 
bugünkü tehlikeli merhaleye ulaşmasında iç 
politika didişmelerimizin ve za'fımızm büyük 
bir mesuliyet payı olduğunu açıkça ifade etmek 
isteriz. 

Bir devletin dış politika sahasındaki mu
vaffakiyeti, her şeyden evvel iç politikasına 
hâkim bulunan prensiplere ve havaya bağlıdır. 

Bir fikir ve hizmet yarışması olan politika
nın soysuzlaşarak bir düşmanlık ve ihtiras ya
rışması haline gelmesi, millî birlik ve beraber
liği derinden zedeleyici bir huzursuzluk ve keş
mekeş yaratması halinde, dış politikada her za
man muvaffakiyet beklemek fazla iyimserlik 
olur. 

Hakların nihai bekçisi kuvvet olduğuna gö
re, birbirinden menfi duygularla ayrılmış küt
lelerin yaşadığı ve üstelik de iktisaden geri 
kalmış durumda olan bir memleketin, harice 
karşı kuvvetli gözükmesi mümkün değildir. 
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Türkiye yıllardan beri böyle bir manzara 
arz ettiği içindir ki, en haklı olduğumuz bir 
dâvada, yani Kıbrıs meselesinde bile, Makarios 
idaresinde Yunanistan ve diğer devletler üze
rinde tesirli olamamıştır. 

Artık bu gerçeği, hiç olmazsa Meclisteki bu 
müzakerelerde ve bundan sonra takibedilecek 
umumi politikamızda göz önünde bulundurma
lıyız. Böyle bir gidişin devamının, yalnız Kıb
rıs'ı kaybettirmekle kalmayıp Türkiye'nin var
lığını tchdidedebilecek iç ve dış gailelerle bizi 
karşı karşıya getirebileceği idrak ve intibaı 
içinde bulunmalıyız. 

Daha şimdiden, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs 
hakkındaki son kararını takiben, şahlanan ih
tirasların ve yeni taleplerin sesi, hudutlarımı
zın hemen ötesinden gelmeye başlamıştır. 

Bugün acı ile seyrettiğimiz manzara ve hak 
yolunda yalnız kalışımız karşısında, bütün par
ti ihtilâfları susmalı, yalnız vatanseverlik ve 
birlik ruhu konuşmalıdır. Müstakbel seçimler 
değil, müstakbel nesiller düşünülmelidir. (M. P. 
sıralarından alkışlar.) Bugünkü Hükümet ve 
iktidar, davranışlariyle bu zarureti kavramak
ta öncülük etmelidir. Tehlikeleri uzaklaştıracak 
ve buhrandan şerefle çıkmamızı sağlıyacak yol 
budur. Bütün kuvvetler ve gayretler bu mak
sat uğrunda biraraya gelmelidir. Tehlike anın
da, Türk Milleti daima böyle yapmış ve mu
zaffer olmuştur. 

En ümitsiz şartlar içinde, bir husumet dün
yasına karşı başarılan istiklâl mücadelemiz de, 
milletimizin bu şiarının ölmez bir eseridir. 

Birleşmiş Milletlerin, Türk'ün katillerine 
âdeta prim veren son kararma ve bunun gölge
sinde cüreti ve iştihası daha da artacak olan 
Makarios'a, Yunanistan'a ve diğer düşmanları
mıza verilecek ilk cevap, Türkiye'de yeniden 
bir kuvvayı milliye ruhunun doğduğunu gös
terecek bu birlik ve beraberlik manzarası ol
malıdır. (Alkışlar.) 

Şu anda hepinizin gönlünde «vatan parti
ler için değil, partiler vatan içindir» inancının 
bir, dua gibi yükseldiğini millet duymak ve gör
mek istiyor. («Bravo» sesleri.) 

Böyle bir birlik ve beraberlik manzarasının 
doğmasını yürekten arzulayanlar ve bunun 
haklarımızı, haysiyetimizi kurtaracak yegâne 
yol olduğuna inananlar, şüphesiz bugünkü ge
nel görüşmeyi hâdiselere suçlu aramak gibi 
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dar ve zararlı bir zihniyetle ele almaktan çe
kinmek zorundadırlar. 

Bu görüşmelere hâkim olmasını yürekten 
dilediğimiz vatansever ve yapıcı tutum, aynı 
zamanda demokratik rejimimiz ve partilerimiz 
için de ümit verici bir imtihan teşkil edecektir. 

Evvelâ meseleye bir çıkar yol aramalıyız. 
Bu yol sayesinde Kıbrıs meselesini şerefli bir 
hal tarzına elbirliği ile bağlamak nasibolursa, 
ileride hâdiselerin daha geniş bir tahlilini yap
maya ve hattâ mesuliyetlerin derecesi üzerinde 
durmaya hak kazanmış oluruz. 

Hiçbir devrin mesuliyet yükünü omuzunda 
taşımıyan Millet Partisi, tuttuğu bu yapıcı ve 
vatansever yolda, geçmiş ile alâkalı partiler 
tarafından yalnız bırakılmıyacağı ümidini de 
taşımaktadır. 

Bütün ümit ve temennilerimize rağmen, her
kes kendisini suçsuz ve başkasını suçlu göster
mek gibi zararlı bir yola girerse, sırf böylece 
yaratılacak keşmekeş içerisinde gerçekleri mil
letin iyice kavrayabilmesi için, şüphesiz ister 
istemez bizim de bu konuda söyliyeceklerimiz 
olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yapacağımız tavsiyelerin iyice anlaşılabil

mesi için bâzı hakikatleri ve Millet Partisinin 
ısrar ve samimiyetle bağlı bulunduğu görüş
leri bir kere daha dile getirmek zaruretini his
setmekteyiz. Bunları sunî bir nezakete ve za
rarlı bir tesanüt fikrine feda etmememizi, bu
günkü görüşmeye hâkim olmasını temenni et
tiğimiz yapıcı havaya aykırı telâkik etmiyece-
ğimizi de ümidetmekteyiz. 

Dış politikamızın gaye ve prensipleri bakı
mından eskiden beri Parlâmentoda temsil edi
len partiler arasında, bugüne kadar bir fark 
mevcudolmamıştır. Devamlı bir dünya sulhu 
içinde bahtiyar bir Türkiye görmek düşünce
sinde mutabıkız. Birleşmiş Milletler Yasasına 
uygun olarak, bütün milletler için barış, hür
riyet, adalet ve hak eşitliği esasına dayanan 
bir dünya nizamının kurulması müşterek hede
fimizdir. Ahde vefa ise milletimizin değişmez 
şiarıdır. 

Kıbrıs hâdiselerinin ortaya koyduğu gerçek
lerin ışığı altında gidilecek yolu belirtmeden 
evvel dostluk ve ittifaklarımızı bir tahlile tabi 
tutmadan gelmiş ve geçmiş bütün Hükümetler 
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zamanında dış politikamıza arız olan bâzı 
umumi ve müşterek zaıfları da ifade etmek 
isteriz. 

Bugün içinde bulunduğumuz hüzün verici 
durumu yaratan sebeplerin başında zaıf-
larm geldiğinden şüphe edilmemelidir. 

Dış politikamız, devam eden zararlı bir 
gelenek neticesi olarak şahsi görüşlerle idare 
edilmiştir. Resmî çevrelerce dış politika 
âdeta esrarlı bir faaliyet sahası addolunmuş
tur. Bu mevzuda Meclis murakabesi dahi şeklî 
ve sathi kalmaktan ileri gidememiştir. 

Dış politika ile alâkalı meselelerde sus
mak ve suni bir beraberlikten bahsetmek âdeta 
bir vatanperverlik sayılmış ve tenkid edenler 
de bu bit'atın tesiri ile her zaman kötülenmiştir. 

Dış politikanın anaistikametleri bakımın
dan iktidarla muhalefet arasında görüş birliği 
bulunmasının, her meselede ve her davranışta 
muhalefetin iktidarı bir gölge gibi takibet-
mesi ve ona alkış tutması mânasına gelme
diği bir türlü kavranmamıştır. 

Şahsiyet, haysiyet ve mesuliyet duygusu 
taşıyan, bir fikir ve kanaatin sahibi ve tem
silcisi bulunan muhalefet, hiç şüphe yok ki, ik
tidarların her hareketini mutlaka tasvibeder 
mevkie düşemez. 

öte yandan çok partili devre girdiğimiz 
günden bugüne kadar hayati bir önem taşı
yan dış politika mevzuunda bile muhalefet 
ve iktidarın danışma ve dayanışma gelene
ğini tesis yolunda ciddî bir adım atılmamış
tır. Mühim meselelerde bu geleneği kuracağı 
va'di ile işbaşına gelen, demokrasiye bağlı
lığını her vesile ile tekralıyan hükümetler 
bile, muhalefetle istişare lüzumunu meselenin 
ciddiyeti ile mütenasip bir şekilde hissetme
mişlerdir. Kıbrıs faciası başladığından beri 
yapılan liderler toplantıları ciddî bir işbirliği 
ve istişare havasını bir türlü bulamamıştır. 
Bu toplantılar hemen her zaman çoğunu gaze
telerden öğrenebildiğimiz bilgilerin verilme
sine hasredilmiştir. 

Yeri gelmiş iken ifadeye mecburuz ki, mu
halefetin dış politika meseleleri hakkında 
haberdar etmek için kifayetsiz de olsa bir
kaç seneden beri yapılması bizde de teamül 
haline gelen liderler toplantısına, Adalet Par
tisi Hükümeti her nedense hiç itibar ve ilti
fat etmemiştir. Kıbrıs meselesi gibi millî ve 
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hayati bir meselenin, Birleşmiş Milletlerde 
karara bağlanacağı bir zamanda bile bugünkü 
Hükümetin muhalefet partileri ile istişare 
etmek şöyle dursun, onlara bilgi vermek lü
zum ve zaruretini dahi hissetmemesi ümit kı
rıcı ve zararlı bir gerileyiş olmuştur. 

Millet Partisi, dış politikayı her türlü gün
lük politika endişelerinin fevkinde bir millî 
emniyet ve beka meselesi olarak mütalâa et
mektedir. iç politikanın yaratacağı her türlü 
huzursuzluk ve za'fm dış emniyetimiz üze
rinde vahîm neticeleri de olabileceğine kaani 
bulunmaktadır. 

Dış politikanın aktüel meselelerine ve tat
bikatına ait fikir ve mütalâaların tesbit ve 
ifade edilebilmesi ise, ancak bu mevzular hak
kında ciddî ve sahih bilgilere sahip bulun
makla mümkündür. Bu gibi bilgiler de her 
şeyden evvel hükümetler tarafından temin 
edilebilir. 

Arasıra Meclislerde verilen umumi bilgi
ler bu ihtiyacı hissedildiği anda karşılamak 
niteliğinden çok uzaktır. Eö-er böyle olsaydı, 
demokratik memleketlerde Hükümet başkan
ları zaman zaman muhalefet liderlerini davet 
ederek kendilerine bilgi vermek ve onların 
görüşlerinden faydalanmak geleneğine bağlı 
kalmazlardı. 

Millet Partisi, bu gerçeğe bundan sonrası 
için olsun saygı gösterilmesini Hükümetten 
memleketin yüksek menfaatleri ve bizzat ken
di muvaffakiyeti için talebetmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kibrıs meselesinin 1955 senesinde Londra 

Konferansında ele alındığı günlere nazarları
nızı çevirmenizi rica edeceğiz. O günlerin hâdi
seleri bugün de ders ve ibret alacağımız bir 
mahiyet taşıdığı içindir ki, bu zahmeti ihtiyar 
etmenizi istiyoruz. Dış politika meselelerinde 
muhalefete bilgi vermek ve onunla istişare et
mek lüzumunu hissetmiyen o devrin iktidarı, 
bu konferansın toplanacağı günlerde, muha
lefete karşı en şiddetli baskı, hücum ve itham
lara girişmiş bulunuyordu. 

İktidarın bu tutumunun yarattığı haklı 
bir infial içinde bulunan o zamanki muhale
fet partileri, her şeye rağmen millî ve hayati 
bir mevzudaki hassasiyetlerini bu infialin 
fevkinde tutmasını bilmişlerdi. Milletçe bü
tün hassasiyetimizin millî dâvamız olan Kıb

rıs meselesi üzerinde toplandığını dünyaya gös
termek ve iktidara müzakere masasında kuv
vet kazandırmak için, iç politika münakaşa
larına liderlerinin birer beyanatı ile derhal 
ara vermişlerdi. 

iç politika mükaşalarma 25 Ağustos 1955 
tarihli bir bevanatı ile son veren Millet 
Partisi Genel Başkanı bu hâdisenin taşıdığı 
mânayı bundan onbir yıl evvel, 27 Ağustos 1955 
tarihli gazetelerde çıkan bir konuşması 
ile şöyle değerlendirmişti : 

«Bugün gazeteleri okursanız görürsünüz 
ki, muhalefet ve iktidar, evini tehlikede gö
ren iki kardeş gibi birleşmiş ve dünyanın 
karşısına yekvücut olarak çıkmışlardır. Bu su
retle millî ve vatani meselelerde daima böyle 
mütenasit hareket edeceklerinin bir örneğini 
vermişlerdir. 

Millî tehlikeler karşısında milletçe nasıl bir
leşip şahlandığımızı pek iyi hâtırlıyacak 
mevkide olan yine, Kıbrıs'ı istiyen Yunanlı
lar olması lâzımgelir. 

Arzularına uyulmadığı zaman, katliam 
tehdidinde bumnan bir idarenin zihniyetine 
yüzjbin Kıbrıs Türkünü kurbanlık koyun gibi 
teslim edemeyiz. 

12 adayı ellerinde bulunduran Yunanlılara 
bir de Kıbrıs verilecek olursa, Akdeniz'de Tür
kiye'nin irtibatı kesilebilir. Nüfus ekseriyeti, 
arazilerin bir devlete verilmesinde esas kabul 
edilecek olursa dünya haritasını değiştirmek 
zarureti doğacağı gibi Garbi - Trakya'yı da 
Türkiye'ye vermek lâzımgelir. 

29 Ağustos'da Kıbrıs Konferansı toplanmak
tadır. Ruhlarımızın ve gönüllerimizin bu me
sele ile meşbu olduğu şu günlerde milletçe 
hasasiyetimizi göstermek için iç politika ihti
lâflarına temas etmiyeceğiz.» 

Onbir yıl evvel Millet Partisi lideri ve 
diğer muhalefet partisi liderinin iç politika 
mücadelelerine birer beyanatla ara verme
leri ve muhalefetin - Kıbrıs üzerinde ingiliz 
hâkimiyeti nihayet bulacaksa, ada, sahibi as
lisi olan Türkiye'ye iade edilmelidir. - tezini 
savunması Londra Konferansında o zamanın 
Türkiye Hariciye Vekiline, bu tezin muha
lefet partileri tarafından da benimsenen millî 
bir görüş olduğunu ifade etmek imkân ve 
kuvvetini vermişti. Milletçe öyle bileceğimiz 
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bir birlik ve olgunluk tezahürü olan bu geç
miş hâdiseye burada temas edişimiz, Adalet 
Partisi Hükümetine muhalefetin fikir ve des
teğinden hiç olmazsa bundan sonra kuvvet 
almaya ve fayadalanmaya çalışmasının lüzum 
ve zaruretini anlatmak ve muhalefetin ise bu 
gün de onbir sene evvelki tutum içinde bu
lunması gerektiğini hatırlatmak içindir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Dış politikamızın önemli zaıflarından bi

rine deha temas etmek istiyoruz. Her hangi 
bir ittifak ve mesele NATO ittifakı çerçeve
sinde birleşmek kanaat ve şahsiyet sahibi 
olmaya mâni değildir. 

Kuvvetli ve zenginin ağzına bakan ve ha
reketlerini ona göre ayarlıyan bir Devlet dış 
politikada itibar sahibi «olamaz. O kadarki, bir 
gölge gibi kendisinin takibettiği devletler 
dahi ona itibar etmezler. «Nasıl olsa, ne yap
sak bize bağlıdır» kanaatinin hodkâmlığı ve 
rahatlığı içinde gölge gibi kendilerini takibe-
den o Devlete, oyun üstüne oyun oynarlar. 

Bugün Türkiye'nin karşılaştığı manzara ve 
hak yolunda yalnız kalışı bu acı hakikatin 
bir ifadesi değil midir? 

Aynı gaye ve prensipleri benimsiyen 
dost ve müttefiklerimizin dış politikanın tat
bikatında farklı yollar . takibettikicri bir va
kıadır. Menfaatlerinin ve özel durumlarının 
zaruri kıldığı bu farklardır ki, o devletlerin 
dış politikalarına şahsiyet ve hayatiyet kazan
dırmaktadır. Bu gerçeğe rağmen, Türk hükü
metleri, vaktiyle mazlum milletlere hürriyet 
yolunda rehber ve misal olduğumuzu unuta
rak, her meselede müttefiklerimizin ağzma 
bakmış ve onları memnun etmek düşünce
siyle, prensiplerden ve şahsiyet şartlarından 
uzak kalmışlardır. Geçmişte bu mevzudaki 
uyarmalarımızdan da maalesef istifade edil
memiştir. Böylece, Türkiye haklının ve za
yıfın değil, kuvvetlinin ve zenginin dostu
dur, kanaatinin doğmasına sebebolmuştur. Bu 
tutum, dış itibarımız için en büyük darbe ol
muştur. 

Bu mevzudaki hatalar zincirinden birkaç 
halkayı hafızalarda canlandırmak isteriz. 

Cezayir ve Tunus meselesinde Fransayı, Sü
veyş meselesinde Fransa ve İngiltere'yi, Angola 
meselesinde Portekiz'i ve Bandong Konferan
sında ise müstemlekeciliğin desteklediğimiz 

inkâr edilemiyecek gerçeklerdir. 
Vaktiyle desteklemediğimiz haklı ve zayıf 

milletler bugün Birleşmiş Milletlerde birer 
Devlet olarak karşımıza çıkmışlar, aleyhimize 
oy kullanmışlar veya çekimser gözükerek ha
zırlanan tertibin hedefine ulaşmasına yardımcı 
olmuşlar, bu defa da, onlar bizi haklı dâva
mızda yalnız bırakmışlardır. Bu acı gerçek, 
bizim için hiddetten ziyade bir ibret kaynağı 
olmalıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bölükbaşı. 
Muhterem arkadaşlar; yazılı nutukların 20 

dakika ile kayıtlı bulunması dolayısiyle bir ka
rat' istihsal etmemiz gerekiyor. Gruplar adına 
yapılan yazılı konuşmaların 20 dakika kaydı 
ile bağlı olmaması hususunu tensiplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Bölükbaşı. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ezilen mil
letleri, hatırları için yalnız bıraktığımız ve men
faatlerine hizmet ettiğimiz kudretli müttefikle
rimiz ve sözde dostlarımız ise, çekinser rey kul
lanma oyununun gölgesine sığınmışlar ve bu 
yalnızlığın acısını bizimle paylaşmak faziletini 
dahi göstermemişlerdir. İlerde, Birleşmiş Millet
lerde oy kullanan devletlerin tutumunu ve bu 
tutumun taşıdığı mânayı belirttiğimiz ve man
tığın şahadetine müracaat ettiğimiz zaman, ve
rilen oylardan hemen hemen hiç üzülmemiş gö
züken ve bâzı istisnalarla, herkese âdeta temize 
çıkaran Hükümetin, birkaç gün evvel bu kür
süde Dışişleri Bakanı tarafından ifade edilen 
görüşünü neden paylaşmadığımız anlaşılacak
tır. 

Yıllardan beri dostluk, ittifak ve insan hak
ları edebiyatı ile uyutulmuş olan Türkiye'nin 
bugünkü yalnızlığı artık herkesin gözünü aç
malı, işlenen hatalardan ders alınarak dış poli
tikada yeni bir tutum ve davranış içine girilme
lidir. 

Öyle ki, kimse bizi başkasının gölgesi saya-
mamalı, Türkiye'nin dostluk ve ittifakını kay
betmek endişesi insani prensiplerden ziyade çı
karlarına bağlı olan müttefiklerimizin ve sözde 
dostlarımızın içlerinde yaşamalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bundan sonraki mâruzâtımızın kıymetlendi-
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rilmesi bakımından faydalı olacağına inandığı
mız diğer bâzı esasları da bir kere daha ifade 
etmek isteriz. Bilindiği üzere, Türkiye Cumhu
riyeti hiçbir zaman haksız emeller peşinde bir 
macera politikası takibetmemiştir. Ve etmeme
lidir. Şüphesiz bu esas, milletimizin hak ve hay
siyeti uğruna her türlü fedakârlığı ve neticeyi 
göze almasına mâni değildir. Hak ve haysiyeti
miz uğrunda her türlü fedakârlığı ve neticeyi 
göze almamız, millet ve Devlet olarak var ol
mamızın temel şartıdır. Emrivakilere boyun 
eğen, korku ve aczi basiret sayan milletlerin fe
ci akibetleri meydandadır. 

Taviz verildikçe ve zaıf gösterildikçe yeni 
talepler ve yeni gailelerle karşılaşmak mukad
derdir. Bu yol tutulursa verdikçe isterler, bir 
gün verilecek bir şeyin kalmadığı görülür. 

Kıbrıs meselesi, bizim için yüzbin Türk'ün 
hakkı, hayatı ve dış emniyetimizle alâkalı bir 
ada meselesinden daha öte bir mâna ve önem 
taşımaktadır. Kıbrıs artık Türkiye için her şey
den evvel bir şeref, haysiyet ve hattâ bir beka 
meselesidir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

İstiklâl Mücadelesinde, Türk Milletinden al
dıkları derse rağmen, Yunanlılar «megalo idea» 
denilen Büyük Yunanistan'ı yani Bizans İmpa
ratorluğunu Türk toprakları üzerinde diriltmek 
sevda ve hayalinden vazgeçmiş değillerdir. Top
raklarımızda gözleri olduğunu açıkça söylüyor
lar. Kıbrıs'ı elde ederlerse, bu onlar için bir ne
tice değil, bir başlangıç olacaktır. 

Topraklarımızda gözü olan başka devletler 
de vardır. Bu itibarla Kıbrıs dâvasının kaybe
dilmesi düşmanlarımızın cüretini artıracak ve 
Türkiye'yi yeni talep ve gailelerle karşıkarşı-
ya getirebilecektir. Meselenin asıl önemi bu 
noktadır. Yunanlıların bu asırlık hayaline ve 
diğer düşmanlarımızın iştihalarma dur diyecek 
bir neticeyi Kıbrıs dâvasında almaya mecburuz. 
Kısacası Türkiye, herkesin kolaylıkla yumruk 
vurabileceği bir baş durumuna düşmemelidir. 
Millet Partisi şimdiye kadar, hükümetleri hak
sız emeller peşinde bir maceraya teşvik etme
miş, sadece onlardan millî menfaatlerimiz, Kıb
rıslı ırkdaşlarımızın hak ve hayatı ve Devleti
mizin haysiyeti için, kararlı ve cesur olmalarını 
istemiştir. Bugün de aynı şeyi istemekteyiz. 
Tavsiye ve temennilerimiz hep bu maksatla ma
tuf olacaktır. 

I Muhterem milletvekilleri; 
Kıbrıs üzerindeki hükümranlık hakkımızın 

ne suretle İngiltere'ye terk edildiği, sonradan 
Kıbrıs meselesinin tekrar ortaya çıkması üzeri
ne, Türkiye'nin bu mevzuda nasıl bir siyaset ta-
kibettiği, müstakil bir Kıbrıs Devletinin kurul
masını sağlıyan Zürih, Londra ve Lefkoşa an
laşmalarının nasıl bir mahiyet taşıdığı, Kıbrıs 
Devleti kurulduktan sonra cereyan eden hâdise
ler karşısında Türk hükümetlerinin nasıl bir tu
tum ve davranış içinde bulundukları cümlenizin 
malûmudur. 

I Bu mevzularda Millet Partisi görüş ve ka
naatlerini daha evvel çeşitli vesilelerle Yüksek 

I Meclise arz etmiş bulunmaktadır. 
I Bunların tekrarlanmasını, yeni münakaşa 

kapılarının açılmasını, yaratılmasını a miladı -
I ğımız birlik ve beraberliğin icaplarına uygun 

bulmamaktayız. Bu mevzulara dönmek zarure
tinde kalmamayı da yürekten temenni etmekte
yiz-

Muhterem milletvekilleri; 
I Geçmişi böylece hata ve savabiylc bir tarafa 
I bırakarak, şimdi Kıbrıs buhranını daha vahim 
I bir safhaya intikal ettiren Birleşmiş Milletler 
I Genel Kurulunun son kararı üzerinde duraca-
I giz. Bu suretle dostluk ve ittifaklarımız da bir 

tahlile tabi tutulacak ve Millet olarak ilerde ta-
I kibetmemiz gereken yollar da kendiliğinden be

lirecektir. 
Birleşmiş Milletler bu karariyle her şeyden 

I evvel kendisinin varlık sebebi olan prensipleri 
I ret ve inkâr etmiş, dünya sulhunu da tehlikeye 
I koyacak bir yol tutmuştur. 
I Böyle bir kararın alınmasını önliyebileeck 
I sayı ve kudrette olan devletlerin, sudan sebep

lerle çekinser kalmalarında bir teselli aramak 
I beyhude bir zorlamadır. Bizce çekinser kalan 
I devletlerin tutumu ve kendilerini mazur göster

mek için ileri sürdükleri sebepler ibret verici
dir. 

Birçok devletlerin bu karar vesilesiyle kullan
dıkları oylan lehimize bir tefsire tabi tutan ve 
bu maksatla mantıki dahi zorlıyan, bu kararın 
tesir ve önemini hemen hemen hiçe indiren ve 

I Dışişleri Bakanımız tarafından birkaç gün. evvel 
Mecliste açıklanan Hükümet görüşünü benimse
mediğimizi de açıkça ifadeye mecburuz. 

Karar, Birleşmiş Milletlerin varlık sebepleri-
| ne aykırıdır. Zira, insan hakları temeline daya-
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nan bu teşekkül, Kıbrıs Türklerini, mâsunı ka
dın ve çocukları ile kurşuna dizecek kadar vah
şette ileri giden bir zihniyetin temsilcilerinin 
idare ve insafına terk etmeyi hedef alan, bir ka
rar vermiştir. 

Makarios'un suçlu idaresini, böylece âdeta te
mize çıkarmak istemiştir. Bu kadar kanlı ve fecî 
'hâdiselerden sonra, Türklerin Rumlarla bir ida
re altında yaşıyamıyacaklarını takdir edebilmek 
için, Devlet olmaya lüzum yok. İnsan olmak kâ
fidir. (M. P. sıralarından, bravo sesleri, alkış
lar) 

Andlaşmalarla, Devletlerarası hukukun diğer 
kaynaklarından doğan vecibelere saygı gösteril
mesi için gerekli şartları yaratmak amaciyle mil
letlerin bir araya geldiklerini statüsünün daha 
başlangıcında ifade eden Birleşmiş Milletler aley
himizde aldığı son kararla ahde sadakat düstûru
nu çiğnemekte, Züritı ve Londra Anlaşmalariy-
le Garanti Anlaşmasının Türkiye'ye tanıdığı 
müda'hale haklarını yani Kıbrıs'taki masum 
Türkleri koruyacak son imkânı da bertaraf et
mek istemektedir. 

Başlıca gayesi Dünya sulhunu korumak olan 
Birleşmiş Milletler Makarios'un ve Yunanis
tan'ın cüretini artırabilecek olan bu karariyle 
sulhu de tehlikeye koymakta ve yeni facialara 
âdeta zemin hazırlamaktadır. 

Verdiğimiz şu birkaç misal bile. Birleşmiş Mil
letlerin, kendi gayelerini hiçe sayan bir dav
ranıp içinde bulunduğunu göstermektedir. 

Dünyada, hakkın ve hukukun hâkim olması 
için kurulan Ibu teşekkül böylece zorbalığa pi
rim vermekte ve ona hak kisvesi hazırlamakta
dır. Böyle bir kararı Türk Milleti asla kalbul 
etmiyecektit. Bunun doğurabileceği bütün ne
ticelere göğüs germeyi kendisi için bir şeref ve 
beka şartı sayacaktır. 

Kıbrıs'taki Türkleri kaatillerin eline kurban
lık bir koyun gibi teslim etmek günahını irti-
kâbetmiyecektir. Haksız olduğu halde, Kıbrıs'ı 
ilhak hayaliyle bizimle bir harbi göze alacak 
Yunanistan karşısında, haklı olan Türk Milleti, 
gerilemek zilletini asla göstermiyecektir. Yeni 
cüretlere yol açmıyacaktır. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

Türk Milleti, anlaşmaların verdiği hakları 
kullanacak ve yüklendiği vecibeleri yerine geti
recektir, Kore'de insanlık ideali uğruna kanını 

dökmekten çekinmemiş olan Türk Milleti, şim
di Kıbrıs'taki evlâtlarının hak ve hayatını ko
rumak için aynı şeyi yapmaktan şüphesiz ka
çın mıyacakıtr. 

Birleşmiş Milletler kararının, Türkiye aley
hine şu veya bu ölçüde işliyecek olan mânevi 
baskısına ve tesirine rağmen, bu netice ve bu 
kaide değişmiyecektir ve değişmemelidir. 

Yeri gelmiş iken, Millet Partisinin asla pay
laşamayacağı hir görüşe de temas etmek isteriz. 

Bir parti lideri, bu karar üzerine verdiği 
Ibeyaııatta, Birleşmiş Milletlerin bu son kara
rından evvel de, Gıbrıs'a silâhlı müdahale yolla
rının Türkiye için kesin olarak kapanmış bu
lunduğunu ileri sürmüştür. 

Böyle bir mütalâanın, Makarios ve Yunanis
tan'a cesaret vermesinden haklı olarak endişe 
etmekteyiz. 

Bu görüşün, evvelce Meclis kürsüsünde ay
nı lider tarafından söylenilen sözlerle çelişme 
halinde bulunduğunu da belirtmek isteriz. 

Aynı lider, 8 Eylül 1964 tarihinde, zabıtlar
da görüldüğü üzere Yüce Mecliste aynen şun
ları söylemiştir: 

«Şimdi huzurunuzda frakibettiğimiz ve taki
bine devam edeceğimiz politikayı tekrar hülâsa 
etmek isterim. 

Ada'da Türk Cemaatine yapılacak tecavüz
lere her şekilde, her vasıta ile mutlaka cevap 
verilecektir. Bu suretle Yunanistan'ın Ki'brıs 
idarecilerine göstereceği tesanüt Türkiye ile 
Yunanistan arasında, yalnız Kılbrıs'ta değil, 
Ibütün cephelerde savaş halini meydana getire
cektir. Böyle bir hale mahal vermemek için 
elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. 
Fakat savaş hir emrivaki olarak patlarsa, bu
nun hazırlayıcısı olan Yunanistan, bütün 'so
rumluluğu taşımaya mecbur olacaktır. 

Bu hale göre, kapımızın eşiğine gelmiş olail 
harb tdhlikesini, Milletçe sükûnetle beklemeye 
mecburuz. 

8 Eylül 1964 tarihinde Kıbrıs'a icahmda si
lâhlı müdahalede bulunacağımızı söyliyen, Yu
nanistan'ın takınacağı tavra göre de onunla 
'bir hanbi göze aldığını açıklıyan ve harh kapı-
miAin eşiğindedir diyen bir liderin şimdi, Kı'b-
rıs'a silâhlı müdahale yollarının çoktan ve ke
sin olarak kapanmış olduğunu iddia etmesini, 
'bütün gayretlerimize rağmen kavramak imkâ-

18 — 



M. Meclisi B : 28 27 . 1 2 . 1965 O : 1 

nmı bulamıyoruz. (Sağdan bravo sesleri, alkış
lar) 

Eylül 1964 ten bu tarafa Kıbrıs'a silâhlı mü
dahalemizi imkânsız kılacak bilmediğimiz yeni 
şartlar doğmuş ise, bunların millete iddia sahi
bi tarafından açıklanması lâzımdır. Aynı za
manda vatandaş şu suallerin de cevabını merak 
edecektir. Böyle bir bilgi ve kanaate dün Hü
kümette bulundukları zaman sahib oldular, 
bunu o zaman neden açıklamamışlardır? O za
man böyle bir açıklama maihzurlu bulunmuş ise, 
bugün bu mahzurlar ortadan kalkmış mıdır ki 
açıklama yoluna gidiliyor? 

Mulhterem milletvekilleri, Birleşmiş Millet
lerin son kararı hakkındaki tahlillerimize de
vam ediyoruz. 

Bu kararın alınmasında, Türkiye'den başka 
4 Devlet daha aleyhte oy kullanmıştır., Bunlar
dan dost ve kardeş Pakistan ile İran'ın, şük
ranla karşıladığımız tutumları eskiden beri bi
linmekte idi. Arnavutluk ise. herşeyden evvel 
Yugoslavya ve Yunanistan ile olan ihtilâfları
nın tesiri altında hareket etmiş ve lehte oy kul
lanmıştır. Lehimize oy kullanan tek büyük Dev
let, Birleşik Amerika'dır. 

Sayın Dışişleri Bakanı, Amerika'nın tutu
mu hakkında birkaç gün evvel bu kürsüde 
şunları söylemiştir • 

(Birleşik Amerika tutumunu sarih olarak 
tâyin edip oyunu da ona göre kullanmış, 31 1er 
tasarısına açıkça ceplhe almış, bu tasarının teh
likelerini Komisyonda teferruatlı bir şekilde 
belirtmiştir. Amerika'nın bu tutumunda bir sa
mimiyetsizlik veya başka bir maksat görmek 
haksızlık ve insafsızlık olacaktır. Dost ve müt
tefik. Amerika'nın Kıbrıs gibi millî bir dâvada 
Türkiye'ye temin ettiği bu destek memnuniyet 
uyandırmıştır.) 

Sayın Dışişleri Bakanı ve Hükümet ne der
se desin, onların ifade ettikleri bu zoraki mem
nuniyeti, Türk Milleti paylaşamıyacaktır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Her şeye rağmen, kudretli müttefikimiz 
Amerika'ya minnet buketleri sunan Hükümetin 
taşıdığı bu zihniyetin zararlı olduğuna kaaniiz. 
Hiç de lüzum yok iken Hükümetin Amerika'yı 

._ savunmaya kalkışmasmdaki zarureti normal öl
çülerle izah etmek imkânını bulamıyoruz. Hiç 
olmazsa Amerika'nın hareketinin bir tefsire ta

bi tutmıyacak kadar basiret gösterilmelidir. Ve 
zamanın konuşması beklenmeli idi. 

Birleşmiş Milletlerde lehimize oy veren 
Amerika Birleşik Devletlerini hâdiselerin şaha
det ve tazyikiyle bu hareketinde samimî bulun
madığımızı üzülerek ifade etmek isteriz. Şimdi 
bunun nedenlerini sıralıyacağız. 

