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II. - Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları 3 
1. — Ankara, İstanbul, Adana ve içel illerin

de evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 
5 . 12 . 1974 günü saat 24,00'e kadar uzatılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/128) 3:25 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
memleketi bir iç badireye götürebilecek tertip
lere sebebiyet verdiği ve bu eylemin T. C. Ka
nununun 228 nci maddesine uyduğu iddiasryle 
eski İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
(9/10) 25:28 

3. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
İkinci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma fo
nu adı altında harcanması lazımgelen meblâğın 
sarfedilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve 
bu eylemin T. C. Kanununun 240 nci maddesi
ne uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında bir Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesi (9/15) 28:32 

Sayfa 
4. — Giresun, (Konya eski) Milletvekili 1. 

Etem Kılıçoğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yol
suzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suiistimal, yakın
larına menfaat temini, Hazineyi zarara uğrattı
ğı ve yetkilerini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin T. C. K. nunun 240 nci maddesine uydu
ğu iddiasıyle, eski Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi (9/20) . 32:33 

5. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada göre
vini kötüye kullanmak iddiasıyle, Çanakkale 
Milletvekili Refet Sezgin hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazı
sı (9/21) 33 

6. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin T. C. K. nunun 230 ncu maddesine 
uyduğu iddiasıyle Maliye eski Bakanı Sait Naci 
Ergin hakkında bir Meclis soruşturması açılma
sına dair önergesi (9/22) 33 
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ıSayfa 
7. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi 

Bilgen ve 4 arkadaşının, İçel ili Gülnar Beledi
yesinde yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler ya
pıldığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyle İmar ve İskân 
eski Bakanı Haldun Menteşeoğlu hakkında bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi 
(9/23) 33:34 

8. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
siyasî emniyet bakımından ağır bir suçla mu
hakeme edilen kişilerin yurt dışına çıkmaların
da görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle İçişleri eski Ba
kanı Ferit Kubat hakkında bir Meclis soruştur
ması açılmasına dair önergesi (9/24) 34 

9. — Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın, 
T. C. K. nunun 240 ncı maddesine uyan, adı
nın afyon kaçakçılığına karıştığına dair haber
lerin ve iddianın aydınlığa kavuşturulması bakı
mından eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı olan kendisi hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi (9/25) 34 

10. — Adana eski Milletvekili Ali Rıza Gül-
lüoğlu'nun, üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğ
raşanların emeğini değerlendirmek için gereken 
tedbirleri almadığı ve bu eyleminin T. C. Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyle Ticaret eski Bakanı Naim Talû hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi (9/26) 34 

11. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim 
Cop'un, parlamanterin Anayasa teminatı al
tındaki hakkının kullanılmasına müdahalede 
bulunan memurlarını cezalandırmamak suretiy
le bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Orman eski 
Bakanı Selâhattin İnal hakkında bir Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi (9/27) 34:35 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, kanunsuz tasarruflarda bulun
duğu ve bu eyleminin T. C. K. nunun 240 ncı 

Sayfa 
maddesine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi (9/28) 35 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi 
Selâhattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu kararlarının tatbikinde fertlere eşit muame
le yapmamaları suretiyle Anayasanın 12 nci 
maddesini ihlâl ettikleri ve bu eylemlerinin T. 
C. K. nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyle Maliye eski bakanları Mesut Erez, Sait 
Naci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi (9/29) 35 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Cemalettin İnkaya ile Bursa Milletvekili Ce
mal Külâhlı'nın, takibettiği yanlış enerji poli
tikası yüzünden Devleti büyük zarara uğrattığı 
ve bu eyleminin T. C. K. nunun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kay
naklar eski Bakanı İhsan Topaloğlu hakkında 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair öner
gesi (9/30) 35 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde 
müfettişlerce tespit olunan kredi ve inşaat yol
suzluğu ile ilgili dosyayı savcılığa intikal ettir
memek suretiyle görevini kötüye kullandığı ve 
bu eyleminin T. C. K. nunun 240 ncı madde
sine uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynak
lar eski Bakanı Nuri Kodamanoğlu hakkında 
bir Meclis soruşturması açılmasına dair önerge
si (9/31) 35:37 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel 
Müdürünün Kömür Satış ve Tevzi programına 
aykırı hareket ederek ve bazı usulsüz tasarruf-
larıyle kurumu zarara uğrattığı halde bu şahsın 
görevinde kalmasını sağladıkları ve bu eylemle
rinin T. C. K. nunun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle eski Başbakanlardan Ferid Me
len ile Naim Talû haklarında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair önergesi (9/32) 37:38 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ: Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısının birinci oturumunu açıyorum. 

I. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. -— Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde ev
velce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5.12. 1974 
günü saat 24,00'e kadar uzatılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/128) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs bunalımının devam etmesi nedeniyle, ha

len Adana, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, 
Hatay, îçel, İstanbul, tzmir ve Kırklareli illerinde 
uygulanmakta olan Sıkıyönetimin, 

1) Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, tzmir 
ve Kırklareli illerinde kaldırılması; 

2) Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde ise 
5 . 12 . 1974 günü saat 24,00'e kadar uzatılmasının; 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 1 . 11 . 1974 tarihinde uygun görülmüş
tür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

BAŞKAN — Hükümet adına Millî Savunma Baka
nı Sayın Hasan Esat Işık, buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Malumları olduğu gibi, geçen temmuz ayında Kıb
rıs olayları dolayısıyle bir askerî barış harekâtında 
bulunmak zorunluğunda bırakılmıştık. Bu nedenle, ilk 
önce 14 ilde ve bilâhare de 10 ilde memleketimizde 
sıkıyönetim ilân edilmesi Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, Hükümetin önerisi üzerine, yüksek tasvibine 

BAŞKAN — Efendim, çoğunluğumuz vardır. Gö
rüşmelere başlıyoruz. 

iktiran etmişti. Son defa alınmış olan kararın süresi 
yarın bitmiş olacaktır. Hiç şüphesiz, dün olduğu gibi 
bugün de memleketimizin iç koşullan, memleketin 
herhangi bir köşesinde bir sıkıyönetim idaresine lü
zum göstermemektedir; fakat dış koşullar için, maat
teessüf aynı şeyi söylemek kabil değildir. 

Türkiye'nin bütün iyiniyetine, itidaline, anlayışına 
rağmen, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin muhatabı olan 
diğer sorumluların aynı dirayet, aynı itidal ve aynı 
anlayışı gösterdiğini söylemek maatteessüf mümkün 
değildir. Hâlâ Türkiye'yi bu haklı davasında haksız 
göstermek için her türlü çareye başvurularak gösteri
len şiddetli bir faaliyet vardır. Bu sırada şu hususu 
bütün bir hazla ifade etmek isterim ki, bu çabalara 
karşı koyan yalnız Hükümetiniz değildir; tüm millet, 
birleşmiş bir şekilde Türkiye'yi hakkından mahrum 
etmek için gösterilen çabalara başarı ile karşı koy
maktadır. İşçisi, işvereni, işadamı, öğretmeni, öğren
cisi, herkes Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki haklılığı
nı ispat etmek için, kendisini âdeta kendiliğinden gö
revli addetmiştir. Bu vesile ile sayın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin gayretlerini de huzurunuzda 
şükranla anmayı, Hükümet adına, kendime zevkli bir 
görev addediyorum. Hakikaten değerli arkadaşlarım, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çeşitli parti grup
larına mensup üyeler süratle dış memleketlere gide
rek, Kıbrıs davasındaki Türkiye'nin haklılığını başarı 
ile dünya kamuoyuna izah etmeye muvaffak olmuşlar
dır; fakat değerli arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, 
bazı meseleler vardır ki, yalnız bu tür faaliyetle ikti
fa edilmesi kabil değildir. Hele askerî harekât söz 
konusu olunca, böyle zamanlarda güvence daha özel 
bir anlam taşır, en ufak bir ihmale imkânı yoktur. 

H. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Seçim sırasında söylenmiş sözler olsa bile, gene 
esefle müşahede etmekteyiz ki, hâlâ, Kıbrıs Barış 
Harekâtından dolayı Türkiye'yi tehdit edici sözler 
sarf edilmektedir. Komşu memleketimiz, Kıbrıs konu
sunda Türkiye ile aynı seviyede sorumlu olan kom
şu memleket, askerî gücünü süratle artırmak çabasın
dadır ve bunu dünyaya göstermek için de âdeta alâ-
yişkâr bir davranışı da isteye isteye benimsemiş bu
lunmaktadır. E, böyle şartlar düşündürücüdür. Sıkı
yönetim süresinin bitmesi arifesinde konu, tahmin ede

ceğiniz gibi, Hükümetinizce, Hükümetin istişare et
mesi gereken yetkili mercilerce, gereken dikkatle ince
lenmiştir ve anlaşılmıştır ki, bütün arzumuza rağ
men ve memleketin iç koşulları herhangi bir şekilde 
sıkıyönetimin devamını lüzumlu kılmamasına rağ
men, bu dış koşullar dolayısıyle, sıkıyönetimin tüm 
memleketten birdenbire kaldırılması pek ihtiyatlı bir 
davranış olmayacaktır. Bilhassa askerî mercilerimiz, 
askerî tedbirlerin gereken etkenliğini muhafaza ede
bilmesi için, bu şekilde ihtiyatlı bir davranışta bulu
nulmasının faydalı olacağı görüşünü benimsemiştir. 
Konu, Millî Güvenlik Kurulunca da görüşüldükten 
sonra Hükümetiniz bu görüşleri benimseyerek sıkıyö
netimin; Ankara, İstanbul, Adana ve İçel'de bir ay 
süre için bir kere daha temdit edilmesini Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tasvibine sunmaya karar 
vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi bu arada çok 
yakın bir geçmişte Birleşmiş Milletler Kıbrıs konu
su üzerinde bir karar almıştır. Bu karar tabiatıyle bü
tün memleket sathında ilgi ile izlenecek, yorumlana
caktır. Dışişleri Bakanımız Sayın Güneş bu akşam 
Türkiye'ye dönmüş olacaktır. Tahmin ederim ki, hepi
niz bu konuyu kendisi buraya geldikten ve izahatını 
dinledikten sonra gereken ihtimamla incelemek ve 
onu tahlil etmek isteyeceksiniz. Ben bu fırsatı vere
bilmek için bu konuya şimdi bu defa huzurunuzda de
ğinmeyeceğim. Hükümet adına önünüze sunduğumuz 
tasarının onaylanmasını takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Şimdi, grupları ve şahısları adına söz alan arka

daşların listesini okuyorum. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi adına Sayın Feyzi-

oğlu, Kontenjan Grupu adına Sayın Nihat Erim, şa
hıslan adına Sayın Hikmet İsmen ve Sayın Ahmet 
Buldanlı. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. Süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

C. G. B. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri Milletvekili) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Kıbrır, bunalımının devamı gerekçesine dayalı ola
rak Hükümetin bazı illerimizde sıkıyönetimin deva
mını gerekli gördüğü anlaşılmaktadır. Hükümetin gös
terdiği bu lüzuma grupumuz da katılacak ve dış se
beplere dayalı olduğu biraz önce Sayın Dışişleri Ba
kan Vekili ve Millî Savunma Bakanı arkadaşımız ta
rafından belirtilen bu talebe olumlu oy verecektir. 
Bu münasebetle Kıbrıs konusunda bazı gelişmelere 
temas etmeyi grupumuz görev saymaktadır. 

Sayın Dışişleri Bakan Vekili ve Millî Savunma Ba
kanı arkadaşımız da Kıbrıs konusuna, hattâ teferrua
tına girmemekle beraber Birleşmiş Milletlerin aldığı 
son kararın konuyle ilgili yönüne ve önemine değin
diler. 

Kıbrıs konusunda davanın başladığı günden beri 
Türk Milletinin askeri ve sivili ile iktidarı ve muha
lefeti ile köylüsü, işçisi, kentlisi, yaşlısı, genciyle gös
terdiği millî beraberliğe de kadirşinaslıkla temas et
tiler; kendilerine teşekkür ederim. Hiç şüphesiz bu 
millî beraberliği korumak ve Kıbrıs davasını iç po
litika çekişmelerinin konusu haline getirmemek şart
tır. Bu gibi büyük millî davalar ve dış davalar iç 
politikada istismar konusu yapılmaya başladığı andan 
itibaren millî dava zarar görür. Dış politikayı içe dö
nük propaganda ile bir arada götürmek, içe dönük 
propaganda veya istismar hevesleriyle bir arada gö
türmek mutlaka memleketi birtakım tehlikelere, hiç 
değilse davayı zararlara sürükler inancındayız. Bunun 
içindir ki, konunun ortaya çıktığı günden itibaren 
azamî derecede dikkatli davrandık. Sayın Bakanın 
verdikleri izahat sırasında, karşımızdakilerin Türkiye' 
yi haklı davasında haksız göstermek ve haksız çıkar
mak için çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını, 
şiddetli çabalar gösterdiklerini ifade ettiler. Doğru
dur. 

Dış basını, dış âlemde olup bitenleri bir ölçüde 
izleyen herkes Yunanlıların ve Kıbrıs Rumlarının dip
lomasi alanında ve propaganda alanında son ayları 
ne ölçüde değerlendirdiklerini rahatlıkla görebilir. 

15 Temmuzda ve 20 Temmuzda müdahale yaptı
ğımız günlerde ve bunu takibeden günlerde Yunanis
tan yapayalnızdı, bu kürsüden Türkiye Cumhuriyeti
nin Başbakanı, «Türkiye'yi haksız bulan ve Yunanis
tan'ı kınamayan tek bir ülke yoktur; Yunanistan'dan 
başka herkes Yunanistan'ı kınıyor, Yunanistan'dan 
başka yeryüzünde bütün ülkeler Türkiye'nin yanın-
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dadır» diyordu. Türkiye davaya böyle bir noktadan 
başladı. Açıkça, objektif olarak, gerçekçi olarak gör
meliyiz ki, aradan geçen zaman diplomasi alanında ve 
milletlerarası kamuoyu alanında Türkiye'nin lehine iş
lememiştir. 

Açıkça ve gerçekçi olarak görmeye mecburuz; 
davayı hayırlı ve nihai sonuca ulaştırmak için görme
ye mecburuz ki, Yunanistan başlangıçta bulunduğu 
yalnızlıktan süratle sıyrılmıştır. Sovyet Rusya başta 
olmak üzere, sosyalist bloku, tarafsız veya bağlantı
sız ülkeler topluluğunun önemli bir kısmını ve hatta 
müttefikimiz olan ülkelerden bir kısmını - başta Fran
sa olmak üzere - davasının, tezlerinin yanına geniş 
ölçüde çekmiştir. 

Karamanlir, Yunanistan'da seçim mücadelesine 
başladığı günlerde yaptığı bir konuşmada; «Göreve 
başladığı tarihte Yunanistan'ın tamamen tecrit edil
miş, yapayalnız bir ülke durumunda olduğu,» fakat 
aradan geçen üç ay sonunda milletine dönüp; «artık 
yalnız olan biz değiliz, karşımızdakiler yalnız duruma 
sürüklenmektedir, bunu geçirdiğimiz birkaç ayın icra
at bilançosu olarak hükümetim adına sizlere söylüyo
rum.» dediğini, bu söylediklerini tamamıyle gerçek 
kabul ederek değil ama, karşımızdakilerin haleti ru-
hiyesini anlatmak bakımından size nakletmeyi vazife 
sayıyorum. 

Karşımızdakiler dünya kamuoyunun kendi yanla
rına dönmesini, Kıbrıs davasında büyük bir kuvvet 
olarak nitelendirmekte ve bu kuvvete dayanarak di
renme gücü göstereceklerini konuşmalarında açıkça 
ifade etmektedirler. 

Karamanlis'in nispeten mutedil bir lisan kullan
masına - zaman zaman Türkiye ile savaştan bahset
se bile - karşılık, karşısında bulunan Mavros'un parti
sinin veya Papandreu'nun partisinin kullandığı dil çok 
daha fecidir ve Türkiye'ye karşı maalesef bir kısmı
nın cevapsız kaldığını söylemek zorunda olduğum, kat
lanılması çok güç, çok ağır saldırılarda bulunmakta
dırlar. 

Birleşmiş Milletlerin aldığı son kararı, (tam metin 
şeklinde intikal ettirildiği ifadesiyle) basına intikal eden 
metninden dikkatle tahlil ettik. Parti olarak yaptığımız 
tahlilin sonunda vardığımız sonuçlan sizlere kısaca 
arz etmeyi görev sayıyorum, şüphesiz bu konu ba
ğımsız olarak Sıkıyönetim konusundan ayrı olarak 
Yüce Mecliste tartışılacaktır ve tartışılmalıdır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun son defa al
dığı kararın bir özelliği var, bunu Türk Hükümeti tem
silcileri de bir başarı olarak nitelendiriyorlar, Makari-
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os bir zafer olarak nitelendiriyor, Yunan hükümeti 
bir zafer olarak nitelendiriyor. Bu, kararın biraz muğ
lak ve müphem oluşundan gelen bir husus fakat, karşı
mızdakilerin bu karan kendi lehlerine kullanmak için 
hazırlandıklarını gösteren ilk işaretler daha şimdiden 
boy göstermiştir. 

Bu sebeple Hükümet olarak, millet olarak, Parla
mento olarak son derece dikkatli ve uyanık bulun
mak, durumu gerçekçi bir şekilde değerlendirip, ted
birlerini zamanında almak zorundayız. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları bağla
yıcı bir nitelik taşımaz. Bu kararlan kabul etmeyen 
ülkeler için bağlayıcılığı yoktur, nitekim tek başlarına 
kaldıkları veya son derecede azınlığa düştükleri hal
de Genel Kurulun aldığı kararlan suçlayan ve bu ka
rarları haksız, tatbik imkânı olmayan kararlar ola
rak vasıflandırıp bunların karşısına geçen devletler, 
ülkeler sık sık görülmüştür, görülmektedir. Bugüne 
kadar Türkiye'de birçok defa Birleşmiş Milletlerde 
alınan kararları haklı ve âdil kararlar olarak tanıma
dığını ve bunlara uymayacağını ilân ve ifade etmiş 
bir devlettir. Bu defa farklı bir durum yaratılmıştır. 
Ortada Hükümetimizin kabul ettiği ve Türkiye'nin oy 
verdiği bir karar vardır. Bu kararın herhangi bir kıs
mının aleyhimizde kullanılmasını önlemek için daha 
da dikkatli olmamızı gerektiren özellik buradadır. 

Kararın 1 nci maddesinde şu hükmü görüyoruz : 
«Bütün devletleri Kıbrıs Cumhuriyetine yönelmiş 

her türlü hareket ve müdahaleden kaçınmağa çağı
rır.» 

Bu ibarenin taşıdığı genellikten Grup olarak mem
nunluk duyduğumuzu söyleyemeyiz. Türkiye başka 
devletlerden farklı bir durumdadır. Türkiye'nin Kıb
rıs'a yaptığı askerî ve siyasî müdahale Türkiye'nin 
taraf olduğu antlaşmalara dayalıdır ve haklı sebep
lerden doğmuştur. Kıbrıs Devletine vücut veren ve 
gerek Yunanlıların, gerek Kıbrıs Rumlarının defalar
ca ihlâl ettikleri antlaşmaların altında Türkiye'nin im
zası vardır. Bizim açımızdan bugün de yürürlükte olan 
Garanti Antlaşmasından doğan müdahale hakkımızın 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun hiçbir kararı ile 
zedelenmesini kabul edemeyiz. Bize göre Türkiye'ye 
gerektiğinde müdahale hakkı tanıyan antlaşma yürür
lüktedir ve bu karara rağmen yürürlüktedir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının 2 nci 
maddesiyle Kıbrıs Cumhuriyetindeki bütün yabancı 
silâhlı kuvvetlerin ve yabancı askerî varlık ve perso
nelin süratle çekilmesi kabul edilmekte ve maddede 
ayrıca Kıbrıs'ın işlerine her türlü yabancı müdahaleye 
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son verilmesi istenmektedir. Türkiye'nin Ada'da mil
letlerarası bir antlaşmaya dayanarak asker bulundur
duğu ve milletlerarası bir antlaşma gereğince müda
hale hakkını kullandığı gerçeğine bu kararda en ufak 
ölçüde yer verilmemiştir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunun aldığı hiçbir kararın, bu ka
rar oybirliği ile kabul edilse dahi, milletlerarası ant
laşmaları ve Türkiye'nin bu antlaşmalardan doğan hak
larını ortadan kaldıramayacağı görüşündedir. 

Türk Devletinin antlaşmalardan doğan hakları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından usulüne gö
re onaylanacak bir başka antlaşma ile değiştirilme
dikçe yürürlüktedir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda verilen oy
larla, bu oylamaya kim veya kimler katılmış olursa 
olsun, usulüne göre imzalanmış, bu Parlamentoda 
onaylanmış ve yürürlüğe girmiş olan muteber antlaş
malardan doğan haklar kısıtlanamaz, zedelenemez 
hele kaldırılamaz. 

Cumhuriyetçi. Güven Partisi Grupu adına kesin
likle bir defa daha belirtirim ki; Türk Silâhlı Kuv
vetleri Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklüğü açısın
dan hayatî olan bazı hak ve menfaatleri korumak 
için Kıbrıs'tadır. Bu hak ve menfaatleri yeterli şe
kilde koruyacak nihai bir çözüme ulaşılmadan Türk 
askerinin geri çekilmesi söz konusu olamaz. 

Birleşmiş Milletlerin son kararının başka türlü yo
rumlanmasını kabul etmeyeceğimiz herkesçe bilinme
lidir. Gönül isterdi ki; hele Türkiye'nin de oy verdiği 
bir metinde karşı tarafın istismarına müsait böyle bir 
ifade yer almasın. 

Cenevre Deklarasyonundaki hükmü okuyorum. 
Cenevre Deklarasyonunda şöyle deniyordu : 

«Bütün ilgili tarafların kabul edebileceği âdil ve 
sürekli bir çözüm çerçevesinde ve Kıbrıs Cumhuri
yetinde barış, güvenlik ve karşılıklı itimat teessüs et
tiği ölçüde Kıbrıs Cumhuriyetindeki silâhlı kuvvetler 
sayısı ile silâh, mühimmat ve diğer harp malzemesinin 
uygun zamanlarda ve kademeli bir şekilde azaltılma
sına müncer olacak tedbirlerin geliştirilmesinde muta
bık kalınmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler kararın
da yer alan deyimlerle Cenevre Deklarasyonunda Yu
nanlıların bile altına imza attıkları ifade arasındaki 
farklara dikkatinizi çekmeyi zait sayıyorum. Bizim 
için vazgeçilmez olan birtakım şartlar açıkça belirtil
mişti : Âdil, sürekli, devamlı çözüm; barışın, güvenli
ğin ve karşılıklı itimadın teessüsü ve bu teessüs ettik

çe tedricen, uygun zamanlarda ve kademeli bir şekil
de azaltma söz konusuydu. Bu defa «kademeli ve uy
gun zaman» yerine, «süratle» ve «azaltma» yerine 
«çekilme» deyimi, hem de Cenevre Dekarasyonunda 
belirtilen şartlar söz konusu olmadan, hiç değilse bun
lar metinde yer almadan dercedilmiştir. Karşı tarafın 
istismara teşebbüs etmesi ihtimalini bunun için ileri 
sürüyorum ve bugünden Yunan Dışişleri Bakanının 
Bitsiyos'un, Karamanis'in, Makarios'un, Kipriyano'nun 
demeçleri bilhassa bu madde üzerinde ve biraz sonra 
temas edeceğim. Bütün mültecilerin yuvalarına dön
mesine dair 5 nci madde üzerinde toplanmakta ve 
bunları istismara kalkışmaktadırlar. Bunların istisma
rına karşı yine elbirliğiyle, cephe halinde, millî bera
berlik halinde karşı çıkabilmemiz bakımından bu hu
suslara dikkati çekmeyi grubumuz vazife saymakta
dır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince evvelce 
kabul edilen ve bu kürsüde Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin de haksız ve olumsuz olarak nitelendirdiği 
353 sayılı kararda dahi, temsilcimizin Birleşmiş Mil
letlerde haksızlığını haykırdığı Güvenlik Konseyinin 
353 sayılı kararında dahi «Uluslararası antlaşmaların 
verdiği izinle Kıbrıs'ta bulunanlar dışında bütün yaban
cı askerî personelin geri çekilmesi»* ibaresi vardı. Ulus
lararası antlaşmaların verdiği izinle Kıbrıs'ta bulunanlar 
dışında», ibaresi Genel Kurul Kararında kaldırılmıştır. 
«Bütün askerî personel...» tarzında girilen bir cümle 
vardır. Bizim anlayışımıza göre kararda bu ibarenin 
bulunmaması, uluslararası antlaşmalar oylamayla yü
rürlükten kaldırılamadığına ve kaldırılamayacağına gö
re, biz Türk askerî varlığının orada antlaşmalara da
yanarak bulunduğu ve bu karar ne olursa olsun, kim 
oylamış olursa olsun, hakkımızın devam ettiği gö
rüşündeyiz ve bu görüşün millî bir görüş olarak sa
vunulması lüzumuna inanıyoruz. Ama hiç değilse da
ha evvel Birleşmiş Milletlerin dahi kabul etmiş ol
duğu bu ibarenin son kararda yer almamış olmasından 
üzüntülü olduğumuzu da belirtmeden geçemiyoruz. Bu 
talihsiz ifadeye rağmen Türkiye Hükümetimizin de 
çok defa belirtmiş olduğu tezinde ısrar edecektir ve et
melidir. 

