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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kıbrıs olayları hakkında genel görüşme 
(açılmasınla dair bâzı grup ve üyeiler tarafından 
imzalı önerge okundu ve üzerinde İçtüzük ge
reğince yapılan görüşmelerden sonra önerga ile 
genel görüşmenin 10 Eylül 1964 Perşembe gü
nü yapılması kabul edildi. 

1 0 . 9 . 1964 Perşembe günü saat 15 t,e top

lanılmak üzere birleşime son verildi 
. Başjkan Kâtip 

Enver Aka Kırklareli 
Ahmet Naci An 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

2. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

A. P. Senato Grup Başkanı Bursa Üyesi 
ihsan Sabri Çağlayangil ve 7 arkadaşının öner
gesi ile Kıbrıs ve 'bununla ilgili Dış Politika 
konusunda açılan Genel Görüşme bitirildi. 

Evvelce alman karar gereğince; 1 Kasını 
1964 Pazar günü saat lîi.OO te top]anılmak üze

re Birleşime son verildi. 
Başkan 

Enver Aka 
Kâtip 

Adana 
Sakıp önal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

SORULAR 

Yazılı soru 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat 

Öçtürkçine'nin, 25 Kasım 1963 tarihli ve 214 

sayılı yönetmelimin yürürlükte olup almadığına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/165) 

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

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Birleşimi açıyorum. 

3. — GENEL GÖRÜŞME 

1. — A. P. Senato Grup Başkanı Bursa Üyesi 
İhsan Sabri Çağlayangil ve 7 arkadaşının öner
gesi üzerine, Kıbrıs ve bununla ilgili dış politika 
konusunda açılan Genel Görüşme (8/10) 

BAŞKAN — Genel görüşme açılması husu
sunda Adalet Partisi Senato Grupu Başkanı İh

san Sabri Çağlayangil ve arkadaşlarının vermiş 
olduğu ve Yüksek Senatoca kabul buyurulan 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkaıılığıııa 
Kıbrıs ve bununla ilgili dış politika konu

sunda grupların ve Cumhuriyet Senatosu üye-
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lerinin de mütalâalarım söyliyebilmel erini te
min ve Senatomuzun .görüşünün tâyini için bir 
genel görüşme açılmasını arz ve teklif edeniz. 
A. P. Grup Başkanı C. K. M. P. adına 

Balıkesir Afyon Karahisar 
İhsan Sabri Çağlayangil Rasim Haneıoğlu 
Millî Birlik Grııpu Başkanı M. P. adına 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

Bursa 
Baki Güzey 

Kırşehir 
Ali Kıza Ulusman 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Aydın 
Fikret Turhang.il 

BAŞKAN — Arkadaşlar bir önerge vardır, 
gündem dışı ısöz isteniyor. Fakat fevkalâde top
lantı olduğu için, maalesef kendisine söz verenıi-
yeeeğim. 

İçtüzüğümüzün 129 ncu maddesine uyarak 
önerge sahiplerinden birisine ve üç senatöre söz 
verdikten sonra Hükümet konuşacaktır. Bun
dan sonra da isimlerini yazdıran sayın üyeler 
konuşacaklardır. Şimdi söz istiyeıılere ait lis
teyi okutuyorum. 

İhsan Sabri Çağlayangil A. P. Grııpu adına, 
Âmil Artus, Kontenjan Grııpu adına, 
Turan Kapanlı Y. T. P. Grııpu adına, 
Tahsin Banguoğlu, C. H. P. Grııpu adına, 
Osman Koksal, Cumhurbaşkanınca S. Ü. şah

sı adına, 
Sıtkı Ulay (tabiî üye), Sadi Koçaş, Tarik 

Eemzi Baltan, Baki Güzey, Niyazi Ağırnaslı, 
Cemal Tarlan, Ziya Termen, İzzet Gener, Cevit 
Tevfik Okyayuz, Sırrı Uzunhasanoğlu, Mehmet 
Ali Demir, Enver Kök, Rıfat Özdeş, Mustafa 
Yılmaz Inceoğlu, Orhan Akça, İskender Cenap 
Ege, Celâl Tevfik Karasapan, Enver Bahadırlı, 
Ömer Ucuzal, Hüseyin Kalpaklıoğlu, Kadri Kap
lan, Osman Mecdi Agıın, Cahit Ortaç, Azmi Er
doğan, Hüsnü Dikeçligil, Yusuf Demirdağ, İz
zet Birand, Fethi Tevetoğlu, Sami Kırdar, İb
rahim Şevki At aşağını, Rıfat Öztürkçine, Ah
met Yıldız. 

Ayrıca bir önerge daha vardır, onu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunda Kıbrıs konusunda 

açılan Genel Görüşmede 'bundan önceki birle
şimde teessüs eden geleneğe göre grupların ko
nuşmasından sonra .grııpu ohıııyan ve parti 

adına konuşmak istiyeıılere söz verilmesini say-
giyle arz edenim. 

Niğde 
İzzet Gener 

BAŞKAN — Bu önergeyi Yüksek Senatonun 
tasviplerine arz edeceğim. Grııpu olınıyan par
tilerin daha önceye alınmasını kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul edilmemiştir 
efendim. Gruplardan sonra sırası gelince konu
şacaklardır. 

Sayın İhsan Sabri Çağlayangil. 

A. P. GRUPF ADİNA İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, üçüncü 
İnönü Hükümetinin Muhterem Üyeleri değer
li arkadaşlarım, 

Kıbrıs konusu ile. ilgili olarak Hükümetin 
Yüce Senato ve Büyük Meclise izahat vermesi, 
gerekirse her iki Meclisin görüşlerinin tesbiti 
gayesiyle Adalet Partisi Parlâmento grupları, 
Anayasanın verdiği hakka dayanarak, Cumhu
riyet Senatosu ile Millet Meclisini toplantıya 
çağırmışlardı. 

Meclisler 3 Eylül Perşembe günü toplandı
lar. 

İlk genel görüşme Millet Meclisinde açıldı. 
Ve dünkü Çarşamba gününe kadar devam et
ti. 

Hükümet, son hâdiseleri kendisince lüzum
lu ve mümkün gördüğü ölçüde izah etmekle be
raber, bu konuda takibetmeye azimli ve kararlı 
bulunduğu politikayı da açıkladı. Bu arada 
grup sözcüleri partilerinin, Ibâzı milletvekili eri 
de şahıslarının görüş ve kanaatlerini ortaya koy
dular: Hatalı gördükleri noktaları da geniş öl
çüde beyana fırsat buldular. 

Millet Meclisindeki genel görüşme bu suret
le sonuçlandı. Hükümetin izlediği politikanın 
tasvibi veya reddi yolunda bir karara varıla-
ımadı. 

Gerek bu netice, gerekse üzerinde mümkün 
olan her şeyi söylenmiş bir konunun Yüce Se
natoda tekrar yeni bir genel görüşmeye zemin 
teşkil etmesi meselesi, çeşitli tefsir ve münaka
şalara yol açmaktadır. 

Her şeyden evvel şunu belirtmek isteriz ki, 
Kıbrıs meselesi dolayısiyle Meclislerin toplan
tıya çağırılnıasının olumlu neticeleri vardır. 
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Bir kere gerek Büyük Millet Meclisi gerek

se minimi efkâr, meselenin son durumundan ve 
konuyu çevreliyen şartların vahamet ve nezake
tinden bilgi edinmek imkânını bulmuşlardır 

Ayrıca da. Hükümetin bu meselede takibet-
meye kararlı ve azimli bulunduğu politikanıu 
ana istikameti içte ve dışta malûm olmuştur. 

Bunlardan başka, sadece memleketimizi de
ğil, bütün dünyayı pek yakından ve şiddetle il
gilendiren böylesine mühim re nazik ibir me
selenin safhalarına Büyük Millet Meclisinin 
ilgisiz kalmasının doğuracağı tepki ve üzüntü 
bertaraf edilmiştir. 

Diğer taraftan, meselenin Millet Meclisinde 
enine boyuna tartışılmış olması, Senatoda bir 
genel görüşme açılmasını lüzumsuz ve faydasız 
kılmaz. Zira genel görüşme müessesesi; her 
hangibir konu üzerinde karşılıklı fikirlerin or
taya çıkarılması gayesini güden bir sohbetten 
ibaret olmayı]) müessir bir murakabe vasıtası
dır. 

Genel görüşmenin bilmelice ve karara bağ-
lanamaması, Hükümet politikasının kabul ve
ya tasvibi mânasına gelmez. Bilâkis, genel görüş
melerde muhalefet tarafından ciddî şekilde 
tenkide mâruz kalan ve muarızlarını ımıkni ve 
mâkul izahlarla tatmine muvaffak olmıyan hü
kümetlerin sakıt kalması ve durumunun teshi
li için harekete geçmemesi, kusur ve aczinin tes
cili şeklinde telâkki olunmaya imkân verir. Bu 
itibarla Senato genel görüşmelerinin gensoru
ya inkılâbına kanuni imkân nıevcudolmaması, 
bu müzakereleri fuzuli saymanın bir selbebi sa
yılamaz'. Bunun içindir ki, Hükümetin, Yüce 
Senatonun görüş ve kanaatlerinden haberdar 
olması, tenkidlere mâruz kalırsa onları cevap
landırması ve Yüce Heyetinizi tatmin etmesi ica-
beder. 

İşte biz Senatoda açılan genel görüşmeye 
bu açıdan baktığımız içindir ki, bugüne kadar 
öne sürülen fikir ve tenkidleri, Hükümetin muh
telif vesilelerle açıkladığı bilgi ve savunmaları 
dikkate alarak, (hımruriyet Senatosu Adalet 
J'aılivSİ grupunım Kıbrıs meselesi üzerindeki gö
rüşlerini arz 'Ctmek için. Yüksek Huzurlarınızı. 
işgal etmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesi 
üzerinde çok şey söylendi. Biz hâdiseleri kro
nolojik bir şekildi1 yeniden ele alarak bunları 
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safha safha incelemek, şurası doğruydu, bura
sı yanlıştı diye teferruata girişmek suretiyle 
kıymetli zamanlarınızı israf etmek niyetinde de
ğiliz. 

Mâruzâtımızı iki bölümde toplamak isti
yoruz. Evvelâ bugüne kadar cereyan eden olay
ların hatalı bulduğumuz kısımlarını 'kusurları 
ile ilgili ölçüler içinde izaha çalışacağız. Son
ra, bundan böyle takibcdileceği açıklanan po
litika üzerindeki görüşlerimizi belirteceğiz: . 

Hükümetin Kıbrıs mevzuunda işlediği hata
ların birincisi Muhalefetle işbirliği noksanıdır. 
Bünyesi itibariyle muhalefetin desteğine şiddet
le muhtaç ve demokratik rejimin bir icabı ola
rak da bilgi vermeye usulen mecbur olan Hükü
met; bu lâzııneye samimiyetle itibar ve iltifat et
memiştir. Bu görüşümüze karşı Sayın Başbaka
nın iddialarımızı reddederek aynen «Türkiye'de 
şimdiye kadar böyle bir beraber çalışma görül
memiştir.» yoiundalki beyanları bizi bir kaç ör
nek vermeye mecbur ediyor: 

Adaya ilk bombardımanın yapıldığı 8 AğıiS-
los gününün ferdasında, Manisa kongresinde 
(i önel Başkanvekilimiz, daha evvel hazırladığı 
tenkidkâr bir konuşmadan vazgeçmiş ve Hükü
metin Kıbrıs meselesindeki enerjik davranışın* 
överek bu hareketi tam ve kâmil şekilde desiek-
iediğini açıkça belirtmişti. O akşam Devlet Rad
yolarında, bâzı sosyal teşekküllerin ve demekle
rin Hükümetin hareketini tasvibeden telgrafları 
tekrar tekrar okunmuş, fakat içeride ve dışarıda 
geniş ölçüde tesirli olacağı mulıakkak bulttîlaıl 
muhalefetin görüş ve işbirliğine asla yer verilme 
mistir. Hükümetin bu davranışı muhalefetle ne 
kadar ilgisiz ve onun müzaharetinden ne derece 
müstağni bulunduğunun bir ifadesi değil de ne
dir? Yine aynı gün Merkez İdare Kurulumuz 
adına Hükümete müracaat edilerek olaylardan 
bilgi verilmesi yolundaki ricamıza ancak iki gün 
sonra cevap alınabilmiş ve Basvakil yardımcısı
nın lütfettiği pek sathi bilgilerle yetinmek mec
buriyetiyle karşılaşılmıştır. Sadece Kıbrıs mese
lesiyle değil, Hükümet çalışmalarının çeşitli saf
halarında, daima karşılaştığımız bu davranışın. 
bundan böyle beyan ve vaitlere uygun bir istika
met almasını temenni ederek konumuzun esasla
rına geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kıbrıs meselesi, Türkiye Cumhuriyetinin,. 

uluslararası hüküm ifade eden muahedelerden do-
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ğan haklarına dayanılarak müdafaa ettiği bir 
dâvadır. Kıbrıs Rum Hükümetinin ve Yunan'-
lılarm bunlaıı mefsuh addetmesine rağmen Hü
kümet, dost ve müteffiklerimizin muahedelerin 
yürürlükte olduğunu kabul ve ilân eylemeleri hu
susunda sarf ettiği gayretin vo aldığı neticenin 
insaf ile takdir edilmediğinden şikâyet eylemekte
dir. 

Muahedelerin yürürlükte olduğunun lâfzen 
kabulü veya tahriren ilânı fiilen ve hükmen de 
tecelli etseydi, Hükümeti canla başla ve ilk 
önce biz tebrik edecektik. Fakat dostlarımız, 
meriyetine itiraz etmediklerini bildirdikleri mu-
ahedelerdeki haklarımızı kullanmaya ne zaman 
teşebbüs etsek, «ne yapıyorsunuz? Adaya çıkar
ma yapamazsınız; tayyare uçuramazsınız, yiyecek 
götüremezsiniz, Askerî Birliğinizi değiştirmek
ten vaz geçin» diye onun tatbikatına daima en
gel olduklarına göre bu nazari muvaffakiyetin 
tatbikatta bize ne gibi faydalar sağladığını bil
mek isterdik. 

Konunun hayret ve teessüre şayan diğer bir 
tarafı, bizim muahedelerin sınırlan içindeki hak
larımızın kullanılmasına ve korunmasına rıza 
gösterilmezken, Yuanalılarm muahedeleri taşan 
tasarruflarına hiç bir müdahale ve itirazın vâki 
olmamasına mütevekkilâne inkıyatımızdır. 

üzerinde en çok münakaşa cereyan eden konu
lardan biri de Anayasa ve kanun dışı hareketle
rin ve Türk Cemaatine reva görülen zulümlerin 
devamı karşısında, bunları önlemek için bir çı
karma yapılması huşunda zuhur eden fırsatlar
dan asla faydalanılmamış olduğu iddiasına mu
kabil Hükümetin öne sürdüğü mülâhazalardır. 

Hükümete, bombardımanlar esnasında çıkar
ma yapmak fırsatını niye kaçırdınız, diye soruyo
ruz. 

«Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin vazife gör
düğü bir yere çıkarma yapmaya kalkışılmaz; bu
nu harb sebebi yapabilirle!'. Hem Ada'ya asker 
çıkarabilmek için aylarca hazırlıklar yapmak lâ
zım. Sonra çıkarma süratle yapılmaz, arzu edi
len yerler fiilen işgal altına alanmaz, tesadüf edi
lecek mukavemetler anında bertaraf edilmezse 
asla tahakkuk etmez. Üstelik Sovyet Rusya'nın 
çıkarmayı bir istilâ hareketi sayarak tefsir ve 
itiraz sahasına girdiğini de unutmayın» diyor. 

Peki, Rumlar Ada'da tekrar taarruz ve kıtale 
başlarsa, yahut Alayımıza fiilî bir hareket vu-
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kubulursa ne yapacaksınız? Diyoruz. «O zaman 
meşru müdafaa haline geldim demektir. Çıkar
ma yaparım. Zaten ben daha evvel de çıkarmaya 
bir iki kere teşebbüs ettim, durdurdular» diyor. 

Düşünüyoruz. Ada'ya yapılan bombardıman
larda meşru müdafaamızın icabettirdiği bir sa
vunma hareketi idi. O halde neden çıkarma ile 
kombine edilmedi? 

Belki diyoruz; bize de aç.ıklanmıyan sebepler 
vardır. Fakat neden Yunanlılar, bunca müşkü
lâta rağmen rahat rahat ve yine Sayın Başvekilin 
beyan ve tasdik buyurdukları gibi bütün dünya
nın gözü önünde açıktan limanların hepsine ini
yorlar, on bin askeri tam teşkilâtı ile çıkarabili
yorlar ve bu işlere hâlâ da devam etmek imkânını 
buluyorlar? 

Haydi diyelim ki Rum Hükümeti onlara el
bette karşı koymaz, ama hani Birleşmiş Kuvvet
lerin vazife aldığı yere çıkarma yapılırsa 
harb sebebi olurdu? Hani Sovyet Rusya bunu 
bir istilâ hareketi sayıyordu. Bu gerekçeler Yu
nan Devletine niye işlemiyor? Bütün dünya bir
lik oldu da herkes muahedeler dışı bile olsa iste
diğini yapar, ama Türklerin muahedeye daya
nan haklarını katiyen kullandırmıyacak mıyız? 
Diye ittifak mı ettiler? (Bravo sesleri alkışlar), 
Hak, hukuk milletlerarası nizam ve kaideler mü
cerret Türkiye için mi ortadan kalkmıştır? Bu 
hale gelmek için ne yaptık? Buna rıza göster
meyi başarılı bir siyaset diye teşhis ve takdim 
edenlerle beraber olmadığımızı açıkça söylemek 
istiyoruz. (Bravo sesleri). 

Sayın Başvekil aynen (Her tesirden azade bir 
hareket tarzı bugün hiçbir millet için kolay de
ğildir.) buyuruyorlar, doğrudur. Fakat her tür
lü tesire mâruz ve bunların neticesi mağdur olup, 
kendi tesirini asla hissettirememek de Türk Hü
kümeti için her halde bir başarı sayılamıyacak-
tır. (Bravo sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Muhalefeti; Hükümetin izlediği politikayı âtıl, 

ürkek, kararsız gibi vasıflarla tarife sevk eden 
âmiller işte örneklerini verdiğimiz bu kabîl hâdi
seler; cereyan eden müzakerelerde, yapılan açık
lamalarda bir hayli tafsilâta rağmen cevapları
nı bulamadığımız bu endişelerdir. Evvelce diğer 
bir vesileyle bu kürsüden açıkça belirttiğimiz gi
bi, bizce işin gerçeği şudur ki, daha muhalefet 
yıllarında iken bile Sayın Başbakan, günün bi-
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C. Senatosu B : 93 
rinde; 1959 daki kendi beyanına göre birkaç yıl 
içinde; Kıbrıs Rum Hükümetinin enosis diye 

ayaklanacağını, baş kaldıracağını gayet iyi bili
yorlardı. isterseniz bunu kendi ağızlarından din-
liyebilirsiniz, ifadelerini aynen tekrar ediyoruz: 

«Talihsizlik oradadır ki, Kıbrıs'ın başına ge
çen Rum idareciler, Türkleri, zorla haklarından 
mahrum etmek hevesine ilk günden beri kapılmış
lardır.» 

Bu hükmü iki gün evvel Millet Meclisinde iz
har buyurdular. Londra ve Zürich Anlaşmaları
nın kabulü için eski iktidar zamanında Millet 
Meclisinde cereyan eden müzakerelerde devrin 
muhalefet lideri olarak: 

«Tek taraflı müdahale ancak bir baskın şekil
de yapıldığı, tam ve kâmil bir tesiri haiz olduğu 
takdirde başarılabilir, aksi halde işlemesi ve işle
tilmesi imkânsız derecede zordur.» buyurmuşlar
dır. Bu hükmü de 6 yıl evvel açığa vurmuşlar
dır. Şimdi bu kürsüden kendilerine millet huzu
runda soruyoruz: Kıbrıs Rum Hükümetinin ni
yetini, gayesini ilk günlerden beri biliyorsunuz, 
müdahalenin, çıkarmanın hangi şartlarla başarı
ya ulaşacağına da hem tecrübeli bir kumandan, 
hem de ömrünü bu işe vermiş bir Devlet adamı 
olarak yakından vâkıfsınız. Kıbrıs işi 8 aydır 
had safhadadır. Siz 3 yıla yakın bir zamandan 
beri fiilen bu Hükümetin basındasınız. (!erekli 
tedbirleri zamanında almazsanız, çare ve teşhis
lerini evvelce bizzat zatı devletlerinin koyduğu 
dertlere, mütemadiyen müzakerelerle ve uluslar
arası teşekküllerde derman aramaya başlarsanız, 
muhalefetin enerjik politika isteğinde insafsızlık 
aramak, insafa sığar mı (Bravo sesleri.) 

Sayın Başvekilin yüksek dikkatlerine şu cihe
ti arz etmek isteriz ki, ne Yunan Hükümeti, ne 
de 3,5 günlük ömrü olan ve hâlâ devlet mi. Hü-
met mi olduğu bile belli bulummyan Kıbrıs Rum 
idarecileri bu kanlı ihtilâfın başladığı günden bu 
yana iddialarından hiç şaşmadılar. İsteklerinde, 
yollarında, hiçbir değişiklik yapmadılar. Onlar 
zulmü, bâtılı, şirretliği, ahde vefasızlığı temsil 
ediyorlardı. Biz ki, hakkın, insafın adaletin, in
sanlığın yanındayız. Sanki bütün kabahat bizde 
imiş gibi âdeta suçlu insanların telâşı içinde dip
lomatik usul ve teamülün dışında bile olsa her 
türlü teklif ve müzakerelere hemen rıza göster
mekten, nereye çağrılırsak gitmek, hangi canip
ten ne türlü hava eserse ona kapılmaktan bir tür-

10 . 9 . 1964 O : 1 
lü fariğ olamadık. Zamanın müttefik olarak 
yanma alıp tahammülü ve sabırlı bir davranış 
belki bâzı müstakbel teşebbüslerimizi nankör çev
relere hazmettirmenin müdebbir bir yolu olabilir. 
Fakat bu imkân arasında ve zamanın midesinde, 
Türk kanları ve millî haysiyet ve şerefle beraber 
hazmolmaya başlarsa o zaman durum üzerinde 
derin derin hattâ acı, acı düşünmemiz ieabeden 
bir hal alır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugüne kadar yapılan halaların gerekçeleri 

olarak öne sürdüğümüz bu mütalâalar bir bakı
ma Hükümetin bundan sonra takibedeceği politi
kanın mutabık olmadığımız yönleri ile de ilgili 
olduğu, için sözün burasında mâruzâtımızın ikin
ci bölümüne, yani Hükümetin müphem bile olsa, 
nihayet ifade etmeye rıza gösterdiği, daha doğ
rusu mecbur kaldığı Kıbrıs meselesinin çözüm 
yolu hakkındaki karar ve hedefine ait düşüncele
rimize geçmekliğime müsaade buyurulmasmı ri
ca ederim. 

Evet, nihayet öğrenebildik. Bu kanlı ihtilâ
fın, Sayın Başbakanın ve iktidar partisi sözcüsü
nün ifadelerinde son şeklini bulan çözüm yolu 
şöyle özetlenebilir : Kıbrıs meselesini barış yol
ları ile halletmek için bütün imkânları ariyacak 
ve her yoldan faydalanacağız. Bu sırada Türk Ce
maatine taarruz veya zulüm yapılırsa, yahut da 
Ada'daki alayımıza fiilî bir tecavüz olursa harbi 
dahi göze alacağız. Bu harb Kıbrıs'a münhasır 
kalmayıp bütün cephelere sirayet edebilir. İhti
lâfın halli için bir kısım arazinin Türkiye'ye il
hak edilmesi ve ayrıca Türk Cemaatinin Ada'da 
yaşamasının sağlam teminata bağlanması, bu ara
da kantona! bir sisteme gidilmesi çıkar yol gö
rünmektedir. Hükümetin halen izlemekte olduğu 
politikanın esasları anladığımıza, göre İni nokta
larda toplanıyor. 

Sayın Başvekilin de buyurdukları gibi bir ih
tilâfın halli için müzakereye girişildiği zaman 
sabit noktalar üzerinde İsrar edebilmek mümkün 
değildir. Bizi çevre!iyen şartlar içinde çıkmaza 
girdiği aşikâr olan Kıbrıs meselesi için belirtilen 
şu hal şeklinin Meclisçe hattâ milletçe tatminkâr 
görülmesi ihtimali de mevcut olabilir. Bizim üze
rinde durduğumuz mesele izlenen politikada mu
tabakat teminine çalışılırken, Hükümetin bu imkâ
nı tahakkuk ettirmek için takibettiği yolda de
mokratik icapların dışında kaldığı kanaatine da
yanır. Filhakika bugünkü hukukî durum sudur: 
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Hükümet, Londra ve Zürich Anlaşmalarının 

yürürlükte olduğu prensibini hareket noktası 
olarak kabul etmiş ve bu anlaşmaların hududu 
içinde meselenin hallini B. M. Meclisine ve Türk 
Milletine karşı taahhüt eylemiştir. Hattâ bu ga
yenin tahakkuku için icabederse harbi bile göze 
alan yetkilerin Hükümete verilmesinde Yüce 
Mecliste ittifak hâsıl olmuştur. Milletler arası 
mer'i mukavele ve muahedelerin kanundan farklı 
bir mahiyeti yoktur. Hükümet, bu hükümlere 
riayete mecbur olup, bunun dışına çıkmaya me
zun değildir. Bu ciheti Sayın Başvekil de kabul 
ve teslim ederek, 30 Ağustos tarihli radyo konuş
masında nihai kararın Büyük Millet Meclisine 
raci olacağını sarahatle ifade buyurmuşlardır. 
Biz beklerdik ki, Hükümet Meclis huzuruna çık
sın ve Londra, Zürich Anlaşmaları içinde mese
lenin halline artık imkân kalmadığını belirterek 
büyük Meclisi ve Türk Milletini tatmin etmek ve 
Ada'da yaşıyan soydaşlarımızın haklarını gereği 
gibi korumak şartiyle yeni hal şekilleri üzerin
de müzakere ve Anlaşma yetkisi istesin. Denebi
lir ki, her türlü müzakere hattâ muahedeler Hü
kümetler tarafından adreferandum olarak hazır
lanır. Yani bunların kabulü Meclislerin tasvibi
ne bağlıdır, doğrudur. Hükümetin Meclisçe ka
bul edilebilecek hal şeklini evvelden bildiği hak
kındaki iddialar da bu emniyete ne şekilde sa-
hibolduğu cayi münakaşa olmakla beraber gerçek 
olabilir. Fakat bir Hükümetin taahhütleri dışı
na, kanun hükmündeki mukaveleler haricine çı
karak yeni yollar arıyabilmesi için evvelâ bir 
yetkiye ihtiyacı vardır. İşte bugünkü Hükümet 
kendisini bu yetkiden mahrum bırakmanın ısrarı 
ve meseleyi şahsi inisiyatifi veya takdiri ile hal
letmenin inadı içindedir. Bizim mutabık olmadı
ğımız ve mutabık olmaklığımıza imkân göreme
diğimiz husus budur. Hükümet Meclise gelir ve 
derdi ki, biz her bakımdan haklıyız, fakat zaman 
nazik, hakların elde edilmesinde zorluklar baş 
gösterdi. Ben Londra ve Zürich Anlaşması ile 
elde edilen neticelere çok yakın, bir bakıma ondan 
da bu uygun yeni şartlarla bâzı anlaşmalara gir
mek imkânına sahibim. Beni bu hususta yetki ile 
teçhiz ediniz, göreceksiniz, sizi memnun edeceğim. 

Meselenin bu şekilde vaz'ı halinde tarafların 
bir mutabakata varması mümkün, hattâ kolay
dı. Ama olaylar böyle yürümüyor. Hükümet bir 
taraftan Londra ve Zürich Anlaşmaları yürür
lüktedir, ben bunları dostlara, müttefiklere ka-
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bul ettirdim, o esaslar dairesinde düğümü çözü
yorum, diyor. Diğer taraftan bu anlaşmalarla hiç 
ilgisi olmıyan yeni mevzuları, teklifleri, plânları 
mücerret şahsi kanaat ve istikametinde müzake
reye istekli görünüyor. Bu olmaz, olamaz. Bir 
kere anlaşmaların dışına çıkıldı mı, meselenin 
nerede, nasıl biteceğini kestiremeyiz. Geriliyeee-
ğimiz son noktanın hudutları meçhul kalır. Hü
kümetin böyle bir karara yetkisi de olmamak ica-
beder. Bu; Millet Meclisinde sayın bir parti söz
cüsünün de ifade eylediği gibi, kendi fikir ve ka
naatlerini herkesin ve bütün müesseselerin üs
tünde sayan şahsi bir politikanın nişanesidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Her hangi bir lider, kendi partisini şahsi oto-

ritesiyle idare etmeyi uygun bulabilir. Bunun 
zararı nihayet partisine olur. Bir Hükümet Re
isi icraatında şahsi kararları ile partizan bir tu
tuma düşebilir, bunun zararı nihayet muhale
fet partilerine olur. Fakat bir Başvekil, Kıbrıs 
dâvası gibi sade Türk Milletini değil, bütün dün
yayı ve cihan sulhunu ilgilendiren önemli bir 
meseleyi, bırakın bunu bildiğimiz gibi hallede
lim, dediği anda artık sabır ve tahammüller ta
şar, ona dur, yeter demenin zamanı gelir. (Bra
vo sesleri.) Bir insan ne kadar liyakatli ve dira
yetli olursa olsun ne böyle bir sorumluluk altına 
girmelidir, ne de böyle bir yola sapmaktan ha
yır beklemelidir. Hata etmiyen bir Allah vardır. 
Herkes hataya düşer. Onun için bu konuda taki-
bedilecek istikametin her şeyden evvel Yüce Mec
lisin sarih tasvibinden geçmesi ve hedefin bütün 
şartları ile malûm ve sabit kalması zarureti kar
şısındayız. Meselenin halimdeki müşkilât aşikâr
dır. Fakat güçlükler aşılmaz değildir. Kıbrıs dâ
vası ilk patladığı zamanlarda Ada'da yine bin
lerce kişilik E OKA cı kuvvet vardı. Üstelik ta
karrür etmiş bir nizam da yoktu. Müdahalelere 
hak veren anlaşmalar, muahedeler ortada bulun
muyordu. Öyle iken Makarios, masa başına otur
tulmuş ve bugün muhafazasına uğraştığımız hak
lar elde edilmiştir. Türk Milletinin nüfuz ve iti
barı böylesine neticelerin istihsaline kaadirdir. 
Makarios bir zamanlar Londra ve Zürich Anlaş
malarında gabin vardır, ben bunları istemiyerek 
imzaladım, diyordu. Vaktiyle Makarios'u gabin 
telâkki ettiği anlaşmalara icbar eden Türk Mil
leti ve Türk Ordusu, bugün eldeki hakların ko
runmasında ve kullanılmasında âciz mi kalacaktır? 
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(Bravo sesleri, alkışlar.) Biz böyle bir mülâhaza

yı kabule müstait değiliz. (Bravo sesleri.) İşte 
bu düşüncelerle diyoruz, Hükümet Londra ve 
Zürich Anlaşmaları dışında bir hal şekli aramak 
için hudutları belli, ölçülü bir görüş şeklini Yü
ce Meclisin tasvibinden geçirerek çare aramak 
yoluna girdiği takdirde mesele üzerindeki müna
kaşaların iç cephesi sükûna kavuşacaktır. 

Bize mütemadiyen yöneltilen bir tariz vardır. 
Hep tenkid ediyorsunuz, meselenin hal şeklini, 
kendi görüşünüzü ortaya koymuyorsunuz. Bu id
diaya da cevap vermek isteriz: 

Muhterem arkadaşlar, muhalefetler tenkid ey
ledikleri meselelerin ne yolda halli icabedcceğini 
ortaya koymakla görevli, hattâ yetkili değildir
ler. Hükümetçe malûm olan her husus muhale
fetin ıttılaına ulaşamaz. Meselâ, Kıbrıs meselesin
de askerî potansiyelimiz nedir, bilemeyiz. İstan
bul'a dost devletlerin hükümdarları gelir, müza
kereler olur, mahiyetine nüfuz edemeyiz. Uluslar
arası şartlar haklı sebeplerle tamamen açığa vu
rulanı az, meçhulümüz kalır. Bu durum karşısın
da bu iş en iyi şekilde ancak şöyle hallolabilir 
demek mümkün müdür? Sayın Başvekile soruyo
ruz, 1950 - 1960 yılları arasında 10 yıl muhale
fette bulundunuz. Çok acı, belki de haklı tenkid 
ve hücumlarınız oldu. Hangisinde bir hal yolu 
gösterdiniz, hangi meseleyi, ben şöyle yapardım 
diye buyurdunuz? (Bravo sesleri.) Muhalefet 
kendisince malûm olan olaylardaki hataları de
ğerlendirerek, Hükümeti irşat ve ikaza, onu doğ
ru yola itmeye çalışır? Sayın Başvekil lütfedip, 
mâruzâtımızın başında işaret ettiğimiz gibi, bi
zimle tam ve sıkı bir iş birliği yapmış olsalardı 
onlarca malûm olanlarda bizim de ıttılaımıza gir
seydi, belki de en iyi yüreklerimizle kendilerine 
görüşlerimizi arz eder, yahut mutabakata düşer
dik. Hükümetin ne yaptığını, nereye gittiğini bir 
türlü kestiremiyen bir muhalefet, bugün bile taf-
silen izahına çalıştığımız sebeplerle, hangi istika
mette inkişaf edeceği hâlâ vuzuhu ile taayyün 
etmemiş bir Hükümet politikası karşısında işin 
doğrusu budur demek imkânına mâlik midir? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sabrınızı çok harcadık. Müsamahanıza sığına

rak son bir hususa temas ile yüksek huzurlarınız
dan ayrılacağız. 

