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

«•ı» 

29 ncu Birleşim 

5 . 1 . 1967 Perşembe 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Yoklamalar 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 

1. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'-
ın, Gider Vergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkındaki kanun ta
sarısının malî konuları incelemekle görevli 
Geçici Komisyonda görüşülmesine ve adı 
geçen komisyona Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Komisyonundan da dört üyenin katıl
masına dair önergesi (4/134, 1/300) 

2. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'-
ın, Türkiye Elektrik Kurumu kuruluş ka
nunu tasarısının, İktisadi Devlet Teşekkül
lerine ait kuruluş kanunlarını görüşecek 
olan Geçici Komisyona havale edilmesine 
ve bu Komisyona Bayındırlık ve İçişleri 
komisyonlarından da üçer üyenin ayrılma
sına dair önergesi (4/135, 1/294) 

3. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
4792 sayılı İşçi Sigortalan Kurumu Kanu
nunun 20 nci maddesini değiştiren kanun 
teklifinin, özel Yatırımlar Bankası kanun 
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tasarısını, görüşecek olan Geçici • Komis
yona havalesine dair önergesi (4/133, 
2/188) 

4. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nın, İzmir'de nebati yağ fabrikalarındaki 
grevlerin doğurduğu sonuçlarla müstahsil 
ve müstehlikin uğradığı zararlara ve bu 
konularda Hükümetin gerekli tedbirleri 
almasına dair demeci 
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5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
ımı, Kıbrıs konusundaki en son olaylar, 
Çek subaylarının sözde polislere eğitini 
yaptırmakta oldukları ve Türklere akar 
yakıt verilmediği konularında gündem dışı 
demeci 67:68 

6. — 7188 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin Cumhuriyet savcılarının yollukla
rında veya bu görevin boşalmasında savcr-
lara ait görevin mahkeme başkâtiplerine 
gördürülmesine imkân veren hükmünün , 
Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezke
resi (3/537) 68 
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Sayfa 
7. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 

seçimi 68:69 

8. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce ve iki arkadaşının, Kıbrıs ikili 

Başkanlıkça, yeni yılın sayın üyelere başarı 
ve sağlıklar getirmesi ve memleketimiz ve mil
letimiz için hayırlı ve uğurlu olması temenni
sinde bulunuldu. 

GeJnelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tu-
ral ile Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'-
nin, milletvekilleri ve Türk Silâhlı Kuvvetleri 
mensuplarının yeni yıllarım kutlıyan karşılıklı 
mesajları G-e'nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Diyarbakır Milletvekili Aydın Turgut Ar-
tuç'un 30 Kasım 1966 günü Ankara'da kalb 
krizinden öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi1 

okunarak rahmetlinin hâtırasını tâzizen bir da
kikalık saygı duruşundan bulunuldu. 

Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil, 
Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in 14 Aralık 
tarihinde yaptığı konuşmaya cevap vererek, 
Bakanlığın Kıbrıs konusunda çok sık açıklama
lar yaptığı, Kıbrıs'a sokulan Çek silâhları için 
gerekli tedbirlerin alındığı ve izlenen Kıbrıs 
politikası konularında demeçte bulundu. 

Millet Meclisi tutanaklarında ve ses bant
larında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiala
rının tahkiki için kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırma Komisyonunun görev süresinin, biti
mi tarihinden itibaren 15 gün daha uzatılması
na dair Komisyon Başkanlığı' önergesi kabul 
olundu. 

Turizm İşletmeleri Kurumu kanunu tasarı
sının geri gönderilmesine dair Başbakanlık tez-

Sayfa 
anlaşmalar ve Türkiye'deki Amerikan üs
leri meseleleri ile ilgili dış politika konu
sunda, Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince, Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/47) 69:92 

keresi okunarak tasarının geriverildiği bildi
rildi. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
asıl ve yedek üyelikler için seçim yapıldı ise 
de adayların hiçbirisinin gerekli oy çoğunluğu
nu yine sağlıyamadığı ve seçimin gelecek bir
leşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm, 
Türkiye'deki kömür fiyatlarının yeniden tesbit 
edilmesi için Hükümet hakkında bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi üzerinde 
görüşmelere geçileceği sırada yapılan itirazlar 
üzerine, 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce ve 
iki arkadaşının, Kıbrıs ikili anlaşmalar ve Tür
kiye'deki Amerikan üsleri meseleleri ile ilgili 
dış politika konusunda, Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince, Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesinin görüşülmesine 
başlanarak üzerinde bir süre görüşüldü. 

5 . 1 . 1967 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,12 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Nurettin Ok Önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamüoğlu 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu birleşimini açıyorum. 

DKLAMA 2. — Y( 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar, yokla
ma muamelesi başlamıştır. Arkadaşlarımız lüt
fen acele etsinler, yoklama işlemi devam etmek
tedir. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Saym 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Karma Ko

misyonunda mevcudiyeti tesbit edilen 20 arka-

1. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, Gi
der Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının mali ko
nuları incelemekle görevli Geçici Komisyon^.: 
görüşülmesine ve adı geçen komisyona Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Komisyonundan da dört üye
nin katılmasına dair önergesi (4/134, 1/300) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

BAŞKAN —• Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluk yoktur. Bu se
beple İçtüzüğün 81 nci maddesine göre yarım 
saat sonra tekrar toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 15,05 

daş ve bir karma komisyonca tutanakların tah
rif edildiğine dair Meclis Araştırma Komisyo
nunda bulunan 12 arkadaşımızla birlikte ge
rekli çoğunluğumuz mevcuttur. Müzakerelere 
başlıyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisimize gelen kâğıtlar arasında bulunan 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının önem ve 
müstaceliyetine binaen 26 Aralık 1966 günlü 
oturumda teşkili kararlaştırılan malî kanunları 
incclemkle görevli Geçici Komisyonda görüşül
mesi ye mezkûr komisyona (Enerji Komisyonu) 

IKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ndan da dört üyenin iltihakının temini husus
larının karara bağlanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Evvelce teşkil olunan Geçici Komisyonda gö
rüşülecektir. 

2. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, Tür
kiye Elektrik Kurumu kuruluş kanunu tasarısı
nın, İktisadi Devlet Teşekküllerine ait kuruluş 
kanunlarını görüşecek olan Geçici Komisyona 
havale edilmesine ve bu komisyona Bayındırlık 
ve İçişleri komisyonlarından da üçer üyenin ay
rılmasına dair önergesi (4/135, 1/294) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclise sunulmuş olan Türkiye Elek

trik Kurumu kuruluş kanunu tasarısı halen Ba
yındırlık Komisyonunda bulunmaktadır. Mez
kûr tasarının Yüksek Meclisin 26 . 12 . 1966 ta
rihli Birleşiminde teşkili kabul buyurulan ve ik
tisadi Devlet Teşekküllerine ait kuruluş kanun
larını müzakere edecek olan Geçici Komisyona 
havale buyurulmasmı ve bu komisyona Bayın
dırlık ve içişleri komisyonlarından üçer üyenin 
tefrik edilmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 4792 
sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
20 nci maddesini değiştiren, kanun teklifinin, 
Özel Yatırımlar Bankası kanun tasarısını görü
şecek olan (geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi (4/133, 2/188) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
istanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm, 4792 

sayılı işçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
20 nci maddesini değiştiren kanun teklifi, özel 

Yatırımlar Bankası kanun tasarısı ile ilgili bu
lunduğundan, Genel Kurulun 24 ncü Birleşi
minde kurulan özel Yatırımlar Bankası kanun 
tasarısını görüşecek olan Geçici Komisyona ha
vale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, İz
mir'de nebati yağ fabrikalanndaki grevlerin do
ğurduğu sonuçlarla müstahsil ve müstehlikin uğ
radığı zararlara ve bu konularda Hükümetin ge
rekli tedbirleri almasına dair demeci. 

BAŞKAN — Saym Arif Ertumga, E-geldeki 
nebati yağ faıbrikalarındaki grevin 'tesir ve ne
ticeleri hakkında gündem dışı söz istemişsiniz. 
Beş dakikayı geçmemek üzere, buyurunuz. 

ARlF ERTUNÖA (izmir) — Saym Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım; 55 güne yaklaşık olarak 
izmir'de nebati yağ fabrikalarında işçiler gre
ve gitmişler ve buna karşılık işverenl'er de lo
kavt yapmışlardı, işçilerle yaptığımız temaslar
da kendilerinin sosyal hak ve menfaatlerini ko
rumak için işverenler üzerinde bir ekonomik bas
kı yapmak arzusunda bulunduklarını tesbit et
tim. Buna mukalbil işverenler de işçilerin talep
lerinin çok aşırı olduğunu ve bu yüzden kabul 
edemiyeceklerini ifade etmişlerdir. Arkadaşla
rım, anlaşmaya iki taraf da yanaşmamıştır. Bu 
grev hâdisesi bugüne kadar devam etmiştir. 
(Gürültüler) Müsaade eder misiniz? Bu arada 
bu sabah öğreniyoruz ki, işçilerle işverenler ara
sında anlaşma vukubulmuş ve bu sabah işbaşı 
yapılmıştır. Şimdi hâdise böylece geçtikten son
ra, daiha geniş ve daha etraflı bir şekilde bu grev 
hâdisesinin tesirlerini ve neticelerini kısaca Yük
sek Meclise arz etmek istiyorum. 

"Arkadaşlarım, zannediyorum ki, eiVvelâ Ti
caret Bakanı, ondan sonra da Devlet Bakanı 
Saym Refet Sezgin arkadaşımız bu konu ile çok 
yakından ilgilendiler ve hattâ izmir'e dahi 'gel
diler. Fakat bir türlü işçi ile işverenlerin arası
nı bulmak imkânı olmadı. Çünkü ara bulucunun 
(hiçbir salâhiyeti, hiçbir tesiri yoktu. Şimdi bu 
>grev ve lokavt hâdisesinin nerelere tesir ettiği
ni kısaca arz etmeye çalışırken, şunu ifade ede-
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ceğim. Sendikacılar itiraf etmişlerdir ki, biz 
greve başlarken bu hâdisenin bu kadar geniş
liğine ve derinliğine, muhtelif kütlelere sirayet 
edeceğini düşünmemiştik. Hakikaten öyle olmuş
tur. Gerçi ilk bir ay grevin neticesi pek görül
memiştir; çünkü müstahsil pamuğunu satmış, 
çırçır fabrikaları almış, aracılar almışlar ve bu 
muamele devam ediyordu. Nebati yağ fabrika
ları çuval bakımından, depo bakımından ve 
avans bakımından 20 milyon liraya yakın bir 
önhazırlık yapmışlar ve bunları vermişlerdi. Bir 
ay geçtikten sonra grevin bütün ağırlığı efkârı 
umumiyeye tesir edince anlaşıldı ki, hakikaten 
bunun sonu güç olacaktır. 

Arkadaşlar, evvelâ müstahsil yönünden ha
kikaten büyük bir sıkışıklık meydana geldi. 
Gerçi pamuğunu satan müstahsil bundan çok 
sıkıntı duymadı, ama pamuğunu satamıyanlarla, 
pamuk alanlar ve bir de çırçır fabrikalarının el
lerinde geniş miktarda stok kaldı ve bunlardan 
çıkardıkları çekirdekler de yanma tehlikesi ile 
karşı karşıya kaldı. Arkadaşlarım, yaptığım he
saplara göre 100 bin tonun üstünde pamuk çe
kirdeği bugün yanma tehlikesi ile karşı karşı
yadır ve bu tehlike başlamış 'bulunmaktadır. 
Aşağı - yukarı 100 bin ton pamuk çekirdeği 80 
milyon Türk lirası eder. 

öbür taraftan müstahsilin pamuğunu alan 
dahilî ticaret erbabı, çırçır fabrikacıları, gele
cek sene başımıza böyle bir şey gelir diye büyük 
bir endişeye kapılmışlar ve sanırım ki, seneye 
bunun sıkıntısını yine, müstahsil çekecektir. 

Onun dışında müstehlik yönünden yağ fiyat
ları birden bire fırlamış, 585 - 610 kuruş olan 
margarinler 7 - 8 - 9 hattâ 10 liraya kadar çık
mıştır ve müstehlik de bundan sızlanmıştır. 

Beri taraftan Ege'de hayvan müstahsılları 
geniş bir şekilde şikâyete koyulmuşlar, pamuk 
çekirdeğinden çıkan ve 7 kuruştan aldıkları 
kapçık fiyatları 28, hattâ 30 kuruştan hem de 
Tariş tarafından satılmaya başlanmıştır. Bugün 
Ege'de aşağı - yukarı hayvanlar tarafından gün
de 300 ton kapçık yenir. 300 ton kapçık günde 
20 kuruş fiyat fazlasiyle .aşağı - yukarı 50 - 55 
gün zarfında 3 milyon liraya yakın bir fiyat faz
lalığı meydana getirmiştir. Bu da tabiî et ve süt
ten dolayı yine müstehlikin sırtına yüklenecek
tir. 

Yine ilgililerin söylediklerine güre, tabiî nak
liyeciler şikâyetçi idi, çünkü nakliye olmuyor
du, bu müddet zarfında bir milyon lira işçileri
ne para ödemişlerdi. 

İşverenlerin zararının da on milyon lira ol
duğu hesaplanmaktadır. Şimdi böyle geniş 
halk kütlelerine sirayet eden ve memleket eko
nomisine tesir eden bu gibi grevlerde Yüce 
Meclisi uyarmak istiyorum ki, bir tedbir al
mak ihtiyacında bulunuyoruz. Arkadaşlarım, 
müstahsil, müstehlik, aradaki bulunan ticaret 
erbabı, sanayicisi, hayvan müstahsili, susu, 
busu, hepsi bu grevden müteessir olmuşlardır. 
Böyle grevlerde mevzuatta bir değişiklik yap
mak suretiyle, grev esprisine halel getirmeden, 
leke getirmeden, ama iki tarafın da hakkını 
koruyarak orta bir yol bulmak ve böylece ara
daki arabulucunun bulduğu bu orta yolu da 
iki tarafın kaibul etmesini istemekten başka bir 
çare kalmıyor zannediyorum. Yeni kalkınan 
ve bütün güçlerini toplıyan bir memlekette 
bütün halk kütlelerini halkın yararına olarak 
korumak meaburiyötinde olduğumuz için bu 
konuda Hükümetin ve Meclisin dikkatli dav
ranmasını ve bu konuda gerekli tedbirlerin 
alınmasını hassaten rica ederim ve saygılar su
narım arkadaşlarım. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'ntn, 
Kıbrıs konusundaki en son olaylar, Çek subay
larının sözde polislere eğitim yaptırmakta ol
dukları ve Türklere akar yakıt verilmediği ko
nularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, çok kısa olmak 
üzere, be§ dakikaya dahi sirayet etmiyecek 
şekilde Kıbrıs hakkında yeni ve aktüel mahi
yette beyanda bulunacaksınız. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Dün Kıbrıs'a gönderilen Çek silâhları hak
kında bu kürsüde izahat veren Dışişleri Balka
nı Sayın İhsan Saibri Çağlayangil, gerekli bil
giyi verdikten sonra, zabıttan aynen okuyorum, 
şöyle demişti : «Şimdiki safhada ancak Birleş
miş Milletlerin silâhlar üzerindeki kontrolü 
sağlanmıştır. Diğer taraftan Yunan Hüküme
tinden, bu silâhların tevzi edilmediği, kontrol 
altında bulundurulduğu ve kontrolün devam 
edeceği yolunda teminat alınmıştır.» Resmî be
yanat bu. Diğer tarafta da bir gerçek var; bun-
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dan bir hafta evvel, geçen Perşembe günü, 
29 Aralık 1966 günü Kıbrıs'ta çıkan «Halkın Se
si» gazetesinde bu konuyla ilgili bir haberi siz
lere okuyacağım. Manşet : 

«Makarıos, Çekoslovak silâhları meselesin
de eski Başibakan Stefanopulos ile yaptığı an
laşmadan vazgeçti. Çak silâhları üzerinde ya
pılan eğitimin ilk safhası tamamlandı.» 

Rumca «Patris» gazetesinin bugünkü sayı
sında bildirildiğine göre; Çek Ordusunun eği
timci sulbayları, Lefkoşa yakınındaki bir 
kampta Rum sözde polislerine Çek silâhlarının 
kullanılışını öğretmeye devam etmektedirler : 
«Bundan iki hafta kadar önce Pedulâ yakı
nındaki bir kapmta da aynı şekilde bir eğitim 
yapılmıştır. Bu kampta bir polis ekibi, Çek 
sulbayları tarafından eğitilmiştir. Halen Çek 
subaylarından eğitim görmekte olan sözde po
lisler diğer Kıbrıs Rum sözde polisleri için 
nirer eğitimci alarak yetiştirilmektedirler. 
Eğitim İngilizce olarak yapılmakta ve tanın
mış bir polis sulbayı tercümanlık vazifesi gör
mektedir, Eğitimin ilk safhası tamamlanmış 
(bulunmaktadır. 

Güvenilir bir kaynaktan elde edilen bilgi
ye göre, Rum polislerinden müteşekkil bir ka
file de Çekoslovakya'dan satınalman ağır si
lâhların kullanılışını öğrenmek üzere Çekos
lovakya'ya gönderilmiştir. 

Bu arada, Atina'da münteşir Vradini gaze
tesinin verdiği bir halbere göre, Makarios Çe
koslovak silâhları meselesinde, eski Başbakan 
(Stefanopulos ile yaptığı anlaşmadan vazgeç
miştir. Biri bu. 

Diğeri; Kıbrıs'ta Türklerin durumunun 
normal olduğu ifade edilmiştir. 

Şunu da beyan edeyim; Yunanistan'da Ste
fanopulos Hükümetinin devrilmesinden sonra 
Makarios idaresi Kıbrıs'taki Türklerin akar 
yakıtını kesme kararı almıştır. 5 - 10 günden 
beri Klbrıs'taM Türklere akar yakıt verilme
mektedir. Türk kesiminden çıkıp Rum kesi
minin içinden geçip diğer bir Türk kesimine 
gitmek mecburiyetinde kalan Türk vasıtaları 
çıktıkları zaman ancak gidecekleri yere kadar 
benzin alabilmekte, dönüşlerinde de kendileri
ne bir galon benzin verilmektedir. Böylelikle 
Kıbrıs'ın Tür/k kesiminde bütün nakil vasıta
ları akar yakıt yokluğundan tamamen durmuş 
vaziyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemde mevcut 
gensorunun sırası geldiği zaman bu konularda 
esaslı izahat vereceğim. Ancak resmî beyanat 
bu; gerçekler şu. Bunları Sayın Dışişleri Ba
kanına yardım olmak üzere bilgilerine ve Yük
sek Meclisin ıttılalarma arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan ve Sayın 
Hasan Türkay arkadaşlarımın gündem dışı söz 
isteklerini yarın yerine getirmeye çalışacağım. 

6. •— 7188 sayıh Kanunun 1 nci maddesinin 
Cumhuriyet savcılarının yolluklarında veya bu 
görevin boşalmasında savcılara ait görevin mah
keme başkâtiplerine gör dür ütmesine imkân ve
ren hükmünün Anayasaya aykırı olduğundan 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tez
keresi (3/537) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İddia makamını başkâtibin temsil etmesinin 

Anayasaya aykırılığı nedeniyle 7188 sayılı Ka
nunun bu husustaki 1 nci maddesinin iptali hak
kındaki Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesince, 
Anayasa Mahkemesine başvurulması üzerine ko
nu incelenmiş ve : 

1. Sözü geçen kanunun, Cumhuriyet savcıla
rının yokluklarında veya bu görevin boşalmasın
da savcılara aiit görevin mahkeme başkâtiplerine 
gördürül meşine imkân veren hükmünün, Anaya
sanın 137 nci maddesine aykırı olduğundan ipta
line; 

2. İptal kararının 25 Haziran 1967 gününde 
yürürlüğe girmesine; 

27 . 12 . 1966 gününde 1966/26 esas ve 
1966/47 karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
tbrahim Senil 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin bilgilerine su
nulur. 

7. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

BAŞKAN — Geçen birleşim seçim tutanak
larını ve tasnif heyetinin bu husustaki raporunu 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
iki asıl üyelik için yapılan 5 nci tur seçime (202) 
üye katılmış ve neticede ilişik listede isimleri bu
lunan zatlar hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

İstanbul 

E Conya 
Yunus Koçak 

Coşkun Kırca 

Necati Benderlioğlu 
Baîhmi Brgil 
Ali Solak 
Celâl Öncel 
Sabilıa Taşcıoğlu 
Hasan Gebizli 
Fuat Bilgin 
Reşat Ertün 
Ali Gencer 

99 
98 
52 
52 
19 
13 
7 
1 
1 

BAŞKAN — İsimleri geçen adayların hiçbi
risi gerekli oy çoğunluğunu sağlıyamamışlardır, 
bu sebeple seçim yeniden yapılacaktır. 

Yedek üyelik iein yapılan seçim neticesinde 
tanzim edilen tutanağı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
bir yedek üyelik için yapılan 5 nci tur seçime 
(201) üye katılmış ve neticede aşağıda ismi bu
lunan zatlar hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 

Bursa 
Kasım önadım 

Urfa 

Urfa 
Cemal Güven 

At alay Akan 

Mesut Alpaz 

A. Osman Uzun 

Bahri Paşaoğlu 

Fuat Eribol 

Ali Gencer 

İptal olunan 

112 

56 

17 

8 

4 

4 

BAŞKAN — Adayların hiçbirisi gerekli oy 
çoğunluğunu sağlayamamışlardır. Bu sebeple bu 
seçim yeniden yapılacaktır. 

Efendim, her iki seçim için ayrı ayrı iki tas
nif heyeti seçimi yapacağız. 

Sayın Ertuğrul Akça (Manisa)?.. Yok. 
Sayın Gıyasettin Karaca (Erzurum)?.. Bu

rada. 
Sayın Kinyas Kartal (Van)?.. Burada. 
Sayın Hayrettin Uysal (Sakarya)?.. Yok. 
Sayın Yusuf Ziya Bahadınlı (Yozgat)?.. Bu

rada. 
Sayın Karaca, Sayın Kartal ve Sayın Baha

dınlı bir numaralı tasnif heyetine seçilmişlerdir. 
2 numaralı tasnif heyeti için de isim çekiyo

rum. 
Ali İhsan Balım (İsparta)?.. Yok. 
Şevket Bohça (Kastamonu)?.. Burada. 
Turhan Feyzioğlu (Kayseri)?.. Burada, 
Zarife Koçak (Bitlis)?.. Burada. 
Sayın Bıohça, Sayın Feyzioğlu, Sayın Koçak 

2 numaralı tasnif heyetine seçilmişlerdir. 
Şimdi hangi ilden başlıyacağımııaa dair isim 

çekiyorum : 
Giresun. 
2 mühürlü kâğıtlar dağıtılacaktır. 
Giresun'dan başlıyoruz. 
(Griresun milletvekillerinden itibaren oylar 

toplandı.) 

BAŞKAN — Seçim için oyunu kullanmıyan 
arkadaşlarımız lütfen acele kullansınlar... Lütfen 
acele ediniz... Başka oyunu kullanmıyan arkadaş
larımız var mı?.. («Var», sesleri) Lütfen acele 
ediniz. Oy verme işlemi sona ermiştir. Sepetleri 
kaldırın. 

Tasnif komisyonlarınca rica edeceğim, lütfen 
kendilerine ayrılan yerlerde tasnifi yapsınlar. 

Gündemin üçüncü maddesine geçiyoruz. 

8. — 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) 

BAŞKAN —• Önerge üzerindeki müzakerele
re devam edeceğiz. Dünkü birleşimde önerge sa
hibi önergesini izah sadedinde konuşmuş, onu 
takiben Millet Partisi Grupu adına Sayın Bölük-
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>başı konuşmuş, şimdi söz sırası C. H. P. Grupu 
adına Sayın Nihat Erim'indir. 

Buyurun Sayın Erim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NlHAT ERİM 

(Kocaeli) — Saym Başkan, değerli millet
vekilleri'; Millet Partili arkadaşlarımızın Kıb
rıs konusu ile ilgili ve İkili anlaşmalarla, 
yurdumuzdaki yabancı üsler konusunu içine 
alan gensoru teklifi üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına görüşler arz ede
ceğim. 

Yüksek Heyetin bildiği üzere, yeni Hükü
met, şimdiki Demire! Hükümeti kurulduğu 
andan itibaren Kıbrıs konusu bu kürsüye 
her getirildiğinde, her vesileyle, Hükümetin 
bu meseleyi ne suretle yürüteceğini, tezinin 
ne olduğunu sormuş ve alacağımız cevaba göre 
de eğer bu tez, bu tutum, bizimkinin ayni 
ise Hükümeti destekliyeceğiz, aynı değil fa
kat bizimkine zıt da değil ise yine yardımcı 
olacağız, bizimkine uymasa bile Hükümete 
engel çıkarmıyacağız, demiştik. Bu tutu
mumuzu aradan geçen aylarda bozmadık, de
vam ettiriyoruz. Bugüne kadar da, Hükümetin, 
bilhassa Yunanistan'la girişmiş olduğu ikili 
müzakereleri başarıyla yürütebilmesini di
leyerek varacağı sonucu bekledik. Ancak, ara
dan geçen bir seneden fazla bir zaman sonra 
mesele, Büyük Meclisin önemle tekrar üzerine 
eğilmesini gerektirecek bir safha arz etmekte
dir. 

önce, son günlerde, son haftalarda ortaya 
çıkmış olan Çek silâhları konusunu ele ala
cağım. Bu Çek silâhları konusu, dün Sayın 
Dışişleri Bakanının gündem dışı konuşma
sında söylediği gibi, henüz Hükümetin arzu 
etiği ve Türk halk efkârına vadettiği şe
kilde bir sonuca bağlanamamıştır. Saym Dış
işleri Bakanı Çekoslovakya'dan Kıbrıs'a 27 
Kasımda, 150 ton ağırlığında içinde ağır de
nebilecek silâhların da bulunduğu bir teçhi
zatın teslim edildiğini bu kürsüde söylediler. 
Bu silâhların bu şekilde adaya sokulması 
bir oldu bittidir. Silâhlar adaya girmiştir 
ve silâhlar şu anda Makarios idaresinin elin
de bulunmaktadır. Adadaki statüko, bu silâh
ların oraya girmesinden sonra bozulmuştur. 
Hükümet bu kürsüden defaatle Büyük Mec
lise ve Millete şunu taahhüdetmiştir : «Oldu 
bitti! ere asla muvafakat etmiyece-ğiz, oldu 

bittileri asla kabul etmiyeceğiz ve böyle hal
ler karşısında da plânımız ve tedbirleri
miz hazırdır.» Böyle demiştir Hükümet.. Çek 
silâhları adaya girdikten sonra Hükümet 
lâzımgelen teşebbüslerde bulunduğunu söy
lüyor ve bu silâhların «oradaki Barış Gücü 
Kumandanı tarafından teftişini, kontrolünü 
temin etmiş, elinde U'thant'm Güvenlik Mec
lisine verdiği rapor var. Raporun kendisi, 
silâhlar hakkındaki rapor değil, daha, silâh
lar meselesinden bahseden ayrı rapor var. 
8 Aralık tarihli bu raporda, Rumların bu ga
zetelere geçen ve ilân edilen son Çek si
lâhlarından başka son altı ay zarfında mü
teaddit defalar Kıbrısa silâh ithal ettikleri 
belirtiliyor. Bunlar Türk kamu oyuna ak
setmedi, Türk kamu oyu bu mesele üzerin
de durmadı. Hükümet de bu konuda bilgi ver
medi. 

U'Tbant'ın raporunda deniyor ki; «Bu son 
aylarda anlaşmaya rağmen, yani, Birleşmiş 
Milletler Barış Gücü Kuvveti Kumandanı ile 
vâki anlaşmaya rağmen, Rumlar Kıbrıs'a mü
teaddit defalar silâh ithal ettiler ve anlaş
maya rağmen bu ithali bize haber vermediler, 
tescil 'ettirmediler, Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tına tescil <ettirmediler.» Bunun üzerine kuman
dan Rum İçişleri Bakanına mektup yazdı, bu 
hali protesto etti, sonra da 'mektuba cevap da 
alınamadı. Demek ki, bizim 'meçhulümüz, Bü
yük Meclisin meçhulü, çünkü Hükümet getir
medi, ama Hükümetin meçhulü olmaması lâ
zımgelen bir takım oldu bittiler aylardır Kıb
rıs'a silâh ithali vadisinde devam etmektedir. 
U'Thant 'm raporu da bunu ifade ediyor. Şim
di Hükümetin rahat çalışması Kıbrıs meselesi
nin bir iç politika çekişme konusu olmaması 
için biz C. H. P. olarak büyük itina göstermek
teyiz. Ancak, bunun yanında, buna mukabil 
Hükümetten de ricamız, cereyan eden olaylar 
hakkında sık sık Büyük Meclise bilgi vermesi
dir. Sayın Dışişleri Bakanı dün burada Sena
to Dışişl'eri Komisyonunda verdiği izahattan, 
Meclis Dışişleri Komisyonuna da izahat vermek 
istediklerinden bahsettiler, ama bakın Çe:k si
lâhları meselesi çıkalı çok zaman oldu. Ben
deniz geçen ayın 14 ncü günü, gazetelerde çok 
endişe verici bir kısım manşetler gürünce, gün
dem dışı grup adına söz alarak bu endişeleri 
kürsüde ifade ettim. «Donanmamız Akdenize 
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çıkmıştır, Panama bandıralı gemilerle giden si
lâhları durduracaktır.» gibi manşetler gördük 
gazetelerde Eee... Çekoslovakya'nın Kıbrıs'a 
silâh satması bir başka meseledir, sulh zama
nında, o silâhları üçüncü bir devletin bayrağı
nı taşıyan gemilerin nakletmesi bir başka dâ
vadır. Ve nihayet M'akariyos Rum İdaresinin 
bu silâhları .alması ve Adaya sokması yine ay
rı bir noktadır. Yunanistan'ın bu tutum karşı
sındaki davranışı bir ayrı meseledir ve Güven
lik Konseyinin, bizim müttefiklerimizin bu hâ
dise karşısındaki tutumları ayrı meseledir. Bu
nu bir endişe konusu olarak kürsüye getirdik. 
Ertesi gün Sayın Sükan Senatoda izahat ver
diler. Aradan yirmi günden fazla geçtikten 
sonra Sayın Dışişleri Bakanımız dün gündem 
dışı, bu konu hakkında Meclise bilgi verdiler. 
Senatoda izahat vermek güzel bir şey. Ama 
Millet Meclisinde de bu izahatın daha evvel 
verilmesi çok yerinde olur. 

Yine bu Çek silâhları konusunda aydınlan
maya muhtaeolduğumuzu ve bu konu dolayısiy-
le de Millet Partili arkadaşlarımızın verdiği 
gensoru önergesinin zamanında verilmiş oldu
ğu kanaatini beslediğimizi ifade etmek isterim. 
Çünkü mesele halle'dilmemiştir, devam edegel-
mekte olan oldu bittilerden bir tanesi, belki 
sonu ve en ağırlarından bir tanesi daha yapıl
mıştır. Hükümet üzerinde, takibediyor, kabul 
ediyoruz; fakat henüz netice almamıştır. Ama 
Dışişleri Bakanı bize diyor ki, «Plânlarımız ha
zırdır, tedbirlerimiz hazırdır.» Daha evvelki be
yanları da var, gerektiği zaman çok enerjik 
hareket edeceklerdir. 

Şimdi, Sayın Dışişleri Bakanı yine bu ko
nuda dün burada konuşurlarken benim gündem 
dışı konuşmamda, 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik 
Kurulu Kararma temas etmemi ele aldılar ve 
doğrusu çok üzüntü ile karşıladığım bir beyan 
tarzı ile 'kararı tenkidettiler. «O karar bize ne 
yetki, ne imkân veriyordu ki, o kararla Çekle
rin Kıbrıs'a silâh göndermesini, Makarios'un 
silâh ithal etmesini önliyebilseydik?» dediler ve 
o 'karara kusur olarak, egemen Kıbrıs Cumhuri
yeti tâbirinin egemen tâbirinin kararda yer 
almasını söylediler. Bu izah tarzını cidden bü
yük üzüntüyle karşıladık. Ama diğer taraftan 
da tesellimiz şu oldu : 

Sayın Dışişleri Bakanımız bir iç politika 
konusu olarak bunu burada söylemiş olacaklar, 

çünkü kendilerinin Birleşmiş Milletler nezdin-
deki Baş Delegesi Büyükelçi Eralp, Güvenlik 
Konseyinde son defa bu silâhları mevzuu 
konuşurlarken başlıca dayanak olarak 4 Mart 
1964 tarihli kararın benim burada okumuş ol
duğum maddesine istinadetmiştir. Ne yazık ki, 
Sayın Bakanın ileri sürdüğü savunmayı ise 
Rossides yapmıştır. «Kararda egemen Kıbrıs ya
zıyor. Egemen bir devlet olarak elbette biz po
lis kuvvetimize silâh ithal ederiz» gibi bir savun
mayı Rossides yapmıştır, orada. Ama Orhan 
Eralp çok vâkıf bir'ifade tarzı ile, hukukan çok 
sağlam bir ifade tarzı ile, Türk tezini orada dile 
getirmiştir ve Ro'ssides'in de, hiç kimsenin de 
reddedemiyeceği baştan beri tutumu ile Rum 
tarafını iltizam eden teknisyenlerle çevrili, 
U'Thanıt'm raporundan bir paragrafı da Güven
lik Kurulunda Sayın Eralp zikretmiştir. Uthant 
o raporunun o paragrafında diyor ki; «Bir Dev
letin egemen olması başka şeydir ve bu hâdise
de Kıbrıs Cumhuriyetinin egemen olması baş
ka şeydir. 4 Mart 1964 tarihli Karar muvace
hesinde ve bugünkü şartlar altında Kıbrıs'a' si
lâh ithal etme yetkisine saihibıolup, olmaması 
başka meseledir. Asıl cevabı verilmesi iktiza 
eden sual budur.» 

Arkadaşlar, Birleşmiş Milletlerde üye olup 
da egemen olmıyan devlet olur mu? Birleşmiş 
Milletlere girmenin şartı, bir numaralı şartı, 
oraya üye olmak için müracaat eden devletin 
egemen olmasıdır. Ama her egemen devlet ken
di egemenlik otorite ve serbestliği içerisinde bir
takım taahhütlere, anlaşmalara girer, o anlaş
maların icabını yerine getirmesi onun egemen
liğine halel vermez. Birleşmiş Milletlere girer
ken her devlet Birleşmiş Milletler Oharter'nin, 
Anayasasının gereklerini yerine getirmeyi de ta-
abhüdetmektedir. Bundan dolayı sayın arkada
şım Çağlayangil'in dün burada 4 Mart 1964 ta
rihli Güvenlik Konseyi kararından bahsetmesi
ni üzüntü ile karşıladım, talihsiz bir olay ola
rak karşıladım. Biz sayın arkadaşımıza karşı 
hayırhahız. Temenni ederim ki - bir seneyi geqen 
Dışişleri Bakanlığı devresinde henüz öyle bir 
kararla gelmedi Yüksek Meclisin huzuruna -
ondan daha iyi bir kararla gelsin ve biz kendi
sini o zaman alkışlıyalım. O zaman bu eski ka
rarı da tenkid ederse biz de ondan fazla üzün
tü duymayalım. 
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Hükümet bütün bu noktaların, bu Çek silâih-
ları meselesinin, bu oldu bitlinin tarafımızdan 
hazmedilm ediğini, müsamaha ile karışıl anmadı
ğını, karşılanmıyacağmı henüz meselenin üze
rindedir ama henüz ispat etmiş değildir. Plânla
rım var diyor, tedbirlerim alınmıştır diyor, te
şebbüslerine devam ediyor. Biz Büyük Meclis 
alarak, Büyük Mecliste vazifeli bir muhalefet 
partisi olarak bütün dikkatimizle Hükümeti ta-
kibetmekteyiz ve yüreğimizin en sıcak duygula-
riylc Hükümetin enerjik tedbirlere hacet kalma
dan bu meseleyi yine barışçı yolla halletmesini 
dilemekteyiz. Ama bu konu burada kapanmadan 
önce gensoru önergesinin müspet oylarınızla ka-
ıbul edilerek Hükümet tarafından daha fazla 
izahat vermesini icabetti ren durum vardır. Sa
yın Bölükbaşı'nın dün burada okumuş olduğu 
'vesikalar, biraz evvel Sayın Reşat özarda'nm 
ıgündem dışı yaptığı konuşmada zikrettiği hâ
diseler meselenin Büyük Meclis önümde taze ve 
canlı tutulmasını gerektirecek millî bir menfaat 
önemiyle karşımızda durduğunu 'göstermekte
dir. Bu yazılar, işin sade Çekoslovakya'dan Kıb
rıs'a ithal edilen ve daha evvel kimbilir nereler
den son altı ay zarfında, son aylarda ithal edi
len diğer silâhlar konusu bakımından henüz ay
dınlığa çıkmamış olduğunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinin as
lına gelince: Sayın Çağlayangil Kıbrıs mese
lesinin yalnız kendi Dışişleri Bakanlığı devrini 
d e alıyor, haklıdır kendi bakımından; fakat 
ondan evvelki 4 ncü koalisyonda da Adalet 
Partisinin değerli liderleri, ileri gelenleri üye 
olarak bulundukları ve o koalisyon A. P. ço
ğunluğuna dayandığı için o devir siyasi sorum
luluğu da, ne denirse densin, kendi omuzları 
üzerindedir. Kıbrıs meselesi 4 ncü koalisyon 

kurulduğu zaman bir" noktaya gelmişti. Fede
rasyon fikri hiç değilse büyük devletlerden bi
ri tarafından müsait karşılanmıştı ve bunun 
üzerinde yeni gelişmeler aranmakta idi, hazır
lığı yapılmakta idi. Ondan sonra bugüne kadar 
bütün bu kürsüden yaptığımız ısrarlı teşebbüs
lere, sorulara rağmen Hükümetin hangi for
mül üzerinde yürüdüğünü öğrenemedik. Yal
nız Sayın Dışişleri Bakanı geçen sene bütçe 
konuşmalarında ve son defa da birkaç gün 
evvel. Bütçe Komisyonunda Düşleri Bütçesi 
görüşülürken verdikleri izahda ve dün burada 
gündem dışı yaptıkları beyanda kendilerinin 

takibetmokte oldukları prensipleri şu suretle 
4 noktada ifade buyurdular: 

.1. Kıbrıs andlaşmaları tek taraflı olarak 
tadil edilemez ve bu andlaşmaiar ancak tarafla
rın rızasiyle değiştirilebilir. 

2. Kıibnstaki iki cemaatin biri diğerini ta
hakkümü altına almamalı, tam güvenlik içinde 
yaşamaları sağlanımalı vcbulunaealk hal tarzı iki 
cemaatin, Devletin idaresine müştereken işti
rak etmesi esasına istinadetmelidir. 

3. Kıbrıs hiçim* suretle tek bir Devlete il
hak edilm emelidir. 

4. Bulunacak hâl tarzı Lozan'da Türkiye 
ile Yunanistan arasında teessüs etmiş olan mu
vazeneyi bozmıyacak bir çözüm şekli olmalı
dır. 

