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1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Başkanlık Divanlarının teşkil edildiğine dair 
Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

DiyarbakırÜyesi İhsan Hahit Tigrel'in par
tilerine katıldığı hakkında Adalet Partisi Gru-
pu Başkanlığı,tezkeresi okundu, bilgiye sunuldu. 

Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusun
da kayıtlı Mustafaoğlu, 1329 doğumlu Faik 
özer'in, bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
tasarısının reddini mutazammm Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporunun reddi ile Millet 
Meclisi metninin görüşlümesi kabul edildi ve 
1 nci madde üzerinde bir süre görüşüldü. 

Ekseriyet kalmadığından 6 Ocak 1966 Per
şembe günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime, saat 16,15 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 

Fikret Turhangil Ndhit Attan 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin özgül 

2, — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Gece öğrenimi yapan Ankara Üniversi

tesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesine dair kanun tasarı

sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
(1/61, Cumhuriyet Senatosu 1/61.7) (S. Sayısı : 
740) 

Tî t R f n O t O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Ahmet Naci A n (Kırklareli) 

BAŞKAN — 27 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4, — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'ın; İstanbul Pat
rikhanesi hakkında Amerikalı Senatörün so
rusu ve Bakanın buna verdiği cevap ile Türk 
-Amerikan münasebetleri üzerinde düşüncelerini 
açıklıyan demeci 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel Sa
yın Senatör Sıtkı Ulay, zaptı sabık hakkında 
bir görüşme yapmayı istemişlerdir. Kenlilerine 
söz veriyorum. 
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SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım, dün, gündem dışı söz istirhamın
da bulunarak hakkımızda yalan yanlış isnat ve 
iftiralarda buluan bir Amerikan Senatörü
ne cevap vermek istemiştim. Fakat Senatodaki 
gündemin müsaidolmaması ve gündem dışı bir
çok arkadaşların da söz almış olmaları dolayı-
siyle Yüksek Başkanlık bu konuda söz lütuf bu-
yurmadılar. Ancak bunu mütaakıp bendeniz bir 
takrir vererek bu vazife benim tarafımdan 
yapılamadığı takdirde Yüksek Senatomuzun bu 
iddiaları ve isnatları reddetmesi ricasında bu
lundum. Ve bunun zabıtlara geçirilmesini rica 
ettim. Bu maksatla söz almak istirhamında 
bulunmuş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bundan 2 '-ene evvel Sayın Osman Bölük-

başı ile beraber Amerika seyahatinden döndü
ğümüz zaman hatırlarsınız («Amerika çok gü
zel, Amerikalı iyi fakat ne yazık ki, dostları 
hattâ Devlet adamları dahi Türkiye'yi anla
mamış ve tanımamışlardır» demiştim. 

Simdi 2 sene sonra bu sözümün isabetini, 
bugüne kadar cereyan eden olaylar, dün de 
bir Amerikan Senatörünün ve mesul bir bakan 
yardımcısının hakkımızdaki görüş ve ifadele
ri daha kuvvetli olarak teyidetmiş bulunuyor. 

Sayın Senatör bey Türkiye'de Patrikhane
nin tazyike mâruz bulunduğu hayaline kapıl
mış, etrafı bulandırmaya çalışıyor, öyle görü
lüyor ki, bu senatör bey ne tarih karıştırmış, ne 
kitap okumuş, ne de alâkalı bir gözle dün
yayı ve Türkiye'yi dolaşmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ulay; bir dakika efen
dim, zatıâliniz zaptı sabık hakkında söz istedi
niz, ben de bu hususta söz verdim. 