Bize böylesine nazik bir devrede buhran ya
ratacak davranışlara girmeden evvel muhtemel 
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buhranları çözmeye hazır olduğumımı İfade etme
lisiniz, bu cihete niye dokun muyorsunuz, diyor
lar. Genel görüşmelerin açılması sırasında ve bi
dayette de arz ettiğimiz gibi haklı bir dâvayı sa
vunurken her yönden ehli salip devrini andırır
casına haksız hücumlara mâruz kalan ve bu gün 
Türkiye Cumhuriyetini temsil eden Hükümeti
mizi içten hırpalamaya, zayıflatmaya çalışmak 
hayalimizden geçmez. (Bravo sesleri.) Bunu dü
şünen Türk evlâdı bu yurtta yoktur. (Bravo ses
leri.) Biz dâvaya işaret eylediğimiz hatalarına 
rağmen angaje olmuş bir Hükümeti Millet Mec
lisinin itimadı uhdesinde kaldıkça bütün partizan 
hislerden sıyrılarak başarılı görmenin duası ve el
den gelen müzaheretin esirgenmemesi hislerinin 
millî şuuru içindeyiz. (Bravo sesleri.) Tenkidlc-
rimiz taşıdığımız millet vebalinin bize yüklediği 
vecibelerin edasından ibarettir. Ama Yüce Mec
lis, Hükümeti ehil görmezse veya Hükümet ken
disini yeterli bulmazsa bize teveccüh edecek va
zifeleri şeref ve liyakatla edaya her an hazır bu
lunuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar.) Adalet Parti
si ne mevcut Hükümetleri korumaya mecbur, ne 
de buhranların halline memur bir siyasi teşekkül 
değildir. İktidardan kaçan veya ürken siyasi 
teşekküllerin âkibeti zevaldir. Adalet Partisi için
de bu gerçeğin dışına çıkmış bir fert bulamıya-
caksmız. Ama ortada bir Hükümet mevcut ve 
ayakta iken meydana dikilip hali ihtizarda bir 
hastanın başucunda in İrasını paylaşmaya kalkış-
mışçasına, biz Hükümete hazırız gibi beyanlara 
yeltenmek hem siyasi mücamel enin dışında, hem 
de, bu buhranlı devrenin şartlarına aykırı bir 
davranış olur. (Bravo sesleri, alkışlar.) Biz İnö
nü Hükümetinin geçmiş hatalardan ders alarak 
demokratik ve doğru yollardan ayrılmadan Kıb
rıs dâvasını millet hayrına intaç etmesinin ümit 
ve intizarı içindeyiz. Ama bu yolda bize bir va
zife terettübederse, her Türk Hükümeti gibi, açık 
yürek ve tam bir ehliyetle hazır olduğumuzu ifa
de eylemek de bizim için bir memleket ve şeref 
borcudur. 

Yüce Senatoyu A. P. (İrupu adına hürmetle 
selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyorum. (Şid
detli ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — O. II. P. (h-upu adına Sayın 
Mehmet Ilazer. 

MEHMET IIAZER (Kare) — Muhterem 
arkadaşlarım, malûm bulunduğu üzere Hükü-
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metin Kıbrıs politikası her cephesiyle Millet 
Meclisinde tartışılmış, konuşul muş ve bir ne
ticeye bağlanmıştır. Yüce Heyetinizde de bugün 
ve daha evvel takrir sahipleri ve grup sözcü
leri görüşlerini etraflıca ifade etmişlerdir. Bu 
sebeple C. II. P. KSenato Grupu meselenin de
taylarına girmeden, sadece Kıbrıs politikası
nın umumi esasları üzerinde ve Hükümetin bu 
yoldaki tutumu etrafında bir iki esaslı noktayı 
tesbitle iktifa edecektir. 

Yüksek Heyetçe de hatırlanacağı veçhile bu
gün iş başında bulunan Hükümet Kıbrıs hâdi
sesinin patlak vermesi sırasında kurulmuş ve 
o günden beri Kıbrıs dâvasını her meselenin 
önüne ve her dâvanın üstüne alarak takibetmiş-
tir. 

Atatürk'den beri millî bir politika olarak ta-
kibedegeldiğimiz muahedelere sadakat, anlaşma
lara riayet prensibi bugünkü Hükümetin de 
rehberi olmuştur. Enternasyonal bir ihtilâfı 
sulh yolu ile halletmeye çalışmak gayretleri de 
bu prensipten ilham alan bir tutumdur. Bu poli
tika emrivakilerle anlaşmaların tek taraflı ihlâ
lini sureti kafiyede reddeden ve bu kabil hare
ketleri savaş sebebi sayan bir politikadır. Kıb
rıs politikasının umumi esasları evvelâ sulh, 
sonra harb. Her ne pahasına olursa olsun harb, 
diyenlerle bu noktada ayrılıyoruz. Böyle bir 
politikayı korkaklık, basiretsizlikle itham et
mek bâzı mahfillerde itibar görse ve bâzı siyasi 
teşekküllere rey toplasa da millete ve dâvaya 
bir şey kazandırmaz. (Gürültüler) Gerektiğin
de uçaklar göndererek bombardıman yaptıran 
bir Hükümetin tutumu hiçbir zaman korkaklık
la vasıf lanclırılamaz. Her hareketin dünya şart
ları ve bağlı bulunduğumuz manzumenin icap-
lariyle ölçülmesi lâzımgeldiğini, politika saha
sında vazife alan herkesin hesaplaması, düşün
mesi lâzmıgelir. Bugün Kıbrıs gibi bir millî 
dâvayı sokakta, kahvede, kuliste, her yerde sa
dece Hükümeti yıpratma vesilesi olarak kul
lanmak takdir buyuracağınız veçhile bu dâvaya 
hürmet sayılamaz. Kuvvetli Hükümet isteği an
cak işbaşında bulunan Hükümetin takibettiği 
millî dâvalarda onu desteklemekle tahakkuk 
eder. Yoksa kuruluşu hangi esasa dayanırsa 
dayansın, hangi zümreden terekkübederse et
sin, kurulduktan sonra desteklenmiyen her 
Hükümet elbette zayıf düşer. Bugünkü Hükü-
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metin Kıbrıs dâvasında takibettiği politika 
Meclislerden geçmiş anlaşmalara ve Türkiye 
Cumhuriyetinin prensiplerine, teamüllerine uy
gun bir tatbikattır. 

Bir suyu geçmek mecburiyetinde olan bir 
insanın geçit araması ne kadar mantıkî ise, bir 
meseleyi haletmek durumunda olan bir Hükü
metin de teenni ile hareket etmesi o kadar man-
tikidir. 

Bugün Kıbrıs dâvasında Rumların yapmak
ta oldukları tecavüzleri Hükümet başından beri 
telin etmiş ve bunu Birlesimiş Milletlerin ve 
millî teşekküllerin hepsinin huzurunda müda
faa etmiştir. Kıbrıs'ta cereyan eden kanlı olay
ların karşısında Hükümetin güttüğü politika 
ve takibettiği hassasiyeti muhalifiyle muvafıkı 
ile Büyük Millet Meclisleri birçok kereler göz
den geçirmiş tasvibetmiştir. Bir Meclisten gü
ven oyu almış olan bir Hükümetin yeni bir Hü
kümet gelinceye kadar desteklenmesi, bilhassa 
böyle zamanlarda ancak o Hükümete kuvvet ve
rir. Bugün muhalefetin yer yer Hükümet 
aleyhine olan tutum ve durumlarının birçok za
manlar açıkça ifade edilmesi talebedildiği hal
de, talebedilmemesi 'böyle bir ithamın daima bir 
sermaye olarak kullanılması maksadına matuf 
değilse yanlış bir yoldur, muhafeleti bu yan
lış yoldan dönerek millî olan dâvanın başarıl
ması hususunda Hükümeti desteklemesi lâzmı
gelir. Hükümeti desteklemek ne demokratik 
tutuma aykırıdır, ne de iktidar ve muhalefet 
ayrılığını berataraf eden bir tutum olur. Aksi
ne kendi savundukları dâvaya hizmet sayılır. 
Hükümet Kıbrıs politikasında takibettiğini 
fırsat buldukça, lüzum gördükçe ve lüzum 
görüldükçe açıklamıştır. Bundan sonraki ta-
kibedeceklerinin de umumi esaslarını izah et
miştir. Buna rağmen muhalefetle işbirliği ya
pılmadı, muhalefete haber verilmedi iddiaları 
mücerret iddialar halinde kalmaya mahkûmdur. 
Hükümet söylenebilecek her şeyi söylemiş ve po
litikasının umumi esaslarını ela millete mal et
miştir. Evvelâ sulh yolu ile her kapıya başvu
rulacak fakat, sulh imkânları kalmadığı yerde 
de savaş zaruri olacaktır, diye ifade etmiştir 
ve bu savaşın hedefinin Yunanistan olacağını 
Hükümet Başkanının son demecinde ifade et
mesi de kararlı bir Hükümetin açık ve sağlam, 
milletin arzularına uyan bir hareket olarak sav-
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mak lâzımdır. Hiçbir Hükümet milletçe be-
nimsenmiyecek emrivaki leri bir muahedenin 
ioincle kabul elmiyccektir vo edemiyceektir. Bu
nu bugünkü Hükümet Başkanı defaatle rad
yoda ilân etmiş, Mecliste taahhütler halinde ifa
de etmiştir. Bu kadar acık bir politikanın, her 
tarafı didiklenmiş, her tarafı konuşulmuş bir 
politikanın bilinmiyen tarafı kalmaması lâzını-
gelirken, hâlâ muhafeletin «haberimiz yok, 
malûmatımız yok» iddiası, biraz evvelde arz et
tiğim gibi, sadece bir tenkid malzemesi olarak 
bunu muhafaza etmek maksadına matuf olabi
lir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türk Milleti 
muhalefetiyle, iktidarı ile açık bir tehlike ile 
karşı karşıyadır. Gerektiğinde milletle bera
ber bir savaş bizim için bir düğün olabilir, biz 
bunun için hazırlanıyoruz. Fakat savaşa git
meden evvel haklı olmanın esbabını da hazırhı-
mıya mecburuz. İçeriye bunu anlatmak için 
mecburuz, dışarıya bunu anlatmak için mec
buruz. Bunlar yapılmadan evvel daha mesele
nin başında Hükümet bombardımana yel t en
seydi, çıkarmaya teşebbüs etseydi; bugünkü 
kadar haklı olamazdı. Bugünkü haklı duru
munda elinde bulunan her vasıtayı kullanacak 
Hükümeti C. H. P. bu sebeple desteklemekle ve 
ona başarı imkânları sağlamaktadır. Güvenlik 
Konseyi kararlarını dinlemeden, Birleşmiş Mil
letlerle taahhütlerimizi ihlâl ederek yapılacak 
teşebbüslerin mesuliyeti bir Hükümeti yıkmaya 
kâfi gelmez. Bir memleketi de harahedebilir. 
Bu kadar teenni ile hareket etmiş, muahedelere 
sadakat göstermiş haklarını titizlikle müdafaa 
etmiş olan bir Hükümet bugün bu kadar hır
palanırsa dün âni tecavüzlere kalkışmış olsay
dı belki de bugün daha çok itham edilebilirdi. 
Bu Hükümet korkmadan, milletin nef'ine olan 
her tedbiri almaya kararlı olduğunu bugüne ka
dar olan tutumu ile ispat etmiştir. Ne kaçırıl
mış bir fırsat var, ne de elden kaçmış fırsatlar 
manzumesi vardır. Bilâkis fırsatların yaratıl
ması için her çareye başvurmuş ve her tedbire1 

başvurmuştur. Ve nihayet bir dünya içinde ve 
Birleşmiş Milletler nizamı içinde bulunduğumu
zu hesabetmeye mecburuz arkadaşlar. Bu se
beple, bugüne kadar Hükümetin tutumunda 
ağır görülebilen, tenkid edilebilen noktalar ol
sa bile, umumi esaslarında millî menfaatlere uy
gun bir politika olduğunu kabul etmek lâzım, 
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Sayın Yeni Türkiye Partisi Genci Başkanı 

dünkü görüşmelerinde ve evvelki gün sarahatle 
Hükümet politikasını umumi esaslariyle tasvib-
ediyoruz dediler. Ve sadece Hükümetin terek
küp tarzına itirazla yetindiler. Diğer partiler
de böyle vazıh, böyle sarih bir beyan bulama
dık. Halbuki bugün muhalefet partilerinin bü
yük' ekseriyeti teşkil ettiğini ifade eden Adalet 
Partisinin bu mevzuda bugüne kadar söylenmiş 
sarih bir beyanı yoktur ve bu sarahat olmadığı 
için de kendisi kendi grupunu da tatmin edeme
mektedir. Efkârı umum iyeyi de şüphe ve te
reddüt içinde bırakmaktadır. (Gürültüler) 

FİKRET TFRHANGİL (Aydın) — Tatmin 
olduk. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sizin tat
min edilmiş olmanız mümkündür ama, tatmin 
edilmemiş arkadaşlarınızın da bulunduğunu bi
liyorum, ben. 
Bu itibarla Adalet Partisi mesuliyeti almak 

istiyorsa, Adalet Partisinin sarih bir fikri 
var ise Millet huzurunda, açıklamaya mecbur
dur. Aksi takdirde bu ithamları, bu iddiaları 
sadece bir polemik mevzuu olabilir, bir politi
ka sermayesi olabilir. Türk Milletinin huzu
runda C. TL P. Senato Grupu olarak tekrar ifa
de ve ilân ediyoruz. Sulh yollariyle haklarımı
zı tahakkuk ettirmeye çalışacağız. Fakat her 
şeye rağmen sulha razı olmıyaeağız. Sulh millî 
şerefimize, millî haysiyetimize uygun neticelere 
götürürse onun yanındayız. Aksi takdirde ken
di gücümüzle, kendi kuvvetimizle haklarımızı 
almaya kararlıyız ve bu hususta da imanlı bu
lunmaktayız. Bu sebeplerle Hükümetin Kıbrıs 
politikasında takibettiği tutumun, bundan son
ra başarıya erişecek bir politika olduğunu ka
imi ediyor ve tasvibediyoruz. C H. P. Senato 
Grupu olarak Yüksek Heyetinizi, saygı ile se-
1 â m 1 arı m. (A1 ki şl ar) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanı Kontenjan 
Grupu adına Sayın Âmil Artus; buyurun. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÂMİL AR-
TIJS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. Kontenjan Senato 
Grupunun, Kıbrıs konusunda bugüne kadar 
Hükümetin izlediği politika ile bundan sonra 
izlemesini uygun gördüğü politika hakkında, ki-
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saca görüşlerini ifade etmek üzere yüksek İmzıı- ı 
runuza çıkmış bulunuyorum. j 

Kıbrıs uyuşmazlığı bugün sekiz ayını ta
mamlamış, dokuzuncu ayma basmıştır. Bu 
uyuşmazlığın geçirdiği muhtelif safhalar Yük
sek Senatonun malûmu olduğu için onları tek
rar edecek değiliz. Türk kamu, oyu aylardan 
beri Kıbrıs'ta soydaşlarımıza uygulanan zulüm 
ve şiddet hareketlerini ve iktisadi ablukayı bü
yük bir üzüntü ve nefretle izlemekte ve her ge
çen gün sabrı biraz daha taşmaktadır. Birleş
miş Milletler tarafından Barış (îücünün Adaya 
gönderilmiş olmasına hattâ 8 ve 9 Ağustos 
günlerinde giriştiğimiz hava bombardımanları
na rağmen Adada zaman zaman Rum saldırıla
rının ve özellikle Türkleri aç ve susuz bıraka
rak teslim olmaya ve Enoııisi kabul etmeye zor
lamak teşebbüsünün devam ettiği bilinmekte
dir. Türk alayında hizmet sürelerini bitirmiş 
olanların 31 Ağustosta yurda getirilmeleri ve 
yerlerine yeni asker gönderilmesi gerekirken 
Kıbrıslı Kum idarecilerin buna müsaade etmemek 
suretiyle andlaşmaları bir kere daha ihlâl ettik
leri dünya kamu oyunun malûmudur. Hukuka 
ve anlaşmalara aykırı olan bütün bu hareket
ler karşısında, dünya barışını korumak, Yu
nanistan'la aramızda silâhlı bir çatışmanın çık
masını önlemek ve bu suretle NATO'nun Cİü-
ney - Doğu kanadının kopmasına mâni olmak ve 
memleketimizi bir harb âfetinden korumak dü
şünceleri ile de olsa, andlaşmalarm bize tanı
dığı müdahale hakkının Hükümetçe bugüne ka
dar kullanılmamış olması, hele bombardıman
lar sırasında Adaya bir miktar asker çıkarıl
mamış bulunması tenkid konusu olmuştur. Hü
kümetin mütaaddit defalar çıkarma yapmaya 
hazırlandığı, fakat her defasında Amerika ta
rafından, uzlaşmazlığın barış yolu ile halli 
ümit ve imkânlarının tamamen tükenmediği ge
rekçesiyle, bu teşebbüslerden vazgeçirildiği bu
gün herkesçe bilinen bir hakikattir. Amerika'
nın bu dostça telkinleriyle mânevi bir sorumlu
luk altına girdiği ve bu sebeple uzlaşmazlığın 
barış yolu ile halli için sonuna kadar gayret 
sarf etmesi gerektiği kanısındayız. 

Kıbrıs uzlaşmazlığında Yunanistan Adaya 
on bin kadar asker sokmuş olmasına ve Rum
ların askerî bakımdan Adada daha avantajlı 
bir durumda bulunmalarına rağmen Türk mu-
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i kavemet yuvalarının bugüne kadar korunmuş 
I olmaları ve Adanın Türkiye'ye yakınlığı ve Yu

nanistan'a uzaklığı sebebiyle askerî bakımdan 
Zürih ve Londra and! aşmaların m yürürlükte 
o ulunduk! arı Amerika ve ingiltere tarafından 
kabul edilmiş ve bunları değiştiren ve Enosisi 
kabı;! eden milletlerarası hiçbir vesika vücut 
bulmamış olmasına göre hukukî bakımdan Tür
kiye henüz bütün imkânları kaybetmiş değildir. 
İşte bu sebeple Hükümetin bugüne kadar ba
rışçı yollardan uzlaşmazlığın halli için izlediği 
politikayı esas itibariyle tasvibediyoruz. 

Cenevre görüşmelerinin son safhasında, Yu
nanistan'ın uzlaşmazlığı karşısında, Yunan tek
lifi olan Adada 25 - 30 yıl süre ile bize kiralık 
bir üs verilmesi yolundaki tezi Amerika'nın 
Türkiye'ye ulaştırmakla kalmıyarak bunun ka
bulü için İsrar etmesinin Türk kamu oyunda 
haklı olarak büyük üzüntü ve tepkilere sebebol-
duğu bilinen bir hakikattir. Fakat biz, Türk Mil
letinin çok hassas olduğu bu meselede Amerika'
nın yaptığı hatayı anlıyacağı ve bundan sonraki 
teşebbüslerinde daha âdil ve realist bir yol ta-
kibedeceği kanısındayız. 

Nitekim bugün Waşington'dan gelen haber
ler, Amerika Hükümetinin Adada bulunan 10 
bin Yunan askerinin, Yunanistan tarafından 
anlaşmanın verdiği Adaya tek taraflı olarak, 
müdahale hakkının kullanılması diye kabul edil
diğini ifade etmektedir. Eğer bu haber doğru 
ise Amerikan Hariciyesinin Kıbrıs dâvasında 
hakikatleri olduğu gibi görmek yolunda ilk adı
mı attığını ve bunun anlaşmazlığın bundan son
raki inkişafında Hükümetimize müsait bir du
rum sağlıyacağmı kabul etmek ieabeder. 

Kıbrıs hakkında bundan sonra izlenecek po
litikaya gelince: Önümüzdeki günlerde Hükü
metin Kıbrıs uzlaşmazlığını barış yolu ile hal
letmek için gayret sarfına devam etmesi yerin
dedir. Ancak, Türk Cemaatinin iktisadi ablu
ka yüzünden gayet kötü hayat şartları içinde 
yaşadığı ve mukavemetinin gittikçe azaldığı ve 
bu durumu daha da ağırlaştıracak olan kışın 
yaklaştığı göz önünde tutularak, uzlaşmazlığın 
barış yolu ile halli için önümüzde çok kısa bir 
zaman kaldığını hatırlatmak isteriz. Bundan 
sonra her ^aeen gün bizim aleyhimize olabilir. 

Türkiye'nin güvenliği ile Kıbrıs Türkleri'nin 
güvenliklerini hak ve menfaatlerini koruyacak 
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devamlı bir hal şeklinin sağlanmasına çalışıl ma
sı .yerinde olur. Enosisin ilânı halinde müdaha
le hakkının derhal kullanılması, Adadaki Türk 
Cemaatine karşı yeni tarruzlarm yöneltilmesi 
takdirinde hava bombardımanları ile, olmadığı 
takdirde müdahale hakkımızı kullanarak bunla
rın önlenmesi hakkındaki Hükümet görüşünü 
destekliyoruz. 

Tarih boyunca çok tecrübe görmüş, büyük 
badirelerden ve ölüm - kalım savaşlarından geç
miş olan Büyük Türk Milleti, bu dâvada da 
haklarını çiğnetmemek, şeref ve itibarını zedelet
memek kararı içindedir. Şalisi ihtiraslarla göz
leri dönmüş olan Rum idarecilerin devamlı tah
riklere giriştikleri meydandadır. Onların şu
ursuzca tahriklerine karşı dünya barışını koru
mak ve bir harbin facialarından aziz vatanımı
zı esirgemek için insan üstü bir sabır ve taham
mül gösterilmiştir. Fakat karşımızdakiler şu
nu bilmelidirler ki, sabrımızın bir sınırı vardır 
ve Türk Milleti haklarını çiğnetmemek için ge
rektiğinde silâha sarılmakta bugüne kadar tered-
düdctmediği gibi bugün de tereddüdetmiyecek-
tir. Dost - düşman herkesin şimdiden bunu böy
le bilmesinde fayda vardır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi Hükümete söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Hükümet Başkanı. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Mil
letvekili) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Genel görüşme Yüce Senatoda açılmıştır, ruhi
lerden beri Kıbrıs meselesi üzerinde Parlâmen
tonun noktainazarı her safhada söylenmektedir 
Görüşmeler daha evvel Senatoda açılmış olduğu 
halde, müzekereler geniş safhada ilk önce Millet 
Meclisinde cereyan etti. Bununla beraber Sena
todaki görüşmeler Kıbrıs dâvasında Türkiye'nin 
noktainazarının geniş bir şekilde anlaşılması için 
yeni imkânlar verecektir; bu kanaatteyim. Hü
kümet müzakerelere bu açıdan etraflı çalışarak 
gelmiştir. Eğer Senato müsaade ederse görüşme
lere Dışişleri Bakanımız, Birleşmiş Milletler, hu-
hukî saha, Hükümet politikası ve etrafiyle nâzik 
meseleler üzerinde geniş tahlilleri Senatoya arz 
etsin. Ondan sonra gene Başbakan olarak bu 
müzakereleri politik sahada tekrar toplayıp söy
lemek için sizlerden izin istiyeceğim. Şimdi Dışiş
leri Bakanımıza Hükümet adına söz vermenizi 
rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

URKİN — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun muhterem üyeleri, Sayın Başbakanımızın 
4 Eylül tarihinde Kıbrıs konusundaki son geliş
meleri ve bu gelişmeler muvacehesinde Hüküme
timizin güttüğü politikayı Senatoya izah etmiş
lerdir. Ben şimdi sayın senatörlerin genel görüş
me sırasında ifade buyurdukları hususları göz 
önünde bulundurarak, mütemmim izahat verece
ğim, 

Bu maruzatta bulunurken Millet Meclisimle 
ve Senatoda cereyan eden görüşmeler ışığında 
bâzı hususlarda beliren tereddütlere cevap vermek 
maksadiyle 4 Mart tarihli Güvenlik Konseyi Ka
rarının mahiyetine, <S ve f) Ağustos tarihlerinde 
Kıbrıs'ta giriştiğimiz hava harekâtının sınırlı ol
masının sebeplerine, değiştirme Birliği meselesi
ne ve Cenevre müzakerelerine değineceğim. 

Bildiğiniz gibi bugün Kıbrıs'ta sulh ve sü
kûnu korumak ve Ada'da normal şartları kur
makla görevli bir Birleşmiş Milletler Kuvvetinin 
mevcudiyeti 4 Mart 1964 tarihinde Güvenlik 
Konseyinde alman Karara dayanmaktadır. Bir
leşmiş Milletler Kuvveti, yetkilerinin, başından 
itibaren, maalesef bizim arzu ettiğimiz sarahatte 
olmaması sebebiyle, gereği gibi vazife ifa ede
memiş, Türk'lere karşı Rum saldırılarını tam 
mânasiyle önliyememiş ve soydaşlarımıza reva 
görülen gayriinsani iktisadi ablukaya mâni ola
mamıştır. Bu yetkilerin ihtiyaçlara kifayet ede
cek şekilde anlaşılması veya genişletilmesi için 
tarafımızdan ısrarla bir diplomatik faaliyet sarf 
edilmiş ve edilmektedir. Bu meseleyi birkaç gün 
sonra toplanacak olan Güvenlik Konseyinde bü
tün ehcmmiyetiyle tekrar ele alacağız. Ancak, 
hazan ileri sürüldüğü gibi, 4 Mart tarihli Kararın 
bizatihi Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin Maka-
rios idaresinin emrine verilmesi gibi bir neticeye 
yol açtığı doğru değildir. Bu karar, «Kıbrıs 
Hükümeti» nden bahsetmektedir. Kıbrıs Hükü
meti ise Anayasa mucibince teşekkül etmiş olan 
ve Rum unsurlarından olduğu kadar Türk un
surlarından da müteşekkil bulunan bir Hükümet
tir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi müza
kerelerinde büyük ekseriyet Andlaşmalarm tek 
taraflı olarak değiştirilmiyeeeğini açıkça beyan 
etmek suretiyle andlaşmalarm meriyeti keyfiye
tini teyidetmistir. Alman kararda, andlaşma-
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larm muteberliğinin her hangi bir surette zede
lendiğine delâlet edebilecek hiç bir hüküm veya 
ifade yoktur. Nihayet konseyde hiç bir üye Gü
venlik Konseyinin andlaşmalan tadile yetkisi 
olduğuna dair bir görüş de ileri sürmüş değildir. 
Kıkrıs Hükümeti tâbirinden Anayasa dairesinde 
bir Hükümet anlamak gerektiği hususu da tatbi
katta bertaraf edilmiş değildir. Nitekim, Gü
venlik Konseyi önünde Türk Cemaat Meclisi Baş
kanı Rauf Denştaş'a söz verilmesi, Birleşmiş Mil
letler Kuvvetleri kumandanının ve genel sekre
ter siyasi temsilcisinin Başpiskopos Makarios'la 
olduğu kadar Cumhurbaşkan Muavini sıfatiylc 
Dr. Fazıl Küçükle de temas ve istişarelerde bu
lunmaları bu anlayışı teyidedecek mahiyettedir. 
Gerçi Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Kuvvetleri
nin icraatı, biraz evvel söylediğim gibi, kuvvetin 
yetkilerinin Birleşmiş Milletler sorumlularınca 
bizim görüşümüze tamamiyle uygun olarak geniş 
şekilde tefsir edilememesi sebebiyle tatminkâr ola
mamıştır. Bununla beraber, Birleşmiş Milletler 
Kuvvetinin Kıbrıs'ta Rumların Türk Cemaatinin 
mukavemetini kırmak emellerini yerine getirmek 
üzere Makarios idaresiyle işibirlıiği ya.ptığı da 
iddia olunamaz. Bilakis Ruamların bu istika
metteki teşebbüs ve icraatına (karşı (Birleşmiş 
Milletler (kuvveti, arzu ettiğimliz (kesinlik ve 
nitelikte oknıaınıakla beraber, tepki göstermiş
tir. Hattâ St. Hikrdon (tecavüzünde Birleş
miş Milletler, Rum sorumlularını alenen ten-
kid ve (takbih 'de etmişlerdir. 

Gerdi Mecliste, gerek Senatoda Kıbnıs'a ne
den şümullü bir askeri müdahale yapılmadığı 
konusu üzerinde ısrarla durulmuştur. Daha 
evvel ivukuibulan bir .gizlii celsede, Sayın Baş
bakanımız Hükümetimizin ciddî olarak (bir
kaç kesre girişmek istediği müdahale hareketlin
den ne sebeplerle vazgeçilmek dunum unda ka
lındığını (teferruaıtiyle izah etmişti. Sayın Hü
kümet Başkanının açıkladığı g'ibi, 'müdahale 
hareketinim istinadedeceği Garanti Andlaşması 
bir taraftan bu .müdahaleyi birtakım tahdit
lere bağlamış, düğer taraftan ıböyle bir iba.re-
ketin sıüpriz mahiyetinde süratle muvaffak ol
ması için âni bir şekilde tahakkuk ettirilmesi 
iıııkânlamnı selbeıtmiştir. Tek taraflı müdaha
lede bulunmadan evvel diğer iki teiminatçı 
Devletle istişareler yapmak ve müşterek (bir 
hattı hareket imkânı olup olmadığını âzami 
derecede araştırmak gerekmektedir. Diğer 
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taraftan, ıbugünlkü Dünyada, bağlı olduğumuz: 
ittifak sistemdenim, .milletlerarası münasebet -
lerin mudil anaıhiyetini, Dünya sulhunüin mu
ayyen bir sahada vufculbulacak bir ihtilâtm 
genişleımesi suretiyle çok ağır bir tehdit altında 
kalabilmesi ihtimalimi, Birleşmiş Milletlerin 
siyasi ve mânevi alanlarda, icra edebileceği taz
yikleri göz önünde (bulundurmak gereklidir. 
Bugünkü Dünya şartları altında Amerika gibi 
en kudretli nükleer ve konvaiLS-iyonel silâhlara 
ımaiik bir Devlet dahi askerî kudretini teenni 
ve ölçü ile kullanmak 'zorunluğımdadu'. Ame
rika, 'bugün Vietnam'da .güittikçe tereddi eltmek 
istidadım 'gösteren bir (buhranın içnnde bulun
duğu halde katı ncıtice elde etmek için Kuzey 
Viieftînam'a karşı şümullü bir askerî harekâta 
girişmekten .sakınmaktadır. Amerika'nın haya
da menfaatlerinin korunması nida azimde teen
niyi (birleştirdiğini Küiba krizimde hepim HİK en 
yakın şekilde müşahede etmiş bulunuyoruz. 1962 
Ekimindeki Küba ıbuıhram sırasında, Aımerika 
Küba'dan Sovyelt füzelerinim çekdlm esimi sağ-
lamıış, fakat 7 - S bin kişi kadar olan. Sovyet 
askerî personelinin Küba'da kalma«ına karşı 
hemen harekete geçmıomiş ve bu işi mıikafcere-
reler yoluyla hallotımeyi tercih eylemiştir. Bu
gün Dünyada şüphe yak ki diğer bâzı Devlet
ler de büyük meselelerine silâhla çare bulmak 
imfeâ nlarina an aliiıkt i r 1 e r. 

Ancak .bölgesel ihtilâflarnı yayılarak zincir-
lemıe etkilerle nükleer ıbir savaşa kayılması teh
likesi karşısında bu imıkân sınırlı kalmaktadır. 
Kubrııs meselesine gelince, Sovyetler (Birliğinim 
tarafımızdan askerî bir çıkarmayı istilâ hare
keti olarak (telâkki etmesi ıvaziyete taıb'iatiyle 
hususi bir nezaket vermiştir. Hükümetin bü-
Itün bu unsurları bir tarafa (bırakarak sonu 
/belli olmayan ıbir maceraya at dm ası tasavvur 
edilemezdi. 

Aynı sureltle S ve 9 Ağustos tarihlerimde ya
pılan hava harekâtınım mahdut kalması da teıı-
kid edilmiştir. Halbuki şu hususu bclirtımek ge
rektir (M, 8 ve 9 Ağustos (tarihlerindeki hava 
harekâtı sınırlı olduğu ve diplomatik zemin 
evvelden iyice hazırlandığı içindir ki bu hare
kât (başarılı olmuş ve Birleşmiş Milletlerde 
Türkiyenin takbih edilmesi giibi ıbir duruma 
mahal bırakılmamıştır. 

Karşı tarafça fiilen ateş kesildikten ve du-
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ruın Birleşmiş, Milletlerce teyidolunduktan sonra, i 
bombardımanın devanı ettirilmesi halinde, Cü-
•venlik Konseyindeki havanın ve tutumun aley
himize dönmesi ve bizi takbih eden bir karara 
tevessül edilmesi gibi bir durumla karşılaşma
mız mukadderdir. O takdirde aylardan beri bü
tün Dünya el'kârı umumiyesinde lehimize hâsıl 
olmuş bulunan sempati ve anlayışı kaybetme 
tehlikesi ortaya çıkacaktı. Bu ihtimallerin ta
hakkuku halinde davamızın uğramış olacağı za
rar izaha hacet göstremiyecek kadar açıktır. Ay
rıca, Güvenlik Konseyinin çağrısına rağmen 
bombardımana devam etmek, Milletlerarası alan
da çok daha ciddî ihtilâflara da sebebiyet vere
cekti. Bu ihtilâflar dolay isiyle bombardımanı 
durdurmamak prestijimize, millî menfaatlerimi
ze ve Kıbrıs dâvamıza zarar verirdi. Milletler
arası münasebetlerin inceliklerine vâkıf ve bun
ları lâyıkı veçhile değerlendirdiklerinden şüphe 
etmediğim arkadaşlarım, silâhlı müdahalede bu
lunup da Birleşmiş Milletlerce ateş keşten baş-
!ka bir talep ve itaba mâruz kalmamak gibi bir 
sonucun, ancak, Hükümetimizin her hareketini 
azami hassasiyetle hukuka istinadettirmesi ve Mil
letlerarası tepkileri tam bir teşhisle vaktinde öl
çebilmesi sayesinde mümkün olduğunu şüphesiz 
ki takdir edeceklerdir. Birleşmiş Milletlerde 
benzeri bir durumu bulmak güçtür. Nitekim 
dünyaca tanınmış yorumcular 'bu ölçülü ve mü
essir hareketi «diplomasinin yararına sınırlı bir 
kuvvet istimalinin» başarılı bir örneği olarak 
göstermişlerdir. 

Arkadaşlarımız Acheson plânı üzerinde de 
durdular ve bâzıları bu plânın kabul edilmesinin 
bir hata olduğunu, bir çırpıda bütün haklarımı
zın terk edildiğini söylediler. Cenevre görüşme
lerindeki delegemiz Millet Meclisi Dışişleri Ko
misyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Nihat 
Erim arkadaşımız Millet Meclisinde C. H. P. 
Grupu adına yaptığı görüşmede bu konuda ay
dınlatıcı bilgi vermiştir. Bu izahlara ilâve edile
cek fazla bir şey bulunduğunu zannetmiyorum. 
Gerçekten, Hükümetimiz, Makarios'un Kıbrıs 
Anayasasını ve Andlaşmalarmı ihlâle ilk teşeb
büs ettiği andan itibaren, Zürih ve Londra An
laşmalarının nı er'i olduğunu ve bu sebeple Ma
karios'un hukuk dışında hareket ettiğini, Tür
kiye'nin ve Türk Cemaatinin haklarını tesbit 
eden anlaşmalara ve Anayasaya kati surette ria
yet lâzım geldiğini daima savunmuştur. Bu iti

barla haklarımızdan vazgeçmek bahis mevzuu 
değildir. Biz bugünkü hukukî düzenin yeni bir 
düzenle değiştirilip değiştirilemiyeceği konu
sunda müzakereye girmiş bulunuyoruz. Anlaşma 
voliyle menfaatlerimizi ve haklarımızı koruya
cak yeni bir düzen elde edemezsek eski hukukî 
düzen baki kalır. Zürih ve Londra Andlaşmaları 
ile elde ettiğimiz haklardan peşinen feragat ka
fiyen bahis konusu değildir. 