Değerli arkadaşlarım, bu prensiplere biz de 
'bütün varlığımızla katılmaktayız ve zannetmem 
ki Büyük Meclis de bu prensiplerin gerisinde 
bir hal şeklini kabul edecek bir fert veya bir 
parti bulunsun. Bunlar güzel. Ye zaten buh
ran patladığı andan itibaren hepimizin millet
çe müttefik olarak, bu şekilde ifade edilsin ve
ya edilmesin, güttüğümüz hedef, gaye budur. 
Ancak, mesele, bu gayeye hangi politika ile 
varılacağı, bu gayeyi -sağlıyacak hukuk for
mülünün Devlet formülünün ne olacağı ve bu 
gayeyi güderken takibcdileeek metod meselesi
dir. Hükümet ilk iki noktada daima sükûtu 
ihtiyar etmiştir. Hangi politika ile bu gayeye 
varacak? Hangi rejim, hangi hukuk, hangi Dev
let şekliyle bu gayeyi gerçekleştirecek? Bun
larda, Büyük Meclise vuzıı'hlu bir izahta bulun
maktan daima kaçınmıştır veyahut ta itizar 
etmiştir. Söyliyemem bunu, demiştir. Metod1? 
Metodunu az çok biliyoruz. Geçen ayın 17 sine 
kadar, Haziranın 25 inden, kendi ifadelerine 
göre, geçen ayın 15 ine kadar Yunanlılarla ikili 
müzakere metodu üzerinde durmuşlardır. Şim
di Sayın Dışişleri Bakanı arkadaşımız dün bu
rada yaptıkları (konuşmalarda, bundan evvel 
Ağustos ayında burada yaptığımız gensoru ko
nuşmasında, daha geride bütçe konuşmasında 
daima bize tezminat vermiştir; plânımız var
dır, politikamızı teslbit ettik, tedbirlerimiz var
dır, hiçbir olup bitliye imkân vermiyeceğiz, 
zaıman aleyhimize çalışmamaktadır, teminat ver
miştir. 

Şiiii'di, bu noktaları birer birer ele alalım. 
Zaman aleyhimize çalışıyor mu, çalışmıyor mu? 
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Değerli arkadaşlarım, sadece bu noktadan, baş
ka hiçbir sebebolmasaydı, bir gensoru açılması
na ihtiyaç görecektir. Çünkü zaman aleyhimize 
çalışmaktadır. Ve değerli arkadaşlrım hatırlı-
yacaklar; bu Hükümet kurulduğu günden iti
baren ne zaman ikili müzakereler, ne zaman 
Yunanistan'la, Makarios'la bir müzakere bahis 
konusu olsa, biz Cumhuriyet Halk Partisi adı
na hep şu endişeyi izhar ettik. İkili müzake
re, elbette bundan kaçınılmaz, amanın dikkat
li olsun, Makarios'la Atina daima danışıklı dö
vüş içindedir ve Ada'da fiilî durum o hale gel
miştir ki, artık, Makarios'un bir anlaşma imza
lamaya, bir beynelmilel m erci den yeni karar 
almaya ihtiyacı yoktur. Makarios sadece bu
günkü fiilî durumu bu şekilde 1, 2, 3, 4, sene 
devam ettirsin, bu ekonomik şartlar altında, 
bu kale içinde muhasara edilmiş cemaat şart
ları altında Kıbrıs'taki vatandaşlarımız, Kıb
rıs'taki kardeşlerimizi ne kadar kahraman olur
larsa olsunlar insan taibiatının yıpranma hu
dudu nihayet bir noktaya gelir dayanır; ve bu 
işe bir hal şekli bulunmazsa bu dâva kendi 
kendine bu şekilde Rumların lehine halledil
miş olur, gider. Tarihte bunun misâlleri var
dır. Nitekim, Sayın Dışişleri Bakanımız da bu 
gerçeği biliyorlar. Bildiklerini geçen Ağustos 
ayında burada gensoru münasebetiyle yaptık
ları konuşmalarında şu cümlelerle ifade etmiş
lerdir: «Bizim istediğimiz Kıbrıs'taki Türk Ce-
naatimizin haklarını, emniyetini gereği gibi 
korumaktır. Ada üzerinde Türkiye'nin tarih
ten gelen ve stratejik 'durumuyla ilgili olan 
münasebetlerini teminat altına almaktır. Uza
yıp gitmesi her sahada bizi birçok imkânlar
dan mahrum bırakan bu ihtilâfa - Sayın Dışiş
leri Bakanı söylüyor bunları - hakkaniyet da
iresinde büyük milletimizin rıza göstereceği 
realist, haysiyetli bir hal çaresini süratle ara
mak, bulmak tahakkuk sahasına çıkarmaktır.» 

Bizim de istediğimiz budur ve bu yolda Hü
kümeti, kendileri de teslim ederler ki, bir se
neden fazla bir zamanı bulan şu aradaki me
safe içinde hiç değilse ra'hatsız etmekten de
vamlı' surette itina ile kaçınmışındır ve elimiz
de olan desteklemeyi de gerek iç ve gerek dış 
münasebetlerimizde, temaslarımızda yapmıya 
çalışmışındır. Ancak, bu işin, Sayın Dışişleri 
Bakanının da söylediği gibi, daha fazla uzayıp 
gitmesine artık mahiyeti itibariyle tahammülü 

yoktur, bıçak kemiğe dayanmıştır, iş gelip hu
duda dayanmıştır. Vakıa şudur. Sayın Dışiş
leri Bakanımız: Yunanlılara ikili müzakereye 
oturuken, biz talip olmadık, anların talip olma
sını temin ettik. Yunanlılarla ikili müzakereye 
oturuken şifaihi müracaatı kâfi görmedik, ya
zılı müracaat yaptırdık. Yunanlılarla iki mü
zakereye otururken şart koşmalarına imkân 
bırakmadık, dediler. Çok güzel ama bütün bun
lar ne zaman daha güzel olurdu? Netice alın
saydı. Netice, 17 Aralıkta Yunan Hükümetinin 
istifasiyle bir akamet olarak karşımıza çıkınca 
bütün bunlar çok geri plânda kalan metod me
seleleri olarak önemini kaydediyor. Şimdi ev
velâ şu noktada mutabakatımız var mı, yok 
mu, onu anlıyalım. Biz iddia ediyoruz ki, Ma
karios'la Atina devamlı danışıklı dövüş için
dedir. Hiçbir zaıman bu danışıklı dövüş bitme
miştir. Çek silâhlarında da bu danışıklı dövüş 
içindedirler. Çek silâhları, Atina'nın rağmına 
Acla'ya girmiş olsaydı, Ada'yı en az 10 bin ki
şiyle işgal altında bulunduran Yunan Hükü
meti için o Çek silâhlarını Makarios'un elin
den almak bir mesele miydi? Çek silâhlarını 
dağıtmamış. Yarın bir çatışma olduğu zaman, 
bir gece iki saatin içinde bu silâhların kimlerin 
eline dağıtılacağı bir çocuğa söylense kolaylıkla 
onun tarafından anlaşılır. Danışıklı dövüş var
dır. 

Atina ile Makarios arasındaki ikili müza
kerelerde de danışıklı dövüş vardır. 

Demin arz dttiğim gibi, zaman, bizim lehi
mize işlememektedir. Zamanın bizim lehimize 
işlemediğini teyiden Rauf Denktaş'm geçenler
de Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir serginin 
açılması dolayısiyle söyledikleri sözleri Sayın 
Bakan iyi karşılamadılar. Ama dün Sayın Bö-
lükbaşı burada taze vesikalar okudular. Kıb
rıs'taki mücahitlerden, Kıbrıs Cemaatinin ileri 
gelenlerinden Başbakana ve Hükümetin diğer 
resmî makamlarına çok endişe verici müra
caatlar olmuş. E, bütün bunları yok farz edip, 
hesaba katmayıp zaman aleyhimize işlemiyor, 
zaman geçmekle Rumlar ne kazanır? Rumlar 
fiilen neticeyi elde etmek istiyorlardı. Türk
leri Hükümetten atmış fiilen Türkleri birtakım 
«enelave» 1er içine kapatmış Ankilav'ın için
deki Türkler birbirleriyle ceza muhakemesi ih
tilâfı çıkarsa, o ankilav içinde ceza dâvasını 
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görüyormuş. Rumu buna karıştırmıyormuş. Bu 
tıpkı bizi, Allah göstermesin, bu Büyük Mil
let Meclisi binası içinde çevirseler, hapsetseler, 
buradan çıkmasak dışarıya dışardaki kuvvetin 
iznini almadan biz burada kendi aramızda 
çıkan ihtilâfları halletsek, binanın içinde ser
bestçe dolaşsak, binanın ısınması için, aydın
lanması için ve sairesi için yetki sahibi olsak, 
buna dışardakiler karışmasalar dışardakileri de 
biz içeriye sokmıyacak kuvvette olsak, bu hale 
biz ne kadar devam edebiliriz? Tarih boyunca 
muhasara altına alınmış kaleler ne kadar daya
nabilmiş] erdir? (Arka sıralardan, «bu güzel bir 
örnek değil» sesleri) Onun için, Yunan Hükü
metinin düşmesi de, düşürülmesi de bizimle ya
pılan ikili müzakerelerle ilgilidir. Bu şüphe 
var bizde. Kanaat demiyeyim. Kanaat izhar ede
mem. Ama, bu şüphe var. Çünkü, Yunanlıla
rın bundan önceki davranışları, oyunları o ka
dar çoktur, o kadar çeşitlidir ki, şeytanın akh 
ermez. Cirimokos gidiyor, Toumbas geliyor. 
Toumbas gidiyor, adını şimdi hatırlıyamadı-
ğım yeni birisi geliyor. Ve bize dönüvorlar, 
diyorlar ki, «E... biz bu vaziyette nasıl müza
kere edeceğiz? Tam da iyi yerine gelmiştik. Bü
yükelçiler arasındaki müzakere tekemmül et
miş, bakanlar arasında müzakere safhasına 
gelmiş. İki Bakan Paris'teki NATO toplantı
sında görüşmüşler... Oh... Aman ne güzel. Fakat, 
bakın şu aksiliğe ki, 'Toumbas döner dönmez 
Atina'va Hükümet düşürülüverdi. Ne yapacağız 
şimdi?» Bu Hükümet secime kadar da bir şey 
yapamaz. Muvakkat. Hakikaten muvakkat. Se
çime kadar bir şey yapamaz. Ne kadar müzakere 
etseni de kendinizi aldatmış olursunuz. Kimin 
namına müzakere edecek? Siz nasıl güveneceksi
niz, onun müzakerede kabul ettiği neticelere? 
Ne olacak? Seçim Mayısta, Mayısı bekliyece-
ğiz. Bu arada Türk Cemaatinin hali ne ola
cak? Elimde U'Thant'm raporu var. Sadece 
U'Thant'm raporu okununca cemaatin ne gibi 
insanlık dışı muamelelere mâruz kaldığı, cema-
tin ne gibi ekonomik baskılara mâruz kaldığı 
meydana çıkıyor, gözüne çarpıyor insanın Bu
na tahammül edilir elbette, millî gayeler için 
tahammül edilir; ama ne kadar? Bir sene, iki 
sene, üç sene, dört sene... Ne kadar? Ondan do
layı diyoruz, ki ve Hükümetten rica ediyoruz, 
zaman meselesi bizim için çok mühimdir, za

man bizim oradaki mukavemetimiz üzerinde çok 
menfi tesirler yapabilir. Makarios müsait vazi
yette, sağlam vaziyettedir. Sayın Bakanımız 
dünkü konuşmasında dün verdiği izahlarda 
ikili müzakerelere otururken Yunanlılarla, 
sağlam bir politik durumda oturmak istedik 
buyurdular. O sağlam politik durumun ne ol
duğunu biz anlıyabilmiş değiliz. Demin arz 
ettim, takibedilecek politika ne idi? Şimdi, en 
son Kossigin, Rus Başbakanı Kossigin geldi, 
gitti. Tebliğde gördük ki eski vaziyetimizi 
muhafaza ediyoruz diyor, Kıbrıs meselesin
de. Güzel, ama Kıbrıs meselesinde Rusya'nın 
eski vaziyeti bizim lehimize bir başlangıç va-
ziveti idi. Onu muhafaza ettirmek kâfi değil, 
Hükümetimiz bunu daha ileriye götürmenin 
çarelerini, politikasını bulmalı idi. 

Sonra NATO müttefiklerimiz nezdinde, 
şimdiye kadar hiçbir Hükümet devrinde, hiçbir 
Dışişleri Bakanı devrinde yapılmadığı kadar sık 
teşebbüsler yaptık, buyuruyorlar. Benim bildi
ğime göre her Hükümet teşebbüs yapmıştır, her 
Dışişleri Bakanı teşebbüs yapmıştır. Ama ka
bul edelim ki, kendisi daha fazla yaptı, yaptı da 
ne oldu? Bizim, NATO müttefiklerimizden şikâ
yetimiz nedir ilk günden beri? Efendim, biz bu 
camiaya dâhiliz. Batı camiası, NATO camiası. 
Elimizde 1959 - 1960 sonelerinde imzalanmış 
sağlam anlaşmalar vardır. Taraflardan biri gü
nün birinde tek taraflı olarak çıkıyor, diyor ki, 
bu anlaşmaların kabiliyeti tatbikiyesi yok
tur, hattâ Makarios'un tâbiri ile bu anlaşma
lar ölmüştür, diyor ve fiilen harekete geçerek 
ona göre davranıyor. Bizim müttefiklerimiz, 
NATO içindeki müttefiklerimiz, NATO müt
tefikimiz Yunanlılar, bizimle birlikte taahhüt 
altında olan Yunanistan onu teşvik ediyor, 
teşyi ediyor, yardım ediyor. Biz dönüyoruz 
NATO müttefiklerimize : «Ne diyorsunuz, bu ne 
haldir?» «Ne yapalım, siz de müttefikimizsiniz, 
Yunanlılar da müttefikimiz, çok çalışıyoruz, çok 
söylüyoruz ama... Türkiye ile Yunanistan arasın
da bir harb mi çıksın bu yüzden?» «Efendim hu
kuk çiğneniyor, sen NATO'ya bunun için yap
mışsın zaten. Bâzı prensiplerini, bâzı insan
lık prensiplerini, bâzı beynelmilel ahlâk pren
siplerini korumak için yaptığını iddia ediyor
sun; ama kendi içinde, kendi üyelerin ara
sında bu beynelmilel ahlâk prensipleri, beynel-
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milel hukuk prensipleri çiğnenir ve siz elinizi 
böyle uğuşturursanız, kim inanır yarın daha 
büyük bir gaile karşısında kalındığında sizin 
kılınızı kıpırdatacağınıza?» Baştan beri bu suali 
soruyoruz. Elbette Sayın Dışişleri Bakanımız 
da bunu sormakta devam ediyor onlara, Ama 
bizim Meclis olarak merak ettiğimiz, ne ya
pıyor bunlar, nedir davranışları? Hâdiselerin 
seyrine bakarak, 1964 te bizim Haziranda 
yaptığımız çıkarma teşebbüsünü Başkan John-
son'un mektubu ile, Amerika önledikten sonra 
Başbakanımızın Washington seyahati sonunda, 
Acheson memur edildi. Acheson buna çare 
bulacaktı. Buldu. Tatbik ettirmeye gelince; biz 
sizinle Yunanistan arasında harbin çıkmasını 
önlemeye çalışıyoruz, şimdi biz mi yapalım Yu
nanistan'a karşı harb, dediler ve orada dur
dular. Ondan sonra Birleşmiş Milletler saf] \ ası 
başladı. Birleşmiş Milletlerde hepimiz acı ile 
müşahede ettik, bizim bütün müttefiklerimiz, 
yakınımız sandığımız devletlerin kimisi çekin-
ser kalarak bir köşeye saklandı; devletlerin çoğu 
Yunanistan'ın lehine oy kullandı ve o malûm 
karar çıktı. Sayın Bakan diyor ki, o kararın 
bir unsur olmasını önledik. Ben ona emin de
ğilim. O karar duruyor. Sayın Bakan diyor ki, 
zaten Birleşmiş Milletler Assamblesinin kararı 
icrası mecburi olan bir karar değildir, doğru 
ama dosyaya girmiş duruyor. Günün birinde, 
kendilerince gerekli zamanın geldiğine kanaat 
getirdikleri zaman Atina ile Lefkoşe o kararı 
yine ortava atacaklardır. 

Galo Plaza raporunu gömdük, diyor Sayın 
Bakan. Hayır, bence Galo Plaza raporundan 
bahsedilmeksizin şimdi Kıbrıs'ta devam et
mekte olan hal işte o Galo Plaza'nm «Beş sene 
müddetle enosisten bahsetmeyin, enosisi geri 
bırakın» dediği zamanı kazanma halidir. ZatJon 
Rusya'nın ve üçüncü grup devletlerin Enoısisc 
karşı vaziyet almaları üzerine, anlamışlardır ki, 
enosis yakın zamanda yapılamaz, araya bir beş 
senelik müddet sokmalıdır. Bu beş sene sonun
da bakalım ıO günün konjonktürü ne gösterecek, 
Türk Cemaatinin mukavemeti ne ölçüde devamı 
edecek, Türk Hükümetlerinin politikası nasıl 
bir devamlılık arz edecek? Bu politika Galo 
Plaza raporunun adı söylenmeksizin, Galo Plaza 
raporu olmaksızın fiilen Kıbrıs'ta bugün yürü
mekte olan politikadır. Üstelik, GALO - PLAZA 
raporunda onun güya tavsiye ettiği birtakım 

hak teminatı, Türkler için hak teminatı da ol
maksızın. Yani bu izahlarımla şunu belirtmek 
'istiyorum; evvelâ, bu gensoru vesilesiyle, dâva
nın, işin şu safhasında, artık bir muhasebesi
nin yapılıp bir istikamet, Millet Meclisi ile bir
likte Hükümetçe bir istikamet, alınması zama
nı geldi sanıyoruz. Belki yanılıyoruz, Bakanın 
izahatını dinledikten sonra aydınlanacağız 
zannediyoruz ve bilhassa dikkati tekrar şuna 
çekmek istiyoruz. Zaman bizim aleyhimize bk 
faktör olarak Kıbrıs'ta tahribat yapmaktadır. 
Bunun üzerine dikkati çekmek istiyoruz. Atina 
ile Lefkoşa danışıklı döğüş içindedirler, bu 
ıgözle bakılmak lâzım ve buna göre tedbir al
mak lâzım. Buna bilhassa dikkati çekmek isti
yoruz. Ve sonra Sayın Bakanın, demin okudu
ğum, süratle netice alınması gerekir sözleri üze
rinden yeni Hükümetin iş başına geldiği gün
den bugüne bir seneden fazla bir zaman geçmiş 
bulunuyor. Bu sürat nasıl bir sürattir, ne za
man netice alınacaktır? Böyle ikili müzakere-
ve saire gibi oyalamalarla daha ne kadar , bu 
iş gidecek? Ve madem ki, sayın Dışişleri Ba
kanımız buyuruyorlar, plânlar hazırdır, ted
birler hazırdır; çok rica ediyoruz, Kı!brustaki 
fiilî durumu Makarios'un bugün 1 oh ine olan 
halden geriye doğru iıtmedikçe Makarios'u her 
hangi bir anlaşmaya getirmeye imkân yoktur. 
Yunanistan'da da seçimle iş başına gelecek her 
ihangi bir Hükümet bir uzlaşma formülü kaibul 
edemez, Enosis'in dışında bir formül kabul ede-
raıez. Bizimle müzakereye otururken belki işin 
başında Enosis sözünü söylemediler, anı a dam
larda bağırdılar; «Enosis'ten vaz geçmiyoruz, 
gayemiz Enıosis'tir, daima Enosis olacaktır.» 
diye. Enosis'ten vazgeçtiklerini gösteren bir 
alâmet de yok. Binaenaleyh, kendimizi oyala-
mıyalım, aldatmıyalım. Kıbrıs dâvası işin esası 
(bakımından bir sene evveline nazaran, iki sene 
evveline nazaran lehimize bir ilerleme kadet-
momiştir. Aradan geçen iki senelik zaman bi
zini için kayıptır. Şu anda, söyleyemiyorum, te
lâfi edileımiyeeck bir kayıptır diyemiyorum!. 
Telâfi edileibiiir, hâlâ, telâfisi mümkündür. 
Onun için Meclis olarak bunu etraflı bir şekil
de görüşmemize ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlarımızın gensoru önergesindeki 
ikinci noktaya geliyorum. Amerika ile olan 
ikili anlaşmalar ve üsler meselesi. Bu konuda 
söylenecek uzun birşeyim yok. Ancak Hükü-
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metten bir ricanı var. Biz O. 11. P. Grupu ola
rak, Hükümetin yaptığı ön hazırlıklardan son
ra - artık bıı anlaşmalar 52 tane imiş, adedi 
'belli - bu anlaşmaların içinde ne var, Hükü
metçe bunlar da belli şimdi. Meclis olarak biz 
de bilelim. Meselâ, medenî memleketler arasın
da yürürlükte olan, Devletler Hukuku kaide
lerine aykırı hükümler var mıdır, bu anlaşma
lar içinde? Bu anlaşmaların içinde NATO 
Devletleri arasında geleneksel olarak akdedilen 
anlaşmalar, hükümler dışında, onların çok öte
sinde, ilerisinde hükümler var.mıdır? Varsa ne
lerdir? Evvelâ bunu bir, ••bilelim. Bunu bil
miyoruz. Bilmediğim için de ben, dün Bölük-
ıb aşının yaptığı gibi bu anlaşmalar üzerinde faz
la duranı lyacağnn. Bir hukukçu olarak sorsa
nız bana, nedir diye. Bu anlaşmaların her han-
ıgi birini görmedim, okumadım, içinde nasıl bir 
madde var bilmiyorum, üslere tat'bik edilen 
muameleyi gazete m al fi m altı olarak biliyorum, 
resmî, sarih bir bilgim yoktur. Olmayınca da 
birşey söyleyemiyorum. Binaenaleyh evvelâ Hü
kümet bize deısin ki, ben l>u anlaşmaları tetkik 
ettim, bunun içinde Devletler Hukuku bakımın
dan, hükümranlığımızla, ülke bütünlıüğiimüızle, 
vcsairemizle uzlaştırılması mümkün olımıyan 
veyahut güç olan hükümler şunlardır, varsa, 
tabiî, üslerine durumu tetkik ettim. 