SITKI ULAY (Devamla) — Efendim, ben
deniz Sayın Başkanlıktan dün bir ricada bu
lundum. Bu vazifeyi ben ifa edemiyorsam tak
ririmin lütfen kabul edilerek, Yüksek Senato
nun bu iddiaları reddetmesini ve Amerikan se-
natörüyle mesul bakan yardımcısına Senatomuz 
olarak teessüflerimizin beyan edilmesini istirham 
ettim. Ve kayda geçirdim. Eğer arkadaşlarım 
bunu kabul etmiyorlarsa ben de sözümü burada 
keserek Senatoyu hürmetle ve sevgiyle selâm
lıyorum. (Millî Birlik Grupundan devam de
vam sesleri.) Şurada konuşacağım iki satırlık 
sözden ibarettir, arkadaşlarım. 

BAŞKAN —• Devam buyurun efendim. 

SITKI ULAY (Devamla) — Bu senatör bey 
bununla da kalmıyarak dünyada cereyan eden 
ve insanlık âlemini utanç ve ıstıraba sevk eden 
medeniyet dışı vahşet mezaliminin hangi ca
niplerden gelmekte ve devam ettirilmekte oldu
ğunu da tetkik etmek zahmetine yönelmemiş. 

Şunu iyi bilmelidir ki, Lozan Muahedesinde 
bizim Patrikhane hakkında hiçbir hukuki taah
hüdümüz yoktur. 

Biz o zaman Patrikhaneyi siyasetle asla meş
gul olmaması kayıt ve şartiyle yurdumuzda lüt
fen kabul ettiğimiz bir azınlığın sırf din işle
riyle meşgul olsun diye medeni bir insanlık 
görüşü ile bıraktık. 

Eski dostumuz o zamanki mağlûbumuz Ve-
nizelos büvük devletlere yalvarıp onların ta-
vassutlariyle azınlığın dinî merasimlerini ve ni- ' 
kânlarını takdis eden kaydivle bu ricasını lâfzi 
olarak kabul ettirorşti. Fakat aradan zaman 
geçince bir de görüvoruz ki, din ile meşeni ola
cak bu ocak kendini siyasetin ve maceranın tam 
göbeğine atıverm'ş bunu ispatlıvacak ve bu
gün her biri burada henüz açıklanamıyacak 
kuvvetli alâmetler ve delillerimiz mevcuttur. 

Sayın Amerikalı senatör acaba hangi ha
vai âleminde dolaşmaktadır. Acaba bugünkü 
Türkiye'yi çeşitli dış ülkelerle oynatılacak bir 
Osmanlı İmparatorluğunun hasta adamı mı zan
netmektedir. 

Biz kendi zaıfımızı ve hatalarımızı iyi bili
yoruz. 

Biz; tarih boyu cömertliklerimizin, mağlûba 
ve yıkılmışa karsı olan insaf, merhamet ve in
sanlığımızın, âlicenap bir ruha sahiboluşumu-
zun cezasını eek?uekteyiz. 

Dünün masumiyeti ve din kisvesine bürünüşü 
ile her gün bir adım daha ilerleme gayret 
ve çabaları içinde bulunan Patrikhaneyi Bi-
zansı ihya, Türkiye'de bir otorite olma yolun
da görmekle uyanmış ve dur demeğe elbette ki, 
hazı rl. a nmı ş bulunuyoruz. 

İstanbul'da arazi satmalmalar, Patrikhane 
binasını yeniden inşaya kovulmalar ki, Hükü
metimizce buna müsaade edilmemiştir. 

Hele Heybeliadada ki, Papas Mektebine el 
atıp, sanki bütün hiristiyanlık âlemine papas 
yetiştirmeye en müsait iklim Türkiye imiş gibi 
Ortodoks dininin papas namzetlerini buraya 
toplamalar. Nezaket ve müsamahamızdan isti-
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fade edilerek Türk - Rum okullarına da el atıp 
Megalo îdeayı buralarda yaymaya çalışmalar. 

Kıbrıs için yardım ve para toplamalar. 
Ve hattâ bir ara rum vatandaşlarımızı si

lahlanmaya dahi teşvik cesaretini göstermeler. 
Memlekete gelen Yunan ve hiristiyan devlet 

adamlarını siyasetle asla alâkası olmıyan Pat
rikhanede merasimle karşılayıp takdis etmeler 
hep bizim nezaket ve müsamahalarımızla had 
ve hududu taşırmış bulunuyor. 

