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T U T A N A K D E R G İ S İ 

CİLT: 11 

28 nci Birleşim 

4 . 1 . 1967 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

4. — Başkanlık Divanının GeneZ Ku
rula sunuşları 

1. — Başkanlıkça, yeni yılın sayın üye
lere başarı ve sağlıklar getirmesi ve mem
leketliniz ve milletimiz için hayırlı ve uğur
lu olması temennisinde bulunulması. 

2. — Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Cemal Tural ile Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli'nin, milletvekilleri ve 
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının ye
ni yıllarını kutlıyan karşılıklı mesajları 
(5/21 - 22) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Aydın 
Turgut Artuç'un 30 Kasım 1966 günü An
kara'da kalb krizinden öldüğüne dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/541) 

Sayfa 
3 

3:4 

4 

4:5 

Sayfa 
4. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-

layangil'in, Bakanlığın Kıbrıs konusunda 
çok sık açıklamalar yaptığı, Kıbrıs'a soku
lan Çek silâhları için gerekli tedbirlerin 
alındığı ve izlenen Kıbrıs politikası konu
larında demeci. 5:10 

5. — Millet Meclisi tutanaklarında ve 
ses bandlarmda sahtecilik ve tahrifat yapıl
dığı iddialarının tahkiki için kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonu
nun görev süresinin, bitimi tarihinden itiba
ren 15 gün daha uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı önergesi (4/132, 10/9, 
10/10) 10:11 

6. — Turizm İşletmeleri Kurumu kanu
nu tasarısının geri gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/540, 1/212) 11 

7. -
seçimi. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
11:12 
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Sayfa 
8. — Ağrı Milletvekili Abdiilbâri Ak

doğanım, Türkiye'deki kömür fiyatlarının 
yeniden tesbit edilmesi için Hükümet hak
kında bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/11) 12:13 

9."— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce ve iki arkadaşının, Kıbrıs, ikili an
laşmaları ve Türkiye'deki Amerikan üsleri 
meseleleri ile ilgili dış politika konusunda, 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, Hü
kümet hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/47) 13:50 

5. — Sorular ve cevaplar 51 

a) Yazılı sorular ve cevaplan 51 
1. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-

m, emniyet mensuplarının, nakil yönetme
liğine göre, yeni âmir olan bir kimsenin 
doğrudan doğruya birinci smıf kazalarda 
amirlik yapmasının mümkün olup olmadı
ğına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm yazılı cevabı (7/69) 51:52 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Nevşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından, son aylar içinde, 
6785 sayılı İmar 'Kanununun 50 nci madde
sine davanılarak kaç ev ve dükkân yıktırıl
mış olduğuna dair İçişleri Bakanından so
rusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşcoğlu'nun yazılı cevabı (7/207) 52:53 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konva'nm Kulu ilçesi Tavşanca! ı ka
sabasının ne zaman içme suyuna ve elek
triğe kavuşturulacağına dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim 
Deriner ile İmar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun yazılı cevapları (7/250) 53:54 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Oelik-
baş'm, Kütahya'da mevcut Azot Sanayii 

Sftjrfa 

T.A.Ş. tesislerinin tevsii ihalesinde cereyan 
eden muamelelerin tahkik konusu yapıldı
ğının doğru olup olmadığına dair sorusu ve 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı 
cevabı (7/255) 54:55 

5. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, 1965 yılı içinde ihracedilen tütün 
miktarına ve dolar olarak ortalama tütün 
ihraç fiyatına dair sorusu ve Ticaret Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/260) 55:57 

6. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Turhal Şeker Fabrikasının, pancar 
yıkama havuzundan, Yeşilırmak havzasına 
dökülen sularla sulanan bağ ve bahçelerin 
harabolduğu iddialarının doğru olup ol
madığına dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı (7/262) 57:58 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rah im oğlu'nun, Y.S.E. Kastamonu şubesin
de sahte evrak tanzimi ve zimmete para ge
çirme suçları konusunda yapılan müfettiş 
soruşturması sonucunun ne olduğuna dair 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Sabit Osman 
Avcı'nm yazılı cevabı (7/270) 58:59 

8. — Amasya Milletvekili Ahmet De-
miray'm, Amasya'nın Ruhi Tingiz Devlet 
Hastanesine bir nisaiye mütehassısı gönde
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Edip Somunoğlu'nun yazılı cevabı (7/277) 59 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Müsteşarının üzerinde, ayrıca 7 iş 
daha bulunduğu hakkındaki haberlerin 
doğru olup olmadığına dair sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İbra
him Deriner'in yazılı cevabı (7/281) 59:61 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya, Mur-
gul Bakır İşletmesi izabe tesislerinin bacala
rından çıkan gazların insanlar ve bitki! e t' üze
rinde yaptığı tahribata ve bıı konuda acele 
tedbir alınması gerektiğine, 

Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu, Sovyet
ler Birliği Başbakanı Kosigin'in ziyaretinden 
sonra gelişen Türk - Rus münasebetlerini istis
mara kalkan ve komünizm propagandası yapan 
kimselere karşı gerekli tedbirlerin alınmasına ve 

Ankara Milletvekili Hasan Tez de, İstanbul 
gazoz imalâtçılarının şikâyetlerine, bir Ameri
kan firmasının İstanbul'da gazoz fabrikası kur
masına müsaade edenlerin sobeboldukları iktisa
di ve millî zararlara dair gündem dışı demeçte 
bulundular. 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarryücc 
ve iki arkadaşının, Kıbrıs ikili anlaşmaları ve 
Türkiye'deki Amerikan üsleri ile ilgili dış po
litika konusunda Hükümet hakkında verdjkieri 
gensoru önergeleri okunarak gelecek birleşim
de gündeme alınıp alınmaması hususunun görü
şüleceği bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi yapan 
İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesine dair kanun tekli
finin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 

(TASARI 
1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı (1/306) (Millî Eğitim ve Plân Komis
yonlarına) 

TEKLİFLER 
2. — Afyon Karalhisar Milletvekili Muzaf

fer Özdağ'm, 535 sayılı Kanunun birinci mad
desine Ibir fıkra eklenmesine^ dair kanun tek
lifi (2/405) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

3. — Cumhuriyett Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat ve 2 arkadaşının, Birinci Dünya Sa
vaşında ve İstiklâl iSavaşınıda üstün hizmet gös
teren Hacıikulüğullariflda'n Bekiroğlu İsmail Öz-

Plân Komisyonu Başkanı Aydın Milletvekili İs
met Sezgin'in önergesi ile A. P. ve C. H. P. grup
ları adına verilen önerge ve 

Adalet Komisyonu Sözcüsü Kastamonu Mil
letvekili Sabri Keskin'in, 45 sayılı Yüksek Hâ
kimler Kurulu Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısının öncelikle görüşülmesine dair 
önergesi kabul olundu. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için seçim yapıldı ise de, 
adayların hiçbirisinin gerekli oy çoğunluğunu 
yine sağlıyamadığı ve seçimin gelecek birleşim
de tekrarlanacağını bildirdi. 

Sayıştay kanunu teklifinin maddeleri üze
rinde görüşmeler tamamlanarak tümü kabul 
olundu. 

Bütçe Komisyonunun çalışmalarına halel 
gelmemek şartiyle, Millet Meclisinin çalışmala
rına 4 .1 . 1967 Çarşamba gününe kadar ara 
vermesine dair önerge kabul olunarak 4/1.1967 
Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime saat 18,55 tc son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Ahmet Bilgin Fuat Avcı 

Kâtip 
Ankara 

Ali Hıza Çetiner 

kul'a vatani Ihizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi (2/406) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

4. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un, 
Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 23.320 nci madde
sinden aylık alan öğretmenlerle kontrolör, mü
tehassıs ve ustaların daimî aylıklı kadrolara 
geçirilmelerine idair kanun teklifi (2/407) ('Sa
nayi, Köy İşleri, Maliye ve Plân komisyonlar 
rma) 

5. — Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat ve 
18 arkadaşının, Türkiye eğitim ve öğretim men
supları yardımlaşma kuruımu kanunu teklifi 
(2/408) (Ticaret, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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TEZKERELER 
6. — Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi

nin 1965 yılı faaliyet raporlarının sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/538) (Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

7. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hatkkında Başjbalkanlık tezikeresi (3/539) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

RAPORLAR 
8. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-

nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller haıkkındaiki Kanunun 
2 nıci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de-
ğiştiril-mesine dair ikanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (^Gündeme) (S. Sa
yısı : 188) 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkm-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen !beyaz düğmelere bassınlar. Yok
lama muamelesi başlamıştır. 

Lütfen arkadaşlarımız biraz acele etsinler 
beyaz düğmelere basmamış olan arkadaşları-

1. — Başkanlıkça, yeni yılın sayın üyelere 
başarı ve sağlıklar getirmesi ve memleketimiz 
ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olması te
mennisinde bulunulması. 

da kanun tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başlkanlılkları teskereleri (Mil
let Meclisi 1/298; Cumihuriyet Senatosu 1/699) 
(Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı: 179; C. Se^ 
natosuS. Sayısı : 871) 

10. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında İkanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlılkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Se
natosu 1/700) (Gündeme) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 180; C. Senatosu S. Sayısı : 870) 

11. —• 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Oum-
•huriyet 'Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları teskereleri (Millet Meclisi 1/299; 
Cumhuriyet Senatosu 1/698) (M. Meclisi S. Sa
yısı :. 181; C. Senatosu S. Sayısı : 872) 

mız lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 
Yoklama muamelesi bitmiştir. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğun

luğumuz mevcuttur. Müazkereye başlıyoruz. 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım; 
yeni yılın bu ilk birleşiminde Yüce Meclisin 
çok sayın üyelerine başarılar ve sağlıklar di
lerim. (Alkışlar.) 1967 yılı her yönü ile raenı-

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saatti : 15 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Önol Sakar (Manisa), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

» — 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 28 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 



M. Meclisi B : 28 4 . 1 . 1967 O : 1 

leketimiz ve milletimiz için hayırlı ve1 uğurlu 
olsun. 

2. <— Genelkulmay Başkanı Orgeneral Cemal 
Tural ile Millet Meclisi Başkanı Ferruh Boz-
beyli'nin, milletvekilleri ve Türk Silâhlı Kuv
vetleri mensuplarının yeni yıllarını kutlayan 
karşılıklı mesajları. (5/21 - 22) 

BAŞKAN — Şimdi Genelkurmay Başka
nının yeni yıl mesajını ve buna karşılık Mec
lis Başkanının yeni yıl tebrikini okutacağım : 

Sayın Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yemi yıl için 

mutluluk dileklerini ve en iyi temennilerini 
şahsınıza ve aracılığınızla Yüksek Meclisin sa
yın üyelerine sunmaktan bahtiyarlık duyuyo
rum. 

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral 

Cemal Tural 

Sayın Orgeneral 
Cemal Tural 
Genelkurmay Başkanı 

Ankara 

Zatiâlinizin ve şahsınızda Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin ulaştığımız yeni yıllarını şah
sım ve Millet Meclisi üyeleri adına en iyi di
leklerimle kutlar, teşekkürlerimi ve saygıla
rımı sunarım. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

3. — Diyarbakır Milletvekili Aydın Tur
gut Artuç'un 30 Kasım 1966 günü Ankara'da 
kalb krizinden öldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi. (3/541) 

BAŞKAN — Pek yakın bir zaman önce 
aramızda bulunan ve fakat şimdi maalesef ara
mızda bulunmıyan Diyarbakır Milletvekili Sa
yın Aydın Turgut Artuç'un vefatına dair gel
miş bulunan tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır Milletvekili Aydın Turgut Ar

tuç'un, 30 Kasım 1966 günü Ankara'da kalp 
krizinden vefat etiğine dair içişleri Bakanlı

ğından alınan 28 . 12 . 1966 tarihli ve 3/23302 -
64/11002 sayılı tezkerenin sureti bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Teessürle arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

BAŞKAN — Aramızdan ayrılmış bulunan 
çok kıymetli arkadaşımızın aziz hatırısma 
izafeten Yüce Meclisin sayın üyelerini bir da
kika saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Bir dakika saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN - - Ruhu şadolsun. 

4. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-
yangiVin, Bakanlığın Kıbrıs konusunda çok 
sık açıklamalar yaptığı, Kıbrıs'a sokulan 
Çek silâhları için gerekli tedbirlerin alındığı 
ve izlenen Kıbrıs politikası konularında demeci. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
Sayın Dışişleri Bakanımız, Sayın Nihat Erim'in 
daha önce Kıbrıs hakkında vukubulan beyanı 
hakkında, gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurunuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAÖLAYANGlL (C. Senatosu Bursa Üyesi) 
•— Muhterem arkadaşlarım, çok değerli arka
daşım Sayın Nihat Erim'in 14 Aralıkta bu kür
süden yaptığı gündem dışı bir konuşmaya arzı 
cevap için huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Erim bu konuşmasında Kıbrıs'a ithal 
edilen Çek silâhlarından söz açmış, Büyük 
M'eclisin bu konularda bilgisiz kaldığına işa
ret -etmiş ve genellikle Kıbrıs meselesine temas 
ederek düşüncelerini huzurunuza getirmiştir. 
Müsaade buyurulursa ben de bu "konularda 
kendilerine arzı ceıvabetmek istiyorum. 

Evvelâ Sayın Erim'in konuşmasından bir 
gün sonra, bendenizin vazifeten dışarda buluna 
mam sebebiyle, bana vekâlet eden arkadaşım 
15 Aralık tarihinde Yüce Senatoda bir konuş
ma yaparak Çek silâhlarına ait Hükümet gö
rüşünü açıklamıştır. 

Genellikle Kıbrıs meselesi hakkında Vekâ
letimiz hâdiselerin inkişafına göre, âdeta >ber-
gün denecek şekilde açıklamalar yapmakta, 
Bendeniz Senato Dışişleri Komisyonuna bütün 
dış politikamız ile ilgili hususları kapalı bir cel
sede uzun uzun anlatmak imkânını bulmuştum. 
Yüksek Meclisin Dışişleri Komisyonuna da ay-
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nı açıklamayı yapmak için talibolduğum zaman, 
henüz Meclisin Dışişleri Komisyonu seçi
mi yapılıp teşekkül etmediğinden yapmak fır
satını bulamadım. En yakın zamanda onlara 
da tekrar edeceğim. Ayrıca bütçemizin müza
keresi dolayısiyle Karma Bütçe Komisyonun
da da bu konular hakkında geniş mâruzâtta 
bulundum. Bu itibarla Meclislere izaıhat arz 
etmek için her fırsatı hüsnü telâkki ettiğimizi 
ve bunlardan faydalanarak gerekli izahatı 
vermeyi daimi itiyad edindiğimizi ve' bunda 
devam edeceğimizi de arz etmek isterim. 

Şimdi Çek silâhları konusuna geliyorum : 

Bilindiği gibi 1963 Aralık hâdiselerinden 
sonra Kıbrıs Bum İdaresi Türk Cemaatine' 
karşı bir baskı ve taaruz vasıtası olarak Ana
yasasında öngörülen seviyenin çok üstünde as
kerî kuvvetler vücuda getirmiş ve bunları muh
telif kaymaklardan, özellikle Yunanistan'
dan ithal ettiği her çeşit silâhla teçhiz'etmişti. 
Barış gücünün Mart 1964 de Adada görev al
masından önce başlıyan bu silâh teslimatı 'da
ha sonra da devam etmiştir. Ayrıca 1964 tem-
ımuzundan itibaren 10 bin kişilik bir Yunan 
kuvveti de bütün teçhizatı ile hirlikte Adaya 
gelmişti. 1965 Martında ise tank ve ağır top 
dâhil Bum İdaresine bâzı silâhlar teslim edil
mişti. Neticede Kıbrıs Bum Askerî Kuvveti 
Türk mücahitlerinin kuvvetlerinin çok üstünde 
bir artış kudreti ve seyyaliyeti temin edebil
mişlerdir. Hal böyle iken Kıbrıs yönetimi Çe
koslovakya ile gizli bir silâh Anlaşması yap
mıştır. Bu anlaşma mucibince makinalı taban
calar, tüfenkler, bazokolar ve havan topların-
dan müteşekkil 150 tonluk bir teslimat 27 Ka
sım da Adaya gelmiştir. Bu silâhların ithalini 
öğrenir öğrenmez Hükümetimiz derhal Iharekeı-
te geçmiş ve Birleşmiş Milletlerle ilgili devlet
ler nezdinde gereken teşebbüsler yapılmıştır. 
Bu teşebbüslerde Adaya yeni silâh ithalinin 
gerginliği artıracağı ve cemaatler arasında 
yeni çatışmalara yol açacağı belirtilmiş ve bu 
ihtilâfın bütün Birleşmiş Milletler üyelerini 
durumu kötüye götürecek hareketlerde bulun
maktan kaçınmaya davet eden 4 M;art 1964 ta
rihli Güvenlik Konseyi Kararına aykırı oldu
ğu ifade edilmişti. 

Hükümetimiz teşebbüslerini başlıca ilki isti
kamete teksif etmiştir. 

Birincisi; devam etmekte olan silâh sevki-
yatının durdurulması, 

ikincisi; Adaya sokulan silâhların Türk 
Cemaatinin güvenliği için yeni bir tehdit teşkil 
etmesini önliyecek müessir 'tedbirlerin 'alın
ması olmuştur. 

Çek Hükümeti nezdinde yapılan bu teşeb
büs neticesinde Çek Hükümeti ikinci parti si
lâhları Adaya göndermeme taahhüdüne girmiş
tir. 

Ada'ya sokulmuş bulunan silâhların yarattığı 
tehlikenin bertaraf edilmesi için de Hükümeti
miz bunların Birleşmiş Milletlerin emanet ve 
kontrolüne terk edilmesini istemiştir. Hükümeti
mizin bu görüşü, Barış Gücünün görev süresinin 
uzatılması için yapılan 15 Aralık tarihli Güven
lik Konseyi toplantısında Amerikan delegesi tara
fından da savunulmuştur. Bu hususun gerçek
leşmesi için bir taraftan Birleşmiş Milletler, di
ğer taraftan ilgili hükümetler nezdinde teşebbüs
ler devam etmektedir. Şimdiki safhada ancak 
Birleşmiş Milletlerin silâhların üzerindeki kontro
lü sağlanabilmiştir. Diğer taraftan Yunan Hü
kümetinden, bu silâhların tevzi edilmediği, 
kontrol altında bulundurulduğu ve kontrolün de
vam edeceği yolunda teminat alınmıştır. 

Özetlemek lâzım gelirse, Ada'ya yeniden si
lâh ithali konusunda yaptığımız teşebbüsler şu 
sonuçlara ulaşmıştır. Genel Sekreter Güvenlik 
Konseyine özel bir rapor vererek Ada'ya her han
gi bir silâh ve askerî malzeme ithalinin, Barış 
Gücünün görevini yerine getirmesi bakımından 
endişe evrici olduğunu belirtmiştir. Ada'daki si
lâhlar bulundukları.orijinal ambalajlar içerisin
de Barış Gücü Komutanı tarafından teftiş edil
miş ve Barış Gücüne bu silâhların tam bir liste
si tevdi edilmiştir. Barış Gücü Komutanı teftiş 
sonunda Kıbrıs Büyükelçimize bilgi vermiştir. 
Çekoslovakya Hükümeti ikinci parti silâh sevki-
yaıtını durdurduğunu bize resmen bildirmiştir. 
Yunan Hükümeti de bu sibîhlarm tevzi edil om i-
yeceği ve kontrol altında 'bulundurulacağı yolun
da teminat vermiştir. Hükümetiniz bu tedbir
leri de kifayetli bulmamakta, Ada'ya gelmiş olan 
bütün silâhların Birleşmiş Milletler emanetine 
bırakılmasında ısrar etmektedir. Bu yoldaki te
şebbüslerimiz netice vermediği takdirde Türk 
Cemaatinin güvenliğinin icabettirdiği munzam 
tedbirlerin de alınacağı tabiîdir. 
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Sayın Erim arkadaşım, Çek silâhları mesele

sine temas ederken, 4 Mart tarihli kararı da ay
nen Yüce Heyetinize arz etmiş bulunuyor. Ben' 
kendilerine bu kararı metin olarak tekrar eyle
dikleri iein teşekkür ederim. Zannediyorum ki, 
muhterem arkadaşım bu kararı huzurunuza getir
mekle, elde «durumu kötüleştirebilecek veya mil
letlerarası barışı tehlike ye koyabilecek her türlü 
hareket veya hareket tehdidinden sakınmalarını 
bütün üye memleketlerden talebeder.» şekilde ka
ti, kuvvetli bir mesnet, olmasına rağmen bu va
dide neden olumlu neticelere ulaşılmadığı nok
tasına işaret.etmek için bu noktaya temas etmiş
lerdir, zehabım odur. Eğer böyle ise, o zaman bu 
konuda biraz huzurunuzda tafsilât vermem ica-
bedecektir. 

Dört Mart tarihli karar talihsiz bir karardır. 
Daha evvel de huzurunuzda arz ettiğim gibi Yü
ce Heyetinize Türk görüşünün bir zaferi olarak 
devrin Hariciye Bakanı tarafından sunulan, fa
kat yine devrin Hükümet Başkanı tarafından 
özel mektuplarında büyük bir hezimet diye yâ-
dedilcn, Atina, Lefkoşa ve Ankara'da beraberce 
bayram edilen bir karardır. Bütün müşkülât ve 
bütün güçlükler zannederim bu karardan çıkıyor, 
kendi bünyesinde taşıdığı kuvvetli teminata rağ
men. Bendeniz kararı size yarısından akudum. 
Kararın bir ibaşı varıdır. «Birleşmi'ş Milletler 
yasası dairesindeki vecibelerle ahenkli >olarak 
egemen Kıbrıs ıCum'huriyeti» diye başlıyor ka
rar. O zaman muihalefet sıralarında 'bütün taar
ruzumuz bu ibareye 'olmuştur. Birleşmiş Millet
lerde hiçbir karar 'böyle lahik .olduğu Devletin 
vasfını veya özrünü tarif ederek başlamamış-
tır, arkadaşlar. Türkiye diye haşlar, Fransa diye 
haşlar, Yunanistan diye 'başlar veya 'kendisini 
tarif edecekse kendi anayasası ile başlar. Ha
yır, «(Birleşmiş Milletler yasası dairesindeki ve
cibelerle ahenkli olaralk egemen...» 'Çünkü ken
di yasasına göre 'egemen değil, kendi yasasına 
göre özürlü, malûl, sakat; ama buna rağmen 
egemen, buna rağmen Kıbrı's Cumhuriyeti, işte 
(bir sakat, anayasasından 'ayrılmış ^olmasına rağ
men yine egemen kalmış Kıbrıs Oumöıuriyeti ra
hatlıkla «ben hu hal imle Müstakil ıbir devletim, 
benim polisim vardır ve polisime teslim edebil
mek için 'her türlü silâhı alabilirim» Idemeik im
kânına malik olduğu içindir ki, 'kararın ikinci 
fıkrasındaki kesin hükümlere rağmen Ibu konu
da olumlu 'neticeler istihsali müşküll'eşmektedir. 

Sayın Erim arkadaşımın 'zannediyorum ki, te
mas ettikleri ve bize «elinizdeki 'bu karara rağ
men neden netice alamadınız» diye iradetmek 
istedikleri sualin 'cevabı, istinadettikleri kararın 
başlığında yani şapkasında oturmaktadır. 

Sayın Erim arkadaşım Kıbrıs meselesine de 
temas (buyurdular. Bu fırsattan faydalanarak 
Kıbrıs mesel esinin ide bugünkü durumu hakkın
da Yüce Heyetinizi tenvir etmelk isterim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Biraz ısa-
'bırlı olun, 'gensoru var lütfen. Böyle tedbirler 
çirkindir 'bu Parlâmentoda. 

BAŞKAN — Sayın Osman Bölükbaşı müda
hale etmeyin. Sayın Bölükbaşı, Ibu, gensoru öner
gesinin görüşülmesine mâni Ibir hal teşkil et
mez. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGÎL (Devamla) — Kıbrıs meselesi hak
kında konuşmuş 'bir milletvekili arîkadaşıma ce
vap vermemi Sayın Bıölükbaşı usule mugayir 
'buluyorlarsa... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — 20 gün 
tahammül ettiniz, bir saat daha tahammül edi
niz. 

BAŞKAN — Sayın Bıölükbaşı, rica ederim 
lütfen müdahale etmeyiniz. Sayın Bölükbaşı Sa
yın Bakan Ibir konuda Meclisi tenvir, ediyor, ri
ca ederim müdahale etmeyiniz. Milletvekilleri
nin oturdukları yenden müdahaleye baklan yolk-
ıtur. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Tahammül bendeni
ze değil, zati'âlinize söylenebilir Sayın Bölükbaışı. 

BAŞKAN —• Rica ederim Sayın Bakan siz 
'buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Hatırlanacağı veç-
ıhile, ;genel müzakereler, Birleşmi'ş Milletler Ge
nel Kurulunda 18 Aralık 1965 te alınan karar 
üzerine yapılmıştı. O zaman ıbu kararın hangi 
şartlar altında alındığını ve buna Hükümetimi
zin ne reaksiyon gösterdiğini izah etmiştim. 
Bunlar üzerinde durmıyacağım. 

Hükümetimiz o tarihten 'beri Kıbrıs siyase
tinde bilhassa şu hedefleri gerçekleştirmeye 
gayret etmiştir : 

Milletlerarası alanda, Kıbrıs meselesinde Tür
kiye'nin tutumuna âzami destek elde etmek; 

Birleşmi'ş Milletler Asamblesi 'kararını meşe-
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lenin çözümlenmesinde 'bir unsur olmaktan çı- I 
karmak; I 

Yunanistan veya Kıbrıslı Rumların (bir he
sap hatası yaparak emrivaki .yioliyle 'bir 'dözüm 
yolu empoze etmeye kalkışmalarını önlemek, I 

Ada'da Türk Cemaatinin güvenliğini zedeli- I 
yece'k veya bugünkü fiilî durumu Türk Cemaa
tinin aleyhine değiştirecek emrivakilere engel 
olmak. 

Meselenin, Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin 
menfaatlerini koruyacak şekilde çözümlenme
sinde en önemli unsur lolan 'Türk Cemaatinin di- I 
renme 'gücünü geniş ölçüde takviye etmek. 

Kılbrıs meselesini 'halletmek için vukulbula-
ca'k müzakerelerde Türkiye'ye sağlam (bir mü
zakere pozisyonu temin etmek ve müzakereler I 
sırasında Türkiye'nin ve Türk ıCemaatinin ımeş- I 
ru menfaatlerini Hükümetimizce ilân edilmiş <bû  I 
lunan dört prensip çerçevesinde en iyi şekilde I 
koruyacak !bir andlaşma zemini sağlamak. I 

Müzakerelerin ma/hiyetini ve anlaşmalı 'bir çiö- I 
züm şekline varmanın güçlüklerini daima göz I 
önünde bulundurarak müzakerelerin akamete I 
uğraması halinde güdülecek siyaseti başından 
itibaren plânlamak ve bunun icabında derhal r 
tatbik mevkiine konulmasını mümkün kılacak I 
hazırlıkları zamanında yapmaktır. I 

Şimdi müsaadenizle bu hedeflere varmak için I 
sarf ettiğimiz gayretleri - mahiyeti itibariyle I 
gizli olan ve bu safhada açıklanması millî men- I 
faatlerimize uygun düşmiye'cek bulunan husus- I 
lar hariç - izah edeceğimiz ve elde ettiğimiz ne- I 
ticeleriı de arz eyliyeceğim. I 

Milletlerarası alanda Türkiye'nin tutumuna I 
âzami destek elde etmek için aralıksız faaliyet- I 
lerde ve teşebbüslerde bulunulmuştur. İştirak I 
ettiğimiz CENTO ve NATO toplantıları gibi mil
letlerarası konferanslarda Türkiye'nin görüşle- I 
ri en geniş şekilde izah edilmiş ve kominikeler- I 
de Kıbrıs'a mütaallik kısımların görüşlerimize I 
uygulariması sağlanmıştır. Bu konferanslarda I 
ayrıca, toplantıya katılan Dışişleri Bakanla
rıyla her defasında Kıbrıs meselesinde özel ola- I 
rak noktai nazarımızı hiçbir tereddüde mahal 
bırakmıyacak şekilde izah etmeye hususi bir I 
itina gösterilmiştir. Bundan başka geçen yıl zar- I 
fında büyük bir kesafet kazanan ikili temasla
rımızda Kıbrıs meselesi daima görüşmelerimi
zin en önemli yerini işgal etmiştir. Kıbrıs meşe- -| 

I leşinin başından beri, bu meselenin Başbakan 
I ve Dışişleri bakanları seviyesinde bu derecede 
I mevzuubahsedildiği bir devrin mevcudolduğunu 
I zannetmiyorum. Bu faaliyetlerimize muvazi ola-
I rak büyükelçiliklerimiz de meselenin her -saf-
I hasında Hükümetimizin görüşlerini, nezdinde 
I akredite bulundukları hükümetlere izah eyle

mişlerdir. 18 Aralıkta Assamble tarafından ka-
I bul edilen kararı meselenin çözümlenmesinde 
I bize karşı dermeyan edilen bir unsur olmaktan 
I çıkarmak için çeşitli alanlarda faaliyet göster-
I dik. Bir kere Kıbrıslı Rumların Assamblede ha

kiki emellerini gizlemiş olduklarını, gerçek ga-
I yelerinin Enosis olmakta devam ettiğini, nite-
I kim karardan hemen sonraki hattı hareketlcri-
I nin bunu açıkça gösterdiğini delilleri' ile As-
I samblcde Kıbrıslı Rumların lehinde oy kul-
I lanan devletlere izah ettik. Neticede bilindiği» 
I gibi Lübnan, Suriye, Nepal, Uruguay, Gabon, 
I Gana gibi devletler Birleşmiş Milletler Genel 
I Sekreterine müracaatlar yaparak Assamblede 
I karar lehinde kullandıkları oyların hiçbir za

man Enosisi tasvip anlamına gelemiyeceğini 
tasrih ettiler ve tutumlarının bütün Birleşmiş 

I" Milletler üyelerine duyurulmasını istediler. Ay-
I rica Assamble kararının başlıca dayanaklarm-
I dan birini teşkil eden Galo Plaza raporu da hü-
I kümsüz bir hale geldi. Galo Plaza'nm kendisi 

Assamble kararından sonra istifa etti. Daha 
I sonra yeni bir arabulucu tâyin edilememesi do-
I layısiyle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 
I Kıbrıs'taki özel temsilcisi Bernardes'i ilgili ta-
I raflarla temasa memur etti. Bu temaslarında 
I Galo. Plaza raporu hiçbir suretle mcvzuubahsol-
I mam ıştır. 

Birleşmiş Milletlerin geçen yıl kabul ettiği 
karana nötralize edildiğinin en güzel delili şüp-

I hesiz bu sene 21 nci Assamblede Kıbrıslı Rum-
I ların hiçbir müracaatlarının vukubulmamasıdır. 
I Assamble kararından sonra Yunanistan ve 
I Kıbrıslı Rumların bu kararın yarattığı ortamı 
I müsait bularak ve Türkiye'nin tepkisi hakkın-
I da bir hesap hatası yaparak bir çözüm şekli 
I empoze etmeye kalkışmaları ihtimalini de 

göz önünde bulundurmak mecburiyetinde idik. 
Nitekim, 2 Şubat 1966 tarihinde Makariosun 

I Atina'yı ziyareti sırasında neşredilen tebliğ, böy
le bir hesap hatasının yapılabileceğini göster
miştir. Bunu önlemek üzere, bir yandan Yuna-

I nistan Hükümeti ve Rum idaresine gerekli ikaz 
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larda bulunduk, diğer yandan da icabeden ha
zırlıkları yaptık. Zannedersem Hükümetinizin 
bir emrivakie g'österec<eği reaksiyon hususunda 
artık kimsenin zihninde bir şüphe ve tereddüt 
kalmamıştır. 

Ada'da Cemaatimizin güvenliğini zedcliyebi-
lecek veya bugünkü fiilî durumu Türk Cemaati
nin aleyhine bozabilecek emrivakilere asla mü
samaha etmiyeceğimizi de kâfi sarahatle belli 
ettik. Nitekim Kıbrıs'ta Türk bölgelerini daralt
mak veya dağıtmak için girişilen bütün hareket
ler durdurulmuş, Türk Cemaatini tazyik altın
da bulundurmak için alınmak istenen abluka gibi 
tedbirlerin önüne geçilmiştir. Türk Cemaatinin 
zaruri ihtiyaç maddeleri bakımından uğradığı 
sıkıntıların hafifletilebilmesi sağlanabilmiştir. 

Diğer taraftan, gerek andlaşmalarla sahip 
bulunduğumuz hakların sembolü olan, gerek 
Türk Cemaatinin güvenliğinin başlıca teminatı 
vazifesini gören Türk Alayının değiştirilmesi 
ameliyeleri, askerî makamlarımızca plânlanan şe
kil ve şartlar içinde, mukabil hiçbir tâviz veril
meden yürütülebilmiştir ve yürütülebilmektedir. 
Bütün bu alman tedbirler tabiatiyle Türk Cema
atinin maneviyatı üzerinde olumlu etki yapmış
tır. Ancak, bunlara ilâveten Cemaatimizin ha
yat şartlarını ıslah etmek gayesiyle bilhassa şu 
hususlar gerçekleştirilmiştir. 

Göçmenlerimiz, Erenköydekiler hariç, artık 
çadırlardan kurtarılarak inşa edilen evlere yer
leştirilmişlerdir. 

Türk Cemaatine Anavatan tarafından yapılan 
yardımlar 1964 te 44 milyon Türk Lirası iken, 
1966 da 113,5 milyon Türk Lirasına çıkarılmıştır. 
Bu sene de bu yardımlardan muayyen bir nisbet 
dâhilinde bir artış yapılması öngörülmektedir. 

Alman tedbirlerle Türk Cemaatinin bilhassa 
1964 yılında çöküntüye uğramış bulunan eko
nomik hayatı son iki yıl içinde, imkânlar nisbe-
tinde iyileştirilmiş ve normal bünyesine avdetini 
sağlıyacak hamleler gerçekleştirilebilmiştir. 

Sağlam bir müzakere pozisyonu temin etme
nin başlıca şartı,, zamanın sadece Türkiye'nin ve 
Türk Cemaatinin aleyhine işlediğini göstermekti. 
Daha evvel izah ettiğim tedbirler manzumesiyle 
Türkiye'nin bir emrivakie müsamaha etmiye&eği 
ve Türk Cemaatinin mücadele azminde hiçbir 
gevşeme olmıyacağı ortaya çıkmıştır. Diğer ta
raftan Türkiye'nin kendi aleyhindeki bir ortam 

içinde müzakereye girişmiyeceği de belli olmuş
tur. Kaldı ki, geçen yıl yapılan genel müzake
relerde izah ettiğim gibi daha evvel daima mü
zakerenin inisyatifini almış olan Türkiye bu sefer 
müzakerenin inisyatifini karşı tarafa bırakmış 
ve ancak iyi niyetli bir teşebbüse müspet reaksi
yon gösterebileceğini açıklamış idi. 

Bu durumda Yunanistan için iki alternatif 
mevcuttur. Ya hiçbir şart ileri sürmeden ve Tür
kiye'yi iyi niyetine ikna edecek müzakerelere ta-
libolmak, ya da fiilî durumu idame ettirmek ve 
dolayısiyle her an neticeleri kestirilemiyecek 
fiilî ihtilâflara kapıyı açık bırakmak. İşte bu 
şartlar altındadır ki, Yunanistan Hükümeti mü
zakerelere talibolmuş, bir emrivaki bahis mevzuu 
olmadığını, Kıbrıs meeslesinin ancak Türkiye"'nin 
rızası ile halledilebileceğini bize defaatle belirt
miştir. Biz buna rağmen müzakereleri hemen ka
bul etmedik. Yunanistan Hükümetinin tutu
munu kendi bünyesi içinde ümit verici geliş
melerle takviye bulmasını bekledik ve ondan 
sonra hiçbir peşin şarta istinadetmiyen müzakere
lere girişımeyi kabul ettik. Bu müzakereler 
25 Haziran 1966 dan 17 Aralık 1966 ya kadar de
vam etmiştir. îlk safhada müzakereler, büyükel
çiler seviyesinde yürütülmüş, nihayet son 
toplantı 17 Aralık 1966 da Bakanlar seviyesinde 
Paris'te yapılmıştır. Müzakerelerimiz sırasında 
Hükümetimiz daima daha evvelce ilân ettiği 
dört prensibin içinde kalmıştır. Bunları bu
rada bir kere daha hatırlatmayı faydalı görü
yorum : 

1. Kıbrıs anlaşmaları tek taraflı olarak ta
dil edilemez ve bu anlaşmalar ancak tarafların 
rızası ile değiştirilebilir. 

2. Kıbrıs'taki iki cemaatten biri diğerini 
tahakküm altına almamalı, tam güvenlik içinde 
yaşamaları sağlanmalı ve bulunacak hal tarzı iki 
ıcermaatin, devletin idaresüne müştereken iştirak 
etmesi ©sasına istinadeıtmelidir. 

3. Kıbrıs hiçbir suretle tek bir devlete ilhak 
edilmemelidir. 

4. Bulunacak hal tarzı Lozan'da Türkiye ile 
Yunanistan arasında teessüs etmiş olan muvaze
neyi bozmıyacak bir çözüm şekli olmalıdır. 

Bakanlar seviyesinde yapılan son toplantı
da, büyükelçiler seviyesinde gizli olarak yürütü
len müzakerelerde bugüne kadar sağlanan neti
celer karşılıklı olarak gözden geçirilmiş ve bun-
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dan sonra görüşmelerin Dışişleri Bakanları ara- I 
smda devamı kararlaştırılmıştır. Ancak bilin
diği gibi • M. Toumbas ile vardığımız bu muta
bakattan sonra Yunanistan'da Stephanopoulos 
düşmüş ve yerine seçimlere kadar birkaç ay va
zife görecek olan bir intikal hükümeti iş başına 
gelmiştir. Stephanopoulos Hükümetinin düş
mesinin ve yerine başlıca vazifesi seçimleri ha- I 
zırlamak olan bir hükümetin iş başına gelme
sinin ortaya çıkardığı yeni bir durum vardır. 
Bu durum hakkında gerekli değerlendirmeyi 
yapmakta olduğumuz şu sırada ikili müzakere
ler için daha fazla izahatta bulunmayı uygun 
görmüyorum. Ancak şu kadarını belirteyim ki, 
Hükümetimiz Kıbrıs siyasetini hiçbir zaman I 
münhasıran Türk - Yunan müzakerelerine ümit 
bağlıyarak yürütmüş değildir. Müzakerelerin 
akamete uğraması veya neticesiz kalması halin
de güdülecek siyaseti basıdan beri plânlamış ve 
icabında derhal tatbik mevkiine konulması için 
gerekli hazırlıkları yapmış bulunuyoruz. Bu 
müzakereler Hükümetimizin meseleye barışçı 
bir çözüm yolu bulmak hususundaki arzusunun 
bir neticesi olmuştur. Bu arzumuz tabi atiyi e 
devam etmektedir. Bununla beraber yeni orta
ya. çıkan durumda dikkatimizi Ada'ya çevirme'k I 
zaruretini hissediyoruz. 