Kararın 3 ncü ve 4 ncü maddelerinde Kıbrıs'ta iki 
toplumun varlığına temas edilmiştir, tki cemaatin tem
silcileri arasında eşit şartlar altında temas ve görüş
melerin devamı fikri yer almıştır. Hükümet açıklama
sında da belirtildiği gibi, bu faydalı ve kullanılabile
cek bir maddedir. 

Bilindiği gibi, daha önce de birçok milletlerarası 
kuruluşlarda, özellikle Avrupa Konseyinin kabul et-
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tiği birçok kararlarda açıkça, Kıbrıs'ta iki cemaatin 
varlığına ve iki cemaatin eşit şartlarla temsil edilmesi, 
eşit şartlarla görüşmesi konusuna temas edilmişti. Bir
leşmiş Milletlerin de daha evvel iki cemaat arasında 
yapılan görüşmelere aracılık ettiği bilinmektedir. Yıl
lardan beri devam eden iki cemaat arasındaki müza
kerelerde Birleşmiş Milletler bir rol ifa ediyordu. Fa
kat son zamanlarda toplumlararası görüşmelerin, iki 
cemaat arasındaki görüşmelerin yararlı olamadığı, so
nuç vermediği görüşüyle, bizzat Birleşmiş Milletler, il
gili olan asıl iki devletin, Türkiye ve Yunanistan'ın 
da cemaatlerarası görüşmelere katılması fikrini, 
U'thant'ın Genel Sekreterliği zamanında telkin etmiş 
ve bu yolda görüşmeler devam eder olmuş idi. Karşı 
tarafın, «Anayasal düzen ilgili iki cemaat arasında ka
rara bağlanacaktır» diye, Türkiye ve Yunanistan'ın 
ilişkisini kesmek manâsında yorumlamaya çalıştığı bu 
maddelere de çok dikkat etmek lâzımdır. Türkiye'nin 
ilgisi ve ilişkisi antlaşmalardan doğan bir ilgi ve ilişki
dir. Türk Cemaatinin güvenliği aslında Türkiye'nin 
ilgisine bağlıdır. Bu ilgi devam ettiği sürece vardır 
ve bu ilgi devam edecektir. Bunun da böyle bilinmesin
de yarar vardır. Bunun dışındaki her türlü yorum, 
en lehimizde görünen bu maddelerin dahi aleyhimizde 
işletilmesine imkân verir; bunu kabul etmemeliyiz, 
edemeyiz. 

Birleşmiş Milletler Kararının 5 nci maddesinde yer 
alan «Bütün mültecilerin güvenlik içinde evlerine dö-
nebilmeleri ve tarafların bu yönde âcil tedbirler alma
ya çağırılması» hakkındaki 5 nci madde, tıpkı asker
lerin geri çekilmesiyle ilgili 2 nci madde gibi -biraz 
önce de belirttim- Yunanlıların ve Rumların en çok 
alkışladıkları ve.bugünden alabildiğine istismara çe
şitli demeçleriyle başladıkları bir maddedir. 

Arkadaşlar, bu noktada bilhassa çok dikkatli ol
malıyız. Coğrafî temele dayalı bir çözüm yolunun ba
şarılı, güven verici, devamlı bir çözüm olabilmesi için, 
Türk bölgesinde Türk çoğunluğunun, Rum bölgesinde 
Rum çoğunluğunun bulunması şarttır. Tecrübe gös
terilmiştir ki, Anayasa çözümü, kâğıt üstündeki çözüm 
ne olsun, Türkler Rumların çoğunlukta bulunduğu bir 
halde yaşatılırlar ise, yeteri kadar gelecekleri teminat 

altına alınmış olamaz. Kıbrıs'a köklü huzur ve barış, 
Türk Cemaatine devamlı ve sağlam bir güvenlik ge
tirmek için, Rumların ve Yunanlıların ısrarla öne sür
dükleri mültecilerin geri dönmesi talebi yerini gerçek
çi bir nüfus hareketine dayalı sağlam bir çözüme terk 
etmelidir. Gönüllü ahali mübadelesi teçvik edilmeli, 
milletlerarası kuruluşlarında desteğiyle ekonomik ba-
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kımdan kolaylaştırılmalıdır. Bu gerçeği görmeyen ve 
yansıtmayan nüfus toplulaştırılmasına gitmeyen hiçbir 
çözüm, hiçbir karar nereden çıkarsa çıksın Türkiye ve 
Türk toplumu açısından yeterli ve harkh sayılmaz. 
Mülteciler konusunun, siyasî çözümden ayrılamıyaca-
ğı yolunda Cumhuriyet Hükümetinin uzun zamandan 
beri hattâ dün tekrarladığı görüş, resmî Türk görüşü, 
bundan sonra da üzerinde ısrarla durmamız gereken 
görüştür. Mülteciler konusu, siyasî çözümden ayrı 
olarak ele alınıp çözülemiyecek bir sorundur. 

Kararın 6 nci maddesinde «Birleşmiş Milletler ka
rarının uygulanmasını sağlamak amacıyle sürdürüle
cek çabalardan» bahsedilmektedir. Bu madde üzerinde 
durmaya vaktim yok; ancak, gelecekte karşılaşabile
ceğimiz ihtimaller bakımından bu madde üzerinde de 
çok büyük bir dikkatle durulması gereğine temas 
etmekle yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin takbih edilme
mesi başlıbaşına bir başarı gibi gösterilemez. Bunu 
bir başarı gibi görmeye kalkışmak kendi haklılığımız
dan şüpheye düşmek olur. Takbih edilmesi gerekenler 
Yunan Cuntasıdır, 15 Temmuz darbesini yapanlardır, 
ondan önceki Yunan hükümetleridir, ondan önceki 
Makarios yönetiminin Anayasayı ve antlaşmaları çiğ
neyen icraatıdır. Nitekim, bir başka milletlerarası ku
ruluşun; Avrupa Konseyi Assamblesinin 573 sayılı 
kararında açık ve seçik olarak Kıbrıs bunalımının so
rumlusu tayin edilmiş ve şimdi okuyacağım cümle 
ile takbih edilmiştir. Oy birliğiyle kabul edilmiş olan 
573 sayılı Avrupa Konseyi Assamblesi kararında, 
«Assamble Yunan askerî diktatörlüğüne bağlı subay
lar tarafından Kıbrıs'ta girişilen darbeyi takbih eder» 
denmiştir. Arkasından da «siyasî bir çözüm yolu ara
ma yolundaki Türk Hükümeti girişimlerinin sonuç 
vermemesinden üzüntü duyulduğu ve Türkiye'nin bu 
durumda 1960 Garanti Antlaşmasının 4 ncü madde
sine dayanarak müdahale hakkını kullanmış olduğu» 
belirtilmiştir. Bizim tTa.k kullandığımız, karşı tarafın 
takbih edilecek bir darbe yaptığı tescil edilmiştir. Bir
leşmiş Milletlerde takbih edilmedik; beni tatmin etmi
yor; «takbih edilmedik» ne demek? «Takbih edilme
dik» diye sevinmesi gerekenler varsa 11 yıldan beri 
devamlı olarak Kıbrıs'la ilgili milletlerarası antlaşma
ları ayaklar altına almış olanlar ve başka kuruluşlar
da takbih edilmiş olanlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bir küçük detaya daha Hü
kümetin dikkatini çekmek isterim : Yunanistan'ın Dış
işleri Bakan vekili sıfatıyla, Savunma Vekili sıfatıyla 
Averof Konseyin önüne gelmiştir. Kendisine Maka-
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rios'un bir sözü hatırlatılmıştır. Bu yılın 18 Eylül ta
rihinde Eric Roulaux isimli bir Fransız gazetesine 
verdiği demeçte Makarios diyordu ki : «Bana 1963 
yılında bir zat baş vurdu, Yunan alayında genç bir 
subaydı bu, adı Iyonides'di. İyonides, Nikos Samson 
vasıtasıyla benden mahrem bir görüşme talebinde bu
lundu ve 1963 yılında Başpiskoposluk binasının bir 
odasında, İyonides ve Nikos Samson'la bu mahrem 
buluşmayı yaptım. Bu iki zat bana Kıbrıs Türk Toplu
muna karşı girişilecek genel bir taarruzun planını getir
diler ve bu taarruzdan sonra Enosis ilân edilmesi gerek
tiğini söylediler. Bu planı nefretle reddettim» diyor. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu sayın Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Toparlı

yorum efendim. «... Bu planı nefretle reddettim» diyor. 
Bu planı reddettiği şüpheli, çünkü taarruzlar 1963 de 
başladı. Makarios'un bu sözlerini Averof'a okuduk 
ve İyonides denilen bu genç subay 15 Temmuzda 
Yunanistan'ın diktatörüdür. Nikos Samson denilen bu 
katil, Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanıdır ve bunların planı
nın ne olduğunu da bizzat Makarios 4 gün evvelki 
demecinde itiraf etmiştir. 

Bu durumda Türkiye müdahale etmiyecekti de ne 
yapacaktı? Verdiği cevap zabıtlardadır. Hükümetimizin 
elindedir bu zabıtlar. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu rica edeyim. 
TURHAN FEYZtOĞLU (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim. Cümlemi tamamlamama izin veriniz. 
Faydalı olur diye arz ediyorum. 

Averof vekil sıfatıyla, Yunan Hükümetinin savun
ma vekili sıfatiyle yaptığı konuşmada «... Evet bizim 
de kabahatli olduğumuzu kabul ediyorum. Türk mes-
lekdaşımın ileri sürdüğü bu delil muteber bir delildir, 
haklı bir delildir ve bu barbarca, bu caniyane planın 
durdurulması lâzımdı ama, Türk Hükümeti neden ada
nın servetinin % 75 ini ve % 40'ını eline geçirdi? Bir tü
menle adanın bir kısmını işgal etmeniz, bu barbarca 
planı durdurmak için yeterli değil miydi?» diye Tür
kiye'nin müdahalesinin haklı sebebe dayandığını ve 
meselâ bir tümen gönderilseydi, bunun haklı görüle
bileceğini itiraf ve ifade etmiştir. Nereden nereye ge
liyoruz?... Takbih edilmedik diye sevinecek noktada 
değiliz. Takbih edilmesi gereken onlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktayı arz ettikten son
ra huzurunuzdan ayrılıyorum. Bir başka vesile ile 
Türkiye'de bazı iç sorunlara da dikkati çekmek fırsa
tını bulacağız, şimdi sınırlama yüzünden vaktim ol
madığı için değinemedim. 

Saygılar sunarım efendim. (C.G.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Feyzioğlu. 
Kontenjan Gurubu adına sayın Nihat Erim, buyu

run efendim. 
KONTENJAN GURUPU ADINA NİHAT ERİM 

(C. Senatosu Cumhudbaşkanınca S.Ü.) — Sayın Baş -
kan, Büyük Meclisin değerli üyeleri; 

Kıbrıs'ta Temmuz ayında meydana gelen buhran 
dolayısıyle, ilân edilen Sıkıyönetimin bir defa daha 
uzatılması Hükümetçe teklif edilmektedir. Biz Kon
tenjan Grupu olarak Millî Güvenlik Kurulunun zaruret 
gördüğü, Hükümetin uygun bulduğu bu isteğe uyacağız. 
Ancak, bu vesile ile şu anda memleketimizin karşı karşı
ya bulunduğu bazı esaslı problemler hakkındaki dü
şüncelerimizi de ortaya koymak isteriz. 

Biraz evvel Dışişleri Bakan Vekili ve Millî Savun
ma Bakanının çok güzel ifade ettiği gibi, Sıkıyönetimin 
dış çevre yönünden uzatılması gerçekten lâzımdır. An
cak, Sıkıyönetimin uzatılmasıyle elde etmeyi düşün
düğümüz memleket yararına neticeleri içerideki hali
mizle kuvvetlendirmezsek, sadece sıkıyönetimin uzatıl
ması umduğumuz neticeyi vermez. 

Bugün bütün memleket hükümet bunalımından 
üzüntü duymakta, acı çekmektedir. Sayın Cumhur
başkanı parti liderlerini Çankaya'da topladığı zaman, 
kendi üzüntülerini ortaya koymuşlardı. 29 ekim Cum
huriyet Bayramı dolayısıyle millete yayımladıkları me
sajda da bu nokta üzerinde önemle durdular ve Par
lamentonun dikkatini bu nokta üzerine çektiler. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet bunalımının biran 
önce ortadan kalkması, başka hiçbir sebep olmasa, 
Kıbrıs meselesi dolayısıyle hayatî bir önemi haizdir. 
Yunanlılar ve onlarla beraber hareket edenler, biz
deki hükümet bunalımından gereği gibi faydalan
maktadırlar. Ben kelimeleri esirgemeden söyleyece
ğim; bu bunalımda en büyük sorumluluk, iki büyük 
partimize düşmektedir; Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Adalet Partisi. Her iki partinin kendileri yönün
den çok haklı oldukları noktalar vardır; ama arka
daşlarım, bugün memleketimiz büyük bir gaile kar-
şısındadır. Ben bunu, Kıbrıs'da harekât devam eder
ken de bu kürsüde söyledim. «Arazi üzerinde ordu
muzun netice alması nispeten kolay olmuştur» ama 
şimdi dedim, «konferans masalarında çok dikkatli 
olmalıyız, arazi üzerinde alman bu neticeyi orada 
kabul ettiremezsek, yazık olur Kıbrıs'ta dökülen kan
lara.» Ve şunu da söylemiştim: «Kıbrıs bunalımı 
başlamadan evvel bir statik denge vardı bu bölgede. 
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Biz askeri müdahelemizle o statik dengeyi dinamik 
hale getirdik. Bu denge tekrar statik hale geldiğinde 

. tablonun ne olacağı önemlidir. Denge tekrar statik 
hale geldiğinde tablo lehimize bir manzara gösteri
yorsa, bu başarı tümüyle başarı olur.» 

Şimdi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun al
dığı "kararla karşı karşıyayız. Mazide, Birleşmiş Mil-
lerler Genel Kurulunun aldığı başka bir kararı ben 
yine bu kürsüde tenkit etmiştim ve şunu ilave et
miştim: «Bu karar Türkiye'yi hukuken icbar edici 
bir karar değildir, ama ne yapalım ki dosyaya gir
miştir.» 

Şimdi, Sayın Feyzioğiü oldukça ayrıntılı tahlil 
ettiler bu kararı, ben de bazı noktalara dikkati çek
mek isterim. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan ve Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyinden çıkan kararlar 
böyle çıkar. Tarafların hepsi zafer ilan eder, karar 
çıktıktan sonra. O müesseseler böyle kararlar çıkar
makta ustadır. Günlerce bunun koridorlarda ve ora
daki delegasyonların merkezlerinde pazarlığı olur. 
Kelimeler üzerinde, virgüller üzerinde pazarlık edi
lir. Neticede, bir ortalama uzlaşma formülü bulunur 
ve çıkarılır. Bu çıktığı zaman da, Birleşmiş Millet
lerin yetkilileri, sorumluları sevinirler: «oh çok şü
kür, bu seferlik bu meseleyi de arkada bıraktık» der
ler. İki gün evvel, yine görüyorum ki, aynı şey olmuş
tur. Ancak biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulu kararındaki bazı nok
taları görmezden gelemeyiz. 

«Askerin süratle çekilmesi.» Bu ne demektir? Bu
nun üzerinde önemle durmalıyız. Arkadaşlar, Türk 
Askeri Kıbrıs'tan çekilirse, iki cemaat arasındaki 
müzakerelerle bizim bir netice almaya imkânımız 
yoktur, alamayız. Yıllardır bu iki cemaat arasında 
müzakereler yürütülmüştür, Birleşmiş Milletler ara
dadır, Yunan Hükümeti, Türk Hükümeti temsilci
leri de oradadır. Durum Kıbrıs'ta, Türk Ordusunun 
oraya gitmesinden önce Rum .cemaatinin lehine 

4 olduğu için, günlerce aylarca, yıllarca bu müzake
releri sürüncemede bırakma yoluna girmişlerdir. Şim
di biz bu kararı (alalettre) yazıldığı gibi alıp da 
«efendim süratle Türk Ordusunun çekilmesi lazım, 
gel bakalım oturalım bunun takvimini yapalım, bir 
hafta sonra ne kadar çekeceksiniz, on beş gün son
ra ne kadar çekeceksiniz, tamamını bir ay sonra mı 
çekeceksiniz?» pazarlığına bizimle otururlarsa ve biz 
(demin Sayın Feyzioğlu işaret etti) Cenevre dekle-
rasyonunda koyduğumuz şarttan vazgeçersek, bile

lim ki Kıbrıs'ta netice almamız ihtimali yoktur, 
üstelik bu da ortadan kalkar. Yani Hükümetimizin 
tezi, coğrafî esasa dayanan bir federasyon idi. 

Eğer Hükümetimiz, bu tezinden vazgeçmedi ise, 
bu tezini Yunanlılara ve Rumlara Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin bir bölümü orada iken kabul ettirebilirse 
ettirir, onu çektiği zaman kabul ettiremez. Cenevre' 
de Dışişleri Bakanı çok güzel ifade ettiler; «Coğra
fî esasa dayanan fedarasyonun prensibini kabul et
sinler, müzakereye devam edelim.» çok güzel! Bugün 
de bunu tekrar etmek lâzımdır. Bu olmadan Kıbrıs' 
tan Ordumuzu çekersek, ben netice almanın hemen 
hemen imkânsız hale geleceğini söylüyorum; geçmiş
te bugüne kadar gelen müzakerelerden hiçbir neti
ce alınmadığını gözönünde tutarak... Rumlar ve Yu
nanlılar bunun çok ustasıdır. 

Bir noktayı daha işaret edeyim: Bugünkü dün
yada iki süper devletin, meseleler karşısında tutum
ları, istesek de istemesek de kesin rol oynuyor. Bu
nu ben Kıbrıs harekâtı başlamadan evvel Sayın Baş
bakana, Başbakanlıkta liderlerle yaptığı toplantı
da da hatırlatmıştım. Kendilerine sormuştum, Ame
rika'nın tutumu nedir, Sovyetler Birliğinin tutumu 
nedir? 

29 Ekim günü Hürriyet Gazetesinde, Sayın Mil
let Meclisi Başkanımızın Moskova seyahatinde Pod-
gorni ile yaptığı görüşmeye dair bir haber çıktı. 
O görüşme içinde iki nokta benim dikkatimi çekti. 

Birinsici : Coğrafî esasa dayalı bir federasyonu biz 
kabul edemeyiz.» diyor Sovyetler Birliği Başkanı Pod-
gorni. 

ikincisi : «îkiyüz bin göçmen Rum yerlerine dön
melidir.» diyor. 

Dünkü kararda bu iki noktadan, ikiyüz bin Ru-
mun yerlerine dönmesi var. Coğrafî esasa dayanan 
federasyon hakkında bir şey yok, sükut var. Bu şu da 
olabilir: Bu nokta müzakere edilecek. Ama bu zaten 
işin dışında manâsına da gelebilir. Şimdi ben buna 
şunun için temas ediyorum: Türk Silâhlı Kuvvetleri 
oradan çekilirse, Yunanlılar ve Rumlar da Sovyetler 
Birliğinin resmen ifade edilmiş bu tutumunu bili
yorlar; biz onları konferans masasında, coğrafî esa
sa dayanan federasyona nasıl razı edeceğiz? Ameri
ka'nın coğrafî federasyon konusunda ne tavırda ol
duğuna dair bir açıklamaya ben raslamadım. Belki 
Hükümetimize, taraftar olduklarını ya da olmadıkla
rını söylemişlerdir. Bizim meçhulümüz, biz bilmi
yoruz. 
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Bütün bu ihtimaller karşısında bizim biricik gü
cümüz Adada şu anda bulunan Türk Silâhlı Kuvvet
leridir. Dün, zamanı gelip terhis edilen erlerle ye
dek subaylar dönmüşler, gelmişler. Çok güzel. Bu 
eğer oradaki güçlerin geri çekilmesinin bir başlan
gıcı ise, bu evvelce şu veya bu devletle yapılmış 
bir görüşmenin tavizi olarak verilmiş ise, tekrar Hü
kümetin dikkatini çekiyorum; bu merdivenleşmiş, 
bunun arkasında bir daha, bir daha... Ve biz oradan 
askerimizi kendi tezimizi kabul ettirme yönünde bir 
netice almadan çekmiş bulunursak, heyhat! Bunca 
zahmet, millî birlikle, beraberlikle, Meclisçe, Millet
çe katlandığımız bunca fedakârlık, bunca şehit ka
nı korkarım ki boşa gider; ama ben güveniyorum 
ki Hükümetimiz buna meydan vermeyecek ve ge
rekli her türlü tedbiri alacaktır. 

İki cemaatin, benim arz ettiğim bu şart olma
dıkça anlaşmalarının imkânsız olduğu meydana çık
mıştır. 

Sayın Feyzioğlu temas etti: «Garanti Anlaşması 
elbette ortadan kalkmaz, hukukî izahları yerindedir, 
tamamen iştirak ediyorum. Garanti Anlaşmalarını 
Birleşmiş Milletlerin herhangi bir kararı ortadan 
kaldıramaz. Birleşmiş Milletler ona taraf değildir. 
Ancak, onu tarafların karşılıklı mutabakat ve rızaları 
ortadan kaldırabilir. Cenevre Deklârasyonunun da ip
tal edemez. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı, 
Cenevre'de Yunanistan ile Türkiye ve ingiltere arasın
da meydana gelen Cemaatlerin temsicilerinin de iş
tiraki ile meydana gelen) deıtlarasyonu, anlaşmayı da 
ortadan kaldıramaz. 

Arz ettiğim gibi; Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lu kararı; hukukî, fiilî ve cebrî müeyyidesi, gücü olan 
bir karar değildir. Zaten kararın sonunda diyor ki: 
«Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bunu Güvenlik 
Kuruluna götürsün. Onun dikkatine sunsun bu ka
rarı!» Birleşmiş Milletlerin icra organı Güvenlik Kon
seyidir. Binaenaleyh, bu karar, oraya gidecektir. 

Şu halde bütün mesele; Devletimizin, Hükümeti
mizin göstereceği maharete, diplomatik başarıya 
bağlı kalmaktadır. Bu neticeye varmak için de, böy
le istifa etmiş bir Hükümetle bu iş yürütülemez. O 
noktanın üstüne basmak istiyorum. Sayın Cumhur
başkanımız Cumhuriyet Bayramı mesajlarında da bu 
noktanın üzerine bastılar. Biran evvel buna çare bul
malıyız arkadaşlar. 

Bilhassa büyük siyasî partilerimizin yöneticilerin
den istirham ediyorum, rica ediyorum; millet homur
danıyor, sabırsızlanıyor ve buna inzimam eden bir de 

pahalılık ve ekonomik güçlükler bir araya gelmiş
tir. Dün akşam televizyonu izleyenler görmüştür, 
bunlar her gün dışardaki vatandaşımızı, sokaktaki 
vatandaşımızı rahatsız etmekte olan, asabını bozmak
ta olan, maddeten onu ıstırap içinde kıvrandıran me
selelerdir. Bütün bunların karşısında biz günler haf
talar ve aylarca karşılıklı lâf düelloları ile, karşılıklı 
teklif alıp vermelerle günlerimizi geçiriyoruz. Sözle
rim şu veya bu partiye şu veya bu zata değildir, ama 
millet karşısında sorumlu iki büyük partimizi başlı
ca hedef tutarak söylüyorum. İstirham ediyorum, mut
laka ve mutlaka bu meseleye biran evvel bir çare bul
malıyız. Buna çare bulmazsak evvelâ Kıbrıs mese
lesinde bundan sonra zarardan zarara gideriz. Maa
lesef millî beraberliğimiz de Hükümetin bozulmasıy-
le beraber bozulmuştur... 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletvekili) 
— Millî beraberliğimiz neden bozulsun? 

NİHAT ERİM (Devamla) — Şundan bozuldu: 
Siz iddia ettiniz ki, Kıbrıs zaferini kendi lehine Hü
kümet istismar ediyor, Hükümetteki partiler istismar 
ediyor, seçime götürmek istiyorlar memleketi. Değil 
mi? (A. P. sıralarından şiddetli protestolar ve «Ken
dileri yarattılar bu durumu» sesleri.) 

SALÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) — 
Niçin bize söylüyorsunuz? Bunu siz Hükümete söyle
yiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdahale et
meyiniz. Fikirlerini söylüyor efendim. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Hiddetlenmeyin, si
nirlenmeyin arkadaşlar. Ben iyi niyetle bir ikaz ya
pıyorum, ricalarımı söylüyorum ve hiç kimseye mü
teveccih olmadığını söylüyorum ve her iki büyük 
partimizi birlikte muhatap tutuyorum. Bunda sinirle
necek bir şey yok, beraber netice alalım. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetimi bir ay daha 
uzatacağız, inşallah bu bir ay bittiği zaman memle
ket yeni bir Hükümete kavuşmuş olur. Çünkü, Ame
rikan yardımlarının kesilmesi de 10 Aralığa kadar 
tehir edilmiştir. Bu da şüphesiz Amerikan Kongresi-" 
nin kendi iç politikaları mülâhazasiyle dış politika
sının önemini gözden kaçırarak aldığı bir karardır, 
haksız bir karardır, yersiz bir karardır; ama ne ya
palım ki, karar ortadadır. 