Şimdi bütün mesele müzakere; zemini olarak 
kabul ettiğimiz ilk Acheson plânının Zürih ve 
Londra Anlaşmalarına nisbetle ve barış yoliyle 
varılabilecek :bir anlaşma niteliğini muhafaza 
ettikçe Türkiye'nin güvenlik menfaatlerini ve 
Türk Cemaatinin haklarını gereği gibi koruyup 
koruyamıyaeağını tâyin etmektir. Biz ilk Ache
son plânının, Kıbrıs'ta bizim hükümranlığımıza 
terk edilecek arazinin başta Türkiye'nin güven
lik unsuru olmak üzere ihtiyaçlarımıza kifayet 
edecek şekilde tesbit edildiği takdirde tatmin
kâr bir hal tarzı için bir müzâkere esası teşkil 
edebileceği düşüncesindeyiz. Bu plâna göre, bir 
kere güvenlik ihtiyaçlarımız bakımından her 
hangi bir tahdide bağlı olmıyacak vüsatte bir 
askerî kuvveti Ada'da bulundurabilmiş ve bu 
suretle. Akdeniz'deki önemli muvasala yollarımı
zı korumak imkânını elde etmiş olacağız. Ayrı
ca, böyle bir askerî kuvvetin Ada'da mevcudiye
ti Kıbrıslı soydaşlarımızın yeni düzende tâyin 
edilecek haklarının ve güvenliğinin fiilî ve mü
essir teminatını teşkil edecektir. Diğer taraftan, 
aynı plânda, Türk cemaatine geniş ha'klar tanın
makta ve; Türklerin kanton idaresi şeklinde şü
mullü bir muhtariyete sahibolmaları da derpiş 
edilmektedir. Jlk Acheson planındaki esaslar da
iresinde tekemmül ettirilebilecek bir anlaşma ile, 
Türk cemaatine, Zürih ve Londra. Anlaşma bi
riyle tanınmış olan seli' - govermeııt hakları 
mahfuz kalacak ve üstelik bu haklar fiilî bakım
dan daha geniş teminata kavuşmuş olacaktır. Bu 
sebepledir ki, Hükümetimiz bu plânı müzake
re zemini olarak kabul etmeyi uygun bulmuş
tur. Şüphesiz gerek hükümranlığımıza terkini 
istediğimiz arazi vüsati gerek Kıbrıs Türkleri
nin can ve mal emniyetini sağlamak için zaruri 
gördüğümüz teminat evvel ve ahir söylediğimiz 
halihazır ihtiyaçlara cevap verecek mahiyette 
olmalıdır. 

Aynı konu ile ilgili olarak taksim, federas
yon nihayet ilk Acheson plânı arasında Hiikü-
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metimizin bocaladığı ve kati bir hedef tesbit et
mediği ileri sürülmüştür. Oysa bizim hedefimiz 
bellidir. Gayemiz Zürih ve Londra Anlaşmaları 
ile elde ettiğimiz haklar ve bunların tatbikatta
ki sonuçları da göz önünde bulundurularak, Tür
kiye'nin güvenliğinin sağlanması ve cemaatimi
zin haklarının ve mevcudiyetinin korunmasıdır. 
Bu hedefleri, lâyıkiyle tahakkuk ettirecek her 
hangi bir formül bizim için makbuldür. Sağla
nacak formülün gerçek garantilerle, nihai bir 
çözüm yolu niteliğini de taşıması ve milletimizi 
iç ve dıştaki gelişme çabalarında yeni buhran
lardan masun bırakması, şüphesiz ki, milletimi
zin ve onun temsilcisi olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin halis dileğidir. 

Müzakerelerde temas edilen bir nokta da, 
Kıbrıs'daki Alayımızın değiştirilmesinin gecik
mesi konusu olmuş ve bu gecikme Hükümetin 
bir za'fı ve tutumunda yeni bir gerileme olarak 
gösterilmiştir. Şimdi müsaadenizle bu konuyu 
da izah edeyim: Kıbrıs'ta, ittifak Andlaşması 
gereğince bulunan Türk Alayının 31 Ağustosta 
kısmen değiştirileceği Kıbrıs Dışişleri Bakan
lığına bildirilmişti. Kumlar bu değiştirmeye 
itiraz etmişler ve ittifak andlaşmasmın münfe
sih olduğu iddiasını sebebolarak ileri sürmüşler
dir. Bunun üzerine Hükümetimiz çok vahim 
ihtilâflar yaratabilecek olan bu durumu Birleş
miş Milletler Genel Sekreterine, müttefiklerimi
ze, NATO Konseyine ve Yunanistan'a bildirmiş
tir. Hükümetimiz bu müracaatı yaparken, alayı 
değiştirme hakkımızın ittifak Andlaşması ve ek 
protokolleri ile tesbit edilmiş olduğunu, Yuna
nistan'ın aynı muahede ve protokoller gereğince 
3 Temmuzda, kendi birliğini değiştirdiğini ve 
Türkiye'nin muahedelerle sahibolduğu bir hak
tan feragat etmesinin beklenmiyeceğini, kati bir 
şekilde ifade etmiştir. Bu ikazımız üzerine, ge
rek Yunanistan, gerek müttefik devletler ve Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri, Makarios nez-
dinde itirazını geri çekmesi için teşebbüse geç
mişler, bu teşebbüslerin neticesine intizamı de, 
bizim değiştirme birliğimizin gönderilmesini, kı
sa bir müddet için geciktirmemizi, rica etmişler
dir. Biz, meselenin çok daha vahim gelişmelere 
meydan vermeden halledilmesi yolundaki gay
retlere bir fırsat vermek maksadiyle, değiştirme 
birliğinin şevkini, bir müddet için geciktirdik. 
Bunu yaparken de andlaşmalar ve ek protokol
lerden doğan hakkımızı mahfuz tuttuğumuzu 
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en açık bir şekilde ifade ettik. Gerçek durum 
budur. 

Mııllıtereım. ar)kadaklarım, 
4 Eylüldeki konuşmasında Sayın Baışbaikaıı 

Kıbrıs Kum İdaresinin ve Yuniauistan'rn bizi 
emrivakilerle karşı karşıya Iburakaıoafe politi
kasını güttüğünü ifade ederek 'bu tutumun 
yaratabileceği vahim neticelere işaret etmiş
lerdir. O tarifli ten, stonraki, sıoıı bir iki gün içe
risinde de Yunanistan, Türkiye'ye karşı menfi 
daıvramisinin ve emrivakilere temayül eden 
politikaısrnıiL yeni bir örneğini dalha vermiş
tir. Yunan Başbakanı, 5 E'ylülde Selanik'te ver
diği bir demeçte, aıçikça ilhak politikasınrn 
şampiyonluğunu yapaıııştır. Buna muvazi ola
rak, Yunanistan Hükümeti, İstanbul'daki Yu
nan uyruikluılaTHiıın tehcir edildiğini ileri sü
rerek Güvenlik Konseyini bu konuda toplan
tıya çağırmıştır. 

Yunanistaın'm milletlerarası alanda sempati 
yaratalbilmek taktiği» ile Güvenlik Konseyine 
ya.ptığii müracaat üzerine derhal harekete 
geçtik. NATO Konseyi neızdindeki deleıgeımize 
talimat göndererelk Konseyi acilen toplantıya 
çağırmasını ve Yunanistan'ın NATO tesanüdü 
ve NATO prensiplerine aykırı hareketinin gö-
ıi'üşülmesini istedik. 

Yunanistan'ını maksadı açıktır. Sorumsuz 
tutumunu ve bizzat kendisinin Kıbrıs ihtilâ
fını vaıhîuı bir mecraya sokmak için sarf et
tiği gayretleri örtmek istemektedir. Yuna
nistan, Makarios'la ıgaye ve hareket birliği yap
mış, Cenevre müzakerelerini baltalamış, 12 
Ada'da 1947 tarihli İtalyan Barlş Andlaşma
sı ile tekellüf ettiği vecîbelere aykırı olarak 

tahşidat yapmış, Batı - Tralkya ve diğer yer
lerde gösterişli askerî hazırlıklara girişmiş, Zü
rih ve Londra Andlaışmalarını ihlâl ederek enlo-
sis politikası talkibetmiş, 10 000 kişilik bir 
knvive'tle Kıbrıs'ı fiilen işgale tevessül eylemiş 
ve Lfı Hay e'de yapılan NATO Nazırlar Toplan
tısında alınan karara rağmen, ihtilâfı ittifak 
çerçevesi içinde 'halletmekten, NATO'yu sars
mak pahasma, kaçınmıştır. İşte bu Yunanis
tan, şimdi de bir mazlum edası ile ve şikâyetçi 
sıfatiyle Güvenlik Konseyinin karşısına çık
maktadır. NATO uezdindeıki Daimî Delegemiz 
»bütün bu hususları Konseyde teıferrualı ile açı
ğa vurmuştur. 
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NATO'daki bu teşebbüsümüze muvaızi ola

nak Birleşmiş Milletler nezdimdeki delege
mize Giürvenlik Konseyini toplantıya çağırması 
için talimat gönderilmiştir. Güvenlik Kon
seyinde, ilk önoe Yunanlıların mıesnetsiz id
dialarını cerhedeeeğiz. Bunu takiben de NATO 
"Konseyinde yaptığımız gibi, Yunanlılardan 
şikâyetlerimizi açıklayacağız. Ayrıca, Birleş
miş Milletler kuvvetlerinin müessir surette va
zife görmesi ve Ada'da emniyetim teessüsü 
için, dalha evvelice yaptığımız tekliflerin müs
pet !bir sonuca bağlanmasını taiebedeceğiz. Bi
lindiği ıgibi, Kıbrıs'ta barış ve güvenliğin te
sis edilememiş ve iktisadi ablukanın tama-
miyîe kaldırıl amam iş olmasının başlıca sebebi 
olarak Güvenlik KJonseyi kararı ile Ada'ya 
gönderilen Barış Gücünün yetkilerinim kifa
yetsizliği ileri sürülmüştür. Hükümetimiz, bida
yetten (beri bu konu üzerimde hassasiyetle dur
muş ve 4 Mart tarihli Güvenlik Konseyi ka
rarı çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Genel 
IS ek ret erinin Barış Gücüne daha fazla yetki 
verebileceği nloktaimazamu ileri sürımüştür. Bi
raz evvel değindiğim gibi, 4 Mart tarihli Kon
sey kararınım bu yetkilerin gereği gibi kuv
vetlendirilmesine kifayet edecek nitelikte öl-
duğıt kamısın'daym Fakat, yaptığraııız bütün 
devamlı ve ısrarlı teşebbüslere rağmen, şim
diye kadar, Birleşmiş Milletlerin sorumlutula-
rını bu ıgıörüşe tamanıiyle imale etmek imkânı 
•maalesef mümkün ol almamıştır. Birleşjmiş 
Milli etler sorumluları, kuvvetim yetkilerinin 
artırılmasıniın ancak Güvenlik Konseyimde 
varılabilecek yeni bir mutabakatla elde edile
bileceği .görüşündedirler. Güvenlik Konseyinde, 
bu mesele ileri sürüldüğü takdirde, bâzı üye
lerin muhalefti ile karşılıaışılıma&ıı ihtimali de 
mevcuttur. Bununla beraber, meselenin bu 
kere, Güvenlik Konseyinde ortaya atılması ve 
\destek 'saığlanmaisı için kesif faaliyet s'ârf etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
'Türkiye'nin izah etmiş olduğum ve bütün 

dünyanın malûmu bulunan hukuka ve adalete 
müstenit tutumunıa rağmen, Kıbrııs meselesin
de Başpiskopos Makarios'um ve Yunan Hükü
metinin .muayyen bin hedefe, her ne pahasına 
olursa olsun, varmak ve bunu emrivakilerle 
kabul' ettirmek yolundaki faaliyetleri dola-
yısiyle vukua gelmiş olan: çok tehlikeli inki

şaflar, Kıbrıslı Türklere ve Türk Milletine ıs
tırap kaynağı! 'olan elim olaylar ve bunlar 
karşısında dostl aramız in tutumları, Meclisin 
ve Senatonun, milletlimizin hislerine tercüman 
olarak, medeni âleme ve bu meyamda tabiî ki, 
evvelâ yakın dost ve müttefiklerimize, haklı 
şikâyetler yöneltmesine yol açmıştır. Bu şikâ
yetlerde, hak ve n'asefetc dikkat edilmesi ve 
ıgerçek durumun iyice değerlendirilmesi, her 
şeyden evvel millî menfaati erimiz icabıdır. Şu
na inanıyionum ki, hakiki ölçülerle hesaba vu-
rulduğundıa, bütün mesele, ittifaklar siyaseti
mizde Hükümetin yürüttüğü politikadan ta
mamen ayrı, yepyeni bir tutum için, sebep, 
ve menfaat bulunup bulunmaidığı konusunu 
sıhhatli bir şekiLde tâyin ve teşhis etmektedir. 
Biz, bulgun dâhil bulunduğumuz ittifak sistem
lerinin ve dostluklarımızın millî menfaatle-
lerimize uıy)gun bulunduğu ve Türk Milletinin,1 

demokrasi ve hürriyet, prensiplerine bağlılığının 
tabiî bir neticesi olduğu kanaatini besli-
yioruz.. Türkiye gero millî idealleri, 
/gerek 'güvenlik nıülâlhaızıatarı bakımından 
'hür dünyanın safımda yer almıştır. Bir 
ittifaliin üyeleri arasında her zaman ,gö-
i'üşı birliği olmaııiıası mümkündür. Keza zaman 
zıaman karşılıklı münasebetlerde taraflardan 
birini inkisara uğratacak güçlükler çıkması 
da imkân dahilindedir. Ancak, ittifakların ger
çek kıymeti ve temel dış politikanın isabeti 
hakkımda hükme varırken çJok sabırlı, itinalı 
olmak uzum vadeli menfaatleri ve hakiki mu-
kardderal birliğimi iyice teşhis ve tâyin edebil
mek lâzımdır. 

(Biz, pıoli't ikam izin bu ölçüler dâhilimde, 
memleketini yüksek menfaatlerine ve Cnmu/hri-
yetin temel îlke ve müesseselerine uygun ola
rak yürütüldüğü! kanaatini, samimi olarak ta
şıyoruz. Muhterem aırkaıdaşlıarıım, gayet iyi bi
lirler ki, dış politika, netice itibariyle pren
sipler mahfuz kalmak suretiyle, bir imkân
lar sanatıdır. Kıbrıs meselesinde, Hükümet ola
rak, memleketimizin âli menfaatlerini daima 
,göa önünde bulundurarak, politik aımızı tâyin 
ettiğimiz ve yürüttüğümüz bir hakikattir. Şi
kâyetler her zaman olmuştur ve yine de ola
caktır. Bütün mesele, bunların gerçek duruma 
ilişkisini sılhhatle tâyindedir. Meselâ, propa
ganda bakımımdan Türkiye'nin daima zayıf 
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olduğu, bizde de pek çok çevrelerde, yaygın 
bir kanaattir. Dâvalarımızı, dertlerimizi kâfi 
derecede vuzuhla anlatamadığımız, nıuhatap-
lariımi'zı ikna edemediğimiz, her günkü şikâ
yet konularından birisidir. Oysa, Yunanistan, 
Ibıı konuda 'bizim hakkımızda tanıamiyle aksi 
(bir kanaattedir. Yunanistan'da, haıttâ iktidara 
nıenisup gazetelerin yakılarına bakarsanız, Kılb-
rıs meselesinde, Türkiye, çlok iyi teşkilâtlandı
rılmış 'bir pnopalganda mekanizmıasına sahiptir. 
Gazete 'bundan telâş ederek Hükümeti uyar
makta ve göriüşüııiü şjöyle sonniçlaındırmakta-
tadur : «fBu balomdan, Birleşmiş Milletlerde 
üye devletlere Helenizm'in haklı olduğuna 
dair talebin, barışa hizmet edeceğine inandı-
rabilmefe için, şimdiden büyük 'gayretler sarf 
etmeliyiz.» 

«Düşman düşmanın halinden anlamaız diyen 
ata sözümıüz vardır. Sanırım şu deyindiğim 
ımisaıl «'ölçü ve isabetli teşhis» konusundaki ti
tizliğini sebeplerini ve faydasını kâfi derecede I 
.göstermektedir. 

Mııhte rem arlk ad aşl a rı m, I 
.ZaiTnediyoruım ki, Kıbrıs politikamıza dair I 

tenkidlere hulûsu niyetle, açıklıkla ve gençök- I 
lere dayanarak mukabele etmiş oluyorum. Biz I 
barış yolunda âzami gayreti sarf etmeye, ba-
riişçı çarelerle Kıbrıs'ta güvenlik ve asayişi 
sağlamaya ve bu ihtilâfa menfaate rimize uıylgun 
nilhai 'bir çiözüm şekli bulmaya âzami derece
de gayret sarıf ediyoruız. Harib musibetini müd -
Hık ve 'barış idealine bağlı Tjir millet için, 
(böyle hareket etmek bir vazifedir. 

Fakat, birçok defalar ifade ettiğim gibi, 
barış ancak adalet ile birlikte olursa bir mâna 
ifade eder. Türk Milleti adalet: peşindedir ve 
haysiyetini, yüksek millî menfaatlerini şeref
siz bir baruşa tercih etmiyecektir. Biz elimiz
den geleni yaptık ve yapıyoruz. Barış veya 
savaş arasında tercih, karşımız d akilere tered- I 
tıübedecektir. 

Sayın Başbakanımız Kıbrıs ihtilâfının bu-
•günkü had derecesine varmasında ve Türk - Yu
man harbi çıkması gibi bir tehlikenin ba<ş-
•göstermesinde, Yunanistan Hükümetinin so
rumluluğunu en Ibariz sekilide ortaya koy
muşlardır. Yunan Hükümeti muahedeleri tanı
mayarak, Makaritos'un Türk Cemaatine karşı 
'giriştiği <gayriin&ana hareketlere şerik olarak 1 
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ve Türkiye'ye: karşı şümullü 'bir tezvir ve if
tira kampanyasına girişerek büyük 'bir me
suliyet yüklemmiş'tir. Yunanistan yapacağı bir 
emrivakinin, Türkiye ile kendisi arasında an-
eak Kıbrıs'ta bir çatışmaya yol açacağını tah
inin ediylorsa en büyük bir hata işlemektedir. 
Böyle bir durura tahaddüs ettiği takdirde, Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki çatışma, Kıb
rıs'a münhasır kalmıyaeak ve iki memleket 
arasında tıopyekûn bir mahiyet alacaktır. Yu
nanistan Kıbrıs'ta fiilî dorumun kendisine 
(üstünlük sağladığı gibi yanliiş bir düşünce
den sakınmalı ve Türkiye ile girişeceği müca
delenin Kıbrıs'a inhisar etmiyeeeğini idrak ey
lem elidir. Ancak böyle bir salim hükme var
dığı takdirdedir ki, Yunanistan kendini kap
tırdığı çok tehlikeli yoldan dönmek imkânını 
bulabilir. 

Bundan sonra takibedilecek hattı!harekete 
fgelin.ee, Başbakanumuz bu hususta da gereken 
izahları vermiştir. Ada'da Türk Cemaatine 
karşı yapılacak tecavüzlere her şekilde ve her 
vasıta, ile mutlaka cevıap verilecektir. Kıb
rıs'ta Türk Silâhlı Knıvıvetlerine yapılalbile-
eek bir tecavüz keza* savaş demek olacak-
tır. Biz durumıumuzu buı şekilde kati olarak 
belirttikten sonna meselenin sıılhçıı yollarla 
bir 'hal çaresine bağlanması imkânlarını araş
tırmakta her zamanki gibi devam edeceğiz. 
Her halükârda silâhlı bir buhran pıatlak ve
rirse buiLiın mesuliyeti Türkiye'ye raci olmıya-
caktır. 

'İzhar buyurduğunuz dikkatten dolayı cüm
lenize-.teşekkür eder, Yüce Senatoyu saygı ile 
selâmlarını. ('Alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Senato (îrapıı Adına 
Sayın Tunhan Kapanlı. 

Y. T. P. (İRUPU ADINA TURHAN KA
PANLİ (Sakarya) — Muhterem, Başkan, Muh
terem Senatörler, açılan ve devam eden müza
kerelerde Kıbrıs mevzuunun her tarafı münaka
şa edildiği cihetle bilinenleri tekrar etmek su
retiyle Yüksek Hımmınıızu işgal etmek kararın
da değiliz. 

4 Eylül Yüksek Senatoda ve onu takiben Mil
let Meclisinde partimiz görüşünü açıklamıştır. 
Barış ve müzakere, yolu ile Kıbrıs dâvasının hal
linde millî menfaat umuyoruz. Ancak Kıbrıs dâ
vasının barış yoluyla hallinde jnıkân t a b a m et-
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tiğimiz sırada bu meselenin kuvvetli bir zemine 
dayanan Hükümet eliyle hallini mümkün görül
düğü tezimizi bugün iktidarı elinde tutan siyasi 
teşekküle üzülerek arz ve ifade etmek isteriz ki, 
kabul ettiremedik, Derinine zo ulamı ak ise kuru-
0usumuzun iktidarı dışındadır. 

Şimdi Y. T. P. olarak yapacağımız veyahut 
tutacağımı iiz hal .şekli bulgünkü kuruluşuna rağ
men millî dâvada Hükümeti başarıya götürme
nin iyi niyetlileri olarak yanında gözükmekten 
ibarettir. Millî dâva bugün iç/in bu beraberliği 
ibize kabul ettirmiştir. 

Hepimize hürmetleri ini ta'kdim ederim ei'eu-
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Banguoğiu. 

TAHSİN BANCJIJOULU (Edirne) — Kayın 
Daşkan, çok değerli .senatör arkadaşlarını, «a-
ym Hükümet üyeleri; Kıbrıs meselesi üzerinde 
Senatomuzda bir .görüşme açılması elbette fay
dalı olmuştur. Dizi, en azından 9 aydan beni ge
celi gündüzlü meşgul eden, muzdaribedeıı bu millî 
dâva için, bu millî mesele hakkında Millet tem
silcilerinin düşüncelerini ifade etmeleri gerekli 
idi. Du düşünce ile ve Kıbrıs dâvasının milleti
miz için önemini belirtmek maksadıyla söz ai
dimi. 

Arkadaşlar, bu güne kadar Kıbrıs dâvası di
ye ifade ettiğimiz şey, aslında bir Kıbrıs dâvası 
değildir. Zaten son zamanlarda bunun sade bir 

Kıbrıs meselesi olmayıp Yunanistaııla Türkiye ara
sında derin bir ihtilâf konusu olduğu ifade edil
miştir, artık. Dunu biz yeni yeni ifade ediyoruz. 
Yunanlılar daha evvel ifade ettiler ve daha ge
niş bir ifade kullandılar. Papaudreu, bunun bir 
Helenizm dâvası olduğunu, (bir Yunanlılık dâ
vası olduğunu ortaya koydu ve Yuuai.iista.nin 
bütün kuvveti ile Kıbrıs'ı destekleyeceğini ifade 
etti. Du Helenizm dâvasının karşısında, Kfbrıs 
meselesi bizim için de geniş ölçüde bir Türklük 
davasıdır. Onun için hiçbir şekilde ve hiçbir 
halde, Kıbrıs meselesini, •milletimiz ve Milletimi
zin geleceği bakımından küçümseyenleyiz. 

Döyle olduğu halde dikkat ediyorum, bâzı 
çevrelerde Kıbrıs meselesini küçümsemek, ge
çiştirmek temayülleri vardır. Du propagandanın 
belli bir kaynaktan geldiğini hissediyorum. 

Kıbrıs dâvasını bir millî dâva olarak Türki-
yede çürütmek ve Türkiyeuin aleyhinde hallini 
kolaylaştırmak istiyorlar. Bu propagandanın 

kaynağı bâzı komşularımız olsa gerektir. Ve bi
zim 'memleketimizde propaganda, imkânlarına. 
en. çok malik olan komşularımız. Onun için, özel
likle solcu muhitlerde Kibrıs dâvasını küçülten 
sözlere raslıyorsunuz. Hattâ bâzı cesaretlileri, 
«(•anım Kıbrıs için halledecek değiliz ya,» de
mekten çekinmemektedirler, bu «ebepteıı de Kıb
rıs dâvasının Milletimiz açısından önemini bil
hassa belirtmek. amısuudayı.m.Dunun için bana 
izin verirseniz Kıbrıs dâvasını bir tarihî açı itlin
de müşahede •ot m ey o çalışacağım. 

Arkadaşlar, Kıbrıs dâvası uzun asırlardan beri 
devam eden Yuııan-Türk mücadelesinin bir halka
sıdır, Bir mevzii hâdise değildir. Bu Ada'da 
sakin olan iki küçük zümre arasında bir kavga 
değildir, İki büyük millet, diyelim, iki. ırk ara
sında asırlar boyunca sürmüş bir mücadelenin bir 
halkasıdır. Du mücadele bundan tam 900 yıl 
önce başlar. 1064 tarihinde Alpaslan Ani Kale
sini aldı ve Kars'ı fethetti. Du yıl, oranın fethini 
tesidettik, kutladık. Yedi yıl sonra Malaz
girt'te Alparslan, Bizans İmparotorunun belini 
kırdı ve Anadolu'nun kapılarını ardına kadar aç
tı, Bu kapılardan orta Asya ve İran'dan gelen 
Oğuz Türkleri akın akın Anadolu'ya girdiler, 
yerleştiler. 

Alparslan, Türkler iejin yeni bir anavatan 
fethet misti. Yahya Kemal'in dediği gibi: 

«On yılda tuttu sahili Kostantiniyyeyi Ofış-ü 
lıuruş-i ralış ile şimşir savleti» 

On yıl içerisinde Türkler, Malazgirt'ten 
Marmara, kıyılarına ulaştılar, Fakat Anado
lu'nun Türkleşmesi asırlarca bir iç müca
dele halinde devam etti. Sonra Rumeli'ye geçil
di, eski Yunan toprakları istilâ, edildi. Nihayet 
Bizans düştü. O devirlerde bu güzel Yurt, Ana
dolu, zulüm içinde, gerilik içinde yüzen bir kı
ta idi. Türkler burada güzel bir vatan yaptılar. 

Nihayet Türk - Yunan mücadelesi Türklerin 
kesin zaferi ile neticelenmiş. Bu eski Bizans top
rakları baştan başa Türk Vatanı haline geldi. 
Yalnız Anadolu değil Rumeli'nin de büyük kı
sımları: Arnavutluk'a kadar, Epir'e kadar, Tu
na Ya kadar kesif Türk Kütleleriyle meskûn bir 
Türk Vatanı haline geldi. 

Fakat Osmanlı İmparatorluğu za'fa uğrayınca 
Yunanlılık uyandı, uyandırıldı. Megalo İdea 
meydana geldi, Dtniki Dterya kuruldu. Mora'd a 
isyan ettiler, istiklâl kazandılar ve nihayet Bal
kan Harbinde bizim kesif şekilde Türklerle mes-
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kûn vilâyetlerimizi istilâ ettiler, Selanik gibi, 
Kosova gibi, Manastır gibi ve nihayet Batı-Trak-
ya gibi.. 

Osmanlı İmparatorluğu çözülmesi devam etti, 
İmparatorluk yakıldı. Bu sefer Yunanlılık da
ha azgın bir hal aldı. Anadolu'ya saldırdılar ve 
Ankara'nın kapılarına kadar geldiler. 

İşte o zaman ölmüş gibi görünen Türk Milleti 
Atatürk'ün önderliğinde davrandı, canlandı ve 
Helenizme anavatanın harını - i ismetinden ağır 
bir darbe vurdu. (Bravo» sesleri alkışlar.) Yu
nanlılar, on günde denize döküldüler. Ve Ana
dolu toprakları kurtuldu. 

Bununla beraber bizim Milletimiz yorugun 
bir durumdaydı. Atatürk sulh yapmak istiyor
du. Bunu hisseden Hıristiyan milletleri yere düş
müş olan Yunanlıları kolundan tuttular, destek
lediler, tekrar kaışımıza çıkardılar. 

Arkadaşlar, biı zafer kazanmış olan Türkle
rin, kesin bir zafer kazanmış olan Türklerin 
en basit hakları su idi: Bu sefer bu iki millet 
arasında kesin bir sınır tâyin edilecekti. Çünkü 
Dünya daralmıştı. Bu iki millet yanyanıa yaşa-
mak zorundaydılar. Bu iki millet arasında sınır 
tâyin edilecekti. Türklerin en sarih hakları, bu 
sınırı kendi millî menfaatlerine, millî haklarına 
göre çizmekti. Fakat öyle olmamıştır. Lozan'da 
bu sınır bizim aleyhimize çizilmiştir. (Sağdan 
«Bravo» sesleri.) ("-îalip milletin aleyhine çizil
miştir. Galip milletin hakları Lozan'da çiğnen
miştir. Bu sınır o zamanın anlayışmca iki pren
sibe göre çizilecekti: Birisi Etnik prensip, millet
lerin hükümranlığı prensibi. Bir toprak parça
sında hangi millet ekseriyette ise o toprak o dev
lete ait olacaktı. Bu prensip Türklerin aleyhine 
çiğnenmiştir. Hatırlıyorum, Dedeağaç. Sancağı 
1921 Yunan istatistiklerine göre % 60 Türk, 
Gümülçiııe Sancağı f/c 70 Türk, Drama % 70 
Türk, Serez, Selanik c/c 65 Türk, Yanya böyle, 
Midilli iböyle. Fakat Balkan Harbinden kalan 
emrivakilere dayanarak bütün Hıristiyan dün
yası, bu toprakları Türklere değil, Yunanlılara 
vermek için çalışmışlardır. Atatürk, çok realist 
bir adamdı. Bu güç durumda dahi bir sulh 
yapmak istedi. 

O zaman bir hal şekli ortaya koydular: Mü- I 
badele. Anadolu'daki Kumların birçoğu zaten I 
Yunanistan'a kaçmışlardı. Fakat Anadolu'nun 
hiçbir yerinde Kumlar ekseriyette değildiler. | 
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Ortaya getirdikleri teklif şu oldu: Anadolu'da 
ekalliyette olan Kumlar ile, Rumeli'de ekseriyet
te olan Türkleri mübadele etmek. Bu, o devrin 
etnik esaslarına, prensiplerine uygun değildi. 
Fakat Atatürk kabul etti, bunu. Çünkü milletin 
dinlenmeye, kalkınmaya çok muhtacolduğunu 
görüyordu. 

İkinci bir prensip; hudut çizmede, stratejik 
prensibolacaktı. Yani her iki devletin millî em
niyetleri bakımından göz önünde tutulan bir 
hudut. Stratejik prensip de tamamiyle Türkle
rin aleyhine çiğnenmiştir. Arkadaşlar, Edirne'
nin bahçeleri Yunanistan'da kalmıştır. En büyük 
âbidemiz Selimiye bugün Yunan hududundan 
8 Km. mesafededir. Bilirsiniz, Edirne'nin merkez 
kazası ve Dimetoka kazası, Balkan Harbinden 
sonra bize kalmıştı. Bunu 1 nci Cihan Harbinde 
bir tâviz olarak Bulgaristan'a verdiler, sonra Yu
nanlılara geçti. Bu emrivaki Lozan'da bize zor
lanmıştır ve Edirne'nin istasyonu dahi Yunan
lılara verilmiştir. Daha sonra ancak istasyonu 
istisna ettiler. Biz şimdi Edirne'ye gidişimizde 
hâlâ Yunanistan'dan dolaşıyoruz. 

Bunun gibi Balkan Harbinde Yunanlılara geç
miş olan adalar Yunanlılara bırakıldı. Bunlar 
Midilli, Linini, Sakız, Sisam, Semendrek gibi. 
Bunlar bizim topraklarımızın döküntüleridir, ar
kadaşlar. Bir büyük yarım ada var. Bu adalar 
bunun devamı, döküntüleridir. İleride bir kü
çük yarım ada dalıa var, Yunan yarım adası. 
Onun da döküntüleri olkn adalar vaır. Onlar onl'a-
rııı, bu adalar bizimdir. Lozan Andlaşması çep-
çevre bizim adalarımızı da onlara vermiştir. Böy
le emniyetsiz bir sınır kabul edilmiştir. 

Hattâ bir küçük nokta daha Meriç, iki ağızla 
denize dökülür. Tahhveg prensibine göre Tahdidi 
Hudut Komisyonunun en çok su getiren ağzı 
sınır kabul etmesi lâzım iken aradaki Gover Adası 
üçgenini Yunanlılara vermişler, daha az su geti
ren kolu sınır olarak kabul etmişlerdir. Şimdi bir 
Yunanlı Encrz'den paçasını sıvarsa bize geçebilir. 
Çünkü o kol artık su getirmiyor. Bu adaletsiz 
şekli de bize kabul ettirmişlerdi. 

Dahası vardır: Türkiye düşmanlarla işbirliği 
yaptı diye kendi padişahını kovmuştur. Fakat 
Helenizmin, İstanbul'daki temsilcisini Lozan 
muahedesi çıkarmamıştır, dışarıya. (Bravo ses
leri alkışlar) Bir padişah bize ihanet etmiştir. 

— 631 — 



C. Senatosu B : 93 10 . 9 . 1964 O : 1 
Fakat Patrikhane ezelden beri bize ihanet eden 
bir müessesedir (Sağdan bravo sesleri). 

Bu itibarla birçok haklarımızı da bize getir
miş oları Lozan Muahedesi böyledir. Bir taraftan 
bireok haksizi ılklarl'a doludur. Her sene Lozan 
gününü kutlularız. Lozan bizini hakikaten gas-
bcdilen bireok haklarımızı geri getirmiş ve istik
lâlimizi sağlamıştır. Ama dediğim gibi Türklük 
aleyhine pek çok hükümlerle doludur. Lozan 
Andlaşmasmı biz kutluyoruz, ezbercilikten. Öyle 
ezberlidik, kutlayıp gidiyoruz. (.Sağdan bravo 
sesleri). 

Lozan Andlaşmasını biz değiştiremedik, arka
daşlar, bizim kuşaklarımız. Ama bizim çocuk
larımız, evlâtlarımız Lozan Muahedesini is tem i-
yeeeklerdir ve elbette değiştireceklerdir. (Sağ
dan bravo sesleri ve alkışlar) Lozan Muahedesi 
bizim tarihimizde bir merhaledir, bir gaye de
ğildir. Bir merhaledir ama, bir gaye değildir. 

Bu muahedenin getirdiği haksızlıkların bir 
kısmı, zamanla, onulan yaralardandır. Makedon
ya'yı terk etmişizdir, Makedonya'da yaşıyanlar, 
onun yarasını ömürlerince içlerinde taşıyacak
lardır. Ama onu evlâtlarımıza ııakletmiyeceğiz. 
!>iz Türklerin âdetimiz böyle.. 

Fakat Batı - Trakya bir yara halinde yaşıya-
caktır. Bizde 4ü yıldan beri bir yara hâlinde 
yaşamaktadır. Ye oradaki ırkdaşlarımız zulüm 
içindedir. 40 sene yaşamışlardır. Her an bunlar 
azalmakta, her an ezilmektedirler. 

Lozan Muahedesinin sınır bakımından bize 
getirdiği duranı şudur : Yunanistan'ın pençesi 
göğsümüze dayanmıştır. Canım, erendim ne çı-
k a r l Bir cılız palikarya, -diyeceksiniz. 

Maalesef talihsiz hâdiseler bu durumu daha 
da ağırlaştırmıştır. İkinci Dünya. Harbinden 
sonra İtalya'nın elinde bulunan Oniki Ada Yu
nanistan'a hediye edilmiştir. Bu Oniki ada da 
tıpkı öbürleri gibi bizim sahilin döküntüleridir. 
Düşününüz: Rodos, Sümbeki İstanköy ve hattâ 
Meis Yunanlılara verilmiştir. Bunlar bizim sahi
lin döküntülerindendir. Stratejik bakımından 
tamamen bize aidolacak adalardır. Bunları da 
bağrımıza taş basarak Yunanlılara bırakmışız-
dır. Yunanlıların göğsümüzde olan pençesi bu 
sefer bizi kuşatmıştır. Kapıkule'den Meis adası
na kadar bir Yunan çemberi meydana gelmiş
tir. 