Ada'da,ki bugünkü durum ise, Yunanistan'da 
husule gelen inkişaflar dolayısiyle nâmüsait bâ
zı gelişmeler vukubulabilir. Bunlara mutlaka 
mâni olmaya kararlıyız. 

Sayın arkadaşlarım, değerli arkadaşım Nihat 
Erim görüşmelerinde şahsıma müteveccih bâzı 
istihzahlarda da bulunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfedin ona ce
vap vermeyiniz. Zatıâlinize münhasıran gündem 
dışı Yüce Meclisi Kıbrıs meselesinde Sayın Ni- I 
hat Erim'in beyanları karşısında aydınlatmanız 
için söz verdim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRİ 
ÇA&LAYANGİL (Devamla) — Sayın Başka
nım, şahsıma tâbiri zannederim ki iyi kulanıl-
madı. Dışişleri Bakanının verdiği izahata göre 
buyurdular. Bendenizin Kıbrıs'taki hayat şar
tının gitikçe iyiye gittiğini söylememe rağmen 
Sayın Rauf Denktaş'm verdiği konferanslarda I 
bunun aksini iddia ettiğini beyan buyurarak bu 
tezada işaret etmişler. Şahsımdan kasdım bu
dur. Bunları tavzih etmek istiyorum. I 
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Hükümet Kıbrıs meselesini cemaat arasında 
daima mevcudolagelen ihtilâf ve rekabetlerin 
seyrine göre değil, Ada'da nelerin cereyan et
tiğini resmî kanallarla tevsik ederek ortaya çı
kan durumu kendi şartları içinde değerlen
dirme yolu ile takibetmektedir. Sayın Denktaş 
yıllardır Ada'dan uzaktadır. Bildiği şeylerin 
bizimkilerden farklı veya fazla olduğunu söyle
mek güçtür. Eğer böyle bir iddia varsa o zaman 
hâdiselerin içinde kendisinin de payı ve rolü 
olduğu gibi bir hüküm çıkar ki, buna ihtimal 
vermiyorum. Bu itibarla benim Yüce Huzuru
nuza Adanın manzarası hakkında arz ettiğim 
hususlar gazete malûmatı veya rivayetler değil 
Bakanlığımın resmî kanallarla elde edip tesbit 
ettiği hususlardır. İtimadınızı rica ederim. Yüce 
Meclise saygılarımı sunuyorum. 

5. — Mîllet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bandlannda sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddi
alarının tahkiki için kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırma Komisyonunun görev süresinin, 
bitimi tarihinden itibaren 15 gün daha uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı önergesi (4/132, 
10/9, 10/10) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millet 
Meclisinin tutanaklarında ve ses ba.ndlarında tah
rifat yapıldığı iddialarını incelemek üzere ku
rulmuş bulunan Araştırma Komisyonuna Yü
ce Meclisçe 15 günlük bir müddet verilmişti. 15 
günlük müddetin hitamında Komisyon çalışma
larını bitiremediğinden 15 gün yeni bir mehil 
istemektedir. Bu bakımdan Komisyon Başkanı
nın buna dair yazısını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 16 Aralık 1966 tarihli Bir

leşiminde 226 sayılı Kararla kurulmuş bulunan, 
Millet Meclisi tutanaklarında ve ses bandlannda 
sahtecilik ve tahrifat yapıldığı hususundaki 
iddiaları incelemek ve bu konuda bilgi edinmek
le görevli Komisyonumuz, verilen 15 günlük 
müddet içinde ancak iddiaları tesbit ve delilleri 
toplamak işini bitirmiştir. Bu müddet içinde 
araştırmayı ikmal etmek mümkün olmadığından 
müddetin bitimi tarihinden itibaren 15 gün da
ha mehil verilmesi hususunun Genel Kurula ar
zına Komisyonumuzca karar verilmiştir. 
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Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla 
rica ederim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 

BAŞKAN — Komisyonun çalışmalarını biti
rebilmesi için talebetmiş olduğu 15 günlük müd
det Yüce Meclisin oyuyla verilebiecektir. Bu hu
susu Yüce Heyetinizin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ko
misyon 15 gün daha mesaisine devam edecektir. 

6. — Turizm İşletmeleri Kurumu kanunu ta
sarısının geri gönderilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/540, 1/212) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelmiş olan bir 
tezkere vardır. Onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7.6.1966 tarihli ve 71-363/33İ6 sayılı 

yazımız. 
İlgideki yazımızla sunulmuş bulunan «Turizm 

İşletmeleri Kurumu kanunu tasarısı» nm geri 
gönderilmesine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Talep üzerine gcriverilmdş-
tir, bilgilerinize arz olunur. 

7. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

Yükse'k Hâkimler Kuruluna üye seçimi için 
Tasnif Heyetini teşikil edecek zevatı seçiyoruz. 

Sayın Mehmet Turgut... Bakan. 
Sayın Zeki Yüc'etürk (Balıfkesir) ?.. Yo'k. 
Sayın Emin Gündoğdu (Bingöl) ?.. Yok. 
Sayın Mehmet Altınsoy (Niğde) <?.. Yok. 
Sayın Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır) 1. Yo'k. 
'Sayın Süleyman Çağlar (Manisa) 1. Bura

da. 
Sayın Yunus Koçak (Konya) ?.. Buralda. 
Saym Coşlkun Kırca (İstanbul) ?.. Burada. 
Sayın Çağlar, Sayın Koçalk, Sayın Kırca 

bir numaralı Tasnif Heyetine seçilmişlerdir. 
İki numaralı Tasnif Heyetine isim çekiyo

ruz: 
Sayın Süreyya Koçl . Yok. 
Saym Atıf Şohoğlu?.. Yok. 

Saym Kasım Önadum? Burada. Saym 
Önadım iki numaralı Tasnif Heyetine isminiz 
çıktı. 

Saym Şevket Raşit HatipoğlulL Yofe. 
Saym Cemal Güvemi. Burada. 
Saym Hasan Aksay?.. Yok. 
Saym Kemali Beyazit 1. Yok. 
Saym İsmet Angı l . Yok. 
Saym Atalay Akan?.. Burada. 
Saym Akan, Sayın Güven, Sayın Önadi'm; 

iki numaralı Tasnif Heyetine seçilmişlerdir. 
Oyların toplanmasına hangi ilden başlıya-

eağımızı tes'bit için isim çekiyorum: Sivas. 

1 numaralı t u t u asil üye seçimine, diğer ya
nındaki kutu ise yedek üye seçimine tahsis 
edilmiştir. 

Geçen birleşimde yapılan seç'imin neticesini 
okutuyorum. 

Yüksek: Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

iki asil üyelik için yapılan 4 ıncü tu r seçime 
(205) üye katılmış 've neticede ilişik listede 
isimleri bulunan zatlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Antalya Nevşehir 
Hasan Fehmi Bozltepe S. Hakkı Esatoğlu 

Üye 
Artvin 

Mustafa Rona 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım gün
demin birinci maddesine geçmeden evvel Baş
kanlık olarak bir takdim - tehir talebinde bu
lunacağız. Çünkü bu birinci maddenin müza
keresi yapıldığı sırada maalesef arkadaşlariımı-
zm büyük bir kısmı salonu terk ediyorlar ve 
dolayısiyle ikinci maddeye geçtiğimiz anda 
seçim için gerekli çoğunluk temin edilemiyor. 
Bu sebeple müsaade buyurursanız 2 numaralı 
maddeyi 1 numaralı maddenin yerine alırsak o 
zaman arkadaş] arrmıızın 'burada toplu olarak 
bulunduğu bir sırada Yüksek Hâkimler Ku
ruluna üye seçimi yapılabilecektir. Gündemde 
ikinci maddenin birinci madde yerine alınma
sı hususunu Yüksek Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul 'etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir mühürlü 'kâğıt dağıtılacaktır. I 

— 11 — 
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Rahmi Ergil 
Necati Benderli'oğlu 
M. Celâl Öncel 
Ali Solak 
Mithat Güven 
Sabiha Taşçıoğhı 
Hasan Gebizli 
Reşat Ertün 
Şerafettin Özdinçer 
H. Kemal Güner 
A. Fuat Bilgin 
Ali Geneer 
Nuri Erkan 

102 
100 

64 
44 
31 
22 

8 
4 
4 
4 
3 
2 
1 

BAŞKAN — Hiçbir üye adayı gerekli ço
ğunluğu sağlıyamadığından seçim yeniden ic
ra edilecektir. 

Yülk'sek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

bir* yedek üyelik için yapılan 4 ncü 'tur seçime 
(204 üye katılmış ve neticede aşağıda ismi bu
lunan zatlar hizalarında gösterilen 'oyları alınış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kocaeli Erzurum 
Sedat Akay Necati Güven 

Üye 
An/kara 

Hasan Türkay 

Mesut Alpaz 
Osman Uzun 
A. Fuat Eribol 
Bahri Paşaoğlu 
Ali Geneer 
A. Fuat Bilgin 
Boş 

112 
55 
18 
12 
4 
2 
1 

BAŞKAN — Yeide'k üyelik için do seçim ye
niden yapılacaktır. 

Sivas ilinden itibaren okutuyorum. 
(Sivas 'milletvekillerinden itibaren oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN •— Oylarını kullanmıyan arkadaş

larımız lütfen 'kullansınlar. Oyunu kullanimı-
yan arkadaşımız var mı efendim?.. Oylama mu
amelesi bitmiştir. Sepetleri kaldırınız. Tas
nif komisyonları lütfen yerlerini alsınlar. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

8. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'-
ın, Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeniden tes-

bit edilmesi için Hükümet hakkında bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/11) 

BAŞKAN — Üzerinde geçen birleşim müza-
'kere cereyan etmiş ve önerge sahibi sıfatiyle 
Sayın Abdülbâri Akdoğan, C. H. P. Grupu adı
na Sayın Tahsin Argun, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Kemal Doğan Sungun, M. P. Gru
pu adına Sayın Hilmi İşgüzar ve Hükümet adı
na Devlet Balkanı Sayın Refet Sezgin 'konuş
muşlardır. Bu arada, Hükümet hakkında bîr 
Meclis araştırması açılması deyimine 'takılan 
bâzı arkadaşlari/mız, Anayasaya göre Hükü
met haik'kında Meclis araştırması açılmasının 
mümkün olamıyacağını, bu hususun usule ay
kırı olduğunu iddia etmişler ve bunun üzerine 
Başkan, meseleyi Başkanlık Divanına intikal 
ettireceğini beyan etmiş idi. Bunun üzerine 
aynı birleşimde Sayın Abdülbâri Akdoğan 
önerge sahibi olarak, önergesini, Hükümeti 
muhatap tutarak değil, bir Meclis araştırması 
açılması isteğini ve bu Meclis araştırması açıl
ması talebinde kömür fiyatlarının yeniden tes-
bilti ve kömür istihsalinin artırılması için bir 
Meclis araştırması açılmasını talöbettiğini tas
rih etmek suretiyle beyan etmiş idi. Bu şart
ları ğö>z önünde bulunduran Başkanlık Divanı 
meseleyi incelemiş ve Sayın Abdülbâri Akdo-
ğan'm Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeni
den tesbit edilmesi için Hükümet hakkımda bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesinin 
28 Aralık 1966 tarihli birleşimdeki müzakeresi 
sırasında adı 'geçen önergenin istihdaf ettiği 
ımaiksat yönümden Anayasaya aykırılığı iddia
sı üzerine önerge sahibinin aynı birleşimde 
önergesini kömür istihsalinin artırılması ve fi
yatları hakkında bir Meclis araştırması yapıl
ması şeklimde tashih etmiş olmasından dolayı 
konuyla ilgili (müzakerelerin devamıma ve bu 'se
kilide intaçedilmesine Başkanlık Divanınca ka
rar verilmiştir. Bu sebeple sayın arkadaşımız 
da önergesini bu şekilde Yüksek Meclis huzu
runda belirtmiş olduğu cihetle konuyla ilgili 
müzakereye devam ediyoruz. Söz alan arka
daşlarımız/dan sırada Sayın Reşat Özarda var
dır. Buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Usul hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özarda bir dakika. Han
gi usul Sayın Akdoğan? 

12 — 
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İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — I 
Efendim, Anayasanın 89 ncu ımaddesine aykırı I 
hareket edildi. Başkanlık Divanının 'bu müza
kere usulü hakkında söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Bu maddeye ait mi? 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 

Evet. 
BAŞKAN — Şimdi müzakeresini intacetti- I 

ğimiz maddeye dair mi?.. I 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 

Evet, bu maddenin, usulen müzakere eidilemi- I 
yeceğine dair. I 

BAŞKAN — Yalnız' bu madde daha evvel I 
müzakereye ta/bi tutulmuş ve şu ana kadar mü- I 
zakere'sâ geçen 'birleşimden itibaren intaç edil- I 
mistir. I 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Efendim usulen dâhil edilemiyeceğini, usul hak- I 
kındaki konuşmamı yapanken izah edeceğim. I 

BAŞKAN — Usul hakkında söz (beyanınızı I 
işittim. Ancak usule 'dair söz taleıbinıiz/de, usu- I 
lün hangi noktasından söz tal eh ettiğini de be- I 
lirtmeik gerekir. Yarii gündemin maddeleri I 
arasında 'bir düzensizlik mi gördünüz? Bir tak- I 
dim tehir mi var, onu anlıyayım. I 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Efendim, arz ediyorum, şu anda Riyasetin mü- I 
zakere konusu ettiği hususun müzakere edile- I 
miyeceğini, usule aykırı olduğu yolundaki gö- I 
rüşümü arz etmek üzere söz istiyorum. .Açık, J 
sarih.. I 

BAŞKAN — Sizce 'açık olan şey Riyasetçe I 
de açık olarak •anlaşılabilm'elMir. Şu anda şu I 
mald'deyi m'üzakere edemeyiz diyorsunuz. I 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — I 
Evet efendim. I 

BAŞKAN — Buyurunuz. I 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisin I 
gündeminin tanziminde Riyaset bu gündeme I 
konulan sunuşlar arasında yer alan hususları I 
kendi mahiyetlerine göre bir sıraya koymamış- I 
t ır ve veriliş tarihleri nazarı iltibara alınarak I 
yapmış olduğu sıraya göre de bugün müzakere I 
yapılmasını öngörmüş ve Yüksek Heyete bu 
hususu arz etmiş bulunmaktadır. I 

BAŞKAN — O halde Akdoğan gündemin tan
zimi üzerinde usul hakkında söz istiyorum desey- I 
diniz mesele anlaşılırdı. Gündemin tanzimine | 

dair usul hakkında söz istiyorum, demeniz kâfi 
idi. Buyurun. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, gündem tetkik edildiği 
zaman görüleceği üzere genel görüşme, Meclis 
araştırması, daha önce yer almış, bunların sonun
da 5 nci madde olarak da bir gensoru önergesi 
bulunmaktadır. Anayasamızın 89 ncu maddesin
de sarahaten şu hüküm yer almaktadır. «Millet
vekillerince veya bir siyasi parti grupunca veri
len gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmı-
yacağı verilişinden sonraki ilk birleşimde görüşü
lür.» 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın bu 
hükmü, görüleceği üzere katidir ve mutlaktır. Ve
rilişinden sonraki ilk birleşimde bu önergenin gö
rüşülmesi zaruridir. O halde Başkanlık Divanı
nın, bu önergenin görüşülmesini temin etmesi 
şarttır. Ama bakıyoruz ki, gündemde daha evvel 
araştırma önergeleri, genel görüşmeler yer almış 
bulunmaktadır. 

Bugün Yüksek Heyetiniz gündemde bulunan 
«Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm, Türki
ye'deki kömür fiyatlarının yeniden tesbit edilme
si için Hükümet hakkında bir Meclis araştırması 
açılması» na dair önergesi, 

7188 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin Cum
huriyet savcılarının yolluklarında veya bu göre
vin boşalmasında savcılara ait görevin mahkeme 
başkâtiplerine gördürülmesine imkân veren hük
münün Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi, 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi gibi 
hususlar belki çok az bir zaman alabileceği için, 
Başkanlık Divanı, bunları yapalım, ondan son
ra gensoru önergesinin görüşülmesine geçelim, 
gibi bir düşünce ile hareket ederek Anayasanın 
bu mutlak hükmünün yerine getirilebileceğini 
zannedebilir. Ve o yolda hareket etmesi mümkün 
olabilir. Ama gündemin 4 ncü maddesinde, Ay
dın Milletvekili Reşat Özarda'nm Batı - Trakya, 
Oniki Adalar ve Kı'brıs konularında, millî politi
kamızın tesbiti için bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi ve bunun Yüksek Heyetinizde mü
zakeresi bugüne kadar geçirdiğimiz tecrübelerden 
edindiğimiz kanaate göre bugün bitmez, belki 
yarın da zamanımızın uzun bir kısmını alır. Grup
lar adına konuşulacak, önerge sahibi konuşacak, 
Hükümet adına konuşulacak, milletvekilleri de 
belki konuşacak. Zaten Sayın Hariciye Bakanı 
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bugün gündem dışı söz alarak 15 gün evvel Plalk 
Partili bir arkadaşımızın yapmış 'olduğu konuş
mayı bahane ederek aynı konu üzerinde bir 
konuşma yapmak suretiyle hem konunun aktüali
tesini kaybettirmeye çalışması, hem de zamanı 
almak yolundaki gayretleri, bunun a-rkasmdan 
da bir genel görüşmenin, Anayasanın mutlak hük
müne rağmen gensorunun önüne alınması gayret
leri bizi cidden üzmüştür. 

Bu bakımdan Sayın Başkanlıktan ve Yüksek 
Heyetinizden istirham ediyoruz. Bir konunun 
Yüce Mecliste müzakeresi ve bu müzakerenin 
Türk efkârında yaratacağı müspet havanın şu ve
ya bu tesirle izalesi yoluna gidilmesi ve Anayasa
yı ihlâl etmek, siyasi tarihimizde yor almaması, 
yapılmaması arzu edilen şeylerdendir. Bu ba
kımdan Yüksek Riyasetin Anayasanın mutlak 
hükmünü yerine getirebilmesi için gündemde de
ğişiklik yapması, Yüksek Heyetin icabında re
yine müracaat etmesi lâzımdır. Ama, şu hususu 
arz etmek isterim ki, Anaysanm bir hükmü
nün şu veya bu şekilde tatbik edilmesi, oyla 
halledilmıesi mümkün değildir. Şayet Riyaset 
bu hususu Yüksek Heyetin reylerine arz eder 
ve reyler de aksi şekilde tecelli etse dahi, 
yineAnayasaya aykırılık devam eder. Çün
kü, kanunun veya Anayasanın bir hükmünün 
yerine getirilip veya getirilmemesi Yüksek 
Heyetin oyuna arz edilemez. Bu bakımdan 
Sayın Başkandan istirham ediyoruz. Yoksa 
bu hüküm yerine gelemiye'cektir. Bugün mü
zakereler cereyan edecektir, ve gensorunun 
müzakereile'rine sıra gelemiyccektir. Sayın Baş
kan sıra gelecektir, diyebilir. Biz gelnıi-
yeceğini iddia ediyoruz. Ama katiyetle söy-
liyeyim ki, bugün müzakere devam eder de' 
sıra gelmezse gens'oruya, >o zaman bile bile 
Anayasanın hükmünü ertelemiş olacaklardır. 
Hürmetlerimle. (Millet Partisi sıralarından 
«Bravo sesleri», alkışlar.) 

HASAN LÂTİF. SARIYÜCE (Çorum) 
— Çiğnenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasanın çiğnenmesi deyimi çok kullanıldığı 
için âdeta hukukî kıymetini kaybettirecek 
'bir durum arz ediyor. Oradan bir arkadaşı
mız, çiğnenmiş filân gibi bir beyanda bu
lundu. Anayasa öyle kolaylıkla her ferdin, 

her şahsın çiğneyobileceeği kolay bir şey de. 
ğildir. I 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım; evvelemirde 
şu noktayı belirtmek gerektir. İçtüzüğümü
zün 85 nci maddesi gündemin nasıl tan
zim edileceğini beyan etmiştir. İçtüzüğü
müzün 78 nci maddesinde ruznamenin tanzim 
sırası tesbit olunmuştur. 

Buna göre Riyaset Divanının Heyeti Umu-
miyeyo mâruzâtı 1 nci sırayı teşkil eder. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bu, 
tamamen Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, bu tarafta 
usulsüzlükten bahsediyoruz, zatiâlinlz müda
halenizle usulsüzlük yapıyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Siz, 
Anayasaya aykırı bir tutum içindesiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, ben bu Meclisin 
Reisi olarak Yüce Meclise usulî bir meselede 
beyanda bulunuyorum, istirham ederim. 

İçtüzük, 78 nci madde, Riyaset Divanının 
Heyeti Umumiye ye mâruzâtını 'bir numara 
'olarak almış, iki numarada sualler ve istih-
zahları koymuş. 

Bu İçtüzük yapılmış olduğu sırada tat
bik ettiğimiz Anayasa mevcut değildi ve do-
layısiyle Anayasamızın 88 nci maddesinde 
ye'r almış bulunan genel görüşme ve Meclis 
araştırması müessese']eri İçtüzük kapsamında 
gündem sırasına ithal olunamamıştı. Biz, genel 
görüşmeyi intacedecek taleplerde, Anayasanın 
89 ncu maddesindeki gensoru hükmünü kıyas 
kabul etmek suretiyle bir tanzimde bulunduk. 
O halde, genel görüşmelerin Meclis dahilindeki 
müzakeresi gensoru müzakeresi gibi intacoluri-
maktadır. Şimdi, bu vaziyet karşısında yapı
lan, tanzim edilen gündem içinde, genel görüş
me bu sırayı almıştır. Ayrıca Bakanlığın bir 
gensoru ön'ergesini behemahal o birleşimde gö
rüştürmek, gibi bir mecburiyeti mevzuubahsola-
maz. Zira, bir gensoru önergesi yerine 8 gensoru1 

önergesi, ]8 gensoru önergesi bir gündemde bu
lunursa elbette bâzıları evleviyetle görüşmekte 
bir imkânsızlık yaratacaktır. Bu sebeple gün
dem bu şekilde tanzim edilmiştir. 

Şimdi, İçtüzüğün, yine maddei mahsusuna. 
göre, gündemin tanzimine dair bir beyan bulu
nursa bir önerge ile gündemde takdimtehir tek
lifi yapmak suretiyle, bir başka maddeyi öne 
almak imkânı mevcuttur. Bu sebeple Saym Ak
doğan arkadaşımız şayet bir önerge verip de 
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gündemin 5 nci maddesini te'şkil eden gensoru 
önergesinin hemen görüşülmesini talebederse 
elbette onu Yüce Meclisin oyana sunarız ve o 
şekli ile görüşülmesi imkânı olur. Yoksa, bunun 
haricinde 5 nci madde acaba görüşülür mü gö
rüşülmez mi, saat kaça kadar de'vam eder, bun
ların hepsi Yüce Meclisin bileceği iştir. Eğer 
Yüce Meclis mesaisini devam ettirir, bugün bu
nu behemahal görüşelim derse elbette onu da 
görüşürüz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bu iza
hatınız Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı olduğu 
için usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi bu ifadem hakkında de
ğil de gündemin tanzimine dair usul hakkında 
söz istiyorsunuz. 

Buyurunuz efendim. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ben de söz istiyorum, usul hakkında. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, Anayasamızda yalnız gensoru
ların verilişini takibeden oturumda görüşülece
ğine dair bir hüküm, vardır. Genel görüşme ve 
Meclis araştırması için böyle bir hüküm vaz'ına 
lüzum hissedilmemiştir. Bunun da sebebi vardır. 
Eğer böyle bîr hüküm konmıyacak olsa idi, 
Meclisten alınacak kararlarla, iktidara karşı en 
müessir murakabe tedbiri olan gensorular işle
mez hale getirilirdi. Anayasamız, gensorunun 
verildiği birleşimi takibeden birleşimde müza
kere edileceğini âmir bulunduğuna göre, Ana
yasanın bu hükmünü fiilen işlemez hale getire
cek bir yola girme'ye Riyasetin hakkı yoktur. 

Kabul edelim ki, 10 tane veya 20 tane ge
nel görüşme, bu gensoru önergesinden evvel ve
rilmiş ve gündeme alınmış buhmuyor. Riyasetin 
kabul ettiği esasa göre, bunların görüşülmesi 
icabederse, değil bugün, sabaha kadar da çalış
sak, üç gün de çalışsak, bunların bitmemesi 
mümkün olur. Bu takdirde de gensorunun erte
si birleşimde görüşülmesini âmir bulunan Ana
yasa hükmü fiilen iptal edilmiş, işlemez hale ge
tirilmiş olur. Riyaset böyle vahim bir neticeyi, 
birtakım tüzük hükümleri ile örtmeye çalışmak 
suretiyle, Anayasaya karşı saygılı hareket et
mediğini ortaya koymuştur. 

Bizim kanaatimiz odur ki, Sayın Dışişleri 
Bakanının hareketinden tutunuz da Riyasetin 
bu hareketine kadar olan bütün hâdiseler bu 

gensoruyu görüştürmemek maksadına matuf
tur, aktüalitesini kaybettirmek maksadına ma
tuftur. 

Anayasanın çiğnenmesinin güç olduğunu 
söylüyor Sayın Reis. Fakat şurada görüyoruz 
ki, çatır çatır gözümüzün önünde çiğniyor, akla 
ve mantığa isyan ederek (M. P. sıralarından, 
alkışlar) 

9. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif San-
yüce ve iki arkadaşının, Kıbrıs ikili anlaşmalar 
ve Türkiye'deki Amerikan üsleri meseleleri ile 
ilgili dış politika konusunda, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince, Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/47) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Riya
setin gensoruyu görüştürmek veya görüştürme
mek hususunda en ufak bir gayreti ve gayesi 
olamıyacağını Yüce Meclisiniz evleviyetle kabul 
eder. Çünkü gensoru önergesinin görüşülmesi1 

veya görüşülmemesi, Riyasetin hiçbir suretle 
ilgilenmiyeceği ve bitaraf lığın a halel gelmemesi 
için, elbette öncelik tanıyacağı bir husustur. 

Şimdi Sayın Bölükbaşı-'nın bu beyanı karşı
sında şu anda, Meclis Başkanı olarak gündemin 
tanziminde bu hak tanınıyor, o halde Yüce Mec
liste bunun dışında bir usulî müzakere açılmı-
yacaksa, Meclis Başkanı olarak gensoru açılma
sına dair önergenin konuşulmasına geçiyorum. 

Şimdi gensoru açılmasına dair önergeyi oku
tuyorum. («Bravo Başkan sesleri1», alkışlar) 

Yalnız şurasını da belirteyim ki, usule ait 
bir meseleyi ihmal etmişizdir, İlerdeki birleşim
lerde bu meesleyi ariz ve amik mütalâa edecek
siniz ve genel görüşmenin gensoruya kıyasen o 
maddeye tevfikan görüşüleceğini Yüce Meclisi
niz beş yıldan beri bir içtihat olarak kabul et
miştir, onu da bilesiniz. 

Şimdi önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kıbrıs, ikili anlaşmalar ve Türkiye'deki Ame

rikan üsleri meseleleri' ile ilgili diş politika ko
nusunda Hükümet hakkında gensoru açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Konya Çorum 
Faruk önder M. Lâtif Sarıyüce 

BAŞKAN — Sayın önder, önergenizi izah 
sadedinde buyurun. 

15 — 
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ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — O mesele halledildi Sayın Ak
doğan. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Ge
çende biz de öyle önerge verdik, aynı şekilde ge
riye kaldı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın önder. 
FARUK ÖNDER (Konya) — Muhterem Baş

kan, mulhtereım milletvekilleri; Yüce Meclisin 
hararetli bir çalışıma devıriesinde, gündeminde 
ibirçıolk önemli kanunlar sına beklerken dış polli-
/tifca ile ilgili bir gensoru önergesini huzurunuza 
getirmiş olmamız, bu (meselemin (milletimiz ve 
devletimiz için çok daıha hayatî bir önem taşı
masından ileri gelmiş bulunmaktadır. Böyle oli-
masaydı Hüküm eltin siorumluluğunu intacedebi-
lecelk ve simidi söylemeye lüzıuım görmediğim 
diğer binçıofc meseleler gilbi bu meseleyi de da
ıha münasip bir zamaına talik etimıek, belki de 
'mümkün olurdu. 

Mulhtereım milleltıve kili eri; yüksek malûmu -
nuz olduğu veejhile, bumdan-tam bir sene evvel 
Yüce Mecl'isıte Kıbrıs'la iig'i'li olanak bir genel 
(göırüşme açılmış ve o genel görüşmemin günde-
imıe alınııp alınmaması hususumda cereyan eden 
'müzakereler sırasında da Sayın Başbakan Mec
lis Tutanak Dergisinin 1 nei cilt 639 ncu say
fasında mukayyed bulunduğu üzere, aynen «her 
«aman her meseleyi vatanperver ölçüleri içinde 
ve kudretle çökmeye muktedir Yüce Meclis, 
Kıbrıs dâvasında da en isabeltli yolun seçilme-
sine, en isabetli kararların alınimıasma yardımcı 
olacaktır» buyummuşılandı. 

Bu müzakereler sonumda Meclis gündemline 
alınarak yapılan Gıemel Görüşmede ise, parti 
'gruplarını teımislilen konuştan hatiplerin ekserisi, 
öteden beri hükümetlerim zararlı bir gelenek 
neticesi oılarak dış politikamızın şahsi görüşler
le idane edildiğinden, resmî çevrelerce duş po-, 
litikanın âdeta esrarlı bir faaliyet sallı ası ad
dolunduğumdan yakınılmışlar ve mühim mesele-
leride .muhalefet ve iktidarın danışma ve daya
nışıma geleneğinin samimî olarak tesis edilmesi 
lüzumumdan bamseltmişılendi. 

Bumdan başka ve en mühim olarak hâizi ha
tipler, santiar ve imkânlar göz önünde tutula-
(rak, bir millî politika tâyin edilmesini ve cesa-
ırietıle metanetle, adım adıım fakalt katiyen ta-
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viz verilmeden, bu millî politikanın tahakkuk 
dttiriimeısline çalışılmasını istemişler ve Yüce 
•Meclislin (tasvibine de mazhar olmuşlardı. Genek 
bu görüşmelerde ve gerekse muhtelif zamanlar
da, muhtelif vesilelerle Yüce Mecliste konuşan 
ımuhjtclif partilere mensup hatipler de henüz) 
milletin vo hattâ Yüce Meclisin meçhulü olan 
ikili anlaşmaların gözden geçi bilmesini, Ameri
ka'ya verilen üslenin statülerinin NATO memle
ketlerimde tatbik edilen nıonmlara irca edilme
sini ve bu üsler üzerinde hakimiyet hakkımıza' 
uygun düşecek ve emniyet ihltiyacıımııza cevap 
verecek bir murakabe ve kontrol sisteminin ku
rulmasını ileri sürmüşler ve gene Yüce Meclis
ten tasvip görmüşlerdi. 

Yüce Mecliste ileri sürülen ve daima müspet 
karşılaınan bu arzu ve beliren bu temayüllere* 
rağmen aradan, demokratik bir rejimde bir 
Hükümet hayatında, pek de kısa sayılamıyacak, 
bir sene gibi bir zaman gteçıtiği halde Hükü
met, muhalefet liderlerine, gazetelerde intişar 
etmiş bâzı hâberlenin tekrar duynırıulımasHidaın 
•başka, ciddî ve tatminkâr bir bilgi yenmediği 
gibi, cereyan eden dış politika ile ilgili çeşitl 
ve" mühim olaylara rağmen, Mecliste de önemli 
ve doyurucu bir açıklamada bulunamamıştıır. 

Bundan çok daha mühim bir nokta olarak, 
son günlerde Kibrıs meselesinin uyutulmak, 
unutturulmak isltemiMiğini, zevahiri kurtarmak 
için bu meselenin daha çürük bir pamuk ipli
ğine bağlanmaya çalışıldığını gösteren eimarele-
rin belirdiğini ve ikili anlaşmaların, Amerikan 
ilişkilorin'in .müsait bir zemininin mevcudiyetine 
rağmen, hâlâ memleketimizi emrivakilerle kar-' 
şı karşıya getirebilecek valhîm durumunu mu
hafaza ettiğini de ifade etmek isterim. Şu hâl 
.gösteriyor ki, Sayım Başbakan ve Hükümet Mec
lisin temayüllerine uygun hareket etmıeımıekte-
dir. 

Bu dunuim muvacehesinde, Hüküımeltin bâzı 
mesuliyetlerinin bulunduğuma hüfcmetmıefc ge
rekir. İşte bu inançla düzenlediğim bu mevzu
larda Hükümet hakkında bir 'gensoru açılması! 
talebini havi önergeyi, hiçbir devrin mesuliyet 
yükünü üzerimde taşiimıyan Millet Partisine 
mensup diğer iki arkadaşıımia birlikte imzalı'-» 
yarak Yüksek Başkanlığa takdim ctimiş bulumu-
yorum. Muhterem milletvekilleri; Kıbrıs dâva
sı milletimiz ve meımleketilmiz için en hayatî bir 
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(dâvadır. Hattâ bir baka meselesidir. Kıfbrıs me
selesini yalnız Kibrıs'taiki 120 bin Kıbrıs Türk'ü
nün hayatı ile ilgili gıörımek hatalıdır. Bu dâva
nın adkasında sinsi sinisi bir büyük Yunanistan 
dâvası «ımıegalo idea» yatmadadır . Gme bilir
siniz ki, bu dâvanın arkasında, Kürtçülük dâ
vası, Suriye'irim İskenderun ve Hatay üzierin-
deki iddiaları ve hattâ büyük E'rımjenisitıan dâ
vası sıra beklemekte ve Kıbrıs meselesinin aley-
ihimize neticelenmesine sabırsızlıkla intizar et-» 
irmektedir. 

Malkarios, 1964 denesinde söylediği bir nu
tukta bunu açıkça ve aynen «gayemiz ve hede
fimiz Büyük İskender i n dünyasını yeniden kur-
mıaktır. Bizi Enosislten çevirecek hiçbir kuvvet 
yoiktur.» söızlerl ile cihan efkârına duyurmuştur. 

Topraklarımızda gözü olan başka devletle
rin de, zaman zaman açık veya kapalı olarak, 
bu, arzularını ileri sürdükleri, Kürtçülük gibi, 
vatanımız için tehlikeli olan bâzı ceryanlarıın 
yıurit dışımda teşkilâtlanmakta bulunduğu, bili
nen bir keyfiyettir. 

Diğer taraftan, Kıibrus meselesinde zamanım, 
Türk unsurunun aleyhine ceryam ettiği, Hükü-
ımetimdzin de itirafa mıeclbur olduğu bir gerçelk-
ftir. Nitekim, Sayın Dışişleri Balkanımız, 3 Ağus
tos 1906 tarihinde, kısmen ayna mevzuda açıl
ması istenilen gensoru ile ilgili bir önergenin 
Yüce Meciislte müzakeresi sırasında, Tutanak 
Dergisinin 8 nci cilt ve 880 nci sayfasında nnu-< 
ıkayyeid bulunlduğu üzere aynen» o itibarla za-
imanın beıbemıehal aîeylhte unsur olduğu hakkın
daki faraziyeyi bâzı şartların ıslahı ile terk et-
ım'emiziin mümkün olduğu kanaatlinde bulundu
ğumu ifade etmek isterim.» demiş ve fakat bizi^ 
teselli edeeelk ve zaman geçtikçe emdişelerimi-
ızöın arıtmasına mâni olacak baihis buyurduğu 
şaftların ıslah edildiği müjdesini, maalesef hâ-* 
lâ vrımımiştir. Hattâ, bu sözlerin söylenmesin
den itibaren 5 ay gibi uzunca sayılacak bir za
man geçmiş olmasına rağmen, meselemin lehte 
'bir inkişaf göstermesi şöyle dunsun, bilâkis 
Hükümetin kendisini sıoırumiu mevkiine düşü
rebilecek bir atalet içine girdiği görülmüş ve 
Hükümetçe, biraz evvel de arz elttiğimıiz gibi, 
dâvanın müspet şekilde halli bakımımdan çdk 
teıhlikeli bir yol olduğuna inandığımız, bir uyut-
ıma ve unultJtunma siyaseti talkibolunimiaya başlan-
ımışltır. Bunun yanında Kıbrıs meselesi ile a>z 
ıçıolk alâkası olan çeşitli ikili anllaşımalar, Ameri-

(kan ilişkileri ve Amerikan üsleri gibi mesele
ler de maalesef olduğu gibi durımalkita ve vaiha-
;metini aynen muhafaza etmektedir. Hjıtıtâ o ka
dar ki, Amerika'nın tanınmış dergilerimden 
«Wlasıhinıgıton Poıst» Dergisi, Sovyetler Birliği 
Başkanı Kosiginiin son Türlkiye ziyareti ile il
gili olarak yayınladığı bir yorum yazısında, gö-
nüşımeierin, dünyanın bu köşesinde barışı kuv
vetlendirdiğini ileri sürmekle beraber, şu cüm* 
leleri de aynen yazmaktan kendini alamamış
tır. «Amerika'nın, tek görüşü Ankara'mın Kılb-* 

. rıs konusunda arzuladığı desteği • vermemıeısi, 
Amerikan aleyhtarlığı hareketini başlatmıştır. 
Rusya'ya karşı ilıgi iştte bu devreden sonra baş
lamıştır. Köle olmıyan bir Türkiye, (dikkat 
buyurun, köle olmıyam bir Türkiye), Amerika'
mın menfaatlerime dünyanın bu kölesinde daha 
iyi hizmiet edecelktir.» 

Muhterem milletvekilleri; Amerikan menfa
ati için dahi olsa Türkiye'nin artık azadedil-
<meslmi isıtiyen ve çdk ibrete sayam olan bu ya-
<zı, Amerikalıların hâlâ Türkiye'yi, bittabi bu 
ikili anlaşmalar ve üsler doılayısiyle, bir sköle 
olaralk kabul ettiğini göstermekte ve bir Ame
rikalı muharririm kalemimden, çıkan bu yazı 
1 Ocak tarihli Milliyet Gazetesinde meşnedildi-
ği hailde gerekli cevabı bemüz alamamış bulun
maktadır. Acaba Hükümetimiz, bir seneden be-* 
ri bu durumdan kuritulmamıız için bir çaba 
göstermiş midir? Hükümetimizin, komşumun 
Sovyet Rusya ile olan münaseıbıetlerimiızde bir 
dostluk havasının esmesini istediği som tutum
larından anlaşılmalktadır. Fakat valtanımız ve 
milletimiz için duyduğu asırlık hisler cümlıe-
Hiizee malûm olan bu komşumuzla, mezkûr ikili 
anlaşmalar ve bu Amerikan üsleri bu haliyle 
durdukça, bunu nasıl mümkün görür ve dosta-» 
ne münasebetlerin -samimiyetine nasıl inanabi
lir? 