Kıbrıs hâdiseleri başladığı zaman Amerika 
seyirci kalmış, bu faciaya müdahale için kendi
sinde bir sıfat bulamadığını söylemiştir. Katil 
ile maktulü, zalim ile mazlumu bir tutan garip 
bir anlayış ile bu meselede tarafsız kalmak is
tediğini ileri sürmüştür. Daha sonra, mesele ile 
alâkalanan Amerika'nın umumi tutumu, Türki
ye'nin aleyhine olmuştur. 

Kıbrıs'taki pervasız Rum tecavüzlerimi dur
durmak için bir sıfat ve imkân bulamıyan Ame
rika, kendisinin de yürürlükte bulunduğunu 
kabul ettiği andlaşmalara dayanarak, bu gidişe 
son vermek istiyen Türkiye'nin meşru ve haklı 
müdahalesini çeşitli yollarla önlemeye çalışmış
tır. Tazyiklerini haksız olan Yunanistan ve 
Makarios idaresi üzerine teksif edecek yerde, 
Amerika her fedakârlığı haklı ve mağdur du
rumda olan Türkiye'den istemiş, baskılarını da
ha çok ona tevcih etmiştir. 

Bu maksatla Amerika Cumhurbaşkanı M. 
Jahnson'un Haziran 1964 te Türk Hükümetine 
gönderdiği dostlukla bağdaşmaz mesaj henüz 
unutulmamıştır. 

Hür dünyanın lideri olan Amerika, samimî 
olarak Türkiye'yi desteklese idi, bu yolda yal
nız kalmıyacak bir devletti. Kendi nüfuz ve te
siri altında bulunan birçok devleti bu haklı 
dâvada, Türkiye lehine oy kullanmaya sevk 
edebilirdi. Bugüne kadar Amerika'nın Birleş
miş- Milletlerde candan desteklediği bir tezde 
bu derece yalnız kaldığı hiç görülmemiştir. 

Amerika'nın nüfuzunu kullanarak, kendi 
çıkarma aykırı gördüğü birçok kararın alınma
sını, Brileşmiş Milletlerde önlediği, cümlenin 
malûmudur. 

Belirttiğimiz bütün bu gerçekler ve hâdise
ler birlikte mütalâa edildiği takdirde Amerika
nın lehimize verdiği oyun zevahiri korumaktan 
*başka bir mânası olmadığına hükmetmek icalbe-
der. 

«Amerika devletler üstü bir devlet değildir» 
şeklinde bir ifade ile bütün bu. gerçekleri ört-



M. Meclisi B : 28 27 . 12 . 1965 O : 1 

mek ve Türk Milletinin hassasiyetini uyuştur
mak mümkün değildir, içte ve dışta buna te
şebbüs edenler netice alamıyacaklardır. Yeri 
gelmiş iken ifade edelim ki, dış politikamızda 
yapılacak ilk değişiklik inanılmıyan sözlerle 
milleti oyalama huyunu terk etmek olmalıdır. 
NATO ve CENTO'da müttefikimiz olan ve ay
rıcı Kıbrıs Devletini kuran, ve onun Anayasa
sını garanti eden. andlaşmartarm altında imzası 
Ibulunan, İngiltere'nin bütün bu andlaşmaları 
•bertaraf etmeye çalışan bu karar karşısında çe
kinser oy kullanması, a'hde sadakatsizliğin, sa
mimiyetsizliğin ve küçük hesapların ibret veri
ci bir örneğidir. 

Dışişleri Bakanımıza göre Kıbrıs'taki barış 
gücüne asker veren devletler Kı'brıs ihtilâfı 
muvacehesinde tam bir objcktivite tarafsızlık 
güttüklerini göstermek için çekinser oy ver
mek kararını almışlardır. Birleşmiş Milletlerin 
gayelerine ve statüsüne tamamen aykırı böyle 
yetki dışı ve tehlikeli 'bir karar karşısında se
yirci kalanların ileriye sürdükleri bu mazereti 
ciddiye almak mümkün değildir. 

Diğer taraftan andlaşmalarm tek taraflı 
olarak değiştirilemiyeceği keyfiyeti bütün 
NATO memleketlerince muhtelif zamanlarda 
ve şekillerde alenen beyan ve teyidedildiği hal
de, bu esasa aykırı olan 31 1er tasarısının oylan
masında NATO devletlerinin çoğunluğu mütte
fikleri bulunan Türkiye ve Yunanistan arasın
da bir tercih yapıyormuş gibi bir duruma düş
memek endişesiyle çekinser kaldıklarını ifade 
etmişlerdir. Bu endişenin de ne kadar suni ve 
zoraki olduğu meydandadır. 

Fransa, Hollanda, Belçika ve Portekiz gibi 
-sömürgeci NATO devletleri de çekinser oy kul
lanmışlardır. Türkiye, bu devletleri kendi müs
temlekelerine karşı açtıkları savaşta, mazlum 
milletlerin kalbini kırmak ve dış itibarını zede
lemek pahasına desteklemişti. Yunanistan'dan ise 
Iböyie 'bir destek görmemişlerdi Buna rağmen 
Türkiye'yi haklı bir dâvada bile bu devletlerin 
desteklemeleri bizim için cidden ibret vericidir. 

Görülüyor ki, Türkiye Kıbrıs mevzuunu, 
Amerika'nın zevahiri korumak ve yasak sav
mak için verdiği rey hariç tutulursa NATO 
devletleri tarafından da yalnız bırakılmıştır. 

Birleşmiş Milletlerde aleyhimize verilen ka
rara esas itibariyle birçok devletin aleyhtar ol

duğu, buna rağmen türlü sebeplerle çekinser 
oy kullandıkları Dışişleri Bakanımız tarafın
dan iddia olunmaktadır. Bu iddia kanaatimizce 
gerçeklere değil, bir teselli ihtiyacına dayan
maktadır. 

Tekinserlerin ileri sürdükleri haha neler ve
ya onlar için düşünülen mazeretler karşısında 
şu Nuali sormak yerinde olacaktır. 

Birleşmiş Milletler statüsünün 12 nci mad
desindeki sarih hükme göre Güvenlik Konseyi
nin el koyduğu ve meşgul olduğu bir ihtilâf 
hakkında bu konseyin talelbi olmadan Genel Ku
rul bir tavsiye kararı alamaz. Güvenlik Kon
seyinin böyle 'bir talebi olmadığına göre, Genel 
Kurul Kıbrıs mevzuundaki karariyle yetkisini 
aşmış, ve 12 nci maddeyi çiğnemiştir. Çekinser 
kalışlarını izah için çeşitli sdbepler ileri süren 
müttefiklerimiz diğer devletler esas mesele 
(hakkında görüşlerini mahfuz tuttuklarını 'belir
terek usulsüzlük ve yetkisizlik sebebiyle bu ka
rar aleyhinde oy kullanamazlar mı idi? Böyle 
yapsalardı Birleşmiş Milletlerin prensiplerini 
çiğniyen haksız ve tehlikeli bir karar belki çık
mazdı, kimse de bu devletleri korumakla mü
kellef oldukları Mirleşmiş Milletler statüsünün 
bir usul hükmüne saygı gösterdiklerinden do
layı «uçluyamazdı. 

Görülüyor ki, çekinserler, hangi bahanenin 
gölgesine sığınırlarsa sığınsınlar V6ya onlar 
için ne mazeret bulunursa bulunsun alman ka
rarın mesuliyetinde "bir hisse sahibidirler. Bun
ların hareketlerini samimî, Türkiye'ye karşı 
dostane hak ve prensiplere saygılı bulmak müm
kün değildir. 

Sovyet Rusya'nın esas itibariyle bizi destek
lediği yolunda Dışişleri Bakanımızın ileri sür
düğü fazla iyimser mütalâayı da vardığımız 
feu umumi hüküm içinde cevaplandırmış bulunu
yoruz. Asya ve Afrika devletlerinin aleyhimizde 
oy kullanmalarım, yalnız bunlara ait özel düşün
ce ve endişelerle izah etmek kanaatimizce bâısı 
gerçekleri ihmal etmek olur. Hürriyet ile istiklâl
lerine yeni kavuşmuş olan bu devletlerin, bize 
karşı olan tutumlarında vaktiyle bunlar aleyhine 
ve raüstemlekeei devletler lehine takibettiğimiz 
politikanın yarattığı antipatinin de bir rol oy-
nad'ğı kabul edilmelidir. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Buraya kadar yaptığımız açıklamalar göste

riyor ki, Birleşmiş Milletlerde alman son karar, 
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Kıbrıs buhranının başından beri Türkiye'nin 
hissettiği yalnızlığı âdeta tescil etmiştir. Acı da 
olsa gerçektir. 

Kore'de Birleşmiş Milletler ideali uğruna 
Türk kanı dökülürken bizi alkışlıyanlar, Kıbrıs'
ta dökülmüş ve dökülecek Türk kanı karşısında 
ne kadar kayıtsız olduklarını, bu kararla bir hüc
cete bağlamışlardır. 

Jstırapiarımıza, anlaşılmaz bir takdirsizlikle, 
NATO'da, Birleşmiş Milletlerde seyirci kalmış, 
daha doğrusu bu ıstırapları artıracak bir yol tut
muşlardır. 

Birleşmiş Milletlerin bu kararı, aşırı ümit
lerle bağlı bulunduğumuz dostluk ve ittifakları
mızı da son bir defa daha mehenk taşına vur
muştur. Dostlarımızın ve müttefiklerimizin ken
dilerini mazur göstermek için başvurdukları ba
haneler ve Hükümetin zorlama izahlarda teselli 
araması bunu örtemez. Yalnızlığımızın bu tescili, 
aynı zamanda bugüne kadar takibedilen dış po
litikamızın, tevil ve inkârı mümkün olmıyan if
lâsını da ifade eder. 

Büyük prensipler unutulmuş, maalesef ezelî 
kaide olan küçük hesaplar hâdiselere,hükmetmiş
tir. Bu suretle «ağlarsa anam ağlar gayrisi ya
lan ağlar» diyen halk sözündeki acı gerçek bir 
daha anlaşılmıştır. Kesin olarak ortaya çıkan bu 
gerçeklerden kâfi derecede ders alabilirsek, de
vam eden kayıplarımızı acısını hafifletecek bir 
kazanç sağlamış oluruz. Şimdi ne olacaktır? Bu 
suale cevap vermeden evvel bâzı Amerikan gemi
lerine ateş edildi idiası ile, Kuzey Vietnam'a 
güülerce bomba yağdıran Amerika Cumhurbaş
kanı Johnson'un, bu hareketi yaparken söyledi
ği bir sözü hatırlatmak isterim. O zaman M. 
Johnson şöyle söylemişti: «Haklı olanın hakkını 
aramakta şaşmaz bir azim göstermesi bugün ba
rış için zaruridir.» 

Türkiye'de M. Johnson'un bu isabetli tavsi
yesine uymalı, Kıbrıs mevzuunda hakkını ve 
haysiyetini korumak için meşru ve tesirli ne va
sıtası varsa omları tereddüt etmeden kullanmalı
dır. (Alkışlar) 

Makarios idaresinin ve onun emel ve suç or
tağı Yunanistan'ın bugüne kadar olan uzlaşmaz 
durumları ve gülünç cesaret nümayişleri daima 
bir hesaba dayanmıştır. O da silâhlı bir Türk 
müdahalesinin yapılıamıyacağı veya önleneceği 
hesabı olmuştur. Bu kanaat Türkiye tarafından 

yıkıldığı gün, Kıbrıs meselesi hal yoluna gire
cektir. 

Makarios ve Yunanistan'ın cüret aldıkları bu 
kanaati yıkacak ciddî bir tutum ve davranış içi
ne girmediğimiz takdirde Birleşmiş Milletlerin 
son kararı ile durumlarını daha da kuvvetlen
dirmiş olanların tatlı sözlerle, diplomatik teşeb
büslerle yola getirilemiyeceği tabiîdir. 

Açıkça ifade edelim ki, Türkiye Kıbrıs'a si
lâhlı bir müdahaleyi ve daha geniş mânasiyle 
Yunanistan'la çatışmayı göze alamadığı takdirde 
Kıbrıs dâvasının kaybedildiğini kabul etmek ica-
beder. 

Yeri gelmiş iken bir kere daha ifade edelim 
ki, haksız olduğu halde Kıbrıs'ı ilhak hayaliyle, 
bizim ile bir harbi göze alacak Yunanistan kar
şısında haklı olan Türk Milleti, gerilemek zille
tini göstermemelidir ve göstermiyecektir. Aksi 
takdirde, milletimiz için Kıbrıs'ın kaybı bir son 
değil sonu gelmiyecek gayil elerin başlangıcı ola
caktır. Şüphesiz böyle bir neticeye Türk Milleti
nin rıza göstermesi mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Millet Partisi, Kıbrıs buhranının başından 

beri şu görüşü ısrarla savunmuştur: «Kıbrıs me
selesinin hallinde herşeyden evvel milletçe göze 
alabileceğimiz fedakârlık ve tehlike ölçüsünde 
müessir olabiliriz. Bu meseleyi Türkiye kendi 
başına halletmek mecburiyetindedir.» 

Birbirini kovalıyan acı tecrübeler, Millet 
Partisinin bu görüşündeki isabeti ortaya koy
muştur. 

Kıbrıs meselesinin haili için, bugüne kadar 
kendimizden başka sarılıdığımız her dal elimiz
de kalmıştır. Dostlar, müttefikler, Birleşmiş 
Milletler, mahdut imkânlarla tesir yapmaya ça
lıştığımız dünya efkârı vazifeye çağırılmış, alı
nan neticeler hemen hemen bir hiç olmuştur. 
Artık denenmiş ve netice alınmamış olan bu 
yollardan başka yolları denemek lâzımdır. Bizi 
muvaffakiyete götürecek yol her şeyden evvel 
fedakârlık ve tehlikeleri göze almamız ve bu 
meseleyi Türkiye'nin kendi başına halletmek 
mecburiyetinde olduğunu kavramamızdır. 

Bu yola girdiğimiz takdirde doğacak hâdi
selerin sorumluluğu kendilerine düşeni yapmı-
yaıılara aidolacaktır. Türkiye'nin ve Kıbrıs 
Türklerini sırtında bugüne kadar kurbanlarını 
kesmiş olan nasihatçı devletlerin de bize bir 
WA söylemeye artık yüzleri ve haklan olmıya-
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çaktır. Bugüne kadar zaman, Türkiye'nin ve 
Kıbrıs Türklerinin aleyhine işlemiştir. Kıbrıs, 
çoktan beri andlaşmaları çiğnemiş olan Yuna
nistan'ın askerî işgali altındadır. Ayrıca Kıb
rıslı Rumlar da modern silâhlarla teçhiz edil
miş bir ordu meydana getirmişler ve adayı 
tahkim etmişlerdir. Durumlarını her geçen gün 
'biraz daha kuvvetlendirmektedirler. Kılbns 
Türkleri ise büyük kuvvetlerin muhasarası al
tında, çok sıkıntılı bir hayat sürmektedirler. 
iki yıldan beri kahramanca direnen ırkdaşları
mızın mukavemetlerinin bir hududu olduğunu 
da kaibul etmek lâzımdır. Bu mukavemetin tü
kenmesi halinde, doğacak neticenin vahameti
ni nazara alarak, süratle neticeye götürecek 
tedbirlere tevessül olunmalıdır. 

Türkiye'nin kesin bir karara varması ve bu
nun gerektirdiği hazırlık içine girmesi şüphesiz 
Kıbrıs Türklerinin de mukavemetini artıracak
tır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdi de Kıbrıs meselesinin ortaya koyduğu 

gerçeklerin ışığı altında, gerek bu meselenin 
hallinde ve gerekse umumi politikamızda taki-
•bedilmesi gereken yol hakkında Millet Partisi 
olarak görüş ve tavsiyelerimizi anahatlariyle 
ifade edeceğiz. 

1. — Yukarıda tebarüz ettirdiğimiz üzere, 
Kıbrıs meselesini bizzat Türkiye'nin halletme
ye mecbur olduğu inanışı bundan sonraki poli
tikamızın temeli olmalıdır. 

2. — Türkiye'nin Yunanistan'la silâhlı bir 
çatışma ihtimalini de göze alarak Kıibrıs mese
lesini andlaşmalardan doğan müdafaa hakkını 
kullanmak suretiyle halletmeye kararlı oldu
ğu i;ân edilmeli ve bu yoldan ne pahasına olur
sa olsun dönülmemelidir. (Alkışlar) 

Türkiye silâhlı müdahale yapamaz kanaati
ni yıkacak, ciddî bir tutum ve davranış içine 
girmelidir. Bu yapıldığı ve böylece bu kanaat 
yıkıldığı gün, Kıbrıs meselesi hal yoluna gire
cektir. Belki de silâhsız halledilecektir. Bu hu
susta dost ve mütefiklerimize son ve kesin bir 
ikaz da yapılmalıdır. 

Sulhun 'bedelini Türkiye'ye ve Kıbrıs Türk
lerine ödetmek siyasetine son vermeleri onlar
dan istenmelidir. Takınacakları tavra göre de 
kendileriyle olan münasebetlerimiz yeniden 
gözden geçirilmelidir. 
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3. — Bu kararın tatbiki için gerekli bütün 
hazırlıklar yapılmalıdır. Lüzumlu maddi ve 
mânevi şart ve imkânlar yaratılmalıdır. Beka
mızın bir şartı saydığımız bu politikanın yü
künü ve mesuliyetini herkes seve seve taşımalı
dır. Yunanistan ve Rumların yola gelmemeleri ha
linde bu karar mutlaka tatbik olunmalıdır. 

4. — Son Birleşmiş Milletler kararı ile iş
lemediği daha iyi anlaşılan dostluk ve ittifak
larımız yeniden gözden geçirilmeli menfaatleri-
mizir, emredeceği kararlar alınmalıdır.- Böylece 
hinihacette kimlere güvenebileceğimiz de tesbit 
olunmalıdır. 

5. — Henüz milletin ve Meclisin meçhulü 
'olan İkili Andlaşmalar gözden geçirilmeli, Ame
rika'ya verilen üslerin statüleri diğer NATO 
memleketlerinde tatlbik edilen normlara irca 
edihnesi bu üsler üzerinde hâkimiyet hakkımı
za uygun düşecek ve emniyet ihtiyacımıza ce
vap verecek murakabe ve kontrol imkânı sağ
lanmalıdır. 

C. — Dış politikamız daha evvel temas etti
ğimiz zarflardan derhal kurtarılmalı ve geli
şen dünya şartlarına uygun düşecek bir reviz
yona tabi tutulmalıdır. 

Dâhil bulunduğumuz ittifaklar çerçevesin
de şahsiyetli ve müstakil bir politika takibolun-
malıdır. Böylece başkalarının peyki gibi gözük
mekten kurtulmalıyız. Kaderimizi şu veya bu 
millete değil; prensipler ve herşeyden evvel ken
di gücümüze bağlamalıyız. 

Tarihimizden, bulunduğumuz mevkiden ve 
sahibolduğumuz büyük askerî güçten aldığımız 
kuvvet dış politika sahasında hareketli ve tesirli 
bir rol oynamaya başlamalıyız. Müstemlekeci 
milletler lehine takibettiğimiz politika yüzünden 
kendimizden uzaklaştırdığımız milletlerin dost
luklarını tekrar kazanmaya çalışmalıyız. Bu yeni 
ve dinamik politikayı yürütecek Dışişleri teşki
lâtım da bu yükü taşıyacak bir bünyeye kavuş
turmalı ve gerekli reorganizasyorîu süratle yap
malıyız. (Bravo sesleri) 

7. — Topraklarımız üzerinde Bizans İmpara
torluğunu ihya etmek hayali peşinde koşan Yu
nanistan Kıforısl bu emelini bir sıçrama tahtası 
sanmakta, milletimize karşı düşmanlığını her 
vesile ile ortaya koymaktadır. Kıbrıs faciaları
nın tertipçisi ve baş mesulü olan Yunanistan'la 
bütün münasebetlerimizi derhal kesmeliyiz. (Sağ-
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da-ı alkışlar.) Yunanistan altında imzası 'bulu
nan Kıbrıs Andlaşmalarmı çiğnediğine ve bun
ları hükümsüz sayan Makarios'un hareketlini be
nimsediğine göre, bu devletler ilgili bulunan bü
tün andlaşmaları gözden geçirmek ve hattâ tanı
mak hakkımızdır. Yunanistan'la aramızdaki bü
tün meseleleri Lozan Andlaşmaisından evvelki 
hale irca ederek yeniden ele almalıyız. Ezcümle 
Batı Trakya, azınlıkları, Patrikhane ve 12 ada 
gibi meseleleri yeni bir politikanın mevzuu yap
malıyız. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Türkiye'nin asırlardan beri gaile çıkarma po
litikasını zararsız ve mukabelesiz bir macera ola-
mıyacağmı böylece Yunanistan'a anlatmalıyız. 
Bu politikanın yaratacağı buhran içinde Kıbrıs 
Yunanlılar için tabi bir mesele haline gelmeli
dir. 

Türk Milleti en ümitsiz şartlar içinde başarı
lan İstiklâl Müoadelemizde aldığı dersi çabuk 
unutan, Garbın bu şımarık çocuğuna, tavsiye et
tiğimiz politika ile yeni bir ders daha vermeli
dir. Milletçe silkinme ve Kuvayimilliye ruhunu 
bir kere daha alevlendirme zamanı artık gelmiş
tir. 

Bu politikanın NATO'yu zedeliyeceğini söy-
liyecek müttefiklerimiz bulunursa, Kıbrıs mese
lesindeki tutumu ve emperyalist zihniyetiyle 
NATO'yu yıllardan beri zedeliyenin Yunanis
tan olduğu, Kıbrıs faciaları karşısında kendile
rine düşeni yapmayanların ve Türk Milletini 
haklı dâvasında yalnız bırakanların, Türkiye'yi 
daha fazla firerilemeye hakları bulunmadığı ce
vabı verilmelidir. 

Onlara, her harekette NATO'yu düşünmenin 
ve fedakârlık yapmanın yalnız Türkiye'ye ait 
bir vazife olmadığı da hatırlatılmalıdır. 

S. — Kıbrıs hakkında Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunca verilen son tavsiye kararının hu
kuki hiçbir değeri olmadığı, yetki dışı alındığı, 
Birleşmiş Milletler statüsünde tesJbit edilen gaye 
ve prensipleri ihlâl ettiği, sulhu ve Birleşmiş 
Milletlerin itibar ve hayatiyetini tehlikeye düşü
recek nitelikte olduğu, Türkiye'nin böyle bir ka
rara uymıyacağı bütün devletlere bildirilmeli ve 
dünya kamu oyunu bu mevzuda aydınlatacak 
teşebbüslere girişilmelidir. 

Kıbrıs'la alâkalı Andlaşmalarm yürürlükte 
olduğu ve Türkiye'nin bunların kendisine tanı
dığı hakları her an kullanmak yetkisine sahip 

bulunduğu da ayrıca belritilmelidir. 
Diğer taraftan, hukuka aykırı bu karar aley

hine Güvenlik Konseyine müracaat olunmalı ve 
bu konseyin delâleti ile meselenin Adalet Diva
nına şevki için gayret gösterilmelidir. 

9. — Kıbrıs mevzuunda şartları ve imkân
ları göz önünde tutan bir millî politika tesbit ve 
ısrarla takibolunmalıdır. 

Maalesef bu husus başlangıçtan beri* ihmal 
edilmiştir. 

Türkiye'nin tutumu, karşımızdakilerin cüre
tini artıracak taviz, tereddüt ve rücularla malûl 
olmuştur. Buna mukabil Yunanistan ve Makari-
os Ada'nın Yunanistan'a ilhakı değişmez bir ga
ye olarak tesbit etmişler ve bütün hareketleri 
bu gayeye götürecek bir seyir takibetmiştir. 

Müstakil bir Kıbrıs Devletinin kurulmasını 
da bu hedefe ulaştıracak bir merhale olarak ka
bul etmişlerdir. Millet Partisi, Kıbrıs'ta kanlı 
hâdiselerin başlamasından nemlen sonra 
2 Ocak 1964 te Yüksek Mecliste Kıbrıs meselesi
ni nihai bir hal tarzına bağlıyacak bir millî po
litika tesbit olunmasını ve bunun enerjik bir şe
kilde yürütülmesini teklif etmiştir. 

Müteaddit vesilelerle tekrarladığımız bu tek
lifin icapları maalesef hükümetlerce bugüne ka
dar yerine getirilmemiştir. Teklifimize karşı za
man zaman - Millî politikamız vardır. - diyen 
hükümetler görülmüştür. Ama bu iddiaya rağ
men, iktidar ve muhalefetin benimsiyeceği bir 
hedef tesbit edilmemiş ve hele buna götürecek 
bir tedbirler manzumesi hiç ortaya konmamıştır. 

Hükümetlerin kendi takdirlerine göre benim
sedikleri ye sık sık değiştirdikleri görüşler şüp
hesi z millî politika addedilemez. 

Kıbrıs'ın taksimi mi Türkiye için millî poli
tikadır? 

Kıbrıs'ta federal bir devlet kurulması mı 
millî politikadır? 

Bunca kanlı hâdiselere rağmen Zürih, Lon
dra ve Lefkoşa Andlaşmaları ile kurulan niza
mı ihya etmek ve Türkleri Rumlarla beraber 
yaşamaya zorlamak mı millî politikadır? 

Yoksa Kıbrıs'ın tamamını Türkiye'ye ilhak 
mı bizim için millî politikadır? 

İki sualleri çoğaltmak mümkündür. Zaman 
zaman, Türk hükümetleri birbirlerinden farklı 
gayeleri gerçekleştirmeye çalışmışlar, birinden 
diğerine geçmişlerdir. Bu hal millî bir politika-
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nm mevcudolmadığmı göstermeye kâfidir. Bu 
itibarla ilk yapılacak iş, şart ve imkânları iyi
ce tarttıktan sonra bir millî Kıbrıs politikası, 
yani nihai bir hedef tesbit etmek olmalıdır. 
Millî politikada ister Meclisin tasvibedeceği, 
ister iktidar ve mudıalefetin mutanık kalacağı 
bir politika kasdedilsin, bu mutlaka yapılmalı
dır. 

Mulhterem milletvekilleri. Kıbrıs meselesinin 
ortaya koyduğu gerçeklerdin ışığı altında gerek 
bu meselenin hallinde ve gerekse umumi poli
tikamızda takibedilmesi gerekli yol hakkında 
Millet Partisinin bâzı samimî görüş ve tavsiye
lerini arz etmiş bulunuyorum. Bu görüşlerimiz 
benimsendiği takdirde, tatbikatında bütün sa
mimiyetimizle Hükümeti d esteki iyeceğiz ve müş
terek inanışların mesuliyetini tereddüt etmeden 
paylaşacağız. (M. P. sıralarından bravo sesleri, 
al'kîşlar) 

Muhterem Milletvekilleri: 
Bu genel görüşmenin büyük bir tarihî öne

mi olduğuna inanıyoruz, şu anda içte ve dışta 
bütün nazarlar Yüksek Meclisin üzerine çevril
miş bulunmaktadır. Birleşmiş Milletlerin aley
himizdeki son kararı karşısında Türkiye'nin 
na-3il davranacağı, yar için de ağyar için de, 
büyük bir merak ve alâka mevzuudur. 

Cüretleri daha da artmış bulunan Makarios 
ve Yunanistan şimdilik bir bekleyiş içindedir
ler, yarınki tutumlarını, bugünkü müzakerele
rin cereyan tarzına ve neticelerine göre ayar-
lıyaca'klardır. 

Alacağımız karar ve müzakerelerdeki dav
ranışlarımızla Makarios ve Yunanistan'ın cü
retlerini kırmak ve ümitlerini söndürmek, şu 
anda hepimize düşen bir vatan vazifesidir. (M. 
P. den alkışlar) 

Birlik ve beraberliği sağladığımız ölçüde, 
ibu vazifeyi yerine getirebiliriz. Bu itibarla mü
zakereler, bizi birbirimize daha fazla yaklaştır
malıdır. Bütün partilerin, bu gerçeklerin idraki 
içinde hareket edeceklerini ümidetmekteyiz. 

Tarihi boyunca hak ve adaleti ilân etmiş 
olan milletimize, bu haklı dâvasında Cenabı 
Hakkın yardımcı olmasını niyaz eder, Kıbrıs 
şehitlerimizin hâtıraları önünde tazimle eğilir 
hepinizi saygı ile selâmlarız. (M. P. sıraların
dan bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
arkadaşlarımız birleşime saat 19.45 e kadar ara 

verilmesini istiyen muhtelif önergeler vermiş
lerdir. Bu arkadaşlarımızın isimleri sırasiyle: 
ismail Boyacıoğlu, Şerafettin Paker, Kemal Bağ-
cıoğlu, Ali Rıza Çetîner ve Şevki Yücel'dir. Bu 
takrirlerin tamamını birden oyunuza sunuyo
rum; 19,45 e kadar ara verilmesi hususunu ka
bul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Söz sırası, C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nundur. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Ben
deniz, takririmle saat 17.30 a kadar yalnız Kıb
rıs müzakerelerine münhasır kalmak üzere bir 
yemek paj^dosu verilmesini teklif etmiştim. Bir 
zühul oldu herhalde. Benim teklifim 19.45 de
ğil, 17.30 du. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAK

KI YILANLIOĞLU (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

C. K. M. P. Meclis Grupunun Kıbrıs ve Türk 
Yı.msn münasebetleri hakkındaki görüşlerini arz 
ed3rken, bilhassa itham ve istismardan uzak ti
tiz bir tarafsızlık içinde bulunmaya dikkat ede
ceğimizi belirtmek isteriz. 

Zira konu, millî, ağır bir dâvayı sırtında ta
şıyan ve fakat taşıdığı yükün muhtevasından ha
bersiz birtakım basiretsiz devlet adamlarının mâ
na ve iman hazinemize sırt çevirdikleri devirle
rin acı bir hediyesi yahut bizi millî ve dinî dav
ranış, uyanış, silkiniş yoluna doğru itmek üzere 
ensemize vurulan ilâhi bir sille durumundadır. 

Bu bakımdan meseleyi hakikatlara sadakat 
göstererek gerçek yüzüyle Yüce Heyetinizin önü
ne sermeye çalışacağız. 

Türk Milletini iki yıldır huzursuzluk ve 
üzüntü içinde bırakan Kıbrıs meselesi esasında 
derin ve şümullü birtakım mühim meselelerin 
bas;t gibi görünen ve fakat üzerinde dikkatle, 
sabiTİa, sükûnetle durulması iktiza eden mühim 
bir meseledir. Görüşümüzü teyid bakımından 
1958 yılında Lord Salsbury tarafından Londra'
da neşredilen bir mektuptan birkaç cümleyi dik
kat nazarlarınıza sunmak isteriz. 

Salsbury bu mektubunda : 
(Kıbrıs meselesi mahallî bir mesele değildir. 

Birinci derecede ehemmiyeti haiz fevkalâde şü
mullü dehşet verici tepkileri olan bir meseledir. 
Türkiye'nin Batı alemiyle münasebetleri meşe
leri topyekûn Kıbrıs dâvasının ele alınmış tarzına 
tabi olabilir.) diyor bu meselenin kökü derinde 
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ve tohumu 1822 de Dufau'nun düzenleyip orta
ya attığı projede saklıdır. Osmanlı imparatorlu
ğu mirası üzerinde kurulacak (Yunan İmpara
torluğu) ve Kıbrıs'ı içine alan (Yunanlı adalar 
Cumhuriyeti) nin esasları bu proje ile 1822 de 
tesfcit edilmiştir. 

Bugün sessiz sadasız duran İngiltere'nin bu 
işlerde birinci derecede parmağı ve oyunu var
dır. Tarihî hâdiseler bize şunu açıkça göstermek
tedir ki, ingilizler Kıbrıs'ı daima Yunanistan'a 
ikram için el altında bulundurmuş ve bulundur
mak istemiştir. 

Yunanlıların (ENOSİS) lerine karşı reaksi
yon göstermemesi, andlaşmalarm ihlâlinde bi
zimle teşriki mesai etmemesi gibi haller görüşü
müzde haklı olduğumuzu göstermektedir. 

ingiltere Yunanistan'a bu tavrı takınırken, 
Türkiye'ye karşı oyalayıcı ve aldatıcı bir politi
ka takibetmiştir. 

1899 yılında bir ingiliz gazetesinde Kıbrıs'ın 
Yunanistan'a verilmesi hakkında çıkan bir yazı
ya Osmanlı Hükümetinin gösterdiği tepki kar
şısında o zamanki ingiliz Hariciye Nâzın (Kıb
rıs'ta Yunanistan'ın hiç bir hakkı yoktur, yer 
yüzünde bir ingiltere, bir de Türkiye mevcudol-
dııkça Kıbrıs Yunan toprağı olamıyacaktır) di
ye •eminat vermiştir, işte yer yüzü ve işte ingil
tere de mevcut, Türkiye de mevcut. Ortada mev-
cudolmıyan şey sadece ingiltere'nin verdiği söz. 

Aynı ingiltere 75 yıl önce kiraladığı Kıbrıs'ı 
1914 te imzaladığı muahedeyi de oiğniyerek il
hak etmek dönekliğini gösterebilmiştir. Bu hak
sız ilhak Lozan'da tekrar mevzuubahis ediidiyse-
de lehimize bir sonuç alınamadı, yapılan muahe
deler sonunda ada halkının Türkiye'ye göç etme
si âdeta Yunan Megaloidea'smm gerçekleşmesine 
ve Ada'dan Türklüğün silinmesine varan zararlı 
bir çığır açılmasına maalesef sebebolmuştur. 

Bu hususta gösterdiğimiz gaflet yüzümüzü 
kızartacak derecede büyük bir basiretsizlik yo
luna girmiş ve devam etmiştir. 

Kıbrıs'tan Türkiye'ye tahsil için gelenler da
hi geri gönderilmemiş, bu suretle Kıbrıs halkı 
münevverlerinden mahrum bırakılmış, dolayı-
sriyle de Türk nüfusunun azalmasına meydan 
verilmiştir. 

Rumlar ise bizim yaptığımızın aksini yapmış
tır. Yunanistan'da okuyanlar orada evlenerek 
Kıbrıs'a dönmüş ve Ada'daki Rum nüfusunu ço
ğaltmaya çalışmışlardır. Yunanlılar Kıbrıs Ada-

j siyle bu derece ilgili bir çalışıma gösterirken biz 
ilgisizlikte devam ediyorduk. Hattâ o kadar va
him tarihî hatalar içindeydik ki, başımıza bu 
türlü gaileleri açmak için sanki Yunanlılara yar
dımcı oluyorduk, işte birkaç misal. 