Simdi daha büyük 'bir bedbahtlıkla karşı 

karşıyayız. Bu sefer bu çember biraz daha uza
nıyor, Kıbrıs'ı da içine alıyor. Yunanistan'ın ko
lu İndimizi sarıyor. Sorarsanız; efendim, strate
jik' şartlar değişmiştir, havadan harb oluyor, şu 
oluyor, bu oluyor. Olur arkadaşlar. Fakat etra
fımızda çevrilen bu çember bizim için hem bir 
tehlikedir, hem de haysiyet kırıcı bir çemberdir. 
(Sağdan bravo sesleri) 

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sınır yok
tur. Bir büyük yarımada içerisinde büyük bir 
millet yaşıyor. Onun çevresindeki bütün adalar, 
uzakta, küçük bir yarımadada yaşıyan bir kü
çük milletin elindedir. Dünyanın hiçbir yerinde 
buna benzer bir sınır yoktur. 

Şimdi Kıbrıs meselesi bizim için, oradaki 
ekalliyet meselesi, küçük bir toprak parçası me
selesi değildir. Doğrudan .doğruya millî emni
yetimizin ve millî şerefimizin davasıdır. Türklü
ğün davasıdır, tarihî cepheden Türklüğün dava
sıdır. 

Bâzı arkadaşlar demişlerdir ki, bâzı politika
cılarımız demişlerdir ki, canım bundan ne çt-
kar, Yunanistan küçük bir memlekettir. Biz o 
adaları istediğimiz zaman alırız. Demek istiyor
lar ki, bu çemberdir ama teneke çember. Yırtar 
geçeriz. 

Bugünkü şartlar öyle değildir arkadaşlar. O 
teneke çember bir gece içerisinde çelik bir çem
ber haline gelebilir. Şimal komşumuz o çembe
re şimdiden göz koymuştur. Onun içindir ki, 
Kıbrıs bizim iein fevkalâde hayati önemi haiz 
bir yerdir. 

Bu suretle Kıbrıs'ın ehemmiyetini belirtmek 
istedim. Yalnız mademki tarihî bir görüş belirt
tim, bir tarihî eoineidence'a, bir aksi tesadüfede 
temas etmeme izin veriniz: Bu çem'ber Lozan 
Muahedesinden itibaren teşekkül etmektedir. 
Büyük bir şanssızlıktır ki, bu çemberin teşek
külüne şalıit olmak devlet adamı, devlet başı sı
fat iyle hep Sayın İnönü'ye teveccüh etmiştir. 
Bu İnönü'nün bir talihsizliğidir. Bundan dola
yı ona çok tariz edenler vardır. Bilhassa .12 ada
lar için. Ama 12 adayı Yunanistan'a terk etti
ğimiz zaman ben de siyasi mesuliyet taşıyor
dum, arkadaşlar. Durumu biliyorum. Şimal 
komşumuz boğazlarımıza sarılmıştı ve üç vilâ
yetimizi istiyordu, ölüm teri döküyorduk, mem
leket olarak. 
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Ne olursa olsun bu tarihî bir coineidence'tır. 

Şimdi Kıbrıs meselesi, ortada. Eh, Kıbrıs'ı da 
Yunanistan'a İnönü mü teslim edecek? Bu ne 
büyük talihsizlik olur? O talihsizlikten büyük 
devlet adamımızı esirgemek isterim. Büyük Ata
türk O'nun için, İnönü Muharebesinde, «sen mil
letin makûs talihini yendin,» demiştir. Ama, bu
rada İnönü, kendi makûs talihini bugüne ka
dar yenememiştir. (Bravo sesleri) İnönü bura
da kendi makûs talihini yenmek zorundadır. 
Hem Türk Milletinin tarihi bakımından, hem 
kendi şerefli tarihi bakımından. Onun için ikti
darın onun elinde olması bir bakıma, bizim 
noktainazarımızdan bir ümittir. 

Kıbrıs meselesinin on yıllık inkişafı üzerin
de durmıyaeağım, arkadaşlar. Çok konuşuldu 
bunlar. Bu toplantımızda da Kıbrıs politikası, 
Hükümetin tutumu tenkid edileli, Hükümetin 
tutumu sert tenkid edildi, madde madde tenkid 
edildi. Hükümet de mazeretini ve cevaplarım 
madde madde bildirdi. Tenkidçileri haklı bulan
lar, Hükümeti haklı bulanlar olabilir. Ben yal
nız biraz kenardan şöyle bir teşhis koyacağını: 
Dokuz aylık Kıbrıs politikamız içerisinde dip
lomatik çalışmaların payı biraz fazlacadır. Bu
nun karşısında düşmanlarımız emrivakilerle 
hareket etmişlerdir. 

Bu çalışma tarzı bizi geriletmiştir, diyen
lere 'ben de bir yandan iştirak edeceğim. 

Arkadaşlar, bugün dünyada milletlerarası 
hukuk vardır. Eskiden hiç yoktu. Milletlerarası 
mevzuat vardır ve nazari olarak bunlara göre 
milletler haklarını alırlar. Ama bu yeni nizam, 
dünya nizamı henüz teşekkül halindedir. Millet
ler arasındaki hukuk düzeni bugün ancak yüzde 
15 - 20 nisbetinde tesirli olabilmektedir. Bunun 
dışında dünya hâlâ bir Köroğlu dünyasıdır, bir 
kuvvet dünyasıdır. Birleşmiş Milletler teşkilâtı 
da emrivakilerin peşinden gitmektedir. Pek ço
ğunu misalleriyle görüyoruz. 

Bununla beraber, bu mesuliyeti üzerine al
mış olan Hükümet, Kıbrıs'taki Türk haklarını 
gerçekleştirmek mesuliyetini üzerine almış olan 
Hükümet, bu dâvadan dönmemiştir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs'a -asker çıkarmak 
üzere yetki vermiştir, Hükümete. Hükümet ge
lip de bu yetkiyi 'bize iade etmemiştir. O yet
kiyi kullanacağım, ekiyor. Bugünkü ifadesi bu
dur. O yetkiyi kullanacağım, diyor. Oesarcti-
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ni kaybetmemiştir. Aksi vâki olsaydı, ben dahi, 
Sayın İnönü'ye sen çekil, bırak bunu bir yapa
cak, kendisine güvenen adam gelsin, diyebilir
dim. İnönü kendi makûs talihini yenemiyeec-
ğine inanmıyor. Ve İnönü kendisine verilen yet
kiyi kullanaımyacağı kanaatinde değildir. 

Yalnız bu defa Hükümet şu ifade ile gelmiş
tir, Meclisin huzuruna. Diyorlar ki, «arkadaş
lar, siz bana Kıbrıs meselesinin halli için yetki 
verdiniz. Ama bugün ben Makarios'ım karşı
sında değilim, Yunanistan'ın karşısındayım. Ve 
Yunanistan ile bir harbin eşiğindeyim.» Böyle 
olunca Kıbrıs tâli bir mesele sayılır. Kıbrıs'ın 
mukadderatını bu harbin neticesi tâyin edecek
tir. 

Karşı karşıya gelmiş iki millet sınırlar üze
rinde çarpışırlar. Bizim Yunanistan'la sınırı
mız Kapıkule'den başlar Kıbrıs'la biter. Karşı 
karşıya gelmiş iki millet karşısındakinin kendi
sine nereden saldıracağını hesabeder. Onu ne
reden vurabileceğini hesabeder. Bu bir taktik 
işidir. Teknik bir iştir. Onu anında O işin me
sulleri tâyin edecektir. 

Yani açıkça demek istiyor ki, zorluyorsunuz, 
salâhiyet verdik sana neden çıkmadın. E...çık
madım. Hâlâ neden çıkmıyorsun Canım burada 
dedim ya ben, Yunanistan'la karşı karşıyayım. 
Kıbrıs'a mı çıkacağım, Eodos'a mı çıkacağım, 
Midilli'ye mi çıkacağım, yoksa Batı - Trakya'
ya mı gireceğim? Bunun tâyinini de bana bıra
kın» diyor. Bence bu noktainazara saygı gös
termek lâzımdır. 

Şimdi, şu noktada bağlanmıştır, mesele. Faz-
bıca konuşulmasında mahzur yoktur. Fakat, 
zaten Millet Meclisinde mesele halledilmiştir. 
Hükümete itimat reyi verilmiştir. Hükümet bu 
dâvayı yürütmekte izharı aczetmemiştir. 

Bu Hükümet bir partinin Hükümeti değil
dir. Bu Hükümet millet adına harb açacak bir 
Hükümettir. Hepimizin Hükümetidir. Dikkat 
ettim. Sayın Çağlaya.ngil'in ifadesinde çok gü
zel a'sîi bir şey vardı. Biz tenkidlerimizi söyle
dik. Hükümetin izahatı da bize tanı bir itminan 
vermedi. Ama, bir harb arifesinde Hükümeti 
yıprataca/k değiliz, dedi. Bu asil bir gerçektir. 
İler Türk'ten ve her Türk teşekkülünden bu 
beklenir. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Onun için ben Hükümete bu yolda Allah'tan 
kalb kuvveti diliyorum. (Bravo sesleri,) Ve şe-
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refli ordumuza zafer diliyorum. (Bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Arkadaşlar, konuştuğumuz konu bir iç po
litika konusu olsaydı ben. de çok 'daha acı söz
ler konuşacaktım. İçişlerimiz iyd değildir, ama 
umarım 'ki, bu millî davayı halleder, ondan son
ra yine burada haşbaşa, gönül gönül e memleket 
işlerini konuşuruz, inşaallah. Saygılarımı suna
rım. (Şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Osman Koksal. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın 
sonunda bir cümle ile Hükümetin bugüne kadar 
takibettiği politika hakkında fikrimi söylemek
le yetineceğim. Bütün konuşmamı Kıbrıs dü
ğümünü çözmek için nasıl bir yol takibedilmesi 
üzerinde toplıyacağım. İstikbale ait, hele böyle 
bir mühim dâva hakkında fikir beyan etmenin 
güçlüğünü müdrik olarak konuşuyorum. 

Kıymetli arkadaşlarını, çetin kıbrıs dâvasını 
çözüme götüreceğine inandığını lana fikrim şu
dur : 

Kıbrıs'taki Türkleri imhadan kurtarmak, sü
rekli ve huzurlu yaşama imkânlarına kavuştur
malı, Türk Milletinin şeref ve haysiyetimi koru
mak, ileride Akdeniz Bölgesinde vukuu muh
temel şiddetli huzursuzlukları ve Batı ve NATO 
camialarının mânevi cephelerinin yıkılmasını 
önlemek nıaksadiyle; 

1. Kısa bıir müddet, dâvanın çözümü istika
metinde diplomatik alanlardaki çalışmalar zor
lanacak, neticeye ulaşılmadığı takdirde kuvvet 
(kullanılarak, Kıbrıs'ta devam edegolen savaş 
sona erdirilecekti r. 

2. Adalete dayanan iki taraflı taksime gidi
lecektir. Yunanistan'ın karşı koyması halinde, 
Ada zapt ve işgal edilerek, Türkiye'ye ilhak 
edilecektir. 

:>. Harekât onu takibedecek anlaşmalar ve 
K brıs'taki Türk Cemaatinin bu anlaşmalara 
göre yerleşmesi, düzenlenmesi nihayet Aralık 
J9(54 tarihine kadar bitirilecektir. 

4. Harekât, askerî hedefler üzerinde yürü
tülecektir. Kıbrıs Türklerinin imhaya kalkışıl
ması hallinde, hedef tüm Kıbrıs olacaktır. 

f>. Yunanistan'a karşı savaşa hazır bulunu
lacaktı r. Yunanistan ile savaş Yunan Hüküme
tinin. direkt savaş kararma veya harekâtımıza 
müdahaleye bağlı olacaktır. 

6. Batı Blo;kıı ve NATO camiası anlaşma
larına, sadık kalınılacaktır. 

7. 'Diplomatik ve askerî hazırlıklar şimdi
den şümullendirilecek ve hızlanacaktır. 

8. Bu karar bütün dünyaya ilân edilecektir. 
Cumhuriyet Senatosu sayın üyeleri, ana fik

rim budur. Şimdi mucip sebeplerini arz edece
ğim. 

Kıbrıs savaş içerisindedir. 
h'k, dil ve dinde farklı olan aynı toprak 

üzerinde yaşıyan, aynı toprak sahibi iki cema
atin kurdukları devletin bir topluluğu diğer top
luluğunu vatanından kovmak veya yok etmek 
maksadiyle sistemli ve plânlı sosyal ve ekono
mik ablukalara, tecavüzlere, insanlık dışı hare
ketlere vahşetlere, küçük yavrulara kadın ve 
kızlara 'kadar varan adam öldürmelere yol kes
melere, anlaşma ve andlaşmalara riayetsizlikle
re başvurursa o ülkede huzursuzluk vardır de
nilemez. Cemaatin biri, diğer cemaatin yaşama 

j imkânlarını ve hürriyetlerini tahnibetmek, top-
| raklarım işgal etmek için bütün imkânlarını se-
! ferber etmiş ve ayrıca dış yardımlarla maddi 
I ve mânevi imkânlarını takviye etmiş ve etmeye 

de devam etmektedir. Bu sebepledir ki, Kıbrıs 
bir huzursuzluk içinde değil, savaş içerisindedir. 
Mütearız Rum; müdafi Türk Cemaatidir. Sava
şın başladığı günden beri Kıbrıs Devleti yok
tur, Hükümeti yoktur. Savaş çıkaran ve idare 
vilon Rum cet e hiderleri vardır. Bugün Zürih 
ve Londra Anlaşmalarına, sadık (kalarak .meş
ruluğunu muhafaza eden yalnız Oamhurbaşkan 
Muavini vardır. 

Tedavi, isabetli teşhisle mümkündür'. Bilhas
sa devletler seviyesinde ve dünya efkârı önün
de hâdiselere tedavi yolu aranırken teşhisi iyi 
koymak ve yerinde kelimelerle ifadelendirmek 
gerek tesir ve gerekı dsabetli tedavi çarelerine 
ulaşabilme bakımından önemli olduğu mütalâa
sın elayım. Bu bakımdan Kıbrıs'ta savaş vardır 
diyorum. 

Yaklaşan ölüm : 
Akadaşlarım, Kıbrıs'taki Türkler aylardan 

beri evlerinden, ta.rJ.aJa rından işyerlerinden, 
köylerinden, lcasa'ba la rından ya uzaklaştırılmış 
veya muhasara altına >a hum ıştır. Yiyeceği kıt
tır. Çalışma imkânı yoktur. Barınma şartları 
müsait değildir. Odunu yoktur, gazı yoktur, 
benzini yoktur, mazotu yoktur, suyu yoktur. 

http://ta.rJ.aJa
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Dışarıdan yardım alma ve yardım etme imkân
ları yoktur. Okulunu açamamaktadır. Meşru 
müdafaa yapacak kadar kuvveti, silâhı ve mal
zemesi yoktur. 

Ölümle her an karşı karşıyadır. Korkunç 
hastalıkların başlaması yakındır. Filhakika 
Ada'da atış kesilmiş, ölüm mabetleri, azalmış ise 
de kütlece yaşama imkânlarını ve mukavemet- J 
1 erini daraltan sosyal ve ekonomik abluka çem
berleri içine alınmıştır. Her geçen gün çember
ler daraltılmakta veya yenileri ilâve edilmekte
dir. Şükür ki, mevsim papazın başkaldıramadı-
ğı düşmanıdır. 

Bu ahval ve şerait içinde bulunan insanların 
direnme ve yaşama imkânlarının hududunu tes
hil etmek bir bakıma takibedeceğimiz politika
nın da can damarıdır. 

Kıbrıs Türklerinin maneviyatlarının tam olu
şu «şerefli ölüm yolunu tercihleri ve kurtarıla
caklarına şiddetle inanmış olmaları, direnme ve 
yaşama sebepleridir. Kıbrıs dâvamız; Türk Mil
letinin şerefi, Kıbrıs'ta mülkiyeti ve hükümran
lığı hdzde hudutlu bir toprak ve üzerinde yaşa
yanlarla, çerçevelenmiştir. 

Kıbrıs dâvamız; Türk Milletinin şerefi, mül
kiyeti ve hükümranlığı bizce hudutlu bir top
rak ve mezarlar silsilesi değildir. 

Bu konuşmalarımın mânası; kış mevsiminde 
Kıbrıs Türklerinin yaşama imkânları diye 
bir dâvamızın kalmıyacağı merkezindedir. Di
ğer taraftan her geçen gün papazı, yiyecek, gi
yecek, içecek, asker, malzeme, silâh, dost ve 
müttefik devlet bakımlarından zenginleşmekte
dir. Bunun da ananası dilomatik alandaki çalış
malara fazla bel bağlanması faydalı olmıyaca-
ğı merkezindedir. 

Biraz daha açık konuşayım. 
Diplomatik alandaki çalışma ve gayretler, 

Kıbrıs'taki Türklere, yaşama imkânları sağhya-
bileceğini tahmin etmediğim gibi Kıbrıs dâva
sını uzun vadeli, Türk Milletini tatmin edecek 
adaletli bir çözüm noktasına ulaştıracağını da 
tahmin etmiyorum. Yanıldığımı kabul ederek, 
diplomatik alandaki çalışmalarla sonunda böy
le bir plân ortaya çıkarsa, bu plânın Yunan Hü
kümetine ve daha ziyade papaza kabul ettiril
mesi, tazyik, tehdit veya kuvvet kullanılmak 
suretiyle mümkün olacağı mütalâasındayım. 
Batı Blokunun ürkek ve kısır görüşlü, Komü-
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nist Blokunun hesaplı siyasilerinden böyle bir 
harekete müncer olacak kararların çıkmıya-
cağım bilmek için kâhin olmıya lüzum yoktur. 
Bütün bu çalışmalar zaman yiyecektir. Netice
de papaz kuvvetlenecek, Kıbrıs Türklerinin mu
kavemeti kırılacak, bizim sonunda yapmak is
tediğimiz hareket güçleşecek, belki de netice 
Türk Milletini tatmin etmiyen bir hal tarzına 
ulaşacaktı!*. Bu Bakımlardan diplomatik alandaki 
çalışmalara inatla ve uzun müddet bel bağlan
maması düşüncesindeyim. 

Mamafih dâvanın diplomatik yollarla halim
deki devam edegolen arzu ve samimiyetimiz ve 
bu çalışmalara ümit bağladığımız] belirtmek 
amaciyle diplomatik yola kısa bir müddet şans 
vermeyi uygun mütalâa etmekteyim. 

Bu kısa müddetin hududu ne olmalıdır? Dip
lomatik sahadaki çalışmalar olumlu bir neticeye 
ulaşmadığı takdirde kuvvetin kullanılması ar
kasından yapılacak anlaşma ve bu anlaşmaya 
göre Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs'ta yerleşme ve 
düzenlenmeleri tarihi olarak kabul ettiğim Ara
lık 1964 tarihi ile ayarlanmalıdır. 

JOnosis ilânı, değiştirme birliğini zorla değiş
tirmeye mecbur oluşumuz, Kıbrıs'taki Türkle
rin kütle halinde imhaya mâruz kalmaları ve 
Kıbrıs'taki Alaya tecavüzler kısa müddeti kı
saltan hususlar olmalıdır. 

Şeref meselesi : 
Kıbrıs dâvası bir tarafı ile de Türk Milleti

nin şeref dâvası haline gelmiştir. Millet olma
nın, yaşamanın zevk ve gururu şerefli olmalı
dır. 

Savaştan nefret ederiz. Fakat hak, hukuk, 
adalet ve şeref için döğüşm ekten zevk duyarız. 
Kore'ye bu maksat için gittik. Bu maksat uğrun
da doğuştuk. 

Buracıkta müsaade ederseniz kısa bir hâtıra
mı nakledeyim, hem de havayı değiştirmiş olu
ruz. 

Kore'de şiddetli bir muharebe neticesi hay
lice şehit ve yaralı vermiştik. Savaş alanı sükû
net bulunca, kumandan beni yanma alarak ya
ralıları görmek üzere hastaneye gitmiştik. Bir 
koğuşa girdik, kumandan geçmiş olsun çocuk
lar, dedi. «Sağol» seslerini mütaakıp kumandan 
sual yağmuruna uğradı, Sorulan şu idi: «Tepe 
bizde mi, düşmanda mı?» Sordukları vatanın
dan, milletinden binlerce mil uzakta, Kore'de 

635 
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bir tepe idi. Kıraç bir tepe idi. Üzerinde tek 
bir ot bulundurnnyan bir tepe idi. Ama, Türk 
askerlerinin şerefli müdafaalariylc nam almış, 
tarihe geçmiş, gururlu bir tepe idi. 

Kumandan cevap verdi, tepe bizdedir dedi. 
Cereyan 'eden tabloyu sizlere tam nıânasiyle in
tikal «türemem. 

İki elini gaybetmiyenler, ellerini birbirle
rine çarpıyorlar, tek eli kalanlar karyolanın ke
narına vuruyorlar, iki elini de kaybedenler, 
karyolaya ayaklarını vuruyor, vuruyorlardı. 

Ses cihazları sağlam kalmış olanlar, yaşa
sın Türk Milleti... Diye batırıyorlardı, O özleri 
yuvalarında kalanlar sevinç göz yaşı döküyor
lardı. 

(Şiddetli alkışlar.) 
Tepe bizde sözü, bu gazilerin sıcağı üstün

de ıstıraplarını unutturmuştu. Sevinçleri ne
dendi? Kıvanç tepeye tutkunluklarından mı 
ileri geliyordu?. Bu delikanlıları çılgınca se
vindiren, şeref idi. Milletinin şerefi idi. Milleti
nin şerefini muhafaza gururu idi. Hak, adalet 
ve masum bir millete yapılan tecavüzleri ön
leme gururu idi. Şehitlerimiz nur içinde yatı
nız, gazilerimiz sağ olunuz. Türk Milletinin 
yüceliği; şerefi için, şerefli ölümü tercih etme
dedir. Kıbrıs dâvası adaletli bir çözüm yoluna 
bağlanmadığı takdirde şerefimizin zedelenece
ğine. in anmaktayım. 

Mânevi cephe; 

Sayın Senatörle!*, 
Batı Bloku ve bilhassa NATO mânevi cephe

siyle kuvvet kazanır. Mânevi cepheyi; sevgi, saygı, 
hak, hukuk, adalet, fazilet, anlaşmalara riayet, 
aynı yönde duyulan his, heyecan ve üzüntü
ler vücut buldurur. 

Maddi cepheye istinadeden bloklar kuvvet
sizdir, yıkılmaya mahkûmdu)' Hele bloklar 
içindeki milletler, din, ırk ve dil (bakımların
dan birbirlerinden farklı iseler, mânevi cep
he daha ehemmiyet arz eder, mânevi cepheden 
mahrum bir NATO ne kadar dehşetli silâhla
ra malik olursa olsun yok demektir. 

Bu noktada sizlere, Nine Hatun ile NATO 
Başkumandanının bir konuşmasını nakledeyim: 

Yanılmıyorsam sene 1953 idi, NATO Başku
mandanı Erzurum'a gidiyor. Nine Hatunu 
evinde ziyaret ediyor. 90 lık Nine Hatun NATO 
Başkumandanına dizimin dibine otur, sana söy-
liveceklerim var divor. 

Şimdi ikisi arasında cereyan eden konuşma
yı, o zaman bu konuşma üzerine üç makale neş
reden NATO Başkumandanının, aklımda kaldı
ğı kadar, yazısından nakledeyim. 

«Nine Hatunun dizi dibine olurdum. Ora
dan, buradan konuşuyorduk. O özlerinin feri 
tükenmiş, vücudunun suyu çekilmiş, (mecalsiz, 
'ağır aksak: Imi'b darbeleriyle yaşamayıa devam 
•eden Nine Hatunu, birdenbire karşımda 20 ya
sında güzel bir kız gördüm, gözleri canlandı, 
irilesti, yüzünün iburuşukları silindi, sesi dik-
leşti, iki eliyle yakama yapıştı. Dedi ki; oğul 
eğer Moskof'larla savaşa girer de beni unutur 
ve eskere almazsan, iki elim yakanda kalsın» 
söz verdim. Yakamdaki dehşetli kuvvetten kur
tuldum. Yaşımdan utandım, ruhumun zayıflı
ğından utandım. Fakat NATO'yu donatacak 
silâhı bulmuştum. Erzurum'da Nine Hatun da 
idi. NATO Başkumandanı makalesini şöyle 
bitiriyordu-.. 

«NATO camiası şimdi sizlere hitabediyo-
rum. 

Kuvvetli olmak için, Nine Hatunun ruh ve 
mânevi cephesine sahibolmahyız.» 

Aziz arkadaşlarım, 
Komünist Blok; NATO'mm mânevi cephe

sinden (irkmektedir. Bütün faaliyet ve gayret
lerini bu cepheyi yıkmaya hasret mistir. 

Kıbrıs dâvası çıktığından ıberi Amerika Bir
leşik Devletleri Başkanı ile Yunan Hükümeti 
takibet tikleri sakat politika ile NATO'nun mâ
nevi cephesini çökert m ek üzeredirler. 

Kıbrıs dâvasının çözümü uzadıkça, NATO'-
ınm mânevi cephesi de o mabette tahribe uğ-
rıyaeağı hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu bakım
dan da Kıbrıs dâvasının biran evvel adaletli 
bir çözüm yoluna ulaştırılma zarureti vardır. 

İleride doğacak huzursuzluklar: 
Arkadaşlarım, Batı Bloku s'iyasalerin.'hı gev

şek, ilgisiz ve yanlış politikaları, komünist 
bloku, Kıbrıs'taki savaştan, bol bol istifade im
kânlarını sağlamak! adır. 

A'kdenize nüfuz ve hâkimiyet, tarihî siya
setlerini tahakkuk yolunda iyi iklimi hazırla
mıştır. 

Papazın Sovyetlerden yardım talebetmesi, 
Mısır'la anlaşması, Sovyetlerin bu bölgelerde 
ve Kıbrıs'ta nüfuzlarını sağlama ve pekleştir
me neticesine ulaşacaktır. 
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Diğer taraftan, Yunanistan'ın iç yapısı, ta-

kibettiği siyaset, komünist Iblokıın, bu memle
ket üzerinde çalışmalarım kolaylaştırmış ve is
tikbal için muvaf İakıyet ümitlerini artırmış
tı;. 

Sovyet blokunun, Batı için, bu tehlikeli ha
reket tarzı ve bilhassa Yunanistan ve Kıbrıs 
üzerindeki çalışına, »avret ve ümitleri şimdi
den boşa çıkarılmadığı takdirde, yakın istikbal
de, Akdeniz bölgesinde, belki de Üçüncü Cihan 
Harbine kadar uzanacak huzursuzluklara şa-
hidolmamız muhtemeldir. 

(»örülüyor ki, Kıbrıs savaşının yarattığı ik
lime, dol ay isiyle Kıbrıs savaşma kısa zamanda 
son verilme zarureti bir kere daha meydana 
çıkmaktadır. 

Arkadaşla]', arkaya takılan politikalar, dai
ma mııvaffakiyetsizliğe uğramıya mahkûmdur. 
Küba dâvasında kendinin cesur, isabetli ve sıh
hatli karar ve hareketini alkışlamamak mümkün 
değildir. Ama, zaferi Sovyet Rusya kazanmış
tır. Hakikat şudur ki, Küba Sovyetler tarafın
dan işgal edilmiştir. Küba'yı, Sovyetlerin kuca
ğına sürüklemiyccek, ileri politika takibeden si
yasiler çıksa idi onları daha fazla alkışlardım. 

Niçin kuvvet: 
Sayın senatörler, Kıbrıs dâvasının çözümü 

kış aylarına intikal ederse, Kıbrıs'taki Türk
lerin yaşama ve savunma imkânları kırılacak
tım. papaz kuvvetlenecektir, harekât imkânla
rımız kısırlaşaeaktır. Sürekliği olmıyan ve ada
letten mahrum neticeye ulaşmak mümkündür. 

Kıbrıs dâvasının uzaması. Batı ve NATO ca
mialarının mânevi cephelerinin sarsılmasını 
mııcibolacaktır. 

Komünist Blok, Akdenize nüfuz ve hâkimi
yet bağlama imkânlarını elde edecek ve ileride 
Akdeniz bölgesi büyük huzursuzlukların kay
nağı olacaktır. 

Bunları önlemek ve Türkler için şerefli ve 
adaletli bir çıkış yolu sağlamak, diplomatik 
alandaki çalışmalarla mümkün olmayacağını arz 
ettim. Mamafih Türk Milletinin barışsever has
letine uygun, 8 ay tanınan şansın, kısa bir müd
det daha tanınmasını mütaakibeıı, Kıbrıs kang
reninin, arz et iğim sebepler muvacehesinde, an
cak, kuvvet kullanılarak halledilmesi zarureti 
vardır. Bu bakımlardan ama fikrimin ikinci sai'-
lıasımn özünü kuvvet kullanma teşkil etmekte

dir. Esasen haklı dâvaların çözümünde çaresiz 
kalındığı takdirde kuvvete başvurulması, mese
leyi barış yolu ile halletmenin diğer tarafıdır. 

Dünya çapında manzara: 
Kıymetli arkadaşlarım, önemli bir noktanın 

izahına gelmiş bulunuyorum. 
Kuvvete başvurulduğu zaman dünya çapın

da manzara ne olacaktır.1 

Bu tabloyu çizebilmek için Kıbrıs dâvası 
ile yakından ilgilenen belllibaşlı devletlerin 
ezelî, devam ettirmekte olduğu ve Kıbrıs'a yapı
lacak hareket esnasında takibedecekleri politi
kalarını ve hareket tarzlarını kısaca gözden 
geçirmek zarureti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Koksal; 20 daMıkaılık va
kit dolmuştur. Devanı •edebilmemiz ficim Yüce Se
natonun oyuna başvuracağım. Sayın Köksal'm 
konuşmasına devamını kabul edenler... Etmiyen-
lcr... Kabul edilmiştir. Devam buyurunuz efen
dim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Türkiye, 
Takibettiğimiz politika (Yurtta Sulh, Cihan

da Sulh) politikasıdır. Barış, adalet, şeref poli
tikamızın can damarlarıdır. 

Her milletin barış içinde refah yaşamaları
nı görmek bizleri ancak bahtiyar eder. 

Milletçe adalete tutkunuzdur. 
Şeref, Türkleri kolaylıkla ölüme götürür. 
Kıbrıs dâvasında da bu politikayı güdüyoruz. 

Kıbrıs'ta barışı sağlamak, adaleti tecelli ettir
mek ve Türk Milletinin şerefini korumak ka
rarımızdır. Ada'yi tüm olarak, Türkiye'ye ilhak 
gibi emperyalist bir politika takibetmiyoruz. 
Ada'ya yapılacak harekât e&naısmda Türkiye'de 
doğacak her türlü zararlı ihtimalleri göğüsliye-
cek, şuurlu, azametli, birbirine kenetlenmiş, her 
türlü siyasi düşüncelerden ırak bir Türk Mil
leti göreceğiz, zafere kolayca ulaşan bir Türk 
Ordusu göreceğiz. 

SOVYET RUSYA : 
Sosyal Rusya'nın ezelî ve Tarihi politikası; 

Dünyada Orak Çekicili tek bayrak politikası 
dır. 

Sovyet Rusya, pilitikasuıı iki yol ile zafere 
ulaştırma gayretindedir. ' 

1 nei yol : Silâhsız savaş yoludur. 'Taktiği ve 
gayesi şöyle özetlenebilir: 
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Kendisi silaha sarılmadan, Dünyanın her 

tarafında sürekli huzursuzlukiar çıkarmak ve
ya çıkartmak, huzursuzluklardan istifade et
mek, silâhlı çatışmaları sağlamak, milletler ara
sında. veya ülkeler bünyesinde, sevgi, saygı ve 
İtimadı sarsmak, ümitsizliğe düşürmek. Blok
ları parçalanîak, kurulum sına mâni olmiak, ik
tisadi ve sosyal krizler yaratmak:, yardım va'-
diylo veya bilfiil yardım yaparak nüfuzlar sağ-
hmuak nüfuzlu şahıs ve siyasileri elde eltmek ba
rış ve hürriyet lideri olduğunu ilân etmek, 
bilhassa, idarecilerin yaptıkları hatalardan 
faydalanmak suretiyb Komünist Blöka iltihak 
ve taraflar sağlamak ve dünyada kritik bölge
lerde hâkimiyetlerini kurmaktır. Sovyet Bloku, 
soğuk savaş şeklinde isimlendirilen bu yolda, 
kazançlı ilerlemeler kaydetmektedir. Mües
sir bir yoldur. Sinsi oluşu, insanlar üzerinde 
silâhlL çntîşma kadar müessir olmayışı rağbeti
ni ve muvaffakiyetimi artırmaktadır. 

Batı Bloku, kısır görüşlü siyasiler taraf ni
dan idare edildiği ve UT neü Cihan harbinin 
çıkmamdan kaçmuldığı müddetçe bu şekilde 
savaşJlar revaçta olacaktır. 

Sovyet Rusya, şüphe yok. iki. bu yolda, Dün
yada tek bayrak politikasını •gerçekleştirebi
leceği urnu'laımaz. Bu yol Sovyet Rusya'yı kuv
vetlendirici. ezeli, politikasının tahakkukunu 
hazırlayıcı hususiy etiyle önem kazanmaktadır. 
Sovyet. Rusya ancak, silâhlı çatışma ile dünya
ya hâkim, olabileceğini bildirmektedir. Esasen 

ikinci yolu da budur. 
Sovyet Rusya bugün Batı Blokundan kuv

vet ve diplomatik alanda, üstün olduğu kanaa
tini taşısa ITT neü Cihan Harbini çıkarmada te-
reddüdetm>öz. 

Küba hâdisesinde, Kenedi'ye cevap verıme-
mosinhı ama sebepleri kendini Biaıtı Blokundan 
zayıf görmesi, Batı B]okunu ilk evvelâ Kızıl 
Çin ile kapıştırmak ber ikisini birden zayıf
latmak taktik ve siyasetini gütmesinden ileri 
ge İn îıiş tir. 

Sovya Rusya'nın Kıbrıs dâvasında da. taki-
bettiğa politikia ezelî politikasına uygun olduğu. 
gö r \\ İm ekledi r. Kıbrıs -d âva'sm ad a. m aksa din ı, 
gayesini v'e bekleliği kazançları, ana. hatlariyle, 
şöyi:• özvtlemek mümkündür. 

Batı Blokumın •mânevi cephesini çökertmek, 
Ad:\Ynn bu devrede Komünist Bloku iltihakını 
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sağlamak, mümkün olmadığı takdirde istikbal
ce bu isteğine ulaşabilmek için enosis'in karşı
sında da olmak, Kıbrıs dâvasını sürüncemede 
bırakmak suretiyle huzursuzluk d-evam ettir
mek had safhaya getimrek Batı ve Nato camli-
aMitda. yaygın hale gelmesini, sağlamak,Türk ve 
Yuman devletlerini iktlks-adenı zayıflatmak Türk 
ve Yunan savaşının çıkmasını körüklemek, Yu
nanistan'a nüfuz etmek, Mısır ve; Suriye'de 
nüfuzlarını pekleştirmek, Biati Bloku aley
hine Yunanistan siyasetlerinden ve papazdan 
politik alanda istifade etmektir. Bütün bu gay
reti erimin neticesi Akdenliz'de hâkimiyetini sağ
lama gayesini gütmeSktedir. 