Bir tarafta yalnız ve münhasıran, hasımı ca
nı bir Amerika'nın istifadesine arz edilmiş ve 
topraklarımız üzerimde olmasına rağmen bizim 
ıbile en ufalk. bir malûmat alamadığımız elekt
ronik cihazlarla mücehhez bulunduğu bilineni 
tesisler ve bizim bile içinde neler olduğunu bil
mediğimiz rıziamaz ve hattâ malûmatımız hilafı
mla kullanılmasına fiilen ve belki de hulkukan 
mani olamıyacağiimiz çeşitli silâhların bulundu
ğu söylenen üsler mevcutken, komşumuz Rus-
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larm bize dostluk: beısliyelbileceğimdem nasıl bah
sedilebilir ve bilhassa buna nasıl güvenilir? 

Memleketimizi her an bir emrivaki ile karşı1 

karşıya getirebilecek ve hattâ istemediği bir 
hanbe sokfaralk belki de atom bomibaları ile1 

yurdumuzu 32 milyonluk bir mezar haline ge
tirebilecek ton Amerikan üsleri ve ikili anlaş-' 
imalar meselesini ıslâh için Plükümetimiz acıaba 
(bir seneden beri ne yapmıştır? 

Müttefikimiz ve dostumuz Amerika elektro
nik cıihazlarla aldığı bilgileri Hükümetimizle de 
Vermeye başlamış mıdır? 

Amerikan üslerine inen uçaklarla neler gel
diğinden Hükümetimizin haberi olmakta mıdır? 
ve oradan kalkan uçaklar kontrolümüz altına 
ıalıın/mı§ mıdır? Oradaki cepanelikiler'in muhafa
zası ve rızamız hilâfına kullanılmaması içlin ka
pılanına Türk nöbetçileri de konulmuş mudur? 

Hulâsa fiilen bu yerler hükümranlığıımız al
tına alınmış mıdır veya Hükümetimiz bu yolda 
ne kadar mesafe katetmiştir? Kendisine düşıen 
vazifeleri yapmış mıdır, yoksa bunlara yenile
nin! mi ilâve ettirımiş'tir ? Kendisine düşen vazi
feleri bihâkkın yapmamışısa mesuliyeıtıi yok mu-
dur? 

Kanaiatiimizee, Hükümetimiz bütün bu mev
zularda isteneni veya hiç olmazsa 'kendisinden 
ıbelkl eneni ver eme mişltdrv 

Bir taraftan Kılbrıs'a, Sovyet Rusya'nın 
müttefiki ve ideal arlkadaşı olan Çek'ler tara
fından çeşitli silâhlar ve harlb malzemesi gönde-
irilir, Kıbrıs'taki soydaşlarımız daha müşlkül du
rumlara solkulur ve diğer taraftan Amerikan üs
leri, arz ettiğimiz şelkilde, vatanımız için ciddî 
bir tehlike tarz edenken, Hükümetimiz bütün bu 
mevzularda bir atalet, çekingenlik, uyuşturma 
'Ve unutturma politikası takibederse, elbette ki, 
vatanını ve milletini seven her iz'an sahibi, so-
ırumluluğun olup olmadığı hususunun gözden 
'geçirlimesinde ve bir gensoru açıJknasında zaru
ret görür. 

Hükümet işe başlııyalı bir seneyi mütecaviz 
bir zaman geçmiştir. Bu sebeple öyle zannedi
yorum ki, iktidar partisi sözcüsü bu defa Mec
lis tutanağının ikinci cilt 46 ncı sayfasında mu-
Ikayyed bulunan ve geçen defaiki genel görüş
melerde söylenen «henüz 5,5 haftalık bir ikti
darı 'basiretsizlik gibi ağır bir kelime ile itham1 

etmesinler ve mazinin bütün yükünü ve vebali
ni daha bir küsur ayhlk bir iktidarın üzerine 

yüklemelk çabasını göstermesinler.» s>özle>rinü 
slöylemiyeedk ve böyle bir mazeretin siperine 
'çekileımiyeeek ve gene öyle tahmin ediyorum ki, 
aynı parti sözcüsü 3 Ağusitos 19G6 tarihinde 
(kısmen aynı mevzuda açılması istenilen bir gen
soru ile ilgili önergenin müzakeresi sonunda 
söylediği Tutanak Dergisinin 8 ncd cilit ve 878 
nci sayfasında aynen mulkayyed elan «Adalet 
Partisi iktidarı olarak ve bizim iktidara geldi
ğimiz günden bugünedeğin Kıbrıs'ta emrivaki
ler olmamıştır. Alayımız Yüce Meclisin pek 
muhterem üyelerinin takdir buyuracakları veç
hile, hiçbir taviz verilmeden zamanında hizme
te gitmiştir. Kıbrıs anlaşmaları değiştirilemez, 
bu ancalk tarafların rızası ile tadil edilebilir. 
İki cemaatten birinin, diğerinin tahakkümü al
tına girmesine müsaade edilemez. As Man Türlk 
ısoydaşılannın güven içinde yaşamalaradır, Kıb
rıs hiçlbir suretle tek bir devlete ilhak edile-* 
ımeız. Bulunacak hâl tarzı Lozan Ahitnamesinin 
yaratmış olduğu Türlk - Yunan münasebetleri
nin muvazenesi içinde olmalıdır. Adalet Partisi 
'iktidarı olarak genel görüşmeler esnasında or
taya koymuş olduğumuz politika bu olmuştur, 
esaslar bu olmuştur ve bunun dışına da çıkıl-
mamıştır. Binaenaleyh Gensoru açılmasına ta
allûk eden önerge ve bu önerge üzerinde mu
halefet gruplarının ,göıs(termiş bulundukları se
bep kendi beyanlarımın şu tahlilleri ve 89 ncu 
maddenin sarahati muvacehesinde evvelâ yasa-
ımanın anasırımın tekevvününe imkân verme -
melktedir.» sözlerini söylemek ve böyle basit 
bir sebeple Gensorumun reddini istemek kud
retini hiç değilse bu defaki müzakerelerin so
nunda artılk kendisinde bulamıyaeaiktur. 

Mulhterelm milletvelkiileri; işte .arz ettiğimiz 
bu sebeplerle Hükümetin bu meselede sorumlu 
olduğuna inanıyoruz. Kanaatimizce Hükümet 
dış politikada kifayetsizdir, bocalamaktadır ve 
sorumludur. Sorumluluk: derecesinin tâyini için 
de Gensorunun açılmasının zaruretine kaaniiz. 
Oylarınızla buna. imkân verirseniz bu hususları 
daha sarih olarak teslbiit etmek imkânına hep 
'birlikte kavuşacağız. Takdir Yüce Meclisindir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Önergesini izah sadedinde söz 
istiyen başka arkadaş var- mı? Yok. 

Gruplar adına söz istiyenfler?. 
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' Buyurun Sayın Bölükibaşı. 
B u ' şekliyle Başkanlığın hiçbir hususi gay

ret ve gayesi olmadığı da meydana çıkmış bu
lunmaktadır. 

MİLLET PARTİSİ GRUBU ADINA OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bu tebliğin 
taşıdığı mamanın devamını temenni ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bölülkbaşı, gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hu
susunda mütalâanız. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Sayın Baş
kanını iftar zamanına getirdiğiniz, kimse yok 
yine ortada. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhatabımız 
Yüce Meclisin mânevi şahsiyetidir, giren çıkan 
bizi alâkadar etmez. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekillc-
rd; gensoru önergesinin neden gündeme alınma
sının ic a/b ettiğimi arz ve izalh .etmeden evvel, bir 
noktaya taallûk eden teessür ve teessüflerimi 
Yüksek Meclisin huzurunda ifade etmek iste
rim. 

Muhteretm arkadaşlar, biz dış politika me
selesini, biraz sıonra da arz ve izah edeceğimiz 
üzere, günlük politika endişelerinin fevkinde 
tutulması icabeden bir millî beka meselesi te
lâkki ederiz ve bu meseleye dokunduğumuz za
man da, bu görüş ve kanaatimizle uygun mü
talâalar serdederiz. Bunun birçok örneklerini 
Yüce Meclis .görmüştür. Geçen sene yapılan Kıb
rıs genel görüşmesinde meseleyi ele alış tarzı
mızın ifade ettiği asîl mâna, bizzat Sayın İh
san Sttıbri Çağlayangil tarafından bu kürsüden 
ifade edilmiştir. O sözlerin sahibi olan Sayın 
İhsan Saıbri Çağlayangirim bu büyüfk mesele
nin içerisine küçük bir taktik karıştırmaması
nı gönlümüz çok arzu ederdi. 

Kıbrıs gensorusunun gündemde bulunduğu 
malûm. 14 Aralık 1966 da Sayın Nihat Erim 
arkadşımız Çek silâhları ve Kıbrıs konusunda 
gündem dışı bir konuşma yapmış. Arkadaşı
mız ; çok sabırlı olduğu anlaşılıyor; 20 gün bek
lemiş, andan sonra bugün, gensorunun gündem
de olduğu bir sırada Sayın Nihat Erim'in gün
dem dışı konuşmasına cevap vermek için, tabir 
caizse, acele etmiştir. Bu suretle mevzuun ak-
tüalitesine gölge düşürmek, 'dikkatleri dağıt
mak gibi bir yola saptığından dolayı, mese

lenin büyüklüğü ille mütenasibolmıyan bu hare
ketinden dolayı Sayın Hariciye Vekiline tees
süflerimi arz eedrim. (M. P. sıralarından «bra
vo» ve «ziyanı yolk» sesleri). 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekil-
ri; Millet Partisi Mecliıs Grupunun, Kılbrıs ko
nusunda göstereıgeldiği hassasiyetin ve bu ko
nuşmamızda ileri süreceğimiz mütalâaların 
iyiöe değerlendirilmesi bakımından faydalı ola
cağına inandığımız bâzı esasları bir kerre daha 
yüksek huzurunuzda ifade etmek isteriz. 

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti, hiç
bir zaman halksıiz emeller peşinde bir macera 
politikası takibetmemiş'tir ve etmemelidir de 
Şüphesiz bu esas, Milletimizin hak ve haysiyeti 
uğruna her türlü fedakârlığı ve neticeyi göze 
almasına mâni değildir. Böyle bir karar ve azim 
içinde bulunmamız, Millet ve Devlet olarak var 
olmamızın temel şartıdır. Emri vakilere boyun 
eğen, korku ve aczi basiret sayan milletlerin 
feci akıbetleri meydandadır. Taviz verildikçe 
ve zaaf gösterildikçe yeni talepler ve yeni gai
lelerle karşılaşmak mukadderdir. Böyle bir yol 
tutulursa, verdikçe isterler, birgün verilecek 
bir şeyin kalmadığı görülür. Osımanlı İmpara
torluğunun tasfiyesi bu tarihi gerçeğin en taze 
misallerinden biridir, 

Kıbrıs meselesi, bizim için yalnız Yüzbin 
Tüılkün hakkı, hayatı ve dış emniyetimizle alâ
kalı bir ada meseleıslnıden daha öte bir mâna 
ve önem taşımaktadır. Kıbrıs artık Türkiye 
için, her şeyden evvel bir şeref, haysiyet ve hat
tâ bir beka meselesidir. İstiklâl mücadelesinde 
Türk Milletinden aldılkları derse rağmen, Yu
nanlılar «Megalo ide a» denilen Büyük Yunanis
tan'ı, yani Bizans İmparatorluğunu Türk top
rakları üzerinde diriltmek sevda ve hayalinden 
vazgeçmiş değillerdir. Topraklarımızda gözleri 
olduğunu açıkça söylüyorlar. Kıbrıs'ı elide eder
lerse bu onlar için bir nietiöe değil, bir baş
langıç olacaktır. 

Bizim için de gailelerin sonu değil, başlan
gıcı olacaktır. Topraklarımızda gö,zü olan baş
ka Devletler ve milletler de varıdır. Bu itibarla 
rm bu asırlık hayaline ve diğer düşmanlarımı
zın cüretini artıracak ve Tünkiyeyi yeni talep 
ve gailelerle karşı karşıya .getirebilecektir. Me
selenin asıl önemi de bu noktadadır. Yunanlıla
rın bu asırlık hayaline ve diğer düşmanlarım?-
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zm iştihalarına dur diyecök bir neticeyi Kıbrıs 
dâvasında almaya mecburuz. Kısacası Türki
ye, herkesin kolaylıkla yumruk vurabileceğini 
zannedeceği bir baş durumuna düşmc'mclidir. 

Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki zarf
larımızın bir ifadesi olduğu kanaati ile Fran
sızların bir atalar sözünü hakketmek isterim. 
Onlar şöyle bir söz söylerler. «Tctc de Turque» 
T ürik kafası lügati açar bakarsanız herkesin ko
laylıkla yumruk vurduğu ikaf a... 

Bunu önlem enin ilk şartı, Kıbrıs meselesin
de zaafımızın değil kuvvetimizin, delili olacak 
bir neticeyi elde etmektir. Bir Hükümetin, ha
tasını za'fını ve mesuliyetini kan dökmek is
temediği gibi siyan et iddiası ile ve u c/ırz bir 
mazeretle örtmeye imkân yolktur. Bu nevi ma
zeretlerin bir beynamaz özüründerı baş'ka bir de
ğeri .>]>aımaz. Fırsatı kaçıranlar ve zamanımda 
hareket etmiyemler, ileride milletin kanının sel 
gilbi akmasına seıhelbola'bilirler. Tan'lı, zamanın
da fedakârlığı göze alamıyan, teıhlikelerin kar
şısına çıkamıyan milletlerin somunda kanlarım 
da, istiklâllerini 'de kayib ettiklerinin misalleri 
ile doludur. 

Millet Partisi Meclis Gruıpu, muhtelif vesi
lelerle hatırlattığı bu gerçeklere tabi olarak, 
Hükümetleri haksız emeller peşinde maceraya 
teşvik etmemiş, sadece onlardan millî menfaat
lerimiz, Kıbrıslı ırkdaşlarımızın hayatı ve Dev
letimizin haysiyeti için kararlı ve cesur olmala
rını istemiştir. Bu gün de aynı talebi tekrarla
makla mil ete karşı görevini yapmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; Mahiyetini ve 
kaybedilmesi halimde doğurabileceği iç ve dış 
gaileleri biraz evvelki mâruzâtımızla belirtıme-
yc çalıştığımız Kıbrıs «dâvasının uzun bir za-
ımandan beri karanlığa gömüldüğü ve Yunan
lılarla aylandan beri yapilan ikili görüşmelerin 
seyri, hedef ve neticeleri hakkında bugüne ka
dar Yüce Meclise, muhalefete ve millete ciıddî 
ve tatmin edici bir bilgi verilmediği yüksek 
malûmlarıdır. 

İki Ağustosta burada yapılan bir görüşme
de Hariciye Vekilinin vermiş olduğu iza/hat tat
min edici olmaktan çok uzak olduğu içindir ki, 
bu cümleyi kullanmak zaruretimi hissettik. 

İkili görüşmeler devaım ederken, Makari-
os'un tamamen kendi lehine olan fiilî durumu 
(biraz daha lehine çevirmek ve niıhai hedefe 

kolaylıkla gitmek için Çeklerden silâh ve harp 
malzemesi satınalması ile, bu görülmelerin sa
mimiyetten uzak bir oyalama hareketi olduğu 
bir kere daha sa/bit olmuştur. Hatırımızda yan
lış kalmamışsa 3 Ağustos 1960 da burada ya
pılan görüşmelerde C. H. P. nin sayın sözcüsü 
Nihat Erim aııkadaşmıız da, bu müzakerelerin 
bir oyalama hareketi okluğunu belirtim işlerdir. 
Kıbrıs buhranının bir numaralı mesulü olan 
Yunanistan'ın, bu silah alış - verişinden haber
siz olması ve bunu tasvibetmemiş bulunması 
asla düşünülemez. Bu vesile* ile bâzı hususları 
belirtmeyi faydalı ve hattâ zaruri bulmakta
yız. 

Bir zamanlar Kıbrıs Rum'larına, Türkleri 
öldürmekte kullandıkları silâhların bir kısmı
nı Sovyet Rusya veriyordu. Bu defa ise, Ko
münist blok içinde Rusya'ya sıkı bağlarla bağlı 
müttefiki ve ideoloji yoldaşı Çekoslovakya ver
miştir. Sovyet Rusyanm malûmat ve hattâ muva
fakat veya telkini olmadan, Çekoslovakya'nın Kıb
rıs'ta gcriginliği artıracak ve dünya sulhunu teh-
didodebilccck bir silâh satışı içine girişebilece
ğimi düşünmek bile mümkün değildir. Kıbrıs 
•mevzuunda, Sovyet Blokunun, değişmiyen he
defi Akdenizin ortasında NATO'nun tesir sa
hası dışında kalan ikinci bir Küba yaratmak
tır. Bıı 'devletlerim Sovyet Rusya ile olan mü
nasebetlerinde bir gevşeme okluğu iddiası, böy
le hayatî konularda tesanütle hareket etmiyc-
cciklcri hükmüne bizleri sevk edecek mahiyette 
değildir. 

Makarios'a satılan Çek silâhları ille, bir ke
re daha anlaşılmıştır ki, Sovyet Rusya Kıbrıs 
mevzuunda tavşana kaç tazıya tut siyaseti ta-
kibctmektedir. Türk Milletinin paylaşacağın
dan emin bulunduğumuz bu gerçeği, bir süre 
önce memleketimizi ziyarete gelen Sovyet Rus
ya Başbakanına, Hükümetin açıkça ifade edip 
etmediğini ve bu gidinin devamı halimde, Sov
yetlerin Türkiye ile samimî dostluk münasebet
leri kurma yolundaki sözlerine kimsemin iuana-
mıyacağmı söyleyip söylemediğini bilmiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; Bir millî politi
ka, bir hedefler manzumesi teubit etmeden ve 
ıbunu gerçekleştirecek ciddî tedbirler alındığı 
ve hazırlıklara girişildiği kanaatini karşı taraf 
üzerimde uyandıran adan, Rumların ve Yunanlı
ların tamamen İdillerine olan şartlar içinde gi
rişilecek ikili müzâkerelerden tatminkâr bir 
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neticenin doğrnıyaoağı esasen tahmin edilemi-
yecek bir husus değildir. Ezelî bir kaidedir ki, 
«'Kuvvete dayanmıyan hak âciz, hakka dayan-
mıyan kuvvet zalimdir». Bunu unutmamak ica-
bederdi. Nitekim, Meclisin, muhalefetin ve Kıb
rıs Türk Cemaatinin meçhulü olan formüllerle 
aylar kaybeden Hükümetin, musibet ve tatmin
kâr bir netice alamladığı sızan haberlerden ve 
muhafaza ettiği sükûttan anlaşılmaktadır. 

Bugün burada yaptıkları açıklama ile Ha
riciye Vekilimiz bu karanlık noktalara kanaa
timizce bir aydınlık tutmaktan da çok uzaktır. 
Hangi formüller peşimde koştuğunu biraz son
ra güvenilir kaynaklardan edindiğimiz malûma
tın ve elimizde bulunan vesikaların ışığı al
tında açıkladığımız zaman dunum daha iyi ta
vazzuh edecektir. 

Muhterem milletvekilleri; diğer taraftan 
Türkiye için bir var olmak veya yok olmak 
meselesi derecesinde önem taşıdığını ileride 
açıklayacağımız, Amerikan askerî üsleri ve iki
li anlaşmalar konusunda, yapıldığı söylemen 
müzakerelerin, aradan geçen uzun zamana rağ
men bit* neticeye bağlanmaması ve hükümetlin bu 
konudaki davranışlarının ifade ettiği zihniyet 
ve zaıf -milletimiz için artan bir endişe kay
nağı olmakta devam etmektedir. 

Hükümet, Amerikan üsleri iile alâkalı ola
rak giriştiği müzlakerelerin seyri ve hedefi hak
kında Meclise ve Millete her hangi bir bilgi 
vermemiş ve hattâ muhalefet liderleri ile ya
pılacak bir toplantıda durumun kendilerine 
açıklanması yoluna dahi gitmemiştir. 

İbretle görüyoruz ki, geriısıoru önergemizin 
verilin esinden sonra, meşhur mektupların ve 
vesikaların vitrinde teşhir edildiği, iktidara 
yakınlığı malûm bir büyük gazetede Türk Mil
letini ferahlatıcı manşeti i bir haber gördük; 
üsler mevzuu halledilmiş, üsler üzerinde Tür
kiye'nin kontrolü ve buradaki silâhların Tür
kiye'nin rızası olmadan kullanılması önlenmiş, 
diye bir haber. Bu da, Sayın Hariciye Vekili
mizin, gündem dışı 20 gün evvel konuşan bir 
arkadaşımıza cevap vermek gibi, asıl bir endişe 
ile biraz evvel yaptığı konuşmanın ifade ettiği 
taktiğin bir başka tezahürü olsa genele. (M. P. 
sıralarından alkışlar). 

Fakat gazeteler yanımda. Bu teminatın, geçi
ci ferahlığı da ortadan kalkmıştır. Dünkü ve 

bugünkü gazetelere göre henüz böyle bir neti
cenin alındığı hikâyeden ibaretmiş. 

Bu konuda, Hükümetin, hudutsuz bir mehil
le fiilen techizedilmesinin doğurabileceği va
him neticeleri tahmin etmek hiç de güç değil
dir. Dış politikadaki, hata ve ihmallerin, mu-
rakabesizliğin, geçmişte milletimiz için doğur
duğu felâketli neticelerin acı hâtıraları henüz 
hafızalardan silinmemiştir. Bu gerçeği ihmal 
eden, murakabe vazifesini zamanında yapmı-
yan, Parlâmento da olsa, millî iradenin tem
silcileri de olsa tarih ve millet nazarında ken
disini mesuliyetten kurtaramaz. Bilâkis, millî 
iradenin, kendisine verdiği şerefin icabını yap-
mıyanlar her hangi bir vazifeliden daha fazla 
tarih ve millet nazarında mesul telâkki edilir 
Sık sık bu kürsüde millî irade, millî irade d ^ e 
onun verdiği kuvvetin öğünmosi havası içinde 
konuşanlar o millî iradenin kendilerine tahmil 
ettiği mesuliyetin icabını yapmaktan uzak ka
lırlarsa yakalarından tutup bir gün millet he
sap sormıasa bile, tarih sıorar ve sık silk bahset
tikleri Cenabı Hak onlara Siorar. (M. P. sırala
rından alkışlar). Bu dünyada hesap görecekler 
olmasa bile, Mahkcmoi Kübrada hesap sora
caklar mutlaka vardır. 

Yeri gelmişken hatırlatalım ki, Parlâmento 
vazifelerine gerçek mânada sahip çıktığı ölçüde 
demokratik rejim en güvenilir teminata kavuş -
cmuş olur. Memleket sorunları üzerine ciddiyet
le vukufla eğilen, onlara hal çaresi bulan, kö
tülüklerin tekevvününe imkân verniyen, bir 
kelime ile, dört başı mamur bir Parlâmentonun 
karşısında rejime kasdedeoek, mecnunlar bulun
sa dahi ortayav çıkmak cesaretini kendilerinde 
bulamazlar. Onların cesû-et kaynağı, hükümet
lerin aczi, memleket meselelerinin 'sürünceme
de kalması ve Parlâmentonun da böyle hükü
metler karşısında kendine düşeni yapacak, bir 
hayatiyet ve hassasiyet içinde bulunmamaları
dır. (M. P. sıralarında, «Bravo» sesleri.) 

Mesuliyetini müdrik bir muhalefet, iktida
rın bu gidişi karşısında artık daha fazla susa-
maz, millî ve hayatî dâvaları, iç politika en
dişelerinin gölgesinde unutamaz, bunları kısa 
ömürdü siyasi baharların rehaveti içinde bir 
ihmal politikası ile nisyana sürükleyemez. (M. P. 
sıralarından alkışlar.) Halk Partililer bu kadar 
tarizi hoş görsünler. 
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BAŞKAN — Sayın Bölükbaışı rica ederim. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 

(Devamla) — Altı ay evvel eşkiya dediler, sıon-
ra evliya yaptılar. Biz anların hailini boş gör
dük. 

BAŞKAN — Sayın Bölük'başı, müstaikillen 
'görüştüğümüz konu Kıbrıs hakkında bir genso
ru açılmasına dairdir. Babar havası, şu bu me
seleleri karıştırmayın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — PeM, 
bahar havası taraflara mübarek olsun. 

BAŞKAN —• Karıştırmayın rica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Neyse 
yaka paça olduğunuz zaman biz de seyredece
ğiz, bahar havasını hatırlayarak. 

Bütün bu hususları nazara alan Millet Par
tisi Meclis Grupu, huzurunuza gelen gensoru 
önergesinin verilmesini ittifakla onaylamış bu
lunmaktadır. Yüce Meclisin bütün mensupları
nın, ileride yapacağımız açıklamaların ve tah
lillerin ışığı altında bu gensoru önergesini 
olumlu karşılayacağı ve böylece millî mesele
leri karanlıktan aydınlığa çıkaracağı ümidinin 
ferahlığı içindeyiz. Yapılacak müzakerelerle, 
gidilecek selâmet yoluna, Yüce Meclisin inşat 
ve direktifleri .ile ışık tutması, bir taraftan 
mevcut Hükümetin mesuliyetini belirtirken, di
ğer taraftan Hükümeti 'bumdan sonraki dav
ranışlarında daha tedbirli, daha kuvvetli ve 
tesirli kılması, Türk Milletinin millî dâvalarda, 
her türlü parti ihtilâflarını bir tarafa bıraka
rak bir birlik ve beraberlik manzarası içimde 
bulunacağına yeni bir örnek vermesi ve geçen 
seneki Kıbrıs genel görüşmesinde olduğu gibi, 
bir karşılıklı suçlama ve temize çıkma gay
retinin keşmekeşi içine meselenin sürüklemme-
sine imkân vermemesi en halisane temennimiz
dir. 

Şurasını bir kere daha kesin olarak belir
telim ki, Millet Partisi Mıeclis Grupu, Milletin 
bekası ile alâkalı olan bu meseleleri, iç politika 
•endişelerinin sömürme konusu yapmıyaeağı gi-
gi, hayırlı kararlara varılması düşüncesinin dı
şında hiçbir endişenin de tesiri altında kalmı-
yacaktır. Kısacası; yıkmak için değil, yapmak 
için çalışacaktır. Bununla beraber, acı da olsa 
gerçekleri ifade etmek vazifesini de sun'i bir 
kibarlık ve zararllı bir tesanüt anlayışı uğruna 
ihmal etmiyecektir. 

I Değişmiyen bir kanaatimizi ifade etmek 
I isteriz; bir insanın hakiki dostları, kusurlarını 

açık kalplilikle ortaya koyanlardır. Hataları
na alkış tutan, menfaatin kulu dalkavuklar de
ğildirler. 

Dış politika ile alâkalı konulanda, Millet 
Partisinin bugüne kadar takibettiği ve milletçe 

I bilinen vatansever yol, bu sözlerimizin temina-
I tidir. Geçen yıl yapılan genel görüşmede, Mil

let Partisinin meseleyi ele alış tarzı ve müıza-
I kerelere vermek istediği istikâmet bu şiarımı-
I zm henüz Yüce Meclisçe Hükümetçe ve milletçe 
I unutulmamış bir tezahürü olmuştur. Milletimiz 
I için birer bekâ meselesi olan bu konuları Par-
I lâmeutoya intikal ettirmemizi ve böylece ha-
I yırlı kararlar alınmasına imkân hazınlaımami'zı, 

öyle ümidediyoruz ki, kimse yadırgayamıyacak 
I ve Yüce Meclisin önemsiz konularla iş/gal edil-
I diği ithalim ile karşılayamayacaktır. 

I Muhterem milletvekilleri; Kıbrıs meselesi, 
I ikili anlaşmalar ve genellikle dış politikamız 
I uzun zamandan beri bir karanlık içinde bulun-
I maktadır. Vaktiyle böyle meselelerin karan-
I lık içinde bırakılmasından çok şikâyet etmiş 
I 'bulunan A. P. iktidarı, maalesef bu hususta baş-
I kalarına aildolan kusur rekorunu da kırmıştır. 
I Muhalefeti dış politika meseleleri hakkında 
I haberdar etmek için kifayetsiz de olsa, son yıl-
I landa teamül haline gelen liderler toplantısı-
I na, Adalet Partisi Hükümeti her nedense be-
I men hemen hiç itibar ve iltifat etmemiştir. Dış 
I politikanın aktüel meselelerine ve tatfbikatma 
I ait fikir ve mütalâaların tösbit ve ifade edile-
I bilmesi, ancak bu mevzular hakkında ciddî ve 
I sahih bilgilere sahip bulunmakla mümkündür. 
I Bu gibi bilgiler de her şeyden evvel hükümet-
I 1er tarafındaaı temin olunabilir. Ara - sıra 
I Meclislere verilecek umumi bilgiler, hiç şüp-
I hosiz bu ihtiyacı hissedildiği anda karşılamak 
I niteliğinden çok uzak kalacaktır. Eğer böyle 
I olmasaydı, demokratik memleketlerde, hü-
I kümet başkanları, zaman zaman muhalefet li-
I derlerini davet ederek onlara bilgi vermek ve 
I onların görüşlerinden faydalanmak geleneğine 
I bağlı kalmazlardı. 
I Kıbrıs meselesi (gibi millî ve hayati bir >me-
I selenin, Birleşmiş Milletlerde karara bağlanaca-
I ğı bir zamanda Sanki kazanacağı ışerefe başka-
J larını lortak yapmak istemiyen bir kıskançlık 
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havası içinde imiş gibi ıbuıgünlkü Hükümetin, ge
çen yıl muhalefet partileri ile istişare etmek 
şöyle dursun, onlara ibilgi vermek lüzum ve za
ruretini dahi hissetmemesinin ümit kırıcı ve za
rarlı bir 'gerileyiş olduğunu bundan .evvelki 
Kılbrus genel, görüşmesinde ifade etmiş ve bu 
gerçeğe, bundan sonrası için olsun Hükümetin, 
memleketin yüksek 'menfaatleri ve Sbiz<zat kendi 
muvaffakiyeti için saygı 'göstermesini talebet
miştik. Üzülerek ifade edelim ki, hu uyarmala
rımız, ıbiraz sonra hâdiselerin tahlilinden anla
şılacağı üzere tesirsiz kalmıştır. 

Yeri gelmişken, Dışişleri Bakanı Sayın İhsan 
Salbri Çağlayangil'in, A. P. sözcüsü olarak, C., 
H. P. iktidarının muhalefete kâfi (bilgi vermeme
sinden ve lonunla işlbirliği aramamasından şikâ
yet eden şu 'sözlerini, Cumhuriyet iSenatosuna 
ait 10 Eylül 1964 tarihli tutanak dergisinin 616 
ve 620 nci sayfalarından nakletmekten ve her
kesin istifadesine arz etmekten hususi bir zevk 
duyduğumuzu helirtmek 'isteriz. 

Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, A. P. Sözcü
sü olarak şöyle buyuruyorlar : «...Başvekil Yar
dımcısının lütfettiği pek sathi ibiDgilerle yetin
mek 'mecburiyeti ile karşılaşılmıştır. Sadece 
Kıbrıs meselesi ile değil, Hükümet çalışmaları
nın çeşitli safhalarında, daima karşılaştığımız 
bu davranışın bundan iböyle Ibeyan ve valilere 
uygun (bir istikamet almasını temenni 'ederek ko
numuzun esaslarına ıgeçiyorum... Muhalefetler 
tenkid eyledikleri meselelerin ne yolda halledi
leceğini ortaya tkoymakla görevli, hattâ yetkili 
değildirler. Hükümetçe malûm olan her husus 
muhalefetin ittilâına ulaşamaz. Meselâ, Kıibrıs 
meselesinde askerî potansiyelimiz nedir? Bile
meyiz. îstanhul'a dost devletlerin hükümdar
ları gelir, müzakereler ıolur, mahiyetine nüfuz 
edemeyiz. Uluslararası ışartlar haklı sebeplerle 
tamamen açığa vurulamaz, Meçhulümüz kalır. 
Bu durum (karşısında ibu iş >en iyi şekilde şöyle 
hallolabilir demek mümkün müdür? (Sayın Baş
vekile soruyoruz : 

Sayın Başvekile soruyoruz; (Buradaki ;Saym 
Başvekil, o zamanın Başvekili yani, Halkçılar 
darılmazsa, bahar havaisinin mucidi Sayın inö
nü, (Gülüşmeler). 1950 - 1960 yılları arasında 
10 yıl muhalefette bulundunuz. 'Çok acı, belki 
de haklı tenMd ve hücumlarınız loldu. Hangi
sinde 'bir hal yolu 'gösterdiniz, hangi meseleyi 
ben şöyle yapardım diye buyurdunuz? («Bra-
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vo» sesleri) (Bu da A. P. lilerin) Muhalefet ken
disine malûm olan olaylardaki hataları değer
lendirerek, Hükümeti irşat ve ikaza, onu doğru. 
yola itmeye çalışır. Sayın Başvekil lütfedip mâ
ruzâtımızın 'başında işaret ettiğimiz gibi, "bizimle 
tam ve sıkı bir işlbirliği yapmış olsalardı; (şim
di yapıyor kendisi işbirliği, -gündem dışı konu
şuyor.) (Gülüşmeler) onlarca malûm olanlar da 
bizim ittilâımıza girseydi - (o zaman dağları de-
virirlermiş - ) belki de en iyi yüreklerimizle 
kendilerine görüşlerimizi arz eder, yaihut muta
bakata düşerdik. 

Hükümetin ne yaptığını, nereye gittiğini bir 
türlü kestiremiyen bir muhalefet, bugün bile 
tafsilen izahına çalıştığımız '.sebeplerle hanıgi is
tikamette inkişaf edeceği hâlâ vuzuh ile taayyün 
etmemiş bir Hükümet politikası karşısında «işin 
doğrusu budur» demek imkânına malik midir?.... 

Sayın Çağlayamgil, bugün bizim ısiöyliyöbi-
leceklerimizi o zaman böyle veciz hir şekilde dile 
getirdikleri için kendisine 'bir hakıma müteşek
kir ve minnettar olmamız ioalbeder. 

O zamanın A. P. 'sözcüsü ve hugünün Dışiş
leri Bakanı Sayın İhsan >Salbri Çağlayangil'in, 
daha doğrusu Hükümetin davranışlarını bu isa
betli görüşün ışığı altında, acı hükümlere 'bağ
larsak, Ibaşta iktidar olmak üzere, kimse bizi 
haksız saymak takatini şüphesiz 'kendinde Ibula-
mıyacaktır. Geçen seneki genel 'görüşmede he-
lirttiğimiz hu hususlara önem vereceklerini söy-
liyenler, hu Sözlerini de yerine -getirmemişler
dir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Geçen yıl yapılan bütçe müzakerelerinde, çok 

dikkate şayan bir hâdise cereyan etmiştir. Sayın 
Settar tksel'in burada olmalarını çok isterdim. 

Bu hâdisenin ışığını, Hükümetin o günden 
bugüne takibettiği hareket hattının üzerine 
tuttuğumuz zaman, Sayın Dışişleri Bakanı Çağ
layangil'in, kendisini savunamıyacak bir duru
ma düşeceğini ve bu arada böyle bir gensoru 
önergesinin verilmesinin çeşitli sebeplerinden 
birini tesbit etmiş olacağız. 

Geçen sene bütçe müzakerelerinde, ileride 
üzerinde önemle duracağımız konuşmalardan bi
rini, Adalet Partisi Meclis Grupu adına Emekli 
Büyükelçi Saym Settar İksel yapmışlardır. Bu 
muhterem arkadaşımız, '19 Şubat 1966 tarihli 
Meclis tutanağının 576 - 577 nci sayfalarında gö-
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rüldiiğü üzere, Grupu adına yaptığı konuşma
larda Kıbrıs'taki fiilî durumu tamamiyle Rum
ların lehine olduğunu, zamanın Türkler aley
hine işliyebileceğini belirtmiş ve Yunanistan'ın 
ve Makarios'un hedeflerinin Enosis olduğunu bir 
kere daha resmen ortaya koyan 2 Şubat 1966 
tarihli Atina tebliğinden sonra, Hükümetimiz
ce.... 

(Elektrik cereyanının kesilmesi dolayısiylc 
kısa bir süre ses duyulması zorlaştı.) 

BAŞKAN — Ses geliyor. 
M. P. GURUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 

(Devamla) — Daha nefesim kesilmedi, merak 
etmeyin. (Daha çok yaşa sesleri) İnşallah; ana
lık gibi dua etmeyinde, ana gibi dua edin. 

. Yeri gelmişken bir şey arz etmeme Sayın 
Reis müsaade buyursunlar... 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı bu konunun 
gündeme alınıp alınmaması hususunda olsun 
lütfen. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Tamam, 
onu arz edeceğim. 

1958 de kürsüde konuşurken Halkçılar deh
şetli tezahürat yapıyorlar, o zamanki Demokrat 
arkadaşlar da susuyor. Dedim ki, bunların bizi 
alkışladığına bakmayın, bunlar bağlı bulunma
dığı kocasının; ben ölürsem arkamdan ağhyacak 
yok demesi üzerine, kocacığım, sen bir öl de 
gözüm çeşme gibi akmazsa adam değilim, diyen 
kadm gibi bizi severler... (Gülüşmeler) Reis Bey 
bu da tuzu biberi. 

Hükümetimizce alman kararın, (bu karar 
biliyorsunuz 5 Şubat 1965 tarihli gazetelerde kıs
men ifade edilmiştir), Rumlarca yapılacak bir 
harekete mukabele şeklinde tesbit edilmesini 
haklı olarak sakıncalı bulmuş ve bu fasit daire
den çıkmamız için teşebbüsü tamamiyle karşı 
tarafa bırakmayıp, Türkiye'nin kendine bir 
hareket hattı çizmesi ve hattâ karşı tarafı ken
di hareketlerine tabi kılmaya çalışması lüzumu
nu isabetle ileri sürmüş ve sonunda aynen şun
ları söylemiştir : 

«Hükümetimizin teşebbüsü ele ' alarak yapa
cağı çok müessir hareketler vardır. Ve hiç. şüp
hesiz Hükümetimiz bunların üzerinde durmuş
tur. Türkiye Kıbrıs meselesini ancak siyasi ve 
maddi kuvveti ile bir neticeye ulaştırabilir.» 

Sayın A. P. Sözcüsü Büyükelçi Settar İksePin 
bütün kalbimizle paylaştığımız bu görüşüne, 

cevap vermek lüzumunu hisseden Saym Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, ayni tarihli 
tutanağın 594 ncü sayfasında görüldüğü üzere, 
şöyle buyurmuşlardı : 

«Sayın İksel beyanlarında, «Kıbrıs mesele
sinde Yunanlılar ne yaparsa, Kıbrıslı Rumlar ne 
yaparlarsa aynen mukabele göreceklerdir diye 
ifade etmek hatadır, inisiyatif ortada kalır.» bu
yuruyorlar. Çok haklıdır. Bendeniz bugünkü 
gazetelerde çıkan beyanlarımla meselenin bu 
cephesine temas etmiş bulunuyorum. Bu sadece 
yapsınlar, yaparlar, yaparız siyaseti değil, dik
katinizi çekerim, bu işi muayyen zaman, muay
yen mehilde, muayyen siyasi çözüm yollarına 
bağlıyarak bitirme için alınmış tedbirler siyase
tidir. Ne güzel müjde değil mi? Saym Ba
kanın bu sözlerine dikkatinizi bilhassa çekmek 
isteriz. Saym Çağlayangil, Meclisteki konuş
masına şöyle devam ediyor : 

«Yakında evvelâ muhalefet partilerinin sa
yın liderlerine, tatbikata konacağı sırada Yük
sek Heyetinize arz edeceğimiz tedbirlerimiz mev
cuttur.» 