144 000 Türk, 48 000 Yunanlının yaşadığı 
Batı Trakya'yı kolayca terk ed i verdik. 

Mesele Türk - Yunan münasebetleri yönün
den ele alınınca acıdır. Daha geriye gitmiyelim, 
Lozan'da Yunan megalöidası büyük Yunanistan 
dâvası ortaya çıkmış ve Türklerle bun an müca
delesi yapılmıştır. Bu yetmezmiş gibi 1930 da 
imzuanan Türk - Yunan Anlaşmaları bizi içi
mizden yıkmak istiyen ve büyük idealinin ger
çek temellerini Türkiye'nin gözü ve kalbi değe
rindeki bölgelerinde inşa etmek çabası içinde
ki Yunanlılara hiçbir devlete tanmmıyan haklar 
tanıyorduk, içimizdeki kurt beslenip semirsin ve 
bizi iyice kemirsin diye. Bu anlaşmanın verdiği 
geniş şartlar Türkiye'deki Rumların Yunanis
tan'a 300 - 400 milyon dolar kıymetinde döviz 
kaçırmalarına göz yummak suretiyle Türkiye'de 

J kazaudıkları para ile Yunanistan'ın kalkınması
na yardım ediliyordu. 

Patrikhanenin faaliyetlerini sıkı bir şekilde 
kontrol etmiyorduk. 

O zamanki Türk Hükümeti islâm dininin te
mellerini öğreten ilahiyat Fakültesini kapatır
ken Makarios, Hirisostomos gibi Türk kanı iç
mekten zevk alan zalim papazları yetiştiren Hey
beli Ada Rum Papaz Okuluna el atma şöyle dur
sun göz ucuyla bile bakmıyordu. 

Türk - Yunan dostluğu adına Türklük ve 
Müslümanlık bünyesinde yapılan tahribatı artı
racak şekilde hareket etmekte beis görmüyorduk. 

İkinci Cihan Harbi sonunda kıyılarımızda 
bulunan Rodos ve 12 Adayı Almanlar bize tes
lim etmek istedikleri halde biz bunu kabul etmi-
yerek aslında bizim olan adaların Yunanistan'a 
verilmesine göz yumuyorduk. 

Yunanistan'da 1947 de Kıral Paul'ün faJhrî 
Başkanlığında Başvekillerin himayesinde (ENO-
St-3) 

1951 de Makarios başkanlığında (EOKA) 
teşkilâtı kurulurken bizim Hükümet Türkiye'de 
1950 yılında Kıbrıs'ı koruma cemiyetini kapat
ma gafletinde bulunabiliyordu. 

1054 te EOKA cılar Ada'da faaliyete geçer-
I keu zamanın Türk Dışişleri Bakanj (Kıbrıs dâ-
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Vasi diye bir dâva yoktur) diyebiliyordu. 1950 
de Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletlere gittiğin
de ön plânda ingiltere ve Yunanistan ilgilenir
ken Türk Hariciyesi Kıbrıs'ta hakkı oLnıyan bir 
tavır içinde bulunmaktan hicap ve sıkıntı duy
muyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, 1955 te Londra Kon
feransına katılmcaya kadar ilgisizliğimiz devanı 
etti. Ancak bu tarihten sonra gözümüzü açıp da
varım ehemmiyetini kavrıyarak harekete geçebil
dik. 

Bilâhara cereyan eden hâdiseler hepinizin 
malûmu olduğundan bunun üzerinde uzun uza-
dıya durmaya lüzum görmüyoruz Yalnız bura
da çok ehemmiyetli telâkki ettiğimiz bir konu
yu tekrar etmek isteriz. Koynumuzda 'beslediği
miz Patrikhane nasıl çalışıyor? Türk Milletinin 
içinden kemirecek kurtları nasıl beslemişiz ve 
bu Patrikhane belâsı ne imiş, hakkımızda neler 
düşünmüşler, size bir misalle arz edeceğim. 

İkinci Mahmut zamanında Rum Paıtriki Gri-
grovos'un Rus Çan Birinci Alexsandr'a yazdığı 
mektuptan bir kaç cümle : 

CTürklerde evvelâ itaat duygusunu kırmak 
ve mânevi bağlantıları koparmak dinî meta
netlerini zayıflatmak icafbeder. Bunun da en kı
sa yolu millî geleneklerine ve inançlarına uymı-
yan dış düşüncelere onları alıştırmaktır. Türk
ler dışarıdan yardımı reddederler, haysiyet duy
guları buna engeldir. Geçici bir zaman için kuv
vet verse de Türkleri dışarıdan gelecek yardı
ma alıştırmalıdır. İnançları sarsıldığı gün Türk
leri kendilerinden şekilce çok kudretli kalabalık 
ve görünüşte hâkim kuvvetler önünde zafere 
götüren asıl kuvvetleri sarsılacak ve madde üs
tünlüğüyle yıkmak mümkün olabilecektir. Bu 
sebeple Osmanlı Devletini tasfiye için yalnız 
Harb meydanlarındaki zaferler yeterli değildir. 
Hattâ sadece bu yolda yürümek Türklerin hay
siyet ve vekarını tahrik edeceğinden gerçeklere 
nüfuz edebilmelerine vesile olabilir. Yapılacak 
iş Türklere hissettirmeden bünyelerinde bu tah
ribatı zamanla yapm>aktır.) 

İşte üzerinde uzun uzun, derin derin düşü
nülecek bir ibret levhası.... 

Değerli arkadaşlarım, Tarihî seyirde zaman 
zaman belirtileri görülen Yunan MeıgaloMasm'-
ın içyüzü tacrur. Bu tehlikeli davranışlar karşı
sında hükümetlerimizin tutumu ve durumu ma
alesef üzüntü vericidir. Millet bu durumdan 

memnun değildir. İki yıldır Kıbrıs meselesinin 
sürüncemede kalması yüzünden halk huzursuz
luk duymakta, iktisadi hayat istikrarsızlık için
de bocalamaktadır. 

En haklı olduğumuz dâvayı blöfle hallet
mek yoluna gittik, onu da beceremedik madem 
ki, antlaşma yaptık. Bu antlaşma ihlâl edildi. 
Müdahale hakkımızı kullanmakta tereddüt et-
miyecektik. Bizim tereddüdümüz, ihmalimiz Kıb
rıs'ta 55 000 kişilik bir düşman kuvvetinin mey
dana gelmesine sebebolmuştur. Türk adına ya
pılan imzanın hakkını vermemek Türk'e yakış
maz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; tarihin hiçbir dev
rinde Türk Milleti bu kadar yüz kızartıcı duru
ma düşmemiştir. 

Türk Milletini Türk'e lâyık bir şekilde idare 
etmek icabeder. 

2!ürih ve Londra Andlaşmaları olmadığı an 
Kıbrıs Cumhuriyeti de yoktur. O takdirde işi ba
şından ele almak gerekir. 

Yunanistan'ın NATO tarafından teçhiz ©di
len 15 000 askerî kuvveti ya Kıbrıs'tan çekilme
li -ya da Türkiye aynı miktardaki Türk askerini 
Kıbrıs'a çıkarmalıdır. 

Yüce Meclîsin sayın üyeleri; 
Kıbrıs'ta iki yıldır zulüm altında inliyen 

Türkler 16 ncı Yüzyıldan 18 nci Yüzyıla kadar 
(Karaman, İçel, Ilgın, Bozok, Akdağ, Akşehir, 
Ermenek, Yozgat. Antalya, Kadirli, Aydın, Ma
navgat, Kayseri) den Kıbrıs'a göç eden Anadolu 
Türküdür. Tarih böyle şahitlik etmektedir. Bi
naenaleyh bu öz kardeşlerimize yapıları tecavüz
lere göz yummamız mümkün değildir. Geçen yıl 
yapılan genel görüşmede de belirttiğimiz gibi 
C. K. M. P. Meclis Grupu: 

Kıbrıs'ta ihlâl edilen Türk haklarının ve men
faatlerinin vazgeçilmez olduğu inancındadır. 
Bunlardan zerre kadar tavize yanaşmamalıyız. 
Türk emaneti içinde bulunduğu durumdan en kı
sa zamanda kurtarılmalıdır. İcabmda* Zürih ve 
Londra Andlaşmalannın tanıdığı müdahale hak
kı kullanılmalıdır. Oradaki Türklerin müşterek 
idare altında yaşıyabileceklerini imkân dâhilinde 
görmüyoruz. Geçen hâdiseler bunu teyid etmiştir. 
Ayrı idare şarttır. Bu konuda Hükümetin ve 
diğer partilerin görüşlerini sarih olarak öğren
mek isteriz. 

Yunanlılarla münasebetlerimizin yeniden 
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dikkatle, titizlikle gözden geçirilmesi şarttır, 
zaruridir. 

Zira, Bizansı ihya hülyasının körüklediği Bü
yük Yunanistan ülküsünün millî bünyemizde aç
makta olduğu yaralar satıhta değil derinde, 
önemsiz değil önemli ve tehlikelidir. Hem de 
çok tehlikelidir arkadaşlar. 

Türk Hükümeti artık dostunu düşmanını 
ayırt ederek plânlı bir şekilde millî politikası
nın esaslarını tesbit ile aııahedeflerini tâyin et
melidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dağ başındaki çobanın bile benimsediği (ya 

taksim ya ölüm) parolası yerindedir. 
380 yıl Türk Bayrağı gölgesinde serpilip 

yeşeren toprağının bağrında 50 000 Türk şehi
dinin ruhlarının pırlanta gi'bi ışıldadığı Kıbrıs 
ya Türkündür ya kimsenin... 

Yüce Heyetinize C. K. M. P. Meclis Grupu 
adına saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ayık oylamaya katılmamış olan 
arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşımız var mı? 
Yok... Oylama işlemi her üç kutuda da bitmiş
tir. 

Söz sırası Türkiye İşçi Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Ali Aybar'mdır. (T. I. P. sırala
rından, alkışlar.) 

T. t. P. GIİUPU ADINA MEHMET ALİ AY-
BAR (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Yüce Meclis bugün şüphesiz en önemli 
meselelerden biri üzerine eğilmek durumunda 
bulunuyor. Birleşmiş Milletlerde alman son ka
rardan s,onra Kıbrıs dâvasının kaybedilme yo
luna girmiş olması, şüphesiz bütün milletimizi 
son derece üzmüştür. Birleşmiş Milletlerde aley
himize tecelli eden karardan bu mesele üzerinde 
Yüce Mecliste açılan genel müzakerelere Türkiye 
İşçi Partisi büyük şevk ve millî bir vazifenin şu
uru ile katılmış bulunuyor. Burada meselenin 
enine, boyuna tartışılması sırasında, Türkiye 
İşçi Partisi partizanca iddialardan kesinlikle 
kaçınılmasını ister. 

" Gerçekten burada bütün Türk Milletini ya
kından ve candan ilgilendiren bir mesele karşı
sındayız. Bu mesele vesilesiyle, kısır çekişmeler 
bir yana bırakılarak millî menfaatler mihveri et
rafında elbirliği ile geçerli bir çözüm bulmaya 
gayret etmeliyiz. Sayın milletvekilleri, Kıbrıs 
meselesi Yüce Mecliste tartışılırken bu mesele 

esas itibariyle iki yönden ele alınabilir. Türkiye 
İşçi Partisi böyle hareket edecektir. Evvelâ Kıb
rıs meselesinin, Birleşmiş Milletlerin son kararı
na kadar geçirdiği safhalara gerçekçi bir gözle 
ve objektif ölçülere vurarak tahlil etmek zorun
dayız. Tahlil etmek zorundayız ki, bundan son
ra alacağımız kararlarda hata etmiyelim, isa
betli adımlar atalım. Bu tahliller yapıldıktan 
sonra, ikincisi; kaybedilmekte olan Kıbrıs dâ
vasının kurtulma imkânlarını ve elimizdeki koz
ları yine gerçekçi bir açıdan tesbit edeceğiz. 

Demek oluyor ki ; hareket hattımızı tâyin 
edebilmemiz için, Birleşmiş Milletlerin kararı 
muvacehesinde tutacağımız politikayı tesbit ede
bilmemiz için, her şeyden evvel Kıbrıs dâvasının 
nedenlerini iyice tesbit etmiş olmamız lâzımdır. 

Nereden çıktı Kıbrıs dâvası, nereden başladı, 
nereye geldi ve niçin geldi, niçin Birleşmiş Mil-
letlerdeki son karar aleyhimize tecelli etti? 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs dâvasının hepi
mizce malûm olan bir tarihçesi var. Bu tarihçe 
üzerinde enine, boyuna durarak çok kıymetli za
manlarınızı almak istemiyorum. Hep biliyoruz, 
Kıbrıs 1571 yılında Osmanlı Devletine ilhak edil
di ve Osmanlı hâkimiyeti altında 300 küsur sene 
kaldı. Bu bakımdan Kıbrıs gerek Doğu - Akde-
nizdeki mevkii itibariyle, gerek münasebetler ba
kımı ile, gerekse kültürel ilintileri ve ilişkileri 
ile Türkiye'ye bağlanmış bir adadır. 300 yıl 
gibi uzun bir zaman Türk hâkimiyeti altında ya
şamış olan bu toprak parçasının demin arz etti
ğim noktalarda, yani, beşerî münasebetler nok
tasından ve kültürel münasebetler yönünden 
Anavatana bağlılığı şüphe ve tereddüde yol aça
maz. Bunun yanında Kıbrıs'ın Anavatan toprak
larının müdafaası bakımından ve bütün Orta -
Doğuya hâkim vaziyette bulunması yönünden 
de meseleyi ayrıca dikkate almak icabeder. Ger
çekten de Osmanlı Devletinin yükseliş devirle
rinde Kıbrıs'ın bu önemi göz önünde tutularak-
tır ki, büyük zahmetlere katlanılmış ve iki yıl 
süren savaş sonunda binlerce ölü ve maddi fe
dakârlık pahasına Kıbrıs, Türk Devletine ilhak 
edilmiştir. Osmanlı Devletinin bu yükseliş dö
nemini, yine hepimizin bildiği gibi, bir gerileme 
devri izlemiştir. 19 ncu yüz yılda Osmanlı Dev
letinin bilhassa Batı kapitalizminin ve emperya
lizminin etkisi altma girmesi bu çöküşü son de
rece hızlandırmıştır. Bu etki altına girişin Os
manlı Devletinin parçalanmasmdaki rolünü ve 
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Osmanlı Devletinin ekonomik hayatındaki kö
tü sonuçlarını burada tafsile lüzum görmüyo
rum. Hep biliyoruz, 18 nci yüzyılın sonuna ka
dar Osmanlı Devleti bir sanayi devletiydi. - Ve
nedik, donanmasını Osmanlı Devletinin tezgâh
larında yaptırırdı, 18 nci yüz yılın sonuna ka
dar bu durum devam etmiştir - bu tarihten son
ra Avrupa'nın sanayi mamulleri ihraçeısı bir du
ruma gelmesi bizi yavaş yavaş bir yarı sömürge 
haline getirdi. İşte Kıbrıs'ın, milletlerarası işti-
haiarı üstüne çekmesi, 19 ncu yüz yılın hep bil
diğimiz fırtınalı ikinci yarısına rastlar. O tari
hin, yani 19 ncu yüzyılın ikinci yarısında yazıl
mış. olan seyahatnameler ve siyasilerin hâtıra
ları gözden geçirilecek olursa, İngiliz İmparator
luğu için Kıbrıs'ın nasıl bir mâna taşıdığı açık
ça görülür. O tarihlerde Orta - Doğu üzerinde 
bir tarafta Fransa'nın, bir tarafta İngiltere'nin, 
bir tarafta Rusya'nın ve birkaç sene sonra da Al
manya'nın iddialı oldukları bilinmektedir. İşte 
Kıbrıs İngiliz İmpartorluğu için Orta - Doğuyu 
nü tuzu altına almak ve Hindistan yolunu da 
garanti etmek için ele geçirilmesi zorunlu bir üs 
olarak görülmüştür. Ve yine hep bildiğimiz gibi 
1878 Türk - Rus harbinin bizim aleyhimize sonuç
lanmasından istifade eden İngiliz Hükümeti, Pa
dişahı ve Babıâliyi Kıbrıs'ı kendilerine terk et
mek hususunda sıkıştırmaya başladılar. Gerekçe 
Türkiye'yi, gelecek bir Rus saldırısına karşı ko
rumaktı. Kıbrıs'ın hâkimiyeti Osmanlı Devle
tinde kalmak şartı ile İngiltere'ye devrini ka
bul eden bu anlaşma, bu tazyikler altında ve 
bu gerekçe ile imzalandı ve 1878 de Ada fiilen 
İngiltere İmparatorluğunun işgali altına girdi. 
Burada belirtmek istediğim nokta Kıbrıs'ın em
peryalist emellerde bütün istikaları üzerine çe
ken çok önemli bir mevkie sahip olmasıdır. 
Kıbrıs'ın coğrafi durumunda 1878 yılından bu 
yana her hangi bir değişiklik olmadığına göre 
emperyalist emeller bakımından taşıdığı önem 
değişmemiştir. Bu önem günümüzde de daha kat
merli olarak kendisini hissettirmektedir. 1914 
Harbinde Kıbrıs tek taraflı olarak İngiltere ta
rafından ilhak edildi ve yine hep bildiğimiz gi
bi Kurtuluş Savaşımız sonunda Lozan Aııdlaş-
ması ile bu Andlaşmanm 20 ve 21 nci maddele
riyle Kıbrıs üzerindeki İngiliz hâkimiyetini biz 
de tanıdık ve 1914 e râci olmak üzere, yani geç
mişe şâmil olmak üzere tanıdık ve Kıbrıs İn
giliz İmpartorluğunun bir ülkesi haline geldi. 
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Sayın milletvekilleri; 195^ - .1955 yıllarına ge
lene kadar Türkiye için Kıbrıs diye bir mesele 
olmadı. Hattâ Lozan Anlaşmasının 21 nci mad
de hükmü vatandaşlık bakımından Kıbrıslılara 
bir seçme hakkı tanıdığı için ve Türk vatandaş
lığını seçen Kıbrıslılar 12 ay içinde Kıbrıs ada
sını terke mecbur bulundukları için Kıbrıs'taki 
soydalşarımızm sayısı yavaş yavaş azalmaya baş
ladı. Buna mukabil Kıbrıs'taki Rum cemaatinin 
sayısı kabardı. Sayın milletvekilleri Ada daha 
İngilizlere terk edildiği tarihten itibaren Rum 
azınlığının İngiltere İmparatorluğuna karşı di
renmelerine şahit oluyoruz. Rumlar önce Ada
da bulunan ve mahallî işleri yürütmekle vazi
felendirilmiş mecliste temsil edilmeyi istedi
ler. Daha sonra temsilci sayısının çoğaltılması 
hususunda direndiler. Daha sonra iç muhtari
yet istediler. Ve nihayet Şelf Determination üze
rinde karar kıldılar. Tabiî bu istekleri uzun yıl
lar boyunca sürdü. Ve bu isteklerini Rumlar 
zor kullanmak suretiyle de İngiltere'ye dayat
mak için harekete giriştiler. Bunların en kan
lısı 193.1 yılında oldu. Rumlar bu tarihte İngi
liz İmparatorluğunun hâkimiyetine karşı ayak
landılar. Vilâyet konağına hücum ettiler, yak
tılar. Yüzlerce - iki taraftan - ölü verildi ve İn
giltere 1931 den 1941 e kadar Kıbrıs'ta olağa
nüstü hal ilân etti. 

Sayın milletvekilleri; bu izahatı bugünkü du
dumu daha iyi açıklıyabilmck için arz ediyorum. 
Yani bir yönden adanın İngiliz İmparatorluğu 
için önemini, bir yönden de Yunanistan'ın 19 ncu 
yüzyıl içinde başlamış olan Osmanlı Devletin
den kopma hareketlerinin, sonradan büyük Yu
nanistan idealini gerçekleştirme yönüne yönelmiş 
bulunduğunu iyice belirtmek için Kıbrıs üzerin
deki istekleri tafsilâtı ile arz ediyorum. İkinci 
Dünya Savaşı bittikten sonra bu hareketlerin da
ha sistemli bir şekil aldığını görüyoruz. İngiliz 
İmparatorluğunun adadan çekilmesi ve adanın 
Yunanistan'a ilhakı konusunda Yunanlıların ta
lepleri biribirinin peşini kovalamış, İngiliz İm
paratorluğu ise, kendi hâkimiyetini sürdürmek 
için pek önemli saydığı Kıbrıs'ı eklen çıkarma
maya kararlı bulunmuştur. Özellikle Süveyşi 
kaybettikten sonra Kıbrıs İngiliz İmparatorluğu 
için vazgeçilemez bir müstahkem mevki olmuş
tur. Fakat 2 nci Dünya Savaşından sonra müs
temlekeciliğe karşı uyanan cereyanlar ve 40 yıl 
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önce Türkiye'nin yaptığı kurtuluş savaşını ör
nek alan ve zincirleme devam eden kurtuluş sa
vaşları karşısında müstemlekeci bir tezin savu
nulması da artık mümkün olamamıştır. Şu iki 
zıt akını telif etmek durumunda bulunan İngil
tere, bir taraftan Kıbrıs'taki üstlerini muhafaza 
etmek ister, bir taraftan millî kurtuluş hareket
lerine karşı koymaktan çekinir... İngiltere 1955 
yılında - 1954 te Kıbrıs meselesi Birleşmiş Mil
letlere sunulmuşta - 1955 yınıda Londra'da bir 
konferans tertiplemiştir. Bu konferansa Türki
ye'yi de davet etmiştir. 

Sayın Milletvekilleri; 

1954 te EOKA gizli cemiyetinin tethiş ha
reketleri Kıbrıs'ta başlar. O tarihlerde zama
nın Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü Mecliste be
yanat verir ve «Kıbrıs diye bir dâvamız yoktur.» 
der. Bundan bir yıl sonra aynı Hükümet Lond
ra'ya konferansa davet edilir. Şimdi bir taraftan 
Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgisinin İngiliz Hüküme
tince tanınmış olmasına sevinmemek mümkün 
değildir. Gerçekten konferanstan birkaç ay ön
ce Mac Millân Hükümeti adına Parlâmentoda 
konuşan Selvyn Loyd, «Yunanistan'ın şelf de-
termination taleplerini İngiltere prensip itiba
riyle kabul eder. Ancak buna mutavaat ettiği
miz takdirde birtakım milletlerarası ihtilâtlara 
yol açılacaktır. Çünkü bu takdirde Türkiye Lo
zan Andlaşmasmın bâzı hükümlerini yeniden söz 
konusu .edecek, 12 Ada, Kıbrıs ve Batı - Trakya 
üzerinde hükme bağlamış olan durumların reviz
yonu hususuna gidecektir.» der. Böylece İngil
tere'nin takibettiği politika beliriyor. Yani Tür
kiye'yi konferansa davet edecek Kumların kar
şısına Ada'daki Türk soydaşlarımızı çıkaracak. 
O zamana kadar EOKA mn kendisine tevcih et
miş olduğu hareketi, tethiş hareketlerini Türkler 
üzerine çekecek ve kendisi üçüncü bir devlet, 
hakem durumunda Kıbrıs'taki üstlerini muhafa
za etmek imkânını bulacaktır. 

Londra Konferansı bu şartlar altında açıldı. 
Londra Konferansına Türk Heyeti şu tezle git
t i : 

«Ada İngiltere'ye terk edilmiştir, fiilen İn
giliz hâkimiyeti altındadır. Eğer İngiltere Ada'-
dan çekilecekse Ada sahibi aslisine avdet etme
lidir. Çünkü; Yunanistan'ın Ada üzerinde hiçbir 
hakkı yoktur. Hiçbir zaman Kıbrıs Adası Yu
nanistan hâkimiyeti altında bulunmamıştır.» Bu 
tez ileri sürüldü, 

Ancak, takdir buyurursunuz ki ; bu tezi 
Londra Konferansında o günkü şartlar altında 
yürütmek pek mümkün değildi. Neden mümkün 
değildi? Çünkü; Türkiye'miz uzun yıllardan be
ri bilhassa 1950 ve 1960 yılları arasında emper
yalist devletlere tâviz verme politikası içinde bu
lunuyordu ve bu devletlerden bir tanesi de İn
giltere idi. 

Bu itibarla böyle bir tezin o şartlar altın
da yürütülmesine politika münasebetlerimiz el
verişli' değildi. Nitekim konferansta bir uzlaş
ma ve anlaşma zemini bulunamadı. Bu tarihten 
sonra da hakikaten tethiş hareketleri Kıbrıs'
taki Türk toplumunu hedef almaya başladı. 
Bu arada İngiltere'nin adaya yeni bir statü 
vermek için teşebbüsleri oldu. Bu teşebbüsler 
daha çok bir iç muhtariyet verilmesi, cemaat 
haklarına, her iki cemaatin de hakkına saygı 
gösterecek bir iç idare kurmak merkezinde idi. 
Fakat bütün plânlarda İngiltere ısrarla bir 
nokta* üzerinde duruyordu. O da İngiltere'nin 
dünyadaki sorumluluğu, özellikle Orta - Doğu'-
daki mükellefiyetlerini yerine getirmesi bakı
mından Ada'daki üstlerini mutlaka muhafaza 
etmek zorunluluğu idi. Yani İngiltere diyordu 
ki, «Biz Ada'ya bir iç muhtariyet verebiliriz, 
fakat Ada'daki üstlere dokunulmaması bizim 
asli arzumuzdur. EOKA'nın tethişçi hareketle
ri devam ediyor ve. dünyada da durum yavaş 
yavaş değişmeye başlamıştır.» 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs'ı incelerken, 
Kıbrıs üzerindeki politikamızı tâyine çalışırken 
ve Kıbrıs'taki gelişmeler değerlendirilirken, 
bunu tek başına değil, ama dünyadaki değişme
ler içinde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 
1945 yıllarında, 1957 -1958 yıllarına geldiğimiz 
zaman dünyada da birçok değişiklikler olmuş
tur. Bu değişikliklerin hiç şüphesiz en önem
lisi, o zamana kadar bağlı, esir olan milletle
rin bir bir kurtuluş hareketlerine girmiş ol
malarıdır. Atatürk'ün, daha 1922 -1924 yılların
da bu kurtuluş hareketlerini sezdiğini bugün 
nutuklarını okurken görüyoruz. Gerçekten 
1922 de yaptığı bir konuşmada, «Mazlum mil
letlerin mutlaka zalimlerin pençesinden kurtu
lacaklarına» işaret etmiştir. 1924 te Dumlupı-
nar'da yaptığı bir konuşmada da, büyük Mey
dan Muharebesini tasvir ederken, «Tarihin bir
çok katî neticeli meydan muharebeleri kaydet
tiğini» işaret ettikten sonra, «Burada cereyan 
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eden ve zafere ulaştırılmış olan meydan muha
rebesi tarihin şimdiye kadar kaydettiği en bü
yük meydan muharebesidir. Bunun önemi, yal
nız bizim tarihimiz açısından değil, bilhassa 
mazlum milletlerin tarihi açısından böyledir.» 
demişti. 

Sayın milletvekilleri, ne acı bir tecellidir ki, 
Büyük Atatürk'ün bu işaretini, izinde olduğu
muzu daima tekrar ettiğimiz halde esefle kay
dedelim ki, izliyemedik ve politikamızı, dış po
litikamızı bu istikamette yürütemedik. 

1959 senesinde başlıyan müzakereler, hep 
bildiğimiz gibi Zürich ve Londra antlaşmala
rının imzalanması, bundan sonra da Lefkoşe 
antlaşmalarının imzalanmasiyle sonuçlandı. 
Böylece Türk - Rum cemaatlerinin ortak yö
netimi altında bağımsız bir Kıbrıs Cumhuri
yeti doğmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs Cumhuriyeti 
doğdu ama, yaşaması için gereken hukukî, po
litik ve fiilî teminat alınmadı. Nitekim Kıbrıs 
Cumhuriyetinin daha ilk günlerinden beri, 
Kumların Kıbrıs Anayasasına saygılı olmadık
larını gösteren işaretler birbirini kovalamaya 
başlamıştır ve hep hatırlıyacağımız gibi 1963 
yılının Aralık aylarında Rumların tethiş hare
ketleri bir katliam halini aldı. (A. P. sırala
rından «esasa geç» sesleri.) Bu tarihe kadar 
biz, Kıbrıs ihtilâfının çözümünü İngiltere'den 
ve Amerika'dan beklemiştik. Bu tarihten sonra 
da çözümü yine bu devletlerdelı bekledik. İh
mal edilen bir nokta vardı; o da şudur : Bu 
devletlerin, yani gerek Amerika'nın, gerek İn
giltere'nin Kıbrıs anlaşmazlığını çözmek duru
munda kaldıkları zaman, Türkiye'nin lehinde 
değil, Yunanistan'ın lehinde davranmış olduk
larıdır. Bu husus belki tereddütle karşılanabi
lir. Çünkü düşünülebilir ki, gerek Yunanistan, 
gerek Türkiye NATO ittifakı içindedirler ve 
bu iki devletin yanında yer almışlardır. Şu hal
de Amerika ve İngiltere'nin Yunanistan lehin
de olmaları ilk bakışta anlaşılmıyabilir. 

Sayın milletvekilleri, milletlerarası politika
yı ve politikadaki davranışları iyice anlamak 
için milletlerarasındaki iktisadi münasebetleri 
gözden kaçırmamak gerekir. Yunanistan ilk 
kurulduğu tarihten itibaren İngiliz İmparator
luğunun kanadı altında gelişti ve Yunanistan*-

da milletlerarası sermaye çevreleri ile başabaş 
ortaklık kurmuş büyük sermayedarlar yetişti. 
Bizdeki durumdan farklı bir durumda idi. Yu
nanistan'da bir Zaharyof, bir Averof, bugün 
bir Niarkos, bir Onassis büyük servet sahibi, 
Batının büyük sermaye sahibi her hangi bir 
firmasiylc boy ölçüşebilecek güçte ortaklık kur
muş kimselerdir. Bunun etkisini hesaba katmak 
lâzımdır. 

İkincisi, Yunanistan Batıya kültür bağla-
riyle bağlı idi. Batı medeniyetinin beşiği ol
duğu fikrini, bütün Batılılar daha ilkmektep 
sıralarından hayatlarının sonlarına kadar tek
rar tekrar duyarlar. Beri yandan, hıristiyan 
dini de ayrı bir bağlantı meydana getiriyor. 
Binaenaleyh, bütün bu noktaları göz önüne 
alırsak, ihtilâfın tercihan Yunanlıların lehine 
çözümleneceğini anlamak güç olmaz. 1963 olay
larına gelene kadar biz Kıbrıs ihtilâfının müt
tefiklerimiz tarafından lehimize çözüleceği 
inanciyle hareket ettik. 1963 olayları, öyle zan
nediyorum ki, o zamanın Hükümetinin gözünü 
açmış olmalıdır. Gerçekten 1964 yazma doğru 
zamanın Başbakanı, hâdiseleri yakından izle
miş olanları hayrete düşüren, bir demeç verdi 
ve dedi ki : «Ben Amerikan ittifakına inan
mıştım. Şimdi bu inancımdan dolayı pişmanlık 
duymaktayım ve Türkiye gerekirse yeni bir 
dünyada yerini alabilir.» Hemen ilâve edeyim 
ki, bu sözlerin gazetelerde yayınlandıktan sonra 
Başbakan adına tekzibedildiğini de gördük, ama o 
tarihten sonra Türkiye dış politikasında bir süre 
yeni bir havanın esmiş olduğu da bir gerçektir. 
Gerçekten bu tarihten sonra donmuş, seyyali-
yeti olmıyan dış politika yerine daha seyyal, 
daha oynak, Türkiye'nin millî menfaatlerine 
daha uydurulmuş bir politika izleme teşebbüs
leri oldu. Bu politika memleketimizde son yıl
larda gelişmeye başlıyan Atatürk dış politika
sına dönüş eğiliminin bir neticesi olarak müta
lâa edilebilir. Henüz aradan geçen olaylar ve 
hükümet değişikliklerine rağmen bu politika 
istikametinde olduğumuza inanmak isteriz, Tür
kiye İşçi Partisi olarak. Çünkü, deminden beri 
arz etmek ve belirtmek istediğim olayların sey
ri takibedilince, Türkiye'nin felâketinin Ata
türk dış politikasından ayrılmakla başladığı 
herhalde belirmiş bulunmaktadır. 

_ 3 0 -
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Şimdi, Birleşmiş Milletlerin bir kararı, Tür
kiye'yi bir seçim yapmak mecburiyeti karşısın
da bulunduruyor. 

Ne yapacağız? Elimizdeki kozlar nelerdir? 
Sayın milletvekilleri, bu hususlarda hüküm ver
meden önce, Birleşmiş Milletlerdeki oylama so
nuçlarının bir tahlilini yapmak zarureti vardır. 
Ancak bu tahlil sayesindedir ki, bizim (milletler
arası münasebetlerde hangi çevrelere dayanabile
ceğimiz, hangi devletlerle gerçek dostluk müna
sebetleri kurabileceğimiz belli olacaktır. Birleş
miş Milletlerdeki oylama, hepimizin bildiği gibi, 
NATO ittifakı içinde yer almış devletlerin, son 
bir tahlil ile, bizim aleyhimizde tecelli eden çe-
kinserliklerine yol açtı. Çekinser oy vermek, Bir
leşmiş Milletlerdeki ortam göz önünde tutulursa 
şüphesiz Türkiye'nin aleyhinde sayılmak icabe-
der. Çünkü 24 1er karar tasarısı kısa bir süre 
içinde 31 taraftar bulduğuna göre, genel kurul
daki oylamada bu tasarının çoğunluğu sağlıya-
cağı meydana çıkmıştır. Hal böyle iken NATO 
da müttefikimiz olan devletlerin, «İki müttefiki
miz arasında bir tercih yapmıyalım» gerekçesiy
le çekinser oy vermiş olmaları, Yunanistanı ter
cih ettiklerini gösterir. Çünkü çekinser oy kul
landıkları zaman Yunanistanm lehinde oy kul
landıklarını, neticenin Yunan tezi lehinde olaca
ğını biliyorlardı. NATO devletleri arasında Bir
leşik Amerika'nın lehimizde oy kullanmış olması 
teşekküre şayandır. Ancak, Amerika'nın her za
man kendisi ile beraber oy kullanan devletleri 
bu sefer peşinden sürüklememiş olması da her 
halde dikkat çekicidir. 