Yeni bir Hükümet, Meclisten güven alacak yeni 
bir Hükümet o tarihten evvel kurulsun bu işleri; (Ge
rek bizzat Kıbrıs meselesini, Amerikan yardımı me
selesini, ekonomik meseleleri) ele alsın. Bizim Kon
tenjan Grupu olarak temennimiz budur. Tekrar edi-
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yorum; hiçbir partiye yönelmiş sivri bir uç olsun di
ye söylemedim. Sırf dikkatleri çekmek için söylemiş 
bulunuyorum. Eminim ki, bu partilerin ileri gelen
leri, liderleri de aynı ihtiyaçları duymaktadırlar. Ben 
meselenin üzerine bir defa daha dikkati çekmek is
tedim. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P., C. G. P., 
D. P. sıralarından alkışlar.) • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erim. 
A. P. Grupu adına Sayın thsan Sabri Cağlayan-

gil, buyurunuz efendim. 
Sayın Çağlayangil, süreniz 20 dakikadır efendim, 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C Senotusu 
Bursa Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; 

Geçen Temmuz ayında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen 
darbenin haklı bir mukabelesi şeklinde tecelli eden 
müdahale kararımızın ve giriştiğimiz askerî harekâtın 
bir gereği olarak ilân edilen sıkıyönetim o zamandan 
beri devam ediyor. Ağustos ayındaki uzatma müza
kereleri sırasında Hükümet, Sayın Dışişleri Bakanı 
ağzından, bu sıkıyönetimin doğrudan doğruya dış 
güvenliğimizle ilgili olduğunu, yoksa hamdolsun yur
dumuzda asayişin sükûnetle ve kemaliyle yürüdü
ğünü söylemişti. Birlik, beraberlik içindeyiz demiş
ti. Bugün de Sayın Hasan Esat Işık aynı görüşleri 
ortaya koydular, doğrudur. 

Yalnız, Kıbrıs meselesi, bugün askerî yönüyle ga
yesine ulaşmış bir duruma geldi. Türk Silâhlı Kuvvet
leri kendilerine verilen görevleri mazilerine yaraşır 
bir başarıyle taçlandırdılar ve bütün Türklerin, (Sa
dece Türklerin mi) bütün dost ve dindaşlarımızın gö
nüllerini sevinçle, gururla doldurdular. Bu vesile ile 
Kahraman Silâhlı Kuvvetlerimize takdir ve şükran
larımızı bu kürsüden Adalet Partisi Grupu adına bir 
kere daha belirtmek bizim için şerefli bir görevdir. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Sıkıyönetime, savaşı gerektirecek bir durumun 
başgöstermesi ve askerî harekâtın gerektirdiği em
niyet tedbirleri gibi nedenlerle başvurulmuştur. Bu
gün mesele siyasî çözüm safhasına geldiğine göre, hâ
lâ sıkıyönetime ihtiyaç hissolunup olunmadığını tar
tışanlar vardır. Buna karşılık bugünkü haliyle sıkı
yönetimin mevcudiyetini hissettirmediğini, bir emni
yet tedbiri olarak kaldığını, devamında da bir mah
zur olmadığını düşünenler vardır. Filhakika, sıkıyö
netimin işlediği bölgelerde günlük hayatımızda bazı 
küçük müdahaleleri istisna edersek, örfî idarenin 
mevcudiyetini tespit etmek güç. Ama biliyoruz ki, sı

kıyönetime ihtiyaç hissettiren Kıbrıs millî davamız 
her türlü süprizleri bünyesinde taşır. Bu konuda ka
muoyunun bildikleri, bilmediklerinden az. Madem 
ki güvenlik makamlarımız ve Hükümet uzatma ihti
yacını duymuş, biz bu zarurete uyarız. Ancak, Türki
ye sıkıyönetimsiz idare edilir halden çıktı. Bu müey
yide daima var olmalıdır görüntüsünü vermemeye 
de itina etmemizde elbette ki yarar görürüz. Bu iti
barla, mümkün olan en kısa süre içinde bu yöneti
me son verileceğine de inanmak isteriz. 

Adalet Partisi olarak Hükümetin getirdiği uzat
ma teklifine olumlu oy kullanacağız ve memleketin 
sıkıyönetime ihtiyaç hissettirmeyecek bir hale en kı
sa zamanda ulaşmasını da temenniye devam edece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile sıkıyöne
timin baş nedeni olan Kıbrıs meselesinin bugünkü 
durumu üzerindeki görüşlerimizi de huzurunuza ge
tirmek istiyoruz. 

Her şeyden evvel ifade etmek istediğimiz bir me
sele var. Kıbrıs sorunu bizim millî davamızdır. Bu ko
nuda millî birliğimizi beraberliğimizi, bütünlüğümü
zü zedelemeye dışta ve içte kimsenin gücü yetmez 
ve yetmeyecektir. Kıbrıs dendi mi;, iktidar, muhalefet 
yoktur. Kıbrıs dendi mi; sen kötü yaptın, ben iyi yap
tım yoktur. Kıbrıs dendi mi; senin yolun yanlış, be
nimki doğru yoktur. Özetle, Kıbrıs dendi mi; sen ben 
yoktur; birbirine kenetlenmiş, bütünlenmış tek bir vü
cut, tek bir gönül haline gelmiş bir Türkiye ve tüm 
Türkler vardır. Dost, düşman bunu böylece bilmeli. 
Bizi bölerek millî davamızı kendi yönlerine çevirmek 
isteyenler de bundan ebediyen ümidi kessinler. 

Hepimiz, Kıbrıs meselesinde bir aksaklık çıkar
sa, çatlaklık çıkarsa bunun Türk Devletine çok paha
lıya mal olacağını biliriz. Bu millî davada beraberli
ğimizi bozmak bize sadece hakkımızı, şerefimizi, hay
siyetimizi kaybettirmekle kalmaz; Kıbrıs işi aksarsa, 
bünyenin zayıflatılmasını bekleyen sinsi mikroplar gi
bi birçok yeni hastalıklar da ortaya çıkar. Adalet Par
tisi daima bu anlayış içindedir. Biz istişareye ihtiyaç 
duyması halinde, Hükümeti aydınlatmak, Yüce Mec
lislerde her vesileyle görüşlerimizi açıklamak görevi
ni, millî görev sayıyoruz. Bizim söylediklerimiz ve 
söyleyeceklerimiz ne yerme, ne de övünmedir. Millî 
davamıza karınca kararınca katkılı, yardîmcı olma
nın ihtiyacı olarak görülmelidir. Bunun içindir ki, 
Kıbrıs meselesinin son ulaştığı merhalelere kadar dü
şüncelerimizi zaman zaman, safha safha söyledik; 
ama bunların bazılarına, biz Hükümet olduğumuz 
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zaman Türkiye'nin itibarını tahmin ettiğimiz ölçü
de bulamadık gibi, bazılarına da millî birlik siyasî 
partiler arasında değil, millette olur. Millet bizim öz
lediğimiz, takip ettiğimiz politikayı beğenmiştir, bu
nun dışındaki görüşler iltifata şayan değildir, gibi 
yadırgadığımız mukabelelerle karşılandı. Bu kür
sülere gelip Kıbrıs fatihleri arandı ve bu işi yapmak 
için «mangal gibi yürek» isteğinden dem vuruldu, 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Umarım ki, bugünkü görüşlerimizde aynı talih
sizlikle karşılanmaz. Hata edersek bu düşünceler yan
lıştır denir, ya da; bu görüş yeni bir görüş, bizim
kinden farklı, düşünelim fikirlerimizi biz de söyleye
lim denir. Bu itibarla, biz neyetlerimizi ortaya koy
mayı ve tartışma haline gelmemenin yollarını arama
ya çalışıyoruz. Kıbrıs'ta geçen Temmuz ayında Ana
yasal davranışlar oldu. Bu girişim Kıbrıs'ta ilk defa 
oluyor değil. Kıbrıs Anayasası, yürürlüğe girdiği gün
den beri, Rum idaresi tarafından erozyona, eritilme
ye tabi tutulmuştur. Her fırsatta bir tarafı koparı
lıp, sinsi sinsi hırpalanmaya başlanmıştır. Bunun en 
önemlisi de ilk defa 1963 yılında görüldü, kanlı olay
lar çıktı. Elbetteki bir Garanti Anlaşması var. Bu an
laşma, Kıbrıs'a ruh ve hayat veren anlaşmalara ria
yetsizlik halinde bu düzeni korumayı yüklenmiş üç 
devlete, yani İngiltere'ye, Türkiye'ye, Yunanistan'a 
evvelâ aralarında istişare vecibesi yüklüyor, sonra da 
Kıbrıs'a karşı müşterek veya tek başına harekete geç
me hakkı veriyor. Müdahale hakkı anlaşmalarda ha
rekete geçmek şeklinde ifadesini bulmuştur ve hak
kımız bu kavramdan çıkıyor. Harekete geçmenin için
de ne varsa, müdahaleye karar veren devlet onu ya
par. Niçin yapar? Anlaşma ile ihdas edilen nizamı 
tekrar kurmak münhasır maksadiyle yapar. İşte Türk 
Silâhlı Kuvvetleri bugün Ada'da bunun için bulunu
yor. 

Türkler Kıbrıs'a istilâya gitmediler. Vaktiyle ec
datlarının dayanılmaz güçleriyle cihangir haline ge
len, yurdunda güneş batmayan koca imparatorluklar 
kuran Türkler, Ortaçağ devrinin yenik düşeni, yene
nin kölesi, malı haline getiren zihniyetin karşısında 
bile, o devirlerde bile, fethettikleri diyarlara zulüm, 
işkence, haksızlık değil, özgürlük, adalet ve insanlık 
götürmüşlerdir. Onun içindir ki, Türk Ordusunun 
Kıbrıs'ta bir istilâcı kuvvet değil, anlaşmalardan do
ğan hakkı kullanan nizamcı bir kudret olduğunu evve

lâ dosta düşmana iyice anlatmak gerekiyor. 

Elbette ki, son Birleşmiş Milletler kararının 2 nci 
maddesinde ki, burada uzun uzadıya, sözü geçen bü

tün yabancı kuvvetlerin ve yabancı askerî varlık ve 
personelin süratle çekilmesini ve Kıbrıs işlerine her 
türlü yabancı müdahaleye son verilmesini gösteren 
kayıtlar var, Hükümetimiz bu kayıtlara oy verirken 
gerçekler ortaya konmuştur. Dosta - düşmana iyice 
anlatılmak gerekir ki, Ada'da yaşayan özü sözü Türk 
140 bin soydaşımız, nasıl o adanın yabancısı değilse, 
nasıl 70 bin şehit vererek Ada'yı 400 yıl evvel fethet
miş ecdâdından beri bu soydaşlar bu Ada'nın ailesi
ni teşkil ediyorsa, Türk Silâhlı Kuvvetleri de Ada'da 
yabancı kuvvet değildir, aynı ailedir ve aynı ecdattan 
gelir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Bunları şunun için söylüyorum: Vaktiyle yine Kıb
rıs meselesiyle ilgili 4 Mart 1964 tarihli bir karar çık
mıştı. Bu, talihsiz bir karardı. Ankara'da, Lefkoşe'de, 
Atina'da bu kararın bayramı beraber yapıldı. Bu ka
rar bu Mecliste devrin Dışişleri Bakanı tarafından 
büyük bir siyasi başarı olarak millet mümessillerine 
prezante edildi; ama Dışişleri Bakanlığından mektup 
yazılarak Amerikan Hükümetine, karar yerildi. Niçin? 
Çünkü kararda, 1963 senesi olmuş, Makarios anaya
sayı ihlâl etmiş, kanlı olaylar çıkmış, hatırlaması he
pimizin içini üzen olaylar çıkmış; Türk bölümü dev
let yönetiminin dışına atılmış, mesele Birleşmiş Mil
letlerde müzakere edilirken bu meşhur karar, /«Hüküm
ran Kıbrıs Rum Cumhuriyeti» diye başlıyordu. 

Birleşmiş Milletler bugüne kadar kaç bin tane karar 
verdi saymadım; ama hiç birinde bir devlet, kendi top
rakları üzerinde hükümran vasfı ile yadedilmez o ka
rarlarda. O kararın içine, Türk Hükümetini memnun 
edecek bir kelime konması için, bunu Türk Hükümeti 
kabul etmiştir ve o tarihten beri ne zaman kıpırdasak, 
bu yönetim anayasa dışına çıkmıştır, bu haliyle sakat
tır desek; hükümrandır, sizin de kabul ettiğiniz karar
da bu ciheti teyit edilmiştir, denir. 

İşte bu karar, bu şekilde beraber bayram yapma
ya müsait bir nitelik taşıyor. İlk defa deniyor ki: «Ada
da bu kararla iki toplum tescil edilmiştir, eşit oldukları 
kabul edilmiştir.» Ben, bunun üzerinde de durmak is
tiyorum. Adada iki toplum mevcut, bu bir vakıa, yeni 
bir şey değil. Birleşmiş Milletlerin ve Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterinin Good Office'i altında ce
maatler birbirleriyle görüşüyorlar, temsilci bulunduru
yorlar. 

Kıbrıs Türk toplumu 1967 buhranından evvel asi 
Kıbrıs vatandaşı halindeydi. Onu, bunlara asi diyen
ler karşısına siyasî muhatap olarak çıkarmak, Kıbrıs'ın 
1967 buhranından sonra mümkün olabilmiştir. Kıbrıs 
Türk toplumunun cemaat olduğu, karşılarına geçip be-
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raber müzakere yapılacağı, Birleşmiş Milletlerin buna 
katılacağı o zaman tespit edildi. 

Mesele iki toplumun mevcudiyeti meselesi değildir. 
Bana bugünün 4 Kasım Pazartesi olduğunu ispat et
mekle bir şey kazanamazsınız, o malûm; ama 4 Kasım 
Pazartesinin bir özelliği varsa ve onda beraber muta
bık kalırsak, o zaman bir şey kazanılır. 

Kıbrıs'taki toplumların özelliği nedir? Bu toplum
ların muhtar toplumlar oldukları, birbirlerine tahakküm 
edemeyecekleri, birbirlerinin işlerine karışamayacak-
ları meselesidir ki, kararda bu cihetlerin teyidine ait 
bir emare yoktur. 

Bu karar; bizim değerlendirdiğimize göre Kıbrıs so
runu ile ilgili, bizim dışımızdaki tarafların görüşlerini 
yansıtmak ve onları hoşnut kılmayı amaç edinen; ama 
Türk Hükümetini de incitmemeye, rahatsız etmemeye 
itina gösteren bir karardır. Elbetteki Birleşmiş Millet
lerden iddialarımızın teyidini isteyemezdik ve bizi ra
hatsız etmeyen bir karar istihsali de elbetteki güzel bir 
şeydir ve başarısı varsa oradadır. Ama lehimize bir 
karar istihsal etmeden, aleyhimize olmamasının değe
rini de mübalâğa etmemeli. 

İddialarımızın teyidini bekleyemezdik, hiç olmazsa 
tekzibinin önlenmesini önemle sayıyoruz ve karara da 
o gözle bakıyoruz. 

Burada Sayın Feyzioğlu da belirtti; kararın yorum
lanması çok önemli. Şimdi, bunun yorumlanması her 
başkentte ayrı yapılacaktır. Sayın Erim buyurdular ki, 
«Birleşmiş Milletler böyledir, daima herkesi memnun 
eden kararlar çıkartır.» Bence pek öyle değil. Biz 1965 
yılında hükümet olur olmaz karşımıza bir Kıbrıs davası 
çıktı, geldi ve çattı. Bir tarafta 33 bağımsız devlet, 
tıpkı bugünkü olduğu gibi, hazırladıkları bir karar su
retini teklf etmişlerdi. Biz de kendi görüşümüzü daha 
cılız bir mevcutla, hakiki dostlarımız Irak, Pakistan ve 
iran'la ayrı bir karar sureti halinde sunmuştuk. Bir 
taraf 4'lü teklifçi, bir taraf 33'lü, sonradan 37'ye çıktı. 

Bu savaşı verdik, hariciyede beraber çalışmak şere
fini kazandığım arkadaşlar gayet iyi hatırlarlar: Bize 
o zamanlar demişlerdi ki, «görüyorsunuz karar aley
hinize çıkacaktır. Geliniz, biz sizin teklif ettiğiniz ka
rar suretine iltihak edelim, yalnız siz bu kararın falan 
maddesine bir (unity), bir vahdet kelimesi koyunuz.» 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, iki dakikanız var, 
hatırlatmak istiyorum efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞLA
YANGİL (Devamla) — Çok fena bir haber, Sayın 
Başkanım. Sayın Başkanım, acaba biraz müsamaha 
gösterebilir misiniz? 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim, usul ve İçtü
zük bunu âmirdir. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
O zaman biz bu karara karşı çıktık ve bu karar iki 
ay içinde eridi. Her kararı kabul etmek mecburiye
tinde değiliz. Onun için söylüyorum ki, Birleşmiş Mil
letlerde çıkan kararların behemahal her tarafı mem
nun edici bir karar olmasına ihtiyaç yoktur. Katılmak 
veya katılmamak elimizdedir. Ben katılmayı tenkit et
mek için söylemiyorum, bir genel görüşü ortadan 
kaldırmak için söylüyorum. 

Mademki vaktim çok azaldı; bu karar vesilesiyle 
Türk diplomasisine, şöhretine lâyık bir durum için 
yeni bir fırsat çıkmıştır. Bunu yorumlarken kendi tezi
mizi de ortaya koymanın çok iyi yapılacağını ve ke
maliyle sonuç vereceğine kaniim. 

Bizim için Kıbrıs meselesinde önemi olan şeylere 
kısaca temas etmek istiyorum: 

Rum kesiminde kalan Türklerin durumu önemli
dir, İngiliz üslerinde kalan mültecilerin durumu önem
lidir, Kıbrıs'ın ekonomik bakımdan düştüğü hal önem
lidir. 

Kıbrıs meselesi Türk ekonomisine bugüne kadar 
neye mal olmuştur, hâlâ belli değildir. Bundan sonra 
neye mal olacaktır, önemlidir. 

Vaktiyle yine bu vesileyle kürsüye çıktığım zaman 
demiştim ki, ı«Hükümet bu işe dünya kamuoyunu ya
nma alarak başladı; bunda devam etsin.» Bunun lü
zumunu da öne sürmüştüm; ama üzülerek görüyorum 
ki, Karamanlis Selanik'te yaptığı nutukta pekâlâ diye
biliyor ki, «Bundan üç ay evvel dünyada izole, her
kesle ilgisini kesmiş, herkesin gözünden düşmüş bir 
Yunanistan vardı. Üç ay sonra böyle bir Türkiye 
göreceksiniz.» Bu demek değildir ki, Türkiye üç ay 
sonra bu hale gelecek; fakat bunu demeye fırsat ve 
imkân vermenin dahi bizim için bir başarı olduğu ka
naatinde değilim. 

Dünya kamuoyunu haklı davamızda yanımızda 
görmenin yolları vardır ve umuyorum ki, Hükümet 
başlangıçtaki davranışlarına dönecektir. 

Bir jest yapmamızı isteyen vardır. Şu vardır: Kuv
vet bizdedir, kuvvet bizdeyken, Ada'daki kuvvet den
gesi lehimize dönmüşken, bunu güzel kullanmakta isa
bet vardır. Kıbrıs davası kuvvetsiz de, kuvvetle de 
hallolmaz; ama bunu halledebilmek için kuvvet ikti
sabı şarttı ve onu elde etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, üzülerek ifade 
edeyim; vaktiniz doldu ve geçiyor efendim. 
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ÎHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Bir iki kelimeyle, bu meselede birliğimizin, beraberli
ğimizin bozulmaması kaydına itina edilmesi hususu
nun ben de önemle üzerinde durmak istiyorum. 

Yalnız, Sayın Erim burada bazı iç meselelere te
mas etti. Elbette ki istifa etmiş bir hükümetle Kıb
rıs davasını yürütmek temenni edilir bir şey değildir; 
ama hükümetlerde deymûmet vardır, continualite var
dır. Hükümet istifa etmekle nöbeti terketmez, görevi 
de bırakmaz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar.) 

Hükümet görevini yapacaktır. Bu hükümet zayıf
tır diye yine yarın aynı akıbete düşecek, yine yarın 
zayıf hale gelecek, yine yarın buhrana sürüklenecek 
hükümetleri teşkile, büyük partiyi ve küçük partiyi 
zorlamakta; ille «Sen siyasî harakiri yapda sonu ne 
olursa olsun» diye baskı yapmakta lüzum yoktur. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Türkiye'nin ihtiyacı güç
lü hükümetedir. Güçlü hükümeti nasıl çıkarabile-
ceksek; onu soğukkanlılıkla, elbirliğiyle düşünmekte 
elbette ki fayda vardır ve yaptığımız odur. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, iki dakika geçi
yor efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Davada başarılı olmak için ne yapmak gerektiğinin 
reçetesini ise Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Ada'da yü
rüttüğü yöntemde buluruz. İyi hesaplı, iyi temkinli, 
dikkatli, enini boyunu düşünerek; nasıl bu harekâtı 
askerî sahada başarıyle, parlak şekilde idare ettilerse, 
siyasette de aynı yöntemle idare ettiğimiz takdirde, 
haklı davamızı hakkına ulaştıracağından şüphe etmi
yoruz. 

Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlıyor, Başkanın 
müsamahasına da şükranlarımı arz ediyorum. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Çağlayangil. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Halûk 

Ülman. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA HALÛK ÜLMAN 
(İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Sözlerime başlarken hepinizi Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına saygıyle selâmlarım. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak sıkı
yönetimin dört ilimizde bir ay daha uzatılması yo
lundaki Başbakanlık tezkeresine olumlu oy kullana
cağız. Bizim de grup olarak dileğimiz; Kıbrıs soru
nunun biran önce çözülmesi ve bu dört ilimizde sıkı-
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yönetimi sürdürmek gereğinin de biran önce ortadan 
kalkmasıdır. 

Sıkıyönetimle ilgili görüşümüzü böylece açıkladık
tan sonra bu vesileden yararlanarak Kıbrıs konusun
da da bir - iki söz söylemek istiyorum. 

Şimdiye kadar konuşan bütün partilerin sözcüleri, 
teşekkürle belirtmek gerekir ki, en olumlu ve en yol 
gösterici biçimde konuşmalar yaptılar. Öyle sanıyorum 
ki, Hükümet de bu konuşmalardan çok yararlanmış
tır ve bundan sonraki uygulamalarında bu konuşma
ların ışığında davranacaktır. 

Buradaki konuşmaların ağırlığı, çok aktüel bir 
konu olduğu için ve haklı olarak, Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulunun son çıkardığı karar oldu. Bütün 
konuşmacılar daha ziyade bu nokta üzerinde, bu ka
rar üzerinde durdular. Teşekkürle söylemek gerekir 
ki, şimdiye kadar konuşan sözcüler ne kararın lehi
mize olan yanlarını, ne de aleyhimize olan yanlarını 
fazla mübalâğa ettiler; yani mübalağa etmediler. 

Haklı olarak, «Karardan çok yorum önemlidir.» 
dediler. Ben Sayın Feyzioğlu'nun değindiği bir nok
taya aynen katılıyorum. Yorumla birlikte uygulama 
da önemlidir. Bu kararı nasıl yorumlayacağımız 
kadar, nasıl uygulayacağımız noktasına da çok dik
kat etmemiz gerekir, çok titizlikle durmamız gere
kir. 

Karar, elbette ki herkesin kendisini haklı sayaca
ğı bir biçimde çıkmıştır. Kararın neden böyle ol
duğunu anlamak için Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun yapısını gayet iyi bilmek gerekir. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu" bir Avrupa Konseyine ben
zemez. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 138 üye 
vardır ve bu üyeler 100 bin nüfustan 760 milyon nü
fusa kadar çeşitli devletleri içinde barındırır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kıbrıs mese
lesinde, Sayın Feyzioğlu hocamızın dediği gibi, «İyi 
yaptınız» biçiminde bir karar çıkarmak kolay değil
dir. Avrupa Konseyinden çıkar; ama Birleşmiş Mil
letlerden böyle bir karar kolay kolay çıkmaz. Ne çı
kabilir, en iyisi nedir, ne sonuç alabiliriz? Bunu sap
tamak ve bunun üzerinde durmak lâzımdır. Niye bi
zim yaptığımız haklı, anlaşmaya dayanan askerî mü
dahaleyi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, hele 
üyelerin büyük çoğunluğuna onaylatmak mümkün 
değildir, «İyi yaptınız»' dedirtmek mümkün değildir? 

Bunun çeşitli sebepleri var. Bir defa. bu Genel Ku
ruldaki üyelerin çoğunluğu bağımsızlığını yeni kazan
mış devletlerdir ve en eski devletler gibi onların da 
bir oyu vardır. Oylama sırasında Birleşmiş Milletler 
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Genel Kurulunda bağımsızlığını yeni kazanmış dev
letler ağır basıyorlar. Bu devletler daha uluslaşma-
mtştır. Çoğu sömürge sınırları üzerinden kurulmuş 
devletlerdir, içlerinde çeşitli kavimler, ırklar, kabile
ler bulunmaktadır. Uluslaşmamışlardır ve «Toplum» 
sözünü söylediğiniz zaman, «Cemaat» sözünü söy
lediğiniz zaman bunların büyük çoğunluğu kendi 
toprak bütünlüklerini tehlikede görmektedirler. Onun 
içindir ki, bu metinde, Birleşmiş Milletlerden çıkan 
metinde «Federasyon» sözünü Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu çoğunluğuna söyletmek mümkün de
ğildir. «Federasyon» sözünü duyar duymaz hepsi 
kendi toprak bütünlüğünü tehlikede saymaya başla
maktadır. 

Sonra, yine bu genç ve bağımsız devletlerin ço
ğunluğu şu veya bu biçimde bir müdahaleye karşı
dırlar. Müdahalenin haklısını bile söyleseniz, zayıf 
oldukları için, aynı biçimde bir müdahale günün bi
rinde kendi başlarına gelir korkusu ile bu sözü et
meye kesinlikle yanaşmazlar. Müdahalenin haklılığı, 
«Müdahale»1 sözünü etmeye kesinlikle yanaşmazlar. 