Biz bu sayın papaz arkadaşı Amerika'dan 
ünlü bir Türk dostu diye getirdik güler yü
zünü görüp acaba bu da muhterem bir Papa 
Eftim Efendi midir? dedik. Bu kadarla da 
kalmadık, mesullerimizce ayaklarına kadar gittik 
ve hürmetimizi gösterdik. Bay papas bunlar
dan da şımarıp, olayları vesile ittihaz ederek 
Reisicumhurumuzla öpüşme cüretini de göstere
rek emrivaki yaptırıp kucak kucağa resim de 
çektirdi. 

Şimdi acaba sayın Amerikalı senatör bizim bu 
iltifat ve musamahlarımızı azametli devletlerinin 
korkusundan mı yaptığımızı hayal ediyor? 

Yoksa Türklerin safiyet ve âlicenaplığını 
mı istismar etmektedir? 

Bu senatör beye tavsiyelerimiz şudur ki, 
lütfen Ne w - York'ta etrafına çöreklenen Türk 
düşmanı rumlarm evvelâ tazyik ve tesirlerinden 
kendisini kurtarsın, bir de dünya gezisine çıka
rak evvelâ Türkiye'ye uğrasın ve burada yaşı-
yan azınlıklara verilen hayat şartlariyle, hür
riyetlerini bir gözden geçirsin; sonra Yunan 
mezalim ve vahşetinin elinde bulunn Gar
bi - Trakya'daki Türk ve îslâm vatandaşların 
çektiği çile ve ıstırapları bir görsün. 

Bugünkü medeni dünyada Türklere hâlâ 
Türkçe okuma - yazma öğretilmediğini, yüksek 
tahsillerine mâni olunduğunu, Garbi - Trak
ya'da iş ve memuriyete alınmadıklarını, seçim 
haklarının tanınmadığını ibretle temaşa buyur
sun, sonra da Kıbrıs'a atlıyarak masum çoluk 
çocuğun banyolar içinde tavuk gibi boğazlan
dıklarını, senelerden beri muhasara altında 
açlık, soğuk ve sefaletle mücadele eden îslâm 
Türklerini ibretle izlesin ve bu insan olarak 
vicdanı sızlarsa hiristiy anlık âlemine utanç 
verici bu olayları yayarak hep beraber çare
ler aranmasına yardımcı olsun.. Yok, bütün 
bunları kasden ve bilerek yapıyor ve bâzı or
takları gibi Amerika iktisadi ve sınai alanda 

yükselsin diye dünyayı karıştırmak ve ateşe 
vermek itsiyorsa, bu arkadaş unutmasın ki, 
burası ne Vieytnam ne de Lübnan'dır. 

Tarih buranın kuru gürültüye papuç bıra
kacak insanlar diyarı olmadığını biliyor. Ve 
bu millet müdahalesiz ve haysiyetli yaşamayı 
ölümle doğuşundan itibaren değiştirmiş bulunu
yor. 

Bu sebeple bizi yakından tanıyarak dostlu
ğun ve ittifakların hududu ve çerçevesi içe
risinde kalsınlar. Ve iki de bir bardağı kendi
leri taşırmış olmasınlar. Biz dışarının .deste
ğine ve himayesine mazhar bir Patrikhane is
temiyoruz. Ve bu şartlar altında müdahaleli bir 
Patrikhaneyi sonra emniyet altına almakta da 
biz sıkıntı çekebiliriz. 