Sovyetler bloku keza çekinser oy kullanmış
tır. Yıllardan beri münasebetlerimizin dostane 
olmadığı göz önünde bulundurulursa, Sovyetler 
Birliğinin Türkiye aleyhinde oy kullanması na
sıl olurdu. Yani 32 lerin karar suretine müspet 
oy vermesi gerekirdi. Ama son yaklaşma teşeb
büslerinin Sovyetleri çekinser oy kullanmaya 
götürdüğünü tahmin edebiliriz. Ve öyle sanırız 
ki, bu tahminimiz hatalı değildir. Şüphesiz Sov
yetler Birliği çekinser oy kullanmak suretiyle 
tıpkı NATO Devletleri gibi, neticenin Türkiye'
nin aleyhinde olacağını bilerek oy kullanmış
tır. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — İstihbaratın 
mı vardı? 

T. 1. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (Devamla) — İstihbaratım, malûma

tımdan ibarettir, gerçeklerin bilim açısından de-
j ğerlendirilmesinden ibarettir. 

Üçüncü Dünya devletlerinin tutumuna gelin
ce : 

Sayın milletvekilleri bu tutum milletlerarası 
1 münasebetleri yakından izlemiş olanları her hal

de şaşırtmamıştır. Biz yıllardan beri, yirmi yıl-
ı dan beri bütün milletlerarası meselelerde bu dev

letlere karşı çıktık. Birleşmiş Milletlerde karşı 
i çıktık. Beyanatlarda karşı olduğumuzu söyledik. 
| Nerede bir kurtuluş savaşı yapan memleket var-
ı sa ve nerede onun karşısında zalim bir emper

yalist devlet varsa, biz daima emperyalist dev
letin safında yer aldık. Birleşmiş Milletlerdeki 
oylamalarda da böyle oldu. Teker teker saymayı 
zait addediyorum. (Soldan, «Macaristan'da öy
le olmadı, Macaristan'dan ne haber», sesleri) 

Bâzı arkadaşlarımızın milletlerarası münase
betleri izlerken sadakatle değerlendirmediklerini 
buradaki müdahalelerinden anlıyorum. Binaen
aleyh üçüncü dünya devletlerinin, hele Kahire 
konferansından sonra bize cephe alacakları bu 
konuda belli idi. Neden cephe alacaklardı?.. Bı
rakalım hissî tarafını, şimdiye kadar bu devlet
lerin dâvalarını samimiyetle tutmamış olduğu
muz keyfiyetini bir yana, bırakalım, fakat her 
şeyden evvel Kıbrıs dâvasını bu devletlere anla
tamamışız. Kahire Konferansı bizim iki temsil
cimizin huzurunda cereyan etti. Fakat askerî 
bloklara dâhil olduğumuz için konferans salonu
na bu iki temsilcimiz alınmadı. 

Buna mukabil Makarios, konferansa katıldı 
ve hiç Enosisten bahsetmeden hareketinin bir 
millî kurtuluş hareketi olduğunu bu konferansa 
iştirak eden devletlere inandırdı, kabul ettirdi. 
Kendisi İngiliz İmparatorluğuna, emperyaliz
mine ve sömürgeciliğe karşı savaşan bir kahra
man olarak Kahire Konferansında bu devletle
rin gözünde yer aldı. Şüphesiz Makarios'un bu 
ustalıklı oyunu gerçeği ifade etmiyordu. Ama 
biz bunun gerçeği ifade etmediğini bu devletle
re anlatamadık, anlatmak imkânını bulamadık. 

i Böylece Birleşmiş Milletlere mesele geldiği za
man, neticenin aleyhimizde olacağı belli idi. Oy
lamadan sonra aleyhimizde oy kullanmış olan 
üçüncü dünya devletleriyle gazeteciler konuş
muşlar. Hepsi de «Biz Türkiye'nin aleyhinde oy 
vermedik, biz sömürgeciliğin aleyhinde oy ver
dik» diyorlar. Sayın milletvekilleri bundan son-

I raki politikamızı, dış politikamızı doğru amaç-
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lara doğru yöneltmemiz ve Türkiye'nin gerçek 
millî menfaatlerine uygun bir dış politika izli-
yebilmemiz için, üçüncü dünya devletlerinin bu 
cevabını değerlendirmemiz ve bundan çıkacak 
neticeler üzerine eğilmemiz icabeder. 

Gerçekten de bu devletler Türkiye'nin aley
hinde değillerdir. Yıllarca Türkiye'ye tek kur
tuluş ümidi gözüyle bakmışlardır. Türkiye on
lar için ilk millî kurtuluş savaşı vermiş ve ka
zanmış devletti. Ve hepimiz duymuşuzdur, her 
birinin başucunda Atatürk'ün resmi vardır. 
Ama ne çare ki, Türkiye, Atatürk Türkiye'si 
olmaktan çıkma eğilimi içerisine girmiştir ve 
kurtuluş savaşı yapan hakların karşısında yer 
almıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin Atatürk 
dış politikasına dönmesi için sağlam dayanaklar 
ararken, üçüncü dünya devletlerinin bu duru
munun gözden kaçırılmaması icabeder. 

Biz, üçüncü dünya devletlerine uzun yıllar 
küçümsiyen bir gözle baktık. Sırtımızı büyük 
devletlere dayadığımız için bunlara karşı ayak
lanan Afrika'nın ve Asya'nın küçücük devletle
rini fazla ağırlıkta bulmadık. 

Burada Kıbrıs kararı hakkında açıklamada 
bulunan Sayın Dışişleri Bakanımız, bu noktaya 
yine temas ettiler ve bunlar nüfusları az sayıda 
devletler oldukları halde, Birleşmiş Milletlerde 
oy hakkına sahibolmalarını âdeta küçümser bir 
eda ile yerdiler. Halbuki bakınız netice nasıl 
oldu : 

Daha dün esir birer ülke olan devletler Bir
leşmiş Milletlerde ağır basarak dünya politika
sını etkiliyen kararlar aldılar. Yalnız Kıbrıs ko
nusunda değil, müdahale konusunda, yabancı 
üsler konusunda da kararlar aldılar. Binaen
aleyh biz dış politikamıza yeniden yön verirken 
Kıbrıs olayları gözümüzü açmış olmalıdır. Dış 
politikamıza yeniden yön verirken bu hususu 
gözden kaçırmamak mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi geliyorum eli
mizde bulunan kozlara : 

Bir kere Zürih, Londra ve Lefkoşe andlaş-
maları hukuk alanında yürürlükte bulunan ve
sikalardır. Bunda hiç kimsenin şüphesi olma
sın. Gerçi uygulanamaz, tamamen uygulanamaz 
haldedirler. Ama hukukan muteberiyetlerinden 
bir şey kaybetmemişlerdir. Hepinizin bildiği gi
bi devletler hukuku, andlaşma ve sözleşmelerin 

tek taraflı olarak yürürlükten kaldırılmasını 
kabul etmez. Eğer o sözleşme ve andlaşmalarm 
tadilini gerektiren yeni inkişaflar varsa, o za
man taraflar masaya oturur, yeni şartlara göre 
yeni sözleşmeler yaparlar. Andlaşmalarm yürür
lükte olması fakat bu andlaşmalarm ve Anaya
sanın fiilen Kıbrıs Rum Hükümeti tarafından 
çiğnenmiş olması da bir yeni hukukî netice do
ğurur. Makarios Hükümeti meşru bir hükümet 
değildir. O halde nedir? Fiilî bir hükümettir. 
Sayın milletvekilleri, fiilî hükümetlerle meşru 
hükümetler konusu, devletler hukukunda ters 
bir oran içinde mütalâa edilir. Fiilî hükümet
lerin tanınması iki şarta bağlıdır. 

1. Fiilî hükümetin ülke üzerine otoriteyi 
tesis etmesi ve vatandaşlar tarafından kabul 
edilmesi. 

2. Milletlerarası münasebetlerde andlaş-
malara ve devletler hukukuna saygılı olacağı 
hakkında inan ve güven vermesi. 

Makarios Hükümeti kendi taahhüdü altında 
bulunan Anayasayı, iktidara geldikten sonra, 
sistemli olarak çiğnemiş ve nihayet bunu tanı
madığını ilgili devletlere resmî bir belge ile bil
dirmiştir. Şu halde mesnedini, hukukî dayana
ğını kaybetmiştir. Fiilî bir hükümettir. Fakat 
Kıbrıs Adası üzerinde sulh ve sükûnu temin et
mek şöyle dursun, bilâkis kanlı çarpışmalara 
sebebolmuş, katliamlar tertip ve tahrik eylemiş
tir. Bundan dolayı fiilî bir hükümet olarak da 
muhatabolma hakkını yitirmiş durumdadır. 

ikincisi, milletlerarası andlaşmaları, kendi 
imzasını taşıyan andlaşmaları hiçe saydığını de
falarca söylemiştir. Türkiye artık Makarios Hü
kümetini muhatap saymadığını ilân etmelidir. 
Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Makarios'u 
muhatap saymamalıdır. 

İkincisi, Birleşmiş Milletlerde Makarios Hü
kümetini muhatabolarak kabul etmemelidir. Çün
kü, bu anlaşmalar Birleşmiş Milletlere de tescil 
edildi. Tescilin hukukî bir mânası vardır. Pak
tın 108 nci maddesine göre tescil edilen anlaşma
lar, Birleşmiş Milletler organizasyonu içinde de 
muteberlik kazanmış olurlar; taraflarca ve üçün
cü şahıslarca Birleşmiş Milletler organları karşı
sında dermeyan edilebilirler. Hal böyle olunca 
tescil ettirmiş olduğu bir anlaşmayı hiçe sayan 
bir Hükümeti, Birleşmiş Milletlerin meşru bir 
Hükümet olarak kabul etmemesi gerekir. Bu 
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noktalardan hareket ederek Kıbrıs politikasını 
şöyle bir sonuca bağlamalıyız; Türkiye işçi Par
tisi olarak görüşümüz şudur: Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti, Kıbrıstaki birliği muhafazaya 
devam etmelidir; zamanı gelince birliği değiştir
melidir ve şimdiden, Kıbrıs Rum Hükümeti mu
hatabı olmıyacağı için, Yunanistan'ı muhatap 
sayarak, Kıbrıs'taki Silâhlı Kuvvetimize ve Kıb
rıstaki soydaşlarımıza yapılacak silâhlı saldırının 
cevapsız kalmıyacağını, bunu bir savaş sebebi 
(Casus belli) sayılacağının Yunanistan'a şimdi
den açıkça ifade etmelidir. Şüphesiz Türkiye ba
rışçı bir devlettir. Bu ihtarın her hangi bir sal
dırı niyetine dayanmadığını söylemeye bile lü
zum yoktur. Ama Kıbrıs dâvasının başından be
ri müzakere masasına muhataplarını oturtmak 
için uğraşmış ve bunda muvaffak olamamıştır. 
Bundan dolayı bu son ve kesin ihtarı Hüküme
timizin, Yunanistan'a ve Birleşmiş Milletlerin 
bütün üyelerine duyurması, bize zorunlu -gözük
mektedir. Buna paralel olarak Türkiye hariciyesi 
kesif bir propaganda faaliyetine geçmelidir. 
Üçüncü dünya devletlerine ve bütün dünya dev
letlerine Türkiye'nin hakikî maksatlarını gerçek
çi bir dille anlatmalıdır. Bunun için de Türki
ye'nin emperyalist emellere alet olmıyacağını, dış 
politikasını yeniden gözden geçirerek cihana is
pat etmiş olması lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs meselesinin Tür
kiye lehinde çözülmesi buna bağlıdır. 

Peki, Kıbrıs için Türkiye'nin tezi ne olmalı
dır? Sayın Suad Hayri Ürgüplü'nün açıkladığı
na göre Türkiye şimdiye kadar Kıbrıs'ta ne is
tediğini açık olarak ortaya koymamıştır. Ger
çekten de Kıbrıs hakkında ileri sürülen ve bo
yuna değiştirilen tezler göz önünde tutulursa 
Türkiye'nin oturmuş bir görüşü olmadığı anla
şılır. Bundan böyle Türkiye'nin değişmez ve Tür
kiye Millî menfaatlerine yüzde yüz uygun bir 
tezle ortaya çıkması, aynı zamanda da bu tezin 
insanlık dünyası tarafından benimsenmesi, özel
likle üçüncü dünya devletleri tarafından benim
senmesi şarttır. Aksi halde millî menfaatlerimize 
uygun da olsa, dünyaya kabul ettiremiyecek 
olursak o tez hiçbir netice istihsaline yarıyamaz. 
İleri süreceğimiz tez, hem millî menfaatlerimize 
yüzde yüz hizmet eden bir mahiyet taşımalı, hem 
de bilhassa 3 ncü dünya devletlerince sempati 
ile karşılanmalıdır. Böyle bir tez nasıl olmalı
dır? Bizim kanaatimiz şudur: Kıbrıs, askerî üs-

lerden temizlenmeli, milletlerarası garanti altın
da tarafsızlaştırışlmalı ve her iki cemaatin eşit 
haklarına dayanan federatif, bağımsız bir ülke 
haline konulmalıdır. Bu tezi müzakere etmek 
için de Türkiye, İngiltere'yi, Yunanistan'ı ve 
Kıbrıslı Rum ve Türk cemaatlerini, bir de Bir
leşmiş Milletler temsilcisini bir yuvarlak masa 
konferansına çağırmalıdır. Bu tezimizi önce bü
tün dünya milletlerine ve bilhassa üçüncü dünya 
devletlerine anlattıktan sonra ve Kıbrıs'taki as
kerî kuvvetlerimizi ve silâhlı Kuvvetlerimizi ora
da muhafaza edeceğimiz ve buna yapılacak silâh
lı saldırının bir harb sebebi, bir «Casus belli» 
olacağını hiçbir şüpheye ve tereddüde mahal ol-
mıyacak şekilde kesinlikle ifade etmemiz halinde 
Kıbrıs dâvasının Türkiye'nin menfaatlerine uy
gun bir çözüme kavuşacağı kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, benim uzunca süren iza
hatımı dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için he
pinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (T. 1. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Daha evvel açık oylarınıza su
nulmuş olan bâzı kanun tasarılarının oylama so
nuçlarını arz ediyorum: 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına (355) arkadaşımız iştirak etmiş 
(332) kabul, (10) ret, (13) çekinser oy kullanıl
mıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanunun açık oy
lamasına da (369) arkadaşımız katılmış, (345) 
kabul, (13) ret, (11) çekinser oy kullanılmıştır. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısının oylamasına (325) arkadaşı
mız iştirak etmiş, (313) kabul, (6) ret, (6) çe
kinser oy kullanılmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sa
yın Başkan; bir hususu tavzih etmeme müsaa
de buyurur musunuz? Sürçü lisanla söyleme
mem lâzımgelen bir hususu söylemiş bulunuyo
rum. Müsaade buyurursanız tavzih edeyim bu
nu efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
T. 1. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 

AYBAR (istanbul) — Sayın milletvekilleri; 
Türkiye ?nin davetini zorunlu gördüğümüz yu
varlak masa konferansına iştirak edecek taraf-
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lan sayarken, İngiltere'yi de saydım. Bir dil 
sürçmesi oldu bu. T. 1. P. nin 1964 yılı 6 Eylü
lünden beri bilinen tezi, İngiltere'yi bu konfe
ransa davet etmemek yönündedir. Çünkü İn
giltere üst sahibidir orada ve bahis konusu 
konferans üslerin de tasfiyesini derpiş eden bir 
neticeyi sağlamak için toplanacaktır. 

Yalnız akla şöyle bir şey gelebilir: İngilte
re taraftır ve bilhassa üslerin tasfiyesinin gö
rüşüldüğü bir yerde kendisi de söz sahibi ol
mak ister. Önce Kıbrıs'ın genel olarak statüsü 

kararlaştırılır, prensipler karara bağlanır, üs
lerin fiilen kaldırılması meselesi bir mcsclei 
müstehire halinde bırakılır. Bundan ötürü de 
İngiltere'nin bu konferansa davet edilmesine 
lüzum yoktur, özür diliyerek Yüce Meclisi tek
rar saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19,30 da tekrar toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

mmm> 

IKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

KATİPLER : önol Sakar (Manisa), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 28 nci Birleşi 
minin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Genel görüşmelere devam ediyoruz. Söz sı
rası C. II. P. Grupu adına Sayın Nihat Erim'in
dir. Buyurun Sayın Erim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Sayın arkadaşlarım, 

Sözlerime başlarken, 20 - 21 Aralık 1963 ge
cesinden beri, iki yıldır sayıca ve silâhça ken
dilerinden kat kat üstün Rum ve Yunan sal
dırganlarına karşı soylarına yakışan bir kahra
manlık ve dayanıklıkla kendi varlıklarına, 
kendi haklarına ve Anavatan Türkiye'nin gü
venliğine yönelen bir tehlikeye insan üstü fe
dakârlıklarla karşı koymakta olan Kıbrıs Türk 
mücahitlerini ve başlarında Doktor Fazıl Kü
çük olmak üzere onların liderlerini hayranlık
la, şükranla anmak istiyorum. (Alkışlar.) 

Kıbrıs'lı soydaşlarımız, emin olabilirler ki, 
her an olduğu gibi bütün Türk Milleti onların 
kaderi ile eksilmiyen bir dikkatle ve önemle 
ilgilidir ve ilgisini devam ettirmektedr. («Bra
vo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Dışişleri Baka
nımız Birleşmiş Milletler Assamblesi ve Gü

venlik Konseyi toplantılarının ertesinde yurda 
dönmüş bulunuyor. Birkaç gün önce, bu kür
süde Birleşmiş Milletler Assamblesinde alınmış 
olan tavsiye kararını etraflı bir surette tahlil 
ve izah buyurdular. Sayın Dışişleri Bakanının 
haklı olarak işaret ettiği gibi bu Assamble ka
rarı bir tavsiyeden ibarettir, hukukî alanda 
bağlayıcı bir vecibe karakteri yoktur. Bu tav
siye kararı Birleşmiş Milletlerin 117 üyesinden, 
yarısından pek az bir fazlalıkla kabul edilmiş
tir. Bu tavsiye kararına dünya devlerinden 
başlıca sorumluluk taşıyan memleketler çekin-
ser kalmışlardır. Sayın Dışişleri Bakanımızın 
bu vadideki tahlillerine aynen iştirak etme
mek mümkün değildir. 

Ancak, şunu da biran gözden uzak tutma
mak doğru olur: Böyle bir karar bugün orta
dadır. Artık Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Mil
letler Assamblesinin almış olduğu tavsiye ka
rarı da dosyaya girmiştir. Bu karardan karşı
mızdakiler kendi bakımlarından istifade etme
ye çalışacaklardır ve Sayın Dışişleri Bakanı
mız daha New - York'ta iken Güvenlik Konse
yi toplantısında bu karardan istifade yolları
nı aramaya başlamışlardır. Bundan dolayı 
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ümidederiz ki ; Hükümet Kıbrıs meselesini bun
dan sonra takibederken, karar hakkındaki bi
zim görüşlerimiz muhafaza edilmekle beraber, 
karşımızdakilerin, bu karardan ne surette isti
fadeler sağlamaya çalışacağını her an hatırın
da bulunduracaktır. 

Sayın Dışişleri Bakanımız kararın oylan
masına temas buyurdukları zaman muhtelif 
devletlerin oylamada takındıkları tavırları da 
Yüksek Meclise izah buyurdular. Ben de C. H. 
P. Grupu Sözcüsü olarak, muhtelif devletlerin 
bu karara oy veriş tarzları ve bu vesile ile 
bellibaşlı devletlerin Kıbrıs dâvasında buhran 
patladığı andan bugüne kadar takibettikleri 
politikayı kendi görüşümüzden ve geçmiş olay
lara da dayanarak bir kere daha belirtmek is
tiyorum. önce kararı Assambleye sunmuş olan 
31, sonra bir devletin daha iltihakiyle 32 dev
letin ki, bunların başlıcaları yeni bağımsızlığa 
kavuşmuş Afrika ve Asya devletleri ve onlara 
üçüncü dünya denilen tarafsız «non engagĞ» 
ve Avrupa'dan, Asya'dan ve Afrika'dan ka'tıl-
mış olan devletler zümresidir. 

Sayın Dışişleri Bakanı, bu devletlerin kara
rı karşısındaki tutumlarını tahlil ederken, on
ların bağımsızlık, ülke bütünlüğü, tam hüküm
ranlık gibi prensipler karşısındaki aşırı duygu
lu oluşları hususuna dikkatimizi çekti. Gerçek
ten böyledir. Ancak şunu da kabul etmeli
yiz ki ; bu devletler üzerinde gerekli tesiri ya
pabilmiş olsa idik, böyle toplu bir halde gene 
Birleşmiş Milletler anlaşmasının anahükümlerin-
den, kaidelerinden biri olan muahedelere riayet 
prensibini zımnen ihmal eder bir mâna taşıyan 
bir karar suretine müspet olarak iştirak etmek
ten, belki birkaç tanesi alakonabilirdi. Meselâ 
geçen sene bu memleketlere, Parlâmentomuzdan 
sayın arkadaşların da iştirak ettikleri iyi niyet 
heyetleri gönderilmişti. O zaman duyduğumuza 
ve iyi niyet heyetlerine iştirak eden arkadaşları
mızın anlattığına göre bâzı memleketlerde bu 
iyi niyet heyetleri çok iyi karşılanmışlar, dâva
mızı anlamış oldukları, Kahirede yanıltılmış 
oldukları kendilerine ifade edilmiş, bu iyi niyet 
heyetlerinden bâzıları gittikleri memleketlerde 
şüphesiz buradan aldıkları salâhiyetle üniversi
telerimizde onların gençlerine burslar vadetmiş-
ler, bâzılarının Devlet adamlarını Türkiye'ye 
davet etmişler veyahut davet etmek ihtimalin

den bahsetmişler. Acaba bu teşebbüsler ve bu 
davranışlar sonradan ne yapıldı, nasıl bir so
nuca bağlandı? Yani sayın Dışişleri Bakanımız
dan rica edeceğim; bu devletler nezdindeki ça
lışmaların sonraki safhaları nasıl gelişti ve Bir
leşmiş Milletler toplantısına bu sene katılmadan 
önce bu devletler nezdinde şüphesiz yeni son
dajlar yapılmıştır, yapılmış olmak lâzımdır, bu 
sondajlardan ne gibi intibalar elde edilmiş ola
rak Nc\v - York'a gidildi1?. 

Sayın Dışişleri Bakanımız Arap memleketleri 
üzerinde özel bir önemle durdular. Gerçekten 
Arap memleketleri, bizim çeşitli yönlerden ya
kınlık duyduğumuz memleketlerdir ve onlarla 
iyi geçinmek isteriz, bizim onlara müteveccih 
bir dâvamız yoktur. Onların içinde bâzılarının 
bize müteveccih iddialarını zaman zaman gör
mekteyiz, onları da büyük, kuvvetli bir ağabe
yin müsamahası ile karşılamaktayız. Ancak 
Arap Devletlerinin bu defaki Genel Kurul As-
samble toplantısında, bizim bu anlayışımıza top
lu bir cevap vermediklerini de müşahede etmek
teyiz. 

Gene Arap memleketlerinden bahsederken 
bu bölgede bulunan Israile de temas etmeden 
yapamıyacağız. İsrail Devleti ilk kurulduğu 
günden itibaren Türkiyeyle iyi münasebetler 
idame etmiş bir Devlettir. Arap dostlarımızla İs
rail arasında çok çetin bir anlaşmazlığın sürüp 
gitmekte olduğunu biliyoruz ve bu olay bizi üz
mektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti kuruldu
ğu günden beri kendisinin üçüncü Devletlerle 
ilişkilerini başka bir Devletin veya başka bir 
devletler zümresinin tesiri altında onun hatırı 
için güdülen bir politika takibetmemiştir. Biz 
her Devletle münasebetlerimizi o Devletle ken
di aramızdaki menfaatlerimiz zaviyesinden tes-
bit ederiz. Medeni âlemde bu normal bir 
davranıştır. Umitdederiz ki, bizimle dostluk yap
mak istiyen her Devlet bunu böyle kabul 
edecektir, böyle kabul etmesi lâzımdır. Ve 
belki bir gün Arap memleketleriyle israil ara
sındaki bu sürüp giden üzücü anlaşmazlığın 
düzlüğe çıkarılmasında Türkiye müspet bir rol 
oynayabilir ve böyle bir müspet rol oynama 
fırsatı Türkiye'ye çıkarsa elbette bundan bü
yük bir bahtiyarlık duyarız. 

Değerli arkadaşlarım, Sovyet Bloku devletle
rin bu Assamble kararında çekimser davran-
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dıklarını görüyoruz. Kıbrıs dâvası patladığı 
günden itibaren Sovyetler Birliğinin takibettiği 
politika iki safhada mütalâa edilebilir : Bi
rinci safhasında Sovyetler Birliği enosise karşı 
olmakla beraber Yunanistan'ı ve Makarios'u des
teklemiştir. SiıTâh yardımı anlaşması yapmıştır, 
silâh göndermiştir. Hattâ son zamanlara ka
dar, biz 8 - 9 Ağustos 1964 te Kıbrıs'ı havadan 
bombalamak mecburiyetinde kaldığımız zaman, 
o -zaman Başbakan olan Kurucef Türkiye'ye mü
teveccih, Türkiye'ye karşı ağır bir ihtar be-
yantmda da bulunmuştur. Bundan sonra şu 
nokta da, Kıbrıs meselesi mütalâa edilirken, 
göz önünde tutulmak lâzımdır. Bizim mütte
fiklerimiz; Yunanistan ve Makarios ne zaman 
Türkiye Kıbrıs'a müdahale etmeye teşebbüs 
etmişse; Türkive'nin karşısında Sovyet tehdi
dini dikmişlerdir. Kıbrıs'a müdahale ederse
niz, Sovvetler Birliği sizin aleyhinize müda
hale eder sözü, bize, müttefikimiz Amerika ta
rafından dahi bir ihtar, bir tehdidolarak söy
lenmiştir. Kıbrıs'a 1964 Haziranında çıkarma te
şebbüsü, Amerika Birleşik Devletlerinin Bü
yük Meclisçe bilinen müdahalesi üzerine önle
nip ve. bu yol kesin olarak kapandıktan sonra 
o an için, bu Sovyet tehdidi tehlikesinin dere
cesini ve böyle bir tehlikenin Kıbrıs meselesin
de ortadan kaldırılp, kaldırılamıyacağmın Üçün
cü İnönü Koalisyon Hükümeti tarafından araş
tırılmaya başlanmaşiyle Türkiye Sovyet müna
sebetleri arasında ikinci safhaya geçilmiş oldu. 

Değerli arkadaşım o zamanki Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin Moskova'yı ziyaret 
etti ve 6 Kasım 1964 te yayınlanan müşterek 
bildiride Sovyetler Birliğinin dâvasına karşı tu
tumunda esaslı, yeni bâzı unsurlar belirdi. Bu 
unsurun en mühimi Kıbrıs'ta iki millî cemaa
tin yanyana yaşamakta oluşunun Sovyetler 
Birliğince kabul ve ilân edilişi ve bu iki millî 
cemaatin meşru kanuni haklarının gözetileceği 
bir hal suretinin bulunması zaruretine işaret 
edilmesidir. Hemen bunu takiben 1 - 2 ay sonra 
Gromiko'nun îzvestiya veya Pravda gazetesi 
muhabirine verdiği cevapta aynı fikirleri tek
rar etmekle beraber, Kıbrıs'ta tatbiki muhtemel 
rejimler arasında federatif sistemin de pekâlâ 
düşünülebileceğinin Sovyetler Birliği Hariciye 
Vekili tarafından beyan edimiş omasıdır ve 
yine bu Sovyetler Birliği ile devam eden iyi 
komşuluk, münasebetleri normalleştirme gayret

lerinin bir neticesi olarak eskiden Makarios'la ya
pılmış silâh yardımı anlaşması tekrarlanmamış-
tır. Makairios'ûn bütün müracaatlarına, istek
lerine rağmen yeni bir anlaşma yapmaya Sov
yetler Birliği gitmemiştir. Ancak şurasını da 
unutmamak doğru olur ki, Sovyetler Birliği de 
Kıbrıs'a dışarıdan her hangi bir Devletin mü
dahalesine işin başından sonuna kadar - ve son 
defa Assamble'deki delegelerin beyaniyle anlı
yoruz, bugün dahi - karşı olmuştur. Kıbrıs'ın 
askerlikten, üslerden tecridedilmesi tezini daima 
savunmuştur. Ama bağımsız, ama iki millî ce
maatin meşru haklarını tanıyan federatif bir 
sistem fikrini de Sovyetler Birliği kabul etmiş, 
mülayim karşılamış ve bu istikâmette yürü
meye koyulmuştur. Simdi bu defaki Assamble 
kararına Sovyetler Birliği Blokunun çekinser 
kalışını şu kısa geçmişin olaylarını ve Sovyet
ler Birliğiyle Türkiye arasındaki münasebet
lerin gelişmelerini göz önünde tutarak değer
lendirmek icabediyor. Acaba Sovyetler Birliği 
çekinser kalırken Kıbrıs için ileride seçilecek 
idare şeklinin fedaratif bir bağımsız Kıbrıs 
olmasından vazgeçileceği veya başka bir yola 
gidildiği intibaını mı almıştır da çekinser kal
mıştır; biz bu hususta bilgi sahibi değiliz. Sa
yın Dışişleri Bakanımız, Sayın Hükümet bu nok
tada Büyük Meclisi aydınlatırsa bahtiyar ola
cağız. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi Birleşmiş Millet
lerde, Assamblede çekinser kalan devletlerden 
İngiltereye geliyorum. Hep bildiğiniz gibi İngil
tere Kıbrıs meselesinde Garanti Andlaşmasmda 
bizimle birlikte Yunanistan gibi garantörlerden 
birisidir, İngiltere, Kıbrıs henüz kendi müstemle
kesi iken Kıbrıs Yunanistanla, Makariosla, Kıb
rıs Türk Cemaatiyle görüşürken Türkiye ile de 
görüşmüş olan bir devlettir. İngiltere Zürih, 
Londra anlaşmalarını imza eden, bunların mey
dana gelmesinde rol oynamış olan bir Devlettir 
ve nihayet İngiltere bugün Kısrıs'ta üslere sa-
hibolan aynı seri anlaşmalardan bir anlaşma ge
reğince Kıbrıs'ta üslere sahibolan bir Devlettir. 
İngiltere Londra ve Zürih Andlaşmalarınm, eğer 
anlaşmaları imza eden devletlere sorumlu de
mek caizse, baş sorumlulardan biri, baş mütaah-
hitlerden biridir. 1963 Aralık ayının 21 inde 
buhran patlak verdikten sonra İngilterenin ta
kibettiği politikayı dikkatle tahlil etmeliyiz. 
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20 - 21 Aralık gecesi, hep hatırlayacaksınız, 
bir otomobil içinde giden Türkleri Makarios'un 
polisleri durduruyorlar, ateş açıyorlar, arabada 
bulunanlardan bir - iki tanesi yaralanıyor, ölü
yor, ertesi gün Kıbrıs Türk Lisesi bahçesindeki 
çocuklara, gençlere ateş ediyorlar; haberler An
kara'ya ulaşır ulaşmaz; Garanti Andlaşmasınm 
4 ncü maddesinin Türk Hükümetine yüklediği 
mecburiyet göz önünde tutularak İngiltere Bü
yükelçisi ve Yunanistan Büyükelçisi Dışiş
leri Bakanlığına davet edilerek kendilerine ha
diseler haber veriliyor. İngiltere Büyükelçisi 
henüz bir bilgi sahibi olmadığını, Hükümetin
den bilgi istiyeceğini söylüyor. Ertesi gün bilgi 
alındığı haberini getiriyor ve üç Garantör Dev
letin Kıbrıs'daki elçileri ve İngiliz Yüksek Ko
miseri Makarios nezdinde birlikte teşebbüs yap
sınlar teklifini getiriyor, bu teklif kabul olu
nuyor, Makarios nezdinde teşebbüs yapılıyor, 
kıtali durduracağına. Makarios söz veriyor. İki 
saat sonra sözünü bozuyor. Bu burada duyul
duğu zaman Türk Hükümeti İngiliz Büyük
elçisine ve Yunan Büyükelçisine fiilen Garanti 
Andlaşmasınm koyduğu mecburiyete dayanarak 
müşterek müdahaleyi teklif ediyor. İngiltere 
Büyükelçisi mehil istiyor. Türkiye tek başına 
müdahaleye karar veriyor- ve 25 Aralık günü 
Türk uçakları ihtar uçuşuna başlıyor. İngiltere 
Büyükelçisi bir saat sonra geliyor. Yunan Hü
kümetinin de mutabakatiyle geldim, diyor. Ga
ranti Andlaşmasınm 4 ncü maddesi gereğince 
müşterek müdahaleyi yapalım, biz hazırız ve 
adadaki İngiliz kumandanı da işin kumandanlı
ğım deruhde etmeye amadedir diyor. Bu su
retle hareket ediliyor ve İngiltere Hükümeti 
kısa bir müddet sonra Londra da bir konferans 
topluyor ve bu konferansı da bizim Hükümete 
getirip kabul ettirmeden evvel Kıbrıs'taki Türk 
Cemaat Liderinin muvafakatini alarak bir em
rivaki halinde getiriyor, Londra'da konferans 
toplanıyor. Daha Londra Konferansı toplantı 
halinde iken İngiltere Hükümeti, ben Kıbrıs-
daki polislik yükünü tek başıma taşıyamıya-
cağım, Amerika'da buna iştirak etsin teklifin
de bulunuyor. Sonra aynı teklifi kendisi, Ma
karios, bu öylesine kabul etmiyor, NATO Dev
letlerinden alınsın diyor; Makarios NATO Dev
letlerini de kabul etmiyor, Birleşmiş Milletlere 
gidiyor, müracaat ediyor, aman ondan evvel biz 
davranalım diyor ve İngiltere kendisi Birleşmiş 

Milletlere intikal ettiriyor. Birleşmiş Milletler-
deki safhaları biliyorsunuz arkadaşlar. İngilte
re'nin şu tutumu da gösteriyor ki, İngiltere 
daha ilk andan itibaren, ilk günlerden itibaren 
Garanti Andlaşmasında yüklenmiş olduğu taah
hüdünü gereği gibi yerine getirmekten kaçıcı, 
sakınıcı ve işi kendi üzerinden atıcı, fakat aynı 
zamanda da bizi tutucu bir politika gütmüş
tür. Ondan sonraki safhalarda, İngiltere hemen 
hemen Amerikayı birinci plâna geçirerek kendi
sini ikinci plâna çekmiştir. Şimdi Assamblede 
vermiş olduğu bu çekinserlik oyu ile bir adım 
daha atmış oluyor. İhtimal bundan sonraki mer
halede İngiltereyi bu işin içinde belki de hiç gör-
miyeceğiz. 