Varsa, işte İngiltere'de böyledir, Belçika'da 
şöyledir, Norveç'te böyledir, İtalya'da, böyledir. 
Bizde de şu hususiyet vardır; tabiî varsa evve
lâ bunu bilelim, maddi vakıayı bilelim, ondan 
sonra o anlaşmalar hakkında ve üsler hakkında 
bir mütalâada, bulunalım. Kaldı ki, İm anlaş
malar ve bu üsler devletler hukukuna yüzde 
yüz uygun olabilir. Devletler hukuku gelenek
lerine yüzde yüz uygun olabilir. Ama, nihayet 
yapıldıkları zaman politik bakımından oportün 
olabilir, uygun olabilir. Ama bugünün deği
şen şartları içinde politik bakımdan artık onla
rın şu veya bu hükmüne ihtiyaç kalmamış ola
bilir. Demek ki mesele hakkında vuzuhla, müta
lâa söyliyebilmek için evvelâ Hükümetten bâzı 
bilgiler almamız gerekmektedir. Bundan dolayı 
da bu konunun buraya getirilmesi, eğer Hükü
metin şu izahatı vermesine vesile olacaksa, gru-
punıu z tarafın dan meni nu nl ukl a ka, rşı lan acaktı r. 

Değerli arkadaşlarım, isin bu safhasında, söz
lerimi fazla uzatarak sizleri yormak istemiyo-
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rum. Mâruzâtımı arz ettim. Sayın Bakandan 
istirhamım : Biz Kıbrıs meselesini ve bütün 
dış politika meselelerini bir iç politika çekişmesi 
konusu olmaktan itina ile koruyoruz. Kendileri 
de bu hususta bize yardımcı olmalıdırlar. Kıb
rıs'ta durum sükûnete kavuşmuştur, ama sükû
net durumuna no zaman kavuşmuştur? Maka-
rios'un kulağına küpe takıldıktan sonra. O küpe 
de 8 Ağustos 1904 tc Hava Kuvvetlerimizin bom
bardımanı ile takılmıştır. Makarios o zaman 
anlamıştır ki, Türkiye ile şaka etmeye gelmez, 
işin bir hududu vardır, o hududa dayandığı za
man gelir Türkiye hakkını kuvvetiyle de koru
masını bilir. Ondan sonra edebini fazla aşmak-
sızın oturmaya devam etmiştir. Bizim Silâhlı 
Kuvvetlerimize, Kara, Deniz, Hava Silhâlı Kuv
vetlerimize ve onların kudretli kumandanlarına 
her zaman için milletçe itimadımız vardır. Hükü
met siyasi mesuliyetini aldığı zaman, emir ver
diği zaman onlar vazifelerini yaparlar. Temen
ni ediyoruz ki iş bu raddeye gelmesin ve temen
ni ediyoruz ki Hükümet, iş oraya varmadan bü
tün imkânları kullanarak bu dâvayı evvelâ dip
lomatik sahada, politik sahada ilerletmeye mu
vaffak olsun. Zaman çok ilerlemiştir. Artık 
geometrik artışla aleyhimize işler bir hale gel
miştir. Yunanlılar ve Makarios'un danışıklı 
dövüşleri, vakit kazanma politikaları oyunları 
aşikâr meydana çıkmıştır. Bu durum karşısında 
Hükümetimizin no düşündüğünü Meclis olarak 
öğrenmekle bahtiyar olacağız ve bunun için biz 
O. II. 1\ Grupu olarak gensorunun açılması için 
müspet oy kullanacağız. Saygılarımla. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Bellice Boran, buyurun efendim. 

T. İ. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; gerek Kıbrıs meselesi, gerekse ikili 
Anlaşmalar ve Amerikan üsleri meselesi bir 
milletin dış politikasında karşılaşması ımu-
tad sayılacak meselelerden değildir. Gerek 
Kıbrıs, gerek ikili Anlaşmalar ve Amerikan üs
leri millî güvenliğimizle, millî bağımsızlık ve 
egemenlik haklarımızla yakından ilgili olan 
meselelerdir. Hattâ bir üçüncü dünya savaşının 
ufukta göründüğü bugünkü dünya şartları al
tında bizim bir millet olarak var olup olmama 
meselemizle hayatî olarak ilgili olan meseleler-
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dir. Bunun içindir ki, partimiz bu konularda 
bir gensoru açılmasından yanadır. Zira, mil
letimizin yalnız egemenliğini bağımsızlığını de
ğil, fiziki varlığını dâhi yakından ilgilendiren 
bu meselede Hükümetin bugüne kadar izlediği 
politika olumlu hiçbir çözüm getirememiş, bi
lâkis meseleleri çıkmaza ısokmak eğlimini gös
termiştir. 

önce Kıbrıs meselesi üzerinde duracağım. 
Hepinizin bildiği gibi bu konuda son gelişme
ler memleket kamu oyunda haklı ve derin en
dişeler uyandırmıştır. Müzakereler gizlidir ge
rekçesi ile Hükümet bu 'müzakerelerde han
gi tezler üzerinde çalışıldığı konusunda açık
lama yapmaktan imtina etmektedir. 

Diğer taraftan basında, bilhassa bundan ön
ceki birtakım açıklama olayları dolayısiyle 
Hükümete yakın olduğu bilinen bir gazetede 
bu müzakerelerin sonucu hakkında çıkan ha
berler, hakikaten endişe vericidir. Kıcaca ha
berleri hatırlatmak isterim: 

Hükümete yakın olan bu gazetede çıkan ha
bere göre; Türkiye'ye Kıbrıs'ta bir üs verile
cekmiş, hattâ bir söylentiye göre, mevcut İngi
liz Üssü Türkiye'ye verilecek ve sonra da 
NATO'ya devr edilecekmiş. 

Kıbrıs, Yunanistan'a İngiliz İmparatorluğu
nun Komonvelt sisteme benzer bir sistem için
de o şekil bağlarla bağlanacak, Kıbrıs'a bir çe
şit muhtariyet verilecekmiş Bu durumda Kıb
rıs'a muhtariyet şu şekilde, bu şekilde verile
cek olsun, aslında şartlı, hem de çok küçük 
şartlı, Türkiye'nin politik alanda vaziyeti kur
tarmasına yetmiyecek kadar küçük şartlı bir 
Enosisten başka bir şey değildir. Bu haberleri 
Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı reddetmedi. 
Yalnız biz öteden beri dört şart ileri sürdük. 
O şartları ileri sürmekte devam ediyoruz. O 
şartlara uymıyan teklifleri kabul etmiyoruz 
ve etmiyeceğiz denildi. Bu şartların tahliline 
biraz sonra geçeceğim, önce şunu belirtmek is
terim ki, biz hâlâ Hükümetin Kıbrıs konusun
da açık, seçik, somut olarak hangi tezi savun
duğunu bilmiyoruz. Genel görüşmelerde bu söy
lendiği zaman ben hatırlıyorum, Sayın Dışişle
ri Bakanı bunu gayet olağan ve hattâ mahiranc 
bir taktikmiş gibi göstererek; tabiî demişti, 
söylemeyiz, davul zurnayla mı ilân edeceğiz»1?. 
Halbuki elbetteki biz tezimini açık, seçik ve so
mut olarak ortaya koyacağız, açıklıyacağız, tek-

I rar tekrar ortaya koyacağız ki, dünya milletleri 
I camiasında tezimize taraftar kazanalım. Üçün

cü Dünya devletlerinin desteğini kazanmak is
tiyoruz. Nasıl kazanacağız? Eğer ortada se
batla, ısrarla koyduğumuz açık, seçik bir tez 
yoksa Sovyetlerin desteğini kazanmaya çalış
tık, Doğu blokunun desteğini kazanmaya çalış
tık. Bunu nasıl yaparız, yine bu nitelikte # bir 

I tezimiz ortada yoksa. 

I Diğer taraftan bilmiyoruz, meselâ evvelâ 
I Kıbrıs'ın bağımsızlığından yana mıdır, Hükü-
I met, değil midir? Evet mi, hayır mı? Bunu bil-
I miyoruz. Enosise karşıyız deniyor, 

I Şimdi enosise karşı isek, bunun meflhumu 
I muhalifi öyle ise, Kıibrıs'm bağımsız olmasından 
I yanayız neticesi çıkıyor. Taibiî bir üçüncü şık 
I kalıyor; iki taraflı ilhak. Ama hep biliyoruz ki, 
I aslında bugünkü dünya şartları içinde iki ta-
I raflı ilhak diye bir şey mümkün değildir. Yani, 
I bir zamanlar ortaya sürüldüğü gibi yeşil hat de-
I nilen hattan veya Kıbrıs'ta Rum ve Türk cema-
I atlerinin oranlarına uygun şekilde Kıbrıs'ın sat-
I hini ikiye bölerek birisini Türkiye'ye, diğerini 
I Yunanistan'a ilhak etmek asla mümkün değil-
I dir. Buna Yunanlılar karşı koyuyor. Makarios 
I karşı koyduğu gibi, Amerika ve İngiltere, Batılı 
I devletler, Birleşmiş Millctlerdcki devletler de 
I karşı değildir. Böyle bir tez hiçbir zaman ciddî 
I olarak müzakere edilmiş değildir. Demek ki, 
I şimdi enosise karşıyız ama, bağımsızlık da olmı-
I yalbilir, sadece tek taraflı ilhak olabilir gibi bir 

formülâsyon, aslında olsa olsa böyle hakiki mâ-
I nada iki taraflı ilhakı değil, demin gazete halbcr-
I lerine atfen açıkladığım şekilde, vaziyeti dairi 
I kurtarmaya yetmiyecek kadar çok küçük şartlı 
I bir enosisten başka bir şey olamaz. 

I Şimdi, öteden beri ilân ettiğimiz ve muhaifa-
za ettiğimiz şartlara bir bakalım. Bu şartlar, 

I bu dört şart gayet muğlâk ve müphem şekilde 
I formüle edilmiş ve olumlu yargılar şeklinde de-
I ğil de olumsuz yargılar şeklinde formüle edil

miş. Yani şöyle olacaktır. Olmalıdır, yahut biz 
I bundan yanayız diyeceğimize olmaması gereken 
I tarafları belirtilmiştir. Bunlar lolmıyacak ama 
I *ne olacak olundu olarak? O, yok. Meselâ birinci 

şart; «Kıbrıs anlaşmaları tek taraflı olarak tâ-
I dil edilemez ve bu anlaşmalar ancak tarafların 
I rızası ile değiştirilebilir.» , 

77 — 
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Halbuki daha bir yıl evvel Aralık 1965 te 
Birleşmiş Milletlere Hükümetimizin sunduğu ka
rar suretine bakarsak orada bu formülâsyon bi
raz değişiktir. Tek taraflı değiştirilemez üzeri
ne parmak basmaktan ziyade müspet olarak 
anlaşmaların yürürlükte olduğu belirtiliyor ve 
•bu ifade tarzından amacın bu anlaşmalarla ve 
halen Makarios tarafından ihlâl edilmiş bulu
nan ilk Anayasa ile meydana gelen vaziyetin ye
niden ihdası g'ün anlaşılıyordu. Şimdi, bu ilk 
şarttan anlaşılıyor ki, yine ta'biî zımnında var 
anlaşmalar yürürlüktedir, onun için tek taraflı 
ihlâl edilemez. Ama anlaşarak, mütekalbil, kar
şılıklı anlaşma ile değiştirildbilir. Değiştirilefbi-
lirse, ne yönde değiştirmeye taraftadır Hükü
met? Ne gibi bir sistem teklif etmektedir Kıibrıs 
için? O ikinci şarta gidiyor ve ikinci şarta bak
tığımız aaman gene müspet bir hüküm yerine 
menfi açıdan durum belirtiliyor. Kıbrıs'taki iki 
cemaatin, biri diğerini tahakkümü altına alma
malı, tamamen güvenlik içinde yaşamalarını 
sağlamalı ve bulunacak hal tarzı; iki cemaatin 
devletin idaresine müştereken iştirak etmesi esa
sına istinadetmelidir. Peki ama; bu öyle kaypak 
'bir formül ki, bundan bağımsız 'bir Kibrıs için
de cemaatlerin iştiraki de anlaşılabilir ki, aslın
da öyle anlaşılması lâzımdır. Ama, Yunanistan'a 
ilhak söz konusu ise, pekâlâ dendbilir ki, «efen
dim, biz şartımızdan fedakârlık etmedik, işte 
'otonom Kıbrıs içinde do Türk Cemaatine şu şu 
haklar tanındı» deneTbilir. Ama Yunanistan'a 
'bağlanmış ve sözde muhtar olan bir Kıbrıs'ta 
Türk Cemaatine hangi hak verilirse verilsin bu, 
aslında gerçek anlamında Türk Cemaatinin Kıb
rıs Devletinin yönetimine iştiraki anlamına gel
mez. 

Üçüncü şart, Kibrıs hiçbir surette tek bir 
devlete ilhak edilmemelidir. Dördüncüyü de 
okuyayım, sonra üçüncüye geleceğim. Dördüncü 
şart, bulunacak hal tarzı Lozan'da Yunanistan 
ile Türkiye arasında teessüs etmiş olan muvaze
neyi bozmıyacak bir çözüm şekli olmalıdır. Ya
ni, hep «olmaması» lâzım gelenler belirtiliyor, bu 
şartlar da olumlu olarak yapılması, olması, lâ
zım gelenler açık, seçik belirtilmiyor. 

Şimdi bu üçüncü şartta, bize öyle geliyor 
ki, geçen seneden 'bu yana Hükümetin tutumun
da, politikasında, bir değişiklik olmuştur. Şim

di burada; tek bir devlete illhak edilmemelidir, 
ilenilince, bunun o tahtında müstetir. 

Demek ki, iki Devlete ilhak olalbilir mâna
sı çıkıyor. Halbuki gerçek anlamda iki taraflı 
illıaikın mümkün hattâ söz konusu olmadığını 
az önce belirttim. İki taraflı ilhak demek ki, 
böyle gösteramelik. Bize bir küçük üs vererek, 
bâzı tâvizler vererek, fakat aslında Enoskten 
başka bir şey olmıyan bir hal tarzıdır. Hal
buki geçen sene bir zamanlar biz bilhassa Ara
lık ayında Birleşmiş Milletler kararından son
ra, yine hiçbir zaman açıkça formüle edilmedi 
ama, Hükümetin ve Dışişleri Balkanlığmın bü
tün tutumlarından anlaşılıyordu ki, Hükümet 
bağımsız bir Kıbrıs tezine hiç değilse yaklaşı
yor, o eğilimdedir, çünıkü Aralık ayı kararın
dan sonra o karara iştirak etmiş olan Üçüncü 
Dünya Devletlerine müracaat ederek bunun 
Enosis demek olabileceğini belirtmişiz ve 5 - 6 
tanesinden açıklayıcı mektuplar alarak, biz bu 
karara oy verirken, Enosisten yana olduğumuz 
için oy vermedik. Biz, Kıbrıs'ın bağımsızlığın
dan yanadır diye açıklamalar elde etmişiz ve 
bununla da haklı olaraik öğünüyor Dışişleri 
Bakanlığı. Bizim o zamanki görüşümüz, eği
limimiz, tutumumuz iki taraflı ilhaik olsa idi, 
her halde bu az gelişmiş Üçüncü Dünya Dev
letleri bu açıklamaları yapmazlardı. Çünkü 
onlar Enosisc karşı oldukları kadar Kıbrıs'ın 
ikiye bölünerek iki taraflı ilhakına da aynı 
derecede karşıdırlar. 

.Sonra, yine aynı tarihlerde gazete manşet
lerinde Sovyetler Birliğiyle görüş yakınlığına 
geldiğimiz belirtildi. Sovyetlerin görüşü ise 
Kılbrıs'm bağımsızlığı tezi idi. Eğer biz o sıra
larda - hiç değilse - Kıbrıs'ın bağımsızlığından 
yana bir eğilim içinde olmasaydık, iki taraflı 
ilhak da olalbilir düşüncesiyle hareket etmiş ol
saydık, o zaman Sovyetler Birliği ile hiçbir 
yaklaşma sö/z konusu olamazdı. 

Üçüncüsü, diğer bir belirti, böyle bir ba
ğımsızlık, Kıbrıs'ın bağımsızlığı eğiliminde 
oluşumuzun, Birleşmiş MlUetlerdeki, Aralık 
ayındaki toplantıda Sayın Dışişleri Balkanının 
verdiği demeçteki bir cümle; Türkler aslında 
Türk Cemaatinin haklarını korumak peşinde 
değil, toprak ilhakı peşinde, iki taraflı ilhak 
peşinde diye tefsirlere, gürültülere selbeboldu. 
Hattâ Sayın Dışişleri Balkanı neden böyle bir 
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ifadede bulundu diye bu Mecliste kendisinden 
sual soruldu ve kendisi terikidlere mâruz kaldı, 
durumu izah etmek mecburiyetinde kaldı. Bü
tün bu belirtiler gösteriyor ki, o zaman dedi
ğim gibi, açıtça bağımsızlıktan yana olduğu
muz formüle edilmemekle beraber, Hükümet 
ve Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ın bağımsızlığın
dan yana bir tutum içinde idi. O kadar ki, 
hattâ, sizin dediğinize göre Yunanlılardan, mü
zakereye otururken iki taraflı ilhak da söz 
konusu olabilir diye bir toklif gelseydi, aman 
bu bizim aleyhimize yine bir propaganda vesi
lesi yapılır, Yunanlıların bu bize karşı bir tu
zağıdır, diye Dışişleri Bakanlığı bunu söz ko
nusu etmiyecek, kaale almıyacaıktı ve deniyor
du ki, eski Anayasanın vaız'etmiş olduğu sta
tüden daha aşağı olmamak şartiyle yeni bir 
statü yapılabilir. Ama yine Türk Cemaatine 
Devlete iştirak hakkı tanınır ve uzmanlar e>tü-
detmişlerdir, yalnız federasyon değil, yalnız 
kantonal sistem değil, 17 alternatif mevcuttur, 
deniliyordu. Bütün bu saydıklarım kısaca gös
teriyor ki, o zamanlar Türk Hükümeti ve onun 
Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ın bağımsızlığından 
yana bir politika veya eğilimin içinde idi. 
Şimdi ne oldu da acaba öğrenmek isteriz, o 
zamandan bu yana Kıbrıs'ın bağımsızlığı tezin
den vazgeçilmiş ve çok küçük şaftlı ve ger
çekte bir Enosis olan anlaşmaya doğru gidilmiş 
görülüyor. 