Eğer bizimle dotluğu devam ettirmek isti
yorlarsa, ki; biz buna her vesile ile Meclis 
olarak, hükümetler olarak niyetli ve kararlı 
olduğumuzu ispat ettik. Güzellik ve iyi an
layış içerisinde yükseltmek istedikleri dinlerini 
ve bu dinî müesseseyi isterlerse Aynaroz'un kuca
ğına vererek, dostluğumuzun daha kolaylıkla 
devamını da kendileri sağlıyabilirler. özür di
leklerimle hürmetlerimin lütfen kabul edilme
sini istirham ederim efendim. (Sağdan, soldan ve 
ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, iki önerge vardır 
ikisini de ayrı ayrı okutturacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin sorular ve genel görüşme bölü

münde. mevcudolan (Millî Birlik Grupunun 
Kıbrıs konusu ile ilgili bir genel görüşme açıl
masına dair önergesinin) Türk millî efkârını 
ilgilendirmesi dolayısiyle gündemdeki diğer 
maddelerden önce görüşülmesini arz ce teklif 
ederim. 

Millî Birlik Grupu 
Başkanı 

Tabiî Üye 
Fahri özdilek 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Sayın 
Başkanım; gece öğretimi yapacak okullar hak
kında bir iki maddelik bir teklifimiz var, 
onu rica ediyoruz. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Bizim de bir 
takririmiz var. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan ; benim de bir önergem var. 
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BAŞKAN — Efendim; Sayın Adalı'nm mü
talâası çok yerindedir. Hakikaten bu kanun ta
sarısı için müddet Senatoda hemen hemen biti
yor. Yani yarın bu kanuni müddet bitmiş ola
cak. Ancak, biz bu meseleyi dikkate aldık. Şim
di genel görüşmeye başlıyacağız. Saat 18 ilâ 
18,30 arasında bir ara verdikten sonra tekrar 
birleşime geçilince bu kanun tasarısını müzake
re edip neticelendireceğiz. Hakikaten şimdiye 
kadar Senatoda her hangi bir kanun tasarısı mü
zakere edilmeden kanunlaşsın gibi, bir usul, bir 
teamül yoktur, buna riayet olunacaktır. 

Efendim, Komisyon Başkanı bu tasarı üze
rinde ısrar ediyor, biz neticelendireceğimizi söy
lemiş olmamıza rağmen komisyonun bu isteği
nin yerine getirilip getirilmemesi Yüce Senato
nun iktidarı dahilindedir. Binaenaleyh, öner
geyi okutacağım. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Müddeti ne za
man bitecektir ? 

BAŞKAN — Yarın sabah bitecektir. 
Efendim izin veriniz, bu kanun tasarısı 

Senatoya gelmiş, dün tabedilerek sayın üyelere 
dağıtılmış ve dün müzakeresi istenmiş olmasına 
rağmen gündemde başka konular olduğu için 
müzakeresi yapılamamıştır. Bu meseleden ha
berdarım. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim, 
bendeniz Komisyon Başkanı olarak Senatonun 
ve Sayın Riyasetin temayülüne uyarak bunun 
akşamki oturumda yapılmasını istiyorum. Te
şekkür ederim efendim. 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden 
Osman Köksal'ın; Asgari Geçim İndirimi Ka
nununun 1 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe gir
diği cihetle Devlet Memurları hakkında da tat
biki gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı Sayın 
Koksal bir konuşma yapmak istiyorlar. Bunu 
okutacağım efendim, ona göre de mütalâamı arz 
edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Memur maaşları hakkında üç dakikalık gün

dem. dışı konuşmak istiyorum. Söz verilmesini ri
ca eder, saygılarımı sunarım. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Osman Koksal 