Saym Çağlayangil, 19 Şubat 1966 da bu söz
leri söylemiştir. Sayın Çağlayangil'in bu taah
hüdüne rağmen bahsettiği mahiyette bir liderler 
toplantısı yapılmamış, onlara Kıbrıs işi için 
düşünülen muayyen siyasi çözüm yolunun ne 
olduğu, bu işin ne kadar zaman içinde bitirile
ceği, hedefe gitmek için varlığı ileri sürülen ted
birlerin neler olduğu söylenmemiştir. Bunu 
kesinlikle ifade ederiz. 

Saym Çağlayangil'in Yüce Meclis huzurun
daki bu beyanatının, daha doğrusu kendisini me
sul edecek olan taahhüdünün üzerinden bugüne 
kadar bir yıla yakın bir zaman geçtiği halde, 
liderlerin meçhulü olan bu hususlar Meclisin ve 
Milletin de meçhulü olmakta devam etmiştir. 
Yunanlılarla ikili görüşmelere girişen Hüküme
tin, hangi formüller peşinde koştuğunu ne mu
halefet, ne Meclis, ne Millet ve nede Kıbrıs Türk 
Cemaati bilmektedir. Görülüyor ki, Hüküme
tin, beyanlarına itimat edip neticeye ümitle in
tizar etmek imkânı, bizzat Hükümetin davranış
ları ile Meclisin, muhalefetin, Milletin ve Kıbrıs 
Türklerinin elinden alınmıştır. Bir zamanlar, 
yalan söylüyorsunuz diyemedik de geçmiş hükü
metlere, beyanlarınıza inanmak takatini aklu 

I mantığın tazyikiyle kaybettik dedik. Sadece bu 
keyfiyet bir gensoru açılmasını haklı gösterecek 



M. Meclisi B : 28 4 . 1 . 1967 O : 1 

niteliktedir. Sözüne güvenilemiyen Hükümete 
memleketin kaderi teslim edilip de nasıl seyirci 
kalınabilir ? 

Muhterem milletvekilleri; 
Geçmişi, hatırlamakta çok zaman fayda var

dır. Bizim hatırlatacağımız hususlar, herkesten 
evvel Adalet Partisini, gensoru müzakerelerinin 
açılması lehinde oy kullanmaya manen mecbur 
edecek bir özellik taşımaktadır. Bu gensorunun 
açılmasını, şayet Adalet Partisi Grupu, tahmi
nimiz hilâfına oyları ile ve bulabileceği bâzı des
teklerle imkânsız kılarsa, kendisini tarih ve mil
let önünde büyük bir mesuliyet yükünün altına 
sokacağı gibi, geçmişteki davranışlarının sami
miyetten uzak bir gösteriş ve bir sömürme ha
reketi olduğu hükmüne ister istemez varacak 
olanları da haksız bulamıyacaktır. 

1964 yılının Mayıs ve Haziran aylarında, Yü
ce Mecliste Kıbrıs ile alâkalı görüşmeler yapıl
mıştı. Aradan fazla bir zaman geçmeden Ame
rika'nın teşebbüsü ile Cenevre'de Türkiye ve 
Yunanistan arasında Kıbrıs ile alâkalı görüşme
lere girişilmişti, zannederim heyetimizin başın
da da Sayın Nihat Erim bulunuyordu. Bu gö
rüşmelerin, resmî beyanlara göre inkitaa uğra
masının takibeden günlerde, Adalet Partisi Mec
lis Grupu 1 Eylül 1964 tarihli ve 125 imzalı bir 
takrirle tatilde bulunan Yüce Meclisi toplantıya 
davet ettirmiş ve Hükümetin, Kıbrıs mevzuunda 
açıklama yapmasını istemişti. Bu açıklamayı 
takiben de Mecliste ve Senatoda Kıbrıs ve dış 
politika konusunda genel görüşme müzakereleri 
cereyan etmişti. Bugün ise, o devreye, nisbetl e 
geçen daha uzun zaman ve cereyan eden hâdise
ler, Yüce Meclisin konuya el koymasını daha 
fazla zaruri kılacak mahiyettedir. Kıbrıs meşe
lisi bir seneye yakın zamandan beri karanlıklar 
içindedir. Yunanlılarla yapılan ikili görüşmeden, 
Hükümetin fayda beklediği bir sırada Makarios 
hedefine ulaşmak için yeni Çek silâhları ile teç
hiz edilmiştir. İkili görüşmelerle takibedilen 
hedefin bilinmemesinden ve Türk Hükümetinin 
Milletçe benimsenmiyecek çürük .formüller pe
şinde koştuğuna dair yerli ve yabancı kaynak
lardan sızan haberlerden doğan endişelerin fer
yadı yalnız yurt sathından değil, Kıbrıs Türkle
rinden de yükselmektedir. 

Hükümetin ikili görüşmeler mevzuunda taki-
•böttiği yol hakkında edindiğimiz mevcut bilgiler 

ise, san derece endişe ve ossef vericidir. İkili mü
zakereye giderken Hükümötimiz neler düşünüyor
muş? Şimdi .geliyoruz : 

Makarios Çeklerden 'aldığı isilâhı Barış Golcü
nün kontrolü altına koymadığı gibi, istifa eden 
Yunan Hükümetinin yerine de hemen 'hemen hiç
bir siyasi gücü olmıyan yeni bir Hükümet .gel
miştir. Bun/dan ısıonra ikili .görüşmelerden fayda 
beklemek çok zararlı bir hayalperestlik teşkil 
eder. Kııbrııs Türklerinin idinde 'bulunduğu ağır 
şartlar, 'ileride temas edeceğimiz tedbirlerle de
ğiştirilip, Blumların cesaretlerini kıracak bir kuv
vet dengesi sağlanmadıkça, Türk Cemaatinin çö
zülmesi tehlikesi her geçen gün biraz daha arta
caktır. Bu kanaatimizin b'ir kehanet olmadığını, 
Kıbrıs Türklerinin Hükümete yaptığı ve biraz 
sonra temas edeceğimiz müracaatlar da teyidet-
mektedir. Bu merhalede Meclisin meseleye el koy
masından kaçınmak, Hükümetin lağır mesuliyeti
ne ortak olmaktan, millete ve Itarihe karşı 'büyük 
bir vebal altıma ıgirmeklten başka bir netice do-
ğuraımaz. 

Diğer taraftan, 'Türkiye'yi rızası hilâfına bir 
harb <emrivalkiine ısürükliyebilecek nitelikte ol
duğu devamlı surette yazılan ve 'söylenen, Ame
rikan üsleri ve ikili anlaşmalar mevzuu da mes
elenin ele alındığı resmî ağızlarca beyan edildiği 
halde, aradan igeçen uzun zamana rağmen bir ne
ticeye bağlanmamıştır. Hükümet, çok tehlikeli 
olduğu söylenen topraklarımızdaki Amerikan üs
leri ve ikili anlaşmaların analhiyetlerinin ne oldu
ğunu ve bunlarla ilgili olarak Amerika ile yapı
lan müzakerelerin nasıl bir ıseyir Itakibettiğini ve 
karşılaşılan güçlükler varsa, bunların neler oldu
ğunu Meclise, muhalefete gizli toplantılarla ol
sun bildirmek lüzumunu da hissetmemiştir. Bir 
kere daha ifade edelim ki, bu manzara karşısın
da harekete ıgeçmiyen Büyük Millet Meclisi de 
olsa kendisini mesuliyet ve vebalden kurtaramaz. 

M'ühterem Milletvekilleri : 
Kıbrıs mevzuunda Hükümetin talkilbettiği yo

lun ne kadar İhatalı ve tehlikeli olduğunu nazar
larınızda belirtmek için yulkardaki umumi müta
lâaların üzerine edindiğimiz bilgilerin ve hâdise
lerin ışığını tutmayı kaçınılmaz bir vazife telâkki 
ediyoruz. 

Evvelâ Kıbrıs konusu üzerinde duracağız : 
Bu konuda «öyliyeceklerimize değer kazandı

racağına (emin bulunduğumuz ve çeşitli bakını-
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larda tarihî diyebileceğimiz ıbir görüşü hafıza
larda yine canlandıracağız. 10 Eylül 1964 te 
Cumhuriyet Senatosunda yapılan ıgenel görüşme
de, o zamanın A. P. Sözcüsü ve bugünkü Hükü
metin Dışişleri Bakanı ^olan ıSaym İhsan Sabri 
Çağlayanıgil, Cumhuriyet Halik Partisi Hüküme-
ıtini ve Başkanını ısuçlıyan konuşmasında aynı 
tarihli ıtutanağm 619 ve 620 nci sayfalarında gö
rüldüğü üzere, şu mütalâaları ileri sürüyor: 
«... Bir Hükümetin taahhütleri dışına, kanun hük
mündeki mukaveleler haricine çıkarak yeni yol
lar arıyabilmesi için 'evvelâ (bir yetkiye ihtiyacı 
vardır. 

Yani Zürih ve Londra Anlaşmalarının dışında 
bir formül arıyabilmesi için peşin bir yetki ile 
kendini teçhiz ©tmesi lâzım Hükümetin. İşte (bu
günkü Hükümet, yani C. H. P. Hükümeti, ken
disini hu yetkiden ımabrum (bırakmanın ısrarı ve 
meseleyi şahsi inisiyatifi ve takdiri ile halletme
nin inadı içindedir.* 

Şimdi biz ide soruyoruz; hu noktada tarih te
kerrürden ibarettir diyenlere hak vermemek 
mümkün ımüdür? (Saym Cağlayangil o zaman şöy
le devam ediyor; «Bizim mutabık olmadığımız 
ve mutabık olımaklığnmıza imkân görmediğimiz 
husus budur.» 

Biz hemen ifade edelim ki, biz de şimdi Sa
yın Cağlayangil ve Hükümeti ile mutalbık deği
liz. Çünkü, onlar da kınadıkları yolda yürümek
te ısrar ve inadetmektedirler. Belki de inatları, 
geçmişteki inatları gölgede (bırakmaktadır. (M. P. 
sıralarından, «Bravo», sesleri, alkışlar) Sayın 
Cağlayangil o ızamanlki veciz konuşmasında şöy
le devam /buyuruyorlar: «Hükümet Meclise gelir 
ve der idi ki, - ısanki kendisi dedi - «Biz her ba
kımdan haklıyız, fakat zaman nazik, hakların 
elde edilmesinde ızorluklar başgösterdi. Ben Lond
ra ve Zürilh anlaşmasiyle elde edilen neticelere 
çok yakın, (bir bakıma ondan da uygun, yeni şart
larla hâzı anlaşmalara girmek imkânına sahibim. 
(Beni bu hususta yetki ile teçhiz ediniz, görecek
siniz ısizi memnun edeceğim.» 

Ama olaylar böyle yürümüyor. Hükümet bir 
taraftan Londra ve Zürih Anlaşmaları yürürlük
tedir, ben (bunları dostlara ve müttefiklere kabul 
ettirdim bu esaslar dâhilinde düğümü çözeceğim 
diyor, diğer taraftan hu anlaşmalarla hiç ilgisi 
olmıyan yeni mevzuları, teklifleri, plânları, mü-

' cerret şahsi kanaati istikametinde müzakereye 

istekli görünüyor, hu olmaz, olamaz. (Bu da Sa
yın Çağlayangilin..) Bir kere anlaşmaların dışı
na çıkıldı mıı, meselenin nerede, nasıl biteceğini 
kestiremeyiz. Geriliyeoeğimiz ıson noktanın hu
dutları meçhul kalır. Hükümetin böyle bir kara
ra yetkisi olmamak icabeder. (Bu hukukî fetva 
da Sayın İhsan iSabri Cağlayangil'in) Bu, Millet 
Meclisinde sayın bir sözcünün ifade eylediği gibi 
- bizim sözcüımüzdü o - kendi fikir ve kanaatleri
ni herkesin ve bütün müesseselerin üstünde sa
yan şahsijbir politikanın nişanesidir.» O zaman 
Cağlayangil ne güzel söylemiş, ' bu sözleri ile, 
tâbir caizse, kitabı ile amel etse idi şimdi ken
disini biz alkışlardık. Anlaşılıyor :ki hâfızai 
beşerin nisyan ile malûl oluşu, bilhassa ikti
dara geldikten sonra şiddetleniyor. 

Cağlayangil devam ediyor : «Her hangi bir 
lider, kendi partisini şaJhsi otoritesi ile idare 
etmeyi uygun bulabilir. Bunun zararı nihayet 
partisine olur. Bir Hükümet Reisi icraatında 
şahsi kararları ile partizan bir tutuma düşebi
lir. Bunun zararı nihayet muhalefet partile
rine olur. Fakat bir Başvekil, Kıbrıs dâvası 
gibi sade Türk Milletim değil, bütün dünyayı 
ve cilhan sulhunu ilgilendiren önemli bir mese
leyi, bırakın bildiğimiz gibi halledelim, dediği 
anda artık sabır ve tahammüller taşar. Ona, 
dur, yeter, demenin zamanı gelir.» O zaman 
Cağlayangil böyle konuşmuşlardı. 

İşte, Millet Meclisi de, Saym ÇağlayangiP
in vaktiyle söylediği bu haklı sözlerden aldığı 
fetvanın kuvveti ile, başına buyruk hareket 
eden Adalet Partisi Hükümetine de Sayın Çağ-
layanıgiPe de «artık yeter» demelktedir, «ar
tık sabır taşımız çatladı» demelktedir. 

Bunu ifade ettikten sonra, Saym Çağlayan-
gil'in Adalet Partisi adına vaktiyle Senatoda 
yaptığı konuşmanın mütebaki kısmını tuta
naktan okumaya devam edelim ve bundan is
tifadeye çalışalım : Saym Cağlayangil buyuru
yorlar ki : «Bir insan ne kadar liyakatli ve 
dirayetli olursa olsun ne böyle bir sorumlu
luk altına girmelidir, ne de böyle bir yola sap
maktan hayır belki emelidir. Hata etmiyen bir 
Allah vardır. Herkes hataya düşer. Onun için 
bu konuda takibedilecek istikametin her şey
den evvel Yüce Meclisin sarih tasvibinden geç
mesi ve hedefin bütün şartları ile malûm ve 
sabit kalması zarureti karşısındayız.» 
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Şimdi, Millet Partisi Meclisi Grupu Yüce 
Meclisi işhadederek iSaym Çağlayangire de, 
Hükümetine de soruyor; bu sözlerinizle niçin 
amel etmediniz, Kıbrıs 'konusunda takübedile-
cek istikameti her şeyden evvel Yüce Mecli
sin tasvibinden niçin geçilmediniz, bütün şart
ları ile malûm ve salbit bir hedefi niçin ortaya 
koymadınız ? Başkaları için günah olanlar yok
sa millî iradeyiz, diyenler için sevap mı oldu? 
('M. P. sıralarından bravo sesleri) Sayın Çağ
layangil devam ediyor : 

«Hükümet Londra ve Zürih anlaşmaları dı
şında bir hal şekli aramak için, hudutları belli, 
ölçülü bir -görüş şeklini Meclisin tasvibinden 
geçirerek çare aramalk yoluna girdiği takdirde, 
mesele üzerindeki (münakaşaların iç cephesi sü
kûnete kavuşacaktır.» 

Soruyorum, elinizi vicdanınıza koyun, böyle 
bir şeyi Hükümeıt yaptı mı? Hayır. Yapmıya-
caksa, ona yapmıyacağmı yaptırmayan Meclisi 
de tarih, millet mahkûm eder. Vaktiyle mah
kûm olanlar da böyle malhlkûm olmuşlardı. 
(M. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 
Ah, bahar- havasının içerisinde Halkçıların ne
fes aldığından şüpheliyim. (Gülüşmeler) Ama 
güvenmeyin bunların bahar havasına, yine 
kötü gününüz olursa binanızın taşlandığı gün 
Bölüfcbaşı nasıl şahlanımışsa yine şahlanır. 
Allah esirgesin ama yine şahlanır merak etme. 
Sizin Cevat Önder buradaysa, «Ağabey dedi, 
haysiyetimizi yalnız sen korudun,» 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, Kıbrıs hak
kındaki gensoru önergesi üzerinde konuşacak
sınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet, 
evet, biraz donlar çözülsün diye yapıyorum Re
is Bey, mevzudayım. (Gülüşmeler) 

Şimdi Millet Partisi Meclis Grupu tekrar 
soruyor : «Sen üç yılın kanlı hâdiseleri muva
cehesinde bugünkü Hükümet de Zürih ve 
Londra anlaşmaları dışında bir hal tarzı ara
maya mecbur olduğuna ve aradığına göre, 
Sayın Çağlayangil, tavsiye ettiği yola girerek 
mesele üzerindeki münakaşaların iç cephesini 
neden sükûna kavuşturmamıştır » Millet Par
tisinin 'bütün ısrarlarına rağmen hudutları belli, 
ölçülü bir Kıbrıs politikası tesbitinden Hükü
met neden ısrarla kaçınmıştır 

Biraz sonra göreceksiniz, Sayîn İnönü'nün 
bir radyo konuşmasıyla Sayın İhsan Sabri 
Çağlayanıgil'in, 3 Ağustosta burada yaptığı ko
nuşmayı sonradan aklıma geldi, buraya ge
lince Meclisi yanyana getirip size bâzı şeyler 
söyliyeceğim. Sanki siyasette bir mezhep mese
lesi varmış gilbi tıpkı babasının burnundan 
düşmüş denecek şekilde mutabakat var. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın partisi adına 
1964 ün 10 Eylülünde Cumhuriyet Senatosunda 
söyledikleri ile bugüne kadar yaptıklarını kar
şılaştırırsak, Adalet Partisi, mantık mahkeme
sinde, kendisini mahkûm etmeye mahkûm bir 
hâkim durumunda ister istemez kalacaktır. 
Vallahi millî irade de mantığın karşısına çı-
kamıyacak, ekseriyet de çıka-myacak. Hiçbir 
tevil A. P. adına Sayın Çağlayangil'in vaktiyle 
söyledikleri yukardaki kesin ve isabetli sözle
rin elinden iktidarın ve .Sayın Çağlayangil'in, 
yakasını kurtaramıyacaktır. Görülüyor ki, Ada
let Partisi Hükümeti de, Sayın A. P. Sözcüsü 
Çağlayangil'in ağzıyla yönelttiği tenkidlerin 
belirttiği keyfî yolda yürümektedir. Acaba 
millî irade, Adalet Partisine dün taşladığı ha
reketleri bugün bizlere alkışlatmak imkân ve 
kudretini de mi veriyor? Millet ve millî irade 
Sözünü, her kusuru örten, her derde deva bir 
nevi tükenmez şerbeti gibi kullanmak itiya
dında olanlar bu sualimize evet diyebilecekler 
midir? Onların cevabını beklemeden ifade ede
lim ki, sandıktan çıkmak muayyen kayıt ve 
şartlara riayet etmek suretiyle, bir partiye 
memleketi idare etmek yetkisini verir. Fakat 
akla, mantığa ve gerçeklere hükmetme yetki
sini vermez. Hele muhalefette söyleyip ikti
darca unutmak samimiyetsizliğini hiçbir zaman 
mubah kılmaz, meşru hale getirmez, ahlâk 
ölçülerine göre aksi kabul edildiği takdirde, 
demokratik rejim bir felâket kaynağı haline 
gelir. Dile getirdiğimiz ve getireceğimiz ger
çek karşısında, Adalet Partisi iktidarı geçmiş
te aynı hataları işlemiş olanları bir takas po
litikası ile sustursa bile, tâbir mazur (görülsün, 
siyasette mânevi kamburları olmıyanları yani 
bizleri susturamıyacaktır. 

Eski Mecliste on yıl memlsket meseleleri 
bir takas politikasının mevzuu olmuştur. Sen 
şöyle yapmadın mıydı? Sen ne yaptın onu söy
le deyince... Yok. (A. P. sıralarından «sen ne 
yaptın?» sesleri) Haa, müsaade buyururaan, 
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«sen :ne yaptın?» diyor. Yapma kalkanını ver
din de yapmadım mı Allahsız? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin çok rica 
ederim. Saym Gürer, rica ederim müdaihale 
etmeyiniz, müdahaleleriniz daima mukabil ce
vabı tazammun ediyor. Eica ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bizi 
dinsizlikle itham etti falan demeyin, «insafsız» 
mânasına (gelir bu. 

Kendi sözleri ile kendilerini malhkûm eden 
kimselerin, üzülerek ifadeye mecburuz ki, şu 
gayriciddî ve sorumsuz tutumları, tok başına 
bir gensoru ve siyasi mesuliyet ısöbelbi olmaya 
fazlasiyle (kâfidir. 

Muhterem milletvekilleri: 
Sayın Çağlayangil'in zikrettiğimiz beyan

larından kuvvet alarak bir kere daha ifade 
edelim ki, Türkiye'nin takibettiği Kıbrıs poli
tikasının en büyük zaaflarından biri de, bu 
konuda millî bir politikanın tesbit edilmemiş 
bulunmasıdır. Millet Partisi daha başından be
ri millî bir politikanın tesbitini istemiştir; 
2 Ocak 1964 te burada yapılan görüşmede. 
27 Aralık 1965 te Yüce Mecliste cereyan eden 
müzakerelerde Millet Partisi bu konuda ay
nen şunu arı söylemiştir: 

«Kıbrıs mevzuunda şartları ve imkânları 
göz önünde tutan bir millî politika tesbit ve 
ısrarla takibolunmalıdır. Maalesef bu ' nusus 
başlangıçtan beri ihmal edilmiştir. Türkiye'nin 
tutumu, karşımızdakilerin cüretini artıracak 
taviz, tereddüt ve rücularla malûl olmuştur. 
Buna mukabil, Yunanistan ve Makarios Ada
nın Yunanistan'a ilhakını değişmez bir gaye 
olarak tesbit etmişler ve bütün hareketleri 
bu gayeye götürecek bir seyir takibetmiş-
tir. Müstakil bir Kıbrıs Devletinin kurulma
sını bile bu hedefe ulaştıracak bir merhale 
olarak kabul etmişlerdir. Hele bir 'kere İngiliz
ler gitsin, idare elimize geçsin sonrası kolay» 
demişlerdi. 

Millet Partisi, Kıbrıs'ta kanlı hâdiselerin 
başlamasından hemen sonra 2 Ocak 1964 te 
Yüksek Mecliste Kıbrıs meselesini nihai bir 
hal tarzına bağlıyacak bir millî politika tes
bit olunmasını ve bunun enerjik bir şekilde 
yürütülmesini teklif etmiştir. Mütaaddit vesi
lelerle tekrarladığımız bu teklifin icapları 
malcscf Hükümetlerce bugüne kadar yerine 

I getirilmemiştir. Teklifimize karşı, zaman zaman, 
«Millî politikamız vardır» diyen hükümetler 
görülmüştür, meselâ İnönü Hükümeti, Ama 
bu iddiaya rağmen iktidar ve muhalefetin be-
nimsiyeceği bir hedef tesbit edilmemiş ve hele 
buna götürecek bir tedbirler manzumesi orta-

I ya konmamıştır. Hükümetlerin kendi takdir-
I terine göre benimsedikleri ve sık sık değiştir-
I dikleri görüşler şüphesiz bir millî politika ad-
I dedilemez. Kıbrıs'ın taksimi mi Türkiye için bir 

millî Politikadır? Kıbrıs'ta federal bir dev
let kurulması mı millî politikadır? Bunca kan
lı hâdiselere rağmen Zürih, Londra ve Lef-

I koşa anlaşmaları ile kurulan nizamı ihya et-
I mek ve Türkleri Rumlarla beraber yaşama

ya zorlamak mı millî politikadırı Yoksa Kıb
rıs'ın tamamının Türkiye'ye ilhakı mı bizim 
için millî politikadır? Bu sualleri çoğaltmak 
mümkündür. Zaman zaman, Türk Hükümet
leri birbirinden farklı gayeleri gerçekleştirme-

I ye çalışmışlar, birinden dikerine geçmişler-
t.v-: Bu itibarla ilk yapılacak iş, şart ve imkân-

I lan iyice tai'ttıktan sonra bir millî Kıbrıs poli
tikası, yani nihai bir hedef tesbit etmek olma-

I lıdır. Millî politikadan, ister Meclisin tasvi-
I bedeceği, ister iktidar ve muhalefetin muta-
I bık kalacağı bir politika kasdedilmiş, olsun 
I bu mutlaka yapılmalıdır. ;Bunu geçen seneki 
I genel görüşmede ifade etmiş bulunuyoruz. 

I Geçen seneki genel görüşmede açıkladı
ğımız bu çabalarımıza rağmen, hangi mâna-

I da olursa olsun, bir millî Kıbrıs politikası ne 
I tesbit edilmiş ve ne de buna teşebbüs olun-
I muştur. Bir sene evvel ifade ettiğimiz bu du

rum bugün de değişmemiştir. Kıbrıs meselesi 
bir millî politikadan mahrum hükümetlerin 

I elinde tesadüflere terk olunmuştur. 1964 te 
I Cenevre'de yapılan görüşmelerde, o zamanki 
I İnönü• Hükümetinin hangi teklif ile işe baş

ladığı ve hangi noktaya kadar geldiği Yüce 
Meclisin malûmudur. İsterseniz hafızaları ta-
zeliyelim. Sayın Nihat Erim'in zabıtlardaki ifa-

I dosine göre; Acheson'la karşı karşıya gelince, 
ne istiyorsunuz deyince, Zürih ve Londra An
laşmalarının tatbikini. Buna imkân yok, fiil 

I durum buna imkân bırakmaz, dedikten sonra, 
biliyorsunuz, Amerikan eski Hariciye Nazırı 
Acheson'un birinci plânı ortaya çıkmış, o za-

I manki Hükümet bunu müzakereye zemin ola
rak kabul etmiş. Yani prensip itibariyle be-
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nimsenıiş de biraz ıslah edelim diye gayret 
göstermeye karar vermiş. Zabıtların yazdığı 
aynen budur arkadaşlar. Ondan sonra biliyor
sunuz; Yunanlılar, Makarios bunu kabul et
memiş, arkasından Türkiye'ye kiralık üs me
selesi ortaya atılmış, Amerika araya girmiş, 
o da kiralık bir üsle iktifa olunmasını iste
miş, o zamanki Hükümet de bunu reddetmiş
tir. Görüyorsunuz nereden başlanıyor, nere
ye geliniyor. Eğer belirli bir politika olsa 
herhalde böyle olmazdı. 

O zaman Hükümet Başkanı olan Sayın İnö
nü'nün 30 Ağustos 1964 te milletin heyecanı
nı ve Amerika'ya karşı duyduğu haklı infiali 
yatıştırmak gayesi ile radyoda yaptığı bir 
konuşmada söylediği şu sözleri hatırlatma
dan geçcmiyeceğiz. Bir taahhüdümüz var, 
İhsan Sabri Çağlayangil arkadaşımızın sözle
rini de zabıttan bulalım. 3 Ağustos tarihli 
zabtı rica edeceğim bir arkadaştan eskinin ye
ninin karıştırdığı, Türkiye'de zabıt bulmak da 
mesele. Tamam buldum. 3 Ağustos 1966, çok 
mühim, sayfa 881. 

Evvoılâ Sayın İnönü'den başlıyalım da son
ra İhsan Sabri Çağlayangil'e sıra gelsin. Ne 
de olsa kıdemli Başvekildir. 

Sayın İnönü söyle diyordu 30 Ağustos 1964 
teki radyo konuşmasında; «Hükümet, Türk 
Milletinin temsilcisi olan Büyük Millet Mec
lisince nasıl bir hal şeklinin kabul olunabile
ceğini bilmektedir».. Kararınızı, tasvibinizi al
mamış ama neyi kabul edeceğinizi bilivor. Bu 
sözler karsısında, itiraf edelim ki, Millet Par
tisi. Savın İnönü'nün bildiği ve Meclisin kabul 
edeceğimden emin bulunduğu hal tarzının ne 
oldup-unu bugüne kadar bir türlü keşfedeme
miştir. Hükümetler, Büyük Millet Meclisine 
karsı, «Ben senin nasıl bir hal tarzı kabul ede
ceğini biliyorum.» diyecek yerde, kabul edile
ceğinden emin bulunduğu çözüm yolunu veya 
formülü hiç olmazsa anahatları ile Büyük Mil
let Meclisinin açık veya gizli bir oturumun
da Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'in 10 Ey
lül 1964 te Senatoda ifade buyurdukları yola 
girerek, bir karar mevzuu yapmak yoluna gir-
selerdi hem kendileri ileride müşkül bir du
rumla karşılaşmak ihtimalinden kurtulurlar, 
hem de müzakere masasında kuvvetli olur
lardı. 

Şimdi Sayın İhsan Sabri Çağlayangil de 
o zaman çok şidde'tle tefckl ettiği Cumhuriyet 
Halk Partisini ve Sayın Başkanının hareketini 
benimser bir eda ile bakınız 3 Ağustos 1966 ta
rihli Meclis tutanağının 881 nci sayfasında 
Yunanlılarla devam eden ikili görüşmelerle 
ilgili beyanatının bir noktasında ne diyor; 
«Türk Hükümeti Kıbrıs meselesinde Türk Hü
kümetinin, daha daha doğrusu Türk Milleti
nin olacak - nelere rıza gösterebileceğini her Türk 
Hükümeti gibi müdriktir. Bu esaslar dâhilinde 
o-ördüğü bir çözüm yolu bulunursa elbetteki, 
Hükümete getirilecek evvelâ Hükümet de tecviz 
ettiği takdirde Yüce Meclislere intikal ettirecek ve 
orada tasvip görürse hüküm ifade edecektir». 
Görüyor musunuz? «Zürih ve Londra Anlaşma
ları dışında başka bir hal tarzını derpiş ede
bilecek bir Hükümetin evvelâ nasıl bir hal 
tarzı derpiş ettiğine dair Yüce Meclislerden 
yetki alması ve ondan sonra işe girişmesi ica-
beder», diyen Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, 
ne garip' 'bir şey, Halk Partisini âdeta nokta
sı noktasına taklidetmiştir. (A. P. sıralarından, 
«talebe mi o»? sesleri) Talebe demedim efen
dim, rica ederim, böyle bir imada bulunma
dım. Eskiden Halk Partisinde bulunduğunu 
da zannetmem, 

Görülüyor ki, «Biz milletin ne istediğini 
biliriz» diyorlar, ondan sonra da devam edi
yorlar: «Biz başımıza Hükümet getirdik zan
nediyorduk, meğer kâhinleri getirmişiz.» (Gü
lüşmeler) 

Millet Partisi Meclis Grupu da bu acı ger
çekleri şimdi Meclis kürsüsünden ifade etmek 
zarureti ile karşı karşıya gelmezdi. Bir müza
kere masasına katı bir kararla gitmenin do
ğurabileceği bâzı sakıncaların gölgesinde ba
şı boş bir politikayı savunmaya kalkışanla
ra ve kalkışacaklara şunu ifade edelim ki, mil
lî politika çeşitli alternatifleri olan, hal tarz
larına da bağlanabilir. Tabiri caizse, riyazi 
bir ifade ile bir âzami ve asgariyi de ihtiva 
edebilir. 

Millî politika demek, illâ şöyle olsun, demek 
değildir. Şuradan başlarız, ışuraya kadar geliriz. 
Birincisini kabul etmezlerse, ikinci bizim için 
makbul, ama üçüncüden aşağı inmeyiz, dedi
niz mi bu da sabit bir millî politikadır. 

Vaktiyle kendinden evvelki iktidarı bol 
bol tenkideden Adalet Partisinin bugün Kıbrıs 
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meselesini halledecek, •çeşitli alternatifleri de 
olsa, belli bir hedefler ve 'buna götürecek ted
birler manzumesine sahip bulunduğunu kimse 
'bilmemektedir. O halde Kıbrıs politikası, dü-
mensiz ve pusulasız bir geminin seyrini hatır
latan bir manzara arz etmektedir. Ve Hükü
met tarafından tâbiri caizse irticalen idare 
edilmektedir. O anda ne gelirse akla. 

Muhterem milletvekilleri; 
Daha evvel hatırlattığımız üzere 19 Şubat 

1966 da Sayın Dışişleri Bakanımızın Meclis hu
zurunda söylediği sözler gerçekleşmemiş, Mec
lisin ve muhalefetin meçhulü olan formüller 
peşinde Hükümet Yunanistan'la ikili görüş
melere başlamıştır. Hükümet diyor ki, biz bü
yük bir mavaffakiyet elde ettik. Ben 3 Ağus
tosta ıburada bulunmadığım için zaptın o kıs 
mı pek hatırımda kalmamış, bugün gelince, ıbu
rada Yüksek Huzurunuza çıkmadan evvel tet
kik ettim, Yunanlılar diyor ikili görüşmeye 
taliıboldular, biz diyor beynelmilel müzakereler
de âdet olmıyan bir şeyi ileriye sürdük ve bu 
âdet olmıyan şeyi kabul ettirmekle muvaffa
kiyet sağladık. Yani müzakerelerin hedefi ne 
olacak, onu bildirin demişler, onlar da bir ta
kım şeyler bildirmişler. O da bizim meçhulü
müz. Haziran ayında başlıyan bu müzakerele
re, Türk Hükümetinin nasıl bir zihniyet ve tu
tum içinde giriştiğini belirtmek için, edindiği
miz ve samimiyetine inandığımız bâzı bilgileri 
Yüksek Heyetinize arz edeceğiz. 

Biraz evvel burada Sayın Çağlayangil, ka
naatimizce yeri olmadığı halde, Kıbrıs Türk 
Cemaati Meclisi Başkanı olan 'bir zatı ele al
mak suretiyle bâzı tarizkâr sözler söylediler. 
Yalnız kendisine şunu söyliyeyim ki, Bölükba-
şı'nın edindiği bilgiler, öyle 'bir kaynağa dayan
maktadır, çeşitli kaynaklara dayanmaktadır, 
hilafını1 iddia etmek bir Hükümeti mahcubet-
mekten başka bir netice vermez. 

Söyliyeceklerimizin millî menfaatlere za
rar verecek bir esrar olduğuna da kaani de
ğiliz. Yılları dolduran hâdiseler içinde Kıbrıs 
mevzuunda düşmanlarımızca bilinmiyen bir ta
rafımız kalmamıştır. Mayıs 1966 başında Lef-
koşa'dan Ankara'ya davet 'edilen Türk Cema
ati Heyetine Sayın Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil, hepinizi hayrete düşürecek 
şu sözleri söylemiştir : 

«Harpsiz ne enosis olur ne de taksim veya 
federasyon sağlanabilir. Bunların dışında !biü 
formül bulmamız gerekir. 

Prensiplerimizi vâz'etmiş durumdayız. Tek 
taraflı enosis olmıyacak, anlaşmalar tek taraflı 
bozulmıyacak, Lozan dengesi Ibozulmıyacak. 
Bu prensiplere uygun formüller hazırlayınız. 
Geçici bir hal çaresi düşünelim. - yani işi pa
muk ipliğine bağlayalım - Üç - beş sene için Ibu 
hal çaresini uygulayalım, sinirler yatışsın. Ef
kârı umumiye hem Yunanistan'da ıheım de 'biz
de Kıbrıs'ı unutsun, biraz serin kafa ile ileride 
daha iyi bir hal çaresi bulmaya çalışalım.» 
(«Allah Allah» sesleri) Vallahi toptan Allah 
Allah deseniz az. 

Görülüyor ki, Yunanistan'la ikili görüşme
lere başlanacağı sırada Sayın Dışişleri Baka
nımız, Mayıs 1966 başında Kıbrıs için muvak
kat ıhal tarzı düşünmekte Ve bunu Kıbrıs Türk 
Cemaatine kabul ettirmek istemektedir. Aynı 
Dışişleri Bakanı, bu teklifinden ikibuçuk ay 
evvel de, tutanaktan daha önce naklettiğimiz 
üzere, 19 Şubat 1966 tarihinde, Yüce Meclis 
huzurunda, Kıbrıs siyasetlerini şöyle ifade et
mekte idi : 

«Bu sadece yapsınlar, yaparlar, yapar uz si
yaseti değil, bu işi muayyen zamanda, muay
yen mehilde, muayyen siyasi çözüm yollarına 
'bağlıyarak ibitirme için alınmış tedbirler siya
setidir. Yakında evvelâ muhalefet partilerinin 
sayın liderlerine, tatbikata konacağı sırada 
Yüksek Heyetinize arz edeceğimiz tedbirleri
miz mevcuttur.» 

Aynı tarihli gazetelerde, yine tutanak da bu 
'beyanatlarına bir atıfta bulunuyor. Gazetede çı
kan beyanatı da Meclisteki açıklamasını teyidedi-
yordu. 19 Şubat 1966 tarihli Milliyet Gazetesin
de görüldüğü üzere, Sayın Çağlayangil bu beya
natında ezcümle şöyle söylüyordu: «Meseleyi müz
min halde idame ettirmemek için..» görüyor mu
sunuz, müzmin halde, kronik halde idame ettir
in iyeceklermiş, ama muvakkat bir hal tarzı tek
lif ediyorlar bundan 2,5 ay sonra «Türkiye'
nin de aldığı tedbirler ve kararlar vardır. Muay
yen bir zaman içinde bunlar da yürürlüğe kona
caktır. Bunları yuvarlak sözler olarak bulabilir
siniz.» galiba şüphe etmiş ki, yuvarlak sözler ola
rak bulabilirsiniz demiş. «Fakat önemli şeyler ih
tiva etmektedir, önemli şeyleri söylemek istedim.» 
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Dışişleri Bakanımızın Meclisteki bu beyan ve ta
ahhüdünün ve gazetelere geçen demecinin taşıdı
ğı mâna ile 2,5 ay sonra Kıbrıs Türk Cemaatine tav
siye ettiği muvakkat hal tarzı arasındaki fark, 
işin pamuk ipliğine bağlanmak istendiği, Kıbrıs 
politikasının her türlü ciddiyetten uzak bir an
layışla yürütüldüğünü tesbit etmeye kâfidir. Mec
lisin karşısına geçip, Yüce Meclis Yüce Meclis, 
demek kâfi değil, bu sözlerin rüşveti kelâm ol
madığını burada konuşanların söyledikleri sözle
rin hesabını Yüce Meclise verecek bir mesuliyet 
şuuru içinde bulunmaları ve benim yakamdan 
tutarlar diye. düşünmeleri lâzımdır. (Millet Par
tisi sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Cüm
lenin içinde 50 kere Büyük Türk Milleti, elli ke
re Yüce Meclis demek hiçbir şeyi halletmez. 

Dışişleri Bakanımızın Meclisteki bu beyan ve 
taahhüdünün gazetelerde yer alan demecinin ya
şadığı mâna ile 2,5 ay sonra Kıbrıs Türk Cemaa
tine tevcih ettiği muvakkat hal tarzı arasındaki 
fark, işin pamuk ipliği ile bağlanmak istendiği
ni, Kıbrıs politikasının her türlü ciddiyetten 
uzak bir anlayış ile yürütüldüğünü ispat etme
ye kâfidir. Muvakkat bir hal tarziyle... (arıza 
yüzünden elektrik cereyanı kesildi.) 