Dışişleri Bakanlığının bir senelik tutumu 
hakkındaki bu tahlil de gösteriyor ki, gazete 
haberlerinde çııkan şeyler pek de hakikatten 
uzak olmasa gerek, çünkü zaten başka alterna
tif yok. Ya Kıbrıs'ın bağımsızlığı, ya iki ta
raflı ilhakı, yahut da sözüm ona bize de birta
kım tavizler veren, imtiyazlar veren, aslında 
Enosis olan bir çözüm yoludur. Bizce gelmiş 
geçmiş bütün Türk hükümetlerinin ve bu
günkü Türk Hükümetinin Kıbrıs konusunda 
başarılı bir politika yürütememesinin sebebi, 
o 'kişiliği olan politika falan sözlerine rağmen, 
asla kişiliği olan bağımsız bir dış politika yü-
rütememeleri ve Kıbrıs'ın çözümünü daima 
NATO çerçevesi içinde yani, Amerika'nın 
telkinleri altında ve Amerika'dan yardım ve 
medet umarak çözmek istemeleri olmuştur. 
Türk hükümetleri ve bugünkü Türk Hükümeti 
çok önemli bir noktayı hiç anlamamış veya 

anlamak istememiş görünmektedir. Değil bir, 
40 tane dostluk NATO, şu bu ittifakı olsa, 
biz Amerika'ya ne tâvizler vermiş olursak ola
lım, Kıbrıs meselesinde Amerika ve İngiltere 
çok hayati menfaatleri icabı, bizi değil, Yu
nanlıları tutmak .mecburiyetindedirler. Böyle 
bir hayati menfaatin söz konusu olduğu yer-. 
de, ne andlaşma hükümleri, ne dostluk edebiyatı 
meseleleri çözmez. Hep bildiğimiz gibi, İngi
liz İmparatorluğu ve emperyalizmi 20 nci Yüz
yılın 2 nci yarısında dünyada gerileme poli
tikası içindedir, gerilemektedir ve onun boş 
bıraktığı yerler Amerika tarafından doldurul
maktadır. Gerek İngiltere'nin, gerek Ameri
ka'nın Orta - Doğu'da, petrol başta olmak üze
re, gayet hayati menfaatleri vardır. Orta -
Doğu'yu kontrolleri altında bulundurmak onla
rın bu menfaatleri bakımından zaruridir. Hele 
Süveyş Kanalı kaybedildikten sonra Kıbrıs'ın 
önemi büsbütün artmıştır. Ancak Kıbrıs'ta İn
giliz, NATO - ki, aslında Amerika demektir -
üsleri bulunmak suretiyle, Orta - Doğu ve 
tabii bu arada Türkiye askerî kontrol altında 
tutul abilir. Bunun içindir ki, Amerika ve İn
giltere Enosis'e taraftardır. Enosis olursa şu 
şekilde, bu şekilde Commonwalth Otonomi, 
ne olursa olsun, Enosis olduğu takdirde ora
da İngiliz üsleri kalacaktır, orada NATO üs
leri kalacaktır ve oradan Amerikalılar Orta -
Doğuyu, bütün Doğu - Akdeniz'i ve Türkiye'yi 
kontrolleri altında tutabileceklerdir. Bu du
rumda artık, «Amerika bize dostluk gösterme
di, bizi anlamıyor» diye serzenişlerde bulun
mak, asla politikadan anlamamak, Devlet ada
mı niteliğino sahibolmamak demektir. Türki
ye'nin menfaatleri nedir? Türkiye'nin güven
liği bakımından elbette ki Kıbrıs Adasının 
stratejik önemi büyüktür. Bunun için gönül 
arzu eder ki, Kıbrıs, İmparatorluk zamanında 
olduğu gibi, Türkiye'nin kontrolü altında, Tür
kiye'nin elinde olsun. Ama biliyorsunuz ki, 
bugün bu söz konusu değil, müzakere dahi 
edilemiyor, münakaşa dahi edilemiyor. O za
man, biz Türkiye'nin menfaatini düşünerek 
meseleyi şöyle koyacağız. Mademki Türkiye'
nin elinde olamıyor, öyle ise Türkiye'yi askerî 
kontrol altında tutabilecek olan stratejik 
önemli bu Ada hiçbir yabancı Devletin eli ol
mamalı, hiçbir yabancı Devlet Kıbrıs'ta üsle
nerek Türkiye'yi veya Orta - Doğu'daki diğer 
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genç milliyetçi memleketlerini askerî nüfuz
ları ve kontrolları altında tutamamalıdır. Millî 
menfaat de, mantık da bunu icabettirir. Bina
enaleyh, gerek Türkiye'nin menfaati, gerekse 
Türk Cemaatinin menfaati icabı Kıbrıs'ın ba
ğımsız bir Devlet olmasıdır. Deniyor ki, ba
ğımsız Devlet olursa orada sol partiler kuv
vetli ve Makarios da sola eğilimli, Kıbrıs bir 
ikinci Küba haline gelir. T. İ. P. nin ta 
1964 ten beri ileri sürdüğü bir tez var; Kıb
rıs bağımsız olmalıdır derken şartsız bir ba
ğımsızlık ileri sürmüyoruz. Kıbrıs, milletler
arası garanti altında, silâhlardan, üslerden 
temizlenmiş, askersizleştirilmiş, tarafsızlaştı
rılmış, federatif, bağımsız bir Kıbrıs Devleti.. 
Böyle bir bağımsızlık tezi baştan beri ısrarla, 
tutarlı şekilde müdafaa edilmiş olsaydı, böyle 
bir bağımsız Kıbrıs Devletini hem Üçüncü 
Dünya Devletleri hiç ihtiraz kaydı koymadan 
desteklerdi, binaenaleyh, onların oyunu peşi
nen kazanmış olurdu'k, hem de Sovyet Rusya 
ve diğer Doğu Bloku memleketleri destekler
di, hattâ Battı da - Amerika ve İngiltere hariç -
diğer Batılı memleketler desteklerlerdi. Niha
yet bu kadar memleketin desteklediği ve man-
tıka, hukuka, adalete uygun bir tezi Amerika 
ve İngiltere ele son taıhlilde hiç değilse karşı 
tarafın Doğu Bloikunun da askeri, silâhı, üssü 
ibıılumnıyacak düşüncesiyle ıkaibul etmeye ya
naşabilirdi. Hem böyle bir Kıbrıs tezi, Kıb-
rısta iki cemaatin hır - gür etmeden, huzur 
içinde yaşamalarını da sağlıyacaık bir tez idi. 
Çünkü hep bildiğiniz gibi, federatif memleket
lerde, federasyonu teşkil eden cemaatler ara
sında iyi münasebetlerin kurulması ve onla
rın bir arada bir Devleti yürütmesi daima bir 
mesele çıkarır. Hele Kıbrıs'taki gibi Türk ve 
Rum cemaatleri birbirlerine silâhla mukabele 
edecek, dövüşecek derecede hasım bir duru
ma gelmişse böyle cemaatlerin bir federatif 
Devlet içinde bir arada Devleti idare etmeleri 
daha zor olur. Ama Devletin idaresinde, bu 
vaziyette en çok zorluk çıkaracak hangi 'konu
lardır? Asikcrî politika ve dış politika. Halbu
ki tarafsızlaştırılın>ca, askerden, üslerden, si
lâhlardan arınınca ve milletlerarası garanti 
altında olunca bağımsızlığı, toprak bütünlü
ğü ve tarafsızlığı, o zaman iki cemaat ancak 
içişlerinde bir arada yaşıyacak, esas ihtilâf 
noktaları da ortadan kalkmış olacaıktı. Fakat 

•hükümetlerimiz bir türlü Amerika'nın telkin
leri altında bir politika izlemekten kurtulama
dıklarından, daima NATO'dan, Amerika'dan 
medet umdukları için ve Amerika ile, İngilte
re'nin de, biraz evvel izah ettiğim gibi, çok 
hayati menfaatleri icaJbı Enosisten yana olduk
ları ve olacaklarını anlamadıkları için, Kıbrıs 
politikası bir çıkmaza sokulmuştur. 

Bir ımesele daJha var; foiran için farz ede
lim ki, bu ikili müzakereler devam etti de, 
Yunanistan ile Tünkiye anlaştı,, bir konu üze
rinde. Nasıl kabul ettirecektik acaba, üzerin
de mutabık kalman neticeyi Birleşmiş Millet
lere ve diğer dünya devletlerine? Kıbrıs sö
mürge halinde bir memleket değil ki, üzerinde 
onunla ilgili diğer egemen devletler anlaşarak 
(bir çözüm yolu bulunsun. Bağımsız ve egemen 
bir Devlet olarak mevcut bu niteliğiyle Birleş
miş Milletlerde yer almış, nasıl olur da ege
men ve bağımsız bir Devletin mukadderatı, ge
leceği hakkında diğer iki Devlet ondan ha
bersiz gizli müzakereler yapar ve meseleyi ken
di aralarında çözüme bağlamaya çalışır? Bu
nu kaJbul ettirmenin imkânını ben göremiyorum. 
Halbuki demin anlattığım anlamda bir ba
ğımsız Kıbrıs tezi Birleşmiş Milletlerde de 
müdafaa edilir, Üçüncü Dünya Devletlerinde 
de kalbul ettirilir, Doğu Blokuna da kabul et
tirilir ve Batı Blo'kundan birçok memleketlere 
de kabul ettirilebilir, tutarlı, mantıkî, âdil bir 
tezdir. Hem Türkiye'nin millî menfaatlerine 
uygundur, hem de Türk Cemaatinin millî 
menfaatlerine uygundur. 

Bu Çek silâhları meselesi de yine gösteriyor 
ki, yine böyle hakikaten kişiliği olan bağımsız, 
sadece Türk menfaatlerine uygun bir politika 
izliyemediğimiz içindir ki burada da istendiği 
kadar etkin olamıyoruz. Makarios'un bu ikili 
Anlaşmalara cephe alması ve yeniden Kıbrıs'
ın bağımsızlığını müdafaaya geçmesi bizim için 
yeni bir fırsat vermişti, bu anlattığım anlamda 
bir bağımsız Kıbrıs tezini ortaya sürmek için. 
Onun, Makarios'un anladığı mânada bir ba
ğımsızlığı biz savunmak zorunda değiliz. De
min anlattığım tarif içinde bir bağımsız Kıbrıs 
tezini söylemiyorum. Anlaşılıyor ki, Makarios 
böyle ikili anlaşmalar sonunda varılacak, Tür
kiye'ye küçük tavizler dahi tanıyan şarth 
bir «enosise karşı değil, zaten taraftar değil. 
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Zaten bundan evvel çeşitli surette açıklamıştı; 
hem Makarios, hem de evvelce ikili müzake
relere katiyen yanaşmamış olan Papaendrue 
Hükümeti açıklamışlardı ki, «Hiçbir şartla mü
zakereye oturanlayız. Ve enosistir ancak çözüm 
yolu» diye. Ondan sonra Papaendreu düştü, 
sağcı bir Hükümet geldi, ikili müzakerelere 
talibolmuş gibi yapıldı ve sonunda bizim için, 
dediğim gibi hiç yüz güldürücü olmıyan, hiç de 
menfaatlerimize uygun olmıyan, böyle küçük 
şartlı enosisi de Makarios kabul etmedi ve ba
ğımsızlık tezine tekrar döndü ve Çek silâhla
rını getirtti. Biz halâ - dünkü gazeteden okuyo
rum - sayın Dışişleri Bakanı Amerika Büyük
elçisi Mr. Hart ile konuşmuş ve Amerika'dan 
Çek silâhlarının Birleşmiş Milletler Barış Gücü 
emanetine tevdii hususunda Amerika'nın daha 
etkin olmasını talebetmiştir. Demek, ki, bu si
lâhlar meselesinde bile biz hâlâ hep Amerika'
nın etkin olmasını ve hep onun bu meseleleri 
çözmesini bekliyoruz. Bu tek taraflılıktan kur
tulamadıkça ve Amerika'nın bu Kıbrıs konu
sundaki tutumunu ve bu tutumun temel sebe
bini anlamadıkça Kıbrıs meselesi kaybedilmiş 
bir dâva olacaktır. 

Şimdi ikili Anlaşmalara geliyorum. Bu iki
li Anlaşmalar ve Amerikan üsleri meselesini, 
TÎP daha Meclise girmeden önce ortaya at
mıştı. Meclise girdikten sonra da Hükümet 
programının tenkidinde bu meseleleri Mecli
se getirmiş, ikili Anlaşmaların ve Amerikan 
üslerinin millî bağımsızlığımız ve egemenliği
miz bakımından zararlarını, tehlikelerini be
lirtmiş idi. O zaman Sayın Başbakan, hemen 
kürsüye fırlamış, «Türkiye'de Amerikan üsleri 
yoktur, NATO üsleri vardır; aksini söylemek 
millî menfaatlere zarar verir» demişti. Sayın 
Millî Savunma Bakanı da, oturduğu yerden, 
«yalan» diye bağırmıştı. Biz ileri sürdüğümüz 
görüşün ve tezlerin doğru olduğunu ispatla
mak için; - çünkü biliyorsunuz, program ten
kidinde de diğer önemli meselelerde olduğu gi
bi, altı kişi konuştuktan sonra derhal bir ye
terlik önergesi geliyor, kabul ediliyor ve Hü
kümetin son söylediği sözlere muhalefet cevap 
vermek imkânını bulamıyor - ispatlamak için, 
bize «yalan» diye bağrıldığı zaman, «millî men
faatlere aykırı şeyler söylüyorsunuz» dendiği 
zaman, Hükümet Programının tenkidi celse-
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sinde, bunlara cevap vermek fırsatını bulama
mıştık. Bunun üzerine bir sözlü soru verdik. 
Sözlü soruya cevap vermek için, hatırımda yan
lış kalmadı ise, Hükümet önce 1,5 aylık bir 
mühlet istedi. O mühlet geçti, bir defa daha 
mühlet aldı, ikinci defa bir mühlet aldı, o müh
let de geçti. Ondan sonra oturum arkasına otu
rum, sözlü soru önergesini vermiş olan partili 
arkadaşımız burada bulunduğu halde Hükümet 
temsilcileri hiçbir zaman Mecliste mevcut bu
lunmadılar ve sözlü soru önergesini konuşmak, 
tartışmak mümkün olamadı. Daha sonra Ame
rika ile Türkiye'nin ilişkileri üzerinde yine 
partili bir arkadaş bir gensoru önergesi verdi. 
Fakat bu önerge kabul edilmediği için ve parti 
sözcüsü olarak ben konuşurken müddet te ga
yet kısaltıldığı için, bu konu yine etrafı ile o 
zaman da aydınlatılamadı. Şimdi artık görü
yoruz ki, Hükümet te Amerikan üslerinin var
lığını kabul etmiştir ve bunların Türkiye'nin 
menfaatine olmadığını da kabul etmiştir. Çün
kü, bir kere ne zaman bu üsler meselesi, ikili 
anlaşmalar meselesi söz konusu olsa, Hükümet 
temsilcileri daima tasrih etmek lüzumunu gö
rüyorlar: «Bunlardan hiçbirisi bizim zamanı
mızda imzalanmadı.» 

Demek ki, bunların imzalanmış ve uygu
lanmış olması pek itibar verici bir olay değil-» 
dir ki, bu hususu her zaman tasrih etmek lüzu
munu duyuyorlar. Kaldı ki, gerek Bücçe Kar
ma Komisyonunda, gerekse burada, Sayın 
Dışişleri Bakanının yaptığı konuşmada, bu ikili 
anlaşmaların dağınık olduğunu, uygulamada 
müşkülât çıkacağını, hattâ bâzı maddelerinin 
ıslâh ve tedvin edilmesi gerektiğini ve bu ka
naat ile de bu anlaşmaların gözden geçirildiğini 
müzakere için Amerika'ya teklif yapıldığını, 
hattâ bütün ikili anlaşmaların bağlanacağı bir 
anatasarı meydana getirildiğini belirtti. Çok 
hafif tedbirlerle de olsa, demek ki, ikili anlaş
maların bizim tamamen menfaatimize uygun 
olmıyan tarafları olduğunu, - madem ki, ıslahı 
isteniyor - Dışişleri Bakanlığı kabul etmiş oldu. 
Kaldı ki, bir de teminat veriyor beyanlarında 
Sayın Dışişleri Bakanı ve diyor ki, «Ancak §u 
hususu derhal belirtmek isterim ki, Hükümeti
mizin yüksek menfaatlarımızı haleldar edecek 
veya müşterek savunmanın icabettirdiği âdil 
ve muvazeneli mütekabil hak ve vecibeler dı
şında memleketimize külfetler yükliyen, millî 
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menfaatlerimizi feaale almıyan hiçbir anlaşmayı 
imzalaması düşünülemez. 

Sayrıı Dışişleri Bakanının belirttiğine göre, 
İm ikili anlaşmalar 54 tane imiş. Üçü 1950 den 
önce imzalanmıştır. 31 i 1950 - 19G0 arasında 
imzalanmıştır. 20 si ise 1960 - 1965 yılları ara
sında imzalanmıştır. Bu sayılar konusunda, 
mazur görsünler, benim sayılarım biraz farklı. 
19,10' den önce imzalanan ikili anlaşmalar 3 de-ı 
ğil. 5 tir. Birincisi 23 Şubat 1945 de, ikincisi, 
27 Şubat 1946 da, üçüncüsü 7 Mayıs 1946 da, 
dördüncüsü 12 Temmuz 1947 de ve beşincisi; 
4 Temmuz 1948 de. 

Simdi, bu ikili anlaşmaların niteliği üzerin
de durmak istiyorum. Önce Hükümet iddia etti 
ki, ikili anlaşmalar NATO Andlaşmasınm üçüncü 
maddesine dayanır. Üçüncü maddeyi dikkatle 
fokıar tekrar okudum, bir kere ikili anlaşmaların 
muhtevasının ne olduğunu göz önünde tuttum 
ve bu ikili anlaşmalar nasıl NATO Andlaşması-
nm üçüncü maddesine dayandırılır, doğrusu bu
nu. pek anlıyamadım. Zaten, bu ikili anlaşmalar
dan beş tanesinin 1950 senesinden evvel imzalan
mış olması gösteriyor ki, ikili anlaşmalar, hiç do-
ğHce hepsi NATO Antlaşmasının 3 ncü madde
sine dayandırılarak yapılmış değildir. Hiç değil
se beş tanesi yapılmamıştır. Bunların içinden 
ik:si, en önemlisi 47 ve 48 i sonra 1959 da im-
zalamnış olan bir işbirliği anlaşması vardır ki, 
onun da katiyen NATO andlaşmasiyle 
uzaktan ve yakından ilgisi yoktur. Sonra 
diğer bir hukukî ve mantıkî nokta var. 
Birtakım antlaşmalar bir başka anaanlaş-
m.anm bir maddesine dayanılarak yapılmış
sa, bu demektir ki, ikinci çeşit anlaşmalar uygu
lama anlaşmalarıdır, ancak. Yani ikinci çeşit an
laşmalar da birinci anaanlaşmada olmıyan önem
li temel haklar ve imtiyazlar söz konusu olamaz. 
Ne hak ve imtiyaz verilecekse o ana. ancllaşmaya 
göre verilir. Sonra bu hakların, imtiyazların, mü
nasebetlerin somut olarak nasıl uygulanacağı hu
susunda ayrıntılı, teknik anlaşmalar ona şey ya
pılabilir. Halbuki, NATO Andlaşmasınm üçün
cü maddesi öyle formüle edilmiş ki, hep müşte
rek savunma, müşterek savunma gücünü artırma 
bakımından yapılacak işlerden bahsediliyor. E..., 
pok', ikili anlaşmalardan birinin muhte\ası öy
le anlaşılıyor, muhtevasını görmedik ama, fiili
yat öyle, Amerikan personeline gelen malların 
Gümrük Resminden muafiyeti.. Bu malların 

Gümrük Resminden muafiyeti Türkiye'nin ve 
Amerika'nın m üş 1 erek düşmanına karşı müşterek 
savunma gücünü artıran bir husus mudur? Veya 
Amerikalılara TRT Kanununa muhalif olarak ve
rilmiş radyo ve televizyon .yayını yapma hakkı, 
buradaki personelini, eğlendirmek için, bu yayınlar, 
NATO Andlaşmasmın üçüncü maddesinde sözü 
geçtiği şekilde, müşterek savunma gücünü artı
ran bir imtiyaz mıdır? Yargı meselesi; suç işli
ydi Amerikalıların yargısına mü taallûk bu mesele 
yine bu üçüncü maddenin şümulüne sokulabilir 
mi? 

Binaenaleyh, görülüyor ki, gerek ikili anlaş
maların bir kısmının 1950 den önce yapılmış ol
ması ve gerekse bunların muhtevası ve bu muh
tevanın üçüncü maddesiyle karşılaştırılması, bu 
ikili anlaşmaların iddia edildiği gibi, NATO 
Andlaşmasına dayandırılarak yapılmış uygula
ma anlaşmaları olmadığını gösteriyor. 

Simdi l)iı anlaşmaların kısaca Devletler Hu
kuku bakımından niteliği üzerinde durmak iste
rim. 

BAŞKAN — Sayın Boran, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince görüşmekte olduğumuz konu, verilmiş bu
lunan bir gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmıyaoğınrn müzakeresidir. Binaenaleyh, gün
deme alınıp aimmıyaeağı müzakere edilen bir 
mevzuda sanki gündeme alınmış gibi genişliğine 
bir müzakere yapmak, Anayasanın bu hükmüne 
bir aykırılık teşkil etmektedir. Dün, Sayın Bö-
lükbaşı'na işaret etmiş olduğum noktayı size de 
işaret etmek mecburiyetindeyim: Lütfen bu usu-
li kaidenin druna çıkmayın, sadcd dâhilinde mü
talâada bulun unuz. Şimdi gensoru önergesinin 
gündeme alınıp müzakereye tabi olduğu an ile 
gündeme alınıp alınmamasının müzakeresi ara
sında mahiyet bakımından bir fark vardır. Bunu 
lütfedin, biz de müzakereyi ona göre idare ede
lim. 

BEHİCE JTATKO (BORAN) (Devamla) — 
Efendim, bu farkı ben de müdrikim. Gündeme 
alınması tarafından yana olduğumuzu belirttim. 
Niçin gündeme alınması gerektiğini belirtiyorum. 
Tamamen sadet içindeyim. Çünkü, gündeme 
alınıp alınmaması hususundaki konular; Kıbrıs 
meselesi, ikili anlaşmalar, Amerikan üslendir. 
Burada şimdiye kadar konuştuklarımın içinde 
Kıbrıs, ikili anlaşmalar ve üslerle ilgili olmıyan 
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tek bir cümle söylemedim. Tamamen konumu
zun içindeyim. Elbette ki, gündeme alınmasını 
haklı göstermek için ne gibi meseleler ortadadır. 
Onları belirtmem lâzımdır, ehemmiyetini belirt
mem lâzımdır, gayet tabiî. Gündeme alındığı za
man soracağımız şeyler başkadır. Gensoru açıl
dığı takdirde, söz konusu bu muahedelerin böyle 
objektif analizinden ziyade, Hükümetin sorum
luluğunu tesbit etmek olacaktır. Sorular soraca
ğız ve cevaplarını da istiyeceğiz o zaman. Nite
kim, şayet gündeme alınırsa ne gibi sorular sora
cağımızı da biraz sonra okuyacağım tekrardan. 

Binaenaleyh tamamen sadet içerisindeyim bu 
bir. İkincisi bütün itirazlara rağmen Sayın Bö-
lükbaşı dün ikibuçuk saat konuşmuştur. 

BAŞKAN —• Saat bakımından söylemedim 
efendim. Saat ile mukayyet tavafı yok. 

BEIIİCE HATKO (BORAN) (Devanda) — 
Aynı konuda bir grupıın sözcüsü ikibuçuk saat 
konuşur, diğeri de yirmi dakika sonra ihtar ile, 
sözünün kesileceği tehdidi ile karşılaşırca bu el
bette ki, ne usule uygundur, ne de hakkaniyete... 

BAŞKAN — Hâdiseleri izam etmeyiniz. Öy
le bir tehditte bulunulmadı, yalnız ikaz edildi. 

BEHİGE HATKO BORAN (Devamla) — 
Bu, o demektir efendim. 

Bundan yedi sekiz sene evvel bir İstanbul 
Gazetesinin anket suallerine cevap veren Sa
yın İnönü «İkili anlaşmalar diğer dj'e/vletler ara
sındaki ^anlaşmalar gibidir. Değişen şartlara 
göre değişir» şeklinde mütalâada, bıılun/muştu. 
Biraz evvel konuşan yine Sayın C.II.P. Sözcüsü 
de aynı fikri, başka bir şekilde ifade -çittiler, 
«Bu ikili anlaşmalar devletler hukukuna uygun 
mudur, değil midir; yapıldıkları zaman opor-
töm mü idi değil mi idi? Bunları bilmiyoruz, 
tesbit edemiyoruz» şeklinde ortaya koydular. 
Bizce hiç de bu soru böyle müphem değil. İki
li anlaşmaların devletler hukukuna aykırı ol
duğu, gayet açık ve se-ç.i'k ortadadır. Birinci
si, devletler hukukuna göre, iki Akıd Taraf ara
sında yapılan bir anlaşmada o andlaşma hüküm
leri, taraflardan birinin iç hukukuna dayandı
rılamaz, iç hukukuna atıfta bulunulamaz. 
Halbuki ikili anlaşmalarda, hiç değilse nıe-
tiinlerini bildiğimiz, meselâ 1947 anlaşmasının 
metni, 1959 anlaşmasının metni elimizde var, 
her iki metinde gayet açık ve seçik olarak 
Amerikan iç hukukuna atıf vardır. Meselâ 
1947 anlaşmasının, Askerî -Yardım Ani ağması -
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nm birinci maddesinde, «Amerika Cumhurbaş
kanı Kongreye Kanununa ve bunun tadilât ve 
elk 'kanunlarına göre yardım yapacaktır» deni
yor. Yardım, Amerikan kanununa ve hattâ, 
o zaman roevcudolan kanunlara değil, ondan 
sonra da yapılacak tadilâta göre yapılacaktır, 
deniyor. Amerikaya, yardımı tek taraflı, kes
mek yetkisi tanınıyor. Demek ki, karşılıklı 
bir andlaşma, karşılıklı bir vecibe hali yok. 
Tek: taraflı kesilebiliyor. Ondan sonra meşhur 
4 ncü maddesi var ki, Johnson, mektubunda 
buna dayanarak bizim onlardan aldığımız si
lâhlan, bizim Kıbrıs'ta kullanmamıza mâni ol
muştur ve o madde de açık seçik gösteriyor ki, 
Türkiye'nin egemenlik haklarına tecavüz eden 
bir hükümdür. Binaenaleyh devletler hukuku 
bakımından geçerli, muteber sayılacak anlaş
ma değildir. 

1959 anlaşması ise büsbütün korkunçtur, 
orada da yine Amerikan iç hukukuna ajt.ıf var
dır. Amerikan Kongresince kabul edilmiş olan, 
adına Eisenhowor doktrini denilen doktrine 
atıf vardır ve buna dayan dara/k Türkiye'de, 
Türk Hükümeti talebettiği takdirde, Türki
ye'nin içişlerine Amerikanın silâhlı müdahalede 
bulunması halikı tanınmıştır ki, bu da devletler 
hukuku bakımından, uygun bir andlaşma te
lâkki edilemez. Binaenaleyh, bu andlaşmaha
rın devletler hukukuna uygun olmadığı gayet 
sarih olarak ortadadır. 

Diğer bir nokta da, devletler huikuku bakı
mından önemli olan, andlaşma yapan taraflar, 
karşılıklı birbirlerinin egemenlik ve bağımsız
lık haklarına saygılı olurlar, Şayet egemenlik 
haklarında bir kısıtlama olacaksa bu, mutlak 
bir mütekabiliyet esası üzerinden olur. Halbu
ki NATO Personel Statüsüne ait Anlaşmada 
bu mütekabiliyet esası yoktur. Gerçi öyle for
müle edilmiştir ki, kâğıt üzerinde nazari olarak, 
Acardır gibi görünür. Oüırkü (Türkiye, Ameri
ka) diye söz edilmez de, gönderon devlet, ka
bul eden devlet denir ve gönderen devlete bir
takım haklar, imtiyazlar tanınır, her iki ta
raf da gönderen durumuna geldiği takdirde ay
nı haklara, imtiyazlara sahibolacağma göre, na
zari olarak, bir mütekabiliyet varmış gibi gö
rünür. Oysa, hep biliyoruz ki. NATO ittifakı 
Sovyet Rusya'ya karşı bir ittifak olduğu için, 
Amerika'nın bizde üsler kurması söz konusu 
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olmuş ve -kurulmuştur, ama ne Türkiye'nin. 
hattâ ne de Batı - Avrupa devletlerinin Ameri
ka'da üs kurması söz konusu olmamıştır. Bi
naenaleyh, Türkiye hiçbir zaman gönderen 
devlet durumuna gelmemiştir ve gelememiş
tir. Gönderen devlet durumuna gelmeyip dai
ma kahul eden devlet durumunda olunca da 
mütekabiliyet esası fiiliyatta bozulmuştur ve 
netice olarak Amerikalılara gümrük muafiye
tinden, radyo - televizyon yayınları yapma 
hakkından, suçluluğu tesbitte tanınan Türk 
kanunlarına aykırı imtiyazlardan taa... üslerin 
Amerikan kumandanlığında olmasına kadar 
millî bağımsızlığımız ve egemenliğimizle asla 
bağdaşmıyan, bilâkis çok zararlı olan tavizler 
verilmiştir. Bu iki noktadan, ikili anlaşmaların 
devletler hukukuna uygun olmadığı keısinlikle 
ve açıklıkla ortadadır. 

Şimdi gelelim üsler meselesine; üsler mese-
lesinden^ evvel yargı yetkisi konusunda bir iki 
söz söylemek; istiyorum. 

Sayın Çağlıyangil diyor ki; «suç işli-
yen bir askerî personelinin o suçu işlerken va
zifede olup olmadığını tesbit edecek makam. 
gerçekten de o personelin bağlı olduğu komu
tanlıktır. Binaenaleyh bir Amerikalı suç işle
diği zaman o Amerikalının suç esnasında vazi
feli olup olmadığını Amerikan makamlarının 
tesbit etmesi normaldir. Ve NATO memleket
leri de bunu höyle anlıyor» diyor. Yalnız, di
yor Sayın Dışişleri Bakanı, «Amerikan makam
larının suç işliyenin o sırada vazifeli olup ol
madığı hakında verdiği karara, suçun işlendi
ği memleket majkamları» yani bizim hâdisemiz
de Türkiye'nin salahiyetli makamları, «itiraz 
etmek ve gerektiğinde Amerikan makamının 
verdiği kararı kabul etmemek hakkına sahibol-
malıdır» ve biz, diyor, «hu yargı 'meselesini bu 
şekilde değiştireceğiz»' ve daha önemli bir şey 
söylüyor, «ve fiilen tatbikat - bugün böyledir. 
Ilukukan değişmemiş ama fiilen değişmiştir» 
diyor. Biz kendilerinden rica edeceğiz, fiili
yatta bize böyle hâdiseler gösterebilirler mi? 
Şimdiye kadar gazetelere alksedcn 'bütün hâdi
selerde, suç işliyen Amerikalıya, Amerikan 
makamları «vazife başındadır, vazifelidir» di
ye belge vermişlerdir ve bizim savcılar da suç
lu Amerikalıyı tahliye etmişlerdir. Biz böyle 
biliyoruz. Şimdi bunun aksine fiiliyatta taki
bat varsa, lütfen zikretsinler, hangi hâdisede 

bir Amerikalı suç işledi de, Amerikan makam
ları, o sırada vazifelidir dediler de bizim mah
kemeler veya savcı Amerikan makamlarının bu 
kararını kabul etmedi, reddetti ve Amerikalı
yı tevkif ederek Türk kanunlarına göre yargı
ladı? Bu misalleri öğrenmeyi çok isteriz. 

Şimdi geliyorum üsler meselesine: 
Bir defa Sayın Dışişleri Bakanı bu üslerden 

müşterek savunma tesisleri olarak bahsediyor 
ve diyor ki, «bu tesislerin sırf Amerika Birleşik 
Devletlerinin savunmasına ve çıkarlarına hiz
met ettiği, bu tesislere, hangi kadernc'ıde olur
sa olsun, hiçbir resmî Türk yetkilisinin girme
sine müsaade edilmediği gerek basında, gerek 
Meclislerimizde birçok defalar iddia ve ifade 
edilmiş ve Hükümetimiz bu konuda şiddetli hü
cum ve tenkidlere hedef olaralk alınmıştı» ve 
sonra tekrar devam ediyor; «bu husus ilgili 
makamlarımıza mensup yetkililer tarafından 
NATO Andlaşması çerçevesi dâhilinde akdedil
miş andlaşmalara göre kurulmuş bulunan bu 
tesislere gidilmek suretiyle mahallinde tetkik 
edilmiştir. Yapılan bu tetkik gezilerinde an
laşmalarla tescil edilen ha.k ve vecibelerimizin 
fiilî duruma tetabuk ettiği memnuniyetle mü-
şahade edilmiştir.» 

Burada üç nokta var. Birisi, en hafifin
den başlıyayım, heyet gitmiş ve Türk yetkili
lerinin üslere girebildiğini tesbit etmiş... Şimdi, 
Saym Dışişleri Bakanının bu beyanatı dahi gös
teriyor ki, bir heyet gidip durumu tesbit edin
ceye kadar, Türk Hükümeti yetkilileri bu üs
lere girer mi, girmez mi diye haberleri yok ve
ya girmeye teşebbüs edilmemiş ve şimdi bu iti
razlar ve tenkidler oldu diye ancak, yetkililer
den bir heyet teşkil edilmiş ve üslere gidilmiş, 
aaa!. Giriliyormuş demek.. Böyle mi olmalı 
bir egemen, bağımsız devletin ve onun Hükü
metinin tutumu? Bu üsler kurulduğu andan 
itibaren, her lüzum görüldüğü anda, Türlk yet-
'kililcri bu üslere girebiliyor olmalı idi ve girip 
girmediklerini, itirazlardan sonra hususi bir he
yet göndererek tesbit etmek lüzumu hâsıl ol
mamalı idi. Bu itirazlar karşısında Sayın Dışiş
leri Bakanı göğsünü gere gere «Ne demek efen
dim, her zaman giriyorlar, çıkıyorlar, tşte 
falanca zamanda filânca, falanca zamanda fi
lânca devamlı surette girmişlerdir, her istedi
ğimiz zaman da giriyoruz.» diyebilmeliydiler. 

I O durumda olmadıkları için özel bir heyet gön-

— 84 — 
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derip durumu tesbi't etmişler. Bu şekilde bir 
tekzip, yalanlama, aslında iddianın doğrulan
masından başka bir şey değildir. 

İkinci meselenin temeli, can noktası, Türk 
yetkililerinin böyle izin alarak ara sıra tetkik 
için üslere girip girmemesi değil, en yüksek 
Türk yetkilileri dahi üslere giremiyor iddiası
nı ileri sürerken, ki partimiz bunu söylemişti, 
biz bunu bu üslerin ne derece bizim kontrolü
müzün dışında olduğunu gösteren en aşırı bir 
misal olarak ileriye sürdük. Yani, «bu dere
ce bizim kontrolümüzün dışındadır» demek is
tedik. Fakat tutalım ki, her icabettiği veya is
tendiği zaman, Genelkurmay Başkanlığından 
izin alınarak Türk yetkilileri üslere girebiliyor. 
Bu, meseleyi halletmez ki, esas bu değil ki. Üs
lerin müşterek savunma tesisleri olduğunu id
dia edebilmek için bu üslerin müşterek koıım-
tanlık altında olması lâzım. Bu üsler Amerikan 
komutanlığına mı bağlı, yoksa Türk ve Ame
rikan Karma Komutanlığına mı bağlıdır? 

Bu üslerin müşterek savunma tesisleri ola
bilmesi için orada devamlı olarak Amerikan 
personeli ile beraber Türk personeli bulunmalı 
ve üslerin operasyonu, idaresi müştereken ya
pılmalıdır. Gerçi biliyoruz, denecektir ki, 
üslerde Türk. perosneli var. Ama Türk per
soneli ne için var? Zaten NATO Andlaşması 
diyor ki, üslerin güvenliğini sağlamak, o üsle
rin bulunduğu memlekete aittir. Binaenaleyh 
o zaten var. Üslerin güvenliğini sağlamak için 
Türk askerlerinin bulunması o üslerin idaresi
nin, operasyonunun Türk ' personeli ile Ameri
kan personelinin müştereken idaresinde oldu
ğu anlamına gelmez, bu farklı. Binaenaleyh 
bu üsler Amerikan kumandasında olduğu müd
detçe, oradaki Amerikan kumandanları da 
Pcntagon'a bağlı olduğu müddetçe bunların 
operasyonu Amerikalıların elinde bulunduğu 
müddetçe, kararlar müşterek alınmadığı müd
detçe, hele atom silâhlarının tetiği Türk ma
kamlarının elinde olmadığı müddetçe bu tesis
lerden müştereken savunma tesisleri olarak 
bahsedilemez. Meseleyi sadece böyle yetkilile
rin girip çıkmaları şekline koyup, biz bir heyet 
gönderdik, girebildi, demek ki, bu müşterek 
savunma tesisleridir, demek meseleyi çok ha
fife almak yahut bilmiyorum ne gibi bir düşün
cedir... Biz o cevap verilmıyen sözlü sorti 
önergemizde, birtakım sorular sormuştuk. Şa

yet gensorunun gündeme alınması kabul edilir
se, bu suallerin cevaplarını Sayın Hükümetten 
rica edeceğiz. 

Bu ikili anlaşmaların, andlaşma .terimini 
devletler hukuku taraflarını, tarafları bağla
yıcı nitelikte her türlü belge karşılığında kul
lanıyoruz. Bu andlaşmaiarın hepsi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayından geçmiş mi
dir? Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayın
dan geçmemiş olanlar varsa bunlar hangileri
dir? Hepsi yürürlükte midir? Değil ise hangile
ri yürürlüktedir? T. B. M. M. nin onayından 
geçmemiş ikili andlaşmalar varsa bunlar ara
sında bakanlıklarca imzalanmış, örneğin Millî 
Savunma Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, 
îçişleri Bakanlığımız tarafından imzalanmış. 
olanlar var mıdır? Varsa bunlar hangileridir? 
Hangi bakanlıkta, hangi tarihte imzalanmıştır? 
Süreleri nedir? Bunlar hangi kanunun verdiği 
yelikiye dayanılarak imzalanmıştır? 

Amerika Birleşik Devletlerine îkili An
laşmalardan her hangi birinin hükümlerini 
genişleten veya yeni imkânlar sağlıyan şi
fahi müsaadeler tanınmış mıdır? Tanınmış ise 
bunlar nemlerdir? Hangi tarihlerde ve kim
ler tarafından tanınmıştır? Bu fiilî durum
lardan hangileri devam etmektedir? 

Türkiye'de Amerika Birleşik Devletlerine 
radyo ile yayın yapma izni verilmiş midir? 
Verilmiş ise bu izni hangi anlaşma ile hangi 
tarihte ve hangi makam tarafından veril
miştir? Vereilmemiş ise, Amerikalılar tara
fından fiilen radyo yayını yapılmakta mıdır? 

îkili anlaşmalarla Amerika Birleşik Devlet
lerine Türkiye topraklarında askerî üsler 
ve tesisler kurmak ve kullanmak hakkı ta
nınmış mıdır? Tanınmış ise, bu hakkın ma
hiyet ve şümulü nedir? Amerika'ya Türkiye'
de askerî üsler ve tesisler kurmak ve kul
lanmak hakkını veren îkili Anlaşma hangi 
tarihlerde imzalanmıştır? Bunlar kaç tanedir, 
süreleri ne kadardır? Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayından geçmiş midir? 

Bu üslerdeki Amerikan Komutanlığı Pen
tagon'a mı, yani Amerikan Genelkurmayına 
mı, bizim Genelkurmay Başkanlığımıza mı 
bağlıdır? 

Bu üsler Türkiye ile Amerika tarafından 
ortaklaşa kullanılıyorsa bu ortak kuman-
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daıdığm adı nedir? Teşkilâtı hangi kanunla 
kurulmuştur1? Türk ve Amerikan komutan
ları arasında yetkiler nasıl bölüşülmüştür? 
Son kararı verme yetkisi Türk Komutan
lığına mı, Amerikan komutanlığına mı aittir? 

Bu üsleriın dış emniyetini sağlamakla ödevli 
olanlardan başka, üslerin içinde Türk ko
mutan, subay, astsubay ve erleri var mıdır? 
Varsa, üslerdeki istisnasız bütün silâhların 
ve araçların muhafazasında, bakımında, eği
tim, haber alma veya savaş amaeiyle kulla
nılmasında Türk komutan, subay, astsubay ve 
erleri Amerikalılarla fiilen eşit durumda mı
dırlar? Üslerdeki istisnasız bütün silâh, araç 
ve tesisleri Türkler ele fiilen kullanma yetki 
ve salâhiyetine sahip midirler? Bu yetki ve 
imkânlardan yoksun bulunuyorsak Türk Hü
kümeti bu üsleri denetlemek ve bu üslerdc ce
reyan eden olayları devamlı şekilde ve 
doğru olarak öğrenip bilgi alma imkânları
na, hukukan, fiilen malik midir? özellikle 
bu üslerdeki s'lâh, araç ve tesislerin bilgimiz 
ve onayımız dışında Amerikalılarca kullanıl
masından doğabilecek vahim neticeleri, hele 
bir savaş sebebi teşkil edecek fiil ve hareket
leri, önceden öğrenmek ve önlemek imkân
ları Hükümetimiz için mevcut mudur? Mev
cutsa bunlar nelerdir? Bu imkânlar ne gibi 
fiilî ve hukukî teminata bağlanmıştır? 

Amerika Savunma Bakanlığı yetkililerin
den biri tarafından açıklandığı g'bi, Türki
ye'de atom başlıklı füze bombalar var mı
dır? Bunların Amerikalıların muhafazası al
tında bulunduğu ve ancak Amerika Cum
hurbaşkanlığı emriyle kullanılabileceği doğru 
mudur? 

Birkaç gün evvel gazetelerde kim olduğu 
belil olmıyan, yalnız, bir sözcü, diye bahsedi
len biri, bir beyanat verdi. Ve atom silâh
larının kullanılmasında bizim de karar sa
hibi olduğumuzu söyledi. Bu habere inan
mak gayet güçtür. Bunu değil bize, dünya
nın hiçbir yerinde Amerika, atom silâhlan
ın külahıma kararını bir başka devlete bıra
kamaz. Zaten Amerika ile Fransa arasındaki 
ihtilâf noktalarından biri de budur. Kaldı 
ki, son gecen Mayıs ayında bu nükleer silâh
ların plânlama toplantısına katılmış olan 
Millî Savunma Bakanımız Sayın T'opaloğlu 

yurda dönüşünde verdiği demeçte; «nük
leer silâhların kullanılmasında son karar Ame
rika'dadır.» diye de tavzih etti. 

BAŞKAN" —• Bütün bunlar zabıtta var de
ğil mi, Sayın Boran, geçmiş zabıtlarda var? 

BEİIİCE IIATKO BORAN (Devamla) — 
Ne var efendim? 

BAŞKAN —• Sizin vermiş olduğunuz sözlü 
soru zabıtlarda var. 

BEHİCE IIATKO (BORAN) (Devamla) 
— Konuşulmadı ki, efendim, biz geri almak 
mecburiyetinde kaldık, aylardır bekledikten 
sonra. 

ikili andlaşmalarla kurulmuş askerî tesis ve üs
lerin toplum olarak yüzölçümü ne kadardır? işgal 
ettikleri topraklar için Amerika Birleşik Devletleri 
Türkiye'ye kira veya tazminat şeklinde bir meb
lâğ ödemekte midir? Ödemekte ise bunun yıllık 
tutarı nedir? 

Türkiye'de bulunan Amerikan görevlilerinin 
aile ve yakınlarının ihtiyaçları için yurdumuza 
ithal edilen inallara tanınan gümrük muafiyeti 
1.047 yılından bu yana Hazineye yaklaşık ola
rak ne kadar vergi kaybına sebebol muştur? 

1047 den bu yana yurdumuzda suç işlemiş, 
•fakat Türk mahkemelerince yargılanamamış 
olan Amerikalıların sayısı nedir? Amerikan 
mahkemeleri bunlardan kaçını cezalandırmıştır 
ve ne gibi cezalar verilmiştir? Bu suçların Türk 
kanunlarına göre cezaları nelerdir? Suçtan zarar 
görmüş olan vatandaşlarımıza veya ailelerine 
Amerikan makamlarınca her hangi bir tazminat 
ödenmiş midir? Ödenmiş ise tazminat bedelleri, 
benzer hallerde Amerikalılara ödenen tazminat 
bedellerine muadil midir? 

TUSBOCr'un yetki ve görevleri nelerdir? 
TUSTjOfJ hangi genelkurmay başkanlığının em
rindedir? Başmda bulunan komutan Amerikalı 
mıdır, Türk müdür, hangi tarihte kurulmuştur? 

TUSLOd, işveren sıfatiyle Türk işçisi ça
lıştırmış mıdır? Çalıştırmışsa Türk işçisinin ka
nuni haklarına saygı göstermiş midir? Yetkili 
sendikalarla toplu sözleşmeler imzalamış mıdır? 
imzalamış ise toplu sözleşme hükümlerine uy
muş mudur? Türk işçileri veya sendikaları ta
rafından TUSTJOG aleyhine dâva açılmış mıdır? 
Açılmış ise TIISLOCr Türk mahkemesinin yargı 
hakkını kabul etmiş midir? Türk mahkemelerin
ce verilmiş ilâmların icrasına karşı koymuş mu
dur? 
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Tampeyn ne maksatla kurulmuştur, hakiki 
hüviyeti nedir? Bu kuruhışun kanunlarımız kar
şısında durumu nedir? 

Hükümetimiz, Amerika Birleşik Devletleri ile 
imzalanmış bütün ikili andlaşmalann millî ba
ğımsızlık ve egemenlik haklarımızla tamamen 
bağdaştığına inanmakta mıdır? Değilse, bunlar 
arasında millî bağımsızlığımız ve egemenliği
mizle bağdaşmıyanlar hakkında ne düşünmekte
dir? Bu gibi andlaşmalann yürürlükten kaldı
rılması için Hükümet ne gibi teşebbüslere giriş
miştir? 

Son olarak bir soru daha var. O da; üsler-
den ayrı olarak mevcudolan radar şebekeleri 
hakkındadır. Bu radar şebekelerinin işleyişi hak
kında resmî bir bilgimiz yoktur. Bizim öğrendi
ğimize göre, radar şebekeleri aldıkları malûmatı 
doğrudan doğruya Amerika'da Pendagona yani, 
Amerikan Genelkurmayına bildiriyor. Amerikan 
Genelkurmayı bu haberleri süzgeçten geçiriyor, 
kendince gerekli gördüklerini NATO Teşkilâtı
na bildiriyor ve biz de NATO Teşkilâtı kanalı 
ile buna muttali oluyormuşuz. 

Hâsılı bugünkü durumu ile, bu Amerikan üs
leri için - hiçbir şekilde ve anlamda - müşterek 
savunma tesisidir, denilemez. Bu üsler ve ikili 
anlaşmalar NATO Anlaşması dâhilinde ve ona 
dayanarak yapılmış denemez. Üslerin müşterek 
savunma tesisleri olabilmesi için bunların Türk 
ve Amerikan müşterek komutanlığına bağlı ol
ması ve üslerin kullanılmasında ve idaresinde 
Türklerin de eşit haklarla aynı derecede iştirak 
etmeleri ve Türkiye'nin haberi olmadan, muvafa
kati olmadan bu üslerden hiçbir uçağın havalan
maması, diğer bir Orta - Doğu devletine karşı 
hiçbir harekete göçilmemesi gerekir. Bunlar ol
madıkça, bu üsler tamamen Amerikan menfaati
ne hizmet eden Amerikan üsleridir. Müşterek sa
vunma tesisi değildir. 

Yine NATO'nun kendi hükümlerine ve madde
lerine baktığımız zaman böyle bir entegre komu
tanlık kurulacağına dair bir ize, bir emareye rast
lamıyoruz. Entegre komutanlık durumu, bir hü-
kün olarak, andlaşmanm kendisine konmuş de
ğildir. Uygulamada Amerika tarafından yaratıl
mış olan bir durumdur. Entegre komutanlık, ya
ni bütünleşmiş bir komutanlık, aslında gerçek 
anlamda entegre değildir, Amerikanın emrine 
bağlı bir komutanlıktır. En üst paye Amerika, 
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İngiltere ve Fransa'ya tanınmıştır. İngiltere ve 
Fransa dahi Amerika karşısında eşit durumda 
olmadığı içindir ki, Fransa NATO nun ittifakın
dan değil fakat, NATO organizasyonundan çe
kilmektedir... Hani Fransa NATO dan çekiliyor 
çekiliyor, diyoruz. Halbuki Fransa'nın esas itiraz 
ettiği nokta NATO Andlaşması değil, NATO 
Andlaşmasımn uygulama şeklinıedir. NATO nun 
entegre komutanlığı, NATO ya dayandırılarak 
yapıldı, denilen ikili anlaşmalar ve Amerikan 
üslerdir. Atom silâhlarının inhisarı Amerika'da 
olduğu müddetçe, onun tetiğinde Amerikalıların 
parmağı bulundukça, Amerikan Cumhurbaşkanı
nın selâhiyeti dâhilinde oldukça, nükleer silâh
ları kullanma hakkı, Entegre Komutanlık, Ame
rika'nın emrinde olan bir komutanlık olmaktan 
ileri gitmez. Kaldı ki, birkaç defa bu Mecliste de 
açıklandığı gibi, biz Silâhlı Kuvvetlerimizin he
men hepsine, hepsi denecek kadar hepsine yakın 
bir kısmını NATO Kumandanlığı emrine vermi
şiz. Bu bizim millî menfaatlerimiz bakımından, 
millî bağımsızlığımız bakımından, aykırı bir du
rum, zararlı bir durum olduğu gibi, ki zararlı 
olduğu 1964 Kıbrıs buhranında açık seçik ortaya 
çıkmıştır, Kıbrıs'a askerî müdahalede bulunmak 
isteği karşısında, askerî serbestimizin kısıtlan
mış olduğunu görmüştük. Fakat aynı zamanda 
bu durum Anayasanın 110 ncu maddesine sarih 
olarak aykırıdır. Anayasanın 110 ncu maddesi, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını, 
Türk Genelkurmay Başkanlığına veriyor. Bina
enaleyh, değil silâhlı kuvvetlerimizin bütününe 
yakın bir kısmının, hattâ küçük bir kısmının 
dahi NATO veya şu, bu Entegre, Entegre değil 
yani Türk Genelkurmayından başka bir komu
tanlığın emrine bağlanması Anayasanın açık se
çik ihlâli durumunu gösteriyor. 

Bizim NATO ya girişimizin ve NATO da kal
mamızın başta gelen ve hattâ biricik sebebi ola
rak, Rusların bize karşı besledikleri saldırgan 
emeller ve bu NATO ittifakının bizi muhtemel 
Rus saldırısına karşı koruyacağı iddiasıdır. Şim
di bu meselenin üzerinde de durmak icabediyor. 
NATO acaba, gerçekten bir Rus saldırısı karşı
sında bizi otomatikman bu saldırıya karşı koru
yacak bir ittifak mekanizması mıdır? 

NATO, Türkiye'nin her ne şekilde olursa ol
sun, Sovyetler'den, Doğu'dan gelecek bir tecavü
ze karşı korunması için yapılmış bir ittifak mı-
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dır, yoksa başka bir şey için yapılmış bir itti
fak mıdır? 

NATO İttifakı, Amerika'nın bir Üçüncü Dün
ya Savaşını göz önünde bulundurarak, meydana 
getirdiği bir dünya stratejisinin bir parçasıdır. 
Amerika, bu dünya stratejisi bakımımdan, Tür
kiye'nin savunmasını gerekli gördüğü takdirde 
NATO mekanizmasını eşletir ve Türkiye'yi korur. 
Kendi stratejisi bakımından Türkiyeyi korumayı 
gerekli görmezse, korkmaz. Bir defa genel ola
rak biliyoruz ki, askerî stratejide daha sonra 
hamle yapmak, daha iyi bir paziısiyona girmek 
için ilk hamlede bâzı pozisyondan geri çekilme, 
diye bir taktik vardır. Binaenaleyh, Sovyetlerle 
Iharlb vukuu, halinde- pekâlâ mıümkümdür ki, da
ha sonra elverişli bir pozisyona girmek gayesi ile, 
veya Türkiye'nin ilk taarruz halinde müdafaa edi-
lomiyccek bir durumda olduğu hükmüne varıla
rak, Türkiye'yi bu ilk safhada Amerika müdafaa 
etmez, çekilir, buradan ve daha sonra kurtarma 
teşebbüsüne geçer. Nitekim yapılan NATO ma
nevralarına dikkat ederseniz bunlar, umumiyetle 
denizden Türkiye'ye çıkarma veyahut da hava
dan indirme hareketleridir ve birkaç defa da 
NATO nun Amerikan ve İngiliz yetkilileri, bir 
atom harlbindo Türkiye'nin büyük merkezlerinin 
nükleer silâhlara ilk hedef olacağını, bilhassa 
Kuzey Türkiye'nin radvo-aktif bir saha haline 
geleceğini açıkladılar. Demek ki, NATO bu stra
tejide olduğu için Türkiye'yi Rusya ile savaş ha
linde ilk andan itibaren koruma mekanizması de
ğildir. Halbuki, biz Türkler için, Amerika'nın 
(Stratejik hesapları vıız gelmelidir. O, daha son
ra, bilmem şu pozisyon olacak, sonradan kurta
rırım, falan diye Türkiye'yi feda etmeye kalkar
sa, biz buna nasıl razı olalbiliriz?.. Çünkü ne ola
caksa o ilk anlarda olacaktır. 

'böyle bir stratejiye nalsıl razı olabiliriz? Kaldı 
ki, nazari stratejik tahlil bakımından öne sür
düğüm bu vaziyet Kıbrıs buhranında somut 
olarak önümüze çıkmıştır. Johnson mektubun
da sarih olarak şunu söylemiştir; siz Kıbrıs'a 
askerî müdahalede bulunursanız ve Sovyetler 
size karşı çıkarsa, NATO üyesi memleketler 
Türkiye'ye yardım edip etmeme konusunu dü
şüneceklerdir. Daha bir atom harbi falan ol
madan, Kı'brıs meselesinde açıkça söylüyor; 
Sovyetler size saldırırsa biz düşünürüz. NATO 
memleketlerinin düşünmesi demek, Amerika'
nın düşünmesi demektir ve bunu bir tehdidola-
rak kullanıyor. Binaenaleyh NATO bizi şeye 
karşı otomatik olarak korurmuş. Bu ilk görüş
te zannedildiği gibi geçerli bir iddia değildir. 

Jeopolitik durum deniyor: Jeopolitik du
rum, madem ki yanımızdaki komşu devlet ge
rek iktisadi, sınai, gerekse askerî bakımdan, 
bizimle mukayese cdilmiyeeek kadar kuvvetli 
bir devlettir, ona karşı Amerika'ya sığınıp, 
onun tahrik edici üslerin memleketimizde ku
rulmasına müsaade edeceğimiz yerde, Atatürk 
devrinde olduğu gibi, hiçbir askerî ittifaka gir-
miyerek, iyi komşuluk münasebetlerini geliş
tirmek gerekir. Sovyetlere karşı bağımsızlığı
mızı koruyacağız derken, bu bağımsızlığımızı 
Amerika'ya karşı yitirmişiz. Bir memleketin 
bağımsızlığı, bütün devletlere karşı korunur. 
Birinsicine karşı korunurken diğerine tâviz ve
rilmez. Önden sonra da savunma için yapıyo
ruz demişiz. Savunma için de öyle üsler vermi

şiz ve öyle imtiyazlar tanım işiz (k'i, bu sefer o üsler o 
ikili anlaşmalar Sovyet Rusya'nın kendi üzeri
mize muhasematını çekecek hale gelmiş. Bura
da kaç defa belirtildi, bu iki uçak meselesi, 
Lübnan'a buradan yapılan yardımlar, geçen 
senenin, 1965 in Aralık ayında Saımısun'da dü
şen Amerikan uçağı meselesi, bütün bunlar bir 
ihtilâf başlangıcı olur ve bu ihtilâf büyüyerek 
daha geniş bir ihtilâf yolunu açandı ve biz ken
dimizi koruyacağız derken, bu üsler ve imtiyaz
lar yüzünden, hiç istemediğimiz halde ve ira
demiz dışında bir savaşa sürüklenmiş olurduk. 
Kaldıki, bu NATO stratejisi içinde olmamız, 
bizi bir başka bakımdan da tehlikeye düşürü
yor. Türkiyenin dışında bir başka bölgede, bir 
ihtilâf ve bu ihtilâftan dolayı bir Üçüncü Dün
ya Harbi çıksa, meselâ Vietnam'dan dolayı çık-

O ilk anlarda bizim 'büyük merkezlerimiz 
yerle bir olacaktır. O ilk anlarda Türkiye bir 
radvo-aktif bölge haline gelecektir. Milyonlar
ca insanımız o ilk anlarda ölecektir. Biz bir 
millî Hükümet olarak Türkiye'yi, ancak her 
taraftan genel saldırıya karşı, ilk saldırı anın
dan itibaren, bütün gücümüzle savunmak mec
buriyetindeyiz. Stratejik çekimler, sonradan 
kurtarmalar bu memleketin müdfaası bakımın
dan göze alınabilecek hesaplar değildir. Ame
rikan böyle hesaplıyahilir ve o kendi menfaat
leri bakımından haklıdır-. Ama biz Türkler, 
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sa, biz böyle bir ittifak içinde olmazsak, Viet
nam dolayisiyle Sovyetler Birliği ile Amerika 
arasında çıkacak bir harbin dışında kalabiliriz. 
İkinci Dünya Savaşında olduğu gibi, Üçün
cü Dünya Savaşında da kalabilirdik. Hal-
tbuki bu ittifak ve stratejinin içinde olun
ca, istense Üçüncü Dünya 'Savaşı, diyelim 
ki, Türkiye ile hiç ilgisi olmıyan Vietnam dıo-
layisiyle çikmış olsun, ne olacak mesele'? Ame
rika diyecek midir, «Benim Rusya ile savaşım 
Vietnam'dan dolayıdır, onun için Türkiyodeki 
üsleri, Rus şehirlerini bombalamak için kul-
lanmıyacağım...» Yok efendim, bu dünya sava
şıdır. Elbcttcki Vietnam dolayısiyle de bir dün
ya savaşı çıkarsa, Rusya'yı -biran evvel alt eıt-
ımek için, Türkiyodeki füze üslerini harekete 
geçirecek ve Sovyetlere oradan saldıracak, mah
vetmeye çalışacaktır. 

Ve bunun karşısında da Ruslar, esas ihtilâf 
ve savaş bölgesi Vietnam olduğu halde, bizi 
hedef tutacaklar ve onlar da nükleer füzelerini 
bize göndereceklerdir. Yahut da dünya çapın
da üçüncü bir dünya savaşı çıkacak, Vietnam 
dolayısiyle Türkiyenin hiç de alâkası olmadığı 
hakle, Sovyetler aman ihtilâf başlıyı;)!1, Tür
kiye'deki füzelerle Amerika bizi mahvetmeden 
biz onlardan önce harekete geçerek onların 
üslerini harabedelinı, diyecekler ve Türkiyeye 
nükleer silâhlarını gönderecekler. Görülüyor 
ki, bu strateji ıbizi bir de böyle bir tehlike ile 
karşı karşıya geçtiriyor. Türkiye ile hiç ilgisi 
olmayan bir ihtilâf yüzünden, dünyanın bir 
Ibaşka bölgesindeki ihtilâf yüzlünden Ametika 
ile Sovyetler arasında çıkacak bir nükleer sa
vaşta biz bu ittifakın içinde okluğumuz için, 
hiçibİL menfaatimiz olmadığı halde içine girece
ğiz, şehirlerimiz ve marul ekenimiz radyoaktif 
hale gelecek, milyonlarca insanımız ölecek. 
Kaldı ki, askerî blokların artık devr/i geçmekte 
olduğu, değil sadece Batı Avrupa çevrelerinde, 
'basınında ve politik çevrelerinde, hattâ Ame
rikanın kendisinde ileriye sürülmektedir. NATO 
ve WARSHOVA Paktları zamanındaki şartlar 
gibi değil şartlar. Ve hattâ NATO Kmuseyinıiıı 
yaz başlarında yaptığı toplantıdan sonra neş
redilen tebliğde ki, bu tebliğden Sayın Dışişle
ri Bakanımız da Meclisimizde bahsetmişti, ay
nen şöyle; Doğu ile Batının birbirine yaklaştı-
rılması ve Avrupanın ikiye ayrılmasına son ve
rilmesi NATO'ımn başlıca hedefidir, meâlin-

| de hükümler vardır. Bu hüküm NATO tcbliğin-
I de belki de bir derecede taktik için konmuş

tur, De Gaulle'e liderliği kaptırmamak için. Ama 
bunun altında gerçek payı vardır. Çünkü Ame-

I rika'nm ileri gelen çevrelerinde, basınında ar
tık askerî bloklar devri geçmiştir, NATO Sov-

I yetlere karşı etkin bir silâh olmaktan çıkmış-
I tır, şimdi 'mesele Avrupa'nın ikiye bölünmesini, 
I Almanya'nın ikiye bölünmesini ortadan kal

dırmak ve bir Birleşik Avrupa yaratmaktır, 
I deniyor. Karşı taraftanda, Varşova Paktı Dov-
I letleri aralarında da askerî blokların devri geç

tiği görüşleri belirtiliyor, hattâ Varşova Paktı 
I Devletlerinden, Sovyetlerin kendisinden karşı-
I lıklı olarak bu askerî paktların yani NATO ve 
I Varşıova Paktlarının tasfiyesi teklifleri gelmiş-
I '/ir. 
I Türkiye'nıiıı güvenliği söz konusu olurken, 
I iki noktayı biz ımillî menfaatlerimiz açısından 
I göz önünde bulundurmak .mecburiyetindeyiz. 

Birincisi: Türkiye'yi, bu vatanın öz evlât-
I lan olarak, her nereden gelirse gelsin her sal-
I dırıya karşı, saldırının ilk anından itibaren, bü-
I tın gücümüzle savunmak mecburiyetindeyiz. 
I Türkiye, nükleer bir devlet olmak şöyle dur-
I sun, Fransa, İtalya anlamında, seviyesinde dalhi 

büyük bir devlet değildir. Türkiye, ancak yurt 
I savunması savaşları verebilir. Yunt savunması 

savaş]arıysa böyle nükleer silâhlara dayanan, 
I dünya stratejisine göre yapılan savaşlar de-
I ğilcİir. Yurt savaşları, millî stratejiye göre ya-
I pılır ve kullanılan savaş teknikleri ve taktıik-
I leri de büsbütün ayrıdır. Yurt savaşları millî 
I kuvvetlerin, millî ordunun halkla sıkı bir da

yanışması usulüyle yürütülür. Binaenaleyh biz 
savunmamızı, hangi taraftan gelirse gelsin, her 

I saldırıya karşı, ilk andan itibaren savunmak, 
I millî bir stratejiye dayandırınıalı, Silâhlı Kuv-
I vetlerimizlc, halkın müdafaa gücümü koıordlne 
I etmek, kaynaştırmak suretiyle yapabiliriz. 

I İkincisi1, Türkiye, Sovyetler Birliği tarafm-
I dan bir saldırıya mâruz kalır anı kalmaz mı 

derken, bunu bugün dünyadaki kuvvetler, iliş-
I kileri ve denge bakımından değerlendıirmek 

icabeder. Hep bildiğiniz gibi, Sovyetler Birliği, 
I ısrarla barış içinde bir arada yaşamak poli-
I tikasmı güdüyor. Amerika ile ihtilâf çıkar

maktan kaçmıyor. O kadar kaçmıyor ki, Vi-
I etnam .meselesinde Amerika'ya karşı oldukları-
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nı belirttikleri halde Hanoi'yc askerî yardımda 
ibulundukları halde, bu savaşa doğrudan doğ
ruya müdahale etmiyorlar. Hattâ Vietnam'da 
Amerika'nın doğrudan doğruya askerî müda-
Ihaleısi, bombardımanları başladığı zaman, şa
yanı dikkattir ki, Sovyet Rusya faraza Sü
veyş Kanalında aldığı mutlak ve keain vaziyeti 
almadı ve yine bombardımanlar dol ayısı ile 
(beyanlarda bulundu, yardımı artırdı. Ama, me
selâ Silâhsızlanma Konferansında Sovyet de
legesi kalktı ve oradaki batılı müşahitlerin hay
reti karşısında «Biz Vietnam savaşında Ame
rika'ya karşıyız, şöyleyiz, böyleyiz ama, Viet
nam meselesinin başka sahalardaki münasebet
lerimizi boızmaisına müsaade etmek niyetinde 
değiliz», dedi ve silâhsızlanma müzakerelerine 
devam ettiler. Şimdi Vietnam gibi bir mese
lede dâhi Amerikanın karşısında kesin vaziyet 
alarak doğrudan doğruya müdahale etmekten 
çekinen Sovyet Rusya, durup dururken Tür-
Mye'ye saldırarak başını belâya sokmak ister 
mi? 

BAŞKAN — Sayın Boran, bu beyanınızın 
konuyla hiçbir ilgisi yok efendim. Riyaset öyle 
takdir ediyor. Müstakbel bir politikanın şimdi 
burada görüşülmesi mümkün değildir. Ne za
man gündeme alınırsa, o zaman enine boyuna 
tartışılır. 

Şimdi mesele gündeme alınıp alınmaması 
hususuna inhisar ediyor. Lütfen Riyasetin bil
dirdiği şekilde hareket ediniz. 

BEHtCE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
İkili anlaşmalar ve ikili anlaşmaların bağlı ol
duğu NATO'nun.. 

BAŞKAN — Efendim, dolaylı yol landan 
her şeyle irtibatı vardır. Meseleyi bu şekilde 
mütalâa etmiyelim, rica ederim. 

BEHICE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
Sözlerimi bağlamak üzere, başında da söyledi
ğim gibi, gerek Kıbrıs konusunda, gerekse ikili 
anlaşmalar ve Amerikan üsleri meselesinde -Hü
kümetin izlediği politika, bu çok hayati mesele
mize çözüm gösterecek nitelikte değildir. Bu
nun ağır sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk, 
bir kere tarih karşısında bir sorumluluktur. Mil
lî egemenliğimize, bağımsızlığımızla, hattâ bir 
üçüncü dünya savaşı ihtimali karşısında var 
olup olmamamızla ilgili bu kadar mühim mese
lelerde hatâ yapmış olmanın tarihî sorumluluğu 

vardır. Ama mesele, tarihî bir sorumluluk ol
maktan da öteyedir. Demin biraz ayrıntılı, 
fakat esas itibariyle kısa olarak, izah ettiğim 
şekilde, biz bugünkü dünya şartları altında bir 
üçüncü dünya savaşma irademiz dışında ve 
menfaatimize aykırı olarak girmek tehlikesi ile 
karşı karşıyayız. 

Vietnam meseleleriyle kamu oyumuz ve 
hattâ Hükümetimiz pek ilgileniyor görünmüyor. 
Fakat bugün bu meseleden dolayı bir dünya sa
vaşı tehlikesi gayet âcil ve ciddî olarak mevcut
tur ve demin izah ettiğim gibi, bu tehlike maa
zallah gerçekleşirse, o zaman Vietnam meselesi 
bizi hiç alâkadar etmediği halde bu ikili andlaş-
malar, Amerikan üsleri, NATO ittifakı dolayı-
siyle biz kendimizi böyle bir üçüncü dünya sa
vaşında ilk hedef durumunda göreceğiz. 

Binaenaleyh, sorumluluk sadece tarihî bir 
sorumluluk değil; fakat, milyonlarca halkımızın 
çoluğu, çocuğuyla, kadını, ihtiyariyle can em
niyeti meselesi ve bunun sorumluluğudur. Kaldı 
ki, bu sorumluluk son zamanlarda yeni bir * ni
telik de kazanmaktadır, kanaatimce. Sayın Ni
hat Erim dediler ki, bu ikili andlaşmalar yapıl
dığında oportün olmuş olabilir. Bu andlaşma-
ların metinlerine bakarsak, daha 1945 te yapı
lan ilk andlaşmaya bakarsak, bunların nasıl iç
işlerimize müdahale, egemenlik haklarımıza mü
dahale olduğu ayan beyan ortaya çıkmaktadır. 
Meselâ, 1945 Andlaşması askerî malzeme ve bil
gi yardımı Anlaşmasıdır. Tamamen askerî tek
nik bir Anlaşma. Fakat bakıyorsunuz sonunda 
birden bire bir madde. Bu teknik malzeme an
laşmasına ne gibi bir madde girdi sanıyorsunuz'? 
Gümrüklerin indirilmesi, mal mübadelesinin ser
bestliği, istihdamın serbestliği... 

İkinci anlaşma 1946 da yapılmış. Bu da on-
m il yon dolarlık bir Kredi Anlaşması. Ameri
ka'nın ihtiyaç fazlası, yani hurda materyali sa-
tınalmak için bize on milyon dolar kredi verili
yor. Sonra bu anlaşmada, sırf bir askerî mal
zemenin alınabilmesi için yapılan Kredi Anlaş
masında, hiç bu mevzu ile ilgili olmıyan madde
ler karşımıza çıkıyor. Bakıyorsunuz, karşılık 
fon denilen, fon yaratılmasına gidiliyor. Bu 
para Amerika'nın emrinde olacak ve Amerika 
bu paraları kendi isteğine göre harsî, terbiyevî 
ve insanî gayelere kullanacaktır deniyor. Kimin 
harsını yaymak için kullanacaktır Amerika bu-
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nu? Her halde Türk harsını, Türk kültürünü 
yaymak için değil. Niye bir askerî malzeme 
kredisine böyle maddeler sokulmuştur1? 1947 
Anlaşmasını alırsınız öyledir, J948 Anlaşması 
öyledir, uzatmamak için teferruata girmiyorum. 
Askerî yardım, şu yardım, bu yardım, araya 
hiç bu konular ile ilgisi olmıyaıı iktisadi, malî, 
kültürel imtiyazlar getiren hükümler konmuş
tur ve bunların hepsi 1950 den önce yapılmıştır. 
Kaldı ki, daha 1947 senesinde, vakıa o zaman 
Türkiye İşçi Partisi yoktu ama, bu anlaşmaların 
Türkiye'nin egemenliğine, bağımsızlığına halel 
getireceğini anlıyan, gören ve yazan insanlar 
vardı. 

(Burada elimde 5 Nisan 1947 tarihli bir ga
zete var. 1947 Antlaşmasının imzalanmasından 
üç ay önce intişar etmiş. Yiazmın başlığı, «her-
şjeyden öncıe istiklâl» yazarı da, Mehmet Ali 
Aytbar. Daha andlaşımalar yapılmadan çukan 
haberler üzerine bu Ml i andlaşmalarım bizim 
istiklâlimize ve bağımsızlığımıza nasıl halel ge
tireceği bu yazıda tahlil olunmuştur. Fakat, di
yelim İki, öyle bir iki yazı ile iş anlaşılamadı, 
Devleti idare eden insanlar da 1945 ten bugü
ne kadar bu ikili andlaşımıalarım ne gaibi sonuçlar 
doğuracağını tamamıen kestiremıediler, böyle bir 
hataya düştüler, diyelim. Gerçi, devleti idare 
lefcmelkle sorumhı olanlar böyle hatalardan âri 
'oıllmalıdırilar. Ve bunlar, anlaşılması, doğuıraca-
ğı sonuçların talhımliın edilmesi zor anlaşmalar 
(değildir. Hükümler meydanda. Fakat diyelim 
İki, öyle oılidu. Ama bu son senelerde yapılan 
açıklamalardan sonra ikili andlaşmaların millî 
'bağımsızlığımızla aykırılığı egemenliğimizle ay-
Ikırılığı üzerinde yazılanlar çizilenler, bu MJec-
liste partimizin söyledikleri, bildiriler ve radyo 
(konuşmalarında ısöylenenlertden sonra hâlâ bu 
yanlış yolda ısrar edilirse, hâlâ durumun dü
zeltilmesine gidilmez ise, o zaman sorumluluk, 
bir hata sorumluluğu olmaktan çıfkar. (A. P. 
sıralarımdan «son olarak yapılan anlaşma var 
ımı?» sesleri) Anılaşmaların devamı kâfi. Bu an
laşmalar ortadan kaldırılmalıdır. Mesele sadece 
Iboşluğun doldurulması değildir. Uzum uzun tah
lil ettik. Bağımsızlık: ve egemenlik halklarımızla 
asla uzlaşmıyan andllaşmalardır. Bir de bizi fii
len bir atom harbi tehlikesi ile karşı karşıya 
getiren anlaşmalardır. Bu kadar açıklamalar, 
uyanmalar yapıldılktan sonra hâlâ bu yanlış po
litikaya devam edilirse o zaman artılk sıoırumlu-

luk, bir bata sorumluluğu olmalktan çılkar, mil-
lî menfaatlere, bağımsızlığımıza bir ihanet suçu 
halini alır. Mesele çolk vahimdir. Bundan dolayı 
mutlaka Hükümete soruunlfuluğunu hatırlatmak, 
meselenin vahametini anlatmalk ve bu yanlış 
yoldan dönerek, Atatürk'ün Millî Kurtuluş Sa
vaşı sırasında izlediği gerçekten bağımsız, as^ 
ıkerî ittifaklara girmiyen, Türkiye'nin 'etrafun
da bir güvenlik kuşağı yaraJtan, Türkiye'nin sa-t 
vunmasını, kendi endüstri ve millî stratejisine 
dayandıran politikaya dönmesi için Meclis ola
ralk elimizden gelen etkiyi göstermeliyiz. Bu
nun için de gensoru gündeme alınmalıdır. Say
gılarımla. (Türkiye İşçi Partisi sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yük
sek Hâkimler Kurulunda açıik bulunan iki asıl 
üyelik içlin yapılan altıncı tur seçiminim netice
lerini okrultuıyoruım. 

'Yüksek B'aşlkanlığa 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
iki asıl üyelik için yapılan 6 ncı tur seçime 
(159) üye katılmış ve neticede ilişik listede 
islimleri bulunan zatlar hizalarında gösterilen 
-oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Erzurum! Van 

Gıyasetitin Karaea Kinyas Kartal 

Yozgat 

Raftım! Ertgil 

Necati Benderlioğkı 

Ali Solak 

Celâl Öncel 

Salbiha Taşçıoğlu 

Mithat Güven 

Hasan Geibizli 

Enver Levent 

Fuat Bilgin 

Ali Gencer 

Reşat Erltün 

Boş 

80 

78 

40 

32 

31 

19 

14 

4 

3 

1 

LL 

6 

91 — 
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"BAŞKAN — Bu şekliyle aday olan kişiler
den hiç binisi gerekli oy çoğunluğunu sıağlryama-
mıştır. Gelecek Birleşli'm seçime devanı edilecek-
«tir. 

Yüksek Hâkimler Kurulunda ıaiçılk bulunan 
ıbir yedek üyelik için yapılan altıncı tur seci-* 
iminin meıticecıerini olkultuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık t>uılunan 
.bir yedek üyelik için yapılan 6 ncı tur sıeçimıe 
(d'58) üye katılmış ve neticede aşağıda isimleri 
bulunan zaltlar hiizialarında gösterilen oyları al-
imışılandır. 

Arz lolunur. 

'Kajsltam.onu 
•Şcıvlkefö Bioıhça 

Kayseri 
Turfhan Feyzioğlu 

Bitlis 
Zarife Koçak 

M'eısut Alp az 
Osman Uzun 
ıBahri Paşaıoğlu 
Fuat Eribol 
ıSabilha Topçuoğlu 
Ali Gencer 
Enver Levent 
M'ütelber olmıyan pusla 
Boş 

104 
31 

9 
4 
3 
2 
1 
1 
3 

T-SAŞKAN — Bu şekliyle adayların hiçbirisi 
gerekli oy çoğunluğu sağlıyamaımıştır. Seçim ge-
leeek birleşimde yeniden icra edilecektir. 

Sayın Aydın Yalçın, stiz Adalelt Bartıisli Gru-
pu adma söz isltemişısiniz. Bunu yirmi dakikada 
bitinmıenizin mümkün oknıyacağmı zannediyo
rum. Bu s-ebeple gelecek birleşim gör)üşıelbik'eek-< 
isliniz. 

6 Ocak 1967 Cuma günü saat 15.00 de top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

»*©-« 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
29. BİRLEŞİM 

5. .1. .1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — 7188 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
^Cumhuriyet savcılarının yolluklarında veya bu 
görevin boşalmasında savcılara ait görevin mah-
Iceme başkâtiplerine gördürülmesine imkân ve
ren hükmünün Anayasaya aykırı olduğundan 
iptaline dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi (3/537) 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. 

13. — Çorum Milletvekili Hasıan 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 
III 

•ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1„ —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Türk: Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

X 5. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka-



nunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 6. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 7. — Deniz İş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1966] 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe.yılı Kcsinlıesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhcsap kanunu tasarısı ve 
• Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe .yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhcsap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhcsap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı ve Savışt-dy Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

2 — 
X 12. •—• Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün 1962 bütçs yılı Keskine* 
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhcsap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe vılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genci Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 8 . 1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Amme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilave 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4.1966] 

15. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 nci Dö
nem S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi : 26.4.1966] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

17. — Alman uyruklu Wilfricd Ilerbrecht'in 
geri kalan cezasının affı hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/243) (S. Sayı
sı: 171) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. —• Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 



19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayıca: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 19GG] 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırn 
Uz unh asan oğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Dom ir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] • 

22. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs
tanbul Milletvekili 11 ham i Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

23. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari-
hu : 27 . 1 . 1966] 

24. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

25. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa/ 

retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 1/699) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 179; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 871) [Dağıtma tarihi : 
2 . 1 . 1967] 

26. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Se
natosu 1/700) (Millet Meclisi S. Sayısı :180; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 870) [Dağıt
ma tarihi : 2 . 1 . 1967] 

27. — 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 Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/299; 
Cumhuriyet Senatosu 1/698) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 181; C. Senatosu S. Sayını : 872) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 1 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v .» 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Greçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu rapora (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 
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3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. •— Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7 . 1966] 

5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

6. —, 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «Ig kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

X 8. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 9. — Türkiye Cumhur iyot i Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264)• 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14.12.1966] 

X 10. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 19661 

11. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli İs
tanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendiri
lecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/166) 
(S. Sayısı : 111) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1966] 

X 12. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 ncı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11 .2 .1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

13. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân "komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

14. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile İlköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi :5 . 7 . 196G] 

15. — Otuz bir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . İ966J 

17. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesin© 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları 1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 18. —- Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14.7 .1966] 

19. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Cü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi, ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 



20. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/260) (S. Sayısı : 175) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 

3 arkadaşının, 1963 ders yılında Hanb Okulu 
öğrencilerinden okuldan iıhracolunanlarm asker
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta-
nihi : 29 . 12 . 1966] 

22. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nei maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 188) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 12 .1966] 

( 29. BİRLEŞİM ) 