BAŞKAN — Sayın Koksal bir şeyi rica ede
ceğim; bu konunun, şimdi müzakere edeceğimiz 
konu üzerinde ehemmiyetinin olmaması değil, an
cak, şimdi görüşeceğimiz genel görüşmenin Mec
lisin Heyeti Umumiyesini çok ilgilendirdiği için 
ve bunun da muhakkak görüşülmesi lâzım oldu
ğu için vaktin ziyama mâni olmak üzere bunun 
görüşülmesinde fayda görmüyorum şu anda. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Müsaade ederseniz üç dakikalık bir istek
tir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Ulay da 
zaptı sabık hakkında konuşacağım diye buyuru
yorlar. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — İki dakika konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü ) —• Sayın senatörler, Asgari Geçim İndirimi 
Kanunu 1 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe gir
miştir. Gelir Vergisine tabi bütün mükellefler 
bu kanundan istifade etmektedir. Bu mey anda 
memurlarımız da faydalanmaktadır. Fakat me
murlarımızın bu kanundan faydalandırılmadığı-
nı, yani asgari geçim indiriminin memurlara tat
bik edilmediğini haber almış bulunuyorum. Ka
rı un henüz meriyettedir, bu kanunun yürürlü
ğünü geciktiren yeni bir kanun elimizde yok
tur. Bu kanunun tatbiki gerekmektedir. Aksine 
bir tutum kanunsuzdur, Hükümetin nazarı dik
katini çekerim, saygılarımla. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Bu mevzuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Baka
nı. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Muhterem Başkan,. Yüce 
Senatonun muhterem üyeleri, zannediyorum ki, 
Sayın Koksal belki de kendisine yanlış intikal 
ettirilmiş bir bilgiye dayanarak huzurunuzda 
mâruzâtta bulundular, öyle bir tatbikat yok
tur. Sevk etiğimiz asgari geçim indirimlerinin 
ertelenmesine mütaallik tasan Millet Meclisin
den çı'kmış, Yüce Senatonun komisyonlarında 
da bugün müzakeresi yapılmış ve zannediyo
rum ki, bir - iki güne kadar da huzurunuza ge
lecek, tetkik ve müzakere mevzuu yapılacak; 
şüphesiz, kararınıza lâyık olacaktır. Bugün yü
rürlükte, yani bu kanunun bir Ocak tarihin
den itibaren yürürlüğe girmemesi dolayısiyle 
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193 sayılı Karnın hükümlerinin taflbikine mâni 
olacak her hangi bir töbliğat Bakanlığımdan 
yapılmamıştır. Bunu bilhassa belirtmek isterim. 
Esas tatbikat müesseselerde yapılmaktadır. As
gari geçim indirimi tatbikatı hizmet erbabını 
kullanan müesseselerde yapılmaktadır. Bu mü
esseseler kanun hükümlerini kendi anlayışlarına 
göre tatbik etmektedirler. Bakanlığımın bu hu-

5. — GENEL 

1. — Milli Birlik Grupunun, Kıbrıs Konusu 
üe ilgili bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/11) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, gündemimizin 
ikinci kısmının 1 nci maddesinde yer alan Kıbrıs 
hakkındaki genel görüşmeye başlamadan veril
miş bir önerge vardır, bu önergeyi tekrar oku
tarak oylarınıza sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî bir dâvamız olan Kıbrıs konusu ilk günden 

beri bütün milletin ilgisini ciddî bir şekilde üze
rine çekmiş bulunmaktadır. Birleşmiş Milletle
rin son kararı üzerine, Türk dış politikasının tü
mü ile ilgili bir görüşün belirmesini çok önemli 
saymaktayız. Her türlü düşünce ve endişenin 
üstünde, millî yararlarımıza en uygun bir çö
züm yolunun bulunmasını, ortak bir güç ve gö
rüş birliğine varılmasının zaruretine inanmakta
yız. Bu maksatla, Kıbrıs'la ilişkin olarak ve ka
mu oyunun tam desteğini sağlıyabilecek bir po
litikanın tesbitine yardımcı olacağı inancı ile 
Cumhuriyet Senatosunda bir genel görüşmenin 
açılmasının sağlanmasını saygı ile rica ederiz. 