Bunları bir olayı, bir oluşu, bir davranışı 
tesbit ve tescil etmek için arz ediyorum. İngil
tere'nin yaptığı müspet bir iş vardır. O da 1964 
Haziranı sonunda Sayın Başbakan İnönü Lond
ra'yı ziyaret ettiği zaman İngiltere Başbakanı ve 
Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmeler sonunda 
yayınlanan resmî tebliğde, anlaşmaların yürür
lükte olduğunu, tek taraflı olarak iptal edilemi-
yeceğini ve İngiltere'nin taraflar üzerinde mu
tabakata varan bir hal şeklini - bu hal şekli ne 
olursa olsun, iki taraf kabul ettiği takdirde -
kabul etmeye amade olduğunu beyan etmesidir. 

Sayın arkadaşlarım, Amerika'ya geliyorum. 
Amerika Birleşik Devletleri bizim müttefikimiz
dir. Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya 
Harbi sonunda Türkiye'nin karanlık günlerinde 
Türkiye'ye yardım etmiş, Türkiye'nin emniyetini 
kendi emniyeti ile sıkı sıkıya bağlı görmüş ve 
bunu ilân etmiş bir memlekettir. Amerika Bir
leşik Devletleri NATO içinde bizim müttefiki
mizdir. Amerika Birleşik Devletleri bizim içinde 
bulunduğumuz camianın lideridir ve bu sıfatla 
çok büyük sorumluluk taşımaktadır. Kıbrıs (me
selesinde Amerika Birleşik Devletlerinin buhran 
patladığı andan itibaren takibettiği politika bi
zim o zamanki Üçüncü İnönü Koalisyon Hükü
metinin görüşü ile daima muvazi olmamıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri şüphesiz ilk günden 
itibaren mesele ile yakından ilgilenmiştir, ilk 
günden itibaren Makarios'un Kıbrıs'taki Türk 
Toplumu üzerindeki hunharca hareketlerini dur
durmak için çalışmıştır. A. B. D. anlaşmaların 
tek taraflı olarak çiğnenemiyeceğini, ihlâl edi-
lemiyeceğini söylemiştir. Ama, A. B. D. Türkiye 
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ne zaman Kıbrıs'a fiilî bir müdahalede bulunmak 
istemişse kesin olarak karşısına çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinin ne 
halde bulunduğu yarın nereye varacağı aydınlık 
olarak meydana çıkarılmak için Amerika Birle
şik Devletlerinin ve Sovyetler Birliğinin bu mese
lede takibettikleri ve takibedeeekleri politikayı ya
kından bilmek lâzımdır. Realitelerden uzaklaşa
nlayız. Bugün dünyada bu iki devlete rağımen 
bir iş görülememektedir. Onun için Amerika Bir
leşik Devletlerinin Kıbrıs dâvasında, Kıbrıs'a as
kerî müdahale dâvasında ve Kıbrıs meselesinin 
diplomatik gelişmelerinde anlayışını, görüşünü, 
tatbikatını daima taze olarak hatıramızda tutma
lıyız. Amerika Birleşik Devletlerinin Kıbrıs me
selesinde Türkiye'ye devir devir, zaman zaman 
birinci çıkarma teşebbüsünde, ikinci çıkarma te
şebbüsünde, üçüncü çıkarma teşebbüsünde bil
dirmiş olduğu reflmen, kesin olarak tebliğ etmiş 
olduğu görüşleri, kararları ve isteklerini bende
niz şöyle hulâsa etmekteyim. 

«Amerika Hükümeti Türk Hükümetine der 
ki, benimle istişare etmeden her hangi bir fiilî 
harekete girmeyiniz. Garanti Anlaşmasının dör
düncü maddesindeki şartlar müdahale için yeri
ne gelmemiştir. Ben askerî müdahaleyi sizin Ada
yı taksim etmek için yapacağınız kanaatindeyim, 
öteki garantör devletlerle istişare lâzım. Henüz 
istişare imkânlarını tamamen tüketmediniz. 
NATO vecibelerine de dikkatinizi çekerim. Ev
velâ, bir Türk - Yunan harbi asla olamaz, buna 
müsaade edemeyiz. NATO üyelerinin rızası alın
madan girişeceğiniz bir askerî hareket neticesin
de Sovyetler Birliği işe karışırsa - elbette karışa
caktır, müdahale edecektir - NATO vecibeleri iş
lemez ve böyle bir müdahaleye Birleşmiş Millet
ler sert şekilde tepki gösterecektir. 1947 tarihin
de Amerika ile Türkiye arasında imzalanmış olan 
Askerî Yardım Andl aşması, bu anlaşma gereğin
ce Türkiye'ye verilmiş olan silâhların kullanıla
cağı zaman ve maksat içinde kullanılıp kullanıl
madığı Amerika'ya söylenip Amerika'nın muta
bakatını almanız lâzımdır. Bunu bize-söylemedi
niz. Bizim mutabakatımızı almadınız. 

Askerî bir müdahale yaptığınız takdirde fiilî 
netice bakımından Kıbrıs'taki*Türk Cemaatin
den on binlerce Türk katledilecektir. Eğer bir 
müdahale sonunda çıkacak olan harbin yalnız 
bir Türk Yunan harbi şeklinde kalacağını sanı-
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yorsanız, yanılıyorsunuz. Genişliyecektir ve ne-
re'de biteceğini kimse kestiremez. Eğer her han
gi bir çıkarmaya girişmeden önce Amerika Hü
kümetiyle istişareyi kabul etmezseniz derhal 
NATO Konseyini toplantıya çağıracağım.» 

Değerli arkadaşlarım, İnönü Hükümetinin iş
başında bulunduğu 15 ay zarfında Kıbrıs buhra
nının patladığı andan İnönü Hükümeti son Ha
ziran müdahalesine, 5 Haziran çıkarma teşeb
büsüne girişineeye kadar Amerikan yetkili şahsi
yetlerinin - bazan Dışişleri Bakanı Muavininin, 
bazan Dışişleri Bakanının, bazan buradaki Bü
yükelçisinin hattâ en sonunda hep biliyorsunuz, 
bizzat Başkan Johnson'un - müdahaleleri, teşeb
büsleri işte şu hülâsasını verdiğim noktalarda 
toplanmaktadır. 

Söz buraya gelmişken, Sayın Dışişleri Baka
nımızdan, Hükümetimizden bir noktayı rica et
mekteyim. Bugünkü gazetelerde Sayın Cumhur
başkanına atfen bir beyan çıktı. Beyanda «Ge
çe/ı sene Amerika bizim müdahale etmemize mâ
ni olmadı, sadece tehlikesine dikkatimizi çekti.» 
deniyor. Bunun gazetelere her halde yanlış in
tikal etmiş olacağını tahmin ediyorum. Eğer bu 
yanlış intikal etmişse bunun tashihi doğru olur 
ve Amerika'nın Kıbrıs meselesindeki tutumunu 
en son olarak Haziran 1964 te resmî vesika ile 
tesbit eden Johnson'un Başbakana gönderdiği 
mesajın - ki; geçen sene gizli celsede okunmuş
tu, artık zaman geçmiştir, hâdiseler inkişaf et
miştir - bu mesajın Büyük Mecliste Türk. Mille
tine yaynılanması, bildirilmesi zamanı gelmiştir. 
Bu mesajın yayınlanmasını rica ediyorum. (Orta
dan ve sağdan, alkışlar.) 

Arkadaşlar bu mesajın yayınlanmasında sa
kınılacak bir şey yoktur. Meselelerin aslının bi
linmemesi devletler arasındaki münasebetleri 
rencide eder, bozar. Meselelerin aslını bilirsek 
tahlillerimizi isabetle yaparız. 

Süveyş hâdisesini hatırlatırım. İngiltere'nin 
ve Fransa'nın Süveyş Kanalını Nasır'ın devlet
leştirmesi üzerine Süveyş'e bir çıkarma hareketi
ne giriştiklerini bilirsiniz. Süveyş işgal edilmeye 
başlanmıştı, İngiltere ve Fransa kuvvetleri İs
kenderiye'yi işgal etmişlerdi. Amerika ve Rusya 
ikisi beraber bu iki Devletin karşısına dikildi
ler, durunuz, çekiliniz ve dönünüz dediler. Kos
koca İngiltere Devleti ve Fransa Devleti durdu
lar, çekildiler ve döndüler. Ve bu hâdise üze-
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rinde geçen yazışmalar İngiliz Avam Kamara
sında bütün çıplaklığı ile ve açıklığı ile Avam Ka
marasının ve İngiliz Milletinin gözleri önüne se
rildi. İngiltere ve Amerika münasebetleri birkaç 
aylık bir soğukluk geçirdi. Ama esaslı menfa
atler beraber yürümeyi icabettirdiği için yara
la:' sarıldı, sarmalandı. Ama ufunet deşilmiş 
oldu, yara temizlenmiş oldu ve selâmete çıkıldı. 
Bugün Türkiye ile Amerika arasındaki münase
betlerin daha valıîm, daha tehlikeli yollara sevk 
edilmemesi için bir dönüm noktası teşkil eden 
Johnson'ım mesajının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ve bütün Türk milletine açıkça bildi
rilmesinde sonsuz faydalar vardır arkadaşla
rını... (C. II. P. sıralarından, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; Amerika'nın bu tutu
muna bakıp da, Amerika Türkiye aleyhine işli
yor gibi bir netice çıkarmamak lâzımdır. (A. P. 
savlarından, «Çıkar çıkar» sesleri.) Siz çıkarır
sanız çıkarın... 

Değerli arkadaşlarım, Amerika Kıbrıs dâva
sında Türkiye'yi memnun edecek, Türkiye'yi tat
min edecek bir şekil bulunursa bundan bahtiyar 
olacaktır. Bunu aramaktadır, bunun için büyük 
gayretler sarf etmektedir, ama bize öyle geliyor 
ki, Amerika bağımsız federatif bir Kıbrıs'tan zi
yade Enosis yapılmış bir Kıbrıs'ı, ama orada 
Türkiye'yi de memnun edecek her hangi bir tâ
viz olursa bunu tercih edecektir. Bizdeki intiba 
budur. Yanılıyorsak, Amerika da meselâ bağım
sız, federatif bir Kıbrıs şeklini, yahut Türk Ce
maatini tatmin edecek başka bit* şekli ortaya 
koyuyorsa - 10 aydır C. II. P. Hükümette değil
dir, 10 aydır cereyan eden hâdiseleri, politika is
tikametlerini bilmiyoruz - bir değişiklik varsa 
Hükümetimizden bunu duymakla aydınlanmış 
olacağız. Amerika hakikaten Türkiye'yi de, de
diğim kayıtlar altında, memnun edecek bir hal 
şekli aramaktadır ve bu defa Güvenlik Konse
yi; Siyasi Komisyondaki tutanakları tetkik etti
ğim zaman gördüm ki, Amerikan Delegesi Jost 
çok kuvvetli sözlerle bu karar suretinin karşı
sına dikilmiş ve demiştir ki, yapmayınız bu ka
rar suretini kabul etmeyiniz, bu karar sureti dâ
vanın halledilmesine değil daha beter olmasına 
götürecektir, bir karar sureti barışçı bir hal şek
lini kolaylaştı rmıyacaktır. Amerika bu tutu
munda da samimidir. Amerika'nın davranışına 
bir kötü niyet atfedemeyiz. Ama onun anlayışı 
budur, bizim anlayışımız bu olmamıştır, bu de-

ği'dir. Şimdi meselâ Amerika bizimle beraber oy 
kullanan tek NATO Devleti. Bu olamaz arkadaş
larım. NATO devletleri arasında devamlı istişa
re vardır. NATO devletleri bu gibi önemli me
selelerde daima birbirleriyle danışıklı hareket 
ederler. Amerika bizimle birlikte rey vermiş... 
Güney - Amerika, Merkezî - Amerika devletleri
nin hiçbiri yanında yok. Bu da olamaz arkadaş
larım. Amerika istediği zaman, Kızıl Çin'in Bir
leşmiş Milletlere alınmaması için bir çoğunluk 
sağlıyabiliyor. Sonra bu Kıbrıs meselesinde ya
nında bir tek dost devleti, müttefik devleti dahi 
çekemiyor. Bunu anlamak hakikaten meselele
rin içinde olmıyanlar - ki, biz içinde değiliz -
şimdi içinde olmıyanlar için çok güç, hattâ im
kânsızdır. NATO devletleri çekinser kalmışlar... 

Zannediyorum bu defaki NATO toplantı
sında da aynı karar alınmış, böyle bir şey gözü
me çarptı gazetelerde, Birleşmiş Milletler As
sa1 nblesi, yalnız usuli karar alabilir, çünkü iş 
zaten Güvenlik Konseyine gitmiştir. Bunu bile
rek söylüyorum, Sayın Erkin arkadaşımdan öğ
rendiğim bilgiye göre geçen seneki İnönü Hü
kümeti zamanındaki NATO toplantısında bu yol
da bir anlaşmaya, NATO devletleri arasında, 
varılmıştır. Ve Birleşmiş Milletler Assamblesin-
den, mesele Güvenlik Konseyinde iken, ancak 
usıılî bir karar çıkabilir tezinin müştereken mü
dafaa edilmesi hususunda bir konsansüs bir mu
tabakat elde edilmişti. Bu sene de aynı konsa-
süsü tekrar ediyorlar, eğer benim okuduğum 
gazete malûmatı doğru ise, bu çekinserlik nedir, 
bu tavır nedir? Bunun izahı yoktur. N İ T O dev
letleri ile, Amerika ile ve İngiltere ile elbette 
Hükümetimiz yeni görüşmeler yapmıştır. Bu oy
lamaların ve bu neticenin ışığında Kıbrıs dâva
sının bundan sonraki safhaları üzerinde bir ne
ticeye varmış olacaklardır. Hükümet bu konuda 
da Büyük Meclisimize bilgi verirse aydınlanmış 
oluruz. 

Sayın Dışişleri Bakanı geçen günkü izahla
rında vaitlerini tutmıyan devletlerden de bahset
mişlerdi. Fakat isim vermediler. Vaitlerini tut
mıyan devletleri Büyük Meclisi ve Türk Mille
tinin bilmesinde fayda vardır. Bilelim kim va-
detmiş, kim vadini tutmamış. 

Yine, Sayın Dışişleri Bakanımızın açıkla
ması ricasiylc bir noktaya daha işaret edeceğim. 
Tutanaklar bana parça parça geliyor, hepsini 
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göremedim, yarı ajans malûmatı olarak bilgi 
edindim. Assamblede yahut Siyasi Komisyonda 
kendileri bir konuşma yaparken «Çrimikos Eno-
sisten vaz geçtiğini söylesin, biz de taksimden 
vazgeçeriz.» mealinde bir söz sarf etmişler gibi 
geldi bana. Sonra Güvenlik Konseyi tutanakla
rını gördüm, orada Rosides bu sözü almış, bun
dan kendine yararlı neticeler çıkarmaya kalk-
muj. Bence bu sözde ona yarıyacak bir şey yok
tur. Sayın Dışişleri Bakanımız bunu hangi za
ruretle, hangi safhada, ne maksatla söylediler, 
burada açıklarlarsa çok iyi olur. Çünkü; arka
daşlar, demin temas ettim, Sovyetlerle federas
yon üzerindeki mutabakattan yahut federasyon 
zemini üzerinde yürüyüşten bahsettim. Biz tu
tumumuz üzerinde şüpheler uyandırırsak Sovyet 
Rusya ile konuşurken federasyon, bağımsız 
Kıbrıs; Amerika ile konuşurken enosis, taksim 
gibi bir intibaı verirsek o zaman her iki cephe
de de kaybederiz. Ve bu oylama neticesini gö
rünce, NATO devletleri ile, Sovyet bloku dev
letlerinin bir arada çekimser olduklarını görün
ce insanın hatırına «Acaba böyle bir intiba şim
diden yaratıldı mı?» gibi bir endişe gelmekte
dir. Ve bu endişeleri bertaraf edici her türlü 
Hükümet beyanını memnuniyetle karşılarız. 

Assamble kararını tahlil ederken hemen 
17 Aralık günü toplanan Güvenlik Konseyine 
de temas etmek istiyorum. Güvenlik Konseyinde 
barış gücünün müddeti bitmiştir, bu müddetin 
üç ay daha uzatılması için bir karar sureti ka
bulü müzakereleri yapılmıştır. Ve böyle bir ka

vrar kabul edilmiştir. Bu esnada söz alan Konse
ye üye devletlerin delegeleri muhtelif konulara 
temas etmişler, bu arada arabulucunun raporu 
üzerinde durulmuştur. Ve dostumuz olan dev
letler meselâ Holânda ve meselâ Amerika da ya
ni, ilgili taraflar arasında müzakerelerin ve ara-
bulucullğun çabuk ele alınması ve o yolda görül
mesi temennisini öne sürmüşlerdir. Sonra Gü
venlik Konseyinin 6 daimî olmıyan üyesinin 
Konseye takdim ettikleri karar sureti tasarısın
da bir üçüncü fıkra vardı ki1; o üçüncü fıkranın 
müzakereler sonunda bu karar tasarısından çı
karıldığını görüyoruz. Üçüncü fıkrada «Agreed 
solution» lu mutabakatlı, anlaşmalı bir hal şekli 
tavsiye ediliyordu. Bunu her halde, zabıtlardan 
pek anlıyamadım, itiraz kimden geldi, bir... İti
raz bir taraftan gelmiş ki, bu fıkra çıkmış. Bu 

hususta da bizi aydınlatırlarsa müteşekkir olu
rum. 

Sayın arkadaşlarım; demin sözlerimin' başın
da Assamblede kabul edilen karardan karşı-
mızdakilerin istifade etmeye çalışacaklarını' ve 
buna şimdiden başlamış olduklarını kaydetmiş
tim. Gözlerinizden kaçmamış olacaktır, iki üç 
gün evvel Yunan Millî Meclisinde müzakereler 
cereyan etti. Yunan Dışişleri Bakanı Çirimikos 
orada Türkiye ile müzakerelere Assamblede ka
bul edilen karar çerçevesi içinde başlanabilece
ğine işaret ediyor. Şimdi bu gösteriyor ki, ge
rek Makarios, gerek Yunanistan bundan sonra 
her ikili müzakere teklifinde, ikili müzakere 
için karşıkarşıya gelindiğinde, «Buyurun görü
şelim, işte Assamblenin kararı var, ne diyor? 
Bizden istediği insan haklarını oradaki Türk 
azınlığına tanıyalım, tanımaya hazırız. Sizden 
istediği bağımsızlığına, ülke bütünlüğüne ve 
sairesine saygı göstermektir. Eğer bu esaslar 
üzerinde müzakere edecekseniz, buyurun müza
kere edelim» diyebilirler. Yunan Millî Mecli
sindeki sözleri bunu göstermektedir. Kaldı ki, 
daha bu karar sureti kabul edilmeden önce Ür
güplü Hükümeti kurulduktan sonra Yunanis
tan ile ikili müzakereye geçilmişti. Hatırlana
cağı üzere biz o zaman, bu ikili müzakereler 
yapılırken Hükümetimizin iki noktaya dikkati
ni çekmiştik, bir... Bu bir oyalama taktiği ola
bilir, iki... Bu müzakerelerde Yunanlılar bize, 
biz ENOSÎS yapalım, size ne verelim, bunu söy
leyin bakalım, şeklinde bir teklif ile gelip, biz 
böyle bir aldatıcı teklifin müzakeresine yanaş
tığımız takdirde el altından Sovyetler Birliğine 
görüyor musunuz Türkiye aslında federasyon, 
bağımsızlık falan değil, kendilerine bir parça 
koparmaya çalışıyorlar. Bizimle şu anda şöyle 
bir müzakere içindedirler, derler, şeklindeki en
dişemizi o zamanki Hükümetin Sayın Başbaka
nına ve Sayın Dışişleri Bakanına arz etmiş Mik. 
Sonradan öğreniyoruz ki; filhakika Yunanlılar 
müzakereye başlar başlamaz, evvelâ enosis; 
mabadını sonra görüşelim şeklinde masaya otur
mak istemişlerdir. O günden bugüne Meclis ta
tilde olduğu, sonradan yeni seçimlere gidildiği 
için Büyük Mecliste bu ikili, Türk-Yunan gö
rüşmelerinin ne suretle cereyan ettiği ve ne ne
ticeye vardığı hakkında henüz bir bilgi veril
miş değildir. Hükümetten bu noktada da bilgi 
rica etmek istiyoruz. Sonra yine Meclis tatilde 
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bulunduğu esnada, Temmuz aynıda, Makarios 
Kıbrıs Anayasasına şimdiye kadar yaptığı ihlâl
lerin en vahiminden birini yaptı. Kıbrıs Tem
silciler Meclisine, yalnız Rum üyelerin oyları ile, 
Anayasada olmıyan bir salâhiyet tanıyarak 
Türk Cumhurbaşkanı muavinine, Türk Milli 
Temsilcilerine tanınmış olan hakları tek taraflı 
olarak bir kanun ile iptal etti. Makarios'un bu 
Anayasaya karşı bu davranışı, bu vahîm ihlâli' 
önünde ne gibi tedbirler alındı ve bu mesele 
hangi enerjik davranış ile karşılandı ve ne saf
hadadır şimdi? Bu hususta da Büyük Meclise 
bilgi vermelerini rica ediyorum. Bakın; meselâ 
Çirimi'kos'un 13 Ekim 1965 te New - York'taki 
bir beyanını, değerli arkadaşım Feyzi'oğlu Hü
kümet programı vesilesi ile burada Halk Partisi 
Grupunuu fikirlerini aksettirirken hatırlatmış
tı, ben de tekrar edeceğim. 

Çirimikos aynen şöyle söylüyor : «Yunanis
tan'ın Türkiye ile Kıbrıs'ın bağımsızlığı konu
sunu görüşmesi için hiçbir vakit müzakereye 
başlamdı. Bu hiçbir vakit müzakere konusu 
olmamıştı ve olamazdı:» Böyle buyurmuş Çi
rimikos. 

Şimdi arkadaşlarım; Sayın Dışişleri Baka
nının Assamble kararını huzurunuzda tahlil 
ederken söyledikleri gibi, bu tavsiye kararının çık
ması ile her şey bitmiş midir? Hayır bitmemiş
tir ama bu tavsiye kararı kabul edilmeden ev
velki durumda da değiliz, bunu da bilmek lâ
zım. Ve öyle zannediyorum ki, Birleşmiş Mil
letlere gitmeden evvel, Birleşmiş Milletlerdeki 
neticenin ne suretle tecelli edeceğini 10 aydır 
kestirememek ve ona göre tedbir almamak bir 
Hükümet için basiretsizliktir; her halde basi
ret örneği değildir, bir öngörünün işareti de
ğildir. 

Şimdi; Sayın Demirci Hükümetinin Kıbrıs 
dâvasında nasıl bir politika güdeceğine dair, 
Meclis olarak, elimizdeki tek resmî belge Hü
kümet programıdır. Hükümet programından 
bu yana Mecliste Hükümet ile bir karşılaşma 
olmadı ve bu programdan sonra Hükümet Mec
lise dış politikası üzerinde yeni bir aydınlık ge
tirmedi belki de getirecek kadar zaman geçme
di, fırsat olmadı. Bunu bir tenkid olarak söy
lemiyorum, bundan sonra söyliyeceğim sözlere 
başlangıç olarak söylüyorum. 
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Hükümet programınm Kıbrıs'a ait kısmı şöy
ledir : «En büyük millî dâvamızın, Kıbrıs me
selesinin Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki kahraman 
soydaşlarımızın hak ve menfaatlerine uygun 
bir şekilde halledilmesi Hükümetimizin değiş
mez hedefidir. İhtilâfın tatminkâr ve nihai şe
kilde çözümlenmesinin zorluklarını takdir et
mekteyiz. Gerçekten bütün ilgili taraflarca, 
milletlerarası anlaşmalara saygı gösterilme
diği, insan hakları gereği gibi korunmadığı, 
bölge barışma değer veren bir zihniyetle hare
ket edilmediği müddetçe Kıbrıs meselesi vahîm 
ihtilâflara yol açabilecek bir buhran vaziyetini 
muhafaza edecektir. Türkiye bu ihtilâfların 
önlenmesini ve bölge barışının korunmasını sa
mimiyetle arzu ettiği içindir ki Kıbrıs meselesi
nin müzakere yolu ile ve ilgili tarafların an
laşmaları suretiyle çözümlenmesini daima tercih 
etmiştir. Bu nihai hedef olarak güzel. Buhra
nın başından itibaren her Hükümet programın
da bunları aşağı - yukarı ayını ifadelerle tekrar 
etmiştir. Ancak bu nihai hedefe varmak için 
güdülecek yol nedir? Bu nihai hedefe varmak 
için bulunan vasıta, hukukî formül siyasi for
mül nedir? Daha açıklıyayım. Acaba Hükümet 
bağımsız Kıbrıs fikri üzerinde mi durmakta
dır? Taksim yani ikili Enosis peşinde midir? 
Zürih ve Londra'yı fiilen de aynen ihya fikrinde 
midir? Federasyon taraftarı mıdır? Birinci 
Acheson plânını mı ihya etmeyi düşünebilir? İkin
ci Acheson plânı mı ortaya çıkacaktır? Yoksa 
bizim hiç hatırımıza gelmiyen başka bir formül 
üzerinde midir? Ve Hükümet bu neticeye var
mak için hangi yoldan yürüyecektir? Meselâ 
hatırlıyorum, Saym İnönü Senatoda yaptığı bir 
konuşmada, Sayın Oağlayangil'in tenkidlerine 
muhatabolan bir konuşma idi, sonuna kadar 
barışçı yolda ısrar edeceğiz demişti. Şimdi; 
Hükümete müsaade ederseniz ben de sorayım. Bu 
varılacak formül ne ise, o formüle aynı yoldan 
mı, başka yoldan mı, nasıl varmak istiyorlar; 
Amerika ile Sovyetler Birliği ile bu husustaki 
politika hangi inkişaf safhasındadır. Bunlar 
hakkında bilgi sahibi olursak o zaman biz de, 
federasyon fikrinde olduğumuzu söyledim, bu-
'çün için bizim inancımız Kıbrıs meselesinin 
bağımsız, fedaratif bir Kıbrıs formülü ile hal
ledilmesi imkânı vardır. Bu diplomatik yoldan 
sağlanabilir, sağlama şansı mevcuttur, iyi kul
lanılmak şartı ile. Biz bu fikirdeyiz, ama Hü-
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kümet gelebilir, diyebilir ki biz bu fikirde deği
liz, biz daha uygun bir formül bulduk. Sevgili 
arkadaşlarını Hükümet bizim fikrimizde ise el 
ele, beraberce elimizden gelen her türlü gayreti 
sarf ederek Hükümete her şekli ile müzahir ola
rak bu dâvanın halledilmesi için canla, başla 
çalışmaya amadeyiz. Hükümet gelir, bizim for
mülümüzü beğenmediğini söyler, başka bir for
mül getirir, düşünürüz, eğer bize çok aykırı gel-
miyen bir formül ise, noktai nazarımızı bir al
ternatif olarak muhafaza ederiz. Ama,- asla 
Hükümete güçlük çıkarmayız. Başarı temenni 
ederiz, sorumuna iştirak etmeyiz. Nitekim; 
Ürgüplü Hükümeti devrinde böyle hareket et
tik; Ürgüplü Hükümetinin her davranışını, ken
disi talebetse de etmese de elimizdeki bütün 
imkânlarla destekledik. 

Sevgili arkadaşlarım ; her halde reddetmiye-
eeğiniz. bir hususu beyan ederek kürsüden inmek 
istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet
lerde iken, iktidarda iken görmüş olduğu mu
amele bu değildi. Görmüş olduğu muamele, bu
günkü Hükümetin muhterem azalarından Sayın 
ÇağlayangiPin, Sayın Sükan'm Saym Gürsan'm, 
«âciz Hükümet, miskin politika, şahsiyetsiz po
litika, haysiyetsiz politika, enerjik olmıyan poli
tika» hitapları idi. Biz bu hitaplara lâyık de
ğildik. Siz de lâyık değilsiniz. Biz size bu 
muameleyi lâyık görmiyeceğiz. Bilâkis her 
sıkıştığınız zaman bizden yalnız müzaheret gö
receksiniz. Hürmetlerimle (Orta sıralardan 
sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — İki arkadaşımız müştereken 
bir takrir vermişlerdir, takriri okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Kıbrıs konusu ile ilgili olarak açılan Genel 

görüşme vesilesiyle dört parti grupıı adına ko
nuşmalar yapılmıştır. Vaktin gecikmiş olması 
dolayısiyle müzakerelerin 28 Aralık Salı günü 
saat 15 e bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Denizli 
Fevzi Fırat Remzi Şenel 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler 
Kabul edilmemiştir. 

Söz sırası Y. T. Partisi Grupu adına Sayın 
Raif Aybar'mdır. Buyurunu Saym Aybar. 

Y. T. PARTİSİ GRUPU ADINA RAİF AY
BAR (Ordu) — Muhterem arkadaşlarım, Kıb-

I rıs dâvası ve dâvanın bu safhası üzerinde 
Y. T. Partisinin görüşlerini ve fikirlerini, bâzı 
işaretlerini, huzurunuza getirmek için kısaca 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis Grupu 
adına ve Adalet Partisinin Meclis Grupu adına 
verilmiş olan bir genel görüşme talebi üzerine 
açılmış olan bu genel görüşmelerde sabahtan 
beri cereyen eden... 

BAŞKAN — Saym Aybar, bir dakika efen
dim. 

Muhterem arkadaşlar, gürültü oluyor. Lüt
fen sükûnetle dinliydim. Buyurunuz Sayın Ay
bar. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
RAİF AYBAR (Devamla) — Sabahtan beri 
cereyan eden müzakereler, doğrusunu söyle
mek lâzımgelirse, Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsünün biraz evvel yaptığı konuşmadan ön
ceki kısmiyle, bâzı muayyen fikirleri ifade et
miş ve bâzı rasanetli ve önceden verilmiş karar
ları ifade etmiş olsa dahi, Kıbrıs meselesinin bu 
safhasında böyle bir genel görüşmenin açılması
nın faydasına, lüzumuna ve icabına tekabül et
mesi gereken bâzı şeylerden mahrum bir müza
kerenin içinde olduğumuzun bizde uyandırdı
ğı tesiri işaret etmek istiyoruz. Biliyoruz ki, 
Kıbrıs meselesi, 1963 sonlarından bu yana Türk 
Parlâmentosunda, Türk Milletinin bağrında, Ak
deniz, NATO ve hattâ dünya sulhu üzerinde dal
ga dalga etkiler yaparak bizim önümüzde olan bir 
millî meselemizdir. Safha safha bu millî mesele 

| bazan ümit verici, bazan ye'se düşürücü, bazan 
i millî heyecanlarımızı ve millî is^vanl arımızı tahrik 
I edici safhalar göstermiştir. Ama bugüne kadar 
I bütün bu safhaların içinden millet ve milletle 
i birlikte geçen Parlâmento ve mesul Hükümet-
1 1er olarak; Dünya tarihinin bu merhalesinde, 
I Birleşmiş Milletlerin, bir insanlık felsefesini bir 
1 yıkılmaz âbide olarak bir milletlerarası dostluk 
I inanını bir ebedi âbide olarak dünya üzerine 
j rekzetmeye çalıştıkları bu devirde, elimizdeki 

kozlardan, yanımızdaki müttefiklerden ziyade 
bir inancın; o müttefiklere de mücadelenin en 

I çirkinini, en habisini ve en haincesini Türklere 
karşı yapmakta olan, Adadaki Rumlara- da nü
fuz edeceğini sanıyorduk. İnönü Hükümetleri 
devrinde, 19G3 ten bu yana ki, kısmiyle mesele, 

I yalnız heyecanla halledilemiyecek, mesele yalnız 
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inkisar ve ye'se düşmekle halledilcmiyecek saf
haların içinden geçtiği zaman, Yeni Türkiye 
Partisi olarak biz, ne müttefiklerimizin şu anda 
veya bu anda dönebilme istidadında oluşuna, 
ne diplomasimizin dünya diplomasisinin sırtını 
tuşa getirecek bir üstünlükte oluşuna güven
medik, Yeni Türkiye Partisi olarak biz, dünya
da sulh yolu ile milletlerarasında ahdî bağlan
tıların idame edilip götürülmesi formüllerinin 
mutlaka berhayat kılınabileceği bir vasat var 
olduğu fikrine güvendik ve daima bu yolda yü
rüyen Hükümetlerin yanında sulhçü metotlarda 
yürümekte ısrar eden Hükümetlerin yanında 
yer aldık. 

Bunun yanıda bir başka kaydı da, yine o Hü
kümetler ve yine Parlâmentonun ve milletin bü
tününe iltihaken Y.T.P. olarak ayrıca, daima 
sağlamlıkta izhar ettik. O da, şudur; Biz dünya 
medeniyetine, insanlığa, mukavele namusuna 
ve bunların yıkılması takdirinde 20 nci asırdan 
çok gerilerde bir canavar dünyanın ortaya 
çıkabileceğini, sanmıyorduk. Bu dünyanın ar
tık böyle bir başka dünya yaşamıyacağma inan
dığımız için; mukavele, insan hak ve haysiyeti, 
Devlet şerefinin, Birleşmiş Milletler Anayasası
nın da içerisinde mutena ve muhterem yerini 
almış olan bu prensiplerin mevcudiyetine rağ
men, Türkün tarihî şerefini, verdiği sözün 
altından kalkmak için tarih boyunca ölümü 
Türkten daha kolay, şerbet gibi içebilecek mil
letin adedini saymak pek zor olduğunu bilen bu 
dünyada, bizim yüzde yüz kefalet altına aldığı
mız kendi soydaşlarımızı öldürme pahasına, eli
mizi kolumuzu bağlı tutabilecek ne müttefik, ne 
anlaşma, ne NATO bulunmıyacağına inanıyor
duk ama dünya şahit, literatür tescil etmiş 
olacaktır ki, bugüne kadar bu direnişimiz ve 
bu inanışımız, aynı zamanda müdahaleye mü-
taallik olan ve insanlığın sustuğu yerde, Türk
lük şerefinin mutlaka ve mutlaka yetişebildiği 
kadar ayakta kalmak istiyeceğinc, ayakta kal
mak için de gayret sarf edeceğine inandığı
mız için yani müdahalenin lâzımgeldiği yerde 
de mutlaka müdahale edeceğimize inanarak hâ
diseyi bugüne getirdik. 