Reis Bey lâmbalar için rica etsem, çünkü gö
züm pek iyi görmüyor. 

BAŞKAN — Lâmbaları yakmak Reisin elin
de değil ki. Bu, teknik bir meseledir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır, 
emir buyursanız da. 

BAŞKAN — Emir buyurduk efendim. Düğ
memiz yok ki, basıp yakalım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Vazi
fenizden böyle mütevazi işlere sıra gelmiyeceğini 
müdrikim ama, emir ve kumanda sizde olduğu için 
ricada bulundum. 

BAŞKAN — Her şeyi Riyasete izafe etmek 
huyundan vazgeçin Sayın Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Peki 
öyle ise alâkalılardan diyelim de kim üzerine alır
sa alsın. 

Muvakkat bir hal tarzı ile işin içinden çıkmak 
istiyen Hükümetin bu görüşü Kıbrıs Türk Cema
ati yetkilileri tarafından haklı olarak benimsen-
memiş^ (Elektrik cereyanı geldi.) 

Görüyorsunuz ya, tenkid insanlardan "çok mad
delere tesir ediyor. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen esasa ait mütalâada bu
lunun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mu
vakkat bir hal tarzı ile işin içinden çıkmak iste
yen Hükümetin bu görüşü Kıbrıs Türk Cemaati 
yetkilileri tarafından haklı olarak benimsenme
miş ve böyle bir yola girilmesinin doğuracağı va
him neticeler delilleri ile birlikte Dışişleri Bakan
lığına açıkça bildirilmiştir. Muvakkat bir hal 
tarzı aranılmasını teklif eden Dışişleri Bakanlı-. 
ğının, Kıbrıs Türk Cemaati yetkililerinin verdi
ği haklı rot cevaplarını takiben 31 Mayıs 1966 
tarihinde Kıbrıs'tan Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel'e gönderilen ve çok yetkili bir zatın im
zasını taşıyan mektupta ise, Kıbrıs meselesinin 
dondurulması ve geçici hal çareleri gibi formül
lerle sürüncemede bırakılarak uzatılmasının Kıb
rıs Türk Camaati bakımından dâvanın kaybedile
ceğine bir işaret sayılacağını açıkça belirtmiş, 
böyle bir yola girilmesinin Cemaatin yavaş yavaş 
çözülmesine, erimesine ve bir daha toplanamama
sına müncer olacağı noktasına Türk Hükümeti
nin dikkatini çekmiştir. Mektup sahibi çok yet
kili zat, ayrıca hayat şartlarının tahfifi yolunda 
- biraz evvel bahsetmişti ya Bakan, Nihat Erim 
arkadaşımıza verdiği cevapta; bâzı şeyler oldu 
diye - ayrıca hayat şartlarının tahfifi yolunda 
alınacak geçici tedbirlerin, mevcut hava içinde, 
beklenilen sonucu vermiyeceğini açıklamış, Kıb
rıs'ta Türk Cemaatinin emniyet ve selâmet için
de bekasının en asgari şartı olan coğrafi ayrılığa 
dayanan federasyon sisteminin gerçekleşebilmeği
nin, Türk Cemaa'tinin direnmesiyle birlikte, kesin 
ölçüde Anavatanın uygun göreceği daha zecri 
tedbirler almasına bağlı olduğunu kesin bir dil
le ifade etmiştir. Çok merak ettiyseniz mektuptan 
bâzı satırlar okuyayım; imzayı okumıyacağım, 
yalnız Sayın Hariciye Vekilimiz merak ederlerse 
onu da kendilerine söylerim. (A. P. sıralarından 
«Sayın Başkan, mevzu gensoru Önergesinin gün
deme alınıp almmamasıdır, bununla ne alâkası 
var» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, evet bu mesele karı
şık, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
ması hususu ile, gündeme alındıktan sonra görü
şülmesi hususu, bu Meclis tarihinde karışmıştır. 
Meseleleri bu şekilde mütalâa ediyoruz artık, öy
ledir. Şimdiye kadar yapılan bütün müzakereler
de bu esasa göre hareket edilmiştir. Buyurun Sa
yın Bölükbaşı. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu 
mektupta ne deniyor; «Türk - Yunan ikili görüş
meleri aref esinde aşağıdaki hususatm göz önün
de tutulmasında fayda mülâhaza . edildiğinden, 
işbu mâruzâtın zatı âlilerine arz edilmesini Ce
maat yetkilileri uygun bulmaktadır. Birleşmiş 
Milletler yetkilileri ve sair çevrelerin son zaman
larda giriştikleri teşebbüsleriyle Anavatandan 
bize intikal eden bilgilerin ışığı altında...» Hangi 
bilgiler? Mayısın başında buraya çağrılan Türk 
Cemaat Heyetine söylenen sözler... «Bu bilgilerin 
ışığı altında Kıbrıs meselesine yakın zamanda ka
ti ve nihai çare bulunması hususunda cesur adım
lar atılması ihtimalinin pek az olduğu endişesi 
doğmaktadır. Kıbrıs meselesinin durumun don
durulması ve geçici hal çareleri gibi formüllerle 
sürüncemede bırakılıp uzatılması, Kıbrıs Türk 
Cemaati bakımından dâvanın kaybedileceğine bir 
işaret olarak telâkki edilecektir. Çünkü zaman
aşımı ve siyasi baskılarla Yunan ve Rumların 
uzlaşmaya mecbur olacak veya ileride daha iyi 
şartlar doğabilecek müiâhazalariyle durumun sü
rüncemede bırakılması, Cemaatin yavaş yavaş çö
zülmesine, erimesine ve bir kere daha toplanama
masına müncer olacaktır. Hayat şartlarının tah
fifi yolunda alınacak geçici tedbirlerin mevcut ha
va içinde beklenilen sonucu vermiyeceği kanaatin
deyiz.» Bu kadarı yeter. 

Kıbrıs Türk Mücahitleri komutanları da Lef-
koşa Büyükelçiliğimize tevdi ettikleri 24 Ka
sım 1966 tarihli muhtırada, Türk Cemaati yetki
lilerinin yukarıda belirttiğimiz görüşlerine mu
vazi mütalâalar ileri sürmüşler, muvakkat hal 
tarzının doğuracağı .vahim neticelere dikkati çek
mişler, Rumlarla bir arada yaşamanın imkânsız
lığını belirtmişler, geçen her günün Kıbrıs Türkü 
aleyhine işlediğini - Bakan galiba aksi kanaatte
dir - ve Anavatanın ahdî vecibelerini yerine ge
tirmesini kurtuluş için zaruri bulduklarını açık
lamışlardır. Uzundur.* Müzakere açılırsa, lüzum 
görülürse, gizli bir celsede okurum. Kıbrıs Türk
lerinin belirttiğimiz bu haklı mütalâa ve endişe
lerine rağmen, geçici bir anlaşma yoluna gidil
mesini, Rumların Türkiye'nin bir za'fı olarak 
yorumluyacakları ve ilk fırsatta daha cüretli ola
rak Enosis hedefine yürüyecekleri aşikârdır. O 
zaman Türkiye'nin bugünkünden daha müsait 
şartlar içinde olacağı ve daha tesirli bir müdaha
lede bulunacağı ise bugünden kahin olmadıkça 
kestirilemez. Bütün bunlara rağmen Türk Hükü

metinin böyle çürük hal tarzlarını derpiş etmiş ol
ması, başlı başına bir siyasi mesuliyet kaynağı, 
millî ve hayati dâvaları hafife alan bir zihniye
tin açık tezahürüdür. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Yunanistan'la ikili müzakerelere girişen Türk 

Hükümetinin, bu işe başladığı sırada, Kıbrıs me
selesi için düşündüğü çözüm yolu, sakıncaları 
meydanda olan geçici bir hal tarzıdır. Yani Eno-
sise gidecek olan bir yoldur. Hükümetin ikili mü
zakereler esnasında bu sakat yoldan vazgeçip geç
mediği, ne gibi formüller ve hedefler peşinde koş
tuğu kesin olarak bilinmemektedir. Buna rağmen 
Sayın Dışişleri Bakanı, vaktiyle Sayın İnönü'nün, 
radyo konuşmasında ifade ettiği gibi, Türk mille
tinin ve Kıbrıs Türklerinin nasıl bir çözüm yolu
nu kabul edeceğini bilirccsine, «Milletin ve Kıb
rıs Türklerinin kabuk etm iveceği bir hal tarzını 
Hükümet kabul etmiyecektir.» gibi müphem be
yanlarla iktifa etmektedir. Türk Cemaatinin ge
çici bir hal tarzını kabul etmediğini ve coğrafi 
ayrılığa dayanan kesin bir çözüm yolu istediğini 
biraz evvel belirttiğimize göre, Dışişleri Bakanı
mız muvakkat hal tarzı formülünden acaba vaz 
mı geçmiştir? Kıbrıs meselesini kesin bir hal tar
zına bağlamak için çalışıyoruz diye bir beyanına 
Taslamadığımız Sayın Cağlayangil, yoksa Türki
ye'nin yardım ve desteği ile ayakta güçlükle du
rabilen Kıbrıs Türklerine maddi ve mânevi zor
lamalarla muvakkat hal tarzı formülü kabul etti
rebileceği kanaatini mi taşımaktadır? Olur mu 
böyle şey diyeceksiniz, olur. 

Eskiler çok şey hatırlar. Vaktiyle böyle zorla
malarla Kıbrıs Türklerine, kendilerini son üç, 
yılın macerasına sürükleyen anlaşmaları kabul et
tirmişlerdi. Tarihin bir kere daha tekerrürü mü 
istenmektedir? Hatırlarda olduğu üzere, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Demorkat Parti iktidarı ta
rafından verdirilen bir takrir üzerine 16 Hazi
ran 1958 de bir karar almış ve bu kararını bütün 
dünya parlâmentolarına bildirmişti. O zaman ka
bul edilen takrirde bilhassa şu gerekçe ileri sürül
mekte idi: 

«Kıbrıs'taki son hâdiseler göstermektedir ki, 
bu vahim meselenin nihai hal şekline biran evvel 
bağlanması katı bir zaruret haline gelmiş olup, 
bunun için de yegâne âdil, haklı, mutedil hal tar
zı olan taksimi vakit geçirmeden kabul etmek 
icabetmektedir. Ada'daki iki cemaatin yekdi-
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gerine karşı hissettikleri itimatsızlık ve düşman
lık, bu cemaatlerin artık bir arada yaşamalarına 
ve bir idare altında işbirliği yapmalarına imkân 
vermemektedir.» Bu kararın dayandığı gerek
çe bugün tâbiri caizse bin misli kuvvetli olarak 
mevcuttur. Demokrat Parti ile Halk Partisinin 
ittifakla kabul ettikleri bu kesin hükme rağmen; 
niçin kendimizden bahsetmiyoruz? Sebebi şu; 
biz o zaman müstenkif kalmıştık. Şu gerekçe ile: 
«Kıbrıs üzerindeki İngiliz hâkimiyeti nihayet 
bulacaksa, Ada sahibi aslisi olan Türkiye'ye iade 
edilmelidir.» tezi bir millî tez haline gelmişti. İk
tidar bu görüşteydi, muhalefet bu görüşteydi, 
bu görüş birliği Fatin Rüştü Zorlu tarafından 
Londra'da yapılan Kıbrıs'la alâkalı görüşmede 
muhalefet ve iktidar bu mevzuda eleledir, demek 
suretiyle müzakereye kuvvet verici şekilde açık
lamıştır. Bir müzakere masasına davet edilip, 
Ada'nın tamamını istemek formülünden vazgeçi
niz, diye bir ısrara muhatap olmadan bir devle
tin, peşinen ben taksime razıyım demesini müza
kere bakımından bir zaıf telâkki ettiğimiz için 
biz bu karara müstenkif kaldık. Müzakere ma
sasında, ineceksen, İsrar vâki olursa o zaman söy
le.. 

Evet Demokrat Parti ile Halk Partisinin itti
fakla kabul ettikleri bu kesin hükme rağmen o 
zamanın iktidarı bir müddet sonra, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yeni bir karar ve muvafa
katini almaya lüzum dahi hissetmedi. Dikkat bu
yurun arkadaşlar, nereden nereye geldiğimizi an
layınız. Meclisten karar alıyor dünyaya karşı 
kuvvetli olayım diye, ondan sonra aynı Meclise 
sormadan, o kararı kısa bir müddet sonra bu 
Hükümet bir tarafa atıyor, yaptığı emrivâkii yi
ne çoğunluğuna güvenerek getirip Meclisten ge
çiriyor. Allah Adalet Partisinin çoğunluğunu 
geçmişteki çoğunluğun mesuliyeti gibi bir mesuli
yetin altına sokmasın. Bu emrivâkii, kendi ço
ğunluğu sayesinde, o zamanki Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve Kıbrıs Türklerine de kabul 
ettirmişti. Halbuki Kıbrıs Türkleri taksimden 
başka çare yoktur, diye Türkiye taksim kararını 
almadan feryat ediyorlardı. 

Millet Partisi ve muhalefetin diğer kolu, Hü
kümetin bu tutumunu ve yapılan anlaşmaları be
ğenmemişler ve kırmızı oy vermişlerdi. Yani Zü-
rih ve Londra emrivâkileri karşısında o zamanki 
muhalefet topyekûn kırmızı oy vermişti. Acaba 
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bugünkü iktidar da, Zürih ve Londra emrivâkii-
ni örnek alarak muvakkat bir hal tarzını Kıbrıs 
Türklerine ve Türk Milletine kabul ettireceklerini 
-mi zannetmektedir? Çaresizlik içinde bulunan 
Kıbrıs Türkleri geçici bir hal tarzına zorlansa 
bile bunu Türk Milletine kabul ettirmek mümkün 
olmıyacaktır. Bunu oyları ile benimseyecek olan
lar, zamanın seyri içinde doğabilecek daha vahîm 
neticelerin hesabım millete verm'eye mecbur ola
caklardır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Millet ve Millet Meclisini bir seneye yakın 

zamandan beri karanlık içinde bırakan ve mesele
yi pamuk ipliğine bağlayacak muvakkat hal tarz
ları düşünen Hükümetin, ikili müzakerelerde ne 
yaptığını kesin olarak bilmek mümkün değilse 
de, yukarıda izah ettiğimiz hareketlerin mesulü 
olanların bu millî dâvayı önemine uygun bir hal 
tarzına bağlayacak ciddî ve azimli bir davranış 
içinde bulunmadıklarına hükmetmek hiç de in
safsız ve mesnetsiz bir "hareket sayılamaz. İç ve 
dış basında çıkan haberler bu kanaati teyidede-
cek mahiyettedir. Bâzı yabancı kaynaklara göre, 
Yunanistan ile Türkiye arasında Amerika'nın ha
raretli iştiraki ile yapılan siyasi pazarlık Enosİ3 
karşılığı Türkiye'ye verilecek bedel üzerinde ce
reyan etmektedir. Bu bedelin de, Türkiye'ye bol 
Amerikan yardımı yapılması ve Kıbrıs'taki bir 
askerî üs verilmesi şeklinde olacağı ileri sürül
mektedir. Çok zorlayıcı sebepler olmadıkça Eno-
sis propagandasiyle cezbe haline getirilmiş bulu
nan Yunan kamu oyunun Kıbrıs'ta Türkiye'ye 
bir toprak terkine yanaşmıyacağı bilinen bir key
fiyettir. 

Dünkü ve bugünkü zayıf Yunan Hükümetle
rinin bunu Yunan kamu oyuna bugünkü şartlar 
içinde kabul ettireceğini ummak hiç şüphesiz bir 
hayaldir. Türkiye'ye verilmesi söz konusu olan 
üs, kanaatimizce bir toprak terki mahiyetinde ola-
mıyacaktır. Bu haberler karşısında Makarios ve 
onun yardımcısı Kliridis her ne şekilde olursa ol
sun, Türkiye'ye bir toprak ve üs vermenin söz 
konusu olamıyacağmı da açıklamışlardır. Yani 
buna da razı değiller. 

Türk jetlerinin 196-1 te Kıbrıs'a yaptıkları mü
dahaleden sonra bu müdahalenin korkusu içlerin
de bulunan Kıbrıs Rumlarının ve Yunanistan'ın 
Kıbrıs'ta kiralık ufak bir askerî üs ve Türkler 
için işlemiyeceği aşikâr olan bâzı teminatlar dı
şında bir şey vermeye yanaşmadıkları malûmdur. 
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Amerika'nın arabuluculuğu ile yapılan bu tek
lifler biliyorsunuz o zaman Türkiye tarafından 
reddedilmişti. 

O günden bugüne gerek fiilî ve gerekse huku
kî sahada durumu daha da takviye etmiş olan Ma
karios'un ve Yunanistan'ın, siyasi konjonktürde 
kendilerini yıldıracak şartlar tekevvün etmeden 
Amerikan arabuluculuğu ile teklif edilenlerden 
daha fazlasını vermiycceklcri kolaylıkla düşünü
lebilecek bir husustur. 

Buna rağmen, Adalet Partisi Grup Sözcüsü 
Sayın Büyükelçi Settar lksel'in de geçen sene 
bütçe müzakerelerinde belirttiği üzere, Türkiye'
nin Kıbrıs meselesini maddi ve siyasi imkânları 
ile halletmek mecburiyetinde olduğunu düşüne
rek gerekli tedbir ve hazırlıklara tevessül etmi-
yen ve muvakkat hal tarzı formülü ile enerjik 
bir harekette bulunmak kabiliyetinden mahrum 
olduğunu ortaya koyan Hükümetin ikili görüş
melerden başlıca kazancı Rumlar lehine işliycn 
uzun ayları kaybetmesinden başka bir şey olma
mıştır. 

Hükümet böylece ileriyi görmemenin ve geç
mişten ders almamanın yeni ve hazin bir örneği
ni vermiştir. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Kıbrıs meselesinin ortaya koyduğu gerçekle

rin ışığı altında, gerek bu meselenin hallinde ve 
gerekse umumi politikamızda takib edilmesi gere
ken yol hakkında Millet Meclisi olarak görüş ve 
tavsiyelerimizi anahatları ile 27 Aralık 1985 te 
yapılan genel görüşmede ifade etmiştik. 

Sayın İhsan Sabri Oağlayangil, muhalefet 
tenkid ettiği bir meselenin hal tarzını göstermeye 
yetkili değildir, bu imkâna sahip değildir, şek
lindeki mütalâasına rağmen, edindiğimiz bilgile
rin ışığı altında bâzı şeyler tavsiye edebileceğimiz 
kanaatiyle o zaman madde madde bu tavsiyele
rimizi sıralamıştık. 

Aradan geçen bir yılı mütecaviz zaman içinde 
Hükümetin bu görüş ve tavsiyelerimize itibar et
mediği sabit olmuştur. 

hadederdim, bizim değişmeyen fikrimiz; Tür
kiye bu meselede her şeyi göze aldığı kanaatini 
vermedikçe müessir olamaz, beynelmilel sahada 
propaganda ile müzakere masasında konuşmakla 
Rumlarla başa çıkamayız, görüşünü ifade etmiş
tik ve buna sadık kalmıştık. 

Muhterem milletvekilleri, geçen sene bütçe 
müzakerelerinde, Adalet Partisi Grup Sözcülü
ğünü yapan emekli büyükelçi Sayın Settar Ik-
sel'in ileri sürdüğü mütalâalar üzerinde yeri ge
lince önemle duracağımızı konuşmamızın başın
da belirtmiştik. 

Şimdi hafızalarınızda canlandıracağımız bu 
mütalâaların ışığı altında Hükümetin bugüne ka
dar olan tutumunun kendisi için bir mesuliyet 
kaynağı olduğu daha bariz bir hale gelecektir. 

Sayın A, P. Sözcüsü A. P. Grupu adına ge
çen sene şöyle buyurmuşlardı : 

«.. Her ne kadar Birleşmiş Milletler kararı, 
Zürih ve Londra Anlaşmalarının meriyetine hu-
kukan halel getirmemiş ise de...» Büyük muvaf
fakiyet doğrusu... 

Yunanlıların bunu istismarını her halde bu 
üç tane hatırlanması güç, Devletin sonradan, kay
dı zihniyi açıklama kabilinden, ileri sürdüğü bu 
sözler mâni teşkil etmiyecektir. 

Sayın A. P. sözcüsü bakın ne diyor : 
«Nitekim 2 Şubat tarihinde Atina'da Yu

nan Hükümeti ile Makarios arasında yapılan top
lantıda neşredilen tebliğde, Rumların ve Yu
nanlıların Kıbrıs meselesinde artık ka'tî sonucu 
elde etmek için kararlı olduklarını anlıyoruz. 

Makarios bugünkü fiilî durumu lehine olarak 
mütalâa etmekte olup, bu durumun bozulmama-
sma ve kendisine istediği neticeyi sağlamasına 
gayret edecektir. 

Kıbrıs Ada'sındaki Türkler çetin mücadeleler 
geçirmişlerdir. İhtiyaç maddeleri ve mühimmat 
bakımından sıkıntı çekmektedirler. Ne zamana 
kadar süreceği belli olmıyan bir durumda mü
dafaa halinde beklemektedirler. Hele bunlara bir 
de muvakkat hal tarzı derseniz ne hale gelecek
lerini anlayabilirsiniz. Bu hal, şüphesiz Türk 
mücahitleri için, güç bir durumdur ve sinir bozu
cudur. Nitekim mücahitlerin sinirinin taham
mülü kalmamışda Türk Hükümetine uzun bir 
muhtıra göndermişler, 24 Kasımda Lefkoşa Bü
yükelçiliğimiz vasıtasiyle. Diğer taraftan Rum
lar silâh, mühimmat ve ihtiyaç maddeleri bakı
mından cok daha normal ve raîıat bir durumda 

Kanaatimizce Hükümet Millet Partisinin ge
çen sene tavsiye ettiği yollara girmedikçe Kıbrıs 
meselesi ancak bir mucize ile Türkiye'nin ve Kıb
rıs Türklerinin lehine halledilebilir. 

Muhtelif liderler toplantısında, daha Dördün
cü Koalisyan zamanında, hattâ meselenin patlak 
yerdiği ilk anda, Sayın İnönü burada olsaydı iş- | 
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bulunuyorlar. Tâbir caizse Makarios'un suç or
tağı, işlediği cinayetlerden büyük ağabeyi olan 
Yunanistan'dan rahat rahat elde ettiği yardım
lar kâfi gelmemiş, vaktiyle Ruslardan aldığı 
silâhlar kâfi gelmemiş, yine Ruslar tarafından 
verilip de, birtakım bilgilerle tesbit ettiğimize 
göre, Nasır kanalı ile Kıbrıs'a intikal eden silâh
larla da iktifa etmemiş, Çeklerden de silâh almış
tır. Bizim Hükümetimiz de, bu silâhlar ancak 
Ada'ya gittikten sonra öğrenebilmiştir. Sabahlar 
hayrolsun, demez misiniz? 

Şimdi devam ediyor Sayın Büyükelçi, haki
katen, yani bir iktidar sözcüsü olarak mutadol-
duğu üzere kusurları örtmeye çalışan bir in
san zihniyeti ile değil de, meseleye vukufu olan 
bir vatanperver edâsiyle arkadaşlarının hissiya
tına tercüman olmuştur Sayın Settar İksel. Ken
disini bir kere daha tebrik ederim... 

Bakınız ne diyor: «Bu vaziyette Rumların 
netice elde etmek için acele etmelerine sebep 
yoktur. Zamanın, karşı tarafın maneviyatı üze
rinde menfi tesir ettiğini ve dolayısiyle kendi 
lehlerine olduğunu bildirmektedirler.» 

Zamanın, Türklerin maneviyatına nasıl menfi 
tesir ettiğini biraz evvel bahsettiğimiz vesikalar 
göstermektedir. 

Büyükelçi devam ediyor: «Bütün bu mülâ
hazalarla, Makarios gelecek kış mevsiminden 
evvel Türklerin mukavemet kuvvetlerinin sona 
ereceğini ve kendisi ile görüşmeye rıza göste
receklerini hesaplamaktadırlar.» 

Denebilir ki, eh kış geldi, Türklerin muka
vemeti henüz sona ermedi, şimdi ermez de üç 
ay sonra erebilir. Bunun bir zamanı yok. Bu
nu kesin bir hükme bağlayıp da 50 sene mu
kavemet edebilirler demek mümkün değil. Mu
kavemet edebilirler, ama onların bu mukave-
anetlerini mümkün kılacak (birtakım tedbirleri 
fiilî sahada Türkiye alır da, oradaki kuvvet 
dengesini kısmen de olsa Türklerin lehine de
ğiştirecek bir tutum içine girerse o zaman ma
neviyatı kuvvetlenir, mukavemeti artabilir.» 

«Türk Cemaati ile müzakereye girdikten 
sonra evvelce de müteaddit fırsatlarla belirtil
diği gibi bunlara azamî şekilde ekalliyet hakkı 
sağlıyacak ve Kıbrıs üzerinde tam hâkimiyeti 
tesise çalışacaktır. Bir defa Kıbrıs - Rus Hü
kümeti ile Türk Cemaati arasında müzakere
ye girişildikten ve bir anlaşmaya varıldıktan 
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sonra Türkiye'nin müdahale hakkı hukuken de 
çok zayıflamış olur.» 

Çok yetkili zat mektubunda ne diyor? Da-
ğılırsak bir daha toparlananlayız diyor. Ve Hü
kümeti uyarıyor, geçici hal tarzı gibi formül
lerden vazgeçin, diyor. Zecrî tedbir 
lâzım diyor. Fiilî sahada alınacak bâ
zı ufak tefek tedbirler bu neticeyi önlemez, 
daha zecrî tedbir lâzım, diyor. 

«Bu suretle Kıbrıs Raim Hükümeti Türki
ye'ye- aynen mukabele fırsatını ve<r'miyecek-
tir.» 

Neye versin? Dalda olgunlaşacak meyve 
gibi, Türkler gayrimüsait şartlar içerisinde bek
lediklerine göre, Makarios vaziyetini tahkim 
eder, Türklerin dize geleceği günü bekler. 

«2 Şubat tarihli Atina Toplantısından son
ra Hükümetimizce alman karar Türkiye'nin 
ıhattı hareketini Rumlarca yapılacak hareke
te bir mukabele şeklinde tesbit etmiştir.» 

Bir noktayı arz edeyim. Bâzı yerleri, sa
yın büyükelçinin sözleri naklederken kendim 
ilâve ediyorum. Zapta ilâve etmiş demesinler, 
bana aittir. 

«... Bu vaziyette teşebbüs Rumlar tarafm-
dadır. Teşebbüsün Rumların elinde olması ise, 
onlara Türkiye'yi istedikleri yola sevk etme he
vesini verir. Bu fasit daireden çıkmamız lâ
zımdır. Teşebbüsü tamamiyle karşı tarafa bı
rakmayıp Türkiye'nin kendine bir hareket hat
tı çizmesi ve hattâ karşı tarafı kendi hareke
tine tâbi kılmaya çalışması gerekir.» 

Her halde bu fasit daireden çıkmanın yolu, 
sayın büyükelçinin grupu adına yaptığı şu tav
siyede yer alan bu fasit daireden çıkmanın 
yolu, Sayın Dışişleri Bakanımızın ifade ettik
leri gibi, falan konferansta bu meseleyi açtık, 
falana bu meseleyi anlattık, falanla bu işi gö
rüştük, şeklindeki hareketler değildir. Rumla
rın ve Yunanlıların üzerine baskı tesis yapa
cak daha ciddî hareketlerdir. 

«Hükümetimizin teşebbüsü ele alarak yapa
cağı çok müessir hareketler vardır.» 

Dikkat buyurun A. P. sözcüsü böyle di
yor: «Hükümetimizin teşebbüsü ele alarak ya
pacağı çok müessir hareketler vardır hiç şüp
hesiz Hükümetimiz bunların üzerinde durmuş
tur.» 

Bize burada Dışişleri Bakanımızın anlattık
larının hiçbirisi sayın A. P. sözcüsünün şu cüm-
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îesi içinde geçen «çok müessir hareket» tar-
ziyle asla alâkalı olmıyan şeylerdir. Rutin gey
ler, rutin.. 

«"Evvelce Kıbrıs'ta muahedelere dayanan 
muvazene bugün tavaların kuvvetine dayan
mak Ladır. Türlüye Kıbrıs meselesini ancak si
yasi ve maddi küveti ile tatminkâr bir netice
ye ulaştırabilir.» 

A. P. sözcüsü böyle diyor. A. P. sözcüsü 
kapı kapı dolaşan, konferanslarda nutuk çekip, 
bu i; halledilir, demiyor. Kuvveti tek başına 
kullanmayın, yarımda siyaset de bulunsun, ama 
kuvvetsiz bu is olmaz, diyor. Biraz evvel, bir 
filozofun sözünü ııakl etmiştim. «Hakka dayan-
mıyan kuvvet zâlim, kuvvete dayanım yan hak 
âcizdir.» 

A. P. sözcüsünün bu kıymetli mütalâalarının 
ihtiva ettiği hususlar üzerinde teker teker du
racağız vo Hükümetin mesuliyetini belirtme
ye çalışacağız. 

Muhterem Settar İksel, Grupu adına Hükü
metin teşebbüsü ele alarak birçok müessir ha
reketlerde bulunabileceğini if'adc etmektedir. 

Şimdi soruyoruz : Hükümet o günden bu
güne, bir yıla yakın zaman içinde hangi çok 
müessir ha.'ckctlcrc başvurarak teşebbüsü ele 
almıştır, • fasit daireden nasıl çıkmıştır?. 

Acaba bu çok müessdr hareketler, hiçbir 
netice vermiyon ve vermiyeceği önceden kesti-
rilebilccek olan ikili görüşmelere girişmek ve 
böylece Kumlara istedikleri zamanı kazandır
mak mıdır? 

Esasen Kumların ve Yunanlıların müstah
kem bir mevki haline getirdikleri Kıbrıs'a, yeni 
Çek silâhlanılın girmesine müncer olan, sağa 
sola başvurma ve zaman kaybetme politikası 
mıdır? 

Yoksa, daha evvel de bahsettiğimiz üzere, 
Sayın İhsan Sabri Oağlayangil'in geçen seneki 
bütçe müzakerelerinde Adalet Partisi sözcüsüne 
cevaben «Siyasetimiz bu işi muayyen zamanda, 
muayyen mehilde, muayyen siyasi çözüm -yol
larına bağlıyarak bitirme için alınmış tedbir
ler siyasetidir, yakında evvelâ muhalefet par
tilerinin sayın liderlerine, tatbikata konacağı 
sırada yüksek heyetinize arz edeceğimiz tedbir
lerimiz mevcut tu:*. :•> şeklinde sözler söylemesi 
ve bir türlü gerçekieşmiyen bu hayalî vaidler-
lo milleti ve Licelisi oyalaması mı, Hükümetin 
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teşebbüsü ele alması ve çok müessir hareket
lerde bulunması mânasına alınmaktadır? 

Ilükümcit, 'tamamen Türklerin aleyhine olan 
ikuvvot dengesini Türklerin lehine çevirecek, kıs
men de olsa, zecrî tedbirler mi almıştır? Böyle 
bir şey olmadığına ve Kıibrıis Türkleri, zaman 
aleyhimize işliyor, diye feryaddttiklorine göre, 
Adalet Partisi Grupunun alınmasını mümkün 
gördüğü eok müessir tedbirlerden Hükümetin 
uzak kaldığına, teşebbüsü ele almadığına, çürük 
formüllerle görünüşü kaırtarmak çabası içinde bu
lunduğuna hükmetmek zaruridir. 

Bu durum karşısında ise, bizzat A. P. Grupu
nun Hükümetin tutumundan şikaâyotei olması 
vo ondan hesap sorması her şeyden evvel kendisi 
için bir samimiyet borcudur. 

A. P. Sözcüsü 8ayın Settar îksol'in ve Baş
bakana 81 Mayıs 1dQ6 (da Kıbrıs it an mektup ya
zan çok yetkili bir zatın endişe ile belirttikleri 
üzere, Kıbrıstaki fiilî durum muvacehesinde, 
Türklerin alevlime işliyen zaıman bir çözülmeye 
müncer olursa Kıbrıs dâvasının artık kazanılma
sı bir hayal olur. 

Bütün uyarmalara rağmen böyle bir neticeyi 
önliyec-ak •müessir ıtcldıbirler alacak yerde, şartlar
da vukubulan ufak tefek değişiklikleri birer mu
vaffakiyet gibi göstermek siyaseti Hükümeti ımes-
uliydften kurtaramaz. 

Kıbrıs'ta Kumlarla karşılıklı tavizler oluyor. 
Popta meselesi, bilmem şu mesele ıbu mesele, ufak 
it e fok şeyler oluyor. Teferruatına girmiyorum, 
bende mevcut hepsi. 

Kıbrıs konusu ile alâkalı olan yaptığımız bu 
am'ldama vo tahliller meseleye Yüce Meclisin el 
koymasını ve Hükümete kesin bir ihtarda bulun
masını kaçınılmaz bir vaızifo haline getirmiştir. 

Muhtcreım Milletvekilleri : 
Şiımdi de ikili anlaşmalar ve Amerikan üsleri 

mevzuu üzerinde duracağız. Vo bu meselede Hü
kümetin (takibottiği yolun, (kendisi için bir siyasi 
mesuliyet kaynağı olduğunu belirteceğiz. 

BAŞKAN —• Sayın Bölülkbaşı, zatıâlinize şu 
noktayı hatırlatmak isterim: Bu meselede genso
ru önergesinin .gündeme alınıp alınmaması husu
su tartışılıyor. Şayet .gündeme alınırsa, o zamana 
^görüşebilecek (şeyleriniz kalsın lütfen. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Aman 
Reis Bey, eğer gensoru önergesini gündeme alır
larsa bu söylediklerim, söyliycecklerimin yanın-
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da denizde bir katre kalacaktır. Ondan müsterih 
olun. (Gülüşmeler, M. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN —• Peki efendim, (buyuran devam 
edin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
gensorunun lüzumunu belirtecek noktaları söy
lüyorum. 

BAŞKAN — Evet, ben de ona işaret eidiyo-
ram. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Daha 
büyük cephanelimi açmadık. (A. P. sıralarından, 
«Hep aynı şeyleri 'söylüyorsun.» sesleri) Aynı 
şey, .arkadaşlar bu (teselli midir? Hakikat daima 
aynıdır. 'Söylediğim söz doğru ise, hin kere de 
söylesem eğri diyemezsiniz, ibir kere de söylesem 
eğri diyemezisiniz. 

Evet, kendi grup sözcülerinin, kendi ağızla
rını tıkıyan, su sözleri karşısında hu kadar lâf 
atma, cesaretini arkadaşların kendilerinde hulıma-
sı, hakikaten an enik mânevi fedailere yakışan hir 
hareketitir. («Şaka» sesleri) Canım hizimki de 
şoka, onlarınki şaka da bizim ki düşman sözü 
mü, bizim ki de şaka. 

BAŞKAN —• Buyurun devam edin, Sayın 
Bölükhası. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, -simidi de iki anlaşmalar ve 
Amerikan üsleri mevzuu üzerinde duracağız. Bu 
mesele •görüşülürken Sayın Demirel'in iburada 
olup da dinlemesini çok isterdim. Üs mü varmış, 
•tesis mi varmış, onun kulağına hir duyurmak is
terdik. Mamafih arkadaşları sadakatle arz eder
ler kendilerine. Merak buyururlarsa, (bâzılarının 
.mutadı olduğu üzere, yukarda odasında dinler
ler. Yok yok, bâzıları öyle dinlerlerdi de vaktiy
le onun için söylüyorum. 

Simidi de ikili anlaşmalar ve Amerikan üsleri 
mevzuu üzerinde duracağız. Ve bu meselede Hü
kümetin takiıbcttiği yolun, kendisi için bir siyasi 
mesuliyet kaynağı olduğunu helirfteceğiz. 

Millet Partisinin hu konuda söyliyeeeği hu
susların, gereği gibi dcğcrlendirilniösini temin 
için bâzı temel görüşlerimizi peşinen ıbeliritmek 
isteriz. 

Millet Partisi NATO (ittifakına ve ıGarp Blo-
kuna bağlıdır. 

Dostluk ve ittifakın ibir peyklik haline getiril
mesine de karşıdır. 

Türkiye'nin hâkimiyet hakkının ve emniyeti

nin, iktisadi menfaatlerin pazarlık mevzuu veya 
tabiî, haline getirilmesini şiddetle rnd/!cd..or. 

Türkiye'nin savunmasına yarıyacak, onun hâ
kimiyet hakkını zedclemiyecck, emniyetini tehli
keye düşürmiyecek ve dolayısiylc bir emrivaki 
şeklinde bir harb felâketine sürüklenmesine fiilen 
imkân vermiyecek şartlar altında, bir savunma 
paktı olan NATO nun gayesine uygun üs ve te
sislerin memleketimizde (bulunmasına da prensip 
itibariyle karşı değildir. 'Tamel görihleri bu olan 
Millet Partisinin, üsler ve ikili anlatmalar konu-

. sunda ileri süreceği mütalâaları, her vesile ile 
Amerika'yı ve Garb blekunu kötülerken, Rusya-
yi şirin göstermeye, 40 milyon Türk'ü boyundu
ruğu altında inleten Rusya'yı şirin göstermeye 
çalışanların davranışları ile karıktırmamak lâzım
dır. Görüyorsunuz temel noktalarda mutahıkız, 
tedbirlerde ayrılıyoruz. Göreceksiniz onda da bir
leşeceksiniz. 

Muhtereım Milletvekilleri; 
Uzun zamandan beri münakaşa konusu olan 

ikili anlaşmalar ve Amerikan üsleri ile alâkalı ola
rak Millet Partisi ilk tafsilâtlı görüşünü 28 Ma
yıs 1966 da basın yoliyle millete duyurmuştur. 

Daha evvel geçen senek i Kıbrıs genel görüş
mesinde dış politikamızla alâkalı olarak alınma
sını istediğimiz tedbirler ımeyamnda üslere de te
mas etmiştik, ama o kadar (tafsilâtlı değildi. 28 
Mayıs 1966 da tafsilâtlı olarak bunu ıbasm yolu 
ile millete duyurduk. 

BAŞKAN — Sayın. Bölükbaşı, lütfen görüş
lerinizi izahtan evvel hu meselenin bir gensoru 
önergesi olarak gündeme alınıp alınmaması hu
susunu müdafaa ediniz. Kendi görüşlerinizi be
yan etmeyiniz lûltfen. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ame
rikan üsleri konusunda (bugün taşıdığımız endi
şeleri o zamanki beyanlarımızla belirtmeyi duru
mumuzun daha iyi anlaşılması (bakımından fay
dalı bulmaktayız. Ayrıca bu hatırlatma Ameri
kan üsleri ve ikili anlaşmalar mevzuunda basın
da yer alan ve büyük vatandaş kütlesi tarafından 
benimsiyen endişelerin de bir hülâsası olacak
tır. 