Millî Birlik Grupu Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

Haydar Tunçkanat, Şükran özkaya, Selâhat-
tin özgür, Sezai O'Kan, Suphi Gürsoytrak, Sup
hi Karaman, Kâmil Karavelioğlu, Sami Küçük, 
Vehbi Ersü, Ahmet Yıldız, Muzaffer Yurdaku-
ler. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bir diğer önerge vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kıbrıs ihtilâfının hâlâ barışçı yollarla halli 

ihtimalinin mevcudiyeti kabul edildiği takdirde, 
bundan sonra enternasyonal mercilerde takibo-

susta bir müdahalesi bahis mevzuu değildir. 
Kendi teşkilâtımıza da her hangi bir tebligat 
yapılmamıştır. 

Kanuniyet iktisabetiği takdirde ve bu ka
nun hükümleri 1 Ocağa şamil bir mahiyette 
tatbikata konulduğu takdirde yapılmış olan 
hatalar varsa, şüphesiz düzeltilecektir, arz ede
rim. 

GÖRÜŞME 

lunacak politikada Türk tezinin ne olacağının 
Hükümet tarafından burada açıklanmasından 
sonra müzakerelere geçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kütahya 
Orhan Akça 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 129 neu 
maddesi sarih bir hüküm- taşımaktadır. Binae
naleyh, 129 ncu maddeye uyarak görüşmelere 
başlıyacağız. Yalnız, görüşmelerden evvel Baş
kanınız olarak mühim bir hususa işaret etmek 
isterim. Kıbrıs, hiç şüphe yok ki, Büyük Türk 
Milletinin aziz varlığına ve asil benliğine mal 
olmuş mühim bir problemdir. Yüce Senatoda bu 
mesele hakkında müzakereler yapılırken, iç poli
tika görüş ve mücadeleleri dışında tamamen ob
jektif bir görüş ve anlayışla ve bütün bir hassa
siyetle müzakerelerin devam edeceğine hakika
ten inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bu genel görüşme netice
leriyle dünya efkârı önünde büyük Türk Mille
tinin haklı dâvalarına olan bağlılığı ve bu yol
daki azim ve iradesi tesbit ve tescil edilecektir. 

İşte bu inançla 129 ncu maddenin gerektir
diği şekilde genel görüşmeye başlıyoruz. 

Evvelâ önergeyi okutuyorum. 
(Millî Birlik Grupu genel görüşme önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, genel görüş
me üzerinde siyasi parti grupları ve toplulukla
rı, şahısları adına söz almış arkadaşların önüm
de listesi vardır. Evvelâ bâzı siyasi grupların 
sözcüleri belirmiş, bu meyanda Millî Birlik Gru
pu, Kontenjan Grupu, Adalet Partisi Grupu ve 
bir de bağımsızlar Grupunun sözcüleri belirmiş 
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bulunuyor. Yalnız C. H. P. Grupunun sözcüsü 
belirmemiştir. C. H. P. nin bir sözcüsü var mı 
efendim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Grup sözcü
sü benim efendim. 

BAŞKAN — Sizsiniz, o halde bu siyasi grup
ları adına konuşacak arkadaşların isimlerini 
okuyorum efendim. 

Millî Birlik Grupu adına, Sayın Yıldız, 
Kontenjan Grupu adına, Sayın Artus. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Efendim, 

ben, demin okumuş olduğunuz diğer arkadaş
lardan sonra söz aldım. 

BAŞKAN — Efendim, C. II. P. Grupu adı
na konuşacak arkadaşımız diğer gruplardan son
ra söz alacaktır. 