Şimdi, bâzı arkadaşlar ve bâzı gruplar, tek
nik bâzı mütalâalarla, işin filân tarihte Birleş
miş Milletlere gitmiş olmasının, şu veya bu 
Hükümetin şu veya bu tutumun özürlü haili ola

rak tenkid'lerini tescillerini yapmak mümkündür. 
Ama gittiğimiz yerde aldığımız bu kaırara rağ
men - ki biraz sonra o karara dair fikirlerimizi 
de arz 'edeceğim - şimdi elimde bulunan, Harici
ye Vekilimizin, dâvayı dünya 'medeniyetinin, 
Birleşmiş Milletlerin, 20 nci asrın1 önüne, 61 say
falık bir savunma ile koyuş şeklinin (tamamını 
okuduğumuz zaman, her şeyden evvıel, Türk ola
rak ve 20 nci asırda Türkten çok fazla bir me
deniyet ve kültürü temsil ettiğini zannedenlerin 
bulunmasına rağmen, Türk olarak, çok asaletli 
ve çok necafoetli bir yolun üzerinde olmanın if
tiharını yaşıyaıcağız, ilk olarak... 

Haklıyız aziz arkadaşlarım. Dâvayı satır sa
tır, ister ihulkuk tarafından, ister siyaset tarafın
dan, ister insanlık tarafından, isterseniz muka
vele ve âlhid tarafından1 tetkik ediniz, yüzde yüz 
haklıyız. Karşı taraf mütecatviz, karşı taraf 
pişkin, karşı taraf hilebaz ve karşı taraf zaman.1 

zaman canavarca... Birleşmiş Milletler dünya mil
let" erini o, kendisine kuruluş veren yüksek ide
allerin önünde, çarpışmamız, sulh içinde, beraber, 
dostça ve medeniyet merhaleleri 'boyunca yürüt
mek için 'kurulmuş bulunan bir Birleşmiş Millet
ler - bu iki tablo içerisinde oturan iki milletten 
birisini - bizim inanımıza göre - devamlı surette 
haksızlığın, tecavüzün altına itmekte ısrar ede
mezler. 

Bugün daihi, Nötralistler toplantısında peşin 
verilmiş, esbafbı mucibesi ne olursa olsun, peşin 
verilmiş bir kararın1 Birleşmiş Milletlerdeki, Bir
leşmiş Milletler Anayasasına ihanet, Anayasasını 
tatbikte dalâlet ifade eden bir kararın karşısında 
dalhi, 'hiçbir şeyin değiştiğine kaani değiliz. Da
ha evvelki arkadaşlarım arz ettiler, başka grup 
sözcüleri de söylediler, hukuk bakımımdan, 'Tür
kiye Birleşmiş Milletlerdeki karar çıkmazdan ev
velki noktasındadır. Kıbrıs dâvası önünde siye-
seit bakımından Türkiye daha zayıf noktada 
mıdır? Yani bu kararın çıkmasından evvel NATO 
ve dünya içerisinde, Türkiye daha kuvvetli idi 
de bu kararla beraber bir siyasi za'fın yeni ze
mini üzerine mi düştü Buna daıir hiçbir alâme
tin bu karardan çıkartılabileceğine de kaani deği
liz. Kalıyor, nihayet Erim Beyin birçok tavsif
lerle birlikte söylediği, Amerika'nın ve İngilte
re'nin yüzde yüz 'haksızlık, yüzde yüz arsızlık 
pahasına Yunanistan ve Kıbrıslı ramların sa
vundukları tez karşısında vakarla, asaletle, hak-
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kma itimatla ve nihayet şerefine sahip çıkabile
cek olmanın imanı ile sabretmekte 'bulunan Tür
kiye'yi, bir elin tersiyle itebilmeleri ihtimali. 
Türkiye'nin, dostluğu bu kadar ucuza, bir şı
marıklığa bir arsızlığa ve yirminci asrın yüzka
rası, Kartaea'nm ihyasından daha beter bir 
hayal mahsulü olan bir enosis felsefesine, âkide
sine böylesine feda edıilivereceğini dünyaya ku
manda eden bu milletlerin nazarında böylesine 
bir yere itililvereöeğine inanmak ihtimali önünde 
olduğuna kaıani değiliz. Hükümetimiz. şu da
kikadan itibaren bâzı teşebbüsleri zannediyorum 
ki yapmışlardır ve yapmaya da başlamışlardır, 
meselenin içinde bütün sabrımıza, bütün haklılı
ğımıza, bütün kompromici kapılarda, yüzde yüz 
retci olmayışımıza rağmen, Türk şerefini 'be
hemehal' çiğnemeye karar verecek dan bir itti
fak manzumesi, bir müttefik grupu değil, bü
tün dünyanın önünde dahi, zaman gelmiş, şe
refi pahasına boyun eğmiyecıek bir millet oldu
ğumuzu ispat etmişizdir. Amerikalıların, Ni-
halt Erim. Bey tarafından hulâsa edilen görüşle
rinin içinde mademki bu Kıbrıs meselesi ne 
Türkiye - Yunanistan meselesidir, ne Makarios -
Türkiye meselesidir, Ne NATO meselesidir; 
hattâ dünya çapında bir infilâk maddesi, dünya 
çapında bir buhran ihtimaline gebe olan bir me
seledir. 

O halde Makarios'un siyah tırnaklarının ara
sına biraz daha hırs metaı takacağız diye, böy
lesine bir badirenin vücudunu ortaya çıkarma
ya Türk şerefini mecbur ederek itmemek, Ame
rika'nın bizden daha çok vazifesi dünya mede
niyetinin ve onun yanında olan büyük devlet
lerin, Rusya'nın, İngiltere'nin, hepsinin biz
den daha. çok vazifesidir. Hiçbir milletten 
hiçbir millet, devamlı surette haysiyetini ipote
ğim altında tutacaksın diye şu veya bu kanadı 
tatmin etmek gibi, bir mükellefiyet istiyemez. 
Onun için aziz arkadaşlarım; Birleşmiş Millet
lerin son kararının önünde de Yeni Türkiye Par
tisinin sulh yolunda meseleye hal tarzı ver
mek şeklinin tatbikinde ısrar edilmesini ve bu 
ısrarın hemen yaınıbaşma bu yolu Türkiye'ye 
devamlı surette tıkamak takdirinde, bizi muka
veleden, tarihten etnik bağlardan ve bugüne 
kadar dökülmüş kanlara kefalet etmiş olmamız
dan gelen bir şeref borcundan mütevellit ola
rak mutlaka direnmeye amade olduğumuz bir 

muhasamıanm içine girmekten alıkoymalarını 
na sulh yolu ile müzakere temaslarının yanıma 
kesin olarak koyup ve Yunan 'ma da Amerika-
l'sma da, İngilizcine de, Makarios'una da bu ha
kikat, - ama bütün resaneti bütün Parlâmen
tosu, bütün milleti ile birlikte, koyduğunu ifa
de «ederek koyup - müzakereyi devam ettirirsek 
kaybın İşçi Partisi Liderinin tâbirini kullana
rak söylüyorum, kaybetmek üzene olduğumuz 
bir dâva önünde bulunduğumuz kanaatinde de
ğildir yeni Türkiye Partisi. 

Sözlerim, yorgun lölduğunuz bir anda sizi 
rahatsız etmesin isterim. Bir vazifeli olmama 
rağmen... Ama şu anda bir hususu da, hem müt
tefiklerimizin, hem bizzat alâkalıların idraki önü
nle kısaca koymak istiyorum. Ada'da Türkiye 
için bir mesele vardır. 1960 den 1954 ten bu 
yana vardır ve fakat şimdi 1963 safhasiyle bir 
mesele var. Nedir bu mesele? Birkaç yüz bin 
Ada Rum'u ve bunları .kumandasına almış bir 
Makarios... Böyle bir mesele, Türk tarihinin 
hiçbir devrinde olduğu gibi bugün de 24 saat
ten fazla Türkiye için tek başına mesele ol
mak değerinde değildir. Bunun bir mesele olu
şu; Yunanistan'la irtibatlı, Yunanistan'ın NA
TO ile iltisaklı, bizimle beraber, o iltisakm bü
yük dostlarımızla beraber yürür bir manzume 
ifade eder olmasıdır, bunun mesele oluşunun 
sebebi budur. Ama bu mesele oluş sebebinin 
başında da bir Yunanistan vardır. Aynı zaman
da Türk müttefikidir. Başından sonuna Ma
karios paralelinde enosisin hem tahrikçisi, 
hem destekçicidir; Başbakanı ile destekçisidir, 
terbiye sistemi ile destekçisidir, eğitimi ile des
tekçisidir, kumanda heyeti ile destekçisidir, 
Grivas'ı ile destekçisidir... Öbür tarafta, sureti 
haktan görünürler. Bonkör ruhlu, büyük mil
letin bu toprağın üzerinde bugün kalmış çocuk
ları olarak biz Türkler kendisinden daha kü
çük olduğu için onun arasıra koltuğunun al
tında, balıkçıları ile beraber çimlenmesine, dahi 
bir şey söyliyemiyen, söylemek istemiyen bon
kör ruhlu bir millet olarak, onun arkadan oy
nadığı bu oyunlara pek aldırmadan, hem onun 
menfaati, hem kendi menfaatimiz için, Yunan 
dostluğunu Atatürk'ten bu yana bâzı inkıtala-
rına rağmen götürmek çabasmdayız. Ama dün
yanın ibret nazarı önünde söylemek gerekmez 
mi ki, Türk - Yunan dostluğu ortadan kalkar-
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sa, yani Yunanistan ile Türkiye dostluk bağı 
ile bağlı olmaktan çıkarsa, kayıp kime aidolur? 
Bizim bildiğimiz kadarıyla, her an bozmak için, 
her türlü tenezzül edilmez veya tevessül edil
mez yollara yıllardan beri tevessül eden Yu
nanlı dostlarımız bu bozmak istedikleri anlaş
malar, dostluklar bozulduğu zaman bizden da
ha mı kârlı çıkacaklardır? Hiçbir zaman böy
le bir şey vâridolmamıştır. Onun için Yunan 
milletinde, Yunan idarecilerinde, bâzı hayalî 
hesaplara ve emellerine rağmen, son derece 
kritik hale gelmiş olan bu meselede, Ada'dan 
ve Makarios'u Ada'ya bağlamaktan elde edile
bileceklerinin çok daha fazlasını bir kalemde 
Türk dostluğunu kaybetmekle kaybedecekleri 
idrakini tekrar görmek istiyoruz. İktisaden, si-
yaseten. strateiik bakımdan Türk - Yunan dost
lusunda daima Yunan'm fazla kazandığı haki
kati bütün ani avı«(1 ann ve bütün hesapların içe
risinde yatar. Biz. bunun böyle olmasına rağ
men. bu müşterek coğrafyanın irtibatları ve 
bâzı tarihî ferdileri çıktıları dol ayı siyi e. cok 
dost preeinmek ieîn senelerden beri paha. sarf et
tiğimi/ bu millete bu dostlu «hı. NATOVn be
raber vıkm. NATO'nnn yıkılışı ile hirliVtp ki
ptin iein ne yadpdpppn-i belli olmıyan bir dün
ya parpasının >kdpnİ7 ve civarında, tesisine 
fırsat verpnpTc hir taaum'Hten uzak kalmasını. 
Irnlı-n^dıo'i takdirde, bu idrake erelmedio'i tak
dirde. TTnkıimp.tin. Yunanlılarla olan dnstln-
pnmtım. Lozan'dan bu vana. bütün kalemleri 
ve bütün nnftalarivlp pîddî surette p'ö'zden cre-
cirme«!İni. Grrmnmnz adına, destekliyeceğimizi 
arz ederim. (Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, Nihat Erim Beyin 
suallerinde bâzı noktalar var. Bizim de bu nevi
den sormayı düşündüğümüz bâzı sualler var
dır. Görüşmelerin açıldığı birinci gün söyledik
t i ; devamlı olarak değil, fakat bu merhaleden 
sonra, Kıbrıs dâvasının çözümü üzerinde daha 
rahat, daha vicdan huzuru ile ve daha çok ay
dınlanmış milletvekilleri ve gruplar olarak mu
ayyen dozlarda, muayyen hal suretlerinin üze
rine gelebilmek imkânını verecek, bize bir müd
detten beri verilmemiş bulunan fakat Devlette 
mevcudolduğunu zannettiğimiz ve Devlet me
sullerinin, Hükümet mesullerinin bâzı beyanla
rından istidlal ettiğimiz, açık oturumda söyle-
nemiyecek, hattâ sualleri dahi açık oturumda 

sorulamıyacak bâzı malûmatın gelmesi için bir 
kapalı oturum teklifi yapmak istiyorduk. Bu
nun lâzım olacağını o gün beyan etmiştik. Şim
di o teklifi yapmaktan ziyade, ihtimal ki bu 
safhada kendisine konuşma zamanı geldiği za
man, eğer işaret ettiğimiz açıklamaları yapmak 
ihtiyacında ise ve eğer Halk Partisi ile beraber 
bizim de şu anda sormayı dahi doğru bulma
dığımız bâzı şeyleri sormamıza fırsat verip, o 
noktada da bize verilecek malûmatı olup ol
madığını ifade etmeyi kabul ediyorsa, bir kısa 
kapalı oturum devresini Hükümetimde talebet-
mesini rica edeceğiz. Bu suretle uzunca bir za
mandan beri, parti liderlerinin mesul Hükümet 
başkanları tarafından bâzı hâdiseler vesilesiyle 
kısa kısa notlara muttali olmalarından başka 
ve Johnson mektubu dolayısiyle o esnada ya
pılmış bir kapalı oturum toplantısından başka 
şu anda Kıbrıs meselesinin bu durumunda bir
takım yeni kararlar, imkânlar ve Devlet elin
deki istihbarları bihakkın bilerek konuşma fır
satını Hükümetin bize vermesini, vicdan rahat
lığı ve akıl selâmeti ile verilecek hükümlere 
doğru gittiğimize inanmak fırsatını bahşet
mesini hem arkadaşların oylarından, hem Hü
kümet üyelerinden istirham etmekteyim. Bu 
şekilde de bir kapalı oturumla bâzı mâruzâtı
mız olur, sual halinde ve kendiliklerinden vere
cekleri şeylere ıttılaımız olursa belki daha net 
fikirler veya daha başka ilâvelerle tekrar hu
zurunuza gelebiliriz. Şimdilik Y. T. P. Grupu 
adına hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan 
ve soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ta
lât Asal, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (Zon
guldak) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin sa
yın üyeleri, 

Kıbrıs mevzuunda bizim de isteğimiz üze
rine açılmış bulunan genel, görüşme dolayısiy
le A. P. Millet Meclisi Grupunun görüşlerini 
arz edeceğiz. 

Katiyen şüphe edilemez ki, Kıbrıs dâvası
nın üzerinde her Türk'ün büyük bir hassasiyet
le durması, engin vatanseverliğinin tabiî bir te
zahürüdür. 

Genel görüşmemizin sebep, muhteva ve mih
verine de şüphesiz bu kutsal duygunun icabet-
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tirdiği hassasiyet ve ölçülerin tesirinde muta
bakat asıldır. Temeldeki bu inanışımız A. P. 
ve onun Parlâmento grupları olarak bilhassa 
Kıbrıs dâvasının mütalâasında hâkimiyetini ic
ra etmiştir, inandık ve inancımızı muhafaza 
edeceğiz ki, Kıbrıs dâvamız iç politikada siya
si partilerin prestij toplaması için vasıta yapıl
mamalıdır, yapılmamalı idi. (Soldan alkışlar.) 

Müzakereler' hangi şekiller içerisinde kendi
ni gösterirse ve göstermiş bulunursa bulunsun 
Büyük Miltetin yegâne ve gerçek mümessili 
olan Büyük Meclisimiz olumlu neticelere vara
cak en doğru yolu şüphesiz çizecektir. Biz A. 
P. olarak, A. P. nin Parlâmento grupları ola
rak temelde yatan bu düşüncelerimiz istika
metinde Büyük Mecliste fikirlerimizi beyan et
mek arzusunda idik. İstiyorduk ki, gruplar 
birtakım makyajlı kelimeler, makyajı yapıl
mış /mefhumların altında, henüz 5,5 haftalık bir 
iktidarı basiretsizlik gibi ağır bir kelime ile it
ham etmesinler ve mazinin bütün yükünü ve 
vebalini daha bir küsur aylık bir iktidarın üze
rine yüklemek çabasını göstermesinler. (A. P. 
sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri. Sağdan 
«havayı bozma» sesleri.) 

Havayı bozma karşısında, «Bizim için endişe 
vericidir» gibi v. s. süslü kelimelerle Parlâmen
to içinde iç politika mevzuu olarak hâdiseler ge
tirilecek, Parlâmento dışında sorumsuzca veril
miş bulunan demeçler umumi efkâra götürüle
cek, ondan sonra o makyajlı mefhum ve kelime
lerin altında yatan mâna efkârı umumiyeden giz
lenmek suretiyle, saklanmak suretiyle, kamuflâ
jı iyi yapılmak suretiyle, Parlâmentoda biz iyi 
hava estiriyorduk, denilecek ve sonra da dışar-
daki metinlerle beraber o kelimelerin altında ya
tan gerçek mânalar birleştirilecek ve asla iştirak 
etmediğimiz ve etmek istemediğimiz kısır politik 
çekişmeler bir iç politika mevzuu olarak ortaya 
atılacak. O halde bunun bu noktasında bütün me
seleleri mesuliyetleri, maziden itibaren geçmiş 
bulunan hâdiseleri, yegan yegan ortaya koyup 
meseleleri teşrihte ve teşrih edilen meseleleri ta
rihe intikalde mutlaka fayda vardır, zaruret var
dır muhterem arkadaşlarım, (Adalet Partisi sı
ralarından. sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal, birleşime baş
larken tarafımdan ifade edilen ve meselenin bir 
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iç politika çekişmesi şekline döküknemesini. (Sağ
dan ve ortadan sürekli alkışlar, bravo, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, lütfen sükûneti mu
hafaza ediniz, cümlemi bitirmedim. 

Sayın Talât Asal, birleşime başlarken mesele
nin bir iç politika mevzuu halinde bir çekişme 
mevzuu halinde ele almmıyacağını ümidettiğimi 
ifade ettiğim sırada bu beyanımı Yüce Meclisi 
teşkil eden bütün milletvekilleri alkışla karşıla
mışlardı. Bu sebeple Yüce Meclisin bu konudaki 
müttefik hassasiyeti malûmdur. Bu esaslardan ay-
rılmıyarak hareket edeceğinizi ümidediyorum. 

A. P. MECLİS GRUPU ADİNA TALÂT 
ASAL (Devamla) — Sayın Başkan, ümidinize 
biz de bütün gönlümüzle katılmıştık ve katılıyo
ruz. Henüz meseleyi teşrih safhasında bulundu
ğum ve girizgâhta metodu çizmeye çalıştığım bir 
noktada zâtıdevletlerinin nasıl bir iç politika 
mevzuu yapacağını anlıyabildiğinizi anlıyamamış 
bulunduğumu özürlerimle arz ederim efendim. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Şurasını Sayın Başkanın ikazları üzerine arz 
edeyim ki, Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu 
meseleyi iç politika mevzuu yapmak kararında 
değildi-r. Ama Sayın Nihat Erim meseleleri bir 
noktadan aldı, kendi açılarmdaı? tahlil etti, bir 
noktaya getirdi, bugünkü Fükuıneti basiretsiz
likle itham etti. Ben de Adalet Partisi Grupunun 
Sözcüsü olarak meseleleri bidayetten alıp Sayın 
Nihat Erim'in mazideki beyanlariyle karşılaştı
rıp hangi yolun doğru olmuş bulunduğunu el
bette ki, Heyeti Umumiyenize arz edeceğim. (A. 
P. sıraların d an alkışlar) Kelimeleri, cümleleri Sa
yın Sükan'm Sayın Çağlayangil'in ifadelerini 
•mefhumu muhalifi ile alarak, hattâ tahkire ka
çan sözleri söylemiş bulunmaları karşısında mef
humu muhalifi ile elbette ki, amel edilemiyeceği 
tabiîdir. Bu sebeple meseleyi başından alıp mes
uliyet derecelerini tâyine kendimizi haklı bulu
yoruz. O arkadaşımızın söylediği ve bu çatıya 
yakışmıyan sözü de kendilerine iade ediyorum. 
C. II P. tarafından takibedilmiş olan politikanın 
neticesinin tekevvün etmiş olması muvacehesin
de A. P. iktidarının itham edilmiş bulunması 
karşısında düğümlenen bir hâdisenin ışığı altın
da grupumuzca teşrihte bulunması zarureti doğ
muştur. Meclisimizin 23 Şubat 1964 tarihli top
lantısında C. II. P. sinin Sayın Sözcüsü Cihat 
Baban, C. H. P. Genel Başkanı Sayın İnönü'nün 
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4 Mart 1959 tarihinde yaptığı konuşmadan ikti
bas ettiği son paragrafını Büyük Meclise şu tarz
da arz etmişlerdi: «Ayrıca unutmamak lâzımdır 
ki, böyle bir zamanda andlaşmayı ihlâl eden Kıb
rıs Cumhuriyeti Birleşmiş Milletlerinde üyesi bu
lunacaktır. İhtilâf bütün dünya teşkilâtının ve 
hususiyle Güvenlik Konseyinin müşterek mesele
si olacaktır. Bu vaziyette şartların tarafımızdan 
bir askerî hareket yapmaya müsaidolacağı her 
zaman iddia edilemez. Bu sebeple Anayasa dışı 
teşebbüs edilecek enosis hareketini işbu anlaşma 
bertaraf'etmiş görünse bile fiilen bertaraf etme
miştir», şeklinde takdim etmişlerdi. Bu metin 
Sayın İnönü'nün 4 Mart 1959 tarihindeki konul
malarının (C. II. P. sıraların bir ses; «1959 
mu?») 1959, 1959 evet efendim. 1959 tarihindeki 
konuşmalarının o paragraftaki metnine nazaran 
önemli bir noksanı ihtiva etmektedir. C. H. P. 
Genel Başkanı mezkûr celsede sözü geçen metin 
içinde şunları ifade buyurmuşlardı. «Bu vazi
yette Türkiye eğer süratle hakkını kullanarak 
-müdahale imkânına malik olursa yapacağı haklı 
bir emrivaki ile dâvasını kazanabilir.» Bizim A. 
P. ve onun Parlâmento grupları olarak öteden 
beri üzerinde durduğumuz ve Sayın İnönü'den 
şikâyette bulunduğumuz nokta, kendilerinin 1959 
yılında Londra ve Zürih Andlaşmalarının Mec
listeki müzakeresine müdahale hakkı tanıyan 
maddeyi böyle anlamalarına rağmen, iktidar el
lerinde iken anladıkları istikamette tatbik etme
miş bulunmalarıdır. (A. P. don bravo sesleri, al
kışlar) Bu noktada, Kıbrıs Cumhuriyeti Anaya
sasının konumuzun çerçevesi içinde ve nirengi 
noktaları ile tahlilini yapmakta fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Kıbrıs Cumhuriyetinin Anayasası nevi şah
sına münhasır bir anayasadır. Devletin bir res
mî dilli yoktur. Dilleri vardır; Türkçe ve Elencc. 
teşriî, icrai ve idari muamele bu iki dille yapı
lır. Vesikaların da muhatabına göre yapılması 
zarureti vardır. Adlî muameleler de böyledir. 
Resmî Gazete iki dillilir. Madenî ve kâğıt para
lardaki durum aynıdır. Buna mukabil her şah
sın Cumhuriyet makamlarına bu iki dilden biri 
ile müracaat etme hakkı vardır. Ayrıca meselâ 
Cumhuriyetin bayrağiyle birlikte Türk ve Yu
nan bayraklarını asmak Anayasadan doğan bir 
haktır. Hattâ vatandaşların Cumhuriyet, Türk 
ve Yunan bayraklarından her hangi birisini tah
dide tabi olmaksızın asmak hakları mevcuttur 
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ve cemaatlerin millî bayramlarını kutlamak hak
ları Anayasanın teminatı altındadır. Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasasının her maddesi bu ikili 
espri içindedir. Meselâ 50 nci maddesiyle Cum
hurbaşkanının ve Cumhurbaşkanı Muavininin 
veto hakları vardır. Velhasıl üzerinde titiz
likle durulan muhtevaları incelikle tedvin edi
len Anayasanın temel maddeleri mevcuttur. 
Bütün bunlar Garanti Andlaşması ile teminat al
tına alınmıştır. Binaenaleyh, Anayasa dışı 
fiil ve hareketler Garanti Andlaşmasmdaki hü
kümlerin mutlaka işlemesini icabettirir. O 
halde hukukî bünyesinin bu incelikteki ya
pısı - işte esas nokta burada arkadaşlarım - mu-
vecehesinde Kıbrıs için takibedilecek politika
nın hudutlarımız içindeki, her hangi bir böl
geye göstermemiz lâzımgelen alâka kadar ciddî, 
yakın mesafeli vukua gelen, hattâ vukuu muh
temel her hâdisenin Anayasanın temi mad
deleri karşısında ihdas edebileceği durumda 
dikkatli, andl aşmaların her vakit tatbiki za
ruretinin doğabileceğine inanarak kararlı ve 
plânlı olması icaberdi. 

Sayın C. H. P. Genel Başkanının 4 Mart 1959 
tarihinde ifade ettikleri süratle müdahale hak
kını kullanmak imkânı ancak böyle bir poli
tika ile mümkündü. Biz Adalet Partisi Mil
let Meclisi grupu olarak 10 Ocak 1963 tarihin
de bu konuda Hükümetin dikkatini çekmiş-
ve o zamanki muhalefet grupu olarak ikaz vazi
femizi bugünkü İçleri Bakanı Sayın Fafuk Sü-
kân'm ağzından ifade etmiş bulunuyorduk. 
Biz bugünkü anamuhalefet, dünkü iktidarı me
suliyeti bakımından kendi dili ile konuştur
mak istiyoruz, simdi. Yukarıda ifade edilen 
politika ile Cumhuriyet Halk Partisi iktidar
ları hiçbir zaman beraber olamamışlardır. Bu 
itibarla Sayın C. H. Partisinin bugünkü sözcüsü 
Muhterem Hocam Sayın Nihat Erim ta 
2 Ocak 1963 tarihnde şunları söylüyordu : «Bu
gün gazetelerde gördüğünüz hâdiseler doğru ise 
Kıbrıs hâdiselerinde Garanti Andlaşmasıriı hare
kete geçirmek icabedecektir. 

Şimdi bugün geliyor Muhterem Hocam Nihat 
Erim, arkadaşımız Sayın Nihat Erim, teşrif 
ediyorlar bu kürsüye, ve notları yanlış alma
mış, yanlış anlamamışsam, «Amerika ile itsişare 
etmeden bir müdahale imkânı yoktur, olma
mıştır.» diyorlar. (C. H. P. sıralarından «Alâkası 
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yor», sesleri.) Mealen böyle Hocam. (C. H. P. 
sıralrmdan itirazlar.) Ama müdahale etme za
ruretinin doğmakta bulunduğunu müdahale et
meyi ieabettirecek hale doğru gittiğini de 
biraz evvel buradaki beyanları ramına taa 
2 Ocak 1963 te Büyük Mecliste şimdi sözcü, o 
zaman da tenkidçi olarak ifade buyuruyorlar. 
(C. H. P. sıralarından «iyi dinlememişsiniz» ses
leri.) 

C. H. P. Dişileri Bakanı Sayın Feridun Ce
mal Erkin 9 Ocak 1963 tarihli celsede hâdise
leri Sayın Erim'in paralelinde anlatmış ve 
şunları söylemiştir : Kıbrıs Hükümeti Rum ba
kanları, Türk bakanlarının muhalefetine rağ
men , ayrı belediyelerin yetki ve vazifeleri hak
kında bâzı tasarruflara girişmişlerdir. Rum ba
kanların oyları ile Kıbrıs Bakanlar Kurulu 
1958 den beri faaliyette bulunagelmiş olan 
ayrı belediyelerin yetki ve görevlerini Hükü
met makamlarına devretmeyi hedef tutan bı> 
karar almıştır. Böyle bir kararın hiçbir hu-
kikî kıymeti olamıyacağı aşikârdır. Türk Hü
kümeti Kıbrıs Anayasasının . temel maddele
rini hükümsüz bırakma teşebbüslerinin bütün 
mahzurlarını en açık ve kesin bir surette fca-
beden makamlara izah eylemiş bulunmak
tadır. Aynı celsede Sayın Erkin Makarios'ıın 
Türkiye'ye gelişinde niyetlerini söylediklerine 
işaret eylemekte ve Mecliste alkışlanan şu söz
leri de söylemektedirler : (C. H. P. sıraların
dan itirazlar.) Size de gelir, o zaman da biz söy
leriz efendim. Şu sözleri söylemektedir : 

«Yüksek Meclisin huzurunda kesin olarak 
ifade etmek isterim ki; Kıbrıs'ta andlaşmaları 
bozan fiilî bir durumu Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti kabul edemez. Andlaşmalara ria
yet ve sadakat esası Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin üzerinde asla tâviz veremiye-
ceği bir konudur. 

Şimdi de bugünkü sözcü Sayın Nihat Erim, 
9 Ocak 1963 te tenkidçi olarak şunları söy
lüyor : 

«Makarios'un Anayasayı kabul ettikten son
raki tutumu maalesef, hiç değilse, samimî sayı
lamaz. Zaman zaman verdiği nutuklar, «ma
lûm olan gayemize doğru çalışmaktan geri dur
muyoruz, metotlar değişmiştir» şeklinde beyan
lara kadar gitmiştir. 

Burada bir tenkidi de müsaade buyurur
larsa Dışişleri Bakanımıza tevcih edeceğim -, Sa
yın Nihat Erim söylüyor bunları - «Makarios An
kara'ya geldiği zaman kendisiyle diplomatik mü
zakereler yapılmıştır. Yapılmamalıydı, yapılma
ması lâzımdı, reddedilmesi lâzımdı, kötü bir 
emsal yaratılmıştır.» Arkasından Sayın Erim 
Makarios'un Time'nin dokuzuncu sayfa
sının ikinci sütununda çıkan bir beyanatını 
dkuyor. «Anayasadaki ayrı belediyelere dair 
hükmün tamamen gayrikabili tatbik olduğunu 
Ankara'da Türk yetkililerine söyledim.» Ve 
Erim devam buyuruyorlar, «Demek ki, Maka
rios diyorlar, daha burada iken Anayasanın 
o hükmünü tanımıyacağmı, bizim Hükümeti
mize söylemiş. Ben bu intihadayım.» Anayasa
nın tatbikatında devamlı müşküller çıkarmak 
ve bir müddet sonra da Birleşmiş Milletlere git
mek, bütün bunlar sevgili milletvekili arka
daşlarım, söylenmiştir ve her şey maalesef 
C. H. P. tarafından da sözde bırakılmıştır. 
(Soldan alkışlar). Bu bırakılışm neticeleri ma
lûmdur. Bununla beraber 21 Aralıktan sonra ta-
haddüs eden vaziyeti 15 ay evvelki rakamlarla 
ifadede, ibret levhasını gözler önüne sermek ba
kımından zaruret görmekteyim. Genel Sekre
terin 10 Eylül 1964 tarihinde Güvenlik Konseyi
ne sunduğu raporunda, şu rakamlar vardır : 

119 köyde Türklere aidolan 527 ev tahribe-
dilmiş ve 200 ev de yağma edilmiştir. Baf'da 38 
ev ve dükkân tamamen, 122 si de kısmen tah-
ribolunmuştur. Büyük Kaymaklı'da 56 ev tama
men, 240 ev kısmen tahribe uğramış her yerde 
Türklere ait tarlalar tahrip, ekinler talan edil
miştir. Mezkûr tarihe kadar olan zarar, rapora 
^öre, 50 milyon doların üstündedir, işçilerin iş
yerlerine gitmelerine müsaade edilmemiş, 4 bin 
Türk memurunun maaşı kesilmiş, 25 bin soyda
nımız mülteci vaziyetine gelmiştir. Henüz daha 
) tarihlerde Kızılay'ın yardımlariyle hayatla-
•mı idame ettiren soydaşlarımızın adedi 56 bin-
lir. Bunlardan 25 bini mülteci, 23 500 ü işsiz, 
7 500 ü de kayıp ya da sakat kalanların aile 
efradıdır. Yani, 120 bin soydaşımızın da 56 bini 
)ugün bunun daha çok üstünde" olanı hayat 

haklarından mahrum bırakılmışlardır. Soydaş
larımız mağarada, samanlıkta, anbarlarda, ahır
larda ölümle pençeleşir duruma getirilmişlerdir. 

Adalet Partisi daha 1963 ocağının başında 
grup sözcüsü Sayın Doktor Faruk Sükan tara-
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fmdan ikazını yaparken, insafınıza sığmıyoruz, 
durum bu mu idi, böyle mi idi sevgili arkadaş
larım? (Soldan alkışlar). Bugünkü sözcü Saym 
Nihat Erim hocamız 2 ve 9 Ocak 1963 tarih
lerinde konuşmalarını böyle bir halin tahaddüs 
ve devam etmemesi için yapmamışlar mı idi? 
Ve her halde Saym Feridun Cemal Erkin, 
9 Ocak 1963 de, Yüksek Meclisin huzurunda, 
«kesin olarak ifade etmek isterim ki; Kısrıs'da 
andlaşmaları bozan fiilî bir durumu Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti kabul edemez. And-
laşmalara riayet ve sadakat esası Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin üzerinde asla taviz 
veremiyeceği bir konudur» sözlerini acaba sade
ce alkışlanmak için mi söylemişlerdi? Yoksa bu 
feci rakamların sonundaki müsavi işareti kendi
lerince taviz neticesini vermiyecek miydi? 

Sayın milletvekilleri, daha 4 Ma'rt 1959 da 
Parlâmento kürsüsüne çıkıp Cihad Baban'ın 
hangi sebepten metinden çıkardığını bir türlü 
anlıyamadığımız, (süratle hakkını kullanarak 
müdahale hakkına malik olma) fikrini savuna
caksınız; 2 Ocak 1963 de yine kürsüye fırlayıp 
Kıbrıs hâdiselerinde Garanti Andlaşmasmı ha
rekete geçirmek icabedecektir, diyeceksiniz. Ve 
daha sonra Dışişleri Bakanını kürsüye çıkartıp 
fiilî bir durumu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
kabul edemez, dedirteceksiniz, ve bunlara rağ
men de sonra 60 bin soydaşımızı ölümün fiilen 
kucağına atıp, geri kalanını da akıbeti meçhul 
bir ihtimal hesabının içine sokacaksınız. Ama, 
bütün bunlara rağmen dönüp, 5,5 haftalık bir ik
tidarı suçlayacaksınız ve ona «basiretsiz iktidar» 
diyeceksiniz. (Soldan, alkışlar, «10 aylık» ses
leri.) Buna akıl müsaade etmez, buna mantık 
müsaade etmez, buna insaf ve iz'an müsaade et
mez, velhasıl akla ne gelebiliyorsa işte onların 
hiçbirisi müsaade etmez. 