Bir kaç misal vereyim. 
Birleşmiş Milletler askerlerinin Aıda'ya gön-

deııilmeısi kararına işitiralk etim iştir. Veto kul-
laraırlşıhr. SOTVetlerin bu ılıareiketıinii hüsnüni
yetle kabul eden sâf veya çarpaşık fikirild po
litikacı! ar çıkım ışftır. 

Sovyet: .Rusya Birleşmiş Milletler ıa sik erle
rin im Ada'da huzuru sağlatmak değil, huzur
suzluğu artıracağını veya papaza bir emniyet 
perdesi teşkil edeceğini, bu suretle Kıbrıs dâ
vası çözüm noktasından uzaklaşacağım' tali
min ediyordu. Niıteikiım, hâdiseler, Sovyetler'-
in düşüncelerini doğruladı. Müsaade ederse
niz burada da bir hâtıramı nakletmek isterim. 

Kore muharebeleninde bir yarbay ile buluş-
ituk, Iher ikimizin vazifesi icabı cepheyi gezmeye 
gidiyorduk. Cepheye 300 m. yaklaşmıştık bundan 
sonraki 300 im. lik yolumuz düşmanın top, ha
van ve piyade ağır silâhları ateşi altında idi. 
Bu vazife a.rkadaşıım, ikurtulımamızın şansa 
bağlı olduğunu biliyordu. Arabayı durdurdu, 
bana dcdi'ki; Koksal, iben vatanııma, İkamın a ve 
çocuklarınla dönmek arzusundayım!. iScıı gelin
ceye kadar şu ağaç altımda uyuyacağımı. 

Ruh Omdur, arkadaşlar. Birleşmiş Milletler 
askerlerinin ruhu budur. iSovyeltler rıza gös
terse de Bii'leşmliş Milletler asfeerleıiine geniş 
salâhiyetler verilse yine dııruım değişmiyeceJk-
tir. Bv'anlzde, uyuyan bekçi yenine, bekçi ol
maması daha iyidir. Zira 'biazalt onıniyet [ter
tibatı alımaııııızı zarıuii kılar. 

Diğer bir misal, 
Türk bombardımanları Kıbrıs üzerinde devam 

ettiği ve onu takibeden birkaç gün içinde Sovyet 
Rusya'nın sessizliğe büründüğünii gördük. Bu 
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sessizliği lehimize yoranlar olmuştur. Benim dü
şüncem o merkezde değil. 

•Sovyetler, Türk bombardımanları ile Batı Blo-
kunda ve NATO camiasında arzuladıkları had 
safhadaki huzursuzluğun ve Türk - Yunan çatış
masının kendiliğinden doğduğu ümidine kapılmış
lardı. Müdahale bunları izale edebilirdi. Ve ar
zulamadıkları 3 ncü Cihan Harbini doğurabilir 
fikrinde idiler. Bu sebeplerden dolayı papazın 
yardım talebine dahi aldırış etmiyerek sükûtu 
tercih etmişlerdir. Bombardımanlar esnasında 
Yunan Hükümeti ve papaz karakteristik vasıf
larına uygun politikaya başvurdular, dize geldi
ler. 

Hâdise Sovyetlerin düşünceleri dışında seyret
miş, Kıbrıs düğümü çözüm noktasına gelmiştir. 

Tekrar huzursuzluğu sağlamak ve Kıbrıs dü
ğümlümü çözüm noktasından uzaklaştırmak için 
Papaz'a direkt yardım teklifini yapmada gecik
medi. Sovyetler tatbikat sahasında yapılacak 
yardımların 3 ncü Cihan Harbinin doğuracağı 
fikrinde oldukları mütalâasmdayım. Bu yüzden 
Yunan Hükümetine ve papaza yapacakları di-
retk yardım, vaitleri. diplomatik alanda kalaca
ğını kuvvetle -tahm'in ediyorum. 

Yunan Hükümetinin Sovyetlere kayan yanlış 
politikası, Kıraliyet Meclisi tarafından düzeltilmiş, 
papazında baskılarla Sovyetlere yaklaşması yavaş
latılmıştır. Sovyet Rusya Kıbrıs'ta «Türk ve Rum 
eamaatlerini birbirlerinden farklı görmüyoruz» 
şeklindeki ifadeleri ile ortalığı bulandırmak, pa
pazın Yunan Hükümetinin baskısından kurtarmak 
maksadını güttüklerini anlamamak, güç değildir. 
Türkiye'yi tatmin edeceğini umduğu bu sözlerin 
arkasından Mısır'la Papazın anlaşmalarına zemin 
hazırlamıştır. Mısır'ın Kıbrıs'a yardımı gülünç
tür. Bunun arkasında Sovyetler'in yardımından 
evvel, Mısır'da nüfuzlarını genişletme gayesini 
hedef tuttukları kuvvetle muhtemeldir. 

Kuvvete başvurduğumuz takdirde, Sovyet 
Rusya'nın politikası ve tutumu ne olacaktır. Bu 
noktaya temas edeyim. 

Sovyet Rusya, biraz evvel arz ettiğim ezelî ve 
Kıbrıs üzerindeki politikası ışığı altında şöyle bir 
yol tutulacağını tahmin etmekteyim. 

Ümitli bulunduğu Yunanistan ve Kıbrıs'ta 
çalışmalarına iyi bir vasat yaratabilmek ve NATO 
camiasının mânevi cephesini tahribetmek için 
Türk - Yunan savaşının çıkmasını sağlamaya ça
lışacaktır. 

Huzursuzluğun veya savaşın Batı Bloku için
de kalması ve yayılması yolunda gayretler sarf 
edecektir. 

Sovyetler politikalarını müstakil bir politika 
takibeden devletler üzerinde daha kolay işdivebi
lecekleri fikrindedirler. Bu bakımdan Türkiye'
nin ve Yunanista'nm Batı ve NATO camiası Blo-
kıından ayrılmaları yolunda çalışmalar yapacak
lardır. 

3 ncü Dünya Harbinin doğmaması için Kıb
rıs'a ve Yunanistan'a direkt yardımda bulunacağı 
tahmin edilmemektedir. Yine aynı gaye ile ken
di blokuna dâhil veya o tarafı tutan devletlere 
savaşın sirayet etmemesi yolunda gayret sarf ede
cektir. 

Yunanistan'a ve Kıbrıs'a gönüllü yardım ya
pacağı umulabilir. Fakat bu yardımda netice 
üzerine müessir olamıyacağı mütalâasmdayım. 
Ksasen Sovyetler'in bütün gayret ve yardımları 
3 ncü Dünya Harbinden çekinmeleri dolayısiyle 
diplomatik sahada kışkırmalar, askerî sahada gös
teriler şeklinde tecelli edeceğine inanmaktayım. 

Hulâsa, Sovyetler NATO ve Batı camiasını 
parçalamak, Yunanistan ve Türkiye'yi bloktan 
ayırmak, Ailedeniz'e inmek liein Yun'anıiıstaın ve 
Kıbrıs üzerinde istikbale matuf müessir çalışma 

imkânlarını sağlamaya uğraşacaklar, fakat 3 ncü 
Dünya Harbinin patlak vermemesi yolunda gay
ret sarf edeceklerdir. 

Amerikaya gelince : 
Yukarıda arz ettiğim gibi, Sovyet Rusya he

nüz daha kendini zayıf hissetmesi ve Kızıl Çin 
tehdidi gibi ana sebeplerle 3 ncü Cihan Harbini 
istemiyor. Fakat, 3 ncü Dünya Harbine hazır
lık olarak yayılma, nüfuzunu artırma, kuvvet
lenme ve taraf toplama politikasını gütmektedir. 

Amerika refah içinde yaşadığı için 3 ncü Ci
han Harbinden kaçman bir politika takibottiğini 
müşahede etnıekteyiz. 

({örülüyor ki, iki ayrı blokun lideri olan .her 
iki devletin müşterek arzuları Üçüncü Dünya 
Harbinin çıkın ama srd ir. Yakaâ arzular bir ama, 
gayelerin ayrı olduğu görülmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri politikasının ga
yesi ulvi bir düşünce mahsulüdür, insanlık na
mına takdire şayandır. Fakat Üçüncü Dünya 
Harbinin çıkamaması için yeterli değil, bilâkis 
çıkmasını sağlayıcı bir politikadır. Zira komü
nist blokun sinsi yayılmalarını kritik bölgeleri 
işgallerini zamanında önliyememektedir. 
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Amerika Birleşik Devletleri politikası refah 

içinde yaşama pahasına bu şekilde devam ettirilir
se, Amerikalılar bir gün nesillerini komünistlere 
hediye edeceklerine muhakkak nazarı ile bakıl
malıdır. 

Mamafih şahsi düşüncelerle yayından çıkarı
lan bu politikayı Amerika halkının benimsiyeeeği 
umulmaz. Nitekim Kennedyiıin Küba dâvasında 
üçüncü Dünya Harbini göze alması ve halkın 
Kcnnedy'nin tutumunu hareretle alkışlaması ve 
desteklemesi dünya durdukça Batı blokunım öm
rünü garanti altına alma arzularının bir neticesi 
olduğu mütalâasındayım. 

Hulâsa şahsi düşüncelerle zaıfa uğrıyan Ame
rika Birleşik Devletleri politikası Sovyetlerin 
ezeli politikalarının tahakkukuna, yardımcı ol
maktadır. 

Amerikalıların Kıbrıs üzerindeki politikaları 
kaypak, adaletten mahrum, Amerika halkının in
sanî duygularla yaptığı yardımları istismar edi
ci, felâketli günlerde omuz omuza dövüşeceği 
dost ve müttefiklerinin itimadını sarsan, diğer 
taraftan Sovyetlerin Akdeniz hâkimiyetine yol 
açan bir politikadır. 

Kıymetli senatörler; 
Kıbrıs'a Türk müdahalesi başladığı anda, 

Başkan Jonlmson, mütereddit, kaypak, adalet 
duygusundan yoksun politikasına devam edemiye-
cek ve «Rusya size taarruz ederse, sizi yalnız bı
rakırım» tehdidini yerine getiremiyeeektir. Zira 
Amerika halkının baskısı bu istikamette olmıya-
e aktır. 

Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanını, yine baş rolde göreceğiz. Başkan silâhlı 
çatışmanın Türk - Kıbrıs çatışması halinde kal
ması, sirayet etmemesi yolunda büyük gayret sarf 
edecek, icabeclerse silâha dahi başvuracağını ilân 
edecektir. Bilhassa Türk harekâtına Yunan mü
dahalesinin olmamasını sağlayacaktır. Türkiye'
ye sert notalar verecektir, Güvenlik Kurulu yolu 
ile harekâtın önüne geçmeye çalışacak ve Sovyet
lerin de son saatlerde bu teklife yanaşacakları 
kuvvetle ihtimaldir. Zafer Türk Milletinin ka
rarlı tutumunun öncelik taşımasında olacaktır. 

Yunanistan'a gelince; Yunan Hükümetinin 
Kıbrıs üzerindeki politikası Kıbrıs'ta savaşı tah
rik, savaşı beleme, Ada'yı Yunanistan'a ilhak şek
linde tecelli etmiştir. Politikasını başarıya ulaş
tırmak için her tarafa başvurmaktadır. Yunan-
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lıların istikrarlı bir politikaya sahibolacaklarma 
inanmıyoruz. Mustafa Kemal Paşa sevgisi bende 
böyle başlamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, emperyalist ve böbürle
nen bir politika takibeden Yunan Hükümeti, Kıb
rıs'a Türk harekâtı başladığı anda yatıştırma ve 
anlaşma politikasını takibedeceği bir kuvvetli ih
timal dahilindedir. Zayıf bir ihtimal ile Türk, 
Kıbrıs çatışmasına müdahale edebilir, veya Tür
kiye'ye savaş ilân edebilir. Neticesinin tahmini
ni Yunan Hükümetine bırakıyorum. Biz Kıb
rıs'ta adaleti tecelli ettirmek ve oradaki Türkleri 
imhadan kurtarmak maksadıyle harekât yapacağız. 
Bu ulvi düşüncemizin ve ana politikamızın dışına 
çıkmamak amaciyle her hususta karar önceliği 
Yunan Hükümetine bırakılması fikrindeyim. 

Mısır'a gelince : 
Dünya çapında isminin geçmesini Arap toplu

luğu için yatırım sayan Naşirin politikasının ve 
muhtemel harekâtının tahliline lüzum görmü
yorum . 

Doğu devletlerinin durumu : 
Diğer devletler, Amerikalıları • sahnede gör

mekle, bir kısmı sükûtu tercih edeceklerini, bir 
kısmının da Amerikalıları takibedeeeklerini tah
min etmekteyim. 

Türkleri; diplomatik alanda ve manen destek-
liyecek kıymetli dostlarımız olacaktır. 

Hulâsa, saydığım mucip sebepler dolayısiyle 
vasat, Aralık 1964 ayma kadar kuvvet kullanma
mıza müsaidolacağı, bu tarihten sonra her geçen 
gün vasatı aleyhimize çevireceği düşüncesinde
yim. 

Neden taksim : 
8 aylık çatışmadan sonra iki cemaatin uzak 

ve yakından irtibatlı bir idare şekli altında yaşa
malarını mümkün görmüyorum. İki camaatin 
sürekli ve huzurlu yaşama imkânını sağiıyacak 
tek sistem adalete dayanan bir taksimdir. 

Anlaşmalara sadakat : 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanının halen 

Kıbrıs üzerinde yürüttüğü politikasına şahsi dü
şünceler hâkim olduğu kanaatinde olduğunu açık
lamıştım. Harekât esnasında Amerika halkının 
baskısı ile adalete dayanan bir politika takibedi-
leeeğini de söylemişti. 

Bir şahsın hatası yüzünden rejim ve insani 
duygularda birleşen iki milletin arasının açılma
sını uygun bulmuyorum. Mamafih harekât es-
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nasında elde edilecek tecrübelere göre dış politi
kamız mütalâa konusu olabilir. 

Fakat, kanaatim .sudur ki, netice nasıl tecelli 
ederse etsin kötü rejim, rakipleriyle ittifaka varan 
dostlukların daima karşısında olacağım. Anafik-
rim hakkında son sözüm şu olacaktır. Ana fik
rimi tahakkuk ettirecek gerek diplomatik ve ge
rek askerî alanda vasat müsaittir. 

Kuvvet her zaman tahrik edilemez. Onun da 
incelikleri, hassas tarafları vardır. Muvaffaki
yet, kuvveti zamanında ve yerinde kullanmada 
ve zamanında yerinde emir vermededir. 

Muhterem arkadaşlarım, ana fikrimin mucip 
sebeplerini burada bitirmiş oluyorum. Hüküme
tin bugüne kadar takibettiği-politikayı genel lıat-
lariylc tasvibediyoruiıl. Yüce Meclisimiz Türk 
Milletinin takibedeceği politikayı tâyin ve tesbit 
etmiştir. Hükümete nevama güven oyunu, gü
venini bildirmiştir. Benim de bu andan itibaren 
bütün gayretlerim, özür diliyerek söyliyeccğim; 
daima takdir ettiğim Hükümeti desteklemek ola
caktır. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay. 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben de uzun bir konuşma hazırlamış
tım. Ama sayın arkadaşlarımın sabrının tüken
mekte olduğunu görerek müsaadenizle bu işi 10 -
15 dakikada bitireceğim. 

Muhterem Senatörler, 
Birkaç günden beri Millet Meclisinde, bugün 

de Yüksek Senatoda kıymetli arkadaşlarımızın 
büyük milletimizi temsilen içten gelen samimî, 
hissî, tarihî, hamasi, coşkun ve veciz konuşmala
rım hepimiz alâka ile takibetmekteyiz. (ıörülü
yor ki, bâzı istisnai görüşler hariç tenkid ve tav
siyelerin teferruatı ayrı ayrı da olsa özü tefer
ruattan ihtisar edilecek olursa bu konuda müte
sanit ve partiler üstü bir anlayış ve yakınlık 
vardır. 

Bu memleketimizin geçirdiği birçok badirelere 
rağmen tarih bu günedek batmadığı ve batırıla-
madığmm yarınlarımıza güven ve teminat veren 
bir cevabıdır. Birçok tecrübelerle sabit ki; yara
dılışımız icabı tehlike ancak ufuklarda belirdiği 
zaman derhal birleşen ve büyük bir güç iktisabe-
derek umulmıyacak kabiliyetler yaratan bir mil
letin çocuklarıyız. Kahraman bir avuç Kıbrıs 
mücahidinin yaratmakta olduğu şahikaları dinle
dikçe Senato kürsüsünden kendilerine, minnettar
lık ifadelerimi belirtmekten geri kalamıyorum. 
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Dünün tarihlerini her zaman çabuk unutan 

bâzı düşmanlarımız ile maalesef bâzı yakın dost
larımızın bu güç ve geç anlayışları kendilerini 
ekseriya tutum ve politikalarında yanlış düşün
ce ve istikametlere sevk edebiliyor. 

Söz talebinde bulunan arkadaşlarımın çoklu
ğunu, mesullerin ve Hükümetin işlerinin kesafe
tini takdir ederek Kıbrıs dâvasının ortaya çıktı
ğı andan itibaren görülmüş ve görülen bâzı nok- -
sanlıkları sıralıyacak değilim. Esasen eskiyi kur-
calamaktansa ben hattâ bu saate kadar varılan 
dünün hesaplarını başka müsait bir muhasebe ta
rihine bırakmakta dâvanın selâmeti bakımından 
büyük fayda ve isabet görenlerdenim, 

Sayın Başvekilin son durumu Yüksek Senato-
muzdaki izahı tarafsız bir görüşle cidden veciz ve 
manalı idi. 

Ancak, bana göre bu talebe vâki cevabı görüş
melerin seyrinde takibettiğimize göre bâzı inhi
raflar oldu, kimse de akışın üstüne varıp düzelt
me temayülü göstermediğinden neticede yine is
tifadeden pek berî olmadı. 

Anladığıma göre Hükümet diyordu ki: Geç
miş hâdiseler şu, son teklifler ve son durumda 
şu: Millet iradesini temsil eden Büyük Meclis 
hangi istikametlere yöneleceğimiz hususunda bir 
ışık tutsun ve çoğunluk temayülü ile bir direktif 
versin. Hattâ bunu bizim gibi anladığını zannet
tiğim Adalet Partisi Grup Başkanı İhsan Sabri 
Beyefendi de çıkarak bu hususta lütfen herkes gö
rüş ve tavsiyelerini bildirsin tarzında tarafsızlara 
ve generallere de imada bulunmuşlardı. Bu se
beple bendeniz mâruzâtımı şundan, bundan mü
cerret olarak ancak bir açık oturumda ifade ede
bilecek kadar kısa izahlı ve madde madde teklif
ler halinde sunacağım : 

1. Hükümetimizin de öngördüğü şekilde 
alayımıza, hem Kıbrıslı vatandaşlarımıza karşı 
girişilecek bir hareketin Türkiye'ce artık bir 
harb ilânı telâkki olunarak müdahalede bulunu
lacağı gerekli her yere notalanmalı ve dünyaya 
duyurulmalıdır. 

2. Hükümetin de aynı düşüncede olduğuna 
kaaniim ki; bunun dışında her hangi bir hissî se
bep, cereyan ve teessürlerle henüz ortada tavas
sut, anlaşma ve uzlaşma ümitlerinden bir zerre
si dahi olsa, belirti varken bir genel harbe mü
başeret kararı kabul buyurursunuz ki; erken olur. 
Fakat bu konuda bir harb olmıyacaktır diye her 
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türlü hazırlıklardan vareste kalmak da bence bir 
bedbahtlık ve hepimiz için büyük de bir sorum
luluk olur. 

Yapılacak bu hazırlıklar bence şunlar olmalı
dır. Diğer kıymetli arkadaşlarımızın da bu hu
susta her halde daha teferruatlı tavsiyelerini 
göreceğiz ve clinliyeceğiz. 

a) Evvelâ dış siyaseti idare ile sorumlu olan
lar bugünkü faaliyetlerini daha çok artırmalı, 
hattâ haklı tezimizi biraz geç de kalmış olsak 
dünyanın her köşesindeki küçük devletlere, halk 
topluluklarına ve din adamlarına katliamları ve 
haklı tezimizi anlatacak şekilde ikişer kişilik iyi-
niyet heyetleri sevk olunmalı ve bunlar oralarda 
gerekli konuşma ve konferanslar vermelidir. Me
selâ; Sayın Kasım Gülek Beyefendi arkadaşımız 
bâzı ülkeler için bu hususta biçilmiş bir kaftan 
olabilir, daha başka kıymetlerimiz de vardır. Baş
ka devletlerin tezleri yolunda biz külfetlerini 
de görüyoruz. 

b) Önemli olarak düşünülen ikincisi: 
Geçecek kısa intizar ve konuşmalar müddeti 

esnasında komşumuz Yunanistan'a otuz milyonun 
ağırlığını hissettirmek ve tattırmak üzere kendi
si ile olan ticari münasebetlerimiz tetkik değil, 
inkıtaa tabi tutulmalı, hattâ gerekli boykotaj 
tedbirleri alınmalı, Yunan tebalılar artık süratle 
ve toptan şevke tabi olmalıdırlar. 

e) Bugüne kadar çoğunluğu ile bizden kaçak 
beslenen yakın Yunan adaları sıkı kontrol altı
na alınmalı, Yunanistan'a karşı her türlü balık 
ve diğer iaşe maddeleri ile döviz keselerimizin 
ağzı sımsıkı bağlanmalıdır. 

d) Bize yakın bulunan, bağrımızdaki adalar, 
önümüzdeki bir genel harbde onların basamağı 
olacağı yerde bunlar şimdiden mütehassıs alâka
lıların usullerini bildiği şekilde bir yoğunluk yu
muşatmasına tabi tutulmalı ve bize basamak ola
cak hale getirilmelidir. Bu arada adalar halkı
nın aç bırakılmam asma itina etmek de vazifeleri
mizden olmalıdır. 

Berbat ir buy ur ulursa huzurunuzda vâki ko
nuşmamda Yunanistan'a karşı elimizde Kıbrıs'ın 
ağırlığından daha büyük tonajda kozların bulun
duğunu ve bunların yavaş yavaş kullanılması ge
rektiğini arz etmiştim. 

Yunanistan'ın Türkiye'den olacak kaybı Kıb
rıs'tan elde edeceği menfaatinin birkaç değil; 100 
mislinden belki fazladır. Bunu anlıvamıvan an-
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cak bugünkü Yunan iktidarıdır. Yunan münev
verleri, Yunan halkının çoğu bunu çok iyi bil
mekte ve düşünmektedir. 

Hiç zaman geçirmeden, dünü, bugünü ten-
kid etmeden şundan, bundan, NATO'dan ve müt
tefikten yardım intizar etmeden geniş membala
rımızın bulunduğu, Akdenizde bir harb halinde 
korsanlarımızın donanma ile iş birliğini sağlamak 
üzere her türlü gemi inşa kapasitelerinin çok yük
sek olduğunu bildiğim Gölcük tezgâhlarımızla 
Denizcilik Bankası tersanelerini parasını verip 
süratle faaliyete geçirmeli ve en kısa zamanda se
rî, zırhlı ve silâhlı çok sayıdaki hücum botlarını 
Akdenize indirmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iş zihinlerde bü
yültülecek kadar zor olan bir husus değildir. İlgili 
mütehassıslardan sorabilirsiniz. Senede tahsis 
edeceğiniz 50 milyon lira ile gerek Türk Beniz 
Kuvvetlerimizin gerekse ticaret ve kontrol filo
muzun ne hale geleceği görülecek ve iftihar edi
lecektir. Bu tezgâhlar daha 20 sene evvelinden 
donanma emrine gemi yapacak çapta ve vasıfta 
idiler. Hükümetin ilgililerle görüşeceğini ve bel
ki de görüşmekte; ve işe başlamış olduğunu gör
mekle bahtiyar olacağım. Eski Donanma Cemi
yetimizi hatırlıyanlar çoktur. 

Bütün arkadaşlarımızın da ısrarla belirttiği 
şekilde bir duraklama devrine sokulmuş bulunan 
askerî sanayiimizin bu ağır tecrübenin sonunda 
en kısa süre içinde faaliyete başlamış olduğu
nu ummak ve eserlerini görmekle iftihar etmeli
yiz. 

Hükümetimiz ile ve değerli ilgililerimizin 
önemle üzerinde duracaklarına inanıyorum ki; 
dünya gözü önünde bir genel harbe sebebiyet ve
ren mesulün komşumuz Yunanistan olduğu bu 
günden ve harbin başladığı anda açık delil ve 
alâmeti eriyle tesbit edilmiş olmalıdır. Bundaki 
kastımı ve önemini daha fazla açıklamaya lüzum 
görmüyorum. Aeheson plânına ait şahsi teklif ve 
mâruzâtım şunlar olacaktır: Hükümetin izahla
rından benim çıkardığım mânaya göre biz vakıa 
l)iı plânı aynen kabul gibi peşin bir taahhüt ve 
mecburiyet içerisinde değiliz. Bu plân pekâlâ 
tadil ile meselâ mesaimi sathiyesi Ankara veya 
İstanbul şehri ve bütün hinterlandını içine ala
cak ve bir tümen ile çok ağır tazminat mukabili 
oraya sığınacak vatandaşlarımızı iskân edebile
cek bir çapta olmalıdır. Ayrıca Meis yerine ka-
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bili iskân olan bir diğer ada da pekâlâ ileri sü
rülebilir. Bunları Yunanistan kabul etmez.ve 
etmiyor denecek olursa verilecek cevap basit; bu
yurunuz Birleşmiş Milletler, buyurunuz koltuk 
altında himayeye çalışan büyükler. İyi niyeti
miz ile sulh için nelere rıza gösterdiğimiz halde 
komşumuz hâlâ kasıtlı bir harb vesilesi aramak
ta ve yaratmaktadır. Bize kusur bulmayınız, bi
zi doğru anlayınız, bize iyi tetkik etmeden büyük 
ricallere yakıştıramadığımız edada notalar yoJla-
nıaymız. Lütfen artık himayeden ve aradan çeki
liniz; diyebilelim ve karşı kargıya istediği masa
ya oturalım. 

O 

Muhterem arkadaşlarım, yine bendenizin mü
talâa ve düşüncelerine güre Kıbrıs konusunda 
müzakere yoliyle bir hal şekline varılması ma
demki düşünülüyor ve ön plânda tercih ve tas-
vibolunuyor. O halde karşılıklı tekliflerin 
Ahceson plânına bağlı kalmak mecburiyeti de 
yoktur. Gerek Birleşmiş Milletlerin, gerekse bü
yük dünya devletlerinin mâkul bulup kabullene
ceği ve belki Sayın Ahceson'a yumuşak gelebilen 
pekâlâ çeşitli ve başka teklifler de yapılabilir ve 
bulunabilir. Meselâ bir tanesini huzurunuzda 
bendeniz teklif edeyim. Eğer şimdiye kadar tek
lif olunmadı ise: 

Hükümet başında bir din adamı olmamak şar-
tiyle müstakil Kıbrıs Hükümeti Türk Cemaati
nin de iştiraki ile yeniden gözden geçirilip ayar
lanabilir. Yunanistan enosisi Türkiye Ada'nm 
taksimini şimdilik bir tarafa bırakıp Ada'nın bir 
ucunda Türkiye'ye diğer ucunda da Yunanistan'a 
bu teşekkül Kıbrıs devletinin birer askerî üs t anı
lır ve taraflar askerî kuvvetlerini buraya çeker
ler. Nasıl evvelce ingilizlere Kıbrıs Devleti an
laşmayı yaparken üs tanınmış ise bu da aynen 
öyle olur. Bu şekli zannederim ki, gerek Ame
rika ve gerekse komşumuz Sovyetler Birliği de 
pekâlâ şayanı kabul bulabilir ve Birleşmiş Mil
letler de bu kararı öne sürebilirler. Bu olmadığı 
takdirde bu işle yakından ilgili arkadaşlarımızın 
belki daha önemli düşünüş ve teklifleri de var
dır ve muhakkak ki, Hükümetimiz de çeşitli şe
killeri incelemektedir. 

Sizleri yordum ve zamanımı da bitirdim. Tek 
kalan son rica ve teklifi de ilâve ederek huzuru
nuzdan ayrılacağım. 

Benim de Senatoda zaman zaman söylediğim 
ve muhtelif konuşmalar esnasında birçok arka

daşlarımızın da temas ettikleri şekilde dış politi
kamızı yeniden gözden geçirmek ve ittifaklarımız-
daki eksiklikleri tecrübeler neticesinde incelemek 
elbette ki, doğrudur. Fakat bu demek, süratle 
ittifaklarımızı terk edip bâzılarının ekmeğine yağ 
sürelim demek de değildir. Bu sebeple hırs ile, te
lâş ile, his ile hareket yerine Hükümetimizin ve 
bilhassa Büyük Meclisimizin daima şuur ve ak
lıselim yolunu bulacağı ve tercih eyliyeceği ve 
tutumlarımızın da toplumun da bu yolda uyarı
lacağı tarzındaki şüphe etmediğim dirayetlerine 
de güvenerek siz kıymetli arkadaşlarımı hürmet 
ve muhabbetle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Koçaş. 
SADİ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, -mâruzâtıma esas teşkil edecek 
olan ana fikir dün Millet Meclisinde nevama 
bir gihvıı oyu demek oton oylarla halledildi
ğinden Yüce Senatoyu ayrıca işgal etmek iste
miyorum. Saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. Sayın Tarık BAŞKAN 
Remzi Baltan. 

TARÎK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Muhterem arkadaşlarım; Kıbrıs'
taki Türk vatandaşlarımızın boğazına ve hattâ 
midesine kadar pençesini atmış bir enosisiıı kar
şısında Büyük Meclisimizin fikirlerinin muhas-
salasını hemen hemen almış oluyoruz. 

Hükümetin T. B. M. Meclisinden almış oldu
ğu asker yollam/a ve hattâ harb yetkisi mustar 
kalmadıkça kullanmıyaeağı hususundaki sulhcıı 
gayretini biz de tabiî karşılıyoruz. Ancak, biraz 
evvel Hariciye Vekilinin bu kürsüden ifade et
tiği şekilde «şerefsiz bir barışa tevessül etnıiye-
eeğiz» diye buyurdular. Yalnız bizde Karpas 
Yarımadasında bir karış toprak pahasına bir 
sulhun bize şeref getiremiyeceği kanaatindeyiz. 
Muhtelif hatip arkadaşlarımız meselenin her yö
nüne temas ettiler. 

Bir noktada da bendeniz fikirlerimi belirt
mek istiyorum. Üzüntümüzün bir derin noktası 
da Hatay'ı sulh yolu ile almış olan dünkü Hükü
metimiz yerine bugün çok sulhcıı görünmek su
retiyle de Kıbrıs'ı yavaş, yavaş kaybetmek yo
lundayız. Yunan Kıral ve Kıralieesi bütün Hü
kümet merkezlerinde senelerce dolaşarak, kapı 
ziyaretleri yaparken; Makarios Ankara dönü
şünde Londra ve Zürih Aııdlaşmalarmı feshede
ceğini ima ve hattâ köylerken Kıbrıs Anayasa 
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Mahkemesi Reisi istif aeıi ayrılır giderken, maa
lesef bizim hariciyemiz bu hâdiseler karşısında 
- üzülerek söylüyoruz, arzu etmiyerek söylüyo
ruz - seyirci kalmıştır. 

Biraz evvel yine Hariciye Vekilinin beyanla
rında «bizim kuvvet kullanmamız Birleşmiş Mil
letlerce iyi karşılanmaydı» tarzında bir ifadede 
bulundufla'r. Ama, şurasını da belirtecim 'ki, mas
tar kaldığıımız anda kuvveti kııükııdiı'k. Hattâ ha
va taarruzunu takibeden 48 saat zarfında taki-
bettiğimiz gazete havadislerine göre Amerika ve 
İngiltere matbuatı bizim hava taarruzlarımızın 
sonunda bir çıkartmayı dahi bekliyordu. Hatta 
Türkiye'yi bu mevzuda tasvipkâr bir ifade ile 
destekliyorlardı. Yine bugünlerde Sovyet Rus
ya Hükümeti biraz da neticeye intizar eder va
ziyette bir bekleme politikası içerisine girmişti 
ve bu bekleme politikası bizim Kıbrıs'taki mah
dut müdahalemizin geriye doğru gitmesi sonun
da Sovyet Rusya notalar vermek suretiyle bir 
hattı harekete girdi. Sulh yolunu takibetmek, 
evet ,sulh bir kuvvettir. Halkın yolunu bulan 
bir kuvvettir. Ancak unutulmamalıdır ki; dün
yada hak yalnız sulh yolu ile alınmaz. 

Ve bugün 'dünyada -)/4 kaidesizdedir ki, da
ima hakkı kuvvet almıştır. Geçmiş bir misal ve
reyim : 

Eğer masum Güney Kore halkına tecavüz 
eden Kuzey Kore karşısına bizim milletimizin de 
iştirak ettiği Birleşmiş Milletler çıkmasa idi ya
ni bir kuvvet Kuzey Korelilere karşı duramasay-
dı bugün Güney Kore haritada mevcudolmıya-
caktı. Eğer bugün Garp medeniyetinin senbolü 
olan Batı Berlinliler yine bir kuvvetle destek
lenmemiş olsaydı bugün Doğu'nun pençesi al
tında olacaklardı. 

O hakle kuvvetleri zamanında kullanabilmek 
bir maharettir. Bilhassa mevsimin gittikçe kÖtü-
leştiği anda Kıbrıs'taki çocukların dahi süt bu
lamama vakaları gittikçe, çoğaldığı bir zaman
da Hükümetimizin her çareye başvurarak ora
daki vatandaşlarımızın evvelâ açlık mücadelesi
ni tatminkâr bir hale getirmesi, onları artık aç
lığını düşünmiyecek bir hale getirmesi, yine sal
gınlar karşısında Yüksek Meclis'tc ve Senato
muzda da ifade ettikleri gibi icabederse sulhu 
koruma pahasına harbe hazır olmayı bilecekleri
ni tahmin ediyoruz. 

Harbin eşiğine kadar itilmiş olan memleke

timiz ki, bu Sayın inönü'nün dünkü ifadeleridir, 
bugünkü Hükümeti hemen esaslı bir revizyona 
tabi tutarak harb kabinesi karakterini taşıya
cak kudretli bir Hükümeti meydana getirmeli
dir. 