Nihayet, bu devletlerin büyük çoğunluğu bağlan
tısız dış politika izleyen devletlerdir ve bağlantısız dış 
politikanın şampiyonu olarak ortada, son günlerde 
kala kala bir Tito, bir de Makarios kalmıştı. Makari-
os, bağlantısız dış politikanın şampiyonu olarak bu 
ulusların, bu devletlerin çoğunun gözünde hâlâ önem
li bir güçtür. 

Şimdi bu noktaları bile bile bir karara gitmek lâ
zımdır; bu gerçekçilikle bir karara gitmek lâzımdır. 

Kıbrıs Rumları ve Yunanlılar bu Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulundan ne bekliyorlardı, ne buldu
lar? Bir parça da onu incelemek lâzımdır. 

Bir defa, ilk günden itibaren kulislerde açık açık 
söyledikleri, Türk müdahalesinin bir tecavüz olduğu
dur ve bu tecavüzün kınanması gerektiğidir ve nite
kim, kendi hazırladıkları karar suretine bunu koy
muşlardır, bunun onaylanmasını istemişlerdir. Türk 
müdahalesi tecavüz olarak nitelendirildiği takdirde 
bu, Garanti Anlaşmasının varlığının sonu demekti. 
Bu, böyle bir hüküm anlaşmaya konmamıştır. 

Yine ilk günden itibaren üzerinde durdukları ve 
tarafsız blok ülkelerinin ilk hazırladıkları tasarıda bu
lunan «Meşru Kıbrıs Hükümeti» deyimi; iki toplum, 
evet iki toplumu dedirtmek, iki toplumu kabul ettir
mek benim kanaatimce - .Sayın Çağlayangil'den ay
rılıyorum - önemli bir noktadır. Hiç bir hukukî me
tinde, bugüne kadar Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletlerden 
çıkan hukukî terimde «iki topluluk» deyimi yer almış 

değildir. İki topluluk fiilen vardır, doğrudur; fakat 
bunu bir hukukî metinde, Birleşmiş Milletlerde ta
nıtmak ilk defa mümkün olmuştur, «İki toplum» de
yimi özellikle eşit şartlarda müzakere yapılacak «İki 
toplum»' deyimi bugünkü koşullarda oldukça ileri 
bir adımdır; ilerisi için iyi bir başlangıç noktasıdır. 

Yine Yunanlıların ve Rumların istedikleri şey, 
açıkça 1961 Anayasasına atıfdı. 1961 Anayasasının 
varlığını ve meşruluğunu kabul ettirmek istiyorlardı. 
Ancak, bu kabul edildiği takdirde, Türkiye için yeni 
bir sistem istemek, Kıbrıs'ta yeni bir sistem istemek 
olanağı kalmazdı, «Federasyon» tezini bugünkü güç
le savunmak olanağı kalmazdı. 

Nihayet yine Yunanlıların ve Rumların istediği 
noktalardan bir tanesi, karar tasarısında yer alması
nı istedikleri noktalardan bir tanesi görüşmelerin Bir
leşmiş Milletler çerçevesinde yapılması; ki iki toplum 
arasında değil; fakat Birleşmiş Milletler çerçevesi 
içinde yapılması ki, bu da kabul edildiği takdirde, 
Türkiye Birleşmiş Milletlerde büyük bir baskı ile 
karşı karşıya bırakılacak ve Türkiye'nin oradaki as
kerî gücü, Kıbrıs'taki askerî gücü tamamen etkisiz 
hale gelecektir, ve bütün bunları Türk diplomasisi, 
teşekkürle söylemek gerekir ki, yaptığı büyük çaba
lar sonunda Türk diplomasisi koydurtmamıştır, ter
sine, mümkün mertebe kendi görüşlerimiz doğrultu
sunda bir uzlaşma formülü çıkarmıştır. Sayın Feyzi-
oğlu'nun söyledikleri çok doğrudur; buradan çıkan 
her metin aşağı yukarı bir uzlaşma metnidir. Ancak, 
şunu da unutmamak lâzım; katiyen bir tariz için söy
lemiyorum, bu uzlaşma metnine tarihte ilk defa gel
miş bulunuyoruz. Şimdiye kadar metinler hazırlanır, 
Genel Kurula sunulur, biz muhalif kalırız ve oylanır
dı. Türkiye'ye ilk defa «nasıl bir karar metnine oy 
verirsin, senin görüşlerinde nasıl değişiklikler yapabi
liriz?» gibi bir şeyde bulunmuştur. İşte 1965 senesine 
ait bir kararını Sayın Çağlayangil örnek verdiler, o 
günlerden bu günlere gelmek herhalde az bir şey de
ğildir. O günlerden, bu günlere nasıl geldik? Şimdi 
bunu söyleyelim, bunu açıkça söylemek gerekir. O 
günlerden bu günlere, Kıbrıs'taki askerî varlığımız 
sayesinde geldik. Onun için biz C. H.P. grupu olarak 
diyoruz ki, kimse anlaşmanın askerî birliklerin çekil
mesi konusundaki maddesinden endişe duymasın. 
Adada coğrafî ayrılığa dayanan bir federasyon ku
rulmadan, bu federasyonun işlerliği, geçerliği ve gü
venliği sağlanmadan, Adadaki Türk askerleri geri çe
kilmez? Hele bu, çeşitli riskleri göze almak pahasına 
Adaya asker çıkartmak cüretliliğini göstermiş olan 
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Hükümetin bir kanadı olan C. H. P. iş başında olduk
ça hiç mümkün olamaz. 

İkincisi, göçmenlerin geri dönmeleri konusundaki 
hükümlerden de endişe edilmesidir. Biz göçmen me
selesini, siyasî çözümün bir parçası olarak görüyo
ruz. Gene Sayın Feyzioğlu'nun söylediği gibi, Adada
ki Türk kesiminde Türk çoğunluğu, Rum kesiminde 
Rum çoğunluğu olmadan, federasyon sağlam temel
lere oturmuş sayılamaz. Onun içindir ki, Adadaki 
göçmenlerin duruum da, siyasî çözüme çok yakından 
bağlıdır ve biz C. H. P. grupu olarak, bu konuda 
gayet büyük bir titizlikle olayları izlemekteyiz. Be
nim sıkıyönetimin dört ilde uzatılması konusundaki 
Başbakanlık tezkeresinden yararlanarak söylemek is
tediklerim bu kadardır, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülman. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hasan 

Korkmazcan, buyurun efendim. Sayın Korkmazcan, 
süreniz 20 dakikadır efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli Milletvekili) —• Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Kıbrıs askerî harekâtı dolayısıyle ilân edilen sı
kıyönetimin daraltılarak dört ilde yeniden uzatılması 
talebiyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar konuşan di
ğer siyasî parti grupları gibi Demokratik Parti Gru
bu da, sıkıyönetimin bu dar çerçeve içinde bir süre 
daha uzatılması yolundaki teklife olumlu oy verecek
tir. Esasen, tatbikat yönünden sıkıyönetimin bugün 
için Türkiye'de varlığı hissedilmemektedir. Temenni
miz de, sıkıyönetimin sürdürülmesine gerek kalma
yacağı günlere kadar, herhangi bir ihtiyacın duyul-
mamasıdır. 

Bu vesile ile, grupumuzun Kıbrıs davasının bugün 
vardığı safha ile ilgili görüşlerini kısaca arz etmek 
istiyorum. 

Bâzı siyasî parti sözcüsü arkadaşlarımızın takip 
ettikleri, söyledikleri hususlara tekrar değinmeyece
ğim. Esasen grupurnuz, Hükümet meselesinin de, Kıb
rıs konusunun Türk siyasî hayatındaki tartışmalarıy-
le ilgili temennileri de, bu plâtformda görüşmek ni
yetinde değildir. Hükümet konusunun ele alınacağı 
yerler vardır, çözümleneceği yerler vardır, Kıbrıs ko
nusu şayet iç politikada bir polemik meselesi haline 
getirilirse, onun da ele alınacağı değişik plâtformlar 
vardır. 

Bugün için önemli olan, askerî varlığımızın devam 
ettiği Kıbrıs'ta, son durum nedir ve Kıbrıs'ın millet
lerarası plâtformda aldığı şekil itibariyle Türkiye'nin 

I kazandığı mesafe nedir? Onun üzerinde durulmasın
da zorunluluk vardır. 

Diğer arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, 
Kıbrıs konusu ile ilgili en aktüel mesele, Birleşmiş 
Milletlerin almış olduğu son karardır. Bu kararın ge
rek yorumlanması, gerekse bu karardan istifade ede
rek Kıbrıs'ın statüsünün yeniden çizilmesi hususunda 
bugünkü Hükümete ve bundan sonra gelecek hükü
metlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğer Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunun kararına bundan 

I önce Türkiye'nin de taraf olduğu milletlerarası and-
laşmaların koyduğu şartların ve şu anda Kıbrıs'taki 
fiilî durumun gerisine gitmek tarzında yorumlamak 
cihetine gidilirse, Kıbrıs davası tamamen çıkmaza sü
rüklenebilir. 

Değerli arkadaşlarım; Kıbrıs Devleti, Kıbrıs Dev
letinin vatandaş topluluğunu meydana getiren Kıbrıs 
halkı ve Kıbrıs'ın bugün içinde bulunduğu fiilî du
rum birtakım özellikler taşımaktadır. Kıbrıs Devleti 
kurulduğu günden beri müstakil bir devlet değildir. 

I Türkiye'nin, Yunanistan'ın ve İngiltere'nin ortak ol
dukları, aralarındaki andlaşma ile kurdukları bir dev
lettir. Onun için Kıbrıs konusunun milletlerarası gö-

I rüşmelerde her ele alınışında mutlak surette Kıbrıs 
Devletinin bu özelliği gözönünde tutulmalıdır. 

İkincisi; Kıbrıs Devletinin vatandaşını teşkil eden 
I topluluklar bir millet değildir. Kıbrıs milleti diye 

adada bir millet varlığı yoktur, iki milletin uzantısı
nı teşkil eden Kıbrıs halkı vardır. Bu husus da mil
letlerarası her plâtformda mesele karşımıza çıktığı 
zaman gözden ırak tutulmaması gereken bir noktadır. 

Üçüncüsü; bugün Kıbrıs'ta Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin giriştiği harekât sonucunda bir fiilî durum 
meydana gelmiştir. Bu fiilî durum ^da hiçbir surette 
gözden ırak tutulmamalıdır. 

Bu üç noktayı gözden ırak tutucu bir çözüm yo
luna, milletlerarası hiçbir kuruluşun Türkiye'yi zorla
ması bahis konusu olamaz. Türkiye'nin hiçbir hükü
meti de bu üç noktayı gözönünde tutmayan bir çö
züm yoluna «Evet» diyemez. 

Biz, Birleşmiş Milletlerde alınmış olan son kara
rı bu sabit noktaların perspektifinde değerlendirmeyi 
tercih ediyoruz. Birleşmiş Milletler kararının ikinci 
ve beşinci maddelerinde Kıbrıc Cumhuriyetine vücut 
veren milletlerarası andlaşmaların bazı hükümlerini 
ters istikametlere sevk edebilecek ibareler, maalesef 
yer almış bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerden çıkmış olan kararı Türk 
kamuoyuna; «Türk diplomasisinin başrılı bir çalış-
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masının bir sonucudur» diye takdim etme imkânı 
da yoktur. Bu kararla her şey bitmiştir, gibi bir kö
tümserliğe de -gerek yoktur. Bütün mesele bundan 
sonra Türk Hükümetinin takibedebileceği kararlılı
ğa kalmaktadır. Ancak, Kıbrıs konusunun dünyada 
yeniden aktüel hale geldiği, Kıbrıs müdahalesinin 
başladığı günden bu yana geçen süre; Türk harici
yesi ile, Yunan hariciyesinin karşı karşıya kaldığı 
diplomatik savaşta gün geçtikte bizim gerilemekte 
olduğumuzu ortaya koymuştur. 
. Bu gerilemeyi bir noktada durdurmak ve askerî 

harekâttaki başarıya denk bir karşı harekâta diplo
masi alanında da geçmek zorunluluğu vardır. Kıb
rıs müdahalesinin yapıldığı hafta içerisinde ve onu 
takibeden günlerde bütün dünya Kıbrıs Devletinin, 
Türkiye, Yunanistan ve İngiltre'nin de dahil olduğu 
bir andlaşmayla kurulduğu, özellikleri bulunan bir 
devlet olduğu gerçeğini biliyordu. Bu andlaşmaların 
Kıbrıs'ta s:atü bozulduğu zaman Türkiye'ye müda
hale hakkını tanıdığını da biliyordu ve Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinin adaya milletlerarası anlaşmalardan 
doğan haklarını kullanmak maksadiyle çıktığını da 
kabul ediyordu. 

Bugün ise, adadaki Türk askerî varlığı «Yaban
cı silâhlı kuvvetler, yabancı askerî varlık ve yaban
cı askerî personel» olarak nitelendirilmiştir.. Yunan
lılar o günden bu yana gösterdikleri başarıyla bu 
ibareleri bütün dünyada adadaki Türk Silâhlı Kuv
vetlerini «Müstevli kuvvet» olarak göstermek yo
lunda gayret göstereceklerdir. Bunun karşısına çık
mak ve karşı propagandayı iyi işletmek zorunlulu
ğu vardır, Birleşmiş Milletler kararlan bağlayıcı 
karar değildir, tavsiye niteliğinde kararlardır. Ama 
bu kararlar Yunanlıların elinde, Yunanlıların mil
letlerarası propaganda usullerindeki ustalıkları elin
de Türkiye'yi beklemediği yerlerden birtakım za
rarlara uğratabilecektir ve Türkiye'nin müttefikleri 
nezdinde haklılığı tecsil edilmiş, kabul edilmiş bir
takım noktlardan daha geriye düşmesine yol aça
bilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, mültecilerin yuvalarına ve 
evlerine dönmeleri için tarafların âcil tedbirler al
ması hususundaki 5 nci maddeyi de, oradaki Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Girne'deki, Magosa'daki, Omorfo 
Körfezindeki daha önce yerleşmiş Rumların gelip 
de evlerinde oturmaları için tedbir alması şeklinde 
yorumlamak ve anlamak imkânı yoktur. 

Bu adadaki, şu andaki fiilî durumu görmezlik
ten gelmek olur. Konuşmamın başında ifade etmiş
tim. Kıbrıs'la ilgili her konuya eğilişte, her yakla

şımda, her müzakerede Kıbrıs Devletinin özellikleri, 
Kıbrıs halkının iki ayrı milletin uzantısı olduğu 
özelliği ve bugünkü milletlerarası andlaşmalardan do
ğan hakları kullanmış Türk Ordusunun adadaki 
varlığı gözden ırak tutulmamalıdır. 

Eğer, adanın Kuzey kesimine yerleşmiş olan 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin milletlerarası andlaşma
lardan doğan hakları kullanmak maksadıyle git
tiğini kabul ediyorsak, bu kuvvetlerin - bulunduğu 
topraklarda elbette yapacakları işler vardır. An
cak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harekâtının sonu
cu, 1961 statükosuna dönüşü temin etmek de ol
mayacaktır. Biraz önce burada değerli sözcü arka
daşlarımızdan birisinin - belki ben yanlış anladım -
«Türk Silâhlı Kuvvetleri adada bozulmuş olan ana
yasa nizamını kurmaya gitmiştir» tarzında bir ifa
deleri oldu. Tahmin ediyorum bu ifade benim yan
lış anladığım bir hususdur. Türk Silâhlı Kuvvetleri 
1961'de kurulmuş olan statükoyu iadeye gitmemiş, 
o günden bu yana bu statükonun işîemezliği gö
rüldüğü için Kıbrıs'a barışı getirecek, cemaatler 
arasındaki sürtüşmeleri önleyecek ve Kıbrıs'la il
gili devletlerarasındaki münasebetleri barış çer
çevesine oturtacak yeni bir statükonun kurulması 
zaruretini de ortaya koyan, dünyaya gösteren bir 
kuvvet olarak gitmiştir. Eğer Türk Silâhlı Kuv
vetleri müdahalede bulunmamış olsa idi, bugün ne 
Kıbrıs Anayasası, ne de Kıbrıs Devleti ortada bu
lunacaktı. 

Demek ki, 13 - 14 yıllık tatbikatın sonucunda 
Kıbrıs Devleti kendisini aya'cla tutamayacak bir 
hale gelmiştir ve onu ayakta tutamayacak hale ge
lişinden sonra yeniden dünya siyaset sahnesine çı
karmak lazımsa, yeni bir statünün kurulması, yeni 
bir Anayasa düzeninin yerleştirilmesi zorunluluğu 
vardır. Türk Silâhlı Kuvvetleri bir manada adada 
bu teminatın da bekçiliğini yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle Hükümete 
yönelttiğimiz eleştiriler, tamamen, millî davamız 
olan Kıbrıs konusunun milletimizi ve dünya barı
şını en iyi ve faydalı yönde etkileyecek bir sta
tüye kavuşması arzusundan doğmaktadır. Bütün 
bu tartışmaların, Türkiye'de Hükümet bunalımları 
bulunmasından dahi, Kıbrıs davasında hiçbir • dış 
menfaate fayda getirmeyeceği, hiçbir dış menfaatin 
ölçüsünü artırmayacağı bir kere daha bilinmelidir. 
Bu vesileyle Demokratik Partinin bu konudaki mil
lî birlik ve beraberlik hususunda kendisine düşen 
sorumluluğu da ifade etmiş oluyorum. 
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Yüksek Heyetinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederi Sayın Korkmaz-

can. 
M. S. P. Grupu adına Sayın Hasan Aksay. Bu

yurun efendim. Süreniz 20 dakikadır Sayın Ak
say. 

M. S. P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY 
(İstanbul Milletvekili) — Muhterem senatörler, muh
terem milletvekilleri; 

Aylardır devam eden örfi idare tatbikatının âde
ta hissedilmeyecek bir şekilde fevkalâde güzel yü
rütülmüş olmasından dolayı muhterem kumandan
larımıza, örfi idare tatbikatını yürüten muhterem as
kerlerimize Millî Selâmet Partisi Grupunun önce 
teşekkürlerini arz etmek istiyorum. 

4 ilde daha birer ay örfi idarenin uzatılması tek
lifini gayet normal karşılıyoruz ve bu hususu üze
rinde münakaşa yapılacak bir husus olarak dahi 
görmüyoruz. 

Son Birleşmiş Milletler toplantısında Kıbrıs me
selesi ile ilgili olarak alınan kararın 1 nci, 2 nci ve 
5 nci maddelerini müspet ve olumlu bir şekilde kar
şılamamız mümkün değildir. Yani birinci maddede 
Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki farklı durumunu ka
bul etmeyen hususu, ikinci maddedeki anlaşmalar
dan doğan sulhçu Kıbrıs üzerindeki garantör dev
let hakkımızın kabul edilmemiş gibi görüntüsünü 
ve beşinci maddedeki Kıbrıs'ın eski haline süratle 
dönüşmesi ve yeniden gerilla harbinin başlamasını 
gerektirecek durumu normal karşılamıyoruz. İleri
deki ifadelerimizden bunun neden normal olmadı
ğını daha iyi anlamak mümkün olacaktır. 

Kıbrıs'ın sık sık kana boyanması, dünya sulhu
nun Kıbrıs vasıtasıyle tehdit edilmemesi için Kıb
rıs'a devamlı bir çözüm yolu bulmak zarureti var
dır. Bu devamlı çözüm yolunu ararken Kıbrıs me
selesine iki yönden yaklaşmak mümkündür. Birisi; 
başkaları Kıbrıs'ta neye müsaade eder; ikincisi de, 
biz Kıbrıs'da ne kadar fedakârlık yapabiliriz, me
selesidir. 

Bizce Kıbrıs meselesine yaklaşımda, «Biz Kıb
rıs'da ne kadar fedakârlık yapabiliriz» noktasından 
başlamak daha müspet olacaktır. Bugün ordumu
zun sulh için yeniden kanla çizdiği huduttan Kıb
rıs'da bir karış geri çekilmemiz mümkün değildir. 

İkinci noktaya gelince; nihaî anlaşma olup tat
bikatla tamamen oturuncaya kadar askerlerimizin 
Kıbrıs'dan çekilmesi veya azaltılması mümkün de
ğildir. 

I Üçüncüsü; yine nihaî anlaşma olup tatbikatla 
tamamen yerleşinceye, oturuncaya kadar göçmen
lerin hemen yerlerine dönerek 15 senedir devam 
eden Rum tatbikatının tekrar devam ettirilmesi ve 
Cenevre Konferansından sonra (Birincisinden son-

I ra) hemen Yunan Dışişleri Bakanının ve Kıbrıs 
Rum temsilcilerinin ifade ettikleri «Gerilla harbi
ni başlatacağız» diye açıkça ilân ettikleri bu ge
rilla harbinin başlatılmasına imkân verilmemelidir. 

Meselenin en önemli yönlerinden birisi de Kıb
rıs hakkındaki çözüm tarzının federal devlet ve 
otonom idare tarzında ifade edilmesi hususudur. 
Federal devlet ve otonom idare sözleri öyle esas
lar içerisine konur ki, bundan gayet müspet ne
tice alınabilir. Fakat federal devlet ve otonom ida
re sözlerinin içerisine öyle esaslar getirilir ki, bun
dan da tamamen zıddı neticeler doğabilir. Bunun 
esaslarını ve hudutlarını çok iyi tespit etmek za
rureti vardır. Aksi takdirde, yani iyi tespit edilme
diği takdirde, Kıbrıs tekrar Yunan'a kayabilir; iyi 
tespit edildiği takdirde de sulhçü bir çözüm gele-. 
bilir Kıbrıs'a. 

Bu «federal devlet ve otonom idare» tabirinin 
hudutlarını ve esaslarını tespit etmek çok ciddî bir 
mesele olduğu için bu işi Hükümetin sadece bir 
kanadına bırakmak şöyle dursun, hattâ doğrudan 
doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu işin, 
temel esaslarını tespit etmesinde fayda ve zaruret 
olacaktır. Zira, «otonom idare ve federal devlet» 
tabirlerinin içerisine, bugün İsviçre'deki, Alman-

I ya'daki, Amerika'daki tatbikat gibi bir tatbikat ko-
I nabilir ve bu takdirde Kıbrıs doğrudan doğruya yi

ne Yunan'a kayar. Çünkü, İsviçre'nin durumuyla, 
Almanya'nın, Amerika'nın durumuyla Kıbrıs'ın du
rumu tamamen birbirinden farklı noktalarda bu
lunmaktadır. Kıbrıs'ta devamlı bir sulhun gelebil-

I mesi için şüphesiz ayrılmış olan bu hududun tam 
olarak tespit edilmesi lâzımdır. Kıbrıs'ta bir or
dunun hepsi müşterek bir ordu olur, bunun başın
da Rum kumandan bulunursa, İsviçre'de ve Al
manya'da olduğu gibi, federal devletlerde bunun 
tabiatiyle neticesinin nereye gideceği çok önceden 
belli olur. 

Bu bakımlardan, Kıbrıs meselesi üzerinde büyük 
Meclisimizin daha çok duracağı zamana geldiğimiz 

I kanaatindeyiz. Kıbrıs'a hayırlı çözümler Allah'tan 
niyaz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
| Grupları adına başka söz isteyen arkadaşım yok. 
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Şimdi şahısları adına söz alan arkadaşlarıma söz I 
vereceğim. I 

Sayın Hikmet İsmen, buyurunuz efendim. I 
Sayın İsmen süreniz 10 dakika efendim. I 
FATMA HİKMET İSMEN (Cumhuriyet Sena

tosu Kocaeli Üyesi) — Sayın Başkan, saym üyeler: I 
Biraz önce Savunma Bakanı Sayın Hasan Işık' I 

m açıklamalarını dikkatle izledim; fikirlerine saygı
lıyım ve kısmen katılıyorum. Bununla beraber, yine I 
de öne sürmek istediğim nedenlerle sıkıyönetimin dört I 
ilde bir ay daha uzatılmasını uygun görmüyorum. I 

Bilindiği gibi, Kıbrıs harekâtının gerektirdiği fiilî I 
ve muhtemel askerî tedbirleri rahatça alabilmek için I 
çeşitli illerimizde, 14 ilde, sıkıyönetim ilân edilmişti. I 
Yani, sıkıyönetim ilânının gerekçesi, münhasıran Kıb- I 
ns'taki askerî harekât ve bunun yarattığı gerginlik- I 
ti ve bugüne kadar olumlu oy kullanmış idim. Bu
gün Kıbrıs'ta askerî harekât bitmiş, tutsakların kar- I 
şılıklı iadesi işlemlerinin sonuna gelinmiş olduğu gö- I 
rülmektedir. Hükümetimiz Kıbrıs sorununu müzake- I 
re yöluyle, barışçı yollarla çözümlemek çabası içinde- I 
dir. Bu doğrultuda başarılı olabilmek için dünya ka- I 
muoyu da yardımcı durumdadır. I 

Hal böyle olunca, barışçı bir çözüm yolufıda gi- I 
dilmekte iken, Türkiye'nin hâlâ askerî bir çözüm I 
düşünülüyormuşçasına tedbir almasını doğru bulmu- I 
yorum. Hattâ barışçı çözümler sağlanmasında, yani I 
müzakerelerde durumumuzu zayıflatması bakımın
dan sakıncalı bile buluyorum. I 

Sayın üyeler, bu görüşlerimin dışında, sıkıyöne- I 
timin uzatılmasını şu açıklayacağım hususlardan da I 
sakıncalı buluyorum. Sıkıyöhetim yalnız askerî mak- I 
satlarla ilân edilmiş olduğu halde, bugün mak
sadını aştığı durumlar da olmaktadır. Örnek vermek I 
gerekirse, ertelenen grevleri gösterebilirim. İzmir'de I 
kanunlar çerçevesi içinde yürütülen, belediye işçileri 
grevi İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından erte- I 
lenmişti. 