Sırası gelmişken burada söyliyelim ki, Cum
huriyet Halk Partisi artık günah yükleme, ve
bal yükleme metodunu terk etmelidir. Zannede
rim ki, Saym Nihat Erim bundan evvel olduğu 
gibi ilk fikirleri ile son fikirlerini telif edebil
mek için yine kürsüyü teşrif edecekler, ben İnö
nü Hükümetlerinin 4 Hazirana kadar olan po
litikası ile beraber değilim, 4 Hazirandan sonra
ki politikası ile beraberim, diyeceklerdir. Bu 
noktada sormak bizim de hakkımız olacaktır; za-
tıâlinizin 2 ve 9 Ocak 1963 ve bizim aynı tarih

lerde yapmış olduğumuz uyarmalara Hükümeti
nim önem verse idi ve Saym Erkin'in, tâviz ver-
miyeceğiz taahhüdünü ifa etseydi, yukarda sı
raladığımız felâketler doğacak mı idi, doğar mı 
idi ve 950 olan Yunan askeri 15 binin üzerine çı
kar mı idi, iki bin olan Rum kuvveti 30 binin 
üzerinde bugün olur muydu? Ada şimdiki gibi 
tahkim edilir miydi ve Kıbrıs bir silâh deposu 
haline getirilebilir miydi? «Hayır» demeye mec
bursunuz Saym Hocam. Aksi halde 2 ve 9 Ocak 
tarihli konuşmalarınız bir jest olarak vasıflan
dırılmak icabeder. Kıbrıs'ın bir müstahkem 
mevki haline getirilmesine 5,5 haftalık bir ikti
dar sebebolmamıştır.. Günah Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarmındır. (A. P. si sıralarından, 
alkışlar, «bravo» sesleri.); (C. H. P. si sıraların
dan «Tedbir söyle, tedbir söyle iktidar.» sesleri.) 
Biz, sizin iktidarınızı anlatıyoruz, siz bizim ikti
darımızı anlattınız ya... 

Eski iktidar iyi bir müzakereci olarak da hu
kukî zemini bulamamıştır. Bu, bir bocalama po
litikası niteliğindedir. 

İnönü iktidarları neyi istediğini, neyi istiye-
ceğini bilememiş, hedefini, istikametini tâyin ede
memiş, bunlara ulaşmayı sağlıyacak metotları 
tcsbit edememiş ve plânlıyamamıştır. Andlaş-
malarm temin ettiği haklardan, taksimden baş-
lıyarak federatif sisteme, ondan da bir tümenin 
yayılma sahasınca araziye, Acheson plânlarına 
kadar inmiş, gerilemiş v e hukukî vaziyeti bir 
çıkmaz sokak içerisinde son iktidara devretmiş. 
Bugün vâsıl olunan noktada bir mesuliyet varsa 
o dahi Cumhuriyet Halk Partisinindir. 

Adalet Partisi iktidarı işi bu noktaya getir
me J niştir, gelmiş olan bu tabiî noktayı ancak 
devralmıştır. (Soldan, alkışlar.) 

Londra ve Zürih Andlaşmalarmdan önce de 
bir Kıbrıs var mı idi? Evet. Bu Kıbrıs yine Yu
nanistan'a 600, Türkiye'ye 40 mil mesafede idi. 
Ve üzerinde yaşıyan, hem de daha fazla, soy
danımız bulunuyordu ve Kıbrıs'ın ekonomik, 
stratejik önemi bugünkünden de farksızdı. Ama 
işte bu Kıbrıs üzerindeki haklarımız Lozan Ahit
namesi ile terk edilmişti. Beynelmilel bir mü
zakerede arzulanan bütün neticelerin elde edi-
lemiyeceği prensibini Zürih ve Londra Andlaş-
malarında da göz önünde bulundurmak icabeder. 
Aksi halde Cumhuriyet Halk Partisinin 1959 da 
verdiği bir temenni takririnin siperine gizlenerek 
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bugünkü neticelerin vebalinden kurtulmak is
temesi insaf ile mütalâa edilecek hal değildir. 
Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisinin 1943 ten 
beıi olan politikası ile bugün Kıbrıs'ta tahaddüs 
eden hale müncer olan politikası arasında da bir 
fark yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin bi
rinci derecelerdeki bir mesul zatı, rahmetli Re
cep Peker, 1943 te «Türkiyenin haricindeki 
Türkler bizim için bir hâtırai tarihiyeden ibaret
tir » diyordu. Ayrıca Kıbrıs Türkleri ile ilgi
lenen yazarlar örfi idare mahkemelerine sevk 
olunuyorlardı. 1959 daki bu esaslara işte bu şart
lardan çıkılarak gelinmiştir. Londra ve Zürih 
Andlaşmaları üzerinde iç politika konusu yapıla
cak münakaşa icrası sözü geçen andlaşmaları za
yıflatmaktan başka netice tevlidetmemek icabe-
der. 

Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisini, 1959 dan 
itibaren başlıyan itiraz 4 Mart 1959 tarihli za
bıtlara göre şöyledir: Sayın İnönü demişlerdi ki : 
«Dörtlü andlaşmada iltihak veya taksim teşeb
büsü aleyhinde müşterek hareket temin edilemez
se Yunanistan'ın alacağı vaziyet tasavvur edile
bilir. Fakat İngiltere'nin Anayasa ihlâline karşı 
mutlaka müşterek teşebbüs haline girmesi lâzım 
idi. İngilterenin kesin taahhüdünün olmaması 
mütecavizi teşvik edecektir. İngiltere'den böyle 
bir taahhüdü istemeyi mümkün ve haklı bulu
yorum.» İsteği de şu tarzda başlamışlardı: «Me
sele sadece İngiltere'nin eski nizamı iade için 
menfaati ihlâl edilen Devlet ile birlikte her hal
de müşterek harekette bulunacağını beyan et
mesinden ibarettir.» 

İşte itiraz bu kadarcıktır. Bu itiraz varit 
mi? Değil. Zamanın mesul bakanı tarafından da 
ifade edildiği veçhile, İngiltere, zaten Garanti 
Andlaşması mucibince Anayasanın her hangi bir 
ihlâlinde taahhüdetmiştir. Böyle bir ihlâl önlen
miştir. İngiltere'nin akde sadıkane hareket et
memesi halini derpiş edip, ilâve bir hüküm ko
yup, taahhüdü tekrarlamakla yeni bir teminat 
elde edilmiş olamaz idi. Sözü geçen andlaşma-
lar şüphesiz Türkiye'nin lehine olan andlaşma1-
lardır. Bu ancllaşmalarm imzalarından dolayı
dır ki, o zamanlar Stefanopulos, «Lozan Ahit
namesi yıkılmıştır ve Türkler ilk defa olarak 
kaybettikleri bir toprağa ayak basmışlardır.» 
Papaendrio, «Adada meskûn büyük Rum ekse
riyetinin hakları çiğnendi, Ada hukukan taksim 

olmuştur, taksim bile Yunanistan için bundan 
daha elverişli idi, taksimle Ada'nın büyük bir 
kısmı gidecekti, şimdi bütün Kıbrıs'ı kaybet
tik. İki cemaatin nisbeti yüzde 80 e karşı yüzde 
18 olduğu halde en mühim meselelerde Türklere 
yarı yarıya haklar tanındı. Enosisten katî ola
rak feragat etmemiz büyük bir kayıptır. Türkler 
taksimi hukukî sahada tahakkuk ettirmişlerdir. 
Türkiye millet olarak Kıbrıs'a avdet ediyor.» de
mişlerdi. Sayın İnönü de sonradan fikirlerini 
değiştirmiş olacaklar ki, 5 Mayıs 1964 tarihli 
celsede andlaşmaları övmüşlerdi. Eski Dışişleri 
Bakanı Sayın Feridun Cemal Erkin de 
9 Ocak 1963 tarihli celsede en geniş şekilde bu 
andlaşmaları övmüş, bahis konusu andlaşmaları 
yegâne uzlaştırıcı hal tarzı olarak vasıflandır
mış! ardı. Cumhuriyet Halk Partisinin bugünkü 
sözcüsü Sayın Nihat Erim 4 Mart 1959 da bu 
andlaşmalar için Yenisabah gazetesine şunları 
söylemişlerdi: 

«Şahsan 1954 te yazdığım bir makalede üç 
devlet arasında müşterek hükümranlığı öne sür
müştüm. Bunu geçen yıl tekrarlamıştım. Bir 
yandan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı içinde hâ
kim olan esas prensip, ötede Kıbrıs'ta Türk ve 
Rum topluluklarının şimdiki fiilî durumları göz 
önünde tutulunca şu anda bıçakla keser gibi 
taksim neticesinde adeden küçük bir hisse ko-
pârmaktansa, Londra formülünü tercih ederim. 
Böylece Kıbrıs'ın tamamı üzerinde hukukî ve fii
lî ihtilât meydana çıkmıştır. Türk ve Rum ai
leler topraklarından, ocaklarından kopup başka 
yerlere göçmek gibi bir acıdan da korunmuş 
bulunuyorlar. Türkiye kendi güvenliği ve Kıb
rıs Türklerinin hakları üzerinde nasıl titizlikle 
durduysa, o zaman da aynı uyanıklığı göstere
cektir. Hem bu defa hukukan ve fiilen yepyeni 
imkânlara sahip olarak vazifesini yapabilecekler
dir.» buyurmuşlardı, Sayın Erim 4 Mart 1959 
da. 

Kaldı ki, bu vesikalar 16 Ağustos 1960 tari
hinde Lefkoşa'da ilgili taraflarca merasimle im
zalanmış olduğuna göre Millî Birlik Komitesi 
Hükümetleri de mezkûr vesikalarda bir sakınca 
görmemişlerdir. 

Bütün bunlar andlaşmaların değerini, ihdas 
ettikleri hakların önemini tesbit eden fikirler
dir. O halde kabahat andlaşmalarda değil, bun
ları tatbik edememiş olan Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarlarmdadır. 
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Birleşmiş Milletlerin son kararı dolayısiyle 
anamuhalefet partisi liderinin «Müdahale kapısı 
kapandı.» demeleri üzerinde haklı olarak dur
makta fayda mülâhaza etmekteyiz. Mesul devlet 
adamlarımız kararı tanımadıklarını, hukukan 
muallel bulunduğunu, müdahale hakkımızın mev
cudiyetini icabettiği zaman kullanılacağını ilân 
ederken pek muhterem liderin, muhasımlarımı-
zm iddialarını tarsin edercesine, «Müdahale ka
pısı kapandı.» demeleri dâvamıza ne kazandırır, 
bunu bilmek mümkün değildir. Ama kaybettire
ceği şeyler çoktur. 

Son karar madem böyle nitelenmiştir, o hal
de hukukî durumu tahlilde mutlaka fayda var
dır : 

Önce meşhur 4 Mart 1964 tarihli Kararı ince
lemek zaruretini duymaktayız. 4 Martta durum 
ne idi, evvelâ ona bakalım. 

Bu tarihlerde Anayasa ihlâl edilmiş miydi? 
Evet, çoktan. Yunanistan gizli müdahalelerine 
başlamış mıydı? Tabiî. Anayasanın 182 nci mad
desindeki ve Garanti andlaşmasmdaki şartlar te
kevvün etmiş miydi? Şüphesiz. O halde müda
hale kapımız açık mıydı? Elbette. Bunları hiç 
unutmadan şimdi de 4 Mart 1964 tarihli Kara
rın başlangıcını okuyalım: 

«Birleşmiş Milletler Yasasının ilgili hükümle
rini ve aşağıda metni münderiç ikinci maddesi
nin dördüncü fıkrasın! hatırda tutarak teşkilâ
tın bütün üyeleri milletlerarası münasebetlerin
de gerek her hangi bir başka devletin toprak 
bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı, 
gerekse Birleşmiş Milletlerin amaçları ile telif 
edilemiyecek her hangi bir surette tehdide veya 
kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınır
lar İkinci maddenin dördüncü fıkrasını zikrede
bilmek için 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefko-
şa'da imzalanmış olan Andlaşmalarla ilgili ola
rak tarafların ittihaz ettikleri durumları nazarı 
dikkate alarak... «Hükmünü de maalesef ihtiva 
etmektedir. Şimdi de bu metni inceliyelim. 

Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyetinin siyasi bü
tünlüğüne, siyasi bağımsızlığına saygılı olması, 
Anayasanın ihlâl edilmemesi, andlaşmaların şart
larının tekevvün etmemesi kaydına bağlıdır. Oy
sa Anayasa ihlâl edilmiştir, kuvvet kullanma 
hakkı Türkiye için çok evvellerden doğmuştur. 
Buna rağmen Türkiye karardaki metinle kuvvet 
kullanmaktan kaçınmayı mezkûr karar ile te

bellüğ etmiştir. Bahis mevzuu Anayasa ve and
laşmaların ihlâli muvacehesinde Rum idarecile
rinin meşruiyet ve egemenliğinden bahsedilme
mek lâzımdır. Buna rağmen Türkiye (Egemen 
Kıbrıs Cumhuriyeti) kaydiyle kararın birinci 
maddesi ile karşı karşıya bırakılmıştır. 

Görülüyor ki, müdahale hakkımız 4 Mart 1964 
tarihli karar ile tıpkı bugünküne benzer bir şek
le bürünmüştür. Bu konuda grup sözcümüz ta
rafından 11 Mart 1964 tarihli celsede yapılan 
ikaza Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü 
şu cevabı vermişlerdi: 

«Türkiye o devletin bütünlüğünü, bağımsız
lığını teminat altına almıştır. Biz gidip Kıbrıs'ı 
işgal edelim, Kıbrıs'ın bir parçasını ilhak ede
lim iddiasında bulunmadı ki, bugün Kıbrıs'ın ül
ke bütünlüğünü ihlâl etmemiz bahis mevzuu ol
sun, Biz Kıbrıs'ı kendimize tabi bir devlet yapa
lım iddiasında bulunmadık ki, bizim Kıbrıs'ın ba
ğımsızlığına taarruz eden bir devlet olma yükü
nün altında olalım. Bu noktada son kararın met
nine intikal edelim. Karar şöyle diyor: (Bütün 
irye devletlerden Birleşmiş Milletler şartı özellik
le ikinci maddenin birinci ve dördüncü fıkraları 
gereğince yüklendikleri taahhütlerine uygun ola
rak Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlık, birlik 
egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme
lerini her hangi bir müdahaleden kaçınmalarını 
tavsiye eder.) 

4 Mart 1964 karariyle bu karar arasındaki 
fark ne? Muhteva aynı; Birleşmiş Milletler 
şartlarına atıf yapan madde ve fıkra aynı, fark, 
alındığı merciler itibariyle 4 Mart 1964 tarihli 
karar icrai, son karar ise tavsiye mahiyeti arz 
etmektedir. İşte fark buradadır.» 

Biz bir şey söylemiydim, kapı kapandı di
yen Sayın Genel Başkan İnönü'ye, Sayın Nihat 
Erim Beyefendi zaten yukarıda aldığımız beya-
natlariyle cevap vermiş bulunuyorlar. Vesika
lara müstenid bu muhasebe şu neticeyi veriyor: 
Biz kapanmış kapı olduğuna inanmıyoruz ve 
inanmıyacağız. Aksi iddiada bulunanlar var ise 
kapanan kapıların mesuliyetinin Cumhuriyet 
Halk Partisine aidolduğunu bilmelidirler. 

Mesele bu kadarla da bitmiş değildir. Güven
lik Konseyinin 9 Ağustos 1964 kararlarını da 
bu istikâmette tahlil zarureti vardır. Kıbrıs 
andlaşmasının 4 ncü maddesine istinaden bom
balanmıştır. Bunun üzerine Güvenlik Konseyi 
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9 Ağustos 1964 te aldığı bir kararla müdahale
nin durdurulması davetinde bulunmuş ve mü
dahale durdurulmuştur. Bunu tefahurla kay
deden Sayın Erim söyle söylemektedirler: 
«9 Ağustos 1964 te Güvenlik Konseyi toplandı, 
karar aldı. Konsey Başkanı Başbakana telgraf 
çekti, derhal durdurun diye. Güvenlik Konse
yinin kararı bu teşekküle üye olan bir Devlet 
için riayeti lâzımgelen bir karardır.» Kapı ka-
panmışsa görüyor musunuz 9 Mart 1964 te nasıl 
kapanmıştır.. İcrai bir karar, kapıyı kapama-
mışsa, alındığı merciye göre tavsiye mahiyetin
deki bir kararın kapıyı kapadığından bahsetme
nin mânası olmamak icabeder. 

• Amerika Birleşik Devletlerinin tutumu mu
halefet tarafından bizce bir başka istikamette 
takdim edilmek istenmiştir. Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarda iken Amerika Birleşik Devlet
lerinin Kıbrıs işine karıştırılmasında fayda mü
lahaza etmiştir, bu bir görüştür. Cumhuriyet 
Halk Partisinin iddiasına göre Amerika Birle
şik Devletleri müdahalemize mâni olmuştur, bi
raz evvel ifade buyurdular. Şurası muhakkaktır 
ki, 9 Ağustos kararma oy vermek suretiyle 
durdurma davetine Birleşik Amerika katılmış 
idi. Sayın İnönü 8 Eylül 1964 tarihinde Büyük 
Meclise şunları söylemişlerdir: «Samimî ka
naatle Büyük Mecliste ve Türk Milleti huzu
runda ifade ediyorum ki Birleşik Amerikanın 
tutumunda hadiselerin Türkiye aleyhine cere
yan etmesi için bir tasmim yoktur. Amerikanın 
gayretlerini böyle anlayışlı ve samimî tarafın
dan görmek lâzımdır.» Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidardadır ve elde edilen netice ancak bu ka
dardır. Bizim iktidarımız zamanında ise Ameri
ka Birleşik Devletleri, her türlü usul mesele
leri dâhil, Türkiye lehine oy kullanmıştır, bu
nu memnuniyetle kaydetmek icabeder. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin 
müstenkif kalmış olması da Cumhuriyet Halk 
Partisince bir başka istikamette, biraz evvel 
yorumlanmıştı. Rusya Türkiye'nin Kıbrısa mü
dahale hakkını tanıyacak veya Kıbrıs'ın her 
türlü yabancı müdahaleden masun bulundurul
masını derpişedecek karar tasarıları hakkında 
Türkiyeyi destekleyebilir mi? Böyle bir söz ver
miş olabilri mi? Bizce, şüphesiz hayır... Rusya 
sadece Enosis'e karşıdır. Çünkü Enosis Kıbrıs'ın 
NATO içerisine girmesi demektir. Ama Rusya 

Kıbrıs'a vâki bir Türk müdahalesine de taraf
tar değildir. Bunun en bariz misali Kruçef'in 
Mısır'a giderken Sayın Türk Başvekiline ve 
Makarios'a gönderdiği mesajlardır. 

Rusya'nın federatif Devlet şekline taraftar 
olduğu ifade edilmektedir Bu hangi tarz fede
ratif Devlet sistemidir, bunu bilmekte müşki-
lât vardır ama, Rusya'daki hal de büyük heye
tinizin malûmudur. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
O ne demektir yani, açıkla.. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Hükümet 
söylesin, Hükümet... 

A.P. GRUPU ADINA TALAT ASAL (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, bu noktaya ka
dar mevzuu çeşitli istikametlerde tahlil ettik. 
İcabederse diğer noktaları' da ayrıca izah ede
ceğiz. 

İşin bu safhasında ve bu noktasında Büyük 
Meclisimize ve onun vasıtasiyle Büyük Milleti
mize şunları söylemek istiyoruz: Birleşmiş Mil
letlerce alman son karar sadece tavsiye mahi
yetinde bir karardır, sayın Genel Başkanımızın 
geçenlerde bir münasebetle ifade ettikleri veç
hile Birleşmiş Milletler taraflar arasındaki and-
laşmaları bozmak, feshetmek salâhiyetine sahip 
değildir. Binaenaleyh Beynelmilel Hukuk, Dev
letlerarasındaki andlaşmalarm hangi sebep ve 
şartlarla ve hangi prosedür dâhilinde tadil ya 
da feshedilebileceğini tesbit etmiştir. Hukuka ay
kırılığı tecviz etmek dünyada hiçbir kuvvetin kud
reti dâhilinde değildir. Kıbrıs mevzuundaki söz
leşmeler, andlaşmalar meriyettedir, hüküm ifa
de etmektedir. Birleşmiş Milletlerin almış oldu
ğu son karar bir mânada Türkiyenin azim ve 
kuvvetine yeni ve büyük ilâveler yapmıştır. 
Makarios ve Yunanistan için karar bir son nok
ta ise, Adalet Partisi Grupu olarak ifade edi
yoruz ki, Türk Milleti olarak bizim de bildiği
miz ve gücüne inandığımız son noktalar vardır. 
Bu son noktaya vusulde kararlıyız. Hamleleri
miz, sayın Genel Başkanımızın ifade ettikleri gi
bi, vakur ve fakat cesur olacaktır. Hedef ola
rak andlaşmalarla sabidolan haklarımızdan 
vazgeçmemeye kararlıyız. Bu kararın icabettir-
diği her şey yapılacaktır. Millî menfaatlerimizin 
yanında ve hattâ onun çok ilerisinde millî şeref 
ve haysiyetimiz haline gelmiş olan Kıbrıs dâva-

— 52 — 



M. Meclisi B : 28 27 . 12 . 1965 O : 2 

mız, meczup bir Makarios'un ihtiraslarına kur
ban edilemiyecektir. Bu dâvanın millî menfaat
lerimize uygun bir şekilde halledilebilmesi için 
artık geriye bakmaya lüzum yoktur, ileriye 
bakmak lüzumunda kararlıyız. Makarios ve 
Yunanistan bilmelidirler ki kuvvet muvazenesi 
daima olduğu gibi şimdi de Türkiye'nin lehi
nedir. Adalet Partisi grupları olarak inanıyoruz 
ki lehimizde olan bu kuvveti dâvanın halli için 
kullanmakta kararlıyız. 

Bu istikametteki Hükümet politikasının tas-
vipçisi olacağız. Akdenizdeki sulhun ve dünya 
barışının bozulmasını istemeyiz. Ama haklarımı
za tecavüzü de tecviz edemeyiz. 

Malûm davranışların neticesi Yunanistanm 
felaketine müncer olabilir. Komşumuzun böyle 
bir felâkete uğramaması lüzumu üzerinde dur
mak isteriz. Hükümet programındaki sözle; 
Türkiye, tarihinden kendisine mevdu ve üzerin
de titizlikle durmayı şeref addettiği hasletleri
ne her kim tarafından olursa olsun, gölge dü
şürülmesine müsaade edemez, etmiyecektir. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına 
Büyük Meclise saygılarımızı sunarız. (A.P. sı
ralarından bravo sesleri, sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Başkanlığa iki takrir verilmiş
tir. Bunları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisimizce kabul edilen Adalet Partisi Gru-

punun genel görüşme önergesinin amacına uygun 
olarak Türk umumi efkârının Kıbrıs dâvasının 
geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış olan mer
hale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi olabil
mesi için 3 ncü inönü Hükümetinin güven oyu 
aldığı 15 Haziran 1964 günkü 105 inci Birleşim
deki gizli oturum tutanaklarının ve bu tutanak
larda yer alan 5 Haziran 1964 tarihli Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Jonson'un mektubu 
ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının 13 Hazi
ran 1964 tarihli cevabi mektubu metinlerinin İç
tüzüğün 98 nci maddesinin son fıkrası gereğin
ce açıklanmasına karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Kırşehir istanbul 
Süleyman Onan Orhan Birgit 

istanbul izmir 
Coşkun Kırca Arif Ertunga 

Konya 
Nazif Kurucu 

BAŞKAN — Bu önergenin gizli celse zabıt
larının neşrine mütedair olan kısmı bundan son
raki birleşim gündeminin sonuçlar kısımına alı
narak Yüksek Meclisin müzakere ve tasviplerine 
sunulacaktır. Hükümete gönderilen mektup met
ni hakkında Meclisin bir karar vermesi mevzuu-
bahis değildir. Bu husus milletvekillerince Hü
kümetten bir sözlü soru olarak sorulur. Gizli cel
sede cevabı verilse dahi o gizli celse zabtının da 
ayrıca neşri istenebilir. Bu suretle önergenin bi
rinci kısmı muameleye konacaktır. 

ikinci takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Yüce Meclisçe kabul edilen Adalet Partisi 
Grupunun genel görüşme önergesinin amacına 
uygun olarak Türk umumi efkârının Kıbrıs dâ
vasının geçirmiş olduğu safhalar ve varılmış olan 
merhale ve sebepleri hakkında bilgi sahibi ola
bilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Jonson'un 5 Haziran 1964 tarihli mektubu ile o 
zaman Başbakanlık mevkiinde bulunan ismet 
inönü'nün 13 Haziran 1964 tarihli cevabî mektu
bunun Meclisimizin bilgisine sunulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Adana Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu Bekir Tünay 

Afyon Karahisar Gaziantep 
Murat öner Ali ihsan Göğüs 

Kayseri Kırklareli 
Cengiz Nayman Hasan Tahsin Uzun 

Kastamonu 
Adil Toközlü 

BAŞKAN — Biraz evvel ifade ettiğim se
beple bu takrir hakkında da bir muamele yapıl-
mıyacaktır. 

Şimdi vakit geçmiş olduğundan Birleşimi, 
normal olarak daha evvel Meclisin aldığı karar 
gereğince, Çarşamba günü saat 15 e talik etme
miz icabeder. Yalnız Yüksek Meclisin bu konu 
üzerinde titizlikle durduğu ve biran evvel müza
kereleri ikmal etmek istediği de dikkatimizden 
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kaçmadığı için Başkanınız olarak yarınki gün, 

Salı günü saat 15,00 te toplanmak hususunu tas

vibinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen karar gereğince 28 Aralık Salı 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanıma saati: 22,15 

<mmm 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
bisiklet sporunun gelişmesi için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne ve Konya'ya, bisiklet sporu 
ile ilgili, ne gibi tesisler yapılacağına dair yazılı 
soru önergesi ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ın 
cevabı (7/1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutu
nuzu arz ederim. 

7 . 11 . 1965 
Konya Milletvekili 

Nazif Kurucu 

1. Bisiklet sporunun gelişmesi için ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? 

2. Yerli bisiklet ve bisiklet lâstiği imali müm
kün değil midir? Yerli imalâtın ihtiyacı karşıla
ması, teşvik ve tesis edilmesi için ne gibi tedbir
ler düşünülmektedir? 

3. Milletlerarası yarışmalara, Türkiye'de 
en iyi formda olan Konyalı bisikletçilerin götü
rülmediği ve Federasyon Başkanının, yakınları
na gezi yaptırabilmek için gidiş ve dönüşe otobüs 
tuttuğu, tayyare ile gidilse daha çok antrenman 
yapılabileceği ve daha iyi derece alınabileceği 
ileri sürülmektedir. Konyalı bisikletçilerin Ba
kanlığınıza ve Teşkilâta akseden sızlanmaları ve 
şikâyetleri ne dereceye kadar haklıdır, bu hu
susta ne gibi muamele yapılmıştır? 

4. önümüzdeki yıllarda, Konya'ya, bisiklet 
sporu ile ilgili ne gibi tesisler yapılacak ve ne 
gibi tedbirler alınacaktır? 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 12 . 1965 

Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 

Özel Kalem : 9-2537 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu tarafın
dan Bakanlığımızca cevaplandırılması istenen 
Bisiklet Federasyonu ile ilgili konulara ait gö
rüşlerimiz aşağıda arz edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
A. F . Alişan 

1. Sual: Bisiklet sporunun gelişmesi için 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Cevap: Bisiklet sporunun gelişmesi için dü
şünülen tedbirler: 

a) Bisiklet aletli bir spordur. Malzemesi 
tamamen dışarıdan ithal edilmektedir. Gümrük 
vergi ve resimleri ağırdır, bu itibarla bir bisik
let 2 500 liraya ve bir lâstik 80 liraya malol-
maktadır. Federasyonumuz idmanlarda kulla
nılmak üzere 2 nci kalite bisikletler ithalini in
celemektedir. Bunların da 1 800 liradan aşağı
ya maledilebileceğini zannetmemekteyiz. Bina
enaleyh ya Federasyonun malzeme tahsisatını 
arttırmak veya yarış bisikletlerini spor aleti 
addederek gümrük resimlerinde indirme temin 
etmek lâzımdır. 

Bugün faal bulunan bölge adedi 22 dir. Bun
lara ilâveten diğer bâzı bölgeler de faaliyete 
geçmek istemektedirler. Bugünkü malzeme 
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tahsisatımızla Federasyon ihtiyacı karşılandık
tan sonra faal bölgelerimize senede birer bi
siklet vermek dahi mümkün olamamaktadır. 

b) Velodrom : 
Bisiklet sporu velodromu bulunan Konya ve 

Balıkesir bölgeleri hariç umumiyetle yollarda 
yapılmaktadır. Bu itibarla haftada üç gün id
man yapan koşucunun 3 - 5 saatlik idmandan 
sonra bir o kadar da istirahate ihtiyacı tabiî
dir. Halbuki velodromlar tesis edilirse bu iş 
günde bir saatlik idmanla biter ve bu spor 
yalnız müesseselerde kalmayıp okullara, da so
kulur. Yarışlarda seyirci bulunur, bisikletçi 
teşvik ve takdir görür, halk bu sporu seyrede 
ede daha çok sever, kulüpler ve müesseseler 
arasında rekabet artar. 

Bu sporda ileri memleketlerde velodromlar-
da büyük hasılat temin edilmektedir. Bu su
retle bisiklet sporu daima müstehlik vaziyetin
den kurtulup kendi yağı ile kavrulmaya başlar. 

Bu itibarla Ankara, İstanbul, İzmir, Adana 
ve Bursa gibi büyük şehirlerimizde velodrom
lar kurulduğu takdirde dâva kökünden halle
dilmiş olur ki, bu da plân ve para meselesidir. 

c) Antrenör : 
Bu sene memleketimize ilk defa olarak ve 

altı ay müddetle bir İtalyan bisiklet antrenörü 
getirtilmiştir. Bu kısa müddet içinde üstüste 
gelen millî temaslar dolayısiyle millî takımı 
çalıştırmak zorunda kalan antrenör vakit bul
dukça Konya, İzmir, Bursa, Balıkesir ve İstan
bul bisikletçilerini çalıştırmışsa da bu çalışma
ların daha verimli olmasını temin edecek zama
nı bulamamıştır. Önümüzdeki seneler biri pist 
ve biri yol koşuları için olmak üzere hiç olmaz
sa iki antrenörün getirtilmesi düşünülmektedir. 

d) Hakem ve antrenör kursları : 
Yukarıda arz olunan hususların temini için 

yabancı antrenör celbi kâfi olmayıp yerli ant
renörler yetiştirilmesi ve bunların hem içeride 
ve hem de dışarıdaki kurslara katılmalarının 
temini lüzumlu ve faydalıdır. 

Her spor kolunda olduğu gibi bisiklet spo
runda da hakem ve masör meselesi, antrenör 
işi kadar mühimdir. Bu sene Federasyonumuz-
ca Balıkesir'de muhtelif bölgelerden 35 kişinin 
katıldığı bir hakem tekâmül kursu açılmış ve 
pek faydalı olmuştur. 
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e) Neşriyat : 
Bu sporda ileri memleketlerde yayınlanan 

faydalı ve öğretici eserlerin dilimize çevrilmesi 
ve sporculara dağıtılması düşünülmektedir. 

f) Dış temaslar : 
Bir memlekette sporun ilerlemesi için ge

rek içeride ve gerek dışarıda dış temasların art
tırılması şart olduğuna inanmaktayız. Evvelce 
7 senede bir temas ortamından Federasyon an
cak son bir - iki seneler kurtulmuştur. Bunun 
neticesidir ki, bisikletçilerimiz daha iyi dere
celer almaya başlamışlardır. Enternasyonal 
Marmara turu, Ankara - İstanbul Enternasyonal 
yarışı, dünya şampiyonaları ve Almanya turun
da elde edilen şeref verici neticeler bunun 
bariz misalidir. Bisikletçiliğimiz artık her mem
lekette tanınmakta ve her taraftan masrafları 
kendilerine aidolmak üzere davetler alınmakta
dır. 

2. Sual: Yerli bisiklet ve bisiklet lâstiği 
imali mümkün değil midir, yerli imalâtın ihti
yacı karşılaması teşvik ve tesis edilmesi için 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

2. Cevap: Yerli bisiklet ve lâstiği imali 
için gerek yabancı ve gerek yerli müteşebbis
ler gerekli etüt ve temasları yapmışlardır. Bu 
etütlerin neticesi maalesef müspet olmamıştır. 
Türkiye'deki istihlâk miktarı bugün fabrika
ların kurulmasına henüz mânidir. Esasen bisik
let deyince yalnız bir fabrika düşünülemez. 
Kadrolar için ayrı bir fabrika, selâ ve kalpiye 
kayıtları ve emsali için ayrı bir fabrika, lâstik 
için ayrı bir fabrika ve yedek parçalar için ay
rı fabrika ve imalâthaneler kurulması yani bi
siklet sanayiinin kurulması lâzımdır. Bu spor
da ileri memleketler bile aynı durumdadırlar. 
Halâ birbirlerinden malzeme ithal etmektedir
ler. İngiltere'nin Broox Selâ Fabrikası hâlâ ra
kipsizdir. İtalya'da Kampgnol malzemesi dün
yanın her yerinde satılmaktadır. Bu itibarla 
memleketimizde fabrika kurulsa dahi yalnız 
kadro yapılabilir ve diğer malzeme ayrı ayrı 
hariçten getirtilerek bir nevi montaj fabrikası 
olarak düşünülebilir. 

Bu vesile ile Türk Pirelli Lâstik Fabrikası
nın da bisiklet lâstikleri yapmak için etütlerde 
bulunduğu haberini burada işaret etmek iste
rim. 
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3. Sual: Milletlerarası yarışmalara Türki- I 
ye'de en iyi formda olan Konya'lı bisikletçile
rin götürülmediği ve Federasyon Başkanının 
yakınlarına gezi yaptırabilmek için gidiş ve 
dönüş otobüs tuttuğu, tayyare ile gidilse daha 
çok antrenman yapılabileceği ve daha iyi dere
ce alınabileceği ileri sürülmektedir. Konya'lı 
bisikletçilerin Bakanlığımıza ve teşşilâtımıza 
akseden sızlanmaları ve şikâyetleri ne derece
ye kadar haklıdır, bu hususta ne gibi muamele 
yapılmıştır ? 

3. Cevap: İspanya'da dünya birincilikleri
ne katılan 5 kişilik millî takımımızın biri İs
tanbul, biri Ankara ve üçü de Konya bölgesi
ne mensuptur. Ankara'lı olan bisikletçi de as
len Konya'lı olup askerlik görevi dolayısiyle 
Ankara'da bulunmaktadır. Binaenaleyh Kon
ya'lı bisikletçilerin götürülmediği iddiası haki
kate aykırıdır. 