Mâruzâtını bu kadar. Hürmetlerimi suna
rım. (Sağ sıralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey? Yok mu 
efendim, («Yok» sesleri) 

Sayın Niyazi Ağırnaslı, buyurunuz. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, Muhterem Senatörler, sayın Hükümet 
erkânı, başladığı günden beri bir çıkmazdan kur-
tulamıyan Kıbrıs ihtilâfında görüşlerimizi ve 
mazharı iltifat olursa bulduğumuz çözüm yolu
nu belirtmek amaciyle huzurunuza geldim : 

Bir Türk - Yunan harbine doğru geliştiği 
mesul Hükümet başkanı tarafından ifade edilen 
Kıbrıs meselemizin barışçı çözüm yolları sonu
na kadar denenmek suretiyle halline çalışılma
sı, dünyanın ve onun içinde bulunan yurdumu
zun gerçek menfa ati erin e uygun düşecektir inan
cındayız. 

Üstün silâhlı kuvvetlerine rağmen sonuna 
kadar barışçı yolları denemek sabrını gösteren 
Türkiye'nin Dünya halkları yanında er - geç bü
yük itibar kazanacağını hatırdan çıkarmazsak 
meseleleri serinkanlılıkla tahlil imkânlarını da 
yitirmemiş oluruz. Bütün iyiniyetli gayretler bo
şa çıkarılırsa o zaman da savaşın sorumluluğu
nu kimse bize yükliyemiyecektir. 

Kıbrıs ihtilâfında bugün yapayalnız bırakıl
dığımız bir gerçektir. Türkiye'yi bu yalnızlık 
içine doğru iten sebepler üzerinde, milletimizin 
huzurunda açıkça durulmalıdır. İkinci Dünya 
Savaşından sonra, bağımsızlıkları için kanlı mü
cadeleleri göze alan uluslar, Türk Kurtuluş Sa
vaşlarından örnek aldıklarını, Atatürk'ü mâne
vi lider tanıdıklarını söylemişlerdi. Üstelik bu 
halkların birçoğu da Müslumandı. Cezayir'in Fas'
ın, Tunus'un, Güney Afrika milletlerinin, hangisi
nin kurtuluş savaşını destekliyen bir davranışı
mız oldu? Gönüllü milis kuvvetleri göndererek, 
silâh yardımı yaparak, değil, hiç olmazsa bası
nımızda, radyo yayınlarımızda sempati ile bah
sederek onlara İsyancı Kuvvetler demiyerek 
Atatürk'ün kurduğu millî misak politikasına sa
dık bir dış politika izlenmiş bulunsaydı, tek ta
raflı bağlılık gösterilerine böylesine dalmamış 
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olsaydık Kıbrıs konusunda bu derece yalnız kal-
mıyacaktık. 

Kıbrıs için tek başımıza dünyaya karşı harb 
ederiz, lâfını ciddiye almak mümkün değildir. 
Olmaz böyle bir şey. Savunduğumuz dâvanın 
haklı olduğuna inananlar. Birleşmiş Milletlerde 
bizi destekliyen devletler çoğal malıdır. Bu isti
kamette yapılan propaganda, gösterilen çabalar 
yeterli midir! Sanmıyorum. 

Kıbrıs ihtilâfının çıkmasında en büyük so
rumluluğu taşıyan ingiltere başta olmak üzere, 
sömürgecilik düzenlerini devam ettirme çabala
rını desteklemek hatasına düştüğümüz sözde 
dostlarımızın hepsi ya iki yüzlü bir politika güt
tüler, ya da doğrudan doğruya Yunanistan'ın 
cephesinde yer aldılar. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Rusya'dan bah
sediniz. 

NİYAZİ AĞIRNASLl (Devamla) — Edece
ğim paşam, bilirim ne zaman bahsedeceğimi. 

Acele etmeyin. 
NATO devletlerinden hiçbirisi, tam tarafsız" 

ve iyiniyetli bir gayret göstermedi. 
Bu davranışlar faşist Yunan ve Rum enosis-

cilerinin istikasını kabarttı. Bugün İzmir'i, İs
tanbul'u bile MEGALO İDEA sınırları içinde 
sayıklayan küstah hayalperestler vardır. «Tos
ya'ya pirince giderden evdeki bulgurdan ola
caklarını» hatırlatacak İstiklâl Savaşı artıkları
nın, bu küstahlarını kulaklarını çekmekte geç 
kalmamalarını tavsiye ederiz. 

Amerikan dostluğuna fazlaca güvenmiş olan
lar Kıbrıs konusunda Amerikan tutumundan 
en derin hayal kırıklığına uğrayanlar oldu. As
lında Amerikan dostluğu ve NATO Türkiye'ye 
çok pahalıya mal olmuştur ve bütün kuvvetleri
ni NATO emrine terk etmiş Türkiye'den başka 
bir Devlet de yoktur. 

Yüce Senato, düzenbaz bir Amerikan firma
sının kendi seviyesinde bir Türk şirketindeki 
ihtilaflı alacağını Hazineden tahsil etme gayre
tiyle başvurulan yolları yakın günlere aidoldu-
ğu için kolayca hatırlayacaktır. Amerikan Se
natosu, yardımı kesme tehdidine kolayca baş
vurmuş ve Muhterem Senatoda çok ağır müza
kereler cereyan etmişti. 17 yıldan beri yardım 
adı altında yapılan müdahalelerin Türk toplu
munun kalkınmasına, sanayileşmesine yarayıp 
yaramadığının tartışmasını aklı basında herkes 
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hiç, olmazsa kendi vicdanında yapıyor. Bir 
avuç ithalâtçı tüccarla onlar hesabına çalışan 
aracıların zenginleşmesine yarayan yardımlar, 
ağır şartlarla sağlanan krediler, bağımsızlığımı
zı her gün biraz daha köstekleyip zincirlemiş-
tir. Türk - Amerikan dostluğunun ciddî tehli
keler geçirmesinden en çok endişe duyanlar da 
işte bu çıkar çevreleridir. Yoksul Türk halkı, 
onbir vatandaşı ezdikten sonra İtalya'ya seya
hate gönderilen Amerikan subayının, otomobile 
elini sürdü diye balkondan nişan alınarak yara
lanan 11 yaşındaki Türk yavrusunun, Gümrük
süz ve vergisiz Amerikan eşyası getirtip satan 
görevlilerin, bayrağımıza, üniformamıza saygı
sızlıklar edem, sözde 'dostların bur aktığı acı hâ
tıraların ağırlığını yüreklerinde taş saklıyor gi
bi saklıyor. Bu yoksul milletin haysiyetini süt 
tozlariyle birkaç kutu peynire değiştiğini sanan
lar aldanıyorlar. Kıbrıs olaylarında sözde dost
lar bir kere daha son defa denenmiş oldular. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kıbrıs ihtilâfında barışçı yolların sonuna ka

dar deneneceği yolundaki beyanını biz memnu
niyetle karşıladık. Savaş, şüphesiz ki sonu bilin
mez bir maceradır ve kazanan da yitirdiklerini 
telâfi edemez. Böyle olunca, Hükümeti mace
raya teşvik etmek değil, hepimiz için izzetinefis 
yarası halini alan bu dâvaya bir çözüm yolu 
göstermek olur. Cumhuriyet Senatosundan bu 
istikamette ışık demetlerinin de geldiğini görü
yoruz. 

Türkiye İşçi Partisi, Kıbrıs ihtilâfının ilgili 
iki Devletle, Adada yan yana yaşamış olan ve 
bütün geçmişi unutarak yeniden kardeşçe yaşa
malarını istediğimiz iki cemaatin, Birleşmiş Mil
letlerden istenecek bir temsilcisinin de huzuru 
ile bir yuvarlak masa etrafında toplanıp görüş
melerinin telkinini uygun bulmaktadır. Olumlu 
bir çözüm yolu göstermemekte kendi çıkarları 
bulunan devletler dışında böyle bir konferans 
denenmeli ve bunun davetçisi Türkiye olmalıdır. 
Müzakereye, tek taraflı bir Enosis dışındaki tek
liflerle gelinebileceği açıklanmalı gayretleri mu
kabele görmezse sorumluluğun bize aidolmıya-.. 
cağı da belirtilmelidir. 

Yunanlıların bu teklifi kabul etmiyecekleri-
ne açık deliller vardır diye düşünülebilir. Böy
le bir teklifi ve Türkiyenin barışçı gayretlerini 
dünyaya duyıırabildiğimiz taktirde dünya halk 
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oyunu geniş ölçüde lehimize çevirebiliriz ve et
kileriz. Böyle bir davranış, şahsiyetli ve müsta
kil bir politikanın işareti olacağı için hiç olmaz
sa kırktan fazla .'Devleti sinesinde toplıyan üçün
cü dünya milletlerinin sempatisi ve muhtemelen 
desteği ile karşılanacaktır . 

Bağımsız bir dış politikanın zaruret ini Kıb
rıs ihtilâfı bir defa daha meydana koymuştur. 

Ne Washington, ne Moskova, ne Londra ve 
ne de Pekin. Sadece Ankara 'dan idare edilen ve 
kuvvetini yoksul milletimizin haklarından, men
faatlerinden ve onun haysiyet idrakinden alan 
barışçı ve her tü r lü emperyalizme karşı müsta
kil bir dış politika. İstediğimiz budur. 

Yarının mutluluklarla yüklü, iç tezatlarını 
da. ta'sffiye etmiş Türkiye'sinin. kardeşl ik şart la
rım yara tmaya çalışan öncülerinin şahsında aziz 
Türk Milletini selâmlamak en büyük bahtiyar
lık olacaktır. 

Yüce Senatoyu saygiyle selâmlarını. 

BAŞKAN -— Sayın Ziya Tenmetı 

Z lYA TEUM14N (Çanakkale) - Muhterem 
Başkan, iinuhlt ereni arkadaşlar ; Millcıt Meclisin
de esasları ve bütün iddiayı ıgeıı'iş mânada 
incelenmiş bulunan /konunun Yüksek Senato
nu uzda id a müzakereci hali muhakkak İki bu, .çe
tin ımeseleye, millet olarak Hükümet olaraik, içine 
girmiş bul unluğum uz bu çetin meseleye yeni bir 
•lakım görüşler itâıve ölmek balkrmından hakikaten 
faydalı o'lmustur. Hükümet scriulkanbhk içinde, 
ıhc-yecandan uzak" ve basiret yüklü b i r ilki im 
''nünde meselenin çıkış nu'ktalarmı ılemkid kür
süsünden, nıu hatif k a i n d e n vo m uvaf ilki a r ından 
işiilmıiş eımakla. meseleye \muhaikikak iki -ycini bi r 
açıklan değil, fakat, kendisinin beyanlar ında 
ısrarlı mâna hallinde ortaya koyduğu prensip 
ve gürüşlerinıdon ayrı lmamak 'kayıt ve sanüyle 
ıineseleye nasıl ve ne şeikiklo ih.alkıııan.ın -daha 
salimi bir davranış olacağına hükmederken, 
Senatonun bu müzakerelerinden de isitifade 
sağiıyacağını mubak'hak sure t te feslim edecek
tir . 

tugiltere Müisteanleke Nezaretinin, büyük 
harbi tak'ben müstemlekelerin (kendisine is
t ikbalde müsteıııleikeliM-i teşkil ve tertlibeyli-
yon ,milli çoğunluklanın ekalliyetlerin ve ce-
nıa'at k'r'in bir b'aşbedâisı olabileccğiııdon , hare
ketle, üçİHncü b i r kıüyüik harb in ciddî mânada 

'hazırlığına geçebüımelk ve İngiltere t ahit ini ko

ruyabilmek açın, kendisinin dominyon olarak 
(mütalâa ettiği ve 1!) ucu asır anlayışı içinde 
istifade sağlamak gayesiyle ııuaiiik olup ilcim
de bunların tehlike olabileceğini sezdiği anda 
ortaya koymuş bulunduğu [meselelerden biri
sini teşkil eden Kıbr ıs ' ın bugıün taınıamen 
iken di simi bir tarafa çdkımıiş In,giiiz menfaat
lerinin uzağında bir Tüıik ve Yunan projbiemıi 
halinde ayaklanın üs bu lunduğunu şu anda yör-
ımeikteyiz ve bu suretle de İngiltere 194-5 Har -
ıbinin sunumdaki teşhisindin doğruluğunu Lon
dra 'dan, akrabası bu lunan Yunan Devlct'nıln 
menfaatleri istikanı cifimde ıgel ist iğini gördüğü 
içiin de b i r İkalıb ferahlığı bat inde seyretmelk-
tedir. Ye mesele laıinıaıınen ibir Biati politikası
nın Türkiye'ye ters tepen aksi ihalijiıde bugün 
ancak kendisini 40 yıll ık zaman içiride har!) 
yapmamak sureliyle toplamış bu lunan Tüıik 
'Cemaatinin başına 'belâ, halinde gelımiş çörek-
lenııniş bulunmaıktadır . 'Biz, G'eııeraıl Papagos ' -
un J)ir 'iç politika mevzuu yaparak 1954 yıl-i'iı-
da Kubrıis problemini Yunan menfaatlerine 
adap le cilev mânadakii ıiç ajııgajınmııııııın mâ
na ve maihiyeltini tal ihteki Tüıik Il'üldünıe't i 
olaraik 1945 yılında ıteitlkilke aldık ve 1955 yılın-
<lan İtibaren ile .Kıbrıs mevzuuna millet olaraik 
sarıldık. O derece iki, işit e Kızıl Papaz bilmemi 
çok çabulk, İtilmem ne ol.. ' Mânalar ında yüz
lerce mit ing vi' Yunan aleyhtarı yüzlerce 
hareket ve. bu arakla, da 'Kıbrıs'ın, tar ihî sebep
lerle gelen .seyri 'muvacehesinde Tüıik Mille
tinin diıaşeııi \iicdaıiı halinde ortaya koyduğu 
hük/üım o taifihtclki Uiilkümutin taibiî ve zaruri 
politikası -oldu. Bu mücadele ve alevlenen mev
zu ilki yıl kadar sürdü. İstanbul hadiselerinin 
sonunda Ziiriılı ve Londra konferanslarının hi-
ıtaıiuında ontaya, hazı ı ianan bir metin gereği 
olarak, yüz'de 50 şer lııılkııkî şıartiair ve dımkâıı-
lara malik mânada, iki cemaatin, müstakil t e k b i r 
devlet kurauısı prensibi Tüıik diplomasisinin 
o tarihteki başarısı halinde vücut buldu, ve 
Kıbrıs Devleti teşekkül etti. 

1960 Mayısından 1961 •.^kimime k ad ark i 
devir, Sayın Mıillî Birlikçi arkadaşların ida
re ettikleri devir, birgfına o tar ihte vaziy ededen 
Türkiye 'ye hâkim bulunan mânada ve hacim 
içinde bu tarih boyunca Kıbrıs ' ın Türk Dev
letine ve Türk Hükümet ine müteveccih mânada 
biı takını kötülükler ifade ettiği devralmadığı ci-
İK'ile; o konuya sadece böyle temas edip asıl 
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Kıbrıs'ta 1961 ve 196-i yılının şu 9 neu ayında
ki günümüze kadar güzeran eden zaman içinde
ki hâdiseler üzerinde konuşmanın yerinde ola
cağı kanaatindeyim. Ancak bunca gün Meclis
te müzakere edilmiş bir konunun ve bu ana ka
dar geçmiş zaman içinde bu mesele üzerinde ko
nuşan arkadaşlarımızın ileri sürdüğü meselele
rin tamamının bir kere daha tekrarından çe
kindiğim için tabiî bir netice halinde; yalnız 
söylenmemiş ve fakat ehemmiyetli ve şahsım 
adına tescilinde fayda ümidettiğim birtakım kü
çük teferruat meselelerini Yüksek Heyetiniz va-
sıtasiyle Sayın Hükümete arzı da fayda gör
mekteyim. Muhalefetin Meclis müzakerelerinde 
ortaya koyduğu ve üzerinde ısrarla durduğu tek 
ve büyük haklı sebep şudur ve bu ısrar ve iddia 
karşısında Saym Hükümet kendisini müdafaa 
etmek imkânlarından mahrum kalmıştır. Bu ko
nu şudur: Kıbrıs'ta resmî mahiyetten çok uzak, 
tamamen bir çete harekâtı mânası ve hacını ta
şıdığı günlerde Rum tecavüzlerinin karşısına, 
siz Garantör Devlet sıfatınızla filân maddenin 
filân fıkrası gereği olarak niçin ansızın bir bil
diriş yapıp ve bu o an için laubali ve sivil bir 
çerçeve ve fakat sonu için resmî bir kadro ve 
nizama ve hattâ Yunan ordusunun başka bir se
kil altında karşımda bulunmasını düşünerek za
manında niçin çıkış yapmadın, gibi bir sualin 
cevabını Sayın Hükümet asla veremez. Bu ba
kımdan Hükümetin bir büyük hukuk anlayışın
dan ve dünya statüsünü bozarım endişesiyle as
kerî bir harekâta girme endişesinden tevell(id
eden ve muhalefet için haklı ve fakat kendisi 
için bugün anladığımız ve bugün vasıl olduğu
muz neticelere göre takdir ediyoruz ki; tamamen 
muhalefete hak verir bir mâna içerisinde bu me
seleyi Hükümetin ikna edici cevap vermesi im
kânsızdır. Çünkü ben Almanya'da 8 - 9 Ağus
tosta vâki bombardımanın, televizyon ve ak
şam gazetelerinde büyük tarakeler ortaya ko
yarcasına Alman milletine, duyurulmasında. Al
man ahalisinin, Essen, Dusseldorf ve Neuss 
kasabasındaki pek çok insanların iki günlük mü-
şahadelerini tesbit ettim ki; Türk Hükümeti
nin Kıbrıs'a vâki hava harekâtı Türk Hüküme
tinin sabrının taşdığı devir olarak halkça izah 
edilmemekle beraber, Yunan menfaatlerinin 
Kıbrıs'ta Makarios ekibi tarafından fazla istis
mar edildiği merkezinde tezahür etmiştir ve 
("kirpiı adaletin (koruyucusu bir anlayışın mü-
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nıessili olması itibariyle de bu hareket Garb 
âleminde benim müşahade ettiğim dar çerçeve1. 
içinde ve mühim miktardaki Garblı huzurunda 
müspet bir neticeye vâsıl olmuştur. Bu izahım
la şunu arz ediyorum ki; eğer, Türk Hükümeti 
bütün dünyanın basın yolu ile malûmu bulunan 
hamamda, banyoda çocuk cesetleri ile beraber 
resimlerin neşrinin akabinde bu hareketin bü
tün dünya üzerinde Türk lehine bir acıma ve 
Türkiye'ye bir gayriinsanı mânada ve hacımda 
tecavüz ifade ettiğini anladığı mânada Türk Hü
kümeti basit görünüşlü bir çıkartma yapmış bu
lunsaydı Makarios'un derme çatma 2 200 kişi
lik kuvvetlik mukavemeti karşısında Hükümet 
muzaffer olacak ve bu çıkartmayı karar altına 
alır almaz da kısa dalga neşriyatımızla- bütün 
dünyaya en seri vasıtalarla bütün müttefikleri
mize, polisiye bir anlayışla yapılan bir çıkar
madır, katiyen Makarios Hükümetini tenkil 
fikrim yoktur; Çünkü ben orada Anayasa reji
minin hâkimiyetini istiyen Devletim, diyerek, 
bu mevzuu sahneye koymuş olsaydı; bu konu 
bugün bu derece kangrene bir mânanın içine 
girmiyecekti. Muhalefetin bu istikametteki id
diasının cevabını, bütün büyük tecrübelerine 
rağmen, Muhterem Tsmet înönü vermekle müş
külât çekecektir. 

Kıbrıs konusunun Sayın İsmet İnönü hü
kümetlerinin birincisi olarak kendisine teslimin
de umumi manzara, mâna şudur. Kıbrıs müs
takil bir Devlet ve Anayasayı nizam olarak 
Anayasanın müesseselerini yerine getirmemek 
suretiyle Kıbrıs'ta bir millî problemi realize et
mek istiyen Lefkoşa Hükümetinin tutumunu 
teşhis edip; Aynen 1959 da vukubulduğu üze
re, Kıbrıs'taki Türk'ün hayati imkânlarını 
ayakta tutabilmek için ona silâh ve mühimmat, 
çeşitli imkânlar gözetilerek yollanmak suretiyle 
ele almış bulunsaydı Kıbrıs sathındaki 300 şu 
kadarı Türk köyündeki Türk Şimale doğru çe-
kilişde müşkülâta uğramaz ve bugün Kıbrıs ko
nusu belki de bambaşka bir mânanın içinde ka
labilirdi. O halde zamanında bir çıkarma yap
mamak şeklindeki asıl büyük, ciddî 'kritiğin ya
nma tsmet Paşa Hükümetinin, işbaşına geldiği 
andan itibaren, vaktiyle 1959 Hükümetinin 
yaptığı gibi, Kırıkkale fabrikalarında imal edi
len bâzı makinalı silâhların, ki bu silâhların Kı
rıkkale'den başka istikamete şevkinden sonra. 
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bu silâhlar ne oldu diye merak eden ihtilâl için
deki bâzı muhalefet mensupları, «halkı silâh
landırmaya matuf gayret idi ve bu silâhlar Va
tan Cephesi erkânına dağıtıldı» seklindeki slo
ganı kabullenip, bunu bir ciddî mevzu telâkki 
eden o devirin işine el koyucular, muhterem 
Millî Birlikçiler, hattâ bunu bir ciddî mevzu 
telâkki ederek derhal tahkik mevzuu yapmışlar 
ve neden sonra, Yassıada duruşmalarında, bu 
silâhların Vatan Cephesi efradına dağıtılmak ve 
Halk Partisinin helakinde kullanılmak üzeri1 

bir vasıta değil, bu silâhların millî menfaatler
le muvazi mânada deniz aşırı bir noktaya sevk 
edildiğinin ispatını yapmak suretiyle meseleye 
daha sonra keenlemyekûn addedilmek icabetin is 
ve bu şekilde bir mâna hacmi içinde el tersiyle 
kenara itilmiştir. O haldi; ikinci unsurumuz; 
İsmet Paşa Hükümetinin ciddî mânada Kıbrıs'
taki Türk'e, Anayasayı ihlâl etmek arifesinde 
bulunan bu temayül sahibi Lefkoşa idarecilerine 
karşı silâhsız Türk'ü teçhiz eder bir anlayışı, 
Hükümet tatbikatı olarak, düşünülmemiştir. 

Üç : Çete harblerine mütemadiyen hukuk 
yönünden bir cephe alış hali; âdeta bir vahşi 
ormanda hücuma yeltenen aç aslana, rica ede
rim deyip hüviyet kartını göstermeye müşabih 
bir tutum olur. Çete acımadan insanlık anla 
yışının dışında tamamen bir Yunanlı esprisi 
içinde Türk köylerini tedirgin edip, İsrar gös
terenleri öldürmek suretiyle Türk'ü Şimale 
kaçmaya mecbur 'bırakmıştır. Türk'ü vatana ya
kım yere şevkte menfaat, gözetmiştir. Bu tu
ttum içinde hâlâ diğer garantör devletler ce
lbinde bulunan bir anlaşmaıiım bir maddesinin 
bir fıkrasını ileri sürerek hukuk niyaz etmek 
iben.ce o dem içim tatbik edilmesi halden olıma-
ıınak gerekir. Bu itibarla Sayın İnönü Hüküme-
itinin buı tutumu şirrete delisini verir mânada 
yarı askerî yarı ciddî birtakım gösterilerle işin 
sonunun dalha vahini mânaya ukişnıamasını in-
tacedecek terbiyetkâr bir üslûp kullanmak iea-
bederdi1, onu da yapmamışlardır. 

Asıl muinim konu, çok Muhterem İnönü'nün 
bir tedbirsiz beyanının sonunda vukııbnl-
muştur. Lütfedip cümleniz 'hâtıralarımızı, ytokla-
yınıız, arkadaşlar. Bir Orman Çiftliği gezimti-
isinde , değeri milytonlaıri: bulan bir espiyioııaj 
maddesi olan «Türkleri Öldürme hali nıuvace-
ıhesinde Ankara Hükümeti naniği yolu ilhtiyar 
ödecek.» tir'iin merakında o1!an, Atina, ve Lef

koşa, bir gazeteci arikadaşımıztn, Atatürk Or
man Çiftliğinde veya 'bir Inrşka yerde, bir ga
zetede okudum ve bunun doğruluğunu Sonra
dan tesibit ettim. «Harb edecek misiniz, Pa
şam» sualine, Kıbrıs politikasının ehemmiyeti 
aşikâr. linım saldırılanının mahiyeti tezahür 
etmişti]-. Türk halkı, galeyan halindedir. Ve 
büyük lecrübelcr sahibi Büyük Başvekil. 
kalkar, «Benim aklım var. çiznıe giymiy("ce-
ğim» der. Bu beyandan sonra Lefkoşa idareci
leri 'Türkleri tamamen Ada'dau sürüp •Şimale 
kıstıi'imslardır, (bağdan, alkışlar/) 

'Bir meselenin muhalefet olarak hücumunu 
•yaparken veya* aynı meselenin muvafakat ola
rak. müdafaası yapıl ırkçın, her taraf kendi 
noktainiza.rının tarsiui cihetine gidecek ve el
bette karşısındıakinin. hatalarım yahut hata
ları feryat edilmişse, o hataların; yanlışlığmı 
mukabeleten savunacaktır. Ancak ben betallısis 
millet» önünde cereyan eden. hâdiseleri irşıadet-
îiiek suretiyle şu kürsüden muhterem Hükü
meti n tatbikî 'mânadaki hatalarını tadadedor-
keiiı meseleleri seçmiş bir arkadaşınız .halin
de •huzııruni'rzdayjm. Yiani, muğlâk, müphem 
meselelerden, çok, mücerret manalı, objektif ve 
.eıüni'lenlzce yaşanmış meseleleri saymak: su
retiyle Muhterem İnönü. Hükümetinin, 191İİ de; 
hür manalı, vuzuhlu, Ankara'yı tedirgin etmiyen 
bir mâna ve istikamet, içerisinde bir Kıbrıs 
Devleti teslim .ailımsasmia rağmen, bugün harb-
ten bahsedilebilir bir Hükümet Relisinin kar
şım uzda bulunuşu birbirleriyle rab dalandır a,-
rak meseledeki Hüküme't 'başarısın iı yaihut ba-
şarısiızlığını huzurları tuzda tahlil etmek istiyo
rum. 

J!Hi4 ün. dokuzuncu ayının onibiriuıei gün ün
deyiz. Bugünkü fiilî netice nedir? Bugün muh
terem llükümct bu ana kadar yaşadığı, gü
ze ran eden zaman içindeki hâdisat, aldığı ted
birler ve muhtemel tasarrufları bir tarafa, bu-
ıgüıi'kü fiilî netice şudur : Bugün Kıbrıs'ta Ana
yasayı kenara, iten, Türk'ü Kılbrıs'ın içinden sü
züp •Şimale sıkıştıran ve Kıbrıs'ın Atina'ya 
raptı meselesini, Türk ültimatomları ve Yu
nam - Türk müşterek dıostlarınm ricası, niyazı 
ve tavsiyeleri ile henüz .muallâkta tutan bir Lef
koşa ile, şandan, şereften ve harbteo bahse
den vo hukukum uz un çiğnendiğini feryade-
den re bu ist ikametteki karşının menfi tasar-
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rufları devam ettiği takdirde ve arau ettiğimiz 
mâna ve istikametin dışında birtakım emriva
kiler zulhur ettiği takdirde bunlar] taımamiyle 
değiştireceğini resmen bağıran bir Hüküm,ertin 
ıbuıgıün duraımu bu. 

Şimdi bir tarafta hukuk anlayışı ve medeni 
davranış, bir tarafta tamamen hukukun kuv
vetle ve kendi aıçıısındaki hakka muvaızi düş
tüğünü anlayıp, buma inanan vbcl bağlıyan, 
hazırlanan, takviye gören ve bekliyen bir anla
yış. Ve bu iki anlayışın hemen yanında da Yu
nan anlayışı. Kan sebepleri ile, çeşitli teknik se
beplerle ve daha doğrusu Birleşmiş Milletler'ıin 
daha evvelki yıllarda, ikinci büyük harbin so
nunda şelf determinasyon esasını teşkil eder 
mânada bir cağrafyada çoğunluk hangi milleti 
ifade ediyorsa ve diğer küçük feryatlar, küçük 
ihtiyaçlar, küçük isyanlar, küçük arzular, ta
lepler büyüğün yanında bir maddi kuvvet ifade 
etmiyorsa büyük 'milliyet sahibiniı kendi ken
dimi idare etmesi prensibi mânasındaki tatbika
tın tamamen sahibi olan. Atina, Kıbrıs'ta 'bugün 
dört misli ağırlıktaki Rum çoğulluğunu, Rum 
Devletini müdafaa edercesine Türkiye'nin kar
şısına dikilmiş bulunuyor. 

Şimdi çeşitli maddelerle vasfı ve alâmeti mü
meyyiz kılman bir Devlet kurulmuş, bu Devle
tin hayatı kısa bir zamanda bir Yunan politikası 
başarısı halinde yeni bir şekle girmiş ve Türkiye 
bir emrivaki karşısında bırakılmıştır. Çare? Ça
re, ve Türk'ün müşterek dostlarının, eğer sa
mimî iseler, işe clkoyup bu iş sizin 'anladığınız 
mânada olmaz şeklindeki kararı ile yeni bir hal 
suretine götürülmek, yahut da bu dostilar yana
şıp araya girmiyorlarsa, Türkiye'yi bir harbe 
icbar eder mânada Türkiye'nin karşısına fiilî 
bir müşkülâtı çıkantmak gibi bir halin liçine 
Türkiye sokullmuştar. 

Şimdi harbden bahsediyoruz, Muhterem Baş
vekil eski bir harbçi olarak, gayet haklı bir şe
kilde, eliyle hizmet verdiği bir konuda eliyle 
kaybın acılığını takdir ederek, milletin başka 
çıkar bir ümit ifade eden yolunun da gayrimev-
eut bulunduğunu sezerek daha fazla, rahatsız 
olmamız halinde harbe kararlıyız buyuruyor. 
Bu Türkiye'nin bugünkü çıkmazlar muvacehe
sinde, hakiki ve sıhhatli kararı olmak icabeder. 
Ancak, harbin ne demek olduğunu fiilen yıllar-
ce yaşamış, tecrübeli bir Devlet adamımızdır. 
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Türkiye 40 senedir harbe girmemiştir. Yunanis
tan 40 senedir harbe girmiyor değil, girmiş va
ziyette. Fakat, bir harbi özlercesine bir zorum 
kargısında bulunuyor. İkinci Cihan Harbine 
biz girmemişiz. 40 yıllık salim ,bir bünyenin sa-
habiyiz. Yunanistan 1941 - 1942 isenesine kadar 
hem dahilî ve hem de Almanlarla çok ağır mâ
nialı, v'ahîm netieeli harMer vermiştir. Şimdi 
Yunanistan'ı bu kısa zaman içinde topallayıp 
kendisinin asgari üç buçuk misli ağırlıktaki Tür
kiye ile savaştırmaya sevk eden ana fikir nedir? 
Benim teşhisim Batı mecmua ve gazetelerinde 
vaktiyle vâki neşriyatın bende icra ettiği tesir 
neticesi bende uyanan fikir şudur ki, hakikatte 
arkadaşlar, Lef koşa'da büyük problemlerin ada
mı olmanın yolunda ve buna kararlı bir ki
lise adamının idealleri yahut ihtirasları mev
cuttur ve bu adam mariz bir adamdır. Ruhan 
hastadır ve bu adamın bütün gayesi Atina'ya 
büyük bir K'brıs Devletini ilga ederek ona, Ati
na'ya Kıbrıs'ı bağlayan vefakâr ve fedakâr 
bir Yunanlı tipi göstermek ve kraliyet 'müesse
sesini Yunanistanda bertaraf ederek Atina'da 
sosyalist anlamlı bir Yunan Devleti kurmak 
amacındadır. Bunu isviçre'de çıkan bir mec-> 
muadan fiilen damadım vasıtasiyle getirip ter
cüme ettirip okudum ve kupürüm vardır. («Sıh
hatli bir haber mi?» sesleri) 

Şimdi bunun sıhhatli bir haber mi, değil mi
dir diye araştırılmasına geçecek değiliz. Ancak, 
Kıbrıs'ta meselesine şiddetle sarılmış bir adam 
vardır ve bu adamı tutan Kıbrıslı bir Rum Ce
maati vardır. Bu cemaatin toptan gayesi Ati
na'ya ilhaktır. Atina'ya ilhaktan sonra Sayın 
Banguoğlu hocanım söylediği gibi, Türkiye ha
rikulade tipik ve J\K;1 bir coğrafi manzaranın içi
ne düşmüş oluyor. Vefakâr komşumuz İran ha
riç, İran Azarbeycan'mdan itibaren gidişatımıza 
şehlâ bakan Rusya, Romanya, Bulgaristan, Yu
nanistan ve Cenup'ta tamamen - çok güzel bir 
teşbih halinde lütfettiler - pençesini her istika
mette bize sarmış bir Yunan menfaatleri şebeke
si ve coğrafyası mevcuttur. Bu itibarla, Türki
ye'nin bir hakiki kıskaç içerisinde bulunduğu 
tezahür ediyor. Peki 40 yıllık Türk diplomasisi 
sadece Kıbrıs istikametinde nefes alabildiğimiz 
bir gediği mi bize hediye etmiştir? Bu yeni bir 
problemdir. Yani, bugün bize elverişli bir dış 
politika takdim eden Sayın Hükümet Başkam 
Hakikaten 40 yıldan beri Türkiye'de hükümran-
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lık kurmuş bir siyasi anlayışın mümessili sıfa-
tiyle Türkiye'ye muvaffak bir dış politika hedi
ye edememiş olduğunun içinde yaşıyor. Ve ken
di eserinin, kendi şartsızlık âleminin sıkıntıları 
içerisinde huzurunu kaybetmiş mânada ve mil
letin mukadderatı olarak akıbetini düşünür mâ
nada şikâyetçi bulunuyor. Nerede İslâm âlemi? 
Mütemadiyen Kıbrıs meselesinde dahi Batılı 
müttefiklerimizin yardıma koşmasını temenni 
eden anlam içindeyiz, islâm âlemi nerede? 191i) a 
kadar zaruri <bir müessese olan ve ecdadımızın 
bize getirip hediye etmiş bulunduğu Hilâfet mü
essesesinin hatırı için büyük bir islâm Devlet
leri manzumesi Türk menfaatlerini koruyucu 
ve yardımcı mânası içinde İstanbul'u desteklet' 
•bulunuyordu. Hattâ İstiklâli Harbi içinde İran, 
Afganistan ve Pakistan Müslümanlarının deve 
yükü ile Bağdat'a, kadar gelip cemcttikleri nak
dî yardım hallinde de, (Mnanılı Hükümetinin 
mahvolmasını tazammun eden fikir halinde fiilî 
yardıma gelmişlerdi. Bugün, İslâm âleminin mü
messilliğini deruh.de etmiş bulunan Nasır dahi 
tesir edebildiği istikanıetlerdeki İslâm devletle
rine Türkiye'nin aleyhine Birleşmiş Milletlerde 
oy kullanır mânada Rusya'dan ve Kıbrıs'taki 
Papazdan aldığı ilham ile menfi yola girmiştir. 
O hailde biz 40 yıllık politikamızla tabiî dostu
muzu silkip atmışız, sonradan edindiğimiz dost
lara, «Şu anda, şu müşkül şartlar içinde bir ma
saya gelip oturup bize bu konuda yardımcı olun, 
şeref ve haysiyetimizi kurtarın, Anayasanın 
Kıbrıs'ta hâkimiyeti hakkındaki verdiğim beya
natı şuradan tashih et ve tahkim et» mânasında, 
kendilerine el uzatamıyoruz ve dönüyoruz har
be. Hayır, arkadaşlar, ibııgünkü hamın ne oldu
ğunu bilmiyen bizler olarak yalnız bir evvelki 
harbin fecaatini hatırdıyarak karar altına alaca
ğız. Harb yapmıyalım derken karşı taraf elbet
te ki sevinecek, direteeektir. Bu har'bi yapma
mız zaruri şekle gelmiştir. Ancak, harbin feca
atini düşünerek dâhilde yakın bir harbin gerek
lerini, Osman Koksal Beyin biraz evvel söyledi
ği gibi yakın bir harbin gerekleri için hazırlık
larımızı yapmış bir Hükümetin harb beyanı kar
şısında mıyız? Ehemmiyetli olan harb yaparız 
şeklinde bir millî kararı, karşıdaki düşmana du
yurmak değil, o esasen bizim şartların elveriş
sizliğinden hareketle hapsedilmiş kedinin mec
buren kendisini hapsedenin yüzüne fırlayıp tır
malaması misali gibidir. Elbetteki harbe girebi-
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leceğiz, şartlar bizi o dereceye getirirse, zorlar-
sa bir harb muhakkaktır. Ancak bu harbe gi
dişte yarın tekrar bir sorup bulup da sual sor
mak imkânından mahrum olan hen, Senatör sı
fatından hareketle şu anda Hükümete soruyo
rum ; Harb yapmanın psikolojik şartlarını Tür
kiye'de ihzar etti mi? Bir.. İki harb yapmanın 
maddî imkânlarını rezevlerini ihzar etti mi? üç, 
bugün bir harb ihtimali karşısında bulunduğu
muza göre Rusya'nın bize müdahalesi halinde 
Amerika'nın bize yardım edebileceğinin garanti-
siıni aldı mı? Şimdi öyle içice kompTdkc problem
leri ki, bunların Meclis kürsüsünden açıkça be
yan edilmesi, konuşulması detaylarına inmek ve 
mesul Hükümete harb telâffuz eden Hükümete 
bunları sormak hakkım olduğu halde memleke
timin âli menfaatleri muvacehesinde bunları 
mecburen soramıyorum. Sormanın isabetsizliği
ne inanıyorum ve fakat harlı kararını veren Hü
kümeti de bu şartları bilmekten gelen sebepler
le aikışlıyamıyorum. Meselenin özü aşağı - yu
karı budur. Türkiye'de çok vahim manalı gün
ler yaşanıyor. Sayın İnönü harbi beyan etmiş 
Başvekil sıfatı ile. Bu memlekette bir harbin ge
reklerini çok iyi bilen insan sıfatı ile bunların 
da ihzaratına geçmiş olmalıdır. Ve asıl mesele 
Türkiye'de harb yapacak ruhî hazırlıkların ha
zırlığına ve plânlamasına geçmelidir. Bu arada 
Rusya'ya, Amerika meselemizin hakikatini, Ame
rika'ya Rusya probleminin hakikatini söylemek 
suretiyle muvazeneli bir yeni Türk dış politika
sı çizmenin zamanı da gelmiştir. Politika suples 
istiyen bir sanat ve meslektir. Atatürk «Cihanda 
sulh, Yurtta sulh» demiştir. 40 yıldır yurtta sulh 
içinde değiliz ama cihanda sulh içindeyiz. Bu ci
handa sulh nereye kadar gidiyor? İşte geldi. 
Cihanda sulhu bozucu sebepler Türk kapılarına 
kadar geldi, kapı tokmağını çalıyor. Şimdi Ci
handa sulh uğruna Kıbrıs'ı feda mı edeceğiz? 