Geçtiğimiz günlerde gazetelerde yer aldığı gibi, | 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun da diren
mesi, grevi durdurulmuştu. Grev kararı kanunen alın
mış olsa dahi grev uygulamasına geçilmemesi ilgililere I 
bildirilmişti. 

Daha önce de, ekim ayı başlarında da, Türkiye S 
Eczacılar Birliğinin eczacıların kâr hadlerinin 
% 20'den % 15'e indirilmesini protesto etmek is
teyen direnme harekâtı durdurulmuştu. 

Ayrıca, bu arada 2 - 3 kez potansiyel baskı ara
cının somutlaşmış olduğunu da öğreniyoruz. Bun- j 
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lar ve daha başka ertelemelerin sürüp gideceğini en
dişe ile karşılıyorum. Sıkıyönetim ilân gerekçesiyle 
ilgisi olmayan konularda müdahalelerde bulunulma
sını demokratik şartlara uygun görmüyorum. Mem
leketimizde hoşnutsuzlukların sürüp gitmesi elbette 
ki istenemez. 

Vaktinizi almamak için konuşmamı kısa kesmek 
istiyorum. Bu sebeplerle sıkıyönetimin 4 ilde bir ay 
daha uzatılmasına karşı olduğumu söylüyor ve sayın 
üyelerin dikkatine sunmak istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İsmen. 
Sayın Ahmet Buldanlı?... Yoklar. 
Hükümet söz istiyor mu efendim?... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Bursa Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletvekili) — 
Tüzük bu yolda mı, Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Var efendim, tatbikatımız bu yolda 
efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletvekili) — 
İleride ihtilâf çıkarabilirsiniz Sayın Başkan. Tüzükte 
yok bu usul, Tüzük bu yolda mı? Tüzükte bu usul 
var mı? 

BAŞKAN — Evet efendim, öyle kabul ediyoruz. 
Çünkü- Tüzükte «Hükümet» ismi geçmiyor, «Grup
lar» deniyor. 73 ncü maddeyi okuyorum, efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Sayın Başkan, ben... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Bakan. 

VEFA TANIR (Konya Milletvekili) — Başka 
konuşacak olmadığı için mi Hükümet konuşuyor Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Evet efendim. Soruyorum, konuşa
cak başka kimse yok. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz? Müzakere 
şekilleri açıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik Toplantısı Tüzüğünde «sarahat bulunmayan .hal
lerde Millet Meclisi Tüzüğü tatbik edilir.» denilmek
tedir. Millet Meclisi Tüzüğü bir yenilik getirmiştir, 
artık kifayet önergesi verilmiyor. Konuşmalar bit
tikten sonra müzakerelerin devamına karar vermi
yorsak müzakereler bitiyor. Müzakerelerin de deva-
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mına karar vermediğimize göre, Sayın Bakanın ko
nuşmaması lâzımdır, zannediyorum. Arkadaşlarımı
zın bu yolda tatbikatı yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, sadece, maddemizde grup
lardan bahsediyor, «Hükümet» lâfı geçmiyor. Bu iti
barla tatbikatımız da, bugüne kadar yaptığımız bü
tün tatbikat da Hükümete birkaç defa söz vermek 
şeklinde olmuştur. Sayın Bozbeyii. 73 ncü maddeyi 
bir defa okumanızı rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan, özür dilerim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletvekili) — 
Sayın Başkan, tatbikatınız yanlıştır, daha evvel de 
ifade etmiştim, Hükümete söz veremezsiniz. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Saym Başkanım.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, bayırı Işık. Şu usulî 
bir meseledir, onu halledelim, özür diliyorum. 

Daha evvel de Saym Demirel bu konuya temas 
etmişlerdi, kendilerini cevaplandırmıştım ve buna 
rağmen Hükümete söz vermiştim. 73 ncü madde ay
nen şöyle diyor, efendim: 

«Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her konu
da, her siyasî parti grupunun grupları adına ve iki 
üyenin kendileri adına birer defa konuşma hakları 
vardır. Bu konuşmalar yapıldıktan sonra görüşmele
rin devam etmesine dair önerge verilmemişse, Baş
kan görüşmelerin tamamlandığını bildirir.» , 

«Hükümet» lâfı geçmiyor, efendim, birer defada. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletvekili) — 

Taman Sayın Bakan, bu konuşmalar tamamlandıktan 
sonra konuşmalar tamamlanmıştır; o halde, artık 
kimse konuşamaz. Herhangi bir kimse konuşursa 
müzakerenin devamı hakkındaki önergenin kabul 
edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN' — Efendim, birer defa sadece gruplar 
ve şahıslar için ifadesi var, bu madde içerisinde «Hü
kümet» lâfzı geçmiyor. Bu bakımdan Hükümete 
bir kaç defa söz vermek.. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletvekili) — 
«Son söz milletvekilindir» hükmünü nereye sıkıştı
racaksınız Sayın Başkan? Hükümet konuştuktan 
sonra. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi hükümete söz verdi
ğime göre, hükümetten sonra tekrar bir milletvekili 
söz isterse kendisine söz vermek mecburiyetindeyim 
ve veriyorum. Tatbikatımız da bu yoldadır, bu şe
kilde yürütüyoruz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri- Milletvekili) 
— Sayın Başkan, bir noktayı daha dikkatinize arz 
edeyim, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Estağfurullah, efendim, buyrun. 
TURAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) — 

Saym Hasan Esat Işık beyi dinlemek de bir zevk 
olacaktır. Bu Kıbrıs konusunda böyle bir usulî 
meselenin çıkmasından üzüntü duyuyorum, fakat, na
sıl olsa yararlı bir konuşma yapacaklardır; emsal 
olur ve ileride muhalefete karşı bir usulî muamele 
olarak kullanılabilir. Onun için ifade etmek zorun
dayım. Lütfen 61 nci maddenin son fıkrasına baka
lım. Bu fıkraya göre, Siyasî parti grupları komisyon 
ve Flükünıet adına yapılan konuşmalar yirmi dakika 
ile sinirlidir. Hükümet bir defa yirrni dakika konu
şursa ve sizin yorumunuza göre Hükümet için dilediği 
kadar yirmi dakika, yirmi dakika konuşmak hakkı 
varsa.. 

BAŞKAN — Evet efendim, yirmi dakika. Her 
konuşmasını yirmi dakika ile kayıtlı olarak kabul 
ediyoruz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— Flükümet, dilediği kadar yirmi dakika istediği ka
dar konuşur; böyle bir yol olamaz. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar Tüzüğümüz bir sene
dir tatbik ediliyor, tatbikat şimdi tatbik ettiğim usul
ler içerisinde yürütülmüştür, efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) 
— Bu durumda Dışişleri Bakanı, sataşmadan dolayı 
söz aldı. 

BAŞKAN — Hayır, efendim; aynı şekilde bir 
kaç defa Sayın Demirel bu konuda itiraz ettiler. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Miilletvekili) — 
Tatbikatınız yanlıştır. Sayın Başkan Tüzük gayet 
sarihtir. Tüzükte, «bir önerge verilmediğine göre, 
siyasî partiler ve Hükümet konuştuktan sonra müza
kereler tamamlanır» dediğine göre müzakereler ta
mamlanmıştır. Şimdi, Hükümete söz vermekle tü
züğe aykırı hareket etmektesiniz; «müzakereler tamam
lanmıştır» demesine rağmen müzakereleri devam et
tirmektesiniz, yanlıştır yaptığınız, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Demirel, bu 73 ncü maddede 
«parti grupları ve şahısları adına birer defa söz veri
lir» dendiğine göre Hükümetin burada zikrediime-
mesinin nedenini acaba nasıl izah edebilirsiniz? 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletvekili) — 
«Müzakereler biter» dedikten sonra müzakereyi de
vam ettiriyorsunuz; neye göre devam ettiriyorsunuz 
müzakereyi? 
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BAŞKAN — 73 ncü maddeyi bu şekilde anlıyoruz, 
efendim. Sadece gruplara ve milletvekillerine birer de
fa söz veriyoruz, tatbikatımız bu yolda devam edip 
gidiyor. 

REFET RENDECİ (C. Senatosu Samsun Üyesi) 
— ^iayın Bakandan sonra daha beş kişiye söz verme
niz gerekir. 

BAŞKAN — Vereceğiz efendim, bir tek millet
vekiline söz vereceğim. Son söz milietvekilinindir, 
efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletvekili) — 
Çok rica ederim; bugün için hepimizin razı olabile
ceği, müzakere ettiğimiz hususun nezaketi dolayısıy-
le razı olabileceği bir husus, ileride çetin bir mesele
de büyük bir ihtilâfa emsal teşkil edecek ve bu em
sali de Meclis Başkanı olarak zatıaîiniz vereceksiniz, 
lütfen bu hatayı işlemekte ısrar etmeyiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, bunun emsali var 
efendim. Geçen dönemde... 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletvekili) — 
Zatıâlinizden başka bu hussuta hiç bir emsal veren 
olmadı. 

BAŞKAN — Vardır efendim. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletvekili) — 

Bir defa daha yaptınız, o zaman da sataşma dola-
yısı ile bir bakana söz verdiniz. Diğer Başkan arka
daşlarınız bunu uygulamadı, bunu katiyen böyle uy
gulamadı, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır, bir kaç defa. 
Bütün Başkanvekili arkadaşlarımla aynı anlayış 

içerisindeyiz, Sayın Bozbeyli. 
Aynı yolda tatbik edeceğimiz kararma varmış bu

lunuyoruz. Buyurun Sayın Işık. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 
IŞIK (Devamla) — Sayın Başkanım, çok teşekkürler 
ederim. 

BAŞKAN — Özür dilerim efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT 

IŞIK (Devamla) — Ben Hükümet adına, bu kadar 
olumlu bir müzakere cereyan ettikten sonra, Hükü
metin teşekkürlerini ifade etmemeyi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine. karşı duyduğumuz saygıyı, gerektiği 
gibi aksettirtmemiş olmanın endişesi ile söz rica et
tim. 

Hakikaten, gerek Hükümetin sıkıyönetimin uzatıl
ması hususundaki önerisine gösterilmiş olan kabul ve 
gerek bu kabul gösterilirken buna, bunun için daya
nılan mütalaalar, Hükümet için büyük bir haz vesilesi 
olmuştur. Bir kere daha, Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisinin müzakerelerinden anlaşılmıştır ki, Türkiye'de 
sıkıyönetim idaresini gerektirecek hiç bir iç durum 
söz konusu değildir. Buna mukabil, dış koşullar, mah
dut bir bölgede bir müddet daha sıkıyönetimin deva
mını faydalı kılmaktadır; fakat şurası da muhakkak
tır ki, burada Hükümete tevcih edilmiş olan telkini 
belirtmek isterim. Hiç bir kimsenin kuşkusu olmasın. 
Hükümetiniz, memleketin «sıkıyönetimsiz idare edile
mez» gibi bir kanı içine bürünmesine asla müsamaha 
edecek değildir. Buradaki hassasiyeti tamdır ve mut
laktır ve eğer böyle bir şüphe en ufak bir şekilde söz 
konusu olabilse idi, emin olunuz ki; bütün güçlükleri 
gözönünde bulundurarak, böyle bir şüphenin ortaya 
çıkmaması sebeplerini sağlayacak tedbirleri de al
maktan geri kalmazdık. 

Görüşmenin başında, tabiatı ile Birleşmiş Millet
lerde, Kıbrıs konusu üzerinde alınmış olan karara de
ğindim ve bu karar hakkında Dışişleri Bakanımız yur
da döndükten sonra, Meclisleri gerekli şekilde aydın
latmayı kendisine görev bileceğini ve bunun üzerin
de faydalı müzakereler geçeceğine hiç şüphem olmadı
ğını arz etmiştim. Fakat çok haklı olarak partileri
mizin başkanları, sözcüleri bu konu üzerindeki dü
şüncelerini ifade ettiler. Bunun k a r ş ı n d a takdir bu
yurursunuz ki; Hükümetiniz de, çok kısa dahi olsa o 
da bir - iki kelime ile bu husustaki değerlendirmesini 
yapsın. Tabiatı ile hakiki değerlendirme, müzakereleri 
orada başından beri vukufla idare etmiş olan Dışiş
leri Bakamınız geldikten sonra yapılacaktır. Ancak, 
şimdiden şunları Hükümetim adına belirtmek isterini. 

Bir defa ileri sürülen kanaatler, fikirler fevkalâde 
olgun ve Hükümetiniz için yeni bir güç kaynağı ola
cak derecede güçlü ve imanlıdır. Bütün sözcülerimiz, 
alınan kararın bizi «Artık herşey bitmiştir, bundan 
sonra dikkatsiz olabiliriz» şekilde bir yorumdan sa
kınmamız hususunda uyardılar ve yerden göğe kadar 
haklıdırlar. Yalnız bir şeyi memnuniyetle müşahade 
etim ki, bu uyarılar yapılırken, hemen hemen istisna
sız hiç bir kimse, böyle bir uyarı olmasa idi, Hükü
metin bunu başka tüılü yorumlayabileceği gibi bir his 
altında konuşmadı. Bunu da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin, Hükümetine karşı olan itimadının 
bir delili olarak kabul ediyorum ve bundan büyük 
bir haz duyuyorum. 

Hakikaten bugün, varılmış olan karar bizim için 
iftihar edilecek bir karar değildir ve zaten dikkat 
buyurmuşsunuzdur, Kıbrıs olaylarının başından beri, 
biz hiç bir zaman yapılan işlerle iftihar edilmesi üze
rinde durmamışadır. Biz yapılan işlerin memleket 
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için hayırlı olması meselesi üzerinde durmuşuzdur ve 
belki de takdirlerinizi haketmiş olmamızın en büyük 
sebebi de budur. 

Değerli üyeler, bugünkü kararların üzerindeki uya
rıları, hakikaten, Hükümetiniz büyük ölçüde benim
semiştir. Bugün varılmış olan kararların bundan ev
vel milletlerarası anlaşmalara dayanarak elde ettiği
miz haklardan bizi uzaklaştıramayacağı hususunda, 
Hükümetinizin de en ufak bir tereddüdü yoktur. 

Türk askerinin adadaki mevcudiyetinin hangi ne
denlere istinat ettiği, Hükümetinizin tamamen malû
mudur ve hangi şartlar vukubulmadıkça o Ordu'nun 
oradan çekilmesinin mümkün olamayacağı hususunda 
da herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. 

Bu anlaşma, demek oluyor ki ,bizim için bir if
tihar vesilesi değildir; bir görevde eksiklik yapılma
mış olmasının verdiği huzurdan ibarettir. 

Arkadaşlarımız burada Kıbrıs konusu üzerindeki 
beraberlik ve birlikten bahsettiler. Bu çok doğrudur. 
Hükümetiniz buna daima katılmıştır ve hatta, size 
tanı bir güvençle ifade edebilirim ki, Kıbrıs mesele
sinde atılmış ileri bir adım bizi her zaman memnun 
etmiştir ve bu adamın Hükümet tarafından atılmış 
olup olmaması da, bizim için hiç bir zaman kaygı 
vesilesi olmamıştır. Bugün burada kıymetli parti söz
cüleri, yeniden, Hükümet için uyarıcı fikirlerini söy
lemişlerdir ve bunlar Hükümetin daima bundan son
raki davranışlarında, bundan sonraki işlemlerinde isti
fadeli olarak gözönünde bulundurabileceği kıymetli 
fikirlerdir. 

Bütün bunlar ifade edilirken bazı endişelerin de 
ifade edildiği görülmüştür. Bu hususta, bilhassa mül
tecilerin dönmesi ve Türk askerinin çekilmesi konu
sunda ısrar edilmiş olan endişelere değinmek istiyorum. 

Bundan evvel bizzat Başbakan tarafından, bizzat 
Dışişleri Bakanı tarafından, hangi şartlar tahakkuk 
etmedikçe bunların yerlerine dönmesinin ve Ordu'nun 
geri çekilmesinin mevzuubahis olmayacağı ifade edil
miştir. Size yeniden ifade etmek isterim ki, Birleş
miş Milletlerde alınmış olan karar, hiç bir veçhile, bu 
husustaki görüşümüzde bir değişiklik gerektirecek bir 
karar.değildir. Burada yapılan açıklamada belirtildiği 
gibi, Newyork'da Dışişleri Bakanımız tarafından ya
pılan açıklamada belirtildiği gibi, bu kararı nasıl an
ladığımız, nasıl yorumladığımız hiç bir şüpheye ma
hal kalmayacak bir şekilde açıklanmış bulunmakta
dır. Binaenaleyh, herkes müsterih olabilir. 

Kıbrısta erişilmiş olan merhaleden geri dönülmek 
söz konusu değildir. İstenilen şey ,bir sözcü arkadaşı

mızın çok isabetli olarak değindikleri gibi, dinamik bir 
denge haline gelmiş olan, Türkiye'nin haklarını koru
yan durumun statik dengede de muhafaza edilebilme
sini sağlamaktır ve bunun da böyle olacağından hiç 
bir kimsenin şüpheli olmaması lâzımdır. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür edenm Sayın İşık. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletvekili) — 

Sayın Başkanım, maruzatta bulunmam için bana kür
süden söz lütfeder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Usul hakkında 
söz veriyorum, buyurunuz. 

Usul müzakeresi açıyorum. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletvekili) — 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü tatbikat bütün 
grupların.. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, bir hususu arz ede
yim. Başkanlık tutumumun aleyhinde konuşuyorsu
nuz. Usul.. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Bugünkü 
müzakere ettiğimiz konu, bütün partilerin dikkatle 
üzerinde durduğu, biran evvel bir karara varılması için 
gayret gösterdiği bir konudur. Elbette, böyle bir me
selede ihtilâf çıkmaz. Zaten ihtilâf, normal zaman
larda yapılmış usulsüz uygulamanın, asapların gergin 
olduğu zamanda misal diye gösterilmesinden çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanımızın ifa
de ettiği 73 ncü maddeyi okuyorum. Bu 73 ncü mad
denin kenar başlığı şöyle : 

ı«Görüşmelerin tamamlanması. 

Madde 73. — Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, 
her konuda, her siyasî parti guupunun grupları adına 
ve iki üyenin kendileri adına birer defa konuşma hak
ları vardır. Bu konuşmalar yapıldıktan sonra görüşme
lerin devanı etmesine dair önerge verilmemişse, baş
kan görüşmelerin tamamlandığını bildirir. 

Görüşmelerin devam etmesine dair önerge verilmiş 
ve bu önerge de Genel Kurulun işaret oyuyla kabul 
edilmiş ise, 1 nci fıkra gereğince siyasî parti grupları
na ve milletvekillerine ikinci defa konuşma hakkı 
doğar.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Sayın Başkanımız 
«Burada hükümetin adı yazılmamış» diyor. 

Arkadaşlarım, burada bir siyasî parti grupuna 
konuşma hakkı tanınmıştır; ama bir siyasî parti gru-
pu söz istememiş olsa ve bunun haricindeki bütün 
siyasî parti grupları ve arkasından da iki milletvekili 
şahısları ile ilgili olarak konuştuktan ve Sayın Başka
nımız da, («Görüşmeler tamamlanmıştır» dedikten son-

2 n 
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ra, o siyasî parti grupu, «Ben unuttumdu, şimdi ko
nuşacağım» diyemez bu maddeye göre; hükümet de 
böyle diyemez. 

Bû maddeyi hükümetin bilmesi ve bu madde ge
reğince kendisinin de nerede konuşacağını tayin et
mesi lâzımdır. Onun için, hükümetin adı geçmedi di
ye hükümete tekrar söz verme, bu Tüzük maddesi
ne aykırıdır. Nitekim, şimdi Sayın Başkanımız çok 
zor bir durumdadır. Dedi ki, «Son söz milletvekili-
nindir». «Söz verecek misiniz?» dedim. «Evet vere
ceğim» dedi. Şimdi de verecek. 

BAŞKAN — Verdik efendim, daha evvel tatbi
katı var. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Ve şimdi 
de verecek. Bir arkadaşımıza verecek... 

BAŞKAN — Milletvekili olarak; grup adına de
ğil efendim, sadece milletvekili.. Bu konuda tartışma 
yapılmış ve Meclisimizce karara bağlanmıştır efen
dim. 

FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bana söz vermiştiniz. Usul gereğince benim 
konuşmam lâzım. 

BAŞKAN — Muhakkak efendim, buyurun. 
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Şimdi Sa

yın Başkanımız, bir milletvekili veya senatör arka
daşımıza, son söz dolayısıyle söz verecek. Halbuki 
73 ncü maddede bu iş de halledilmiş : «Grupları adı
na birer kişi ve arkasından iki milletvekili konuştuk
tan sonra görüşmeler tamamlanır» diyor. Böylece, 
son sözün milletvekiline ait olduğu da bu hükümde 
sabit oluyor. 

Şimdi, Sayın Başkanımız şöyle bir zorluk içinde
dir : Son sözü milletvekiline verecek. Bundan sonra 
bakan tekrar söz isterse, verecek mi, vermeyecek mi? 
Verecek. Çünkü, bakan, Sayın Başkanın biraz evvel
ki açıklamasına göre, istediği kadar ve her defasın
da da 20 dakikayı geçmemek üzere konuşacak. De
mek ki, şimdi bir milletvekiline söz verdikten sonra, 
bu konuşma bakanın tekrar cevap vermesini gerek
tiriyorsa, bakan tekrar söz isteyebilir ve Sayın Baş
kanımız da Sayın bakana söz verir. Tabiî kendisini 
bağlayan bir başka hüküm daha var. «Son söz mil-
letvekilinindir» kaidesini tatbik edecektir. Bakandan 
sonra söz istenirse, bir milletvekiline tekrar söz ve
recektir. 

işte, bu uzayıp gitmeyi önleyebilmek için Tüzüğü
müz «Bütün bu müzakereler tamamlandıktan sonra 
hükümet cevap verme ihtiyacını duyarsa, müzakere
lerin devamı yolunda bir takrir verilir ve bu takrir 
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de Meclisimizce kabul edilirse hem hükümet, hem 
gruplar adına birer kişi, hem de şahsı adına iki kişi 
konuşur» demiş. 

İşte, bu yolda bir usulsüz tatbikat oluyor. Gergin 
günlerimizde, bu usulsüz tatbikat bizi zor durumla
ra düşürebilir. Bu konuda ısrar etmemesini Sayın 
Başkanımızdan rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresi açtım; 
bir karara bağlayacağım; kararınızı alacağım. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — 64 ncü maddeye göre usul müza
keresi açtım. 

Lehte mi, aleyhte mi söz istiyorsunuz? 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir Milletvekili) — Aleyh

te. 
BAŞKAN — Aleyhte. 
Lehte söz isteyen arkadaşım var mı efendim? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — Lehte. 
ALİ SANLI (Burdur Milletvekili) — Lehte. 

BAŞKAN — Evet efendim, usul müzakeresi aç
tık; lehte ve aleyhte söz verebiliyorum 64'e göre. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul Milletvekili) — Değerli 

arkadaşlarım; 
73 ncü maddede, «Tüzükte başkaca hüküm yok

sa, her konuda, her siyasî parti grupunun grupları 
adına ve iki üyenin kendileri adına birer defa ko
nuşma hakları vardır. Bu konuşmalar yapıldıktan son
ra görüşmelerin devam etmesine dair önerge verilme-
mişse, Başkan görüşmelerin tamamlandığını bildi
rir» denmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada hükümetten hiç ba
his yok. Eğer, bu maddeyi tam kelime anlamlarıyle, 
cümleleriyle, olduğu gibi kabul ettiğimiz takdirde, hü
kümetin konuşma hakkı yokmuş anlamı çıkabilir. Hal
buki, bu bahis konusu değildir: burada kural konul
muştur. Kural; gruplar bir defa mutlaka konuşacak, 
iki milletvekili konuşacak. Biliyorsunuz, evvelki uygu
lamada, yani bundan evvelki İçtüzük uygulamasında, 
grupların konuşmasından milletvekilleri konuşamaz 
durumda idi. Ona karşı da, «İki milletvekilinin ko
nuşması» esası getirilmiştir; fakat hükümet için bir 
şey söylenmemiştir. Bu gayet tabiîdir. 

Şimdi önce Hükümet, Türkiye Büyük Millet Mec-
lici Birleşik Toplantısında, sıkıyönetimin belli illerde 
niçin uzatılması lâzım geldiğini takdim etti. Buraya 
çıkan arkadaşlarımız, Kıbrıs konusu gibi çok hayatî," 
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dış politikada hayatî, içte millî, ulusal bir konuda çok 
önemli bir söz söylediler. Hükümet elbette ki bu söze 
cevap verecektir; Hükümetin bir ayrı durumu vardır. 

Şimdi arkadaşlarımız derler ki, «Hayır öyle yapıl
mayacak; Hükümet, ayrıca, iktidar grupuna gidecek; 
iktidar grupundan bir önerge verdirilecek. O redde-
dilmediği takdirde Hükümetin tekrar konuşması hak
kı doğar». 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu 
Bursa Üyesi) —• Ya, Hükümet, grupları ilgilendiren 
çok önemli bir şey söylerse?.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, aslında Parlamentoda hükümetlerin meseleleri an
latması ve rahat anlatması tabiîdir. 