Otobüsle seyahatin tercihi sebebine gelince: 
Türk uçaklarının gittiği yere kadar yabancı 
uçakla gidilmemesi mevzuat icabıdır. Pist ve 
yol yarışları için lüzumlu 11 bisiklet, 12 komp
le tekerlek, 50 lâstik ve diğer malzemenin, ağır
lık bakımından değil işgal edeceği yer hacmi 
bakımından bizim uçaklarımızda nakline imkân 
yoktur. Roma ve Madrit'teki aktarmalar sıra
sında bu malzemenin hasara uğrayacağı evvel- I 
ki tecrübelerle görülmüştür. Çünkü bu aktar
malar uçak şirketi hamalları tarafından yapıl
makta ve bisikletler gelişigüzel atılmakta ve 
yerleştirilmektedir. Beyrut'ta yapılan Akdeniz 
oyunlarına komple tutulmuş emrimizde bir 
uçakla gidildiği halde 5 bisiklet ancak bagaja 
yerleştirilebilmiş ve biri yolcu mahalline konul- I 
muştur. I 

Uçakta bagaj ücretleri çok pahalıdır. Bu 
malzemenin nakli için binlerce lira vermek I 
icabeder. Ayrıca yabancı memlekette ikamet 
edilen otelden 30 kilometre uzakta olan yarış 
yerine her gün ve bazan günde iki defa gidiş -
dönüş için vasıta kiralamak keza 150 kilomet
relik idmanları takip için vasıta temin etmek, 
kiralamak büyük miktarda döviz masrafını ica- I 
bettirir. Otobüsle seyahatte sporcuların yolda 
idman yapmaları da sağlanır. Bu sebepler göz 
önünde tutularak 25 gün için 25 000 liraya bir 
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otobüs kiralanmış ve kafile dışı olan 5 bay ve 
bayandan adam başına 657 lira hesabiyle 3 285 
lira tahsil edilmek suretiyle otobüs ücreti 21 
bin küsur liraya düşürülmüştür. Kaldı ki, bun
lar yol masraflarını ödemişler, iaşe ve ibatele
rini' de şahsan aldıkları seyahat dövizleri ile 
temin etmişlerdir. Bu iş için Devlete bir ku
ruşluk dahi külfet yüklenmemiştir. Yukarıda 
izah ettiğimiz sebepler dolayısiyle otobüs uça
ğa tercih edilmiş ve seyahat uçaktan daha ucu
za maledilmiştir. 

Konya'lı sporcular yukarıda izah edildiği 
veçhile dünya şampiyonasına götürüldükleri 
gibi Baden Baden yarışına ve Batı Almanya 
turuna da katılmışlardır. Hangi sporcunun 
formda olduğunu ve hangi sporcudan hangi 
yarışta faydalanabileceğini takdir yetkisi mut
lak surette Federasyonumuza aittir ve Fede
rasyonumuz bu yetkiyi mevzuattan almaktadır. 
Kaldı ki, bir koşucunun millî ve temsilî bir 
müsabakaya katılması için yalnız formda olma
sı kifayet etmez, daha bunun haricinde başka 
meziyetlerin de bulunması icabeder. Esasen, bu 
konular hakkında Maliye Bakanlığı Müfettişi, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Başmüfettişi 
ile birlikte gerekli tahkikatı yapmaktadırlar. 
Bu tahkikat sonucu henüz alınmamıştır. 

4. Sual: Önümüzdeki yıllarda Konya'ya bi
siklet sporu ile ilgili ne gibi tesisler yapılacak 
ve ne gibi tedbirler alınacaktır. 

4. Cevap: Konya, 67 vilâyetimiz içinde ve-
lodrom ihtiyacı giderilmiş iki vilâyetten biri
dir. Daha İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ada
na gibi kalabalık vilâyetlerimiz bu tesisten 
mahrumdurlar. Binaenaleyh Konya'nın bugün
lük bisiklet sporu mevzuunda tesise ihtiyacı 
yoktur. Ancak velodromda bitişi gösteren elek
trik cihazları, elektrikli tur sayaçları, velodro-
mun aydınlatılması, hakem kulesi yapılması gi
bi modern cihazlara ihtiyacı vardır ki, bunlar 
da zamanla ve bütçe imkânları nisbetinde gi
derilecektir. 

Malzeme yardımı bakımından Konya en çok 
yardım görmüş bir bölgedir. Geçen sene Fede
rasyon malzeme tahsisatının üçte birinden faz
lası Konya için sarf edilmiştir. 
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2. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'ın, 
Bitlis tütüncülüğünü geliştirmek için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi ve Gümrük ve Tekel Bakam İbrahim T ekin'-
in yazılı cevabı (7/4,) 

23 . 11 . 1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Bitlis Milletvekili 
Zarife Koçak 

Bitlis ilimiz diğer illere nislbeten hıer bakım
dan mahrumiyet içindedir. Arazi bakımından' 
dar ve dağlık olan bu 'bölgede Türkiye'nin en 
iyi tütünü yetişmektedir. özel sektörün rağbet 
etmediği bu bölgede halkın büyük bir kısanının 
yegâne geçim vasıtası olan tütün mahsulünü de
ğerlendirmek, ekicinin almterinin değer parası 
ile saıtilnıasını sağlamak ve bu bölgenin merkezi 
olan Bitlis şehrini de bir fabrikaya kavuştur
mak için 1940 ta bir tütün faibrikası kurulmuş 
olmasına rağmen 25 yıldan beri fabrika inki
şaf etmemiş, Bitlis tütüncülüğü gereken ilgiyi 
göremediği için değerlendirilememiştir. 

Yurdumuzdaki diğer tüıtün bölgelerinin du
rumlarım destekliyen tütünden gayrı pek çok 
mahsulleri olduğu halde Bitlis'in tütüncülükten 
ve hayvancılıktan (başka sayılabilir bir üretimi 
yoktur. Bitlis tütüncülüğünü geliştirmek için: 

1. Bakanlıkça ne gibi ıtedbirler düşünülmek
tedir? . 

2. Destekleme mubayaasında ekicinin yerin
deki .mahrumiyetleri gözönünde bulundurularak 
fiyat tesbit edilmekte midir ve tüccarın zama
nında Bitlis piyasasına da kaltılması için her 
hangi bir teşvik yapılmakta mıdır? 

3. 1940 yılından beri çalışmakta olan tütün 
fabrikasının geliştirilememesindeki sebepler ne
lerdir, fabrikanın kapasitesinin artırılması 
için ne tedbir düşünülmektedir? 

4. Fabrikayı şehre bağlıyam yolun onarımı, 
memur ve işçiler için konut ihtiyacı ne suretle 
temin edilecektir? 

İnşası tamamlanmıyan yaprak tütün ve ba
kım Melyesi ne zaman tamamlanıp hizmete gire
cektir? 

T.C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 15.12.1965 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Eeisliği 
7415 
Konu : Bitlis Milletvekili Zarife Ko
çak 'm yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlü

ğü) 25.11.1965 taırih ve 7/4-276-1162 sayılı yazı
ları. 

Bitlis tütüncülüğünün geliştirilmesi için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair, Bitlis Millet
vekili Zarife Koçak tarafından verilen 23.11.1965 
tarihli yazılı soru önergesi cevabının ilişikte su
nulduğunu arz .ederim. 

ibrahim Tekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'm 23.11.1965 
tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır : 

ISoru 1. — Bitlis tütüncülüğünün geliştiril
mesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Cevap — Bitlis tütüncülüğünün kalkındırıl
ması yönünde Tekel İdaresince birçok gayretler 
sarf edilmiş 'bulıunmaktadır. 

Bilhassa mahdut üretim konuları ve hayvan
cılıkla iştigal eden bu bölge halkının gelirini ar
tırmak ve istihsal 'gücünü takviye etmek maksa-
diyle üretilmekte olan tütün mahsulünün değer
lendirilmesi imkânları yönünde gelişme gösteren 
bir tutum takitbedilmiştir. Yapılan tesbitler ne
ticesi tütün üreticisi tüıtün maliyetleri nazara 
alınarak alım fiyatlarında 1962 yılından itibaren 
ekici lehine bir ayarlama yapılmış bulunmakta
dır. 

Sen 5 sene zarfındaki tütün üretim miktarı 
ile vasati saıtış fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

Bu üretimin satımalın-
Üretim masında tekevvün eden 

Mahsul miktarı vasati fiyat 
yılı kilo kuruş 

1960 266 714 544 
1961 284 148 701 
1962 330 072 1 003 
1963 336 655 862 
1964 485 362 1 009 
'Görüldüğü veçhile üretim, tatbik edilen fiyat

lara muvazi olarak yıldan yıla artış göstermiş bu-
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Ilınmakta ve böytece henüz satışları başlamamış 
olan 1965 ürünü ise ilik tahminlere göre 500 000 
kiloya vâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Ayrıca, bu havali tütünlerinin yegâne alıcısı 
olan Tekel İdaresi gerek kaçakçılığa mâni olmak, 
gerekse ekicinin daha iyi mahsul yetiştirmesini 
teşvik ve üretim gücünün za'fa uğramasını önle
mek amaciyle ve harman ihtiyacını temin için 
3437 sayılı Kanunun 55 nci maddesi gereğince 
malî imkânları dâhilinde yıldan yıla artan bir 
avans verme yolunu takibetmiştir. 

Tütün ekicilerine tevzi edilen son 5 yıllık 
avans miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

Mahsul 
yılı 

1960 . 
1961 
1962 
1963 
1964 

Tevzi edilen 
avans miktarı 

Tl. 

11 200 
134 410 
229 320 
580 279 
814 315 

Ayrıca 500 000 kilo olarak tahmin edilen 
1965 mahsulü için tevzi edilen avans miktarı ise, 
1 152 000 liradır. Bu durumda üretimin, cetve
lin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, iki misli
ne yakın bir artış göstermesine mukabil avans 
olarak tevzi edilen para 102 misline varan bir 
•artış göstermektedir. 

Soru 2. — Destekleme mubayaamda ekicinin 
yerindeki mahrumiyetleri göz önünde bulunduru
larak fiyat tesbit edilmekte midir? Ve tüccarın 
zamanında Bitlis piyasasına da katılması için 
her han'gi bir teşvik yapılmakta mıdır? 

Cevap — Bölgede tek alıcı 'Tekel İdaresi ol
ması dolayısiyle destekleme fonksiyonu bahis ko
nusu olmamaktadır. Zira bilindiği üzere destek
lemenin mahiyeti 'ekici elinde saıtılmamış kalan 
tütünlerin tâyin edilecek 'bir fiyatla mubayaası-
dır. Halbuki bu bölgede ekici elinde satınalm-
mıyan tütün bırakılmamakta ve üretimin tama
mı Tekel İdaresi tarafından mubayaa olunmak
tadır. 

Tüccarın bu bölge tütünlerine alâka göster
mesi arzu edilen bir husus olmakla beraber, dış 
talebe bağlı olan tüccar alımları bu menşeleri dı-
şarda tanınmamış olması dolayısiyle mümkün 
olamamaktadır./ 

Dış memleketlere hu menşelerin tanıtılması 
yönünden Tekel İdaresi sergi ve fuarlar münase
betiyle ve bu menşelerden yapılan mamulât ile 
gerekli propaganda ve reklâmı yapmakla bera
ber, dış alıcıların alâkasını çekmek şimdiye ka
dar mümkün olamamıştır. 

Soru 3. — 1940 yılından beri çalışmakta olan 
tütün fabrikasının geliştirilmemesindeki sebepler 
nelerdir? Fabrikanın kapasitesinin artırılması 
için ne tedbir düşünülmektedir? 

Cevap — 'Tütün fabrikalarımızın her birinin 
imal ettiği sigara ve tütünlerin nevilerine göre 
birer satış hinterlandı vardır. 

Bitlis Tütün Fabrikasının saltış hinterlandı 
da; Bitlis, Van, Siirt Tekel Başmüdürlükleri ile' 
Malatya ve Erzurum Başmüdürlüklerinin bir 
kısım mülhakatını ihtiva eder. 

Fabrikanın mamulât sevk ettiği idarelerin tü
ketimi mahdut bulunduğundan, kapasitesi bu tü
ketim miktarına göre ayarlanmış bulunmaktadır. 
Fabrika hinterlandında tesbit edilen yıllık tüke
tim miktarı 50 bin !Eg. sigara, 550 bin Kg. tü
tün olmalka üzere ortalama 600 bin Kg. civarın
dadır. 

Fabrikanın son beş yıllık imalât miktarı aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Yılı Kilo 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

581 474 
478 425 
819 351 
636 246 
488 888 

Buna mukabil fabrikanın yıllık istihsal ka
pasitesi 350 bin Kg. sigara, 690 bin Kg. tütün ol
mak üzere 1 milyon kilonun üstündedir. 

Fabrika imalât kapasitesinin yüksek oluşu ve 
mevsim icabı sevk imkânlarının baızan zorlaşması 
dolayısiyle kış aylarında faaliyetini azaltmakta
dır. 

Fabrika ancak, imal ettiği sigara ve paket tü
tün nevilerinin, hinterlandındaki tüketimi art
tıkça takviye edilebileceğinden, bugün için kapa
sitesi, hinternadmdaki satışlardan (tüketimden1) 
fazla olması münasebetiyle kapasitesinin yeni
den artırılmasına lüzum ve ihtiyaç bulunma-
maikta ise de hinterlandının genişletilmesi ve 
imalât çeşitlerinin' yeniden 'gözden geçirilerek, 
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imalâtın aritırılma'sı mümkün görüldüğü takdirde 
kapasitesinin de ona göre artırılması imkânları 
araştırılacaktır. 

Soru 4. — Fabrikayı şehre bağlıyan yolun 
onarımı, memur ve işçiler için konut ihtiyacı ne 
suretle temin edilecektir. 

Cevap — Fabrikayı şehrin merkezine bağlı
yan yol, aynı zamanda Bitlis'in fabrika civarında 
bulunan bir mahallesine giden yoldur. Mevzua
tımız fabrika dışında bulunan yolların onarılma
sına müsait değildir. Bu, şehir belediyesinin ele 
alması lâzımgelen bir konudur. 

Fabrika şehir dışında olmadığı ve bir konut 
sıkıntısı bulunmadığı cihetle, müdür ve muhase
beciye tahsis edilmiş mevcut 2 lojmandan başka 
gerek memur ve gerekse işçiler için yeniden loj
man yapılması düşünülmemektedir. 

;Soru 5. — İnşası ıtaımamlanmıyan Yaprak Tü
tün Balkım Atelyesi ne zaman tamamlanıp hizme
te girecektir? 

Cevap — Sözü edilen Yaprak Tütün Bakım 
Atelyesi 1965 malî yılı sonuna kadar ikmal edi
lecektir. 

Arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

3. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'ın, Bit
lis'in tek sağlık müessesesi olan hastanesinin ge
liştirilmesi ve ihtiyaçlarının temini husufunda 
ne düşünüldüğüne dair yazı soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Edip Somun-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/5) 

23 . 11 . 1965 

'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ISağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Bitlis Milletvekili 
Zarife Koçak 

Mahrumiyet bölgesinde olan ve senenin altı 
ayında kaza ve köyleriyle irtibatı büyük bir me
sele olan Bitlis ilimizde 70 yataklı bir hastane 
vardır. (TÖrdüğüm bu hastane halen çalışan per
sonelin gayretlerine, fedakârlıklarına rağmen 
bölgeye tam hizmet edememektedir. Hastane; 
personel, bina ve tıbbi malzeme bakımından ih
tiyacı karşılamamaktadır. Kış günlerinde civar 

illerle dahi irttilbaıtı her zaman sağlanamıyan1 bu 
ilimizin tek sağlık müessesesinin faydalı hale ge
tirilmesi için : 

1. Hastane binasının genişletilmesi, yatak 
adedinin artırılması düşünülmekte midir? 

2. Halen hastane röntgen, kulak - buran -
boğaz ve bakterioloji servisleri mütehassıs olma
dığı için çalışmamaktadır. Hastanede lâboratu-
var yoktur. İhtiyaç civar illerden temin edil
mektedir. Bu hastaneye eksik olan doktorların 
ne zaman tâyin edilebileceğinin ve bir lâbora-
tuvar tesisi için neler düşünüldüğünün açıklan
ması. 

8. Kralık ev bulmanın dahi bazan imkân
sız olduğu bu ilimizde hastane personelinin işleri
ni daha rahat yapabilmeleri bakımından 'bu per
sonelin konut ihtiyacını karşılamak için ne düşü
nülmektedir? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 6.12.1965 

Bakanlığı 
Bakan 
4301 

Konu : Bitlis Milletvekili Sayın Za
rife Koçak'ın yazılı sorusuna cevap 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25.11.1965 gün ve M.M. Genel Sekreter

liği Kanunlar Müdürlüğü 277/01161-7/5 sayılı 
yazı. « 

1. 75 yataklı Bitlis Devlet Hastanesi hizme
tinde evvelki yıllara nazaran geniş ölçüde bir ge
lişme mevcuttur. 

1963 yılında sadece 1 mütehassıs ve 7 pratis
yen hekimi varken bugün 6 mütehassısı 11 pra
tisyen hekimi mevcuttur. 

1963 yılında ayakta tedavi' adedi 4 878, yata
rak tedavi adedi 1 191, lâboratuvar muayene 
adedi 1 677 ve röntgen muayene adedi 541 iken 
son bir yıl içinde ayakta tedavi iadedi 55 266 ya 
(sağlık ocaklarındaki dâhil) yatarak tedavi adedi 
2 396 ya, lâboratuvar muayene adedi 5 606 ya ve 
röntgen muayene adedi 1 740 a yükselmiştir. 

2. 1965 nüfus sayımına göre Bitlis ilinin 
merkez nüfusu 18 538 o ve tüm nüfusu 154 500 e 
yükselmiş bulunduğundan hastanenin1 100 yataklı 
olarak tevsii öngörülerek 1967 programına alına
caktır. 
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3. — Röntgen ve kulak - hurun - boğaz müte
hassıslarının münhal olduğu bültende ilân edil
miş olup talip çıktığı takdirde tâyin yapılacak
tır. 

Lâboratuvaır tesisi ve bakteriyoloji mütehassı
sı tâyini 'hastanenin tevsii' ile beraber ele alına
caktır. 

4. Lojman inşaatı Bakanlıkça da zaruri gö
rülmektedir. 

1963 yılında 6 daireli bir lojman inşa ettiril
miş mütaakıp yıllar ise bütçe imkânsızlığı sebe
biyle Hükümetler lojman inşaatı programından 
vazgeçmiştir. 

1967 yılı programına yine teklif edilecek ve 
kalbul ettirilmesine gayret edilecektir. 

Arz ederim. 
Edip Somunoğluz 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

4. — Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz'm, 
orman mühendis muavinlerinden kaçının şube 
müdürü, şube müdür muavini, işletme müdürü 
ve muavini tâyin olunduğuna dair yazılı soru 
önergesi ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın ce
vabı (7/8) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Tarım Balkanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. Saygılarımla. 

25 . 11 . 1965 
ISivas Milletvekili 
Cevad Odyakmaz 

1. 27 Mayıs 1960 tan önce orman mühendis 
muavinlerinden kaç aded şuhe müdürü, şube mü
dür muavini, işletme müdürü, işletme müdür 
•muavini tâyin olunmuştur. 

2. İşbu tâyinlerden, politik olduğu kanısıy-
la ve 27 Mavıs 1960 ı takiben iptal edilenler var 
mıdır? Varsa kaç tanedir? 

3. — 27 Mayıstan sonra yine mühendis mua
vinlerinden ne kadar şube müdür muavini, işlet
me müdürü, işletme müdür muavini, başmüdür
lük kısım müdürü tâyini yapılmıştır? Kendileri
ne resmen unvanı verilmemiş olmakla beraber 
başmüdürlük kısım müdürlüğünü fiilen yapan 
kaç aded mühendis muavini mevcuttur? 

4. Her biri ayrı ayrı belirtiflmek kaydiyle 
mühendis muavinleri kaç yıldan beri sayılan hiz
metleri ifa edegelmektedirler? 

5. Mühendis muavinleri işbu vazifelerinde 
başarı sağlamışlar mıdır? 

T.C. 
Tarım Bakanlığı 9.12,1965 

özel Kalem Müdürlüğü 
Müşavirlik 
Sayı : 1046 

Konu : Sivas Milletvekili Cevad Od
yakmaz'in soru önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlıgi : 30.11.1965 gün Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 333/01362 sayılı yazı : 

Orman mühendis muavinlerinden kaçının şu-
•be müdürü, şube müdür muavini, işletme müdü
rü ve muavini tâyin olunduğuna dair Sivas Mil
letvekili Sayın Cevad Odyakmaz .tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi tetkik 
edildi; buna ait cevaplarımız soru sırasına göre 
aşağıdadır. 

1. 27 Mayıs 1960 tarihinden önce orman1 mü
hendis muavinlerinden iki şube müdürü, bir şu
be müdür muavini, (bir işletme müdürü ve dört 
işletme müdür muavini tâyin olunmuştur. 

2. Mühendis muavinlerinin bu tâyinlerinde 
politik sebepler olduğu kanısı ile ve 27 Mayıs 
1960 tarihini takibeden günlerde iptal edilenler 
olmamıştır. 

3. 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra bir şube 
müdür muavini, <bir işletme müdürü, üç işletme 
müdür muavini tâyin olunmuştur. Bunlardan 
ikisi sonradan kendi talepleri ile bölge şefliğinde 
ve işletme merkezinde görev istediklerinden mü
dür muavinliğinden alınmış ve arzuları veçhile 
tâyinleri yapılmıştır. Birisi ise hiç işe haşlama
dan.1 isteği ile «eski görevinde ipka olunmuştur. 
Mühendis muavinlerinden kısım müdürü unvanı 
Ue hiçbir tâyin yapılmamıştır. Başmüdürlükler
den verilen 'bilgiye göre üç mühendis muavini 
kısım müdürü olarak başmüdürlüklerce görev
lendirilmiştir. 
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4. Orman mühendis muavinleri oniki yıldan 
beri şube müdürlüğü, altı yıldan beri şube mü
dür muavinliği, altı yıldan beri işletme müdür
lüğü ve altı yıldan beri işletme müdür muavin
liği görevlerini ifa etmekit>edirler. Başmüdürlük-
lerce kendilerine kısım müdürlüğü görevinin iki 
yıl evvel verildiği anlaşılmıştır. 

5. Mühendis muavinlerinin ekserisi; haliha
zır durumda bulundukları görevlerinde başarı ile 

çalışmaktadırlar. Görevlerinde başarı sağlıyaımı-
yanlar hakkında umumi hükümlere göre işlem 
yapılmaktadır. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerinizi ar^ ede
rim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 1/2 sayılı kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Bekir Tün&y 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan UluDahşi 

AĞRI -
Abdülbari Aydoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Aid Oelâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 

Üye sayısı : 450 
Oy veren1 er : 355 

Kabul edenler : 332 
Reddedenler : 10 
Çekinserler : 13 

Oya katılmıyanlar : 94 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
II. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehm' Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Fennî îslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt YıJmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BÎNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlıı 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami' Tfczkan 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çolikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cilıad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRÎ 
Dursun Akçaoğlu 
Tahin Akman 

Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçuba§ı 
Ahmet Uysal 
Necdet Yüoer 

DENİZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayd 1 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Entem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nuıldttin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal ıSaıtır* 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Kanaca 
Ahmetı Mustafaoğlu 
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Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudı'et Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Alil Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati' Akagün 
Ali İhsan Çelükkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı • 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan BalınJ 

İÇEIı 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadak Kuıtlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgii; 
Ali Esat Birol 
Nur'öttin Bulak 

Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Musbaî.", Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan'. Seyfettin Orhon 
Kaya özdemir 
İlhamı Sanear 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
t. Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMIR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akfeari 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Erjmnga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetim 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Gölo 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şam'iloğlu 

< KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet-Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacapaşao&lu 
Feyyaz Koksal 

Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
M. Orhan Türkkan 
Hasam Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onanı 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağtaş 
Hasan. Dinçer 
M. Ziyaettin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalayc 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
t. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Lûtfi. Evli'yaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülğe 
Muammer Erten 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi. Kadıoğlu 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
izzet Oktay 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Es'atoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuademir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erbin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yıl mas Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaoı 
Muslihiddin Gürer 
Şeraföttin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat' Gedik"' 
Selâhatıtin Kılıç 
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Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattiın Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SÎÎRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

ANKARA 

llyas Seçkin 

AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 

Tevfik Koraltan 
Seyf Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğiü 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacak 
Cevdet Aykan 
Mithat Çavdaroğic 
Osman Hacıbaloğlı 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behiee Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

[Reddedenler] 

DENlZLÎ 

Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 

Tarık Ziya Ekinci 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Muhlis Görentas, 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Salih Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sumgun 

KONYA 

Yunus Koçak 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

[Çekinserler] 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Murat öner 

ANKARA 
Ahmet Üstün , 

AYDIN 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BOLU 
Kemal Demir 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 

KONYA 
Nazil Kurucu 

MALATYA 
Şaban Erik 

ORDU 
Ata Bodur 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

YOZGAT 
Oelâl Suımgur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

[Oya kahlmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Turhan Dilligil 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

AFYON KARAHlSAR 
Muzaffer özdağ 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Htfeeyin Balan 
Rıza Kuas 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Refet Eker 
ARTVİN 

Turgut) Altınkaya 

AYDIfl 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BURDUR 

Faik Kırbaşlı 

BURSA 

Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 

Refet Sezgin (B) 
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DENİZLİ 

Zafer Nihat özel 
DÎYABBAKIK 

Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyiın Yılmaz 

GİRESUN 
1. Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
SüleymanDemirel (Baş 
bakan) 

İÇEL 
Kemal At-aman 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Suphi Baykarn 
Fe'rruh Bozbeyli (Bşk.) 
Nuri Eroğan 
Osman özer 
Ahmet Tahtakılıç (1.) 
Osman Nuri Ulusoy 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad (B.) 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Âdil Kurtel 
Osman Yelıtekin 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca (1.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Hamdı Maden 

Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
llyaa Kılın 

SÎNOH 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Cevad Odyakmaz 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Osman Ferit Turan 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Cemal Güveri 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 1 
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1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Bekir Tünay 
Talıir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. "Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulu bahsi 

Nevzat Güngör 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 369 

Kabul edenler : 345 
Reddedenler : 13 

Çekinserler : 11 
Oya katılmıyanlar : 80 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Er güder 
İbrahim S. Hatipoğu 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
Hayrettin T. Toker 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa K. Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boz tepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
tsmail Selçuk Cakıro&lu 

BlNGÖIi 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal. Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir. 
Ahmet Çakmak 
Halil ibrahim Çop 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fdthi Çelikbaş 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Sadrettin. Çaııgfi 
Nilüie; Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
M. Ömer öztürkmlen 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM. 
ihsan Akhun 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Necdet' Yücer 

DENlZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayd 1 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Rtemzi Şenel. 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mialn Cizreli 
Hasan Değe:' 
Feyzi Kali'agil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nimettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Sameti Güldoğan 
Kevni Ncdimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçfek 
Adil Sağıroğlu 
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ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başa? 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
AH İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudı'et Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali' Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çeliikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kııtlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Muşta ia Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
O ıhan Seyfettin Orhon 
Kaya özdemir 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin G ü m üşp a la 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Cemal Hakla Selek 
Enve? Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 

Cengiz Ekinci 
Turgut Göla 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
Ahmet A. Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nâyman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlıı 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaettin İzerdem 
ihsan/ Kabadayı 
Mehmet Necati K^aycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfak'h 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzd^mir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkiin 
Ferda Güley 
Hamdı Maden 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 
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SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
îlyas Kılıç 
Selâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattiın Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SÎÎRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SlNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettın Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğiu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmot Cebi 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orlıon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasam Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Bohice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 

Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd"nç 
Muhlis Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl. Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Salıih Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğln 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sufiıgıın 

[Reddedenler] 

ANKARA 
llyas Seçkin 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KONYA 
Yunus Koçak 

Nazif Kurucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmu§ 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

[ÇekinserlerJ 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AYDIN 
Mustafa Kemal Yılmaz 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

İSTANBUL 

Çetin Altan 
Coşkun Kırca 

İZMİR 
Lebit Yurdoğlu 

KASTAMONU 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

MARDİN 
Rifat Baykal 

YOZGAT 

Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Turhan Dilligil 
İbrahim Tekin (B.) 

Ahmet Topaloğlu (B.) 
ADIYAMAN 

Süleyman Arif Emre 
AĞRI 

Abdülbâri Ay doğan 

ANKARA 
Rıza* Kuas 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü.) 
Alparslan Türkeş 
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Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
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Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIIÜ 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BOLU 
Hasan özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar (B.) 
Bahri Yazır 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GAZİANTEP 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
1. Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Süleyman Demirel (Baş
bakan) 

İÇEL 
Mazlıar Ankan 
Kemal Ataman 
İsmail ÇataLoğhı 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli (Bşk.) 
Osman özer 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydm Yalçın 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad (B.) 

KARS 
Âdi! Kurtel 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinaîp 

MUŞ 
Kemal AytaQ 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Şerafcfttin Pafcer 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

URFA 
Cemal Güveni 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

» Q - « 
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Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Bözdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
AH İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağeıoğlu 
Ali Rıza Çetiner • 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Ilatipoğlıı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 325 

Kabul edenler : 313 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 124 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytag 
Cihat Bilgehan 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
tsmail Selçuk ÇVıkıroğlu 

BtNGÖIj 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
î. Ilakkı Boyacıoğlu 
Fdthi Çelikbag 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilürei* Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALIÎ 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik lna,n 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
ihsan Akhun 
Abdurrahman Güler 

Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Bayd.l 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizi'eli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Kamca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 
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ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Azİ2 Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak 
Naşi't Sarıca -
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Air1 Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadı'k Kutlay 

İSTANBUIİ 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgiıt 
Nurettin Bulak 

Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahnıain Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya ötfdomir 
Selim Serper 
Puad. Sirmen 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakş k 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enve^' Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU' 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevke. Bohça 
Âdil Tok^zlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Ihsaırî Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyât Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Rpşit H^tipoğlu 
Nahit Yenigehirliöğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzıdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erbin 
Ferda Gûley 
Arif Hikmet Onat 

3-ÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddia Gürev 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Molâhat Gedik 
Omnan Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoglu 
Süreyya Uluç.ay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Gültekin Sakarya 
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TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
trfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Aıtalay Akan 

Halil Balkıs 
Bchico Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrası&oğlu 

VAN 
Muhlis Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı • 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş, 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ANKARA 
Ilyas Seçkin 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

[Reddedenler] 

KIRŞEHİR 
Memdüh Erdemir 

KONYA 
Nazif Kurucu 

Vefa Tanır 

MALATYA 

Mehmet Del ikaya 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

[Çekinserler] 

KASTAMONU 
î. Hakkı Yılanlıoğlü 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç' 

YOZGAT 
Celâl Su/mgur 

[Oya kaülnuyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Ali K a m 
Ibrahi'm Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 

Zühtü Pehlivanlı (l.Ü.) 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeg 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
AYDIN 

Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mesut Ozansü 

BOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

DENlZLÎ 
Muzaffer Karan 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Rccai Iskenderoğlu 

EDÎRNfi 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.N 

ELÂZIĞ 
Nuıfattin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
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İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

ÎÇEIı 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli (Bşk.) 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
Osman özer 
İlhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertımga 
İhsan Gürsan (B.) 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinası Osma 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu , 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Mithat üülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

[Açık 

Hatay 

İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyf i Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç, 
Nernrıt Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
llyaa Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüsoyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

üyelikler] 

1 

Yekûn 1 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özg)iç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Osman Turan 

URFA 
Cemal Güven1 

VAN 
Kimyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kınkoğlu 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
28. BİRLEŞİM 

27 . 12 . 1965 Pazartesi 
Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-

un, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Kıb
rıs konusunda ve genel dış politikamız üzerin
de bilgi edinilmek için Meclis Araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/1) 

2. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
53 ncü maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan 
ve Kolordu Komutanına, mahkemece verilmiş, 
şartla tahliye kararının geri alınması için emir 
verme yetkisi tanıyan hükmün Anayasava ay
lan olduğundan iptaline dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi (3/180) 

3. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunun 21 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına, 22 nci maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenme
sine dair kanun tasarısının ereri verilmesi hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/181, 1/22) 

4. — Ticaret Bakanı Macit Zeren'in, 17.7.1965 
tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve küçük sanatkâr
lar Kanununun 111 ve 112 nci maddeleriyle 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna, geçici 4, 5 ve 6 nci maddelerin eklenme
sine dair kanun tasarısının Adalet, İçişleri. 
Ticaret ve Sanayi komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi. (4/21) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağb 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/60) (S. Sayısı : 5) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Birleşmiş Milletler Assamblesinde Kıb

rıs dâvası için son alınan karar karşısında, 
Millet Meclisinin aydınlanmasına ve millî men

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 — 
17. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'in, 

kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair imar ve İskân ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

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

19. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu f6/65) 

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

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

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

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

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

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



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

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

28. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 

29. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Giresun'a kurulması evvelce kararlaş
tırılmış olan Kâğıt Fabrikasının gecikme sebep
lerinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) 

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

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

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

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

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

35. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa

sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

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

37. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

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

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

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

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

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



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

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

45. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has
tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) 

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

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

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

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

4 — 
50. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-

nin, Millî Piyango idaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

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

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

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

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

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

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

57. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, içişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 
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İŞLER 
XI. —1965 Kalkınma istikrazı hakkında ka

nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları. (1/59) (S. Sayısı : 2) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1965] 



Dönem : 2 A 
Toplantı : i M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : D 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporlarına dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Mil

let Meclisi 1/2, Cuhuriyet Senatosu 1/613) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 732) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 24 .12 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5751-1/613 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 18 . 12 . 1965 gün ve 1/2 (2) sayılı yazınız : 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
23 . 12 . 1965 tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen kabul edilerek ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/2 C. S. 1/613 

Karar No. 1 

Açık oy neticesi : 
Kabul : 
Çekinser : 

111 
110 

1 

24 .12 .1965 

MILLET MECLISI YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23 . 12 .1965 günlü 23 ncü Birleşiminde aynen kabul 

edilen «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu; 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 



Dönem : 2 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/21, Cumhuriyet Senatosu 1/612) 

(Not : G. Senatosu S. Sayısı : 731) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 5732-1/612 

24 .12 . 1965 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 15 . 12 . 1965 gün ve 1/21 (1) sayılı yazınız : 
Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

daki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 23 Aralık 1965 tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen kabul edilerek ilişikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 

Açık oy neticesi : 
Kabul : 
Ret : 
Çekinser : 

115 
113 

1 
1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/21 C. S. 1/612 

Karar No. 18 

24 .12 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 23.12 1965 günlü 23 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu; 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 