Ben dedim ki, konuşmamın başında, Kıibrıs'ı, 
eğer Kıbrıs probleminin başladığı anda bir kü
çük operasyon mevzuu olarak ele alarak küçük 
tipli küçük manalı askerî hareketlerde, Anayasa
yı yoketmek istiyen Lefkoşa idarecilerini tenkid 
eder mânada ve polisiye bir müdahale harbin
de ele almış olsaydık bugün kapımızda harb 
çanları çalmıyacaktı ve bugün Türkiye'nin du
rumu o müdahaleden sonra «Türkiye bu konu
da. titizdir, eiddîdir|» şelklinde'kü anlayışM bu 'du-
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rıııua gelmeden yeni bir hal istikameti kazanmış 
bulunacaktır. 

Şimdi Türkiye'de Kilise aynen İngiltere gibi 
susmaktadır. Bu konunun da bir teemmülü ica-
bettirir mevzu olduğu cümlenizee takdir 'buy-
ralur. Athenegoras Amerika'dan Türkiye'ye, bo
şalan Türk - Rum kilisesine reis olarak gönde
rilmiştir. Athenegoras'm Dünya kiliselerine bü
yük hâkimiyeti mevcuttur. Ye o kiliseleri tem
sil eden kendisinden üç, dört gömlek 
aşağıdaki rütbe papazlarına emri, ilfıhi 
mâna taşır. Türk Devleti kalkıp bu meselede 
Athenegoras'm Kıbrıs'taki Rum papazına irşat 
edici mânada bir mesaj yollamasını niyaz ede
mez rica. edemez. Ederse hata işler. Esasen Sa
yın inönü bu konuda titiz ve hassas Başvekil
dir. Ancak asırlardan beri Türkiye'de, Türkiye'
nin en güzel yerinde oturmuş, kendi istikametin
de vazife vermekte bulunan bu kilise ve bu kili
senin bugünkü reisi Türk - Yunan dostluğuna 
set çeken, berhava eden mânanın doğduğu şu 
günde Türk - Yunan harbini gerektiren sebepler 
üzerinde Atina'ya ve Kıbrıs idarecilerine nasi
hatte bulunmak suretiyle, meseleyi kilise açısın
dan başka bir istikamete tevcih edebilecek yer
yüzündeki yegâne adamdır. Türkiye ve Kıbrıs, 
ve Yunanistan hakikaten düşünülürse halli zor 
mesele gibidir, ama Türkiye'nin müzakere şart
ları Yunanistan'ın menfaatlerini okşar çerçeve
de ve Türkiye'nin nisbeten aleyhinde bir mâna 
hacmi içinde yine de Türkiye'nin razı olabilece
ği bir şekildir. Çünkü Kıbrıs konusunun halle-
dilmemesi halinde halatın iki taraflı gerilmesi 
halinde Kubrıs uğruna vâki harbin neticeleri bi
rer asır müddetle, sonu ne olacağı belli olmıyan 
bu ikf devletin meseleleri bir tarafa, evvelâ in
sansız kalan bir Kıbrıs'la tarihî varlıkları, mad
de varlıkları ve bunca asırlık Türk gayretleri
nin, fakir Anadolu halkının millî gayretlerinin 
eser haline getirdiği bugünkü Türk Medeniyeti
nin yok olması ve binnetice çok daha ağır ma
nalı, çok daha acı kuvvetten gelen sebeplerle, 
çok daha yokluk ifade eden bir mânada Yunan 
Maddiyatının yok olması hali mutlaktır. Bu har
be bu çatışmaya çare bulma konusunun - benim 
kanaatimce - anahtarları, sadece Ankara ve Ati
na'da olmamak icabeder. Eğer bir dünya muva
zenesinin bozulmamasını tem'in için Türkiye'nin 
mecburi bir savletine Rusya müdahale etmezse 
mesele alevlenmivecektir. Fakat Rusva'nm mü

dahalesi Amerika'nın müdahalesini ieabettirdiği 
takdirde cihan şümul mânada, şu son ve tek
nik, balistik silâhların nükleer silâhların var 
olduğu devirde, dünya bir Kıbrıs için, bir hasta 
papazın yarattığı bir enosis fikri için kana bo
yanacaktır. Bunun önüne geçme uğrunda Türk 
diplomasisine düşen vazife Avrupa'daki mümes
sillerine çift ayyıldızlı direktifler vermek yeri
ne, müstakbel harbin, Türkiye için zarurî mâna
nın içine girmiş bulunan harbin dünya muvaze
nesini bozacağını ihtar ile, bu konuya devletler 
arası anlamdaki bir teşekkülün el koyması ve 
Birleşmiş Milletlerin âdil bir daire içine gire
rek Türkiye'ye yardım elini uzatmasının niyazı
na geçmelidir. Arkadaşlarımdan birisi hi<; söy
lenmemiş bir konuyu e'le aldı. Hakîkaten isabet
li bir tavsiyedir. Muhterem İnönü'nün kendine 
güvenen şahsiyetine "rağmen, şu arz edeceğini 
hususu lütfetmeleri ve bu konuya eğilmeleri ye-, 
rinde olur. Elbette ki, bu iklim içinde, bu tan
siyon içindeki memlekette ve bizzat haı-b halini 
ilân edebilecekleri vasatın içinde bulunduğumu
zu beyan ettikleri tansiyon içinde, Türkiye'de 
kuvvetli Hüküm ot ister. Biz İnönü'nün tecrübe
sinden ve hele hele dün Mecliste aldığı iti'mat-
tan sonra da, hukukan bir tecrübeyi teçhiz eden 
yeni salâhiyetinden hareket ile meselenin tashi
hine gideceğini ve bâzı organları sekreterler se
viyesinde olan, Sayın Hükümet erkânından isti
falar yoliyle tebeddülat yaparak, kuvvetli ve 
(\ H. P. içinde yetişkin, tecrübeli elemanlardan 
mürekkep yeni ,bir Hükümeti iş başına getirme
sini naçizane tavsiye ederim. Bu dâhilde arka
daşlarımızın vazife veremiyecekleri fikrinde ha
reket ederek söylenmiş bir söz değil, hariçte 
revizyon edilmiş bir Hükümetin takdiri halin
den, sansasyon yaratacağı mânasından ötürü da
hi değerlidir. Bu itibarla biz kendimizi önümüz
deki vadinin meyline göre artık hazırlama ikli
mine girmeliyiz. Bu tansiyon içinde ben, memle
ketin tedbirli, mevcut kadro içinde, hakikaten 
liyakatli bir el halinde Meclisin tensilnyle bu 
hukukî neticenin de tebellür etmiş özü muvace
hesinde yarma emniyetle bakabileceğim. Ancak 
Türkiye'nin iç meselelerin do bir harb zemini 
muvacehesinde ele almak zaruridir. 

Sayın inönü'den, dış politikaımıızda yeni 
bii' değişifelik yapılmasının -şıı an helki mev
simi değiMir ama - şayet kader tekrar iş ba
şında kalmasına imkân verirse mutTalk ı si artı a t 
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yapmak, kadroda dünya görüşü değişikliği 
yaratmak, Amerika'ya taahhütlerine sadık ve 
'Türkiye'yi direkt mânada koruyucu poaisylonu 
telkin etmek, Rusya'ya Türkiye'nin tarihî zor 
şartlar içinde yaşamakta bulunan hir heyeti 
içtimaiyi 'bulunduğunu takdim ile, i cab ederse 
Türk Cemaatinin kendisini tarısin yolumda bü
yük hürriyet, anlayışa içinde her meseleyi ele 
alaıbileeeğini ve haşaraibileceğiıni 700 yıllık bir 
Dövlet lıayatiyeıtindcn hareket ile buma muk
tedir olduğunu izahla ona- hattâ ve hattâ ba
na başka istikamette ve mânada el uzatma, 
amıa ekonomik mânada bana, yardımı et, şeklin
de Rusya'ya daJhi el uzatmak suretiyle, mem
leketim; daha rahat. bir nefes alır şekilde, yeni 
istikametlere kavuşmasının yoluna girmesini 
de, Hükümetten, bu arada elbette rica ede
riz. Simidi dâhilde Hükümetim tatbikat olarak... 

MEHMET HAZER (Kum) ~- Mânâsız, lü
zumsuz uzattı. Yeter artık. 

ZİYA TERMEN (Devanı!a) — Mehmet Ha
zer aırikadaşıım, bana mânâsız, diyor. Simidi, 
Mehmet Hazer arkadaşımızın, büyük mâna: su
nan C. H. P. Grupu Sözcüsü sıfatına rağmen, 
çok büyük manasızlık içinde biraz: evvel ko
nuştuğunu gördük, Burada hana sataşma
nın maması yok. Ben inandığını konuşan ada
mım. Dikkat buyururaamiz... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konnşnııyalını, 
deıvam ediniz. 

ZİYA. TERME'N (Davamla.) — Şimdi, Meh
met Hazer Beyin mevzuunu burada bırakalım. 
O benim e'ski arkadaşımdır, hırpala mıy al im. 

Meselenin özünü arza çalıştım. Bir hadi va
satı içindeyiz. Hükümet gözlünün önüne hak
sin. Bu dereceye Türkiye'yi getirişte bir iki 
ilbmaıl olmuş, hatanın 'büyük rolü olmuştur. 
Bundan sionra hata yapıldığı takdirde, Türkiye 
büyük zarar! ara uğrayabilecektir. Basiret 
sahibi İsmet İnönü'ye bütün ibu endişelerimi 
huzurumuzda saygı içimde arz ederken hakika
ten memnuniyet hissi içimde huzurunuzdan 
ayrılacağım. Çünkü, meselelerin enini, 'boyumu 
karvrıyaıcak tecrübelere sahip Başvekil, vak
tiyle. vâki hatalarının neticelerini, şu zor hâle 
^girişimizde görımıüiştıür. Fakat ne çare ki, insan
oğlu ihtiyaçlar ve hücumlar, zaruretler karşı
sında hakikatleri hazan söyliyemeiz. Arz ede
rim. (Alkışlar.') 
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BAŞKAN —• Sayın Başbakan. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN Peki buyurun grup adına. 
C, H. P. GRUPU ADINA HH^ZI OĞUZ 

BEKATA (Ankara) — Pek muhterem; arka
daşlarım, son konuşan arkadaşıımıza kadar bir 
muayyen üslûbum.hududunu geemiyen konuş
maları Ben atomuz um hâdiselere ohjefctif ba
kış arzusu ve teamülünün bir geleneği olarak 
telâkki edip hem bir konuşma talehinde bu
lun mam ıştını, ve bulummıyaıcaktım. Ancak 
Ziya Termem arkadaşımızın inanışlarını dile 
ıgetirdiğini ifade etmesine raığmem, değil hu
susi, heynıelmileli vesikaları dahi yerinde ve 
doğru tavsif ve ifade etmemiş olması Sena
tonun tarihe mal olacak zabıtlarına yanlışlık-
3arım geçmesine meydanı vermemek için grup 
adına bir tavzih lüzumunu duyduk. 

Adalet Partisinin. Sayın Söızcüsü İhsan Salbriı 
Çaıglayamgil arkadaşımızın buradaki konuş
malarımı bir teselli telâkki ederek, kendilerini 
fazlaca cevaıplamd ırmak istemiyordum. Ve fa
kat iki üç noktaya t:em;ıs edince Senatıo kar
şısında hiı* hû dikseyi dile getirmek ve birkaç 
ıgündür devamı edem bütün (görüşmelere rağ
men açıklanmamış 'bulunan hâzı gerçekleri 
ifade etmek zaruretini duydum. 

İhsan Salbri Oaıglayanıgit arkadaşımız, bu 
siöz'lfü gencel görüşmeyi arzulayan önergeyi ver
diği zaman, buradaki ifadelerinde aynen «hi
dayetinden intihasına kadar dâvanın geliş
mesini izah edebilecektir. Bu itibarla bir ge
nel görüşımıe anılmasını istiyoruz» demişlerdi. 
Kihrıs kamusunun hidayeti şimdi arz edece
ğim nıoktadan 'başlar. Bu arz edeceğimi nok
tayı. geçmişle i İlgili hâzı hâdiseleri bugün dile 
getirmeye lüzum: var mıdır, yok mudur diye 
hır yana bırakmışken ve komnşmryaıeakken 
Zi'ya Termen arkadaşımız hâdiseleri yanlış 
ifade ettikleri için, Büyük Senatomun zabıtla
rında bu yanlışlara müsaade edemiyeıceğimizi 
arz edeceğim. Gerçi, daha önce yine aynı ko
nuşmalar arasında Sayın Celâl Tevfik Karıa-
sarpan arkadaş im ızlaı Kıbrıs'la bulduğumuz 
formül, yani Züriih ve Ltondra Anlaşmaları 
dünyanın en ileri formüilerinden 'birisidir.» 
Demişti. Ziya Termem arkadaşımız da Londra 
ve Zürih Anlaşmalarını, % 50 Rumlara, ve % 
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50 Türklere olmak üzere eşit hak tanıyanı ve 
Türk diplomasisinin bir zaferi olarak, burada 
ifade ettiler. O 'hakle bu hâdisenin oluşunu, 
geçmişte Meclisin içinde ibulunan ve o hâdise
lerin içimde de konuşan 'bir arkadaişıniiz olarak, 
hiçbir yeni şey ilave etmeden olduğu gibi te
barüz ettirirsem, inönü Hükümetinin neyi mi
ras aldığını daflıa iyi anlamış oluruz. Bu, özel 
hayatımızdaki, gibi aile mirası olsaydı, reddi 
mirası icap ettiren bir hâdise idi. Devletler ha
yatımda, milletler 'hayatımda reddi miras diye 
bir müessese bulunmadığı için fedakârlıkla ka
bul edilmiştir. O hadde Londra ve Züıü-h An
laşılmalarına bizi vardıran ve bu anla'şınaların 
hakiki maıhiyetini koyduk mu İnönü Hükümet
lerinin ifade etmeden ve Türk Milletine ger
çeklerin bu tarafını açıklamadan yüklendikleri 
sorumluluğun mahiyeti daha çok iyi anlaşılmış 
olacaktır. 

HÜSEYİN KARARLIOĞLr (Kayseri) — 
Bumda fayda mülâıha-za ediyor ımusunuz? Sayın 
Reis bey, 

lö. H. P. ORUPU ADİNA HIFZI OĞUZ BE-
KATA (Deıvamla) var, yanlış ifade ettiler. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahalıe etmeyin. 
HÜSEYİN KALPAK IJOĞLU (Devamla) — 

Yanlış ifâde .ediyorlar hakikatleri tahrif ediyor
lar. Bu ;şefcil konu sımada millî menfaat olduğıı-
ma, kaami değiliz. Reddi mirasa kadar gidiyor. 
Ayıptır. Bu Türk Milletinin dahasıdır. Bu yola 
giıtımesinler. 

HIFZI 0 0 UZ BEK ATA (Devamla) —Muh
terem arkadaşla], bir geçmiş mirasa bir arkada
şın bu kadar yakın ilgi göstermesinin mânası yok. 
Şimdi bizi... ((Gürültüler ve ne mânası var bunun 
sesleri.) 

Arkadaşlar hassasiyet göstermeyiniz... (Bu bir 
millî dâvadır, sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, müdahale 
etmeyiniz. Zatı âliniz de tahrik eder şekilde ko
nuşmayınız. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Zü-
rih ve Londra Andlaşmalarının % 50 Rumlara 
ve °/c 50 Türklere hak verdiği halde İnönü Hükü
metinin bunu gerçekleştirmekten uzak bulundu
ğunu ifade etmeye tahammül edilecektir, bu tarihî 
yanlışın düzeltilmesine müsaade edilecektir; böy
le şey olur mu, arkadaşlar? Bu itibarla ben ta
rihî gerçekleri dile getireceğim. (Oürültüler) Bir 
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geçmiş mirasın ortaklılık kavgasiyle ilgili bir ko
nuşma yapacak değilim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Kıbrıs Anayasasında var. 

BAŞKAN — Sayın Bekata çok istirham edi
yorum şu dış politika işini, iç politikaya alet et
meyiniz. Çok istirham ediyorum.. 

HIFZI ()(İUZ BEKATA (Devamla) - R e i s 
Bey. siz Senatoyu idare mevkiinde bulunuyorsu
nuz, ben daha hiçbir şey söylemedim. 

BAŞKAN •— Ook istirham ediyorum, şu sakin 
havayı bozmayın. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) - - Ne 
diyeceğimi duymadan reaksiyon göstermeyin ar
kadaşlar. (Oürültüler.) 

BAŞKAN - - Arkadaşlar, müdahale etmeyin 
lütfen. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, Kıbrıs'ın Zürih ve Londra And-
laşmaları yapılmadan önce, hepinizin bildiği gibi, 
idaresi İngilizlerin elinde idi. Ye İngiliz idare
sinde Kıbrıs'ta, iki cemaat, Türklerle Rumlar ida
re edilmekle idi. Bu mevzuun geçmişi ile ilgili 
.seyir söyle cereyan etti. Oünün birinde Türk ha
riciye Vekili, Yunanistan'da, Kıbrıs'ın Türklerle 
biı- ilgisi yoktur, Kıbrıs Yunanlılarla İngilizle
rin bir iç meselesidir, dedi. Ondan sonra, bu, 
hepinizin hafızalarında bulunduğu üzere, Hürri
yet Oa/.etesinin alemdar!ık yaptığı bir iç mesele 
haline gelip, Kıbrıs Türktür, vatanın bölünmez 
parçasıdır, diye Türk Milletim1 mal oldu. 

AHMET ORHAN AKTA (Kütahya) - - Se
dat Simavi ye Allah rahmet eylesin. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Mü-
taakıbon, bu konunun bütün, -bir milletin elinde 
bn yraklasına halinde bulunuşunun çeşitli teza
hürleri arasında, (> - 7 Eylül hâdiseleri oldu. Ve 
ondan sonra. Kıbrıs Türktür cemiyetleri kapatıl
dı. Ve bu mevzu şu noktaya geldi. Türkiye Bü
yük Millet Meclisine intikal eden mevzuu, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde, bütün Millet Mecli
sinin ittifak ile karar haline koyduğu taksim te
zine müncer oldu. 16 Haziran 195H de «Ya tak
sim, ya ölüm!» mevzuu Türk Milletinin sloganı 
haline geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
10 Haziran 1958 de. ittifakla aldığı kararı bütün 
dünya parlâmentolarına, taksim Türk Milletinin 
yapabileceği fedakârlığın son noktasıdır, diye 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinin imzasiyle 
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bütün dünya parlâmentolarına gönderildi. Metin 
buradadır, uzatmamak için oku m uy onun. 

Hulâsası Türk Milletinin yapabileceği âzami 
fedakârlık noktası taksimdir. Ondan sonra ar
kadaşlarım, mesele bildiğiniz gibi Zürih ve Lond
ra Andlaşmaları ile bir neticeye bağlanma isti
dadını buldu. Londra, Zürih Andlaşmaları tak
sim değildir. O halde yüzde elli, yüzde elli hak 
tanıyor bu. Onu arz edeyim. 

1. Londra ve Zürih Andlaşmaları ve Kıbrıs 
Anayasasına göre, Kıbrıs 12 kişilik, Reisicum
hur ve Muaviniyle beraber, bir Hükümet tarafın
dan idare edilir. 8 i Rum, 4 nü Tiirktiir. Karar 
ekseriyetle verilir. Eşit mi? 

Madde 6. — Kıbrıs bit' Temsilciler Meclisi 
tarafından idare edilir.. Yüzde 70 i Rnm, yüzde 
30 u Türk. Karar ekseriyetle verilir. (Öyle olur, 
sesi.) Eşit mi? 

OELÂL TEVFİK KARASABAN (Afyon 
Karalı işar) -— Bunu anlamak için kitap okuma
nız lâzım. (Gülüşmeler) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Anla
tabilmek için kitap getirdim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - -
Kitap anlıyacak kai'a lâzım her şeyden önce. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di, Reis Beyefendi, Senatoda hiçbir zaman Riya
set Divanı arkadaşların İm cins tasallutlarına 
müsamaha etmemiştir. 

HÜSEYİN KALPAKLI OĞLU (Kayseri) — 
Sen sebebiyet verdin. 

BAŞKAN — Müdahale ölmeyiniz. Sayın Be-
kata sizden de rica ediyorum, lahrik edici konuş
mayınız lütfen. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (.Devamla) — Ben 
bir şey söylemiyorum Reis Bey. Kıbrıs'ta Zürih 
ve Londra andlaşmalarınııı maddelerini ifade çi
menin alınma mevzun olmasına imkân var mı
dır6? (Gürültüler.) Niçin 'K>0, % ö0 kabul edi
yorsunuz? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Beka t a bugünkü siyaset 
üzerinde konuşuluyor daha evveliyata gitmeye, 
beyhude yere bu müzakerelere lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — 
Onu görüşüyoruz beyefendi. 

BAŞKAN — Ook istirham ediyorum müna
kaşalara vol aemavın. 

HIFZI OĞUZ BKKATA (Devamla) - -
Muhterem Reis Bey burada, bir yanlış konuş
ma yapılmış da, o tashih ediliyorsa, Riyaset 
Makamı Senatonun zabıtlarının tashihi dolayı-
siyle sadece memnun olmalıdır. (Şahsınız na
mına konuşun, grup namına değil sesleri) grup 
namına, komuşmanını sebebi şinıdi gedecek. 

Arkadaşlar. Bu Lonldra ve Zürih Anlaşmala
rı Meclise geldiği /aman Mecliste uzun müza

kereler cereyan etti. Bu uzun müzakereler so
nunda ('. 11. Partisinin Genel Başkanı ve mu
halefet lideri bir önerge verdi. O önerge .Londra 
vo Zürih Anl'aşmaTa>rı İıngiltere'nıin askerî ve 
siyasi isteklerini gerçekleştiriyor, Türklerin 
taksim tezine mâni hükümleri içine alıyor. Yu
nanlıların Unosis, ilhak tezini zarfa uğratma
mıştır. Ve yüzde 70 Rumlara üstün hak tanımış
tır. Ekonomik ve sair sebeplerde var. Bunlar 
ikmal edilmezse doğru olmaz, ileride hâdiseler 
çıkabilir. Bu itibarla, bunların ikmalinden son
ra ancak Hükümet getirsin, diye önerge vernıiş-
1ir. Bu önerge oya- konulmamış, ondan sonra 
o zamanki muhalefet partisi Londra ve Zürih 
Anlaşmalarına imuball'iP rey vermiştir. İşte 
grup sözcüsü olarak bunu hatırlatıp bir ııokla 
ile meseleyi bağlamak istiyorum. 

FARl'K K1NAVTÜRK (Burdur) _ Si/ 
zarar vermeyin biz statükoya, razıyız. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) - -
Şimdi muhterem arkadaşlar, huzurunuzdaki ar
kadaşınız o tarihti^ yani 4 Mart 1050 da Meclis
te bu anlaşmalarla Kıbrıs ildi lâfı şeklen kalk
mış ve fakat Kıbrıs meselesi ortada kalmış bulu
nuyor, demişti. Aklanmamışım. 

Şimdi arkadaşlarım, işte Hükümetin elinde
ki Kıbrıs hâdiselerinin seyri böyle iken, Yuna
nistan'ın güttüğü tek prensip enosis olmuş ve 
enosisten zerrece biran inhiral' etmemiştir. Hü
kümet şimdi diyor ki, Ada'da Türk Cemaatine 
yapılacak tecavüzlere her şekil vo vasıta ile ce
vap verilecektir. Evet mi, hayır mı? Biz buna 
diyoruz ki, doğrudur, kabul ediyoruz. 

Kıbrıs'taki silâhlı kuvvetlerimize tecavüz 
vâki olursa, derhal mukabele görecektir. Biz bu
na peki diyoruz. Hükümet politikasının ana 
hatları ve izahı. 

Savaş bir emrivaki olarak kendini gösterir
se bunun sorumlusu Yunanistan'dır, doğru 
mu, eğri mi?. Doğrudur divoruz. 
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Müzakere yolu ile yani barış içinde bir hal 

şekli bulunabilirse, felâket önlenmiş olur, di
yor. Doğrudur, diyoruz. Ve buna Mecliste müş
terek bu hususu ilâve ediyor, Hükümet de aynı 
hassasiyeti gösteriyor. Ne ilâve ediyoruz.' Hü
kümet Adadaki Türk halkının korunması ve 
müdafaası ve bunların müzakeresinde, bu hak
ların korunma ve müdafaasının müzakeresinde 
Türk Milletinin şeref ve haysiyetinin anlayışı
na titizlikle hürmetkar olsun, diyoruz, öyle ola
cağım, diyor. O halde, sizin, bizim bütün Mec
lisin ve milletin bu politikada ayrılık mev-
zuumnz yoktur. 

Şimdi, dersek ki, buna rağmen, Hükümetin 
eline son derece mükemmel bir eser verildi. Ve 
fakat bu eseri Hükümet rahneıdar etti. Hayır, di
ne son derecede mükemmel bir eser verilmiş de
ğildir. Demin arz ettiğim gibi beni bu kürsüye çı-
çıkmaya sevk eden; sebep son konuşan arkadaşımın 
tarihe, karşı tevdi ettiği ve Senato huzurunda ko
nuşulmuş olmasına rağmen tavzih görmeden geç
mesine razı olmadığımız husustur. c/c 50... 

Ziya TERMEN (Çanakkale) — Tarihî haki
katler tavzih istemezler. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyi
niz. 

HIFZI OĞUZ BERATA (Devamla) — 
Şimdi, Ziya Termen arkadaşımızın bu ters has
sasiyetini zannederim ki, Temmuz ayında bir be
yanat tarzında mı idi; bir tarafta müşahede et
tiğimiz, İmroz'da yaşı yan Rum asıllı vatandaş
lar uzun hâkimiyet yılları süresince müesses 
Osmanlı ve Türk Devleti nizamlarına karşı 
tanı bir mutavaat ve inkıyat içinde yaşıyan, va
tandaşlık vazife ve mükellefiyetlerini noksansız 
yerine getiren seviyeli ekalliyet hayatı vermiş
lerdir, şeklindeki sözlerini hatırlıyorum. 

ZÎYA TERMEN (Çanakkale) — İmrozlu-
lar için. 

HIFZI OĞUZ BERATA (Devamla) — 
İmrozlular için, böyle hatırlıyorum. Ve ilâve et
im işlerdi galıilba, İmrozlu Rıımüarm Meretini mııcl-
bolarak hareket isabetsiz bir tutumdur. Ve gali
ba sonunda şöyle diyorlardı, İmrozlulara karşı 
vâki bu tatbikatın medeni ve hukukî bir anlayış 
ile kabili telif olmıyacağı inancındayım.» 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Mektubu 
açıklıyabilirler mi? 

HIFZI OĞUZ BERATA (Devamla) — 
Beyan olduğunu hatırlıyorum. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) 
nuşuvor, kasıtlı konusuvor. 

Tevil Iİ ko-

BAŞKAN —• İcabında cevap verirsiniz, kür
süden, efendim. Müdahale etmeyin. Lütfen kar
şılıklı konuşmayın. 

HIFZI OĞUZ BERATA (Ankara) — Bu 
sözlerden sonra, benim de Hükümetten bir iste
ğim olacaktır. Kıbrıs Devleti, inancıma göre, 
bugün bizim, Meclisin ekseriyetiyle kabul edil
diği için Zürih ve Londra anlaşmaları, bizim 
için elbette mutadır. Gayet tabiî. Fakat, anlaş
maların bizim için m fit a olduğu hakikatlini, bu
rada böylece muhafaza ederek bunu ortak, bir 
vatan ve ortak bir Devlet olarak, 'kurulmuş bu
lunan Kıbrıs Devletinde bir taraf diğer ortağın 
haklarını ve hukukunu nazarı itibara almadan 
yok dediğine göre, kendisinin mevcudiyetinin hu
kukî temeli olan bu anlaşmalara ve Anayasaya 
yok dediğine göre, bizim için varlığı devam et
mekle beraber yok dediğine göre, bunun diyenin 
hikmeti vücudu da kalmaz. O halde Kıbrıs Dev
leti, devlet olarak yoktur. Kendisi kabul etmi
yor hikmeti vücudunu, temelini. 

Eğer mutlaka bir vasıf vermek lâzımgelir
se, yarısını kaybettiğine göre yarım devlettir. 
O halde bu devlet bir tam devletin hukukî an-
layışiyle karşıya alınamaz .Çünkü Kıbrıs'ta Kıb
rıs Devletinde Türklerin, vatan ortaklığı ve devlet 
ortaklığı vardır. Bu ortaklıkta bir tarafın, vatan 
ve Devlet bana aittir, sana ait değildir, demesi 
mümkün değildir. Bu itibarla bundan böyle mü
zakerelerin yenilenmesi ve yeni anlaşmalar kar
şısında konuşurken Kıbrıs'taki Devletin bu temel 
za'fuıı bilerek kendisinin hikmeti vücudu ve te
mel hukuku statüsünü yıkan, Devletlik vasfını 
kaybeden insanlar bulunduğunu başlangıçta tes-
bit edip ona göre Hükümetin politikasını gütmesi 
zaruretine inanıyorum. Çünkü bu mevzuda, bu 
ölçüde sert tutmazsak yeni birçok veya benzeri 
cüretlere imkân vermiş olabiliriz. 

Arkadaşlarımın müsahamalarına sığınarak 
ben mevzuu şöylece bitirmek istiyorum. Bu gibi 
millî hâdiselerde bir tarih, objektifi istikbale git
meye yarar. Şimdi bir yakın tarihi olduğu gibi 
ve tek kelime ilâve etmeden dile getirirken reaksi
yon gösteren arkadaşlarım daha uzun bir tarihin 
Lozan kelimesi içinde gitti diye heyecan duymak
ta ve devamını istemekte idiler. Tarafsız ve ob
jektif ölçüleri vicdan ve millî meselelerde zaıf-
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hırla mülemma hale koymamak için bir muayyen 
hâdiseyi dile getiren insanın tahrifini tescil, doğ
rultu] masına tahammül etmemek gibi meclislerin 
hayatında reva göremiyeeeğiıniz istikametlerde 
Başkan da, Heyetiniz de, teşvikkâr olamaz, (bol
dan alkışlar). 

Sevgili arkadaşlarım; biz böyle badireleri mil
let ee çok görmüşüzdür, geçireceğiz. Fakat yan
lışların müdafaasına ortaklığın milletvekilliği, se
natörlük Senato ve Millet Meclisi hayatında eşi 
görülmez teammüller ihdas etmeye meydan ver
mememiz gerekir. Sevgili arkadaşlarıma şunu 
ifade edeceğim; bir millî şuurun içinde birleşmiş 
ve gelecek günlerde bu birleşmenin zaferlerini 
görmek üzere hazırlanmış olan insanların bir 
gerçeği unutmamaları icabediyor. Koca Osmanlı 
İmparatorluğunun bir küçücük mahallesi olan 
Kıbrıs bizim bugün bir belli - başlı meselemiz ha
linde Türk topraklarında hâdise, yaratacak hale 
gelmiştir. Oeçmişi bu ölçüde büyük olan bir mil
letin bugün mâruz bulunduğu hâdisenin küçük
lüğüne rağmen tesirindeki büyüklüğü geçirdiği
miz hayatın seyri içinde ibretle mülâhaza eder
sek, daha çok bir millî şuur ve birlikte toparlan
mamız zaruretini anlamış oluruz. Böyle bir zen
gin müsaşa ve yeryüzüne örnek olmuş bir Ko-\a 
Türk Devletinin bugünkü devamı olarak, eğer 
küçük meseleleri bir yana, iter, el el e verir ve bu 
milleti kendi millî birlik şuurrumuzun örnekleği-
n in arkasında biri esirsek bizim yenemiyeeeğimiz 
hiçbir hâdise yoktur. Bu hâdise bugün olduğu 
ölçüden çok küçülerek bizim hükümetlerimizin 
arkasında koca bir Devlet ve millete dayanarak, 
koca bir tarih ve ihtişama dayanarak son derece
de kolay yenilebilecekleri ölçüde küçülebilir. He
pinizi bu inanışla hürmetle selâmlar ve Hükü
mete arkasındaki Türk Milletinin tarihine, bu 
mevzua verdiği hususi öneme ve millî şuurun 
kendisine destek' olacağına inanarak muvaffaki
yetler dilerim, teşekkür ederim arkadaşlar-. (Sol
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim grup adına Sayın (Sağ
layan gil buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGU' (Kayseri) -
Efendim, Sayın Sözcüye bir sual sorabilir .mi
yim ? 