«Son söz milletvekilinindir» kuralı gereğince söz 
verildiği zaman, son sözün milletvekilinin olduğu ifa
de edilmiş oluyor. Bunun tatbikatı nasıl olur bilmi
yorum; ama son söz milletvekiline ait olduğu için, 
«son sözü bakandan sonra milletvekiline veriyorum» 
dedikten sonra belki bu iş kapatılmış olur. 

Onun için, Başkanlığın tutumunun parlamenter 
usule ve hükümetlerin parlamentoları aydınlatma esa
sına uygun olduğu inancındayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Ali Naili Erdem, Başkanlığın tutumunun 

aleyhinde olmak üzere buyurun efendim. 

ALİ NAÎLÎ ERDEM (tzmir Milletvekili) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Zannediyorum, Başkanlık Divanı bir usulî hata-
nın içindedir. Müzakeresini yapmış olduğumuz ve bir 
usul meselesi halinde tartıştığımız konu, lehte konuş
mada bulunan arkadaşımın da temas ettiği madde 73 
ün. başlığı, «Görüşmelerin tamamlanması» dır, görüş
melerin başlaması değil; görüşmelere nasıl başlana
cağı, görüşmelerin nasıl devam edeceği de değil : 
«Görüşmelerin tamamlanması». Bu, bitişi gösteriyor, 
nasıl biteceğini gösteriyor. 

Şimdi, lehte konuşan Sayın Ülker diyor ki, «Bu
rada hükümetten bahsedilmediğine göre bu demektir 
ki, Hükümet her zaman, her istediği anda konuşur». 
Esasında 73 ncü maddenin esprisi, görüşmede 6 kişi 
ihmal edildikten sonra görüşmelerin tamamlanmasını 
iltizam ediyor. Espri bu, çerçeve bu. Eğer, bu 6 kişi
den fazlasının da konuşmasını gerektirecek bir hal 
vaki olursa, bu meselede kapı açıktır, «bir önerge ile 
halledilecek» deniliyor. Binaenaleyh, çerçevede 73 ncü 
madde, 6 kişinin konuşması ile meselenin biteceğine 
mütedair olan maddedir. 

BAŞKAN — Altı kişi kaydı yok. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Şimdi Sayın 

Başkan, şöyle anlatmak istiyorum altı kişiyi : Mev
cut olan gruplar ve fki üye. Onu kastetmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi yedi grup var.. Şu halde... 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Şimdi bakınız 

Sayın Başkan, tutumunuza devam edelim. Sayın Hü
kümet adına bir arkadaşımız konuştu. Son söz mil
letvekilinin; verdik.. Son söz sahibi milletvekili ar
kadaşım konuşurken, Sayın Reşit Ülker'in mantığı ile 
meseleye yaklaştığımızda, gerçekten cevap icap etti
recek bir konuşma ile karşı karşıya kalınsa, Hükü
met sözcüsüne tekrar «Buyurunuz» diyeceksiniz. Hü
kümet sözcüsü yine gelecek. Geldiği zaman, yine zatı-
âlinizin ifadeleri ile, «son söz milletvekilinin; siz bu
yurmaz mısınız?» diyeceksiniz; yine bir milletvekili 
arkadaşımız gelecek. O milletvekili arkadaşımızın ko
nuşması karşısında, böylesine bir önemli konuda hü
kümet söz istediği zaman sayın hükümet üyesine tek
rar «Buyurunuz» diyeceksiniz. Hükümet üyesi konuş
tuktan sonra yine sizin ortaya koyduğunuz görüşün 
içerisinde, «,Son söz milletvekilinindir. Buyurunuz.,» 
diyeceksiniz. Bunun bir başka çıkış yolu yok. 

O itibarla, mesele 73 ncü maddenin birinci ve 
ikinci fıkrasında gayet net ve sarih. Öyle tahmin edi
yorum ki, meselede vukua gelen, şurada meydana ge
len hadisede Sayın Hükümet sözcüsüne verilen ko
nuşma hakkını şöyle değerlendirmekte ve şöyle bir 
yoruma tabi tutmakta, yapılan uygulamanın bundan 
sonra emsal olmamasını temin zımmında yarar var. 

BAŞKAN — O bakımdan müzakere açtım efen
dim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Olsa olsa şu
nu. düşünebiliriz : Bu uygulamada, siyasî parti grup
ları ve iki üye adına konuşmalar ikmal edildikten 
sonra, bir önerge verilmediği takdirde müzakere biter. 

Sayın Başkan, sizler ve muhterem Heyetimiz, eğer, 
Sayın Hükümet adına konuşmada bulunan değerli 
Hükümet üyesinin konuşmasını, oylamanın neticesin-
deki bir teşekkürü olarak adlandırıyorsanız, bu bura-
da-biter ve bundan sonra da emsal olmaz. 

Saygılar, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Buyurun Sayın Ali Sanlı, Başkanlık tutumunun 

lehinde efendim. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın Milletvekili) — Da

nışma Kurulunun daha evvel bir tatbikatı var. 
BAŞKAN — Efendim, gayet iyi hatırlıyorum. Evet 

efendim, hükümet değil, yalnız 73 ncü maddenin tat-



T. B. M. M. B : İ 4 . 11 . 1974 O : 1 

bikatı bakımındandır. 73 ncü madde sadece grup ve 
milletvekillerinden bahseder, hükümetten bahsetmiyor. 
Bu bakımdan, hükümeti bu maddenin şümulü dışında 
tutuyoruz. Tatbikatımız bu yönde idi şimdiye kadar. 
Şimdi usulî müzakere yapıyoruz. 

Buyurun Sayın Sanlı. 
ALÎ SANLI (Burdur Milletvekili) — Sayın Baş

kan, değerli, üyeler; 
Ben, diğer konuşmacı arkadaşların belirttiğinin tam 

tersine, Başkanın, Tüzüğü uyguladığı kanaatindeyim. 
Burada tahdit- edilmesi gereken gruplar, siyasî parti 
gruplarıdır. Yani, hele tüzüğün geçen dönemde hangi 
amaçlarla çıkarıldığı ve nasıl sınırlamalar getirildiği 
düşünülecek olursa, birlikte değerlendirilecek olursa, 
buradaki tahdidin Hükümetin konuşmaları için değil, 
bilâkis, siyasî parti gruplarının ancak bir kere konuşa
bileceği hakkındaki tahdit olduğu anlaşılacaktır. An
cak... (A. P. sıralarından gürültüler.) Müsaade buyu
run efendim.. 73 ncü maddeyi 63 ncü madde ile birlik
te okumak gerekir. «Her görüşmenin başından sonu
na kadar, hükümet adına görüş bildirme» demektedir. 
Hükümet, görüşmelerin başından sonuna kadar, gö
rüşmelerle ilgili konularda görüşünü bildirebilir. 73 
ncü madde bu tahdidi gruplar için getirmiştir. Kendi
lerinin çok güçlü bir rakamla Parlamentoya gelecek
lerine inananlar, bu Tüzüğü... (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya. Milletvekili) — O tü
züğü Parlamento çıkardı, biz çıkarmadık. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, rica ediyorum, konu
nun dışına çıkmayımz. 

ALİ SANLI (Devamla) — Müsaade buyurun, bir 
tüzüğün amacı tayin edilirken, o tüzüğün amacı yo
rumlanırken, o tüzüğün çıkışındaki zemin de o tüzükle 
ilgili konuşmalar da önemlidir. 

«Tüzükte başkaca bir hüküm yoksa, her konuda, 
her siyasî parti grupunun grupları adına ve iki üyenin 
kendileri adına birer defa konuşma hakları vardır» 
denmek suretiyle, burada konuşmaları tahdidi gere
kenlerin siyasî parti grupu olduğu söylenmektedir. 73 
ncü madde 63 ncü madde ile birlikte düşünüldüğü 
takdirde (ki 63 ncü madde 73 ncü maddeden önce 
gelir.) usulde temel ilke, öndeki normların daha son
rakilere esas olmasıdır. 

Bunun dışında, Sayın Bozbeyli'nin belirttiği, «Şim
di son söz olarak bir milletvekiline söz verecek mi
siniz?» demesini ve Başkanın da; «Veriyorum» deme
sini doğru, kabul ediyorum. Son sözün menşei şudur : 
Milletvekillerini, Meclisteki görüşmelerde siyasî parti 

j gruplarının hâkimiyetinden kurtarmaktır. Bir millet* 
vekilinin başkaca süz alma hakkı olamamaktadır. Bu 
hakkı tescil içindir; menşei odur. 

O nedenle burada son sözü milletvekiline vermek, 
yine 62 nci maddeyi, biraz evvel bahsettiğim gibi 63 ve 
73 ncü maddelerden önce gelmesiyle birlikte yorum
larsak, temel kuralın «son söz milletvekilinindir» ol
duğu anlaşılır. Bunu, sonraki maddelerle değiştirmek, 
geri almak mümkün değildir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, 64 ncü maddeye göre açı
lan usul tartışması sonunda iki lehte, iki aleyhte arka
daşımız konuşmuştur. 

Konuyu, bir sonuca bağlamak için kararınıza su
nacağım. 

Başkanlık tutumu ortada : Başkanınız olarak 73 
ncü maddede bir defa konuşma kaydının sadece grup
lara ve şahıslara ait olduğu ve hükümeti ilzam etmedi
ği kanaati taşıyorum. Bu bakımdan, uygulamayı Hükü
mete bir kaç defa söz vermekle yürütüyorum. 

Bu tutumumu arkadaşlarınım oyuna sunuyorum : 
Tutumumun doğru olduğunu kabul edenler... 

Efendim, anlaşılamamıştır; kabul edenlerin ayağa 
kalkmalarını rica ediyorum... 

Kabul etmeyenler... 
Buyurun efendim. 
Alınan karar, Başkanlığın tutumunun aleyhinde

dir. Bundan sonra 73 ncü maddenin uygulanmasında 
Hükümete sadece bir defa söz verilecektir. (Alkışlar.) 

Şimdi gülüşmeler tamamlanmıştır. 
Hükümet tezkeresini tekrar okutup oylarınıza su-

I nacağım 
I (Başbakanlık tezkeresi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunu-
i yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bir mu

halife karşı ittifakla kabul edilmiştir. 

[*• — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, memle
keti bir iç badireye götürebilecek tertiplere sebebiyet 
verdiği ve bu eylemin T. C. Kanununun 228 nci mad
desine uyduğu iddiasiyle eski İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına 
dair önergesi (9/10) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci maddesine ge
çiyorum. 

Sayın milletvekili ve senatörler, gündemimizin 2 
ve 20 nci maddeleri arasında 19 adet Meclis soruş-

I turması önergesi bulunmaktadır. Bunlardan 15 nci 
I sıraya kadar olan önergeler geçen dönemde işlem gör-

25 — 
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hıüş olup, 3, 4, 7 nci sıradaki soruşturma önergeleri 
gündeme kadar gelmişti. Diğerleri, komisyon çalış
malarını veya kuruluşlarını tamamlayamamışlardır. 
15'ten 20 nci sıraya kadar yer alan Meclis soruştur
ması önergeleri ise henüz bir işlem görmemiştir. 

Gündemimizde yer alan Meclis soruşturması öner
gelerinin tümü, tarihleri itibariyle 1803 sayılı Af Ka
nununun kapsamına girmektedir. Ancak, dosya muh
teviyatı bakımından af kapsamına girip girmeyece
ğinin takdiri, Anayasanın 90 nci, Birleşik Toplantı 
içtüzüğünün 14 ncü maddesine göre kurulacak soruş
turma hazırlık Komisyonuna aittir. 

Bu itibarla, gündemdeki her önerge için ayrı ayrı 
Meclis Soruşturması Hazırlık Komisyonu kurulması 
için kararınızı alacağım. 

Önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlığına 

1. 16 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da Taksim' 
de önceden izin alınmış bir toplantı ve gösteri yürü
yüşünde cereyan eden kanlı ve utanç verici olaylarda 
kardeşin kardeşe boğazlatılması can emniyetinin or
tadan kaldırılması kişi dokunulmazlığı, düşünce ve 
toplantı hürriyetleri ve insan haklarının çiğnenmiş 
olması ve bütün bu ağır suçların valinin ve toplum 
polisinin yardım ve himayesi altında önceden hazır
lanmış ekiplerle yaptırılmış olması karşısında konu
ya ciddî bir şekilde el koymak zorunluğunu ortaya 
çıkarmıştır. Basında çıkan fotoğraflar olay tanıkları
nın görgüleri mevcut diğer vesikalar bunun İçişleri 
Bakanının bir tertibi olduğunu açıkça göstermekte
dir. Toplum polisinin gözleri önünde sopa ile yere 
yıkılan vatandaşlar bıçakla öldürülmüşlerdir. 

2. a) Aynı gün yayımlanan «Bugün» Gazete
sinde mahkûm ve kaçak Mehmet Şevki Eygin'in «Ci -
had a hazır olunuz» başlıklı yazısı ile; 

«Büyük fırtına patlamak üzeredir, Müslümanlar 
ile Kızıl kâfirler arasında topyekûn savaş kaçınılmaz 
hale gelmiştir Müslüman kardeşim sen bu savaşta 
bitaraf kalamazsın - Ben namazımı kılar, teşbihimi 
çekerim... Etliye sütlüye karışmam, deyip de kendi
ne zülüm edenlerden olma, gözünü aç, bak küfür 
selleri, korkunç homurtularla üzerine doğru akıyor, 
tedbir almazsan boğulacaksın... Kominizm küfürü-
ne karşı derhal silâhlan, Islâmda askerlik ve cihat 
ihtiyarî değildir, mecburidir, Allah'a olan kullar bor
cun içinde cihat farizasının da bulunduğu biran bi
le hatırından çıkarma... Onlarda taş - sopa, demir 
molotof kokteyli mi var? Biz de aynı silâhları kullan

maktan âciz değiliz?... Koministlerin ve onları des
tekleyen hain şahıs ve müesseseler kahredilsin... Ci
hat eden zelil olmaz - sağ kalırsa Gazi olur. Canını 
verirse şehitlik şerefini kazanır... Cihatta üstünlük var 
zafer var izzet var,cihatsizlikte ise zillet esaret mağlû
biyet var. Ey Müslümanlar, imanınız tehlikede dini
niz tehlikede Kur'anımız tehlikede camiler din iman 
elden gidecek kalkın ey ehli islâm, davranın... Ezan
lar susturulmasın, Müslümanlar kominizmle çarpı
şın Devlet kuvvetlerine yardımcı olsunlar.» 

Not : Bir şeyler olursa silâhlar patlar patlamaz 
vazifeye koşmaya çalışacağız. 

Ve bunların hepsinin altında bir not. «Kumaş par-
düsü mutemedi Satı Baş bugün saat 14 - 17 arası 
gazetemizden Şerif Güngör'ü mutlaka telefonla ara
yınız. 

Şeklindeki, yazı ile bir kısım masum müslümanlı-
ğa bağlı vatandaşlarda memleketin ve dinin tehlikede 
olduğu devletin yardım istediği kanısı yaratılmıştır. 
Bazı camilerde söylenen sözlerle vatandaşın bu top
luluklara katılmaları da teşvik edilmiştir. 

b. Olaydan bir gün önceki 15 Şubat 1969 tarihli 
«Bugün» gazetesinde birinci sahifede «namaza davet»' 
Başlığı altında «Yarın Beyazıt Camii Şerefinde büyük 
bir cemaat halinde sabah namazı kılınacaktır» Bütün 
müslümanlara duyurulur şeklinde izinli yürüyüş baş
layacağı Beyazıtta camide toplantı çağrısı yapılmıştır. 
Oysa ki camiler açıktır namaz vakitleri bellidir. Na
maz vaktinde müslümanlar ezan ile haberdar edilirler, 
Ancak mevlüt cenaze gibi özel hallerde davet yapıl
ması geleneklerimizdendir. 

Bu çağrı namaz çağrısı değil, dini politikaya alet 
etmek suretiyle yapılmış kanunsuz bir toplantı çağrısı-
dır. 

Nitekim, İstanbul ve çevresinden özel araçlarla ge
len vatandaşlar toplu olarak sabah namazını kıldıktan 
sonra oradan ayrılmamışlar, öyle namazını Fındıklı ve 
Dolmabahçe ve Beşiktaş ve diğer camiler ve bir kıs
mı da sahilde kılarak Taksim'e gitmişlerdir. 

c. 16 Şubat 1969 tarihli «Babıalide Sabah» Ga
zetesinde «Müsamaha devam ederse kominisleri halk 
kendi ezecektir» sözleri birinci sahifede büyük man
şetlerle verilmiş ve aynı gazetede aynı sahifede «Dol
mabahçe Camiinde Büyük Vaiz var» başlığı ile Dol
mabahçe Camii» nde aynı gün öğle namazından ev
vel vaiz verileceği duyurulmuştur. 

d. Aynı gün izinli gösterinin yolu üzerinde olan 
Dolmabahçe camiinde namaz kılınmasına buranın 6 
nci Filonun gelmesi dolayısıyle yasak bölge ilân edil-
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meşinden ötürü izin verilmemişse de sonradan müsaade 
edilerek öğle namazı burada kılınmıştır. 

e. Sahilde Fındıklı, Dolmabahçe ve Beşiktaş ca
milerinde namaz kılanlar Gümüşsüyü yolu ile izinli 
toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı Taksim'e 
çıkmışlardır. Bu çıkışta ellerinde kâğıtlarla sarılı ola
rak sopalar demirler üstlerinde bıçak, şiş ve diğer suç 
aletleri de bulunmaktadır. 

f. 15 . 2 . 1969 günü silah kullanılacağı ve kan 
döküleceği hakkında çeşitli ihbarlar alan gazeteciler 
durumu istanbul Emniyet müdürlüğüne bildirmişlerdir. 

Vali Vefa Poyraz «bir kuruluşun yürüyüş yapaca
ğına dair izin verilmiştir. İkinci bir yürüyüş kanunsuz 
olur ve gereğini yaparız dağıtırız. Engel oluruz, hiçbir 
şekilde olay çıkmasına müsaade etmeyeceğiz» şek
linde beyanda bulunmuştur. 

g. Ayrıca özel surette imâl ettirilmiş sopalar poli
sin gözleri önünde depolanmış, getirilmiş ve dağıtıl
mıştır. Sopalan taşıyan bazı arabaların numaralan da
hi bellidir. 

h. Olaydan önce olay yerinde solcuları asmak ve 
öldürmek gerektiği hakkındaki konuşmaların yapıldığı 
polisçe bilinmektedir. 

i. Olay sırasında tecevüze girişenlerin yakalarına 
özel işaret takmaları, bir merkezden yönetildiklerini 
önceden talimat aldıklarını ortaya koyar. Nitekim 
olaylar sırasında bölükler halinde vazife gördükleri 
her bölümün şefleri bulunduğu, şeflerin emirlerine itaat 
gösterdikleri de görülmüştür. 

j . Olaydan sonra Taksim meydanında bir buçuk 
saate yakın toplantı yapılmış ve nutuklar söylenmiştir. 
Oradan Şehzadebaşma yürünmüş orada da miting ya
pılmıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 
varlığına, gece toplantı yapmak yasak olmasına rağ
men bu işe girişenler hiçbir engelle karşılaşmamışlar
dır. 

k. Toplum polisinin olaylar karşısındaki tutumu 
bazı yaralılara yaptığı muamele devlet itibarını zede
leyecek niteliğe ulaşmıştır. 

Bütün bu olaylar İçişleri Bakanının, Valinin ve di
ğer görevlilerin gözleri önünde ve bilgileri altında ce
reyan etmişür. Yapılan bir karşı izinsiz ve silahlı yasak 
toplantıdır. İstanbul Valisi bunu yukarda da zikrettiği
miz şekilde açıkça ifade etmiştir. Toplum polisinin gö
revini «Cumhuriyet ve hürriyet düzenini demokratik 
usullerle korumak kanun dışı sokak ve meydan ha
reketlerini önlemek... Toplumun kendisi veya kaderi 
üzerinde olumsuz etkisi olabilecek her türlü kanunsuz 
toplumsal olayların meydana gelmemesini sağlamak ve 
geldiğinde gerekirse zor kullanarak etkisiz hale getir

mek» Bu toplantı 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti Kanununun 13 ncü maddesine aykırı 
olarak yapılan bir toplantıdır. 14 ncü maddesine göre 
dağıtılması gerekir. 13 ncü maddesinin (b) bendine 
göre de toplantıda ateşli silah patlayıcı madde her 
türlü kesici, delici aletlerle taş, sopa, demir vesaire 
taşıyanlar bu toplantıda bulunduğundan toplantının 
dağıtılması gerekirdi. 

3201 sayılı Emniyet- Teşkilâtı Kanununun birinci 
maddesi «memleketin umumî emniyet ve asayiş işlerin
den Dahiliye vekili sorumludur» hükmünü taşır. 

2259 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2/A fıkrasına göre kanunsuz hareketlerin işlenmesin
den evvel önünü almak yani mani olmak zabıta po
lisin vazifesidir. Aynı kanunun 22 nci maddesine gö
re de İçişleri Bakanının teşkilâta re'sen emir verme 
yetkisi vardır. 

Polis disiplinine merasim ve Topluluklardaki rolü
ne dair Talimatnamenin 75 nci maddesinin A, C, Ç, K, 
N, O, P ve Y bentlerinden bu gibi toplantılarda alın
ması gereken bütün tedbirler birer birer ve açık bir 
şekilde gösterilmiştir. Bu tedbirlerin hemen hemen hiç 
birisinin yerine getirilmediği de aşikârdır. 

Hadiseleri önceden sezmek, haber almak ve önle
mek Bakanın görevidir. İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
sebebiyet verdiği bu olay ilk olay değildir. İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın iş başına geldiğinden beri Meclis 
baskını 43 vatandaşımızın hayatına mal olan Kayseri-
Sivas olayları, Konya olayı İstanbul Teknik Üniversi
tesi olayı, Gaziantep olayı, Konya Ereğlisi olayı gibi 
vahim olaylar olmuş vatandaşlar öldürülmüş, karakol
lar yakılmıştır. Vatandaş can ve malına güvenemez 
hale gelmiştir. 

Bakan memleketin bir iç badireye götürebilecek 
bir tertibe ve mukateleye (Öldürüşmeye) bilerek sebe
biyet vermiştir. Polis, toplum polisi kanun dışı işlere 
sürüklenmiştir toplum polisinin bu harekâtı fedakâr 
ve şerefli Türk polisinin itibarına indirilen bir darbe 
olmuştur. 

Vatandaşın can güvenliğini ortadan kaldırmıştır. İç
işleri Bakanı Faruk Sükan yukarda arz ve izah edildi
ği gibi olaylardan sorumludur. Memuriyet mevkii ve 
nüfuzunu suiistimal etmiştir. Türk Ceza Kanununun 
228 nci maddesi gereğince cezalandırılması için Anaya
sanın 90 nci maddesine göre hakkında Meclis soruş
turması açılmasına ve yapılacak soruşturma sonunda 
muhakeme edilmek üzere Yüce Divana şevkini arz 
ve talep ederim. 3 . 3 . 1969 

Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 
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BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya
sanın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir 
Meclis soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını; Komisyonun çalışma süresinin 
üye seçimi tarihinden başlamasını; ilgili Bakanın 
Komisyona yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden 
itibaren 15 gün içinde vermesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılının, 
İkinci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu 
adı altında harcanması lâzımgelen meblâğın sarfe-
dilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve bu ey
lemin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyle eski Başbakan Süleyman De mir el hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi (9/15) 

BAŞKAM — Gündemimizin üçüncü maddesmc 
geçiyoruz. 

önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Haftalık bir gazete' olan Devrim gazetesinin 24 
Şubat 1970 tarihli nüshasının birinci sayfalında 
«Yağma edilen milyonlar» başlığı altında Devlet 
Plânlama Teşkilâtının 400 milyon lira «Ulufe» da
ğıttığı haber yazısı neşredilmiştir. 

Neşredilen bu yazıda İkinci Beş Yıllık Plân dö
nemi süresince harcanması öngörülen 400 milyon 
liranın yerli ve yabancı şirketlere peşkeş edildiği ve 
bu arada bu paralardan, eski CİA Şefi John A. Mc 
Cone'un şirketi olan Bechtcî Şirketine de «Çukur
ova bölgesel kalkınma projesi ile Irak'tan Türki
ye'ye tabiî gaz nakli» projesi için 6,7 milyon Tl. mn 
ödenmiş bulunduğu açıklanmaktaydı. 

Oysa Çukurova bölgesel kalkınma planı Dev
let Planlama Teşkilâtı tarafından daha önce yıllar 
ve milyonlarca liralar harcanarak yaptırılmıştı. Dev
lete daha önce yıllara, milyonlarca liraya malolarak 
yapılmış olan bir projenin daha sonra yine milyon
lar harcanarak yeniden bir yabancı şirkete yaptı
rılması elbette dikkat çekicidir. 

Yine aynı haberde mektuplaşmak sermayesi ve 
emeğinin haricinde başkaca hiçbir sermaye ve emek 
katkısı bulunmadan yaptırılan ve ekserisi hiçbir işe 

yaramıyacak olan lüzumsuz projeler için, eşe dos
ta sadece tabelâ masrafları ile kurdurulmuş olan 
şirketlere projeler çizdirilerek Devlet Plânlama Teş
kilâtının Devlet kesesinden ödediği milyonların hi
kâyesi çeşitli örnekleriyle anlatılmaktaydı. 

Bechtel gibi daha birçok şirketler yanı sıra Me
te DemireFin Alaçam Şirketi ile METAG ve AY-
YI.LDIZ gibi yerli firmaların da bu haberde, Dev
letin 400 milyon lirasını nasıl bir atmaca iştahı ile 
paylaştıklarının utanç dolu listesi yer alıyordu. 