O zaman şöyle demiştik : 
«İhtilâlden evvelki iktidar, ayak üzeri konuş

malarla dahi Türk toprakları üzerinde Amerika'
ya tehlikeli imtiyazlar «tanımıştır. Bu sözde ikili 
anlaşmalar hugün dahi Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinin meçhulüdür. Topraklarımızdaki Ame
rikan üsleri üzerinde devletimizin hiçbir mura
kabesi bulunmadığı her gün yazılmaktadır. 

Amerikan Savunma Bakanlığına bağlı üsle
rin mevcudiyeti ortaya çıkmıştır. Bu üslerde, 
hangi silâhlar vardır? Bunlar günün birinde 

kimin kararı ile kullanılacaktır? ' Bu üslerdeki 
Amerikan uçak ve silâhlarının devletimizin ba
şına büyük gaileler açabilmesi fiilen önlenmiş 
midir? 

Avlardan beri bu meseleler üzerinde duruldu
ğu Hlde, Hükümet Meclisi .aydınlatmamış ve her 
hali ile Amerika'nın imtiyazlarına kanat geren 
bir «.iva.net meleği rolünü oynamıştır. 

Kamu oyunun ve 'muhalefetin baskısı üzerine, 
Amerika ile yapılmış bulunan bu ikili anlaşmala
rın tekrar gözden geçirileceği söylenmiştir. Hü
kümet böylece bu ikili anlaşmaların Amerika'ya 
Türkiye için zararlı ve tehlikeli imtiyazlar tanı
dığını itiraf et/m ist ir. 

Bu anlaşmaların gölden geçirileceği haberi 
bizi ferahlatmaya yetmemektedir. 

v Çünkü Demire!, mızrağı çuvala sındırmak is-
tiven sözde bir kurnazlıkla, «Topraklarımızda 
Amerikan üsleri vcktur, tesisleri vardır.» gibi 
söz1 eri e gerçeği örtme çabasındadır. 

Bu 'zilbnivette olan ve Amerika söz konusu 
olunca, kıraMan zîvade kıral taraftarlığı yaptığı 
görülen bir Ba^b^kanm yapılacak müzakerelerde, 
Demetlimizin hakkını, haysiyetini ve emniyetini 
kâfi derecede koruyamayacağı endişesi içinde
yiz. 

Topraklarımızdaki Amerikan üslerinde bulu
nan silâhların neler olduğunu biliyor muyuz? 
Bunların kullanılması fiilen bizim kontrolümuz-
da mıdır? 

A/merikan uçplklannın şu veya bu devleti aley
himize sevk edebilecek hareketlerde bul ummasına 
mâni olmak imkânına fiilen sahip mijdz? 

Bu Amerikan üslerinden kalkacak uçaklar, 
yarm ışu veya bu devletin topraklarına atom 
bombaları atarlarsa, Türkiye'nin göreceği muka-
'bele Türkiyeyi büyük bir mezarlık haline getir
mez mi? 

Biz Millet Partisi olarak - NATO ya ve Garfo 
Blokuna bağlıyız. Komünist tehlikesinin de kar
şısındayız. Ama dostluk ve ittifakın peyklik ha
line getirilmesine de karşıyız. Topraklarımızdaki 
Amerikan üsleri üzerinde, Türk Devletinin hâki
miyet hakkına uygun ve emniyetini sağlıyaeak te-

— 38 

sirli murakabe ve kontrol imkânlarının sağlanma
sını ve bu üstlerin statüsünün diğer NATO dev
letlerindeki üslerin statüsüne irca edilmesini, Kıb
rıs genel görüşmesinde ifade ettiğimiz üzere ıs
rarla istiyoruz. Amerika ile yapılacak müzakere
ler böyle bir sonuca bağlanmazsa ve varılacak ne
ticeler Meclisin tasdikine sunulmazsa Demirci'm 
yakasını bırakmıyacağız.» (A. P. sıralarından, 
«Yaşa» sesleri) Bu 28 Mayıs 1966 da söylediği
miz. Bir A,. P. li de yaşa diyor, inşallah sen de 
bu niyetinin hâlisliği ölçüsünde yaşarsın. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, kendi beyan
larınızı lütfen ayrıca teyidettirmeyin. Rica ede
yim efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yaşa 
dnmoMe ne kadar samimi ise diyorum, işte o 
niyete göre de kendi yaşasın. 

(Bu •endişelerimizi ortadan kaldıracak bir neti
cenin müzakerelerle sağlandığı, bugüne kadar Hü
kümetçe ifade edilmemiştir. Ama biz 'gensoruyu 
verdikten sonra meşhur Johnson ve Tural mek
tuplarının teşhir edildiği bir vitrinde, bir gaze
tede, «Her şey halledildi», diye bir manşet attı
rılmış, ertesi gün, daha ertesi gün bunun da aslı
nın olmadığı anlaşılmıştır. Demek ki, 24 saatin 
beyliği beylik, diyenler böyle yalanlar uçuruyor-
lar. 

Çeşitli sahalara ait ikili anlaşmalardan, hiç 
olıma.ztsa Amerikan askerî üsleri ile alâkalı, tehli
keli imtiyazlara nihayet verecek bir neticeye, şa
yet Amerika'nın haksız bir direnmesi ve Hükü
metin de 'zaaf göstermesi olmasaydı geçen uzun 
zaman zarfında varılabilirdi, dememem kanaati
mizce imkânsızdır. 

Bırak '5'5 anlaşmayı. Şu üslerdeki silâhları 
•kontrol altına almak, Türkiye'nin •emrivaki şek
linde bir harbe sürüklenmesini önliyecek bir iki 
kalem, tedbiri geçen 13 ay zarfında (bir Hükümet 
alamaz mıydı arkadaşlar? Meselenin evveliyatı 
da var anlatacağım. 

Şimdi soruyoruz : «Meseleyi Amerika ile 
müzakere 'ediyoruz» diyen Hükümet, Meclise 
ve muhalefete hiçbir bilgi vermeden, müddet (ba
kımından kendisini açık (bir bono ile mücehhez 
mi sayıyor? Karşılaştığı ıbir güçlük varsa Hü
kümetin, meseleyi Yüce Meclisin, icalbmda ya
pacağı 'gizli bir oturumda, ortaya koyması ve ya
pılacak müzakerelerde onun irşat ve direktifle
riyle kendisini teçhiz ve takviye ^etmesi icabet-
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mez miydi'? Hiç olmazsa partilerin lider veya 
temsilcilerine, mahrem kaydı ile, -bilgi vermesi 
gerekmez miydi? Büyük Millet Meclisinin, içyü
zünü bilmediği (bir müzakere konusunda, Hükü
meti hudutsuz bir mehil ile mücehhez sayan bir 
davranış içine girmesi, onu da tarih ve millet 
nazarında mesul kılmaz mı? Adalet Partisi Gru-
pu, şayet bu mevzuda, Hükümete açılk bir bono 
vermişse onu kendisini mesul edecek 'bu davra
nışı, muhalefeti mesuliyetten kurtarabilir mi? 
Bu üsler yüzünden Türkiye, rızası hilâfına, bir 
harbe sürüklenirse kendimizi mesuliyetten kur
taracak (bir mazeret bulabilir miyiz ? Bu suallere 
vicdanlarında <cevap vermelerini istediğimiz 
muhterem milletvekillerine, hu vesile ile hirinci 
Dünya Harhine nasıl bir emrivaki ile sürüklen
diğimizi, meşhur Gohen ve Braslav emrivakiini 
hatırlatmamız yerinde 'olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; ikili anlaşmalar ve 
üsler mevzuunda, daha Dördüncü Koalisyon za
manında girişilen teşebbüslerle alâkalı bâzı ger
çekleri 'ortaya koyduğumuz zaman hem mevzu
un önemi, hem de Adalet Partisinin iktidara ge
lişinden sonra takibedilen hareket hattının mâ
nası ve dolayıslyle Hükümetin 'sorumluluğu da
ha iyi anlaşılacaktır. Yeri gelmişken arkadaşlar 
bir hâtırayı nakledelim. Lübnan'da -biliyorsu
nuz bir kriz, dahilî (bir Ibuhran <olmuştu. Ameri
kan uçakları 'bir gecede geldiler, İncirli Hava 
Alanına kondular, Lübnan'a müdahalede bu
lunmak üzere. O 'zaman çok iyi hatırlarım, Sayın 
İnönü kıyameti koparmışlardı. Ah, o zamanki 
hassasiyeti ile mücehhez olarak şimdi burada 
olsaydı da, o da burada yapacağı konuşmalarla 
(bizi tenvir etseydi, çok bahtiyar olacaktım. Bu
nun üzerine Amerikan elçisi, Sayın İnönü'yü zi
yaret edip meselenin hararetini tahfife çalışmış
lardı. Nihat Erim Bey çok iyi bilir, ama bilmi
yorum o zamanki münasdbetleri İnönü ile böyle 
mi idi? Belki uzakta idi o zaman. Çünkü, bilir
siniz muhterem arkadaşımızın kaderinde, siya
sette birçok talâk geçti. Kaderinde varmış. 

BAŞKAN — Hiç alâkası yok Sayın Bölük-
başı. Bu beyanın gündeme alınıp alınmaması 
icaıbeden gensoru ile alâkası yok. Çok rica ede
rim. Buyurun efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri; )bu (bakımdan izahatımızı 
fazla bulmıyacağmızı ümit ve temenni ederim. 
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Cumhuriyet Senatosunun '21 Haziran 1966 
tarihli oturumunda bugünkü Hükümetin Parlâ
mento murakabesine önem vermediğinden şikâ
yetçi olan bâzı senatörlerin, (bu konuda 'bir ge
nel görüşme açılmasını istiyen takrirlerinin mü
zakeresinde birçok dikkate şayan Ihakikatlar 
ortaya konmuştur. 

Sayın senatör ve Emekli Kurmay Alibay Sadi 
Koçaş'm - kim bu zat? Bu üsler ve ikili anlaş
malar mevzuunda Devletçe çalıştırılmış ve ye
tiştirilmiş bir insan - 'o 'zamanki konuşmasından 
öğreniyoruz ki, Genelkurmay Başkanlığı, üsler 
ve ikili anlaşmalar konusu üzerinde, daha 1961 
de önemle durmuş, foir 'etüt yaptırmış ve hazır
ladığı rapor, zamanın Millî Savunma Bakanı ta
rafından konunun .ele alınması taldbi ile Dışiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. 

Sonra ne olmuş bilmiyoruz. Zaten ıbikniyen-
ler Meclisi haline geldik ya! 

Daha sonra, Dördüncü Koalisyon zamanın
da, 9 Nizan 1965 te, Sayın Senatör Sadi Koçaş, 
üsler mevzuunda çalıştırılmış ve yetiştirilmiş bir 
kurmay subay hüviyeti ile Dışişleri Bakanlığına 
yazılı.bir soru önergesi yöneltmiştir. 

Bu -önergeyi basından 'öğrenen, zamanın Baş
bakanı Sayın Suad Hayri Ürgüplü, dikkat bu
yurun, kızmamış, kendisine resmen intikal et
meden konuyu lâyık olduğu önemi vererek der
hal Sadi Koçaş'ı davet etmiş ve aldığı izahat so
nunda, Cumhuriyet 'Senatosunun 21 Haziran 
1966 tarihli tutanağında açılklandığı üzere, öner
ge sahibine şu sözleri söylemiştir : 

«Elde etmek istediğiniz neticede haklısınız, 
bu durumu Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay 
yetkili teknisyenleri ve Ibilâhara Dışişleri Baka
nı ve Genelkurmay Başkanı ile benim namıma 
görüşüp, noktai nazarlarını 'öğrendikte-n sonra 
üzerinde tekrar bir görüşme yapmamızı rica ede
ceğim. «O zamanki Hariciye Vekili bir tesadüf 
bugün Mecliste.»' 

Saym Suad Hayri Ürgüplü'nün, hani kendisi 
ile birçok noktada mutalbık 'olmadığımız Sayın 
Ürgüplü'nün, böyle bir meseleyi üğrenir öğren
mez gösterdiği hassasiyetin derecesine bakın ar
kadaşlar. 

Sayın Suad Hayri Ürgüplü'nün (bu tavsiyesi
ne uyan Sayın Sadi Koçaş evvelâ yetkili teknis
yenlerle bilâhara da zamanın Dışişleri Balkanı 
Şaym Hasan Işık ve Genelkurmay Başkanı Sa
yın Cevdet Sunay ile görüşmüştür. 
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Kendilerinin Senatoda yaptıkları açıklama
ya göre, bütün bu (görüşmelerde anlaşamadıkları 
bir tek nokta ortaya çıkmamıştır. 

Yani Sadi Koçaş, üsler mevzuunda ileri sür
düğü mütalâada, o zamanın Hariciye Vekili ile 
o zamanın Genelkurmay Başkanı olan şimdiki 
muhterem Devlet Reisimiz ile tam bir muta/ba-
kat halinde 'bulunmuştur. 

Bu temasların neticesini öğrenen Sayın Ür
güplü, Bakanlıklarda 'teknik ıseviyede yapıla
cak görüşmeler için Hükümet adına aynı ıtuta-
nakta yer alan yazılı 'bir direktif vermiştir. 

Müsaade buyurursanız ıbu direktifin (başın
daki birkaç cümleyi okuyayım. 

BAŞKAN — Aslında 'bütün 'bunlar, gensoru 
önergesi gündeme alınırsa 'görüşülecek şeyler 
Sayın Bölükibaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ehem
miyetlidir. 

BAŞKAN — Onu Meclis (bilir. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 

Reis Bey... 

BAŞKAN — Reis, daima usule göre hareket 
eder. Reis, hiçbir zaman sizin kanaatlerinize ve
ya başkalarının kanaatlerine ıg'örc hareket öt
mez. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşımız bana Nasrettin Hoca'nm bir sözünü ha
tırlattı : Testiyi kırmadan tofkatı vurmak lâ
zımdır. 

Sayın Sadi Koçaş'm Senatodaki açıklamala-
rınin, «Şeyhin kerameti kendisinden me'nkıdl» 
diye bir söz var, ona benzer bir şey olmadığını 
resmî belgenin, Hükümet adına verilen yazılı 
direktifin, başında aynen görüyoruz. Bu direk
tifin başında şöyle deniyor : «Cumhuriyet Se
natosu Üyesi Saym Sadi Koçaş'm, yabancı üs
ler ve ikili anlaşmalar konusunda Hükümetten 
sorduğu hususlarla ilgili olarak Sayın Dışişleri 
Bakanı, NATO Dairesi Başkanı ve Sayın Ge
nelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmeler so
nunda tesbit edilen esaslar dâhilinde ilişik hu
suslar, Genelkurmay Başkanlığı ile NATO Dai
resinde işbirliği yapılarak tetkik ve tesbit edi
lecektir.1» böyle başlıyor. 

Sayın Suad Hayri Ürgüplü'nün bu tavsiye
sine uyan Sayın Sadi Koçaş evvelâ yetkili tek
nisyenlerle, bilâhara o zamanın Dışişleri Bakanı 
Sayın Hasan Işık ve Genelkurmay Başkanı Sa

yın Cevdet Sunay ile görüşmüştür. Kendileri
nin Senatoya yaptıkları açıklamaya göre, bü
tün bu görüşmelerde anlaşamadıkları bir tek 
nokta ortaya çıkmamıştır. Bu temasların neti
cesini öğrenen Sayın Ürgüplü, bakanlıklarda 
teknik seviyede yapılacak görüşmeler için Hü
kümet, aynı tutanakta yer alan yazılı bir direk
tif vermiştir. Hattâ bu direktifi, konuya olan 
vukufuna ve samimiyetine inandığı, Saym Sadi 
Koç aş'm kaleme almasını bizzat istemiş ve Hü
kümet direktifi böylece hazırlamıştır. Mesele
nin üzerine candan eğilenler ile yasak savma 
kabilinden eğilen arasındaki farkı belirtmek için 
söylüyorum. 

İşte böylece, Dördüncü Koalisyon zamanın
da teknik seviyede başlıyan çalışmalar devam 
ederken Adalet Partisi iktidara gelmiştir. 

Adalet Partisi Hükümeti programının, Mil
let Meclisinde müzakeresi esnasında, Amerikan 
üsleri konusu ortaya atıldığı zaman Başbakan 
Demirci'm ilerde üzerinde duracağımız malûm 
hiddetli sözleri ve takındığı tavrr karşısında, 
ertesi gün Sayın Sadi Koçaş bu mesele ile alâ
kalı olarak Cumhuriyet Senatosunda gündem 
dışı bir konuşma yapmıştır. Saym Sadi Koçaş'-
ın, 21 Haziran 1966 tarihli tutanağın 51 nci 
sayfasında yer alan açıklamasına göre, gündem 
dışı konuşmasını yaptığı gün, koridorda Saym 
Suad Hayri Ürgüplü'nün de hazır bulunduğu 
bir görüşmede Saym Başbakan Demirci kendi
lerine aynen şunları söylemiştir : 

«Tam zamanında yapılmış bir konuşma, mev
zuu başından beri takibettim, yani Dördüncü 
Koalisyonda Başbakan Yardımcısı bulunduğum 
zamandan beri Saym Koçaş'in mesaisini biliyo
rum. Hüsnüniyetini ve dâvadaki samimiyetini 
bugün de isbat ettiler, yaptığı o gündem dışı 
konuşmada gayet muhtasar konuşmuşlar ve 
meselenin ciddiyetle ele alınmasını istemişler, 
başka bir şey söylem imişler. Bu bakımdan da 
samimiyetini, Saym Başbakan orada anlaşılan 
dinleyici olarak bulunmuş, takdir etmişler. (Biz 
de aynen sizin düşündüğünüz şekilde ciddiyetle 
bu konu üzerinde çalışıp halledeceğiz.) Ne güzel 
müjde değil mi? 

Başbakan DemirePin Saym Sadi Koçaş'a 
verdiği bu teminatın üzerinden aylar geçtikten 
sonra, Bakanlıklararası yapılan teknik çalışma
ların tamamlandığını öğrenen Saym Sadi Ko-
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çaş, hem Anayasanın verdiği yetkiye ve hem de 
Başbakan Demirci'm, biraz evvel zikrettiğimiz 
teminatına güvenerek, Amerikan üsleri ve ikili 
anlaşmalar konusunda Başbakana 28 Mart 1966 
traihinde yazılı bir soru önergesi yöneltmiştir. 

Ne zaman? Teknik seviyedeki konuşmalar 
tamamlandıktan sonra. 

Sayın Demirel, İçtüzüğün tesbit ettiği müd
detin üzerinden yani 15 günlük müddetin üze
rinden aylar geçtiği halde cevap vermemiş ve 
böylece mesele evvelce bahsettiğimiz genel gö
rüşme önergesi ile 21 Haziran 1966 da Cumhu
riyet Senatosunun huzuruna getirilmiştir. 

Sayın Senatör Sadi Koçaş'm adı geçen tu
tanakta yer alan açıklamasında aynen şu husus
ları da görüyoruz : 

(Dışişleri Bakanımıza atfedilen ve tekzibe-
dilmiyen haber doğru ise konunun bugünlerde 
töknisiyenler arasında görüşülmesine başlana-
cakmi'ş.) 

Dikkat buyurun arkadaşlar, teknisiyenler 
arasındaki konuşmalar bitmiş diyor, Senatör 
Sadi Koçaş, yönelttiği önerge dolayısiyle. 
21 Haziranda ise, aradan aylar geçiyor, Sayın 
içişleri Bakanımızın tekzibedilmiyen beyanatına 
göre, teknik seviyede görüşmeler o günlerde 
başlıyacakmi'ş. 

Hemen ve önemle belirtmek isteriz ki, bu 
mevzuun münhasıran teknisiyenleT seviyesinde 
ele alınması safhası bitmiştir. Bu safhada, ev
velce arz ettiğim Hükümet direktifine göre, tek
nisiyenler bütün anlaşmaları teker teker ele al
mış, bir araya getirmiş, etüt etmiş ve bir rapor 
hazırlamışlardır. 

Görülüyor ki, münhasıran teknisiyenlerc ait 
iş raporları Hükümete intikali suretiyle bitmiş
tir. 

Sayın Başbakanın Millet Meclisinde söyle
dikleri «Üs yok tesis vardır1» sözünü itiraf ede
yim ki, bu dâvanın yürütülmesinde ve başarı
sında bir pot olarak değerlendirdik. Bu söz Sadi 
Koçaş Beyin sözü. Bir defa gerçek böyle değil
dir. Türkiye'de üs vardır. Ama bir an kabul 
edelim ki, üs yoktur. Tesis vardır. Buna rağmen 
bir diplomatın, bir politikacının kendi Mecli
sinde girişeceği bu çapta ve bu önemde bir mü
cadeleden evvel böyle bir söz söylemesi asla doğ
ru değildir. 

Bu yüzden biz teknisyenler tarafından 
hazırlanmış raporun, yine teknisyenler tara
fından ilgili, yabancı devletlerin teknisyen
leri ile, bîr görüşme yapılmasına taraftar ola
mayacağız. 

Teknisyenler böyle bir çalışmada müşa
vir olarak kullanacak, fakat müzakereler daha 
üç seviyede Devlet adamları ve uzmanlar 
arasında yapılacaktır. 

Sayın Başbakan Ürgüplü ile ilk görüş
memizde anlaşmaların değişmesi gereken 
önemli noktalarını kendilerine açıklamıştım. 

Meselâ : 6 sene evvel Rusya üzerinde dü
şürülen U 2 uçağının hikrıyesini ve o zaman 
Türkiye'nin düşürüldüğü durumu hatırlat
tıktan sonra, hatırlarsınız Rusya bu uçaklar 
hangi Devletin toprağından kalkmışsa o Dev
lete mukabelede bulunacağım demiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bülükbaşı çok rica ede
rim. Bu arz etmiş olduğunuz hususlar bu 
gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
ması ile hiçbir irtibatı yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devam/a) — Var, 
var. Lüzumunu anlatıyorum beyefendi. 

BAŞKAN — Usul dairesinde lütfen beyan
da bulununuz, sadede giriniz çok rica ede
rim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem Reis Bey, meselenin önemini, vaha
metini anlatmazsam, arkadaşlar gensoruya 
lüzum var diye hüküm verebilirler mi? 

BAŞKAN — Lütfediniz, takdir Riyesetin-
dir. Ben sizi sadede davet ediyorum, birinci 
resmî ihtar olarak. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — 6 
sene evvel Rusya üzerinde düşürülen U 2 
uçağının hikâyesini ve o zaman Türkiye'nin 
düşürüldüğü durumu hatırlattıktan sonra; her 
gün yeniden bu duruma düşebiliriz. Her 
gün yeni bir Goben Breslav emrivaki ile 
karşılaşabiliriz, demiş ve burada açık otu
rumda söyliyemiyeceğim bâzı müşahede, dü
şünce ve istihbaratımdan bahsetmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, çok müsama
hakâr davranmaktayız zatıâlinlze. İstirham 
edeceğim, bir dakikanızı rica edeceğim. Şimdi 
meselenin şu iki noktası var : Birisi, za-
âlinizin sözünü kesmeğe mecbur kalmak is
temiyorum. İkincisi, usulü gereğince tatbikle 
mükellefim, mecburum. Elimdeki İçtüzük bu-
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nu icabettirlyor. Zatiâlinize, bir defa resmî 
sadede davet ihtarı yaptım. Daha evvel
kilerini resmiyet içinde mütalâa etmedim. 
Şimdi çok rica ederim, gensoru önergesi
nin gündeme alınıp, alınmaması hususuna 
münhasır beyanda bulununuz. Çünkü, çok 
yanlış bir teamül açmaktayız. İstirham edi
yorum, aksi takdirde, şimdi aramızda vücut 
bulan bu sadet ihtilâfını biraz sonra Yüce 
Meclisin oyuna sunacağım. O zaman çok 
tuhaf bir durum ile karşı karşıya kalaca
ğız, istirahm ederim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey, bir gensorunun, Kıbrıs ve Amerikan üs
leri, ikili anlaşmalar mevzunda bir genso
runun açılmasının nasıl bir zaruret oldu
ğunu ifade edebilmek için, hâdiseleri dile 
getirmeye mecburum. Reis Bey. Ben bu 
mevzuun dışında bir şey söylemiyorum. Ar
kadaşlarımın isabetle reylerin] kullanması 
için, vicdanlarında en ufak karanlık bir nok
tanın kalmaması için hâdiseleri dile getiri
yorum. Başka, bir şey söylemiyorum. Ara-
sıra lâf atmalar oluyor. Eğer onlara mün
hasır ise bu sözünüz, bir daha başka bir şey 
söylemiyeyim. 

BAŞKAN — Mesele, konuşup konuşmama
nız, ona mâni olmak değil. Mesele, usulî 
bir maddenin burada iyi bir şekilde tatbiki
dir. Çünkü, gündeme alındığı takdirde konu
şacak söz kalmıyor o zaman. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamlı) — Çok, 
çok şeyler olacak Reis. Siz onu bir temin 
edin, bakın ne kadar söz göreceksiniz. 

Aradan aylar geçtikten sonra, bir gün gaze
telerde Karadenizde bir B/57 eğitim uçağının 
düştüğü haberini okuyunca, duyduğum endişeyi 
burada izah edemiyeceğim. 

Hâdiseler beni öylesine teyidetti ki, Saym 
Ürgüplü «Sormayın dedi, gazetede iki satırlık 
haberi okuyunca sizin söylediklerinizi hatırla
dım ama Allaha şükür hâdise sizin söylediğiniz 
şekilde neticelenmedi» dediler. Hakikaten bu 
neticeden dolayı Allaha şükretmek lâzımdır. 

Bu üsler bu memleketin basma neler açabilir-
miş, onlara ait mütehassıs zevatın beyanlarını 
okuyorum Reis Bey. 

Sayın Koçaş'm tutanaktan naklettiğimiz bu 
sözlerine göre, aylarca evvel bitmiş olan teknis

yenler seviyesindeki görüşmeler, Sayın Çağla-
yangil'e akdedilen ve teksiboclilmiycn haberler 
yeni başlıyacakmış gibi gösterilmektedir. 

Anlaşılıyorki, aylarca önce bitmiş olan bir 
işin henüz başlanmadığını söyliyebilen bir Hü
kümete sahibiz. 

Amerikan üslerinin ne gibi felâketlerle ve 
emrivakilerle, Türkiye'yi karşılaştırabileceği, bı-t 
konuda Devletin çalıştırdığı ve yetiştirdiği bir 
Kurmay Albayın, bir Senatörün ağızından Yüce 
Senato kürsüsünde ifade edildiği halde, Sayın 
Dcmirel kendisine yöneltilen iislcrle alâkalı 
28 Mart 19GG tarihli yazılı soruya ancak 
19 Eylül 19GG tarihinde sudan bir cevap, bir 
yasak savma cevabı lütfedebiliyor. 

Soru önergesinde belirtilen birçok hususlara 
ise, verilen cevapta hiç temas edilmiyor, bunlar 
birkaç satırlık umumi ve müphem cevabın göl
gesinde unutuluyor. 

Başbakan bu kadar önemli bir konuda, tüzük 
gereğince 15 gün içinde cevap vermek mecburi
yetinde olduğu bir soruya, altı ay sonra cevap 
verdiğine göre, Parlâmento müessesesine, dola-
yısiyle millî iradeye gerçek bir saygı beslediğini 
iddia edebilir mi? Şüphesiz hayır. Sayın De
mirci'm bu davranışı da, ikili anlaşmalar ve 
Amerikan üsleri konusundan Parlâmento mura
kabesine bir türlü yanaşmak istemiyen bir zih
niyetin açık tezahürüdür. 

Muhterem milletvekilleri; 
İkili anlaşmalar ve üsler mevzuunda Hükü

metin tutumunu ve dolayıslylc mesuliyetini- be
lirtmek için diğer bâzı hâdiseleri de zikretmeyi 
zaruri bulmaktayız. 

Adalet Partisi, Hükümeti programının müza
keresi esnasında Başbakan Saym Demirci, 
8 Kasım 1965 tarihli Meclis tutanağında görül
düğü üzere bu konuda ezcümle şunları da söyle
miştir : 

«Kollektif güvenlik için Türkiye'de kurul
muş olan tesisler tek bir NATO memleketinin 
gayesine hizmet etmek üzere kurulmamış olup, 
Türkiye'nin bulunduğu bölgenin ve özellikle 
Türkiye'nin savunmasının sağlanması için tesis 
edilmişlerdir. Bana kimin ve neyin hesabını so
ruyorsunuz? Ne zaman yapılmış bunlar? Bu an
laşmalar ne zaman yapılmış? Bu anlaşmalar 
meşru mu? Evet gayet tabi, meşru heyetler
den geçmiş, başka heyetler gelmiş geçmiş», 



M. Meclisi B : 28 4 . 1 . 1967 O : 1 

«Şimdi soruyorum: Sıralardan birisinde, 
Millî Savunma Bakanı arkadaşıma «Yoksa tek
zip ediniz» diyen arkadaşıma soruyorum, siz 
kendiniz Millî Birlik Komitesi Üyesi değilmiy-
diniz? Mademki bu anlaşmalar, öyle farz edi
yorsunuz, mademki bu anlaşmalar Türkiye'nin 
hükümranlığına aykırı idi de bir sözünüzle ka
nun çıktığı günlerde nerede idiniz? (A. P. sıra
larından şiddetli alkışlar bravo sesleri)» 

«Sayın C. H. P. idarecilerine soruyorum; üç 
buçuk sene iktidarda bulundunuz, bu anlaşma
ları Türkiye'nin hükümranlığına aykırı bulmu
yorsanız, gelip burada söylemeniz lâzımdı, bulu
yorsanız, üç buçuk sene zarfında niçin değiştir
mediniz? (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar)» 

Başbakan Demirci'm bu hiddetli sözlerinin 
ifade ettiği zihniyeti ve gerçeklerle münasebet 
derecesini belirtmek isteriz. 

Mesuliyeti hangi iktidara veya şahıslara 
aidolursa olsun, Türkiye'nin hükümranlık hak
ları ile ve emniyeti ile bağdaşamıyaeak anlaşma
ları değiştirmek için derhal teşebbüse geçmek 
işbaşına gelen her Hükümetin en önemli vazife
sidir. 

«Bu anlaşmalar bizim zamanımızda yapılma
dı, sizler niye vaktiyle değiştirmediniz» gibi 
sözler bir Hükümeti vazife ve mesuliyetten kur
taramaz. Ve böyle sözler hattâ ciddiye bile alın
maz. 

Demirel ve Hükümeti böyle zararlı anlaş
maları süratle değiştirdikten sonra «Eskiler, 
sizin yapamadığınızı biz yaptık» dese ve öğün-
se idi ancak o zaman bu sözleri tabiî karşıla
mamız mümkün olurdu. 

Her iktidar esasen işbasına, evvelce yapı
lan kötü işleri yapılmasın, işlenen hatalar iş
lenmesin, varsa düzeltilsin diye getirilir. Batılı 
makûsunaleyh yapıp bununla yetinsinler diye 
getirilmezler. 

Amerikan üsleri meselesinin taşıdığı önemi 
daha Dördüncü Koalisyon zamanında Baş
bakan yardımcısı ve Hükümetin yarı
sına- sahip bir partinin lideri olarak 
bildiğini yukarıda açıkladığımız bir 
zatın «durumu çok yakından biliyorum, icabı 
süratle yapılacaktır» şeklinde bir mukabele 
yolu seçmemesi ve hele eski Anayasamıza göre 
Büyük Millet Meclisi tasvibinden mutlaka ge
çirilmesi gerektiği halde geçirilmeden bir em

rivaki şeklinde yürürlüğe konan Amerikan 
üsleri ile alâkalı ikili anlaşmaları bizim huku
kumuz bakımından meşru sayması dikkate şa
yan bir dcvranıştır. 

Hükümet programının müzakeresine «Bana 
kimin ve neyin hesabını soruyorsunuz? Bu an
laşmalar ne zaman yapılmış:» mukabelesi ile 
işin içinden çıkacağını sanan Sayın DemirePe 
biz şimdi kendi zamanında bu anlaşmaların 
hükümranlık hakkımıza ve emniyet ihtiyacımı
za uygun olarak değiştirilmesi hususunun sü
rüncemede bırakmasının hesabını sormak isti
yoruz. 

Her halde vakıalara ve gerçeklere dayanan 
tenkidlcrimizi başkalarına yaptığı kolay muka
bele yolundan susturamıyacaktır. 

Sayın Başbakan Demirel, üs tâbirini kullan
maktan imtina ile kaçmıyor. Tesis tâbirine 
âdeta siyasi bir cankurtaran gibi sarılıyor. 

Biraz evvel bahsettiğimiz üzere, bu konuda 
Devletçe yetiştirilmiş bir emekli kurmay hüvi
yeti ile Başbakanın «üs yoktur tesis vardır» 
iddiasına Senato huzurunda cevap veren ve ke
sin bir ifade ile «Üs vardır» diyen Sadi Ko-
çaş'a muvazi olarak, birçokları konuya vâkıf 
askerler olan yazarlarda, Amerikalıların top
raklarımız üzerinde, kendi toprakları gibi ta
sarruf ettikleri üslere sahip bulunduklarını 
açıklamaktadır! ar. 

Bu üslere gelecek Amerikan uçakları ve si
lâhları hem gelişleri, hem de kullanışları bakı
mından Türk makamlarının murakabe ve kontro-
lııııa tabi 'değildirler. 

Bu üslerdeıı kalkan Amerikan uçaklarının 
nereye gidecekleri ve üzerlerinde hangi silâh
ların bulunduğu da bizim kontrolümüz dışın
da kalmaktadır. 

Amerikalıların serbestçe kullandıkları cep
haneliklerde atom bombası, var mıdır, yok mu
dur? Bunu bilmek ve Türk Hükümetinin mü
saadesi olmadan bunların kullanılmasını önle
mek imkânına fiilen sahip değiliz. 

Ilukukan böyle bir imkânın bulunup bulun
madığı da meçhuldür. 

Evvelce önemli makamlarda bulunmuş ve 
birçok askerî zevatın basmda sık sık yer alan 
Amerikan üsleri ile alâkalı bu iddiaları gerçek 
dışı olsaydı, Hükümet bunları şüphesiz yet
kili ve güvenilir makamlara şimdiye kadar bin 
defa tekzibettirirdi. 
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Başbakanın Millet Meclisinde ileri sürdüğü 
iddialara göre tesis kelimesi ile vehametini 
örtmek istediği bu üsler özellikle Türkiye'nin 
savunmasını sağlamak için (kurulmuşsa, neden 
bu tesisler üzerinde ev sahibinin 'misafir ka
dar bile söz hakkı yoktur? 

Acaba Amerikalıların bizi bizden fazla dü
şüneceklerini mi alâkalılar peşinen kabul et
mektedirler. 

Eğer böyle bir kanaatin kurbanı olanlar 
varsa, Amerika'nın çok haklı olduğumuz Kıb
rıs dâvasında kendi çıkar 'hesapları uğruna 
mazlumu değil zalimi tuttuğunu, bize destek 
değil, köstek olduğunu hatırlatmak ve kendile
rini 'daldıkları gafletten uyandırmak isteriz. 

Sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sakri Ç'ağla-
yangil, U-2 casus uçaklarının topraklarımız
dan kalkarak komşu devletlerin somalarını 
ihlâl sureti ile casusluk faaliyetlerinde bulun
maları gibi bir durumun, kendi iktidarları za
manında katiyyen vâki olmadığını. 5 Nisan 19GG 
da basma açıklamıştır. 

Bu suretle başka iktidarlar zamanında böy
le uçakların Türkiye'den kalktıklarını zımmcn 
itiraf etmiştir. 

Bu sözde tesislere gelen ve giden Amerikan 
uçaklarının mahiyetleri ve hareketleri Türk 
makamlarının kontroluna tabi olmadığına göre 
bugün veya yarın aynı casus uçaklarının Tür
kiye'deki üslere gelmeleri ve istedikleri casus 
uçuşlarını yapmaları her zaman mümkündür. 

Mu'lıtcrcm milletvekilleri; 
İkili anlaşmalar ve üsler mevzuu ile alâkalı 

mühim bir makamda yıllarca bulunmuş olan 
kir emekli kurmay albayımızın 9 Temmuz 1966 
tarihli bir İstanbul gazetesinde «İkili anlaşma
lar ve Parlâmento;) adı altında yazdığı maka
lede yer alan şu dikkate şayan sözleri ile bu 
konuda söylenenleri ve söylediklerimizi taçlan
dırmak isteriz. 

Bu yetkili zat şöyle diyor: 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, mutlaka bu 
yandıklarınızı okuyacak mısınız? Şimdi bu hâtı
rayı okumak şart mıdır? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Çok 
mühim de. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Bölükbaşı, bunla
rı Kiyaset olarak saded dışı görmekteyim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
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bey, müsaade buyurursanız şimdiye kadar söy
lediklerim... 

BAŞKAN — Bundan sonra İçtüzüğün 
92 nei maddesine göre Yüce Meclisi hâkem te
lâkki edeceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Za
ten birkaç cümle okuyacağım Reis bey. 

BAŞKAN —• Aramızdaki bu saded ihtilâ
fını hâlletmemiz lâzım geliyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
bey, üslerin mevcudiyetini ifade eden yetkili 
bir zatın bu üslerin vahameti ile alâkalı bir
kaç cümlelik bir yazısını okuyacağını. 

BAŞKAN — Ben, bir Meclis Başkanı olarak, 
İçtüzüğün hükümlerini tatbike mecburum. Da
ha fazla müsamaha, daha fazla tolerans gös
termeyi belki arzu ederim içimden. Fakat ka
nuni vecibelerim buna mâni olmaktadır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞr . (Devamla) — Val
lahi muhterem arkadaşlarım; bu kadar önemli 
bir konuda benim size... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Mec
lis tasvibetsin, ona göre hareketlerinize devam 
edin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yet
kili bir zatın, Genelkurmayda İm dairenin baş
kanlığını yapmış bir zatın koyanını okuman, 
eğer memleket için zararlı ise okumıyayım. 

BAŞKAN — Efendim şimdi sadedle ilgisi 
yok. Bunu t eski t edeceğim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sa
ded üslerle alâkalı. Üslerin vahametini anlatı
yor, tehlikesini anlatıyor. Vallahi arkadaşlar 
ben takdirinize bırakıyorum. Eğer beni Yüce 
Meclis konuş tu rmazsa... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; İçtüzü
ğün 92 no/i maddesine göve Reis hatibe iki de
fa sadede davet ettikten sonra... 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sadedin için
dedir Reis 'bey. 

BAŞKAN — Efendim, bana göre çıktı. Bu 
kakımdan sadedi... (M. P. sıralarından müdaha
leler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zara
rı yok arkadaşlar, zararı yok. 

BAŞKAN -—• Meclisin hakemliğine başvura
cağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bura
da susturulurlarsa Millet önünde susmayız. 



M. Meclisi B : 28 

BAŞKAN — O bakımdan Sayın Bölükbaşı 
sadede.. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yahu 
üsler üzerinde konuşmuyor muyum, Allahaş-
kına. Neresi sadedin dışında. 

BAŞKAN — Peki efendim, Meclis kabul 
etsin, beni müşkül durumda bırakmayın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yüce 
Meclisi abes şeylerle meşgul ediyorsunuz Reis 
bey. 