BAŞKAN — Efendim, grup sözcüsüne sual 
sorulamaz. 

A. P. (IRUPII ADİNA İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİE (Bursa) — Muhterem arkadaşla
rım, en iyi yüreklerle ve Kıbrıs .meselesinde 
Hükümete müzahir olmanın en temiz örnekleriy
le tenkidlerimizi arz ettikten sonra tekrar huzu
runuzu işgale mecbur olacağımı katiyen zannet
mezdim. Fakat eski bir arkadaşım bulunan, ay
nı mektepten beraber feyzaldığırnız arkadaşım 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata ismimizi ve grupumu-
zun !bey a ularını da zikretmek suretiyle bâzı mü
lâhazalar serd ettikleri için ve bir takım haki
katler yanlış tescil ediliyor, zabıtlarda, leke 'kal
masın endişesi içinde bulundukları dçin, ihtimal 
aynı mektepte okuduğumuz için olacak, ben de 
yine ayın endişe ile tahrif edilmiş hakikatle
rin zabıtlara, geçmemesini önlemek gayesiyle hu
zurunuza geldim. (Sağdan alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, elde bir Londra ve 
Zürih Andlaşmaları var. Nasıl istihsal edilmiş. 
salim eserler midir, temiz midir, iyi ;midir,muab 
lel imidir, İninim münakaşası size aittir. Her 
Hükümet akibefi ne olursa olsun meşru olarak 
bir devletin başında, bulunduğu .müddetçe ta
sarrufları da meşrudur, neticeleri de makbuldür. 
Kaldı ki, Hükümet bugün o andlaşmaları hare
ket noktası ittihaz etmiş ve onun neticelerinin 
istihsali gayretli içine girmiştir. 

Binaenaleyh, bu. andhaşmalarm sureti tahas-
suluna gizli, kirli mahiyet atfetmek veya 'bun
ları şu veya hu özürle malûl kılmanın dâvanın 
millî tarafına bir hayır getireceği kanaatinde 
değilim. Hele reddi miras meselesini pek garip 
ve huzurunuza gelmemesi icaheden bir hâdise 
olarak telâkki ediyorum Sayın Hıfzı Oğuz 
Beka ta Kıbrıs meselesinin ilk defa bir Harici
ye Vekilinin hu asin «Kıbrıs'ın Türklerle bir mü
nasebeti yoktur.» şeklinde başladığını söyledi
ler. Doğrudur, yalnız zihinlerde teşevvüş olur, 
belki bu Hariciye Vekilini, ilk defa bunu söyli-
yen Vekili teşhis edelim; bu zat 24 Ocak 1950 
günü bu beyanatı veren yani «bizim için Kibri s 
meselesi diye bir şey yoktur» diyen Halk Parti
si Hükümetinin Hariciye Vekili Necmettin Sa
daktır. (Gülüşmeler) 

Şimdi buyurdular ki; hız 1950 yılında bu 
anlaşmalar Meclise geldiği zaman, bugünkü Baş
vekilimiz, o devrin sayın muhalefet lideri bu 
anlaşmaları tenkid ettiler. Bendeniz konugma-
ına o günkü muhalefet liderinin sözlerini aynen 
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aldım. O konuşmaları burada Meclis zabıtların
dan bendenizin okumasiyle Senato zabıtlarına 
aynen geçmiştir. Fakat Sayın Hıfzı Oğuz Be-
kata 'nm anlattığı şekilde değil. Bendeniz şimdi 
huzurlarınızda zaptı aynen tekrar edeceğim. 
Yüksek Heyetinizin tereddüdü varsa zabıtları 
getirir, okutturur. Hâdise şu; Londra ve Zürih 
Andlaşmalarc eski iktidar zamanında Mecliste 
müzakere ediliyor. O günün muhalefet lideri, 
bugünün Sayın Başvekili kürsüye geliyor ve 
diyor ki; «Hükümet taksim üzerinde bizden 
mutabakat aldı. Biz taksime ittiba ettik, ama 
şimdi taksim haricinde yep yeni bir formüle gel
dik. Tıpkı bendenizin bugün söylediğim gibi. 
Londra ve Zürih Andlaşmalarmı halletmek için 
gidiyorsunuz ama, yeni 'bir tez ile geliyorsunuz, 
O günün Sayın Başvekili bu tezi .müdafaa edi
yor. «Taksim diye gittiniz, bu nereden çıktı?» 
«Muvaffak olamadık. Enosis oldu deseydiniz, 
harp ederdik alırdık. Taksimi yaptık deseydi
niz teşekkür ederdik. Ama biz yetkisiz Meclise 
olan taahhüdümüzün hilâfına ayrı bir netice ile 
geldik. 

Ben de diyor, eski bir Devlet adamıyım, bili
rim. Meclisteki beyanlarında da aynı nokta var
dır. İhtilaflı meseleler üzerinde bir noktada ıs
rar ötmek mümkün değil. 

Bu usuli hatanızı Meclisten yetki almadan 
bu işe girişmiş olmanızı belirtmek kaydiyle be
raber hadi diyelim ki; bu da bir hal tarzıdır, 
aldınız bunu elde ederek geldiniz, bunu da mü
zakereye hazırım. Fakat burada bizim itirazı
mız var. Bıı Anayasa Sayın İnönü, hukukan 
gerek taksim tezini, gerek enosis tezini ka
patmıştır. Defakto Anayasanın maddesi muci
bince Kıbrıs Hükümeti ne taksime gidebilir, ne 
de ilhaka gidebilir. Doğru. Ama diyor bunun 
zayıf bir tarafı var; hukukî durum böyledir 
ama fiilî durum böyle midir? Kıbrıs Hükümeti 
diyor, «bir Rum Hükümeti günün birinde ha..!» 
filân tarihte Türkler taksim istemişlerdi, yazık 
oldu şu işe, haydi gelin şunu taksim edelim der 
mi? Demez. Bunu mantık kabul edemez. Bu
na imkân yoktur. Kıbrıs Rum Hükümetinin gü
nün birinde taksim işini ele almasına mantıken 
imkân yoktur. Ama bir gün işte bendenizin tıp
kı bugünkü ekspozemde arz ettiğim gibi, birkaç 
gün içinde bunlar ilhak diye tutturacaklardır. 
İlhak yolu fiilen açık kalmıştır. Hukııkan her 

ikisi de kapalı. Fakat taksim ebediyen öldü. İL 
hak yolu acıktır,» doğrudur. Nitekim kendile
rinin hakikaten büyük kehanetlerine lâyık bir 
netice ile ve takdir buyurdukları zaman zarfın
da da talimin ettikleri hâdiseler zuhur etti. 

Simdi diyor, bu muahedenin eksik tarafı 
nerede.'' Bakıyorum diyor, Yunanistan ilhak 
diye kalkarsa ne yaparız? İstişare ederiz. Kim 
var? İngiltere. İngiltere diyor Yunanistan'ın il
hak tezine lakayıt kalır. Onlar kendi menfaat
lerini gözetir. Onlar burada bizimle beraber 
müdahaleye girmez. Yunanistan? Yunanistan 
ses çıkarır mı? Kendisine ilhak edecek bir iş 
iş için, bizimle beraber olur müdahale eder mi? 
O da etmez. Ne kalıyor?... Tek başına Türkiye'-
nin müdahale etmesi. Ben diyor bu müeyyideyi 
zayıf buluyorum, zayıf bu müeyyide. 

O ünün birinde Kıbrıs Rum Hükümeti Türk
leri mücerret karşısına alarak ilhak tezi diye bir 
tez tutturmaya müsaittir. Ne olmalı idi? Bu 
şöyle olmalı idi. 

Bu diyor, eğer Kıbrıs Anayasasında her han
gi bir şekilde taksim diye bir feryat .yükselirse 
derhal İngiltere ve Yunanistan müdahale etme
li idi, taksime meydan verilmemeli idi. İlhak 
diye bir ses yükselirse, yine İngiltere ile Türki
ye. bir olmalı idi, derhal müdahale etmeli idi. İş
te o zaman Kıbrıs Rum Hükümeti ilhaka kıyam 
ettiği vakit karşısında hem Türkleri hem İngi
lizleri bulacağını düşünerek böyle bir iddiaya, 
böyle bir fikre kıyam edemezdi, buyuruyorlar. 
Bir görüştür. Devrin Hariciye Nazırı şimdi 
rahmetli olan bir zat çıkıyor kürsüye diyor ki; 
Sayın İnönünün büyük bir Devlet adamı ve 
tecrübeli bir siyasi sıfatiylc görüşlerine hürmet 
ederim. Meseleyi çok güzel tetkik buyurmuşlar. 
Doğrudur mütalâaları. Yalnız bir noktalarına 
itiraz edeceğim. Kendilerinin zaıf diye ortaya 
koydukları hâdise bu muahedenin kuvvetini 
teşkil eder. Onu da huzurunuzda izah edece
ğim. Hâdise şudur: Buyuruyorlar ki, Sayın 
İnönü, diyor eğer her hangi bir ilhak faaliyeti 
karşısında İngiltereyle, Türkiye müştereken mü
dahale etselerdi müessir olurdu. Bendeniz bu
nun aksi kanaatteyim. Böyle bir hâdise zuhur 
ettiği zaman İngiltere'ye diyecektir ki, gel ba
kalım işte ilhak teraneleri başladı, müdahale 
edeceğiz. İngiltere yine kendilerinin pek güzel 
tasvir buyurduğu sebeplerle yan çizecek; dur 
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bakalım daha ilhakın lâfı var, fiiliyat tahassül 
etmedi, diye beni köstekliyecek. Tek başına 
müdahale hakkı da bende olmadığı için, ilhak 
fikrinin gelişip olumlu hale gelmesine sebebiyet 
verecek. Bu itibarla tek başına müdahale hak
kı, inisiyatifi daima elinde tutmak kaydiyle, bi
zim için ilhak teranesini bastıracak en müessir 
tedbirdir, diyor. Sayın İnönü buyurmuşlardı 
ki, bendeniz bu sabah aynen naklettim. Evet tek 
başına müdahale, müessir bir müdahaledir ama, 
şartları vardır; ani yapılmalıdır, baskın halinde 
yapılmalıdır, yarım olmamalıdır', tam ve kâmil 
olmalıdır, diyor. 

Devrin. Hariciye Vekili bu noktaya temas edi
yor, müdahalenin bu şekilde yapılmasında el
bette kendileri ile beraberim, müdahale böyle 
yapılmazsa esasen müessir olmaz. Fakat diyor; 
insaf buyursunlar, kendilerine sorarım, Kıbrıs 
Yunanistan'a altıyüz mil, Türkiye'ye 40 mil. Yu
nanistan o devre göre beş buçuk milyon Türki
ye; 25 milyon. Böyle bir müdahaleden hangi ta
raf endişe etmelidir, Türkler mi, Yunanlılar mı?.. 
Şu tablo gösteıniyor ki, ımuahe'dedo tele taraflı 
bir müdahale hakkı elde etmek ilhak teranesinin 
bastırılması için. yegâne yoldur. İşte tarihî yan
lışlığa. meydan vermemek için zabıtlara geçmesi
ni Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nm istediği ve o 
devrin Sayın Muhalefet Liderinin istinadettiği 
nokta budur ki, biz bu kürsüden bu sabah Ada
let Partisi olarak kendilerinin o gün Mecliste 
nıüda-faa ettikleri noktalına zarı ımüdafaa etmek
ten başka bir şey yapmadık. 

Grupunıa mensup bir arkadaşım çıktı % 50 
şöyle, % 50 böyle dedi. Şahsi fikridir. Doğ
rudur, yanlıştır; hâdiseyle ilgisi vardır, yoktur. 
Bunu C. II. P. Grupunun cevaplandırması ihti
yacını duymasını anlıyamadım. Bendeniz de bu 
hâdisenin müdafaasını üstüme alacak değilim. 
Arkadaşımız, burada beyanına karşı verilen 
mütalâayı gelir cevaplandırır. Neden böyle bir 
iddia kendileri üzerinde bu derece büyük hassa
siyet tevlidediyor merak içindeyiz. Yalnız bir 
noktaya işaret buyurdular. Zannederim şahsi 
fikirleridir. Dediler ki; «Bizim Hükümetten 
temennimiz Kıbrıs Hükümeti muahedeleri fes
hettik diyince, o muahedeler kendisine hayatiyet 
vermiştir, kendisini de birlikte feshediyor. Bu 
itibarla müdafaalarımızda bu tezi tutalım» bu
yurdular, Hakikaten biz de böyle bir hisse ve 
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böyle bir fikri telkin etmeye mütemayiliz. Ama 
ne yapalım ki böyle bir iddiayı da bugünkü Hü
kümetin gafleti elimizden almıştır. 

4. Mart tarihli kararları üzerinde bu kadar 
çok konuşmamızın sebebi nedir? 4 Mart tarihli 
kararları dikkatle tetikik buyurmuşsunırzdur. ka
rar nedir? Kıbrıs'a Birleşmiş Milletler Kuvveti 
çıkacak. Nasıl başlar . Kararın birinci madde
sinin metni; Kıbrıs'ta meşru ve hakkı hükümra-
niyeti haiz Kıbrıs Rum Hükümeti. Ne münase
beti var; bu kararda bu vasıfların yeniden tescil 
ve t esintinin vazı hikmeti nedir?... Var. 

Vunanistan'la Kıbrıs Hükümetinde bir endişe 
var, yani biz bunu feshediyoruz, ama kendimizi 
de beraber feshediyoruz. Ne yapalım"?.. Öyle bir 
şey yapalım ki meşru, olduğumuzu hakkı hüküm-
raniyete haiz olduğumuzu bu muahedelerin dış
tan bir vesika ile Birleşmiş Milletlere tescil ettir
miş olalım ve bu zihniyetle o fıkrayı oraya yer
leştirmiş. 

Sayın Nihat Kirim buyurdular ki, Mecliste; 
efendim, Güvenlik Konseyinde kararları kelime 
canbazlığı ile çıkar, veto var, şu var, bu var. Ke
lime canbazlığıylc. Bir Devlet bunu koparmak 
istiyor. Ben de yaparım bir kelime canbazlığı, 
bunların basma eklerim: Londra ve Zürih An-
laşmalariyle meşru ve hakkı hükümraniyeti haiz. 
Bu iki kelimeyi ekledim mi, Londra ve Zürüh'iıı 
meşruiyeti güme gitti mi, Devletin meşruiyeti 
de güme gider. Maksat bunu yerli yersiz ifade 
ise o meşruiyetin nereden ihya ettiğini oraya der-
cettirmekte elbetteki söz ve hak sahibi olabilirdik. 
Buna muvaffak olamazsak kapıyı vurup, çıkıp 
gidebilirdik. Ama durup dururken bir Birleşmiş 
Milletler Kuvveti gönderilecek, kararda 4 Mart 
tarihinde Kıbrıs Devletinin meşruiyetini şu ve
sileyle kabul ve tescil ettirmek bir gaflettir. 
Bendeniz bu sabah buralara eğilmedim. Eğil me
memin sebebi bunları konuşmak arzulamadığım 
içindir. Gayemizin ne olduğunu Yüksek Heyeti
nize arz etmiştim. Ama dönüp dönüp burada şu 
hâdiseyi bir iğneleme, bir kaşıma, bir tahrik, bir 
bölücü mahiyetle bu kürsüye getirmenin de 
bütün itiraz ve feryatlarımıza rağmen vatan hiz
meti olduğuna kaani değilim. Beni dinlediğiniz 
için teşekkür ederim. (A. P. sıralarından şiddet
li alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan buyurunuz. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş-
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kan İmroz'a ait bir mektup okundu. Bu mektup I 
hakkında izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Bilâhara, Başbakan konuşsun 
ondan sonra. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Mil
letvekili) —• Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Müzakereyi topa.rlamayci çalışırken bâzı nok
talara vuzuh vermek isterim. 

Benim Meclisteki beyanatımda Kıbrıs politi
kasında takibedeceğimiz yolu söylememe karsı 
Vımanistaıı'da şöyle tefsirlere rasgeldim 

Mümkün olduğu kadar barış yolunda ihtila
fın halledilmesine çalışacağız. Fakat bir saldırı
ya uğrarsak, cemaatimiz uğrarsa biz buna der- 1 
hal sevap vereceğiz, başlıca sorumlu Yunanis
tan'dır, umumi hatları içerisinde söylediğim mü
talâalara şu cevabı vermişlerdir. «Biz yani Yu
nanistan Kıbrıs'ta şimdiye kadar saldırı yapma
mıştır. Bundan sonra da yapmıyacakhr. Şu 
halde bir çatışma ihtimali ve tehlikesi a/al mis
tir.» Bu anlayışta temelde yalnış bir görüşü ilk 
önce belirtmek isterim. Kıbrıs'ta 1963, 21 Ara
lıktan beri Anayasa açıkça ihlâl edilerek tecavüz 
yapılmıştır. Anayasayı zor kullanarak ortadan 
kaldırmak teşebbüsüne girişilmiştir. O zamandan 
beri Kıbrıs Hükümetinin saldırıları ardı arkası 
kesilmezsizin devanı etmiştir. Yunanistan Kıb
rıs Hükümeti ile tesanüt ilân etti. töğer Kıbrıs 
Hükümetini bu hareketinden alıkoymak için Tür
kiye müdahale hakkını kullanmıya yani silâh 
kullanmıya kalkarsa Kıbrıs ile beraber savunaca
ğını söyledi. 

Bizim görüşümüze göre Kıbrıs'taki saldırı ha
reketine Yunanistan tesanüt ilân etmiştir. 

Tekrar edeyim, Kıbrıs'ta camaatimize tecavüz 
vııkubulıırsa emniyet içinde yaşaması tehli
keye konursa derhal cevap vereceğiz. 

Müzakere yolu ile hal şekli bulmak arzusu 
Kıbrıs'ta, herşeyden evvel sükûnet havasının te
sis edilmesine bağlıdır. Bu noktada İsrar etmeye 
lüzum görüyorum. Çünkü Kıbrıs'ta bugün bir 
abluka sistemi vardır. Türk Cemaatını hayatî 
ihtiyaçlarından' mahrum ötmek suretiyle ölüme 
mahkûm etmek gibi teşebbüsler vardır. Bu te
şebbüs karşivsmda kayıtsız kalmıyaeağız. Ablu
ka sistemini kaldırmak için hukukî yoldan, ulus
lararası yoldan her teşebbüsü yaptık, yapmakta

yız. Birleşmiş Milletlerde bu emekler takibed iliyor 
ve abluka yüzünden Türk Cemaatinin yaşaması- j 
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nın tehlikeye uğramamasına çalışılıyor. Zannedili
yor ki bâzı amelî ve müspet ıiie/tic'eller •a'lınııııştır. 
Bizim öğrendiğimize göre gerçek şudur ki, amelî 
neticeler alınmıyor. Millet Meclisinde söylediğim 
gibi bir yerde kesilen su verilirse bir yandan bir 
köyde diğer bir ihtiyaç kesiliyor. 

Şimdi bu konuda Yüce Senatoya bir misal 
arz edeceğim. Bu misal son muharebelerden son
ra törenköy. bölgesine sıkışıp kalmış olan Türk 
köylerinin muhasara halinde, ablukadan kurtu-
lamamasıdır. Muharebe mevzileri ve hatları ge
ri çekilmemiştir. Erenköy bölgesini Kıbrıs'ın içi 
ile. Lefkoışa ile mııvasal<a.sı yoktur. Ne Tüt'k 
köylerinden, ne merkezden buraya gıda ve ih
tiyaç; maddeleri sevk edilmiyor. İnsanlar, çok, 
tasvir edi'lenıiyecek ıstırap içinde, mahrumiyet 
içinde yaşamaya çalışıyorlar. 

Şimdi İni ihtiyaç çok had bir safhaya geldi. 
Biz Kıbrıs'a haber vererek açıktan gıda ve ih
tiyaç; maddelerini göndermeye karar verdik. 
Bunları yakında, göndereceğiz. İhtiyaçları nis-
betinde sevkıyat yapacağız. Bunu Yunanistan'a, 
Birleşmiş Milletlere ve her tarafa haber verdik. 
Şimdi bu hareketimiz durdurulursa, Kıbrıs ida
resi buna karşı korsa, bu. doğrudan doğruya 
bir saldırı olarak muamele görecektir. (Bravo 
sesleri ve şiddetli alkışlar) 

Bunu kaydettikten sonra ilâve edeyim ki, 
bu tören köy meselesinde her türlü teminatı ver
miş olmak için orada Birleşmiş Milletlerin bir 
karakolu vardır. Göndereceğimiz, yapacağımız 
sevkıyatta gıda ve ihtiyaç maddelerinden başka 
bir şey olup olmadığının kontrol edilmesini ka
bul ediyoruz. 

Muhterem Senatörler, Kıbrıs Türk Cemaati 
Mec'iis müzakerelerinde ve Aehesoıı plânı üze
rinde aldıkları bilgilerden sonra üzüntü gös
termişlerdir. Meclise haber vermemi istediler. Ve 
kendi hayatlarında, Kıbrıs'ta açıktan bütün bu 
görüşmeler, tertiplere razı olmadıklarını bildi
riyorlar. Meclis müzakerelerinde de arz ettiğim 
gibi, verilmiş hiçbir karar yoktur. Müzakereler 
Kıbrıs'taki Türk Cemaatinin hayat şartlarını 
iyileştirecek neticeleri hedef tutmaktadır. Onun 
için telâş etmeksizin metanetimizi muha/aza ede
rek Cemaatimizin haklarını korumakta devam 
etmek lâzımdır. Huzurunuzda iftiharla beyan 
ederim ki, Kıbrıs'taki Türk Cemaatinin hakları
nı temin etmiş olan ne geçmiş muahedeler ve ne 
de gelecek müzakerelerdir. Yeni anlaşmaları, hak-
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lı anlaşmaları lüzumlu kılan esaslı nokta bizzat 
Kıbrıs'taki Türklerin gösterdikleri hayat hakkı
dır. ( Alkışlar) 

Sekiz aydan beri bütün güçlüklere rağmen 
şereflerini, hayatlarını korumak için hepimizin 
yürekten iftihar edebileceğimiz kadar metanet
le, cesaretle haklarını korumuşlardır. Bu kendi
lerine ya'şama hakkı veı*en başlıca maddedir. Bu 
hak hiçbir suretle zail olmıyaeaktır. (Bravo ses
leri alkışlar) ! 

Muhterem Senatörler, bugün Mecliste mnha- j 
lefet partileri konuşurken birbirinden farklı | 
noktalara temas ettik r. 

Yeni Türkiye Pat tisi ötedenberi takibettiği 
görüşü bir defa daha tekrar etti. 

Yani bir geniş koalisyon Hükümeti teşkil 
edilmesini lüzumlu görüyor. Hatip, Y. T. P. söz
cüsü bunu söyledikten sonra, bu mümkün ol
mayınca Hükümeti, Kigün mevcudolan Hükü
meti vazifeyi ifa etmede desteklemeyi uygun 
gördüklerini bildirdi. Müspet bir sonuca iyini-
yetle bağlanmıştır. A. P. si uzun teukidlerhıi 
yaptıktan sonra vazife almaya hazır olduğunu 
söyledi. Bu arada iki küçük şart dermeyan et
ti. Birisi Meclisin istemesi, öteki mevcut Hükü
metin kendisinin yetersiz olduğunu ilân etmesi. 
Meclis istememişse elimizden birşey gelmez. Hü
kümetin yetersiz olduğunu kendisinin ilân etme
sini beklemek de tamamiyle yersizdir. Hükümet 
bu vazifesine şu yoldan geoidi. Muhalefet parti
leriyle birbirini takibeden iki Koalisyon Hükü
meti yaptık. Ve iki vazife esnasında da koalis
yon arkadaşları kendisini ortada bırakıp çekil
diler. Bunun tafsilâtına girmek mazi içinde faz
la münakaşa aramak olur, buna girmiyeceğim. 
Ama hal budur. Ondan sonra memleket Hükü
metsiz kaldı, vazife teveccüh etti. Bütün güç
lüklerine rağmen bir siyasi parti olarak mem
lekete karşı vazife günü gelince güçlükleri dü
şünmeksizin vazife deruhde etmek başlıca âdet 
ve alışkanlığımız olduğu için bu görev ve so
rumluluk üzerimizde durmaktadır. Siyasi parti
ler vazife almak için kolay ve başarılı zaman
larda değil milletin karşısında bulunduğu güç
lük zamanlarında da vazife almak görevleri ol
duğunu daima bileceklerdir. Millet Meclisinde 
uzun münakaşalarla şu gerçek ortaya çıkmıştır. 
Hükümet takibettiği politikayı etrafiyle izah et
ti, Meclislerin bilmedikleri hiçbir Hükümet işle
mi yoktur, hepsini biliyor. Bunun üzerine, bu j 
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durumdan sonra Millet Meclisi vaziyeti bildirdi. 
Bu politikayı, Kıbrıs'taki politikayı tekrar hü
lâsa ederek sözümü bitirmek istiyorum. Bugün 
Kıbrıs meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında 
her iki memleket için tehlikeli bir ihtilâf mahi
yetini almıştır. Meselenin bu önemini daima göz 
önünde tutarak bir hal çaresi bulmak lâzımdır. 
Mümkün olacaksa son hadde kadar barış yolun
dan yürüyeceğiz. Bu imkân Yunanistan'ın göste
receği mukabil gayrete bağlıdır. 

.Muhterem Senatörler bugün için ehemmiyet
li olan siyasi esasları arz ettiğimi sanıyorum. He
pinize hürmetlerimi sunarım.- (Şiddetli alkış
lar) 

H Ü S L / İ N KALPAKLIOULir (Kayseri) -
Sayın Başbakandan bir sualim var, efendiım. 

•BAŞKAN — Hükümetten sual sorulmaz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 

— Kendi grupu ile Hükümet arasımda ibağdaş-
ımıyan ıbir mesele vardır. 

BAŞKAN — Müzaikere değildir, mıüsaade 
(buy urun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— C. II. P. (Irupu adma konuşan 'Hıfzı Oğuz 
Bekata Londra ve Zürih anlaşmalarının reddi 
miras ıınevizuu .oTabileceğinü; aynı partimin 
Hükümeti, Londra ve Züriıh anlaşmaları isti-
nadeitıtliğiim yegane kuvvetli noJkitadır, der. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ıbu nokta 
'üzeıûnıde müzaikere açımıyacağafm. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Hükümet bir (başka türlü, grupu ıbir başka 
türlü olımıaz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, henüz da
ha söz istiyen 2ü arkaidaşiiinız vardır. Valkit id-o 
il erlcm iştir. 

ZİYA TERıMEN (Çamkıkale) — M-elktubun 
tavzihini Ibir cümleyle okuyup tescıil edeceğl'm. 

'BAŞKAN — Müsaade ıbuyuruıı, eğer Yük-
scik Heyet karar verirse yarma talik ederim. 
Kğer müzakerelerin devamı arzu ediliyorsa 
edelim. (Yarma yarma sesleri) Şu halde oy
larınıza arz edeceğim. Müzakerelerin devamımı 
a/rzu edenler lütfen işareit ^uyunsunlar... (Ya
rına <m,ı sesleri) Hayır şimıdli devamını arzu 
buyuranlar işareit 'buyursunlar.. Arzu etmniyen
ler.. Müzakerelerin devamına karar verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar eıüzalkcreye devamı 
ediyoruz. 
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Bir kifayet takriri gölmiilştir. Okuîtuyoru/m. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin 'kifayetini asrz ederim. 

Zonguldak 
Akif Eyidoğan 

(«lırnza kimin», sesleri.) 

BAŞKAN — Alkif Eyidoğan. 
Kifayet takriri üzerlimde konuşmak dstiyen 

var mı? 'efendim. 
(HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU ' (Kayseri) 

— Aleyhinde söz istiyaruim. 

[BAŞKAN — Buyurum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Efendim, henüz -bu mevzuda konuşan arka-
daşlarıımız mahdut. Bu kadar mühim ve mli'Iî 
bir meselede görüyorsunuz ki, muhterem ar
kadaşlarım, ıher konuşan ıhaıtip meseleyi ıbiraz 
daha vuzuha kavuşturuyor. Vaktin geçmiş bulun
masına rağmen yarına talikinde fayda vardır. 
İki gün, üç gün Millet Meclisinde devam eden 
bu meselenin Senatoda (bir gün içinde halledil-
anesini doğru bulamak mümkün 'değildir. Kaldı 
ki ıbu ımeselenli'm eiheınmiyetiyle .mütenasip zan
nediyorum ki 30 a yakım ihatip söz almış bulun
maktadır. Ee.. Bu kadar çetin ibir meselede 
Senatoda 'bu kadar müıhiım dâvanın bür-az daha 
vuzuha kavuşması için söz alan arkadaşları-
aııızm bikirlerini bu kürsüden izahılnıda fayda 
mülâhaza etmek tabiî ve ınonnakiir. Her ıza-
man olduğu giıbi homen ıbir kaç hatip konuş
tuktan sonra meseleleri ıbir oldu Ibiltftiye 
•getirtmek ıgübi ıbir düşünce ile, neredeyse bir 
kifayet takriri 'ile işin içinden çılkrlmakbadır. 
Bu, katiyen doğru değildir. Bu, bir Kanu
nun her hangi bir maddesi ve bir dahilî /mese
le değildir. Görüyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım Sayın Hükümet Baş
kanı Mecl'ista olduğu gibi burada da haırb ih
timallerinden bahsetmektedir. O zatten bah-
setmese dahi sizler memleketin bu mühim mese
lesinde nereye gittiğini elbette müdriksiniz. 
Evet Sayın Halk Partili arkadaşlarım icabeder-
se harbe de gireceğiz, sizden ayrı değil, sizinle 
beraber öleceğiz veya sizinle beraber bundan 
kurtulacağız. O halde niçin konuşmaktan tevak
ki ederiz? Bunu istirham ediyorum, yarma bı
rakalım eğer vakit gecikti diyorsanın söz alan 
arkadaşlar fikirlerini bu kürsüden dile getir-
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rirler, bü meseleye biraz daha ışık tutulsun ve 
bâzı suallerimiz olacak. S*aym Başbakan meseHa-
yi gayet kısa olarak burada izah ettiler. Fakat 
tavzihe muhtaç birçok noktalar vaır. Bunlar 
da sual olarak konuşma arasında tevcih edile
cek. Belki hallolacak siz de bu suallerin Hükü
met tarafından cevapiandırılmasmı arzu ede
ceksiniz. Onun için <bu meselenin 'müzakeresinin 
devam etmesine karar vermenizi istirham ediyo
rum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Müsaade edilirse yeterlik öner
gesini oylıyaeağım. Yeterlik önergesini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul et-
miyenler lütfen işaret buyursunlar.. Efendim 
29 a karşı 50 oyla kifayeti müzakere kabul edil
miştir. Son söz Senatöründür. Sayın Termen 
müzakere sırasında yalnız kendisine sataşma ol
duğunu iddia etmektedir. (Kifayetten sonra ola
maz sesleri,) 

Yalnız kısa olmasını rica edeceğim, buyurun. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Efendim, 
benlim beyanatımda yüzde 50 nisbetli bir tâbir 
ve ifade mevcuttur. Zürih ve Londra Anlaşma
ları metinleri ortadadır. Yüzde 50 haklar, hat
tâ Cumhurbaşkanıı Muavini olan Fazıl Küçük'e 
tanınmış bir haktır, hakikattir. Bu hakikati, ya
ni veıto müessesesini dahi hiçe sayarak yüzde 
ellilik nisbeti bir yalan mevzu ıhal'inde, bir ha
kikat hilafı halinde buraya getirip takdim edip 
benim sıhhatli beyanlarımı sıhhatsiz hale getir
mek istiyen Bekata'nm gayreti şu realite muva
cehesinde iflâsa mahkûmdur. Bu birinci unsur. 

Çanakkale'nin iki Senatörü iki Milletvekili 
olarak dört vazifeli arkadaşımız heyet halinde, 
üç arkadaşımla birlikte Sayın İnönü Hüküme
tinin İmroz'daki beşyüz yıldan beri Türk yaşı-
yan, fakat hırıstiyan asıllı vatandaşlara Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümetinin tatbikatı olarak 
reva gördüğü hareket bugünkü mamaya uygun 
değildir. (Soldan gürültüler) 

Sabır buyurun okuduğumuzu açıklıya-
yım. Devamını okumadı Bekaca. Bu hareket
le hıaıta içindesiniz Eğeır siz Kıbrıs mese
lesinden hareketle buna bit- mukabele bil-
misil ile İmroz'daki vatandaşları İmroz ada
sından ürkütüp bir emniyet iklimi yaratmak is
tiyorsanız İmroz'la daha medeni şekiller yaratı
nız. Oraya ikibin mevcutlu bir lağır mahkûmlar 
hastanesinin ziraat icra etmek üzere getirmenin, 
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ora hıailkmı tedirgini' edeceği hakikati muva
cehesinde sizıin, Trakya'daki yüzbinieırce Türkün 
maraz kalacağı hareketi düşünmeniz lâzımdır. 
Bu İtibarla bu tasarrufunuzdan vazgeçin şeklin
deki masum ve bilhassia medeni m'ektubuimaizu 
bunakla Munk'i bizim Rum dostu ve Rum ıh.ava.ri-
\>[ mânasında takdiminde kendisine o mektubu 
verenler bir Hükümet hatası işlemişlerdir. Me
deni anlayış dört mebus hailinde bizdedir. Bu 
özel mektubu burada bir ifşa mevzuu haline >ge-
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tiımiş olan Hükümet sakim bir haddi hareke
tlin rejine düşmüştür. Teşekkür ederim. (Soldan 
laıiil aşıl miyarı müdahalc'ler) 

BAŞKAN — Efendim şahsi kanaatidir. Efen
dilin Yüksek Senato 'evvelce tatüll kararı aüımnştr. 
Aynı karara uyarak 1 Kastım 1964 Pazar günü 
saat 15 toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.35 

> #*-< es*— * 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

DOKiSANÜOÜNOÜ İBİRLEŞÜM 

10 . 9 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
A. P. Senato Grup Başıkıamı Bursa Üyesi 

İhsan Saibri Galayanıg'il ve 7 arkadaşının 
Kıibrıs ve ihuınunla ilgili dış politika ikonusuncla 
grupların ve üyelerin ide mütalâalarını söyli-
yebilmeierimi temin ve Senatonun ıgörüşünün fbe-
lirtilımesi iran (irene! Görüşüne ('8/10) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNİCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