(A. P. sıralarından gürültüler «Son söz ikti
darındır» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Yetkin, görüyorsunuz 
ki, arkadaşlar mühim bir meseleyi belirtiyorlar. 
Muhalefette bulunan parti grupu sözcüsü daha 
evvel konuşur, ondan sonra iktidar partisi gru
pu sözcüsü konuşur. Bu bir teamül halinde Se
natoda yerini bulmuştur. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (A. P. sıra
larından sön söz iktidarındır sesleri) Çok rica 
ederim müsaade edin efendim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz grupları adına söz alan
ların birbirine takdim tehir gibi bir konu göze
terek maruzatta bulunmadım. Muhterem Başkan 
söz alanları ifade ederken grupların sözcülerini 
de beraber söylediler. Millî Birlik Grupu adına 
konuşacak kıymetli arkadaşımın ismini, ve Cum
hurbaşkanı Kontenjan Grupu adına konuşacak 
olan arkadaşımızın ismini söylediler. Ondan son
ra topluluk adına söz alan ve Adalet Partisi Gru
pu adına söz alanları söylediler. O ana kadar 
'bendeniz daha henüz listeye C. H. P. Grupu adı
na söz kaydettirin emiştti m. Binaenaleyh, grup
lar arasında takdim tehir yapılamaz. Aldıkları 
söz sırasına göre, grupların hakkı takaddümü 
vardır. Şahsı adına söz alanlar için de aynı ama, 
grupların birbirine takdim ve tehiri için bir se
bep yoktur. Adalet Partisi grupu sözcüsü arka
daşım, sözünü geri aldığını ifade ediyor. Yani 

söz hakkını şimdi geri aldığını söylüyor. Bu su
retle sıra kendiliğinden şimdi değişebilir. Ama 
aslında, benim söz alışım bütün gruplardan son
radır. Demek ki, Adalet Partisi Grupu bizden 
sonra konuşmayı tercih ediyor. Böyle bir takti
ği tercih ediyor. Biz de buna inkiyat ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun si
yasi parti grupları adına söz almış arkadaşları
mın isimlerini okumuş ve bitirmiş bulunayım. 
Bağımsızlar grupu adına Sayın Vasfi Gerger, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tevetoğlu. 
Ayrıca yine Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Tunçkanat ve Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Celâl Ertuğ. 

Toplulukları adına söz alan sayın senatörle
rin isimlerini okuyorum. Millet Partisi toplulu
ğu adına Mansur Ulusoy; Y. T. P. topluluğu 
adına Mehmet İzmcn, C. K. M. P. topluluğu adı
na Kudret Bayhan. Şahısları adına söz alan Se
natörlerin isimlerini de okuyorum: Sadi Koçaş, 
İzzet Gener, Tekin Arıburun Ömer Ucuzal, Se-
lâhattin Özgür, Suphi Karaman, Şükran özka-
ya, Kâmil Karavclioğlu, Vehbi Ersü, Muzaffer 
Yurdakuîer, Mucip Ataklı, Sıtkı Ülay, Mehmet 
Tlazer, Saim Sarıgöllü, Sezai O "Kan, Mehmet Ali 
Demir, Hıfzı Oğuz Bekata, Suad Hayri Ürgüp
lü, Esat Mahmut Karakurt, Muammer Obuz, 
Niyazi Ağırnaslı, Suphi Gürsoytrak, Mehmet 
Emin Durul, Yusuf Demirdağ, Tahsin Bangu-
oğlu, Mustafa Yılmaz İnceoğlu, Tevfik İnci, Fa
ruk Kmaytürk, Azmi Erdoğan, Sırrı Uzunha-
sanoğiu, Alâeddin Çetin, Hüseyin Enver Işık
lar, Baki Güzey, Enver Bahadırlı, Ali Rıza Ulus-
man, Cevat Açıkalm, Vasfi Gerger. 

Şimdi sözü, Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Yıldız'a veriyorum. Buyurun Sayın Yıldız. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye) — Sayın Başkan, bizim de söz sıra
mız vardı? 