BAŞKAN — ' B u bakımdan İçtüzüğün hük
münü tatbik etmeye mecburum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mev
zuun içindeyim, üslerden bahsediyorum. Üsle
rin vahametini anlatan bir yetkilinin sözlerini... 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı'nın konuşma
sının bu mihval üzere devamını oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yaşa
sın. 

' BAŞKAN —- Beyefendiler, niçin böyle has
sasiyet gösteriyorsunuz. Riyasetin kendisine 
göre... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Haki
kati dinlemeye tahammülü olan arkadaşlara 
•teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika, Riyasetin kendi
sine göre bir takdiri var. Bu takdir neticesin
de hatip ile bir ihtilâf zuhur ederse Yüce Mec
lise sunulur efendim. Niçin böyle kabul etmi
yorsunuz 1 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Efen
dim, ben bu işi çabuk bitirmek istiyordum, 
şimdi sabaha kadar dayanacaksınız. ('Gülme
ler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bölükbaşı, de
vam edin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar... 

BAŞKAN — Meclisin kararından niçin çe
kmiyorsunuz ? Reis daima ihtilâfa düştüğü za
man Meclisin kararma müracaat eder. Buyu
run devam edin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — «An
laşmalar ve Parlâmento.» Yazan Hidayet Uğur. 
Emekli Kurmay Albay. Kim bu zat Bizzat ken
di sözlerinden ikim olduğunu anlıyalım. 21 Ha
ziran 19G0 günü bir tesadüf ile Cumhuriyet 
Senatosunda bir genel görüşme isteği ile konu-
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şan Senatör Sadi Koçaş'ı dinledim. Senelerce 
resmen ve özel surette ilgilendiğim çok önemli 
bir konu üzerinde uzun, uzun bilgi veren, eğer 
gizli bir oturum kabul ederlerse daha açık ve 
'etraflı bilgi vereceğini ifade eden senatörün 
beni hislendiren konuşması ve temas ettiği ko
nu üzerinde durmak istiyorum. «1961 yılında 
Genel Kurmayda başkanı olduğum dairenin 
tadil ve ıslâhına lüzum gördüğü ve yaptığı bir 
etüdü Millî Savunma Bakanlığı kanalı ile il
gili Bakanlığa gönderdiği ikili anlaşma konu
su, o gün Parlâmentoda Senatör Sadi Koçaş'm 
'önemle, vukufla belirttiği gilbi, hakikaten cid
diyetle ele alınması gereken bir millî dâvadır.» 
Genelkurmayda bu işlerle alâkalı dairenin baş
kanı yazıyor efendim. Ne diyor bakınız. Ta
mamını okuyup vaktinizi almıyayım da, (Oku, 
oku sesleri) Müsaade buyurursanız, izin ver
mek sizden. Takdirime göre, az veya çok oku
mak da benden. Yani ruhsat verirseniz, ama 
zorlıyamazsmız. 

BAŞKAN —• Evet efendim, buyurun; tabiî 
hiç kimse zorlıyamaz. Yani Riyaset bâzan zor
lar işte. içtüzük o hakkı ona vermiş. Buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır, 
onlar fazla konuşmağa zorlıyamazlar. 

BAŞKAN — Fazla konuşmağa zorlıyamaz
lar, gayet tabiî. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — «Tat
bikatta meydana çıkan aksaklıklara bakarak 
söylemek gerekirse; mevzuatımızla bağdaşmı-
yan hususları ihtiva etmeleri, sakıncalı ve tek 
taraflı icraata imkân vermesi, ittifakımıza 
endrekt olarak ve manen ters etki yapan bâzı 
hâdiselere sebebiyet vermesi, memleketimize 
maddi ve manevi fuzuli külfetler yüklemiş ol
ması, tek taraflı hükümler ihtiva etmesi.» 
Dikkat 'buyuruyor musunuz, eşitlik ve müte
kabiliyet esasları da yokmuş «yüzünden müsavi 
haklar ve müşterek menfaatler sınırını aşmış 
olması bakımından bugünün ihtiyaçlarına ce
vap vermekten çok uzak olduklarını kaibul et
mek lâzımdır. Ayrıca, bu gibi anlaşmaların 
icabı olarak memleketimizde tesis edilmiş bu
lunan üsler bizim cihanda sulh prensibimize 
de uymaz. Konuşmalarımızla Hükümetin geliş
tirmeyi arzuladığı iyi komşuluk münasebetle
rinin de teminine imkân bırakmıyan bundan da 
ileri olarak bâzı çak nahoş hâdiselerin tahaddü-
süne ve Türkiye'nin siyasi baskılara da mâruz 
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kalmasına sebebolabilir ve olmaktadır.» Ondan 
sonra devam ediyor. «Türkiye'de üs vardır,» 
Sayın Sadi Koçaş'm dediği var olma veya yok 
olma dâvalarımızdan biri ve en öııemlisidir. 
Esas dâvayı kaybettiler, lâf ile çelme takıp te
selli arıyorlar. 

Bu vesile ile Hükümet Başkanının «Türkiye'
de üs yoktur tesis vardır» sözüne de değinmek 
isteriz. Acaba bu beyan Sayın Baybakanm biz
zat konu ile ilgilenmemiş ve gerçekleri öğren
memiş olmasından mıdır? Yoksa Amerikan 
dostlarımızı gücendirmemek endişesi ile mi 
söylenmiştir 1 Hemen ilâve edelim ki, bu konu
daki her vesika ilgililer tarafından bizzat tet
kik edilmeye değer mahiyettedir. «Amerika'-
lıları gücendirmek asla vâridolamaz. Dostlarımı
zın burada, evvelâ kendi menfaatleri için dur
duklarını, değil gücenip gitmek kovsanız bile 
gitmiyeceklcrini teknik bir zaruret olarak ifade 
etmekte fayda görüyorum. 

Konuya eğilmek ve yeni bir veçhe vermek 
zamanı çoktan gelmiş ve hattâ geçmiştir. Bu
nu engelliyen sebepler çok sathidir. Bugünkü 
teknik imkânlar muvacehesinde, belli üs ve te
sislerin müteveccih olduğu tarafça bilinmediği
ni düşünmek gülünç olur. Bu durumda, işi bir 
gizlilik mazereti ile Meclislerden bile saklama
ğa çalışmak yanlış bir yoldur. Bu anlaşmalara 
bir NATO Anlaşması süsünü vermekte bunla
rın yalnız Amerika'nın kontrol ve İdaresinde 
bulunmaları ile çelişme halindedir. Şimdi asıl 
Yüce Meclisin mesuliyetini belirten sözlerime 
geçiyorum. 

Türkiye'nin harbe girmesi kararını vermek, 
hakkı Yüce Meclislerindir. 

«Mevcut üslerin böyle bir yetkiyi tesirsiz 
bırakmak imkânına sahibolduğu inkâr edile
bilir mi?» 

Diğer tarafını okumıyayım. Ne diyor Ge
nelkurmayın bu işlerle alâkalı dairesinin dünkü 
başkanı? Bu üsler mevcudoldukça, Türkiye her 
zaman rızası hilâfına, bir harb emrivâkii ile 
karşı karşıya gelebilir. Meclislerin harb kararı 
almasına imkân olmadan bu üslerdeki silâhlarla 
Türkiye bir harbe sürüklenebilir. Bunlar NATO 
üssüdür demek, gerçekleri inkâr etmektir, diyor. 
Münhasıran Amerika'nın elinde olan üslerdir. 
Eğer vazife icabı birtakım bilgilere sahibolan 
bu emekli Kurmay Albay yalaiı söylüyorsa, 

gerçekleri aksetirmeyip milleti telâşa düşürü-
yorsa, böyle bir ihtimali milyonda bir olarak 
yetkili makamlar akıllarından geçiriyorlarsa, 
kendisini adalete tevdi edip hesap sormaları ve 
millete açıklama yapmaları lâzım. Tabiî sus
tuklarına göre böyle bir şey yok. Dediklerinin 
hepsi doğrudur. (Soldan, cevap verirler sesi) 

İnşallah beni temin edecek bir cevap verir
siniz de cevap vereni de bağıranı da tebrik et
mek zevkini tadarız. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, Meclisin mü
samahası ile görüşüyorsunuz. Onun için rica 
ederim daha fazla suiistimal etmeyin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır, 
cevap verirler diyor da inşallah diyorum. 

BAŞKAN — Demeyin efendim, şart değil ki. 
Yani o bir hata işliyorsa sizin hata yapmıya mec
buriyetiniz yok ki. Mecbur değilsiniz hata yap
mıya. Yapıyor arkadaşımız bir hata. Siz Genel 
Başkansınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey, ben Genel Başkan değilim, Allah aşkına. 
Siz de mi reddediyorsunuz benim istifamı. 

BAŞKAN — Oradan söz atmayın, istirham 
ederim. Mukabil cevap veriyor efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri; bu yetkili zatın beyanlarını 
okuduktan sonra devam edelim. 

Üsleri e alâkalı çok mühim bir dairenin dün 
başında bulunan emekli Kurmay Albayın naklet
tiğimiz şu sözlerinin vahamet derecesi, Yüce Mec
lisin bütün üyelerini derin bir endişeye sevk 
edecek ve Hükümetin bu mevzuu önemsemez 
gözüken davranışlarından doğan ağır mesuliyeti 
tesbite yetecek mahiyettedir. 

Şimdi Hükümete soruyoruz : Miktarı ve ne
relerde bulundukları güçlükle tesbit edilecek 
kadar, bir laubalilik ve mesuliyetsizlik siyaseti
nin eseri olan ikili anlaşmaların hiç olmazsa 
Türkiye'yi emrivaki şeklinde bir harbe sürük-
liyebilecek noktalarını fiilen ve hukukan berta
raf etmek, aradan geçen uzun zamana rağmen 
mümkün olmıyacak bir husus mu idi? 

Birkaç gün evvel eski Hariciye Vekilimiz 
Sayın Selim Sarpcr ile görüşürken, bu ikili an
laşmalar hakkında ondan dinlediklerim, beni 
hayrete düşürdü. Mecliste daha evvel yaptığı 
bir konuşmada demiş ki; bu ikili anlaşmalarla 
vapılacak anlaşmanın sonuna şöyle bir mad
de koysak; burada tadadedilen anlaşmaların di-
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şmda kalan anlaşmalar hükümsüzdür. Çünkü, 
herkes cebinden bir tane daha var diye çıkarı-
yormıış. Bu hale gelmiş Devlet. 

Bu sualin cevabını vicdanlarında arıyacak 
olan muhterem milletvekillerine, hükümlerini 
kolaylaştıracağına inandığımız ibret verici bâzı 
açıklamalar yapmayı da zaruri görmekteyiz. 

Başbakan Sayın Demirel, 5 Nisan 1966 tarih
li Cumhuriyet gazetesinde çıkan beyanatında ez
cümle şöyle demektedir : 

«55 kadar ikili anlaşma vardır. Bunların hepsi 
Hükümet tarafından gözden geçirilmiştir ve 
bâzılarının üzerinde müzakere başlamıştır.» 
Tarih 5 Nisan 1966. Sayın Demirel'in bu beyanı
na göre, daha Nisan 1966 da bu ikili anlaşma
ların bâzılarının tadili için Amerikalılarla 
müzakere başlamıştı. 

Şu işin sünnet tarafını bırakıp da farz tara
fından başlasalardı olmaz mıydı1? Şu üslerle 
alâkalı kısmından.. Diğer şeyleri, ikinci plânda 
olanları bırakıp da evvelâ şu can alacak nok
tayı halledelim deselerdi, şimdiye kadar çok
tan hallederlerdi. 

Diğer taraftan, geçen yıl Türkiye'yi ziya
ret eden Amerikan Dışişleri Bakanı Dinrask 
ise, 23 Nisan 1966 tarihli gazetelerde görüldü
ğü üzere Türkiyeyi t erik etmeden evvel yaptığı 
basın toplantısında ikili anlaşmalar konusunda
ki soruya aynen şu cevabı vermiştir: 

«İkili anlaşmaların yeniden gözden geçiril
mesi konusunda Türkiye ile tam bir anlaşmaya 
vardığımızı söylemekle mutluyuz. Bu mutlu 
söz üzerinden nerede ise bir sene geçecek. Gö
rüşmelerin başlaması bir gün meselesidir. Sade
ce hayal. Görüşmeler Ankara'da ilki 'taraf hazır 
olur olmaz pek yaikmda başlıyacaktır. Ne gü
zel müjde. 

Sayın Deımirel'in ve Amerikan Dışişleri Ba
lkanı Dinras'k'm biraz evel zikrettiğimiz, Nisan 
1966 daki beyanlarına rağmen, Saym Senatör 
Sadi Koç aş'm üsler ve ikili anlaşmalarla alâka
lı sorusuna ancak altı ay sonra cevap lütfetmek 
nezaketini gösteren Saym Demirel 9 Eylül 1966 
tarihinde kendi imzası ile verilen cevapta, ha
zırlanan anlaşma tasarısının Amerikan temsilci
leri ile müzakere edllccği ifade edilmektedir. 
Başbakanın bu cevabından açıkça anlaşıldığına 
göre 9 Eylül 1966 tarihine (kadar bu müzakere
ler başlamamıştır, 

Nisanda «Müzakerelerin başlaması bir, gün 
meselesidir, pak yakında başlanacaktır» diyor 
Dean Rusk. Sayın Demirel'de 5 Nisanda bir kıs
mı üzerinde müzakere başlamıştır 'diyor. Öyle 
dedikleri halde 9 Eylül 1966 tarihine 'kadar ge
çen 5 aya yakın zaman içinde bile bu müzakere
lerin başlamadığının resmen anlaşılması Hü
kümetin bu hayatî konuyu ne kadar hafife al
dığını veya Amerika karşısında 'müzakere kabi
liyetinin ne kadar zayıf olduğunu göstermeye 
yeter. 

Muhterem milletvekilleri; 
İkili anlaşmalar mevzuunda, Amerika ile 

yapılacak müzakerelerde, Hükümetin dayana
cağı kuvvetli hukukî, mantıkî mesnetler var
dır. 

Mütecaviz maksatlar uğrunda kullanılma
ya ve Türkiye aleyhine emrivakiler ihdasına 
müsaidolan üsler, ikili anlaşmalarla da temin 
edilmiş olsalar, bunlar ikili anlaşmaların da
yandığı NATO ittifakının tedafüi gayesine ve 
Türk Devletinin hâkimiyet hakkına aykırı dü
şer. 

İkili anlaşmaların dayandığı NATO 'Sözleş
mesinin üçüncü maddesi, Türkiyeyi rızası hi
lâfına bir harhe sürükliyebilecek veya müteca
viz maksatlar uğrunda kullanılabilecek imkân 
ve imtiyazların Amerika'ya veya başka bir Dev
lete verilmesini tecviz eden veya öngören bir 
hüküm ihtiva etmez, etmesi mümkün de de
ğildir. 

Uygulama anlaşmaları denen ikili anlaşma
lar NATO ittifakının gaye ve hedefine göre 
değerlendirilmek icabeder. 

Gayeyi tecavüz eden imkânlar, ister gaf
let, ister bilgisizlik eseri olarak Amerika'ya ve
rilmiş olsun, bunun derhal değiştirilmesini is
temek hukküka aykırı düşmek ş'6y]e dursun. 
hukukun emrettiği bir husus olur. 

Amerika'yı, bunları bırakmak istememesi 
halinde bir savunma paktı plan NATO'nun göl
gesinde mütecaviz emeller besi iyen bir Devlet 
olarak suçlamak ve bu Devletin lideri bulundu
ğu bir ittifakı yalnız kendi çıkarları emrettiği 
ölçüde benimsediğani söylemek hiçte haksız bir 
hareket sayılamaz. 

Bu gerçekleri Amerikan Hükümetine açıkça 
ifade etmiyen, Demirel Hükümeti iki yıla yakın 
bir zamandan beri ele alınmış olan üsler mesele-
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sini sürüncemede bırakmanın mesuliyetinden 
kendisini hiçbir suretle kurtaramaz. 

Sayın Dışişleri Bakamınızın, hatırımızda 
yanlış kalmamışsa, Eylülde Amerika'da yaptığı 
temasları <açiklıyan bir beyanatında, bilhassa 
Dinraskla yardım mevzuunu görüştüklerini söy
lüyor. Yardım mevzuundan evvel, bu hayatî 
mevzuu görüştüğünü söylemiş olsaydı bize ge
çici do olsa bir ferahlık vermiş olurdu. Bir ta
raftan, yardım yardım, diye kapı çalarken öbür 
taraftan 'böyle mevzuların Hüküm ot tarafından 
ciddiyetle enerjik bir şekilde yürütülmesi bi
raz güç olur gibi geliyor. 

Şayet bu gerçekler ifade edilmişte, Amerika 
NATO'nun gayelerine aykırı ve Türkiye'nin 
varlığını tehdldeden imtiyazlarma sarılmakta 
inadetmiş ise, böyle bir Devleti iyi niyetli bir 
dost ve müttefik saymak ve yarın için ona gü
venmek şüphesiz mümkün olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, bir dakikanı
zı rica edeceğim. 

OSMAN BÖLÜKBASI (Devamla) — Biti
yor Beyefendi. 

BAŞKAN —- Velev ki, bitecek olsun. Muh
terem arkadaşlarım; Yüce Meclisinizin daha 
önce almış olduğu bir Ikarar gereğince saat 19 
ela müzakerelerin kıtama ermesi gerekmektedir. 
Ancak, bu konuda Yüce Meclis yeniden bir ka
rar verirse o zaman Sayın Bölükbaşı'ımn konuş
ması bitinceye 'kaidar devamı mümlkün olabile
cektir. Bu baklandan... 

OSMAN BÖLÜKBASI (Devamla) — Pazar
lık belki olmaz ama dört sayfa var. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbası, elinizde yazı
lı olan metin bittiği anda konuşmanız bitiyor 
mu? 

OSMAN BÖLÜKBASI (Devamla) — Valla
hi bitirmeye çalışacağım, Reis Bey. (Gülüşme
ler) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Bölülkbaşı'nın elinde 'bulunan yazılı met
nin bitimine kadar Meclisin devamı hususunu 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miycnler... Kabul edilmiştir. Buyurunuz efen
dim. Sayfa ilâve otmiyce eksiniz. 

OSMAN BÖLÜKBASI (Devamla) — Cümle
nin bir kısmı okundu. Bir kısmına gelince ke
sildi. Müsaade buyurursanız cümlenin basın
dan başlıyayım. 

Amerika'yı, bunları bırakmalk istememesi 
halinde, bir savunma paktı olan NATO'nun 
gölgesinde mütecaviz emeller bcsıiyen bir Dev
let olarak suçlamak: ve bu Devletin, lideri bu
lunduğu bir ittifalkı yalnız t end i çıkarları em
rettiği ölçüde benimsediğini söylemek hiç de 
haksız bir hardket sayılamaz. Bu gerçekleri 
Amerika Hükümetine açıkça ifade etmiyen De
mirci Hükümeti, iki yıla yakın 'bir zamandan 
beri ele alınmış olan üsler meselesini sürünce
mede bırakmanın mesuliyetinden kendisini hiç
bir surette kurtaramaz. Şayet bu gerçekler 
ifade edilmiş de, Amerika NATO'nun gayeleri
ne aykırı ve Türkiye'nin varlığını tehdideden 
imtiyazlarına sarılmakta inadetmiş ise, b'öyle 
bir Devleti iyi niyetli dost ve müttefik saymak 
ve yarın için ona güvenmek şüphesiz mümkün 
olmaz. 

Kıbrıs'a yapacağımız 'haklı müdahalenin 
Ikarşısma, «Türkiye'nin müdahalesi için şartlar 
tekemmül etmemiştir. Müdahale ederseniz Gü
venlik Konseyine müracaat edeceğim. Bu ara
da Rusya size tecavüz ederse, NATO'nun Tür
kiye'yi müdafaa edip ctmiyeeeği hususu mütte
fikler arasında tezekkür edilmiş değildir.» gibi 
dostluğa ve diplomatik adaba yaikışnııyan bir 
üslubla Türkiye'ye tehditler yağdıran, NATO 
ittifakının işlemesini her hangi bir (mütecaviz 
Devletin"iddialarına tabi kılan gayrihükukî ve 
gayrisiyasi bir görüşle karşımıza çıkan Ameri
ka'ya, yukardan beri ifade ettiğimiz gerçekle
ri hatırlatmak ve vaktiyle şu veya bu Türk Hü
kümetinden elde ettiği imtiyazlardan vazgeç
mesini ondan istemek ve onu müspet biir kara
ra sevk edecdk birtakım davranışlar içine gir-
mdk, dayandığı çoğunluk bakımından değil, ta
şıdığı zihniyet ve kendisini teşkil edenlerin 
hüviyeti bakımından (kuvvetli olan her hangi 
bir Hükümet için hiçte güç olamazdı. 

Hakkını istemesini bilmiyene şüphesiz kim
se bir şey vermez. 

Amerikan üsleri mevzuu ortaya atıldığı gün
den beri, Amerika'nın imtiyazlarına âdeta ka
nat geren Demirci ve Hükümetinin böyle kuv
vetli bir hüviyete sahibolmadığını ve Ameri
ka'mın karşısına tesir edecek bir dikilme havası 
içinde çıikamıyacağmı kestiremiyeceği hususu 
esasen bilinmiyen bir şey değildi. 

Amerika'ya kaside okumak âdeta bugünkü 
Hükümet için bir siyasi programdır. Geçen yıl 
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Birleşmiş Milletlerde Amerika'nın sırf görünüşü 
'kurtarmak anestezi tesiri yapsın diye verdiği oy 
dolayısiyle Dışişleri Bakanımızın hiçbir lüzum 
ve zaruret yokken Amerika'nın sözde samimiye
tini savunması ve ona minnet 'buketleri sunma
sı hiç şüphesiz Hükümetin malûl bulunduğu. 
Amerika'ya her vesile ile kaside oîkumak za'fı-
mn ibret verici bir örneğini teşkil etmiştir. 

Muhterem milletvelkilleri; 
Sayın Sadi Koçaş'ın 9 Nisan 1965 tarihli 

soru önergesi üzerine, o zaman derhal ele alı
nan Amerikan üsleri konusu, aradan gecen itki 
seneye yalkm zaıman içinde Türkiye için müs
pet ve ferahlatıcı bir sonuca ulaştırılamamıştır. 
Mesele ne durumdadır. Bunu Meclis de, millet 
de 'bilmemektedir. 

Bu manzara karşısında, Hükümete hudut
suz bir mehil kredisi açmaya hakkımız yoktur. 

Meseleye el koymamız anlaşmaların mahiye
tini ve müzakerelerin seyrini öğrenmemiz lâ
zımdır ve Hükümete kesin ihtarlarda bulunma
lıyız. 

«Üs yok, tesis var, bu anlaşmalar meşru
dur. NATO ittifakı sözleşmesine dayanmak
tadır. Müzakere ettik, ediyoruz» gibi sözler
le meseleyi uyutan veya hafife alan bir Hükü
metin, Türk Milletini bir gün telâfimi imkân
sız bir zarar ile karşı karşıya getirmesine 
imkân vermemeliyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yeri gelmişken, 'gecen sene program müza

kerelerinde Amerikan üsleri mevzuu ortaya atı
lınca, Sayın Dcmirel'in, hiddetli 'konuşmasının 
sonunda Yüce Meclise hitaben söylediği şu söz
lere dikkatinizi çekeceğiz: 

Sayın Demire! şöyle demişlerdi: 
«Yurdumuzun savunması ile ve milletimizin 

kaderi ile hu kadar yakından ilgili olan bu 
meseleleri, Yüksek Meclisiniz isterse kapalı 
bir celse yaparsınız geliriz arz ederiz. 

Yüce Meclisiniz bu .meseleleri, kapalı bir 
celsede her zaman ariz ve amık görüşmek ve 
Hüküm etten malûmat talebetm.dk. mevkiinde
dir. Bunu yaptığınız takdirde Hükümet bü
tün dosyaları ile emrinize amadedir.» 

Sayın Dcmirel'in bu sözleri, Yüce Meclisin 
"kudretinin büyüklüğünü olduğu Ikadar onun 
mesuliyetinin ağırlığını ifade etmiş oluyor. 

Yarın bir emrivaki olursa Hükümete bir şey 

diyemezsiniz. Ben size (kapalı bir celse yapın, 
her şeyi arz edeyim dedim, sesiniz çıkmadı. 

O günden bugüne geçen 14 aylık zaman 
içinde cereyan eden ve 'konuşmamızın 'başından 
beri !kısmen belirtmeye çalıştığımız hâdiseler, 
üsler ve ikili anlaşmalar mevzuunu kapalı bir 
celsede ele 'almayı, anlaşmaların mahiyetini 
metinlere dayanaraik tesbit etmeyi ve Amerika 
ile yapıldığı söylenen müzakerelerin içyüzünü 
öğrenmeyi ve buma göre gerekli kararlara var
mayı daha büyülk bir zaruret haline getirmiş
tir. 

İktidar 'kendine güveniyorsa, Yüce Meclisin 
huzurunda bu meselelerin görüşülmesinden ka
çamaz. 

Yeri gelmişken bir hâtıramızı canlandırmak 
isterim. Bundan 15 yıl 'kadar evvel, ordumu
zun gerçek durumu hakkında istenilen bilgile
ri, o güne kadar olan orduya selâm, her şeyi ta
mam geleneği, yani gizlilik geleneğine, uygun 
olarak Bütçe Encümeninde vermek: istemiyen, 
şimdi Allah'ın rahmetine kavuşmuş olan, rah
metli Hulûsa Köymcn'e, o zamanın Millî Savun
ma Bakanına söylediğimiz şu söızleri anahatla-
riyle hatırlatmak isteriz. 

«Milleti harbe so'kmak yetkisi ve bununla 
birlikte mesuliyeti milletvelkilleri olarak bizle
re aittir. Ben bir harbin vasıtası olan ordumu
zun gerçek durumunu bilemezsem nasıl el kal
dırıp milleti harbe sürüklemenin mesuliyetini 
üzerimize alabilirim. Her türlü bilgi Hükümet
te olacak, mesuliyet de karanlık içinde bırakı
lan milletvekili erinde olacak. Böyle demokra
si anlayışı olmaz. Biz milletvekili olarak, da
vulu boynumuza takıp, çomağı Hükümetin eli
ne veremeyiz.»1 Bu haık'lı sözler karşısında mu
kavemet imkânımı ne ımerhum Millî Savunma 
Bakanı kendinde bulabilmiş, ne de o zamanın 
iktidar partisi milletvekilleri... 

Derhal gizli bir oturum yapılmasına karar 
verilmiş ve ilk defa Bütçe Encümeninde o za
mana kadar açıklanmıyan birçok mühim aske
rî bilgiler milletvekillerine verilmiştir. 

Biz de bu bilgilerle 'ordumuzun durumunu 
öğrenmenin ferahlığını o zaman hissettik; on-
beş sene evvel. Arkadaşlar, şimdi durum on
dan daha vahîm. O zaman memleketi harbe 
sokup, sokmamak imkânı bizim elimizde idi. 
Çünikü, üsler yoktu. Ama, şimdi üsler var, 
atom bombaları harekete geçti mi memleket 
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harbe girmiş demektir. Bizim hiçbir yetkimiz 
kalmaz. Yetkimiz nazari olarak kitapta ka
lır. 

Naklettiğimiz bu hâtıranın üzerinden 15 se
ne geçmiştir. Türkiye buhranlar denizinden 
çalkalama çalkalama bugüne gelmiştir. Allah 
yenilerinden 'korusun. 

Bu merhalede, Hükümet programının müza
keresinde «Bir (kapalı oturum yaparsınız, her 
türlü bilgiyi size arz ederiz.» diye 'konuşan 
Başbakan, Hükümeti ve dayandığı çoğunluk 
bu gensorumuzu kabulden, bunun Amerikan 
üsleri ve ikili anlaşma!ar]a alâkalı kısmımın ka
palı 'bir oturumda görüşülmesinden kaçmamaz. 

Aksi takdirde, Hükümet de, A. P. G-rupu da 
vatanı tehlikeye düşürmek itmamından kendi
lerini kurtaramazlar. 

Muhterem milletvekilleri; 
Başta Adalet Partisi Grupu olmak üzere 

bütün parti gruplarım ve 'diğer milletvekilleri
ni, Millet Partisi Meclis Grupu tariihî bir göre
ve çağırmaktadır. Kararınızın sizlere şeref ve 
Türk Milletine de güven ve huzur'sağlanmasını 
Cenabı Haktan niyaz eder, hepinizi partimi ve 
grupum adına saygılarımızla selâmlarım. (Sağ
dan ve ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kumluna 
iki asıl ve bir yedek üyelik için yapılan seçi
min neticesini okutuyorum. 

Yüksek B aşkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 

iki asıl ü'yelik için yapılan 5 nci tur seçime (202) 
üye katılmış ve neticede ilişik listede isimleri 
bulunan zatlar hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Süleyman Çağlar Yunus Koçak 

Manisa Konya 
Üye 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Necati Benderlioğlu 
Rahmi Ergil 
Ali Solak 
Celâl öncel 
Sabiha Taşcıoğlu 
Hasan Gebizli 
Fuat Bilgin 
Reşat Ertün 
Ali Gencer 
BAŞKAN — İsimlerini 

99 
98 
52 
52 
19 
13 
7 
1 
1 

okuttuğum bütün 
üyeler gerekli oy çoğunluğu sağlıyamıamışlar-
dır. Bu sebeple seçim gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulumda açık bulunan 

bir yedek üyelik için yapılan 5 nci tur seçime 
(201) üye katilmiş ve neticede aşağıda ismi bu
lunan zatlar hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kasım. Önadım Cemal Güven 
Bursa Urfa 

Üye 
Atalay Akam 

Urfa 
Mesut Alpaz 112 
A. Osman Uzum 56 
Bahri Paşaoğlu 17 
Fuat Eribol 8 
Ali Gem cer 4 
İptal olunan ' 4 

BAŞKAN — İsimleri okunan adaylar ge
rekli oy çoğunluğunu sağlayamamışlardır. Bu 
sebeple seçim, gelecek birleşimde tekrar icra 
edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, gensoru önergesi üze
rinde, bundan böyle gruplar adına konuşacak 
arkadaşlarımız da var. Vakit, daha önce Mec
lisçe kararlaştırılan saati çoktan geçmiştir. Bu 
sebeple Birleşimi 5 Ocak 1967 Perşembe günü 
saat 15.00 te toplanmak üzere, kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,12 

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

1, — İzmir Milletvekili Mustafa Uy ar'm, em
niyet mensuplarının, nakil yönetmeliğine göre, 
yeni âmir olan bir kimsenin doğrudan doğruya 
birinci sınıf kazalarda amirlik yapmasının müm
kün olup olmadığına dair sorusu ve İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/69) 

8 . 2 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygıyla rica ederim. 

Mustafa Uyar 
İzmir Milletvekili 

Halen Bergama Emniyet Âmiri bulunan Os
man Kartaz : 

1. Kaşkomiser olarak, Bergama'ya hangi 
tarihte nakledilmiş idi? 

2. Bergama'da kaç ay bu görevde bulunduk
tan sonra, terfian Taşköprü Emniyet Amirliğine 
hangi tarihte nakledilmiştir? 

3. Osman Kartaz'm Emniyet Âmiri olarak 
nakledildiği Taşköprü'ye hiç gitmediği, daimî su
rette rapor almak suretiyle bir yılı mütecaviz bir 
zamandan beri Bergama'dan hiç ayrılmadığı söy
lenmektedir. Bu husus doğru ise, mumailey kaç 
defa, hangi doktor ve hastanelerden ne kadar 
müddetli raporlar almıştır? 

4. Uzun süre devam eden raporlu zamanım 
Bergama'da daima A. P. lilerle birlikte içki 
âlemlerinde ve siyasi gezilerde geçiren muma
ileyh, bir gece yine bir A. P. linin verdiği kuzu 
ziyafetinden sonra, Çamlı Parkta kaymakamın 
ve hâkimlerin bulunduğu kalabalık bir topluluk
ta halkın huzurunu kaçıracak şekilde ana avrat 
küfretmek suretiyle, vatandaşın kanunlara saygı 
göstermesini temin ile görevli olan bu şahıs ka
nuna saygısızlığı bizzat yapmış ve daima, «ben 
burada nasıl olsa kalacağım, bakın göreceksiniz^» 
demek suretiyle de, halkı tehdideder olmuştur. 

Söylendiğine göre, seçimlerden sonra, içle
rinde Osman Kartaz'm da bulunduğu Bergama 
Heyeti Ankara'ya gelip İçişleri Bakanını ziyaret 
ederek Osman Kartaz'm Bergama'da kalması 

hususunda ricada bulunmuş ve Sayın Bakan da 
bu heyete; «Başımda iki belâ var, biri Ankara 
Emniyet Âmiri, Osman Zaim ki, bu, ihtilâlde 
ben belediye başkanı iken beni ranzalarda yatı
rarak eziyet etmişti, ikincisi de Emniyet Genel 
Müdürüdür, bir de şimdi Bergama çıktı. Osman 
Kartaz'a hitaben : Bergama'da kalacaksın, şim
dilik rapor al, alamazsan ben alırım. Emniyet 
Genel Müdürünü değiştirdikten sonra seni Ber
gama'ya naklederim» demiş olduğu Bergama'da 
ısrarlı bir dedikodu halinde dillerde dolaşmakta
dır. 

Hakikaten, Emniyet Genel Müdürnünün de
ğiştirilmesinden sonra, geniş çapta yapılan son 
nakil kararnamesi ile, Osman Kartaz'm Bergama 
Emniyet Amirliğine nakledilmiş olması, söylen
tileri doğrul amaktadır. 

Sayın Bakana atfen söylenen sözler doğru 
mudur? Ve Bakan bu nakil hakkında ne bilmek
tedir? 

5. Emniyet Menspplarının Nakil Yönetme
liğine göre, yeni âmir olan bir kimsenin doğru
dan birinci sınıf kazalarda amirlik yapması müm
kün müdür? Değilse Osman Kartaz'm Bergama'
da kalmasının hukukî mesnedi nedir? 

6. Her türlü davranışı ile partizan damga
sını yemiş bulunan Osman Kartaz'm Bergama'
da kalmasının mümkün kılınmasının partizanca 
bir nakil olmadığı iddia edilebilir mi? 

7. Sayın Bakana atfen söylenen sözleri, Sa
yın Bakan ret ve inkâr ettiği takdirde, böylece, 
Sayın Bakanı da müşkül mevkide bırakacak şe
kilde muhayyel konuşmalar uyduran bir kimseyi 
Emniyet Amirliğinde tutmayı Saym Bakan hoş 
karşılıyabilecek midir? Veya böyle bir konuşma 
olmuş ise, bunları ifşa eden kimsenin amirlikte 
görevine devam etmesini mümkün görecek midir? 

8. Söylendiğine göre, C. II. P. ileri gelen
leri yalnız karşılaşınca onlara küfür etmek sure
tiyle asayişi ihlâl eden ve yukarda mâruz şekil
de türlü şaibeler altında bulunan bir kimsenin 
aynı yerde âmir olarak kalmasında fayda var 
mıdır? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 28 . 12 . 1966 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 3. 
Şube : A. 1, 152612 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 2 . 1966 gün ve Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 7 - 69/1286 - 5647 sayılı 
yazı. 

Emniyet men'suplarının, Nakil Yönetmeliği
ne göre yeni âmir olan bir kimsenin doğrudan 
doğruya birinci sın<ı'f kazalarda amirlik yapma
sının mümkün olup olmadığına dair İzmir Mil
letvekili Saym Mustafa Uyar tarafından veri
len yazılı soru önergesine cevabımı arz ediyo
rum : 

1. Halen Bergama Emniyet Âmiri Osman 
Kartaz, İzmir Karşıyaka Başkomiscri iken 5442 
sayılı İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin 
(Ç) fıkrasına tevfikan Valilikçe 15 . 1.1964 ta
rihinde Bergama ilçesine atanmış ve 31 . 1.1964 
tarihinde göreve başlamıştır. 

2. 5 .5 .1964 günlü kararla Emniyet Amir
liğine terfi ettirilmiş 10 12 .1964 günlü kararla 
da Taşköprü Emniyet Amirliğine tâyin edilmiş
tir. Bu duruma göre, Taşköprü'ye atanma tari
hine kadar (10) ay (10) gün Bergama'da hiz
met görmüştür. 

3. İlişiği kesilmeden Bergama Devlet Has
tanesi Sağlık Kurulunun 17 .12 .1964 günlü ra
poru ile 3 ay, İsparta Devlet Hastanesi Sağlık 
Kurulunun 19 .3 .1965 günlü raporu ile (20) 
gün, İzmir Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunun 
16 . 4 . 1965 günlü raporu ile (2) ay 20 gün, 
Bergama Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunun 
5 . 7 . 1965 ve 23 . 8 . 1965 günlü raporları ile 
4. ay 15 gün, Karşıyaka Hariciye Polikliniği Ha
riciye Mütehassısı tarafından verilen 25.12.1965 
günlü raporla 15 gün, Bergama Devlet Hasta
nesi Sağlık Kurulunca verilen 7 . 1 . 1966 günlü 
raporla 15 gün istirahat almıştır. Sağlık ve se
nelik izin yekımu (1) sene (1) ay (25) gündür. 

4. Osman Kartaz'm izinli bulunduğu süre 
içinde, siyasi gezilere iştirak ettiğine, Çamlı 
Parkta halkın huzurunu kaçıracak şekilde küf
retmek ve (Ben burada nasıl olsa kalacağım) 
demek suretiyle halkı tehdldettiğine dair Ba
kanlığa her hangi bir şikâyet ve ihbar intikal 
etmemiştir. 

Ayrıca Osman Kartaz hiçbir suretle muhata
bım olmamıştır. Adı geçenin sicili üzerinde il
gililerce yapılan incelemede; Taşköprü'ye nak
lini zaruri kılacak bi'r sebebe raslannıamış, Sağ
lık durumu da nazara alınarak Bergama'da ip
kası cihetine gidilmiştir. 

5. Emniyet Mensuplarının Nakil Yönetme
liğinde, yeni emniyet âmirlerinin çalıştırılacağı 
yerleri tahdideden her hangi bir hüküm yoktur. 
Osman Kartaz Bergama Emniyet Amirliğine 
benim Bakanlık mesuliyetini deruhde etmemden 
Önce tâyin edilmiştir. 

6. Son defa Osman Kartaz hakkında yap
tırılan incelemede; her han'gi bir suçuna tesa
düf edilmemesine rağmen idari tedbir olarak 
yeri değiştirilmiştir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhaliin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Nevşehir Belediye Başkanlığı ta
rafından, son aylar içinde, 6785 sayılı İmar Ka
nununun 50 nci maddesine dayanılarak kaç ev 
ve dükkân yıktırılmış olduğuna dair İçişleri Ba
kanından sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/207) 

29 . 7 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygıyla dilerim. 

Nevşehir Milletvekili 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu 

1. Nevşehir Belediye Başkanlığı tarafından 
son aylar içnde 6785 sayılı İmar Kanununun 
50 nci maddesine dayanılarak kaç ev ve dükkân 
yıktırılmıştır? 

2. Yıktırılan ve yıktırılması için teşebbüse 
gc'çilon ev ve dükkânlar için sahiplerine mezkûr 
maddede gösterilen süreler verilerek usulüne 
uygun tebligat yaptırılmış mıdır? 