24 Şubat 1970 tarihinde açıklanan bu yolsuzluk 
iddiaları yetkililer tarafından hiçbir surette tekzibe-
dilmiyor ve yalanlanmıyordu. Diğer yandan aynı 
gazete 31 Mart 1970 tarihli nüshasında ise, «Pet
rol boru hattı niçin Bechtel'e verilecek» başlığı al
tında aynı konuda yeni yolsuzluk iddialarını orta
ya koyuyordu. 

Ortaya konan bu yolsuzluk iddiaları da aynı 
şekilde yetkililerce hiçbir surette yalanlanmıyor' ve 
tekzibedilmiyordu. 

12 Mayıs 1970 tarihli nüshasında ise Devrim Ga
zetesi bu defa da aynı konuya değinerek ve bu yol
suzluk hareketine tanı bir sayfasını ayırarak «Giz
li sözleşmeleri açıklıyoruz» «400 milyon liralık pro
je fonu yerli yabancı - yâran-a peşkeş çekildi» baş
lıkları altında bu iddiaları delilleriyle açıklamıştır. 
Yetkililer tarafından bu açıklamalar karşısında da 
halen en ufak bir açıklama ve tekzip yapılmamak
tadır. Bütün bu hareketler bu yolsuzluk iddiaları
nın tamamen gerçek olduğunu ispatlamaya yeter
lidir. DemireFin kendisine karşı kişisel ilişkilerle 
yapılan bir suiistimal iddiasını mahkemelere vere
rek cevaplaması, fakat Devletin yine DemireFin 
tamamen kendi sorumluluğu içerisinde bulunan en 
ciddî bir müessesesi hakkında ortaya konan böyle
sine büyük bir suiistimal olayı karşısında DemireF
in aylardır susuşu yoksa, DemireFin aile ilişkileri
ni Devlet ilişkilerinden daha da ciddiye aldığının 
bir delili midir? 

Diğer yandan Devlet Planlama Teşkilâtı Müs
teşarı Turgut ÖzaFın kardeşi Yusuf Bozkurt ÖzaF- . 
m da Planlamada yapılan proje ihaleciliği servisi
nin başkanı olması da bu yolsuzlukları ispatlayıcı 
bir başka örnektir. 

Ayyıldız firmasına : 
İşi alan : Mr. Robert Trundle. 
Konu : Otomotiv Endüstrisi için dökümhane

ler kurulması amacıyle olurluk etüdü. 
Ücreti : 42 000 dolar net. 
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Sözleşme : 
Takdim : Bu mukavelenin her hususta gizli tu

tulması ve tarafların içindeki maddeler hakkında 
aleniyetten kaçınmaları konusunda kati olarak an
laşmaya varılmıştır. 

Mukaveleci taraflar : Mevzuubahis etütte, DPT 
için ve onun namına hareket etmek üzere DPT ta
rafından tâyin edilmiş, İstanbul Türkiye'deki «Ay-
yıldız» mühendislik bürosu bundan böyle Ayyıîdız 
olarak anılmıştır. 

Trundle Firmasının iş muhtevası : 

Madde 1. — Toplanmış önbilgileri Ayyıîdız 
ile birlikte gözden geçirmek ve tahlil etmek. 

Madde 3. — Pazar etüdünü ve perspektifi Ay
yıîdız ile gözden geçirmek ve tahlil etmek. 

Madde 13. — Yukarda tadadedilmiş işler hak
kında Ayyıldız'a 10 kopya rapor vermek ve tavsi
yelerini Ayyıîdız ile birlikte gözden geçirmek. 

Sözleşmenin diğer maddelerinde ise araştırma
nın 4 ayda biteceği, planlamanın her gerekli şah
sın Amerika - İstanbul - Amerika uçak biletlerini 
alacağı... 

OSMAN SALİHOĞLU (C Senatosu Sakarya 
Üyesi) — Sayın Başkan, bir usul hatası oluyor zan
nederim. Okunan önergenin Komisyon Başkanı ben-
denizim. Biz Komisyon olarak görevimizi bitirdik, 
raporu Meclis Başkanlığına sunduk, Meclis tatile gir
di... Şimdi bunu yeniden... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Af Kanununun şü
mulüne girip girmediğini takdir edecek makam hazır
lık komisyonu oluyor. Meclis Başkanlığı olarak, bu 
konunun Af Kanununun şümulüne girip girmediğini 
takdir yetkimiz yok; devre de sona ermiş, yeni bir 
döneme başladık. 

Bu itibarla bu usulü muameleleri yerine getirmek 
zorundayız. 

TALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili) — Adliye 
Komisyonuna havale edilsin... 

BAŞKAN — Efendim?.. 
TALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili) — Mecli

se gelmesinde zaruret yoktur; Adliye Komisyonuna 
gitsin... 

BAŞKAN — Efendim, bakanlar hakkındaki, so
ruşturmaların hangi yollardan, hangi şekillerde ola
cağı malum. Yani, Adliye Komisyonuna yahut da 
Anayasa Komisyonuna göndermemiz mümkün mü
dür?.. 
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara Mil
letvekili) — Aynı konudaki hususlar Adliye Komis
yonuna havale edilsin... 

BAŞKAN — Komisyonlarla olmaz Sayın Köylü-
oğlu. Hangi komisyona havale edeceğiz?.. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üye
si) — O meselede görev verilen komisyona. 

BAŞKAN — Efendim, dönem yenilendi, bir çok 
arkadaşlarımız seçilemedi; raporu müdafaa edecek 
komisyon yok, ortada. Bunların hepsini tetkik ettik, 
gözden geçirdik. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Bu mesele geçmişte bir karara bağlandı. Bu sebep
ten dolayı, Birleşik Toplantıda gerekli açıklamanın 
da... 

BAŞKAN — Efendim, söyledim dinlemediniz... 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli Milletvekili) — 

Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantı İçtüzüğünün 1, 2, 3, 4 ncü maddelerine göre; 
eski bakan Faruk Sükan hakkında Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önerge.. Bunu okuyan kimse, 
yeni bir önerge verilmiş manasında anlıyor... 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel arz ettiğim gi
bi, bunların hepsi Af Kanununun şümulüne giriyor
lar; fakat bunu takdir Başkanlığın yetkisi dahilinde 
değil. Komisyonları kuracağız, komisyonlar, Af Ka
nununun şümulüne girdiğine dair birer rapor getire
cekler, tasvibinize arz edip, dosyayı muameleden kal
dıracağız.. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli Milletvekili) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz.. 

BAŞKAN — Buyurun eefndim.. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli Milletvekili) — 

Şayet, soruşturma hazırlık komisyonu raporunu tak
dim etmişse, o komisyon, burada bu ne mâna ifade 
edecekse, ona göre bir raporu bize havale... 

BAŞKAN — Efendim, komisyon yok halihazır
da. Seçimler yapıldı, komisyon ortadan kalktı, yeni
den bu komisyonu kuracağız. Bu komisyon, raporu
nu getirecek, Af Kanununun şümulüne girip girmedi
ğini raporunda söyleyecek; Af Kanunun şümulüne 
girdiği kabul edilecek ve ortadan kaldırılacak. 

Başka türlü bir muamele yapmamız mümkün de
ğil efendim. Sadece şöyle bir formül üzerinde düşü
nüyorum; şimdi bu önergeler daha evvelki dönemde 
okunmuş, gerekli muameleyi görmüştür. Tasvibinizi 
almak suretiyle şöyle bir teklifim olacaktır : Günde
min 15 nci maddesine kadarki soruşturma önergeleri 
daha evvelce Birleşik Toplantı Genel Kurulunda 
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okunmuştu. Önergelerin uzun olması nedeniyle, tas
vip buyurulursa, sadece okunduğu birleşimi zapta ge
çirtip, soruşturma hazırlık komisyonu hakkında ka
rar alacağım. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli Milletvekili) — 
Bir hususu hatırlatmak isterim Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli Milletvekili) — 

Mademki bu kadar önerge verilmiş, tahkikat yapıl
mış, 15, 16 tane ifade buyurduğunuz gibi... 

BAŞKAN — 19 tane efendim.. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli Milletvekili. — 

19 tane. Bunlara ayrı ayrı komisyon kurup vakit kay
betmektense, bir komisyon marifetiyle halledilsin. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüz müsait değil. 
Her mesele hakkında ayrı komisyon kurmak zorun
dayız. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli Milletvekili) — 
Her meseleyi o komisyona havale etmek, o madde 
hükmüne aykırı hareket etmek değildir Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Aykırı hareket etmektir efendim. 
Anayasamız ve İçtüzüğümüz neyi emrediyorsa onu 
harfiyen yerine getirmek zorundayız. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 

— Bir hususu arz etmek istiyorum. 
Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 12 nci maddesinde, 

komisyonun yetkisi gayet açık efendim. Verilen 
önergenin tahkikatı ile, suç var mı, yok mu araştırı
lır. 

BAŞKAN — Efendim, Af Kanununun şümulüne 
girip girmediğini kim araştıracaktır, kim tahkik ede
cektir? Bunun için bir komisyon kuruyoruz. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Vaktiyle isnat edilen hususun ne manası var. 

BAŞKAN — Biraz evvel arz ettim efendim. Sa
dece bu komisyonun vazifesi Af Kanununun şümu
lüne girip girmediğini tespittir efendim. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Bunu Başkanlık Divanı yapsın efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı yapamaz efen
dim, rica ederim. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Ama, isnat edilen husus var mı yok mu? İsnat 
edilen hususun affın şümulüne girip girmediği konu
sunda komisyon yetkili olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu rapor Genel Kurula 
yine gelecek. Genel Kurula gelecek, Genel Kurulda 
Af Kanununun şümulüne girip girmediği hususu tar
tışılacak, ondan sonra bir karara varılacak. Rica edi
yorum işi uzatmayalım. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Böyle olmazsa Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Tasvibiniz alınmıştır, sadece atıf yapacağım. 
Şimdiki 3 ncü maddedeki önergeye ait, eski zap

ta ait atfı okutuyorum, efendim : 
«Birleşim : 16, Tarih : 1 . 7 . 1970» 
BAŞKAN — Bu Birleşimde okunmuştur efendim. 
Şimdi okunan önerge hakkında Anayasanın 90 ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı İç
tüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Meclis so
ruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını incele
mekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi soruştur
ma hazırlık komisyonunun 16 üyeden kurulmasını; 
Komisyon çalışma süresinin üye seçiminden itibaren 
başlamasını; ilgili bakanın komisyona yazılı görüşle
rini üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde ver
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— O mesele başka, bu mesele başka. 

BAŞKAN — Efendim, başka türlü meseleyi çöz
memiz mümkün değil. Komisyonu kurmak zorunda
yız. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya Milletvekili) — 
Komisyon karara bağlamış Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, bağlamış; fakat halihazır
da Mecliste bu komisyon yok; dönem yenilendiği 
için bu komisyon ortada yok efendim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya Milletvekili) — 
Komisyon karara bağlamışsa iş bitmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Meclis karara bağlamamış. 
(A. P. sıralarından; «komisyona ihtiyaç yok»' se-

si) 
BAŞKAN — Hayır efendim, var. Bunları karara 

bağlamamış efendim. 
OSMAN SALTHOĞLU (C. Senatosu Sakarya 

Üyesi) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
OSMAN SALİHOĞLU (C. Senatosu Sakarya 

Üyesi) — Efendim, Komisyon Başkanı benim. Bunu 
tetkik ettik, raporumuzu Meclis Başkanlığına sunduk. 
Burada müzakeresine de başlamışken Meclis tatile 
girdi. 
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BAŞKAN — Tatil değil efendim; seçim dolayı -
sıyle dağıldı. 

OSMAN SALİHOĞLU (C. Senatosu Sakarya 
Üyesi) — Keenlemyekün mü farz ediyorsunuz? Bu 
bizim raporumuzu, bu mesaimizi yok mu farz ediyor
sunuz? 

BAŞKAN — Efendim, farz etmiyorum. Bu ver
diğiniz raporun (kurulacak komisyona) 1308 sayılı 
Af Kanununun şümulü içerisine girip girmediğini tet
kik ettireceğim. Başkanlık olarak re'sen bu konuyu tet
kik etmemiz mümkün değildir Bir komisyon kurmak ve 
bu komisyona tetkik ettirmek, bir rapor halinde Mec
lise getirmek zorunluğu vardır. 

OSMAN SALİHOĞLU (C. Senatosu Sakarya 
Üyesi) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi siz artık o komisyo
nun başkanı değilsiniz. Seçimler yapıldı, yeni bir Mec
lis geldi; yeni bir komisyon kurmak zorundayız efen
dim. Rica ediyorum, bir formüle de bağladık bu iş
leri; usulü muamelelerini bitirelim. 

Sayın Kılıç buyurunuz. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) — 

Yaptığınız muamelede küçük bir yanlışlık var. Soruş
turma komisyonlarına tüzük dışı bir görev veriyorsu
nuz. Af Kanununa girip girmediğini tetkik için bir 
komisyon kurdurunuz. İster 19 komisyon kurdurunuz, 
isterseniz bir komisyon kurdurunuz; fakat şu anda kur
durduğunuz komisyon, içtüzüğe göre, açıklandığı gibi 
vazife görecek bir komisyondur. Buna ihtiyaç yoktur 
ve İçtüzüğe göre bunu yapamazsınız. 

Komisyona ihtiyaç vardır, ben de kabul ediyo
rum. Başkanlık Divanının kararı; ama bu geçici bir 
komisyon olur, özel bir komisyon olur; fakat so
ruşturma komisyonu olamaz. Tek komisyon da olabi
lir ve 19'unu birden tetkik edebilir. 

Bizim itirazımız bu noktaya. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, bu hazırlık komisyonu bir 

savcılık görevi yapıyor. (A. P. sıralarından; «yapmış» 
sesleri.) 

Evet yapmış; ama şimdi karara bağlanmadan, bu 
komisyon, isnat edilen hadiselerin Af Kanununun şü
mulüne girip girmediğini yine bir raporla bize bildi
recek. Bildirmeden olmaz efendim, olmaz efendim. 
Adliyede de aynı şekildedir. Savcılıkta olan evrakı sav
cılık, sorgu hâkimliğinde bulunan evrakı sorgu hâkim
liği, mahkemelerde bulunan dosyaları da mahkemeler, 
af kanununun şümulüne girip girmemesi bakımından 
bir karara bağlar. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) — 
Oylama yapılmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, oylama yaptım. Kabul 
edenler... 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) — 
Kabul edenleri tespit ettiniz, fakat «Kabul etmeyen
ler» demediniz. 

BAŞKAN — Efendim üzerinde durulan cihet şu : 
Komisyon kurulması İçtüzük gereğince zorunlu. Oyla
mayla sadece üye adedini ve müddetini tayin ediyo
ruz. 

Bu komisyonun 16 üyeden kurulmasmı, çalışma sü
resinin seçim tarihinden itibaren başlamasını ve üye 
seçimi tarihinden itibaren o zamanki sayın Başbaka
nın onbeş gün içerisinde savunmasını vermesi husu
suna oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya Milletvekili) 
— Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 

İLHAMİ ERTEM (Edirne Milletvekili) — Sayın 
Başkan... 

TALÂT OĞUZ (Mardin Milletvekili) — Usul 
tartışması için Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usul tartışmasının açılacak bir yö
nü" yok. Bu komisyon kurulacaktır. Biz sadece kuru
lacak komisyonun 16 kişiden ibaret olup olmayacağı 
hususu ile bir de müddetlerini tespit için oylarınıza 
başvuruyoruz. Yoksa Anayasa- ve İçtüzüğümüz gere
ğince bu komisyon kurulmak zorundadır. 

Buyurun efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne Milletvekili) — Efen
dim, takdim ediliş şekli, bazı anlaşmazlıklara yol aç
tı ve bu münakaşalar çıkmaktadır. 

Bu önergeler verilmiştir. Bunların bir kısmı hak
kında gerekli tartışmalar yapılmış ve rapor da veril
miştir. 

BAŞKAN — Yapıldı ve rapor da verildi. 
İLHAMİ ERTEM (Edirne Milletvekili) — Hatta 

bir kısmının müzakeresine de geçildi. 

BAŞKAN — Evet efendim, başlandı. Söyledik, 
ayrı. ayrı tadat ettim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne Milletvekili) — Fakat 
devre bittiği için raporlar neticelenemedi. Şimdi yeni 
bir devrede, sizin de buyurduğunuz üzere, bunları mü
dafaa edecek komisyonlar olmadığı için yeni komis
yonlar kurulacaktır. Ama bu tarzdaki takdiminizden 
bu komisyonların sanki yeniden bir tahkikata girecek
leri gibi bir mana çıkıyor. 
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Eğer rapor verilmişse, komisyon raporu inceleye
cektir. Uyarsa uyar; uymazsa, gayet tabiî olarak tah
kikatım genişletebilir. 

BAŞKAM — Efendim daha evvel arz ettim... 
İLHAMÎ ERTEM (Edirne Milletvekili) — Arz et

mek istediğim şu Sayın Başkan; böyle bir yetki ve
rildiği zaman, o zaman tahkikatı bitmiş, hazırlan
mış raporların dahi dikkate alınmaksızın yeniden işle
me konulması gibi bir mana çıkıyor. 

ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, usul müzakeresi mi açtınız? Eğer müzakere 
açtıysanız biz de fikrimizi söyleyelim. 

BAŞKAN — Müzakere açmıyorum efendim. Sade
ce mesele tavazzuh, etsin diye söz veriyorum. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne Milletvekili) — Eğer 
rapor verilmişse tabiî ki komisyonda bu rapor dikkate 
alınacaktır. Uyup uymamakta, bu raporu genişlet
mekte komisyon muhtardır. 

BAvŞKAN — Efendim, eski bir adliyeci olarak bir 
hususu hatırlatayım. 

Bu Af Kanunu muvacehesinde, komisyonun, mah
kemelerin ilk tetkik edeceği husus, suçun af kanunu
nun kapsamına girip girmediği hususudur. Bunu tet
kikten sonra, eğer girmiyorsa ancak o zaman diğer 
muameleleri yapar. Giriyorsa hiçbir muamele yapa
maz efendim. Bir adliyeci olarak arz ediyorum. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya Milletvekili) — 
Sayın Başkan.,. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. Gündemin 
4 ncü... 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya Milletvekili) — 
Yardımcı olmak için Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yardıma ihtiyacımız yok. 
Mesele tavazzuh etmiştir. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya Milletvekili) — 
Efendim müzakere tarzınızdan cesaret aldım da söz 
talep ediyorum. 

Bir meselede şu hususu peşinen teemmül etmek 
lâzım : Bazı meseleler seçimlerin yenilenmesiyle inkı
taa uğrar. Faraza kanun teklif ve tasarılarınm müza
kereleri seçimin yenilenmesiyle inkıtaa uğrar. 

BAŞKAN — Efendim inkıtaa uğrar değil, ko
misyon yok ortada. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya Milletvekili) — 
Müsaade buyurun efendim. 

İnkıtaa uğrayan hususlarda her muamele yeniden 
başlar. İnkıtaa uğramayan hususlarda muamele kaldı
ğı yerden, yeniden, devam eder. Bu husus karıştı. Bir 
fikrin nereden geldiğini... 
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BAŞKAN — Efendim komisyon yok ortada. Bir 
komisyon kuracağız ki bu komisyon tetkik etsin ve 
«Af Kanununun şümulüne giriyor mu girmiyor mu» 
hususunu buraya getirsin. Rica ediyorum efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Efen
dim, siz bir gündem oluşturuyorsunuz. Siz gündemi 
tatbikle mükellefsiniz. Şimdi gündem maddesi neyse 
onu tartışacağız, mevzuumuz bu. Riyaset bunun dışı
na çıkamaz. Esasta arkadaşlar elbette haklı; ama be
nim verdiğim önerge bu değil. Gündemde belirtilen 
soruşturmaların af kapsamına girip girmediğinin tet
kiki için tek bir komisyonun öncelikle etüt yapması 
diye bir teklif olursa ancak ondan sonra o teklif mu
vacehesinde mesele ele alınabilir. Gündem bugün 
okundu. Riyaset doğru yoldadır, tatbikat budur. 

BAŞKAN — Saym Battal, dediğiniz husus müm
kün değil efendim. Hepsini bir komisyona havale ede
meyiz etendim. Hepsi için ayrı ayrı komisyon kurmak 
zorundayız. Bir komisyona havalesi için önerge veril
se ds, hepsini bir komisyona havale edemeyiz. 

ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Arka
daşlarım esassnda hakir, tavazzuh için ben sizi destek
liyorum. «Af kapsamına girip girmediğini tespit için 
yeniden Başkanlığa bunu havale etmek mümkün. Şim
di siz doğru yoldasınız, tutumunuz doğru; çünkü gün
dem tespit edilmiş. Arkadaşlarım benimle mutabık
tırlar. Faydalı olur diye arz ettim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. Efendim. 

4. —• Giresun, (Konya eski) Milletvekili İ. Efem 
Kılıç oğlunun, kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz 
ticareti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat temi
ni, Hazineyi zarara uğrattığı ve yetkilerini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin T. C. K. nunun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyJe, eski Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına 
dair önergesi (9/20) 

BAŞKAN — 4 ncü maddeye geçiyorum efendim. 
Bu konuyle ilgili zaptı okutuyorum : 
«Önerge 8 . 12 . 1971 tarihli 3 ncü Birleşimde 

okunmuştur.» 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ncı Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir 
Meclis Soruşturması açılıp açılmamasının gerekli olup 
olmadığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulmasını, komisyonun çalışma süresinin üye seçi
mi tarihinden itibaren başlamasını, ilgili bakanın ko-
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misyona yazılı görüşlerini, üye seçimi tarihinden itiba
ren 15 gün içinde vermesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Sayın Başkan, bunlar zaten vaktiyle verilmiş efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, kurulacak komisyon 
bunu takdir eder. Eğer, savunmasını vermişse kendi
sinden savunma istemeyebilir efendim. Bunu komisyon 
yapacak, biz bu usulî muameleyi yerine getirmek zo
rundayız. 

Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu 
Bursa Üyesi) — Bu teklif reddedildi Sayın Başkan, 
yanlışlık oldu. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil bir şey rica ede
yim. Kurulacak komisyonun 16 kişiden ibaret olup 
olmaması ve süresini oylarınıza sunuyorum, yoksa 
komisyonun kurulup kurulmamasını değil efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu 
Bursa Üyesi) — Biz de onun için bu teklifi reddediyo
ruz. Madem oya müracaat ediyorsunuz neticeye razı 
olun. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, o zaman başka 
bir oranla geleceğiz. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. Senatosu 
Bursa Üyesi) — Oylamayı doğru yapınız. «16 dan 
fazla» diyemezsiniz. 

BAŞKAN — Hayır, faraza efendim. 
Oylarınıza sunuyorum. Komisyonun 16 kişiden 

oluşmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Başka bir oranla geleceğiz efendim. 

5. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada görevini 
kötüye kullanmak iddiasıyle, Çanakkale Milletvekili 
Refet Sezgin hakkında Meclis Soruşturması yapılma
sına dair Başbakanlık yazısı (9/21) 

BAŞKAN — 5 nci maddeye geçiyorum efendim. 
Bu konuyla ilgili zaptı okutuyorum efendim: 
Önerge 19 . 1 . 1972 tarihli 5 nci Birleşimde okun

muştur.» 
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anaya

sanın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üye
den kurulmasını, komisyonun çalışma süresinin üye 
seçimi tarihinden itibaren başlamasını, ilgili baka
rım komisyona yazılı görüşlerini üye seçimi tarihin
den itibaren 15 gün içinde vermesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Yeni oran tespit edilip getirilecektir efendim. 

6. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, göre
vini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
T. C. K. nunun 230 ncu maddesine uyduğu iddiasıy
le Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/22) 

BAŞKAN — Hangi birleşimde okunduğunu oku
tuyorum : 

«Önerge 19 . 1 . 1972 tarihli 5 nci Birleşimde 
okunmuştur.» 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulmasını, komisyon çalışma süresinin üye seçimi 
tarihinden itibaren başlamasını, ilgili bakanın komis
yona yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 
15 gûn içinde vermesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Başka bir oran tespit edilip getirilecektir efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi Bilgen 
ve 4 arkadaşının, İçel ili Gülnar Belediyesinde yolsuz
luk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı ve bu eylemi
nin T. C. Kanununun 240 nci maddesine uyduğu id
diasıyle İmar ve İskân eski Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu hakkında bir Meclis Soruşturması açılmasına da
ir önergesi (9/23) 

BAŞKAN — Önerge daha evvel okunmuştur. Han
gi birleşimde okunduğunu okutuyorum : 

«Önerge 5 . 4 . 1972 tarihli 9 ncu Birleşimde okun^ 
muştur.» 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını in
celemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurul
masını, komisyon çalışma süresinin üye seçimi tari
hinden itibaren başlamasını, ilgili bakanın komisyona 
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yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 15 
gün içinde vermesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Oran yeniden tespit edilip getirilecektir. 

8. — Manisa Milletvekili Veli Bakirlinin, siyasî 
emniyet bakımından ağır bir suçla muhakeme edilen 
kişilerin yurt dışına çıkmalarında görevini ihmal ettiği 
ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle İç
işleri eski Bakanı Ferit Kubat hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/24) 

BAŞKAN — Önerge daha evvel okunmuştur. 
Hangi birleşimde okunduğunu okutuyorum : 

«Önerge 24 . 11 . 1972 tarihli 1 nci Birleşimde 
okunmuştur.» 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir 
Meclis Soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulmasını, komisyon çalışma süresinin üye seçimi 
tarihinden itibaren başlamasını, ilgili bakanın komis
yona yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 
15 gün içinde vermesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Oranlar yeniden tespit edilip getirilecektir. 

9. — Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın, T. C. 
K. nunun 240 ncı maddesine uyan, adının afyon ka
çakçılığına karıştığına dair haberlerin ve iddianın ay
dınlığa kavuşturulması bakımından eski Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı olan kendisi hakkında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/25) 

BAŞKAN — Önerge 24 . 5 . 1973 tarihli 17 nci 
Birleşimde okunmuştur. 

Okunan önerge hakkında Anayasanın 90 ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 14 ncü maddesi bir Meclis Soruşturması açıl
masının gerekli olup olmadığını incelemekle görevli, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun 16 üyeden kurulmasını, komisyon ça
lışma süresinin üye seçimi tarihinden itibaren başla
masını, ilgili bakanın komisyona yazılı görüşlerini, üye 
seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde vermesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 
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Oran yeniden tespit edilip getirilecektir. 

10. — Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğraşanların 
emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri alma
dığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret eski Bakanı 
Naim Talû hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi (9/26) 

BAŞKAN — Gündemin 10 ncu maddesine geçiyo
ruz. 

«Önerge 24.5.1973 tarihli 17 nci Birleşimde okun
muştur.» 

Okunan önerge hakkında Anayasanın 90, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
14 ncü maddesi gereğince, bir Meclis Soruşturması 
açılmasının gerekli olup olmadığını incelemekle görev
li Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Hazırlık 
Komisyonunun 16 üyeden kurulmasını, komisyonun 
çalışma süresinin üye seçimi tarihinden itibaren baş
lamasını ilgili bakanın komisyona yazılı görüşlerini 
üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde vermesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Oranlar yeniden tespit edilip getirilecektir. 
ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — Sayın 

Başkan, yeniden sayılmasını rica ediyoruz. Kelimeler 
tekrarlandı zannediyorum. Bu tarafları görmediniz. 

BAŞKAN — Efendim, kabul edilmemiştir; açık 
bir farkla, gördüm, baktım efendim. 

11. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, 
parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hakkının 
kullanılmasına müdahalede bulunan memurlarını ceza
landırmamak suretiyle bu eyleminin T. C. Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Orman 
eski Bakanı Selâhattin İnal hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi (9/27) 

BAŞKAN — 11 nci maddeye geçiyoruz efendim. 
«Önerge 24.5.1973 tarihli 17 nci Birleşimde okun

muştur.» 
Okunan önerge hakkında Anayasanın 90 ve Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Meclis Soruştur
ması açılmasının gerekli olup olmadığını incelemekle 
görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Ha
zırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulmasını, komis
yonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden itibaren 
başlamasını ilgili bakanın komisyona yazılı görüşleri
ni üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde vermesi 
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hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Yeniden oran tespit edilip getirilecektir. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve bu 
eyleminin T. C. K.'nun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddasiyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İh
san Topaloğlu hakkında bir Meclis soruşturması 
açılmasına dair önergesi (9/28) 

BAŞKAN — Gündemin 12 nci maddesine geçi
yoruz. 

«Önerge 24.5.1973 tarihli 17 nci Birleşimde 
okunmuştur.» 

Okunan önerge hakkında Anayasanın 90, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Meclis soruştur
ması açılmasına gerek olup olmadığını incelemekle 
görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma 
Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurulmasını, ko
misyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden 
itibaren başlamasını, ilgili bakanın komisyona ya
zılı görüşlerini 15 gün içinde vermesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Oranlar yeniden tespit edilip getirilecektir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâhat-
tin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu kararlarının 
tatbikinde fertlere eşit muamele yapmamaları suretiyle 
Anayasanın 12 nci maddesini ihlâl ettikleri ve bu 
eylemlerinin T. C. K.'nun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasiyle Maliye eski bakanları Mesut Erez, Sait 
Naci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu haklarında bir 
Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi (9/29) 

BAŞKAN — Gündemin 13 ncü maddesine geçi
yoruz. 

Gündemin bu maddesiyle ilgili önerge 24.5.1973 
tarihli 17 nci Birleşimde okunmuştur efendim. 

Okunan bu önerge hakkında Anayasanın 90 ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Meclis 
soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden ku
rulmasını, komisyon çalışma süresinin üye seçimi ta
rihinden itibaren başlamasını, ilgili bakanın komis
yona yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 
15 gün içinde vermesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Oranlar yeniden tespit edilip getirilecektir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ce-
malettin înkaya ile Bursa Milletvekili Cemal Külâh-
lı'nın, takibettiği yanlış enerji politikası yüzünden 
Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
siyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski İhsan Topaloğ
lu hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına dair 
önergesi (9/30) 

BAŞKAN — Gündemin 14 ncü maddesine geçi
yoruz. 

Gündemin bu maddesiyle ilgili önerge 24.5.1973 
tarihli 17 nci Birleşimde okunmuştur. 

Okunan bu önerge hakkında Anayasanın 90 ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Meclis 
soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını in
celemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurul
masını, komisyonun çalışma süresinin üye seçimi ta
rihinden itibaren başlamasını, ilgili bakanın komis
yona yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 
15 gün içinde vermesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Oranlar yeniden tespit edilip getirilecektir efen
dim. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde müfettişler
ce tespit olunan kredi ve inşaat yolsuzluğu ile ilgili 
dosyayı savcılığa intikal ettirmemek suretiyle görevi
ni kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasiyle Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Nuri Kodamanoğlu hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına dair önerge
si (9/31) 

BAŞKAN — Gündemin 15 nci maddesine geçi
yoruz efendim. 

Önerge daha önce okunmamıştır. Şimdi bu öner
geyi okutuyorum efendim. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı Başkanlığına 
Petrol Ofisinde 1969 ve 1970 yıllarında, Haydar

paşa Bayii ile ilgili büyük bir inşaat ve kredi yolsuz
luğu olmuştur. Özetle : 

1. Bayi, İzmit bölgesinde bazı memurlarla an-
| laşarak kredisi dışında (866 000) liralık fazla mal 

ae — 



T. B. M. M. B : 1 4 . 11 . 1974 O : 1 

çekmiş konunun bir müddet sonra ortaya çıkması 
üzerine olaya Ofis müfettişleri el koyunca, o devrin 
hatırlı politikacılarının yakını olduğu için, bu usulsüz 
ve kanunsuz işi örtmek üzere bir mutasavver müşte
ri üzerinden kendisine (2) yıl vadeli, (14 000) ton 
mal çekmek kaydiyle (1 800 000) liralık munzam bir 
kredi açılmıştır. 

Bu yeni krediden, evvelce çektiği usulsüz (866 000) 
liralık malın karşılığı düşülmüş ve arta kalan para 
da mal olarak ödenmiştir. Fakat aradan (3) yıl geç
tiği halde, taahhüdedilen (14 000) ton mal yerine an
cak (1 169) ton mal çekilmiştir. Taahhütün karşılığı 
yerine gelmediği için mukavele gereğince tahakkuk 
ettirilen (837 000) lira ceza ile anapara elan öden
memiştir. 

2. Bayie tanker rehni karşılığı (200 000) liralık 
kredi açılmış ancak bayi rehin muamelesindeki si
gorta zeyilnamesini çift tanzim ettirip, birini İzmit 
bölgesine, diğerini de İstanbul bölgesine vermek su
retiyle (200 000) liralık iki kere tahsil etmiştir. Para 
geri verilmemiştir. 

3. İstasyonun Ofisin tapusu olan kısmına yapı
lan ilk inşaatın maliyeti (550 000) lira olduğu ve 
Ofis mevzuatına göre bayie bunun ancak % 50'sinin 
kredi olarak verilmesi mümkün bulunduğu halde, ba
yie (625 000) lira kredi verilmiştir. İlgiliye verilen 
kredi elan ödenmemiştir. 

4. Bayi, kanunî inşaatın dışında ve Ofisin mu
vafakatini de almadan yeni inşaatlara girişmiş, son
radan inşaatları meşru göstermek üzere Ofise proje
ler yaptırmış, Ofise belediyeden sahte (belge) ibraz 
ederek uygunsuz muamelelere vesile vermiştir. Ön
ceden yaptığı bu uygunsuz işleri sonradan tanzim et
tirdiği usulsüz projelerle kapatmak istemesi Ofis ilgi
lilerinin bunun' hepsini bilmesi bir yana, bu usulsüz 
projelere karşılık adı geçen bayie ayrıca (2 324 700) 
liralık bir de inşaat kredisi açılmıştır, Bayi ve bütün 
yetkililer durumu bildikleri halde, aradaki hatırlı po
litikacının yakını olan bu zata, projenin tasdikinden 
sadece (3) gün sonra, inşaat bitmişcesine parayı öde
mişlerdir. Bu para da ödenmemiştir. 

Bütün bu muameleler 1971 yılında tahkikat konusu 
olmuş ve sonuç (2) dosya halinde (biri kredi, diğeri 
inşaat yolsuzluğu dosyası) müfettiş raporuna bağlan
mıştır. 1972 yılında Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne 
resmen intikal eden her iki rapor : 

I - Bu muameleleri bile bile yaptıkları sabit olan 
o tarihteki inşaat müdürü ve muavini ile diğer mesul 

memurlar (ki hepsi 12 kişidir) hakkında kanunî mu
amele yapılmasını, 

II - Bayi hakkında sahtekârlık ve uygunsuz mu
amelelerinden dolayı kanunî muamele yapılmasını, 

III - Gerek inşaat, gerekse sair kredi yolsuzluğunu 
bildikleri halde duruma müdahale etmeyen, bir kıs
mında olayı örtmek için yeni uygunsuzluklara vesile 
veren, bir kısmında da bizzat emir vererek bir kısım 
muameleyi bizzat yaptıran o tarihteki genel müdür 
ile genel müdür muavinleri hakkında gerekli muame
lenin ifası için konunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına intikâlini, 

Kapsamaktadır. 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü kendi yetkisi dahi

linde olanları, yani tayini genel müdürlüğe ait olan 
memurları ile bayi hakkında gerekli muameleyi der
hal yapmış; Disiplin yönünden personel yönetmeliği
nin gösterdiği cezalandırmaları yaparken, cezaî yön
den gerek bayi, gerekse bir kısım memurları mah
kemeye vermiştir. 

Ofisin Genel Müdür ve Genel Müdür muavinleri 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tayin olun
dukları cihetle bunlar hakkında yapılacak kanunî mu
amelede mukteza tayini de adı geçen Bakanlığa ait 
bulunduğundan, gereğinin ifası talebiyle dosyanın bir 
nüshası (18 Mayıs 1972) tarihinde Bakanlığa zimmetle 
teslim olunmuştur. O tarihte Bakan, Nuri Kodaman-
oğlu'dur. 

Nuri Kodamanoğlu, (15 Nisan 1973) tarihinde Ba
kanlıktan ayrılıncaya kadar, Petrol Ofisinin yukarıda 
yazılı devredeki yöneticilerine ait çeşitli yolsuz muame
leyi kapsayan dosyayı adlî mercilere intikal ettirme
miş, yani (11) aya yakın bir müddetle olayı örtmek 
çabasında bulunmuştur. Önce (Ocak 1973) e kadar 
(8) ay dosyayı kendinde tutup, Bakanlık Teftiş Kuru
luna bile göndermemiştir. Bu tarihten sonra dosyayı 
Teftiş Kuruluna vermeye mecbur olmuş, fakat görev
den ayrılıncaya kadar da işi sonuçlandırıp mahkeme
ye verdirmemiş veya verdirmek için bir gayrette bu
lunmamıştır. Her halde, bir bakanın bu kadar önemli 
ve kamu aleyhine sonuç doğurmuş bir olaylar zincirini 
kapsayan yolsuzluk dosyasını (11) ay resmiyete intikal 
ettirmeden savsaklatmasın in mazereti olamaz. 

Bakan Nuri Kodamanoğlu'nun, ister tesir altında 
kalarak, ister başka nedenlerle o tarihteki Petrol Ofisi 
Genel Müdürü olan Samim Sarıgöl ile muavinleri 
Nadi Salihoğlu, ve İsmet Günver'i himayet amaciyle 
görevini suiistimal ettiği ve bunu Bakanlık sıfat ve 
salâhiyetlerini kullanarak yaptığı anlaşılmaktadır. Ni-
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tekim konu o kadar apaçık bir haldedir ve elde bek
lemektedir ki, Kodamanoglu Bakanlıktan ayrılır ay
rılmaz, yerine gelen bakan derhal dosyayı mahkeme
ye intikal ettirerek mesuller hakkında kanunî muame
leye tevessül etmiştir. 

Usulüne uygun olarak, yetkili müfettişlerce ya
pılmış bir tahkikat dosyasında kamu aleyhine işlenmiş 
bir suç dolayısıyle mesul kişiler hakkında adlî tah
kikat istemini (8) ay oyalamak suretiyle Bakanlık 
Teftiş Kuruluna intikal ettirmeyen ve sonra geçen 
(3) ay içinde de Bakanlıktan ayrılıncaya kadar me
suller hakkında konunun mahkemeye intikali için 
dosyayı Cumhuriyet Savcıhğma göndertmek için ge
rekli teşebbüste bulunmayan eski Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nun, bile bile göre
vini kötüye kullanımştır. Eski Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Nuri Kodamanoglu bu davranışlariyîe 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesini ihlâl etmiş ve 
görevini kötüye kullanma suçunu işlemiştir. 

Adı geçen eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nuri Kodamanoglu hakkında Anayasanın 90 ncı Bir
leşik Toplantı içtüzüğünün 12 ilâ 23 ncü maddeleri 
gereğince soruşturma açılmasını talep ederim. 

Saygılarımla. 
Kars Senatörü 
Sırrı Ataîay 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir Mec
lis Soruşturması açılmasının gerekli olup olmadığını 
incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden kurul
masını, komisyonun çalışma süresinin üye seçimi ta
rihinden itibaren başlamasını, ilgili bakanın komisyo
na yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 15 
gün içinde vermesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... (A. P. sıralarından «Önerge daha evvel mu
amele görmüş mü?» sesleri.) 

Bu önerge daha evvel muamele görmemiş efen
dim, yeni okunuyor. 

Bu hususu yeniden oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
îay'in, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürünün 
Kömür Satış ve Tevzi programına aykırı hareket ede
rek ve bazı usulsüz tasarruflarıyle kurumu zarara uğ
rattığı halde bu şahsın görevinde kalmasını sağladıkla
rı ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı mad

desine uyduğu iddiasıyle eski Başbakanlardan Ferid 
Melen ile Naim Taliı haklarında bir Meclis Soruştur
ması açılmasına dair önergesi (9/32) 

BAŞKAN — - Önergeyi, okutuyorum efendim. 
T. B. M. M. Birleşik Toplantı Başkanlığına 

1. a) Türkiye Kömür İşletmesi Genel Müdürü 
Behzat Firuz'un kömür satış ve tevzii programlarına 
aykırı olarak bazı özel firma ve şahıslara özel taşkö
mürü tahsisi ile Kurumu 419 681 lira zarara soktuğu, 

b) Yürürlükteki hükümlere aykırı olarak, bir bi
nek otomobili alarak idareyi haksız olarak masrafa 
sürüklediği, 

c) Dünya piyasa fiyatlarının çok aşağısında ola
rak bir yabancı firmaya ihalesiz ve usulsüz olarak kö
mür ihraç ettirerek Kurumu 1 275 750 lira zarara ma
ruz bıraktığı, 

d) Kurum arsalarını bir kooperatife satarak Ku
rumun 127 968 lira zarar görmesine sebep olduğu, 

e) Beş yıllık peşin vererek lojman kiralayıp Ku
ruma 60 000 liralık fiktif zarar yüklediği, müfettiş ra
porlarına dayanılarak adı geçen Genel Müdür ve ar
kadaşları hakkında ceza davası açılmıştı. 

Ceza davası süresince Genel Müdür ve sanık arka
daşları görevleri başında tutulmuş, Kurum davayı ta
kip etmemiş, müdahil olarak davaya iştirak edememiş, 
mahkemenin kararı temyiz edilmemiştir. (Mahkeme
nin karan, karara esas bilirkişi - dinlenme şekli, tem
yiz edilmeme nedenleri, soruşturma hazırlık komisyo
nunda belgelerle değerlendirilecektir.) 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Mü
şavirliği, ceza davasının beraatla sonuçlanmasında 
Kurumun, zararlarının Hukuk Mahkemesinde aranma
sı yolu açık tutulduğundan, 24 . 8 . 1972 tarihinde za
manaşımına uğramadığından, Kurumun zararlarını 
takip ve tazmine mani teşkil eden Genel Müdürün iş
başında kalması keyfiyetinin bertaraf edilmesi ve hu
kukî takibatın yapılmasını yazı ile resmen istemiş, 
(13.12.1971 tarihinde) Bakanlık yedi ay sonra 
29 . 7 .1972 günü Başbakanlığa bir yazı göndererek 
(Bakanlığımız yukarda sözü geçen tahkikata mevzu 
konularda hukukî mesuliyetin var olup olmadığının 
adlî mercilerce tayin ve tespitini tercih etmektedir. 
Ancak bu yolun işlenmesi mevzuatımıza göre Genel 
Müdürün görevinden ahnmasıyle mümkündür, bu ne
tice ise Bakanlar Kurulu kararı ile istihsal edilebilece
ğinden, Kurumun zararının tahsiline hukukî imkân 
verilmesini istemiştir. Bugüne kadar Kuruma böyle bir 
imkân verilmemiştir. Ülkenin dört bucağından daya-
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haksız belgesiz ihbarlarla yüzlerce öğretmen, memur, 
iş ve ekmeğinden edilirken, Kurumun uğradığı zara
rın tazmin edilmesinin hukukî imkânlarını sağlama 
için Başbakanların direnmeleri, hukuka aykırı bilerek 
görevlerini kötüye kullanmaları belgelerle ortadadır. 

2. Hukuk davasının açılmasına engel olan eski 
Başbakan Ferid Melen ile görev başında bulunan Baş
bakan Naim Talû'nun bu hareketleri T. C. K. 240 ncı 
maddesinde unsurları sayılan görevi kötüye kullanma 
suçunu teşkil etmektedir. 

3. T. B. M. M. Birleşik Toplantısı İçtüzüğü 12 
nci maddesi gereğince eski Başbakan Ferid Melen ile 
görevi başında bulunan Başbakan Naim Talû hakkın
da Meclis Soruşturması açılması ve 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 nci maddeleri gereğince Yüce Divana şevkle
rini saygı ile talep ederim. 

Sırrı Atalay 
Kars Senatörü 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Anayasa
nın 90, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 14 ncü maddesi gereğince bir 
Meclis soruşturması açılmasının gerekli olup olma
dığını incelemekle görevli Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Soruşturma Hazırlık Komisyonunun 16 üyeden 
kurulmasını, komisyonun çalışma süresinin üye se
çimi tarihinden itibaren başlamasını, ilgili bakanın 
komisyona yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde vermesini oylarınıza su
nuyorum. (A. P. sıralarından «Önerge daha evvel 
muamele görmüş mü?» sesleri). 

Daha evvel muamele görmemiştir efendim. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Çalışma süremiz bitmiştir, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısı 

GÜNDEMİ 
1 NCİ BİRLEŞİM 

4 . 11 . 1974 Pazartesi 

Saat : 15,00 
1. — BAŞKANLİK DtVANININ SUNUŞLARİ 
1. — Ankara, İstanbul, Adana ve İçel illerinde 

evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 5.12.1974 
günü saat 24,00'e kadar uzatılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/128) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, memle
keti bir iç badireye götürebilecek tertiplere sebebiyet 
verdiği ve bu eylemin T. C. Kanununun 228 nci 
maddesine uyduğu iddiasıyle eski İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan hakkında bir Meclis soruşturması açıl
masına dair önergesi (9/10) 

3. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İkin
ci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu adı al
tında harcanması lâzımgelen meblâğın sarf edilmesin
de büyük "yolsuzluklar olduğu ve bu eylemin T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle es
ki Başbakan Süleyman Demirel hakkında bir Mec
lis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/15) 

4. — Giresun, (Konya eski) Milletvekili 1. Etem 
Kılıçoğlu'nun, kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, nüfuz 
ticareti, vazifeyi suiistimal, yakınlarına menfaat te
mini, Hazineyi zarara uğrattığı ve yetkilerini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle, eski Başbakan Süley
man Demirel hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi (9/20) 

5. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada görevini 
kötüye kullanmak iddiasıyle, Çanakkale Milletvekili 
Refet Sezgin hakkında Meclis Soruşturması yapıl
masına dair Başbakanlık yazısı (9/21) 

6. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gö
revini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyle
minin T. C. Kanununun 230 ncu maddesine uyduğu 
iddiasıyle Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi (9/22) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi Bil
gen ve 4 arkadaşının, İçel ili Gülnar Belediyesinde 
yolsuzluk ve kanuna aykırı işlemler yapıldığı ve bu 

eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyle İmar ve İskân eski Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi (9/23) 

8. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, siyasî 
emniyet bakımından ağır bir suçla muhakeme edi
len kişilerin yurt dışına çıkmalarında görevini ihmal 
ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyle İçişleri eski Bakanı Ferit Kubat hakkında 
bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi 
(9/24) 

9. — Konya eski Milletvekili Sadi Koçaş'ın, T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesine uyan, adının afyon 
kaçakçılığına karıştığına dair haberlerin ve iddianın 
aydınlığa kavuşturulması bakımından eski Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan kendisi hakkın
da bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner
gesi (9/25) 

10. -— Adana eski Milletvekili Ali Rıza Güllü-
oğlu'nun, üreticinin ürünlerinin ve tarımla uğraşan
ların emeğini değerlendirmek için gereken tedbir
leri almadığı ve bu eyleminin T. C. Kanununun 230 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyle Ticaret 
eski Bakanı Naim Talû hakkında bir Meclis Soruş
turması açılmasına dair önergesi (9/26) 

11. — Bolu eski Milletvekili Halil İbrahim Cop'-
un, parlamenterin Anayasa teminatı altındaki hak
kının kullanılmasına müdahalede bulunan memur
larını cezalandırmamak suretiyle bu eyleminin T. C. 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyle Orman eski Bakanı Selâhattin İnal hakkın
da bir Meclis Soruşturması açılmasına dair önerge
si (9/27) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, kanunsuz tasarruflarda bulunduğu ve 
bu eyleminin T. C. Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski 

(Devamı arkada) 



Bakanı ihsan Topaloğlu hakkında bir Meclis So
ruşturması açılmasına dair önergesi (9/28) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Selâ-
hattin Acar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu kararla
rının tatbikinde fertlere eşit muamele yapmamaları 
suretiyle Anayasanın 12 nci maddesini ihlâl ettik
leri ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyle Maüye eski bakanları 
Mesut Erez, Sait Naci Ergin ve Ziya Müezzinoğlu 
haklarında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair 
önergesi (9/29) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ce-
malettin tnkaya ile Bursa Milletvekili Ceraal Kü-
lâhlı'nm, takibettiği yanlış enerji politikası yüzün
den Devleti büyük zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
T. C. Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı İhsan 
Topaloğlu hakkında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi (9/30) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde müfet
tişlerce tespit olunan kredi ve inşaat yolsuzluğu ile 
ilgili dosyayı savcılığa intikal ettirmemek suretiyle 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Nuri Koda-
manoğlu hakkında bir Meclis Soruşturması açılma
sına dair önergesi (9/31) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Genel Müdü
rünün Kömür Satış ve Tevzi programına aykırı ha
reket ederek ve bazı usulsüz tasarruflanyle kurumu 
zarara uğrattığı halde bu şahsın görevinde kalmasını 
sağladıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyle eski Başbakan
lardan Ferid Melen ile Naim Talû haklarında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/32) 

17. — Elâzığ eski Milletvekili Samet Güldoğan'-
ın, Karakaya Baraj yolunun güzergâhını değiştire
rek ekonomi ve sanayimize zarar verdiği ve bu ey
lemlerinin T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı mad
delerine uyduğu iddiasıyle eski Başbakan Süleyman 
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J Demirel ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski bakan

ları Sabit Osman Avcı, Nahit Menteşe ve Nuri Ko-
damanoğlu haklarında bir Meclis Soruşturması açıl
masına dair önergesi (9/33) 

18. — İçel eski Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversitelerarası giriş sınavı sorularının çalınması
na sebebolmak ve sınavları iptal etmemekle göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin T. C. Ka-
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyle Millî Eğitim eski Bakanı Orhan Dengiz hak
kında bir Meclis Soruşturması açılmasına dair öner-

I gesi (9/34) 
19. — Trabzon eski Milletvekili Necati Çakır-

oğlu'nun, Devlet imkânlarını kötüye kullanarak iş 
adamlarına menfaat temin ettiği ve bu eyleminin 

i T. C. Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uy-
j duğu iddiasıyle Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı 
| Nuri Bayar hakkında bir Meclis Soruşturması açıl-
I masına dair önergesi (9/35) 

! 20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
| Seçilen Üyesi Özer Derbil ve iki arkadaşının, Elek-
| trofer Firmasına gerekli teşvik belgelerinin ve it-
1 hal izinlerinin verilmesi ile alman teminat mektup-
. larının paraya çevrilmesinde görevi kötüye kullan-
I dıkları ve bu eylemlerinin T. C. Kanununun 240 ncı 

maddesi ile 1567 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine 
uyduğu iddiasıyle Dış Ekonomik İlişkiler eski Ba
kanı Özer Derbil, Gümrük ve Tekel eski bakanları 
Haydar Özalp ve Fethi Çelikbaş ile Gümrük ve Te-

j kel Bakanı Mahmut Türkmenoğlu haklarında bir 
Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/36) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 