BAŞKAN — Sayın Artus vardı efendim. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üye) — Şahsım adma istemiştim, efendim. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Cumhuriyet Hükümetinin sayın üye
leri; bu çok önemli bir konu üzerinde başlıyan 
genel görüşmenin dış politikamız için ve tüm 
Türk Ulusu için hayırlı sonuçlara ulaşmasını te
menni eder, önergeye imza koyan arkadaşlar adı
na hepinizi saygı ile selâmlarım. 
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Ben grup adına değil, bu konuşmayı önerge
ye imza koyanlar adına yapıyorum 

Sayın arkadaşlar, çok önemli ve dış politika
mız yönünden Cumhuriyet tarihinde rastlanma
mış bir durumla karşılaşmış bulunuyoruz. Bun
dan duyduğumuz derin üzüntüyü ve çare bulma 
arzumuzu paylaşan Yüce Kurulunuzun, genel 
görüşme teklifimizi kabul buyurmasından ötürü 
arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunarım. 

Senatomuzun bu duruma el koymasını tarih
sel sorumluluğunun bir gereği saymaktayız. 

Birleşmiş Milletlerin son kararı ile, bütün 
dış ilişkilerimiz taühsiz bir sınav geçirmiş ve po
litikamıza da genel bir not verilmiş olduğu ka
bul edilmelidir. Durumun üzüntü veren yönü ken
di durumumuzdur. Parti, ya da eğilim farkı gö
zetmeksizin bu konu ile ilgilenmemiz gerekir. 
Lütfen biran için partilerimizi gruplarımızı 
unutarak, bu konuyu ulusal bir çerçeve içinde 
ele almalıyız, önümüzdeki seçimleri kazanma, 
ya da suçu karşı tarafa aktarmadan umulan ka
zancın çok: ötesinde, gelecek kuşakların da kade
rini ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. 
Aramızda belirecek bölünmelerden fırsat kollı-
yan, ya da en doğru kararları almamızı, yine içi
mizden önlemeye umut bağlıyanların pusuda 
beklediklerini unutmıyalım. 

Sayın arkadaşlarım; önergemizde ve gerek
çenin açıklanmasında, belirttiğimiz gibi, biz ko
nuyu yalnız Kılbrıs dâvası olarak ele almak niye
tinde değiliz. Çok daha geniş bir çerçeve içinde, 
tümü ile iyi yürütülemiyen dış politikamızı ge
nel bir çerçeve içinde, ele almak üzere önergemi
zi sunduk. Kıbrıs bu durumun en belirgin bir 
belirtisi olduğundan konuşmamızın ağırlık mer
kezi, kökü söylenecektir. Bu çerçeve içinde yü
rütülecek görüşmelerden çok yararlı sonuçlar alı
nacağı umudundayız. Genel görüşme bir denetim 
olduğu için sadece açıklamalarla yetinmek, bi
zim konuşmamız ve arkasından Hükümetin açık
lama yapmasiyle yetinilecek bir metot değildir. 

Her önemli konuya değinerek, Hükümetin 
de tutumunu öğrenip ona göre karşı görüşleri
mizi sunmaya çalışacağız. 

Bu anlayış ve amaca göre görüşlerimizi üç 
kısımda ve 8 başlık altında sunacağız. 

I - Kısımda : 
Durumu genişçe bir açıklama ve teşhisle 

nedenlerini eleştirmeye çalışarak; 

Görüşmelerdeki ortak tutumumuz hakkında 
görüşlerimiz, 

Kıbrıs konusu ve gelişimi, 
Yunanistan'la ilişkilerimiz, 
Genel olarak dış politikamız, incelendikten 

sonra, 
II - Kısımda : 
Düşündüğümüz çareleri; 
Kıbrıs için, 
Yunanistan'la ilgili olarak, 
Genel dış politikamız yönünden görüşlerimi

zi sunacağız. Ve 
Üçüncü kısımda : 
Tekliflerimizi ve sorularımızı sunacağız. 
Sayın arkadaşlarım; 
Hepinizin benimsiyeceğini umduğumuz or

tak bir tutumu teklifle sözlerimize başlıyaca-
ğız. 

Böylesine nazik durumlarda ve bütün mille
tin bizden olumlu kararlar beklediği anlarda