3. Yıktırılan ve yıktırılması için sahipleri 
tazyik edilen ev ve dükkânlar için İmar Kanu
nunun 50 nci maddesinde şart koşulan fen he
yetinde yahut fen adamından rapor alınmış 
mıdır ? 
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4. İmar Kanununun 52 nci maddesi trafik 
bakımından yahut şehir estetiğini bozan (enkaz) 
ve (birikintilerin) kaldırılması hususunda bele
diyenin mal sahibine tebligat yapabileceğini 
âmir olduğu halde, bu maddenin binaların biza
tihi kendisine uygulanmak istenirinin sebebi ne
dir ve bu kanuna aykırı uygulama niçin yapıl
maktadır? 

5. Vatandaşlara gece yarısı tebligat yapıl
masını, birkaç saat mehil verilmesini kanuna 
uygun buluyor 'musunuz? 

6. îmar Kanununun 50 ve 52 nci maddesini 
yanlış uygulamakta olan Nevşehir Belediyesi 
sorumluları için vâki şikâyetler ne gibi muame
le görmektedir ve Bakanlığınız bu konuda ne 
düşünmektedir? 

T. C. 
îmar ve îskân Bakanlığı 

Özel Kalem Md. 17 . 12 . 1966 
Sayı : 19/2696 

Konu : Sayın Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun yazılı sorusu hak
kında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlıgi : 1. İçişleri Bakanlığına -gönderilen 

4 .8 .1966 ,gün ve 2643/14174 - 7/207 .sayılı ya
zınız. 

2. İçişleri Bakanlığının : 
a) Başkanlığınıza arz edilen 20 . 9 .1966 

gün ve 621 - 2 - 30'2 - 9/16303 sayılı, 
b) Bakanlığımıza gönderilen 20 . 9 . 1966 

gün ve 621. 2 . 302 - 9/16269 sayılı, 
c) Yine Bakanlığımıza gönderilen 2.12.1966 

gün ve 621 - 2 - 30(2 - 9/22058 sayılı yazıları. 
3. 5 . 10 . 1966 gün ve 70/23-7957 sayılı 

yazımız. 
Nevş'ehir Belediye Başkanlığı tarafından son 

aylar içinde 6785 sayılı Kanunun 50 nci madde
sine dayanılarak yıktırılmış olan ev ve dükkân
lar hakkında, Nevşehir 'Milletvekili ıSaıym Salâ-
hattin Hakkı Esatoğlu tarafından içişleri Ba
kanlığınca cevaplandırılması istenen yazılı soru 
önergesinin, adı geçen valilikten alınan bilgiye 
istinaden hazırlanan cevabından 3 nüsha ilişik
te sunulmuştur. 

Gereğini arz öderim. 
îmar ve îskân Bakanı 
Haldun Menteşeıoğlu 

Nevşehir Belediyesince, son aylar zarfında 
6785 sayılı Kanunun 50 nci maddesine (dayanı
larak : 

Gayrimciskûn halde 5 ev ile 4 adedi Hazine
ye aidolmak üzere 15 dükkân ve 2 ahırın tama
men, 

59 dükkân ile 56 bahçe veya avlu duvarının 
da kısmen yıktırılmış olduğu, 

Valilikten alman bilgiye göre : 

Yıkım işlerinin fennî raporlara istinadettiği, 

ilgililerine lüzumlu tebligatın usulüne uygun 
olarak veya gündüz yapıldığı, 

Ayrıca, ilgililerden hiçbirinin, belediyenin 
bahis konusu tasarrufu hakkında, gerek Danış
tay nezdinde, gerekse mahallî mahkemelere mü
racaat ederek, her hangi bir itirazda bulunma
dıkları anlaşılmıştır. 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nm Kulu ilçesi Tavşançalı kasabasının ne 
zaman içme suyuna ve elektriğe kavuşturulacağı
na dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı İbrahim Deriner ile İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevapları (7/250) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun, imar ve iskân Ba

kanı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile dilerim. 

Konya 'Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. Kulu ilçesinin 'Taıvşamçalı kasabasına ait 
içme suyu için iller Bankasınca hazırlanan pro
je ne safhadadır? Devlet Su İşlerinin bu yolda 
bir çalışması var mıdır? Taıvşançalı kasabası ne 
zaman içme suyuna kavuşacaktır? 

2. Tavşançalı kasabasının çok yakınından 
geçen Hirfanlı Konya enerji nakil hattından, 
Tavşançalı kasabasına cereyan verilmesi müm
kün değil midir? 

4 000 nüfuslu bu kasabanın elektriklendiril-
mesi için ne yapılacak ve hangi tarihle elektrik 
verilecektir? 
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T. C. 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar 

Bakanlığı 8.12.1966 
Müsteşarlık Yazı İşleri 

Bürosu 
Sayı : 02/8012/5419 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 11 . 1966 gün, Kanunlar Mü

dürlüğü : 7/250/3054/17575 sayılı yazınız. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «Kon
ya'nın Kulu ilçesi Tavşançalı kasabasının ne 
zaman içme suyuna ve elektriğe kavuşturulaca
ğına mütedair» yazılı soru önergelerinin Bakan
lığımızı ilgilendiren 2 nci maddesine ait soru 
önergesi cevabı ilişiktir. 

Soru önergesinin içme suyu ile ilgili 1 nci 
maddesi İmar ve İskân Bakanlığınca cevaplan
dırılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanı 

İbralhim Deriner 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «Kon
ya'nın Kulu ilçesi Tavşançalı kasabasının ne 
zaman içme suyuna ve elektriğe kavuşturula
cağına mütedair» yazılı soru önergelerinin Ba
kanlığımızı ilgilendiren 2 nci maddesine ait soru 
önergesi cevaibı aşağıdadır : 

Tavşanlı «Öımeranlı» kasaJbasma yakınından 
ge^en Hirfanlı - Konya hattından ceryan ve
rilmesi, yeni ve palhalı bir trafo inşasını ica-
bettirdiğinden mümkün değildir. 

Ancak Tavşançalı Cihanbeyli'de tesis edi
lecek trafodan, Tavşançalı ve Kulu istikame
tinde çekilecek olan 35 kilovatlık hattan besle
necektir. 

Bakanlığıma bağlı Elektrik İşleri Etüt İda
resince hazırlanan 1967 yılı yatırım programı 
tasarısında inşası teklif edilmişse de bütçe im
kânları yüzünden programa alınamamıştır. 

| T. O. 
İmar ve İskân Bakanlığı 17,12.1966 

Özel Kalem Md. 
Sayı : 19/2695 

Konu : Sayın Nazif Kurucu'nun 
I yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 22 . 11 . 1966 gün ve 7/250-3054/ 

17575 sayılı yazı. 
Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'nun, 

Konya iline bağlı Tavşançalı ilçesinin su ve 
elektrik durumu ile ilgili olarak Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığıma 
yöneltmiş bulundukları yazılı soru önergesinin, 
Bakanlığımla ilgili 1 nci maddesinin cevaibı 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

I Konya iline bağlı Kulu ilçesinin Tavşançalı 
'kasabasının içme suyu ihtiyacının karşılanması 
mevzuunda, belediyesinin 19 . 9 . 1966 gü-

I nünde İller Bankasına vâki talebi üzerine, 
I bankanın ilgili bölge müdürlüğünce durum 

malhallinde tetkik edilmiş ve bir rapor tanzim 
olunmuştur. 

Buna göre, kasabanın içme suyu ihtiyacı
nın mebbalardan temininin mümkün olamadığı, 
yeraltı suyundan temini yoluna da gidilemi-
yeceği anlaşılarak, daha geniş etütler yapıl
ması gerektiği neticesine varılmıştır. 

Bankaca devam edilecek olan bu etütler so
nunda, ihtiyacı karşılıyacak miktarda suyun 
temininden sonra proje tanzimine geçilecektir. 

4. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikba§'ın, 
Kütahya'da mevcut Azot Sanayii T. A. §. tesis
lerinin tevsii ihalesinde cereyan eden muamele
lerin tahkik konusu yapıldığının doğru olup 
olmadığına dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un yazılı cevabı (7/255) 

30 . 11 . 1966 

I Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
I Fethi Çelikbaş 
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Azot Sanayii T. A. Ş. nin Kütahya'da mev
cut tesislerinin tevsiatı ihalesinde cereyan eden 
muamelelerin tahkik konusu yapıldığı söylen
mektedir. 

1. Bu söylenti doğru mudur? 
2. Doğru ise, tahkikat sonucu vazifelerini 

iyi yapmadıkları belirtilenlerden halen yetkili 
ve sorumlu mevkilerde çalıştırılanlar var mıdır? 
Varsa, mütaakıp ihaleler bakımından, Bakanlık 
bunda her hangi bir mahzur görmez mi? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

IMüsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/668 

30 . 12 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İği : 3 . 12 . 1966 tarih 255, 3171/18137 ve 

Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 7/226, 
2813/15825 sayılı yazıları : 

'Burdur Milletvekili Fethi Gclikbaş'm «Kü
tahya'da mevcut Azot Sanayii T. A. Ş. tesisleri
nin tevsii ihalesinde cereyan eden muamelelerin 
tahkik konusu yapıldığının doğru olup olmadı
ğına» dair yazılı soru önergesine cevabımız ili
şik olarak, sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut 

Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm «Kütah
ya'da mevcut Azot Sanayii tesislerinin tevsii 
ihalesinde cereyan eden muamelelerin tahkik 
konusu yapıldığının doğru olup olmadığına» 
dair yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı 

cevabıdır 
Soru : 1. Azot Sanayii T. A. Ş. nin Kütah

ya'da mevcut tesislerinin tevsiatı ihalesinde ce
reyan eden muamelelerin tahkik konusu yapıl
dığı söylenmektedir. 

Bu söylenti doğru mudur ? 
Cevap : 1. Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Mü

dürlüğüne ait Kütahya Azot İşletmelerinin tev
sii ile ilgili' muameleler bütün safhaları ile tet
kik ve tahkik ettirilmektedir. 

Soru : 2. Doğru ise tahkikat sonucu vazi
felerini iyi yapmadıkları belirtilenlerden halen 
yetkili ve sorumlu mevkilerde çalıştırılanlar var 
mıdır? Varsa, mütaakıp ihaleler bakımından 

Bakanlık bunda her hangi bir mahzur görmez 
mi? 

Cevap : 2. Bugüne kadar yapılan inceleme
ler ve soruşturma neticesinde : 

a) 1963 yıllık programı icra plânına göre 
1963 yılında bitirilmesi gereken proje çalışmala
rının ancak 9 . 6 . 1964 tarihinde tamamlanabil
diği, 

b) 1965 yılı başında yapılması icabeden iha
lelerin ancak 20 . 11 . 1965 tarihinde yapılabil
diği, 

c) Vâki gecikmelerden dolayı Azot Sanayii 
T. A. Ş. nin uğradığı zarar tesbit ettirilmekte
dir, 

d) Vukubulan gecikmeden ve bu gecikme 
yüzünden Azot Sanayii T. A. Ş. nin uğradığı 
zarardan, Şirketin o zamanki Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Başkanı bulunan Burhan Alpa-
gut ile Teknik Genel Müdür Muavini Asım Man
tıkçı'nm sorumlu bulundukları ve zararın bun
lara tazmin ettirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

Burhan Alpagut, daha önce Azot Sanayii 
T. A. Ş. Genel Müdürlüğü görevinden alındığın
dan, hakkında idari bir tedbir ittihazına lüzum 
kalmamıştır. 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü Da
nışma Kurulu Üyesi bulunan Asım Mantıkçı ise 
hakkında yapılan tahkikat raporu münderecatı 
gereğince Yönetim Kurulunun 24 . 12 . 1966 ta
rih ve 47/360 sayılı Kararı ile bu görevinden 
alınmıştır. 

Adı geçenler hakkında gerekli cezai ve hu
kuki işlemlerin yapılması hususunda Genel Mü
dürlüğe talimat verilmiştir. 

Yatırımın ihale safhasında Kütahya İşletme
leri Müdürü ve aynı zamanda tevsii tekliflerini 
İnceleme Komisyonu Üyesi bulunan şimdiki Ge
nel Müdür Dündar Kalabalık ile mezkûr heye
tin diğer üyeleri hakkındaki tahkikat devam 
etmektedir. 

5. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
1965 yılı içinde ihracedilen tütün miktarına ve 
dolar olarak ortalama iütün ihraç fiyatına dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/260) 
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3 . 12 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandrıılmasına delâlet Du
yurulmasını arz ve rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erten 

1. Ocak 1965 ve 31 Aralık 1965 tarihleri iti
bariyle tütün ihraç miktarı ve dolar olarak kilo 
başına ortalama ihraç fiyatları nedir ve aynı 
devrede rakibimiz olan Yunanistan, Yugoslavya 
ve Bulgaristan'ın ihraç miktarları ve ihraç fi
yatları ? 

2. 1 Ocak 1966 ve 30 Kasım 1966 tarihleri 
arasında tütün ihraç miktarı ve kilo başına do
lar olarak ortalama fiyatlar ve aynı devrede 
rakibimiz olan Yunanistan, Bulgaristan ve Yu
goslavya ihraç miktarı ve ortalama fiyatları ne
dir? 

"3. 1 Aralık 1966 tarihinde bölgeler itibariy
le tütün stok miktarı nedir ? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Dıış'tiiıcarıert) Daineısii 
Sulbe neınızi ve Nıo. 

i322.420.lili 
5/22944 31 . 12 . 1966 

Könıu : Manisa Millet-, 
vekili Muammıer Erten 
tarafımdan verilen ya
zılı soru önergesi hafc-< 
ünnida. 

'Mii'Bet MediM Baışlkanjlığııma 
İlgi : 7 Analık 1966 tarih ve 7/1260 - 3210/ 

18284 sayılı yazıları. 

1905 yılı içinJde yurdumuzdan ihraeedilen 
ıtıüitün ımikıtarı ve dolar olaraJk orifcalama ihraç fi
yatları halMkm'daki Manisa Milletvekili Muaraı-
imer Er ten'in yazıdı soru öniergeısine verilen ae-* 
vapllaır ilişlilktte saygı ile arız olunmuştur. 

Saldılk T. Müfitüloğlu 
'Ticareti; Balkanı 

Soru önergesi ve verilen cevaplar 
Soru 1 — Ocak 1965 ve 31 Aralık 1965 ta

rihleri itibariyle tütün ihraç miktarı ve dolar 
olarak kilo başına ortalama ihraç fiyatları ne
dir ve aynı devrede rakibimiz olan Yunanistan, 

Yugoslavya ve Bulgaristan'ın ihraç miktarları ve 
ihraç fiyatları 

Cevap 1. —• 1965 yılı tütün ihracatımız (Ra
kiplerimizle mukayeseli olarak) 

Türkiye 
Vasati fiyat 

Ton 1000 $ Kg./$ 

64.291 88 479 1,38 
Yunanistan 

Vasati fiyat 
Ton 1000 $ Kg./$ 

71 420 110 392 1,54 
Bulgaristan 92 300 Ton 
Yugoslavya 25 000 Ton 

Not : Bulgaristan ile Yugoslavya ihracatı hak
kında daha fazla malûmat temin edilememiştir. 

Soru 2. — 1 Ocak 1966 ve 30 Kasım 1966 
tarihleri arasında tütün ihraç miktarı ve kilo 
başına dolar olarak ortalama fiyatlar ve aynı 
devrede rakibimiz olan Yunanistan, Bulgaristan 
ve Yugoslavya ihraç miktarı ve ortalama fiyat
ları nedir? 

Cevap 2. — 1 Ocak 1966 - 31 Ekim 1966 ta
rihleri arasındaki tütün ihracatı : 

Türkiye 
Vasati fiyat 

Ton 1000 $ Kg./$ 

54 015 67 542 1,25 
Yunanistan (*) 

Vasati fiyat 
Ton 1000 $ Kg./$ 

40 832 64 904 1,58 

(*) Not : 

1. Kasım ayına ait rakamlar temin edileme
diğinden (10)_ aylık İhracatımız kaydedilmiştir. 

2. Yunanistan'ın, 1966 yılına ait ilk sekiz 
aylık tütün ihracatı rakamları temin edilebil
miştir. 

3. Bulgaristan İle Yugoslavya'nın 1966 yı-
I • tına ait tütün ihracat rakamları mevcut değildir. 
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Soru 3. —> 1 Aralık 1966 tarihinde bölgeler 
itibariyle tütün stok miktarı nedir? 

Cevap 3. — 1.12.1966 tarihinde tütün stokla-
rımız : (Ton 

Bölgeler 

Ege 
Marmara 
Karadeniz 

olarak) 
Tüccar 
elinde 

34 535 
4 925 
9 043 

Tekel 
elinde 

44 276 
14 732 
15 620 

Yekûn 

78 811 
19 657 
24 663 

T.O. 
Tarım Bakanlığı 

Şb. Md. Bakanlık Müşavirliği 
özel Kalem Müdürlüğü 

1238/362 

Konu : Sayın Kâzım 
önergesi hakkında 

48 503 74 628 123 131 

1. Yukarda stok olarak gösterilmiş bulunan 
miktarın bir kısmının satılmış olduğu ve fakat 
henüz tescile intikal etmediği öğrenilmiştir. Bu 
itibarla halihazır kabili ihraç tütün stokumuzun 
miktarı daha az ve meselâ 100 000 tonun altın
da hesaplanmaktadır. 

27v 4-.Kasım 1966 tarihi itibariyle Yunanis
tan'daki kabiîîHhraç stok miktarı 44 945 tonu 
eski yıllar mahsulü olmak üzere, tüccar ve Devlet 
elinde yaklaşık olarak 95 000 tondur. 

3. Bulgaristan ve Yugoslavya stokları hak
kında bilgi temin edilememiştir. 

6. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Turhal Şeker Fabrikasının, pancar yıkama ha
vuzundan, Yeşilırmak havzasına dökülen sularla 
sulanan bağ ve bahçelerin harabolduğu iddiaları
nın doğru olup olmadığına dair sorusu ve Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/262) 

5 . 12 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurmanızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Amasya Milletvekili 

Kâzım Ulusoy 

Turhal Şeker Fabrikası pancar yıkama havu
zundan Yeşilırmak havzasına dökülen pancar 
yıkanmış sularda «Nemetod» hastalığı görülmek
te ve Amasya - Turhal arasındaki 60 Km.lik me
safedeki Yeşilırmak'tan alman sularla sulanan 
bağ ve bahçeleri harabetmekte, meyva ağaçlarını 
kurutmakta, sebzelerin verimini her sene düşür
düğü iddia edilmektedir. Bu iddia ne derecede 
-doğrudur? Doğru ise Bakanlık bu mahzurların 
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giderilmesi için Bakanlıkça ne gibi tedbir düşü
nülmektedir? 

31.12.1966 

Ulusoy'un 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 7.12.1966 gün Genel Sekreterlik Kanun

lar Müdürlüğü 7/262-3213/18289 sayılı yazı. 
Turhal Şeker Fabrikasının, pancar yıkama-

havuzundan, Yeşilırmak havzasına dökülen su
larla sulanan bağ ve bahçelerin harabolduğu id
dialarının doğru olup olmadığına dair Amasya 
Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy'un yazılı soru 
önergesi tetkik edildi. Konuya ait cevaplarımız 
aşağıdadır. 

1. Bilhassa sebze, meyva, narenciye ile şe
ker pancarına ve hububata arız olan Nematod 
zararlısı ile mücadele konusuna gereken önem 
verilmektedir. Bu cümleden olarak Nematod 
üzerinde Zirai Mücadele enstitülerimizce uzun 
senelerden beri ilmî araştırmalar yapılmaktadır. 
Konu tatbikat yönünden 1964 yılında ele alın
mış olup Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlü
ğü ve Bakanlığın ilgililerinin iştirakiyle yapılan 
toplantıda : 

A) Nematod konusu üzerinde Zirai Müca
dele enstitülerimizce yapılan ilmî araştırmalara 
önemle devam edilmesi, 

B) Kültürel tedbirler alınması, bu arada; 
Müstahsilin zararlı konusunda eğitil-a) 

mesi, 
b) 
C) 

Münavebe usulünün tatbik edilmesi, 
Amasya Şeker Fabrikasının pancar 

ekim bölgesinde Nematodlu sahalar bulunduğun
dan, fabrikaya gelen pancarlarla bir kısım Ne-
matodun girmesi ve yüzdürme suyu ile nehire 
karışması, böylece bu nehirden sulama yapan 
tarlaların Nematodla bulaşmasının düşünüldüğü, 
ancak mezkûr fabrikadaki suyun fabrika içeri
sinde mütaaddit defalar devrettiği ve bu suyun 
diğer gayeler için klorla muamele edildiği, bu ha
le göre pancarlar üzerinde gelip nehre dönen ça-
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murlarda canlı Nematodun bulunup bulunmadı
ğının şeker fabrikaları lâboratuvarınca araştı
rılması, 

D) Yurdumuzun muhtelif bölgeelrinde her 
sene demonstrasyon mahiyetinde ilâçla mücade
lenin yapılması kararlaştırılmıştır. 

2. Bu yönde Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş. Genel Müdürlüğünden alman 2.3.1965 gün 
ve 4889 sayılı yazıda; Amasya sahasında sula
manın hemen hemen kesildiği Eylül ayından 
itibaren pancar yıkama ve yüzdürmede kullan
mak üzere bir miktar suyu Şeker Fabrikası Ters-
akan ırmağından aldığı, bu suyun fabrikada 
mütaaddit defa devrettirildiği ve bu esnada içe
risindeki ve çevresindeki her türlü canlıları öl
dürmek için bol miktarda klor ile dezenfekte 
edilmekte olduğu, lâboratuvarda yapılan mik
roskobik muayenelerde, ilaçlanmış olarak fab
rikada kullanılan su içerisinde canlı Nematod'a 
rasla.nm adı ğı bil dirilmektedir. 

Netice olarak : 
a) Turhal Şeker Fabrikasında kullanılan su, 

klorla muamele gördüğünden Nematod zararlısı
nın bulaşmasında her hangi bir rolü olmamak
tadır. 

b) Esasen Turhal Şeker Fabrikasının faa
liyet devresi meyva ve sebze sahalarının sulama 
mevsiminden sonradır. 

c) Pancar sökümü Şeker Şirketi elemanla
rının nezareti altında yapılmakta, Nematod arazı 
gösteren bitkiler imha edilmektedir. 

d) Her sene yurdumuzun muhtelif bölgele
rinde Bakanlığımızca bu zararlıya karşı ilâçla 
demonstrasyon çalışmaları yapılmakta, mücadele
nin müstahsıla benimsetil m esine çalışılmaktadır. 

e) Adı geçen zararlı ile mücadelede müna
vebe ve dahilî karantina önemli bir. rol oynadı
ğından bu husus her türlü vasıtalardan istifade 
edilmek suretiyle müstahsıla duyuru.'! m akta dır. 
Zirai ilâçlı mücadele bugünkü hali ile biraz pa
halıya mal olduğundan müstahsılca kolaylıkla 
benim sen m em ektedir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini saygılarımla 
arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Bağdaş 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Y.8.E. Kastamonu şubesinde, sahte 
evrak tanzimi ve zimmete para geçirme suçları 

konusunda yapılan müfettiş soruşturması sonu
cunun ne olduğuna dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakanı Sabit Osman Ovcı'nın yazılı cevabı 
(7/270) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı arz ve rica ederim. 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
Adana Milletvekili 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su, Elektrik Genel 
Müdürlüğünün (Y.S.E.) Kastamonu şubesinde 
çalışan Rıza Arat, Zeki Yücel ve Remzi Somun-
cuoğlu haklarında vâki şikâyet üzerine, sahte 
evrak tanzimi ve zimmete para geçirme suçla
rından dolayı Bakanlık Y.S.E. Genel Müdürlüğü 
tarafından gönderilen müfettişçe yaptırılan 
tahkikat, elde edilen deliller nedir? Ne netice 
vermiştir? Suçlular hakkında Bakanlıkça'ne gibi 
işlem uygulanmıştır? 

T.C. 
Köy işleri Bakanlığı 30.12.1966 

Müsteşarlık 
Sayı : 2006-22688 

Konu : Adana Milletvekili Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'mm yazılı 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13.12.1966 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/270-3291/18625 sayılı 
yazıları. 

Y.S.E. Kastamonu şubesinde, sahte evrak tan
zimi ve zimmete para geçirme suçları konusunda 
yapılan müfettiş soruşturması sonucunun ne ol
duğuna dair Adana Milletvekili Sayın Kemal 
Sarıibrahimoğlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin cevabının ilişikte sunulduğunu arz 
ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
Sabit Osman Avcı 

Y.S.E. Kastamonu Şubesinde sahte evrak tan
zimi ve zimmete para geçirme suçları konusunda 
yapılan müfettiş soruşturması sonucunun ne ol
duğuna dair Adana Milletvekili Sayın Kemal 
Sarıibrahimoğlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 
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Y.S.E. Genel Müdürlüğü Kastamonu İçme 
Suları Şube Şefi Rıza Arat, Teknisyen Zeki Yü
cel ve Mutemet Remzi Somuncuoğlu'nun sahte 
evrak tanzim ettikleri ve zimmetlerine para ge
çirdiklerinden bahsile haklarında yapılan ihbar 
üzerine konu Bakanlık müfettişlerimize tahkik 
ve tetkik ettirilmiştir. 

Müfettişlerce yapılan tahkikat ve tetkikat so
nucunda düzenlenen 1.6.1966 tarih ve 1/1 sa
yılı fezlekede : 

a) Çalışmadığı halde aylık puvantaj cet
veline ve bordroya bâzı işçilerin dâhil edildiği, 
bu meyanda alacağı fazla tahakkuk ettirilmesine 
rağmen az para ödendiği ve bordrolara taldit 
imza atıldığı, 

b) Avansın kapatılmasında karşılıksız fatu
ra kullanıldığı, 

c) Ankara'da oturan iki ortak mütaahhidin 
taşaronu gibi gösterilerek iş başına gelmiyen bu 
şahıslar namına istihkak tanzim edildiği, 

Sabit görülerek adı geçenlerin Türk Ceza 
Kanununun 339 ncu maddesinin 1 nci fıkrası 
gereğince haklarında takibat icrası için lüzumu 
muhakemelerine karar verilmesi talebedil mistir. 

Bunun üzrine soruşturma evrakı Kastamonu 
Valiliğine gönderilmiş ve 11 idare Kurulunca ve
rilen 6.7.1966 tarih ve 76 sayılı Kararla sanık
ların aynı suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu
nun 339 ncu maddesine göre lüzumu muhakeme
lerine karar verilmiştir. Suçlular haklarındaki 
lüzumu muhakeme kararma itiraz etmeleri üze
rine dosyaları Valilikçe 17.9.1966 tarih ve 548 
sayı ile Danıştaya gönderilmiş olup, adlî kaza 
mercilerine intikal ettirilmesi için idari kazanın 
son kararı beklenmektedir. 

Nihai işlemin tamamlanmasına intizaren adı 
geçenlerden A. Rıza Arat Ankara'ya, Zeki Yücel 
Zonguldak'a ve Remzi Somuncuoğlu da Çorum'a 
idari yönden nakledilmişlerdir. 

8. -— Amasya Milletvekili Ahmet D emir -
sine bir nisaiye mütehassısı gönderilmesi husu-
ay'tn, Amasya'nın Ruhi Tingiz Devlet Ilastane-
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardan Bakanı Edip Somunoğlu'-
nun yazılı cevabı (7/277) 

12 . 12 . 1966 

M. M. Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorumun yazılı olarak ce

vaplandırılmak üzere Sağlık Bakanlığına ha
vale buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Amasya Milletvekili 
Ahmet Demiray 

Bir yıla yakın zamandanberi Amasya Ruhi 
Tingiz Devlet Hastan asin de Nisaiye mütehassısı 
yoktur. Bu durum bir çok can kaybına sebebol-
maktadır. Aımasya'ya acele bir Nisaiye müte
hassısı gönderilmesi hususunda neler düşünül
mektedir? 

Sorumun Sağlık Bakanlığınca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Zatişleri ve Muamelât 

Genel Müdürlüğü 
Muamelât Şubesi 

95067 
26 . 12 . 1966 

Konu : Amasya Ruhi Tingiz 
Devlet Hastanesi Hk. 

Millet Moeli'si Başkanlığı 
İlgi : 21 . 12 . 1966 gün ve 3336/18914 - 7/277 

sayılı yazıya; 

Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesine bir 
Nisaiye .mütehassısı tâyini hususunda A'malsya 
Milletvekili Ahmet Demiray tarafından Başkan
lığınıza sunulan ve Bakanlığımızca yazılı ola
rak cevaplandırılması istenilen soru önergesi 
gereğince; 

Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanem Ni
saiye • mütehassıslığı münhale alınmış ve Ba
kanlığımız haberler bülteninde ilân 'edilmiştir. 

Talibi zuhurunda mezkûr yere bir Nisaiye 
mütehassısı tâyini cihetine gidilecektir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Edip Somunoğlu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin JJysaV-
ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müs
teşarının üzerinde, ayrıca 7 is daha bulunduğu 
hakkındaki haberlerin doğru olup olmadığına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı İbrahim Deriner'in yazılı cevabı. (7/281) 
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20 Aralık 1966 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki 'sorularımın Sayın Enerji ve ta
biî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasında aracılığımızı saygılarımla 
rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

I - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Kemal Noyan'ın: 

1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlığını tedvir; 

2. Devlet Su İşleri yevmiyeli mühendisliği; 
3. Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu 

Türk Millî Komitesi Başkanlığı; 
4. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi İda

re Meclisi Üyeliği; 
5. Müsteşarlar Komitesi Başkanlığı; 
6. İktisadi Devlet Teşekkülleri R/eorgani-

zasyon Komitesi Üyeliği; 
7. Proje Bürosu sahipliği; 

olmak üzere, üzerinde 7 iş bulunduğu söylen
mektedir. Bu konuda basında yayınlar yapıl
mıştır. 

Bu doğru mudur? Eğer doğru ise; 
II - Kemal Noyan'ın, (bütün bu işlerden eli

ne her ay toplam olarak ne miktar para geç
mektedir ? 

III - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarlığı görevine başladığı günden bu ya
na kaç kez yurt dışına, hangi görevlerle git
miştir. ? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 30 . 12 . 1966 
Özel 

Sayı : 02/80.1.2/5759 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23 . 12 . 1966 gün ve 7/281 - 3376/19037 

sayılı yazınız. 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm Ba

kanlığım Müsteşarı Kemal Noyan hakkında 
sorduğu soruların cevapları ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinizi ve ilgiliye duyurulmasını rica 
ederim. 

İbrahim Deriner 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam 

Sakarya Milletveldli Hayrettin Uysal'in, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarının 
üzerinde ayrıca 7 iş daha bulunduğu hakkındaki 

haberlerin doğru olup olmadığına mütedair 
yazılı soru önergesi cevabıdır 

I - 1. Henüz teşkilât kanunu bulunmıyan 
Eıierji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında müste
şarlık kadrosu da mevcudolmadığından, kendi
sinden önceki iki müsteşar gibi, E t ilhaktaki 
yevmiyesinden başkaca bir ücret alınmadan 
1 . .12 . 1965 tarihinden itibaren müsteşarlık gö
revi Kemal Noyan tarafından tedvir edilmek-. 
tedir. Diğer Bakanlıklar müsteşar veya müste
şar vekillerinin almakta oldukları 350 lira ma
kam tahsisatı dahi Kemal Noyan'a ödenmemek
tedir. 

2. Müsteşar Kemal Noyan, 1943 ilâ 1962 
yılları arasındaki 20 senede olduğu gibi, halen 
Devlet hizmetinde, kıdemine ve 10195 sayılı 
Kararnameye göre Etibanktan yevmiye alan bir 
yüksek mühendistir. 

3. «Uluslararası Büyük Barajlar Komitesi 
Türk Millî Komitesi Başkanlığına gelince, bu 
millî komite, Cemiyetler Kanununa göre kurul
muş özel bir dernektir. 

Kemal Noyan, bu derneğe, kuruluş tarihi 
olan 1949 yılında 34 numaralı üye olarak inti-
sabetmiş, 1953 te Başkanvekili seçilmiş ve 1954 
ten itibaren her yıl yapılan umumi heyet top
lantılarında girmiş olduğu idare (heyetinin itti
fakı ile başkanlığa seçilmiş bulunmaktadır. 

Bu görevleri sırasında, gerek memleket için
de, gerek memleket dışındaki yararlı çalışma
ların sonucu Ovlarak, Kemal Noyan 1964 te 3 yıl 
süreyle Uluslararası Komisyonun Avrupa kıs
mı Başkanlığına seçilmiştir. Yine kendi gayret
leri ile bu Uluslararası Komisyonun 9 ncu kong
resinin 1967 yılı Eylül ayında İstanbul'da top
lanmasını sağlamıştır. 

Bu derneğin Bakanlığımızla hukukî bir bağı 
olmadığı gibi, her hangi bir ücret alınması da 
bahis konusu değildir. 

4. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Kuruluş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince, 
Yüksek Mühendis Kemal Noyan, Bakanlar Ku
rulu Kararı ile, bu kuruluşta Bakanlığımızı 
temsilen vazife görmektedir. Aynı kanunun ay
nı maddesi gereğince bu kuruluşta Maliye Ba
kanlığını Müsteşar Muavini ve Ticaret Bakan-
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lığını da Müsteşarı temsil etmektedir. Kemal 
nıoyan bu görevi için, kadrosunun 2/3 ücreti 
olan ayda 1 208 lira 32 kuruş almaktadır. 

5. Türkiye'de Müsteşarlar Komitesi diye 
bir komite olmadığına göre Kemal Noyan'm, 
böyle bir komitenin başkanı bulunması da vâ-
ridolamaz. Zaman zaman, ele alınan konuya 
göre ilgili her müsteşarın başkanlık edebi
leceği toplantılar yapılması, Devlet hizmetleri 
cümlesindendir ve her hangi bir ücret bahis 
konusu değildir. 

6. İktisadi Devlet Teşekkülleri Reorgani-
zasyonu Komitesi, filhakika mevcuttur. Fakat, 
ne Kemal Noyan'm, ne de Bakanlığımıza men
sup her hangi bir kimsenin bu Komiteyle ilgisi 
yoktur. 

7. 1 . 12 . 1962 ile 30 . 11 . 1965 tarihleri 
arasında senbest çalıştığı sırada Kemal Noyan 
proje işleri ile meşgul olmuş, fakat memuriyet 
görevine atanmadan önce 29 . 11 . 1965 tarihin-

>< 

de noterden tasdikli büro ile hukukî ve fiilî il
gisini kesmiştir. Böyle bir işe devamı, esasen 
Devlet 'sektöründeki çalışmaları ile kalbili telif 
olamazdı. 

I I - Aldığı yevmiye ve ücret yukarıda açık
lanmıştır. 

I I I - Kemal Noyan 1 . 12 . 1965 ten bugüne 
kadar, Bakanlar Kurulu Kararı ile vazifeli ola
rak, iki defa Hükümeti temsilen dış seyahat 
yapmıştır. 

Birinci seyahatte Keban kredisinin 'en kri
tik müzakerelerinde heyet başkanı olarak bu
lunmuştur. Kemal Noyan, aynı seyahatte Ulus
lararası Büyük Barajlar Komisyonunun icrai 
toplantısında Avrupa kısmı Başkanı olarak 
Türkiye'yi temsil etmiştir. 

İkinci seyahatinde 65 milletin iştirak 'ettiği 
Dünya Enerji Konferansına 4 kişilik Türkiye 
Heyetinin Başkanı olarak iştirak etmiştir. 

x e g , w •*-• 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YİRMİSEKİZİNCI BİRLEŞİM 

4 . 1 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm, 
Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeniden tesbit 
edilmesi için Hükümet hakkında bir Meclis 
.araştırması açılmasına dair önergesi (10/11) . 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

3. — 7188 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
Cumhuriyet savcılarının yolluklarında veya bu 
görevin boşalmasında savcılara ait görevin mah
keme başkâtiplerine gördürülmeaine imkân ve
ren hükmünün Anayasaya aykırı olduğundan 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/537) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Batı - Trakya, Oniki adalar ve Kıbrıs konula
rında, millî politikamızın tesbiti için bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/24) 

5. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce ve iki arkadaşının, ; Kıbrıs ikili anlaşmalar 
ve Türkiye'deki Amerikan üsleri meseleleri ile 
ilgili dış politika konusunda, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince, Hükümet hakkında bir gen-
:soru açılmasına dair önergesi (11/47) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

2. — Bursa Milletveküi Sadrettin Çanga'-
.nın, Yugoslavya'da emlaki bulunan vatandaş

larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/136) 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol 
güzergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Ba
yındırlık,* Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/154) 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in^ 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmi
yetinin tesbit edilmiş olup olmadığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 

5. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâ
keti dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir 
olacak şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar 
meskene kavuşmaları için ne gibi tedbirler 
alındığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/157) 

6. — Erzurum Milletvekili Nihat Düer'in, 
Erzurum'un Karayazı Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle . Karaçoban nahiyesinde ortaokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ih
tiyaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi 
için ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/164) . 

8. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının 



düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

9. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonu
na, Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet .Rus
ya'dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü soru
su (6/166) 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
sor» yapılan basın toplantısının TUT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

11. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Liira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

12. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nun, Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Mali
ye Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan 
Iîasim Dokur Fabrikasının halen ne durumda 
bulunduğuna dair Maliye, Sanayi ve Çalış
ma Bakanlarından sözlü sorusu (6/169) 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığı
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/170) 

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/171) 

15. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nun, İçel'de ithalat tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

16. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hak
kında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/173) 

17. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-' 
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Bey-
likahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

18. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

19. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,. 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emri
ne alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

21 . .— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın,. 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

22. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın,. 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

23. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,. 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılmasi için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

24. —• Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'- ' 
ıran, İşçi Sigortaları • Kurumu tarafından So-^ ' > 
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 s e n e d , e . ^ : i * ^ v 
beri gayesine tahsis edilmemesi sebebine » d a i ^ ^ ^ ^ 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu i^/l^^^m^^m 



26. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sü
tü işlemek ve değerlendirmek için, memleke
tin hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler 
kurmuş olduğuna dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/184) 

27. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

28. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazıi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 

29. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/187) 

30. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

31. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/189) 

32. — Adana Milletvekili Ali Karcının, Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

33. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılmıyacağma dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

34. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair Ticaret ve Maliye 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/192) 
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I 35. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak

kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
yet kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
tiyle yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/193) 

36. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de 
sosyal konularda ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/194) 

37. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne 

I kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım 
yapıldığına dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve 
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

38. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

39. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku-

I rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından 
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 

I Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/197) 

40. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/198) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
I Sinop'ta bir doğumevi kurulmasının düşünülüp 

düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

42. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 

| Bakanından sözlü sorusu (6/200) 
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43. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'

da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/201) 

44. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
'hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

45. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm, 
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/203) 

46. — Van Milletvekili Salih Yıldiz'm, Van 
iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar bir 
kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

47. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Çal
dıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yolun 
ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/205) 

48. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halinde 
bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

49. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'm, 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha evvel 
yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinin ne safhada olduğuna dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/207) 

50. •— Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğhı'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış oldu
ğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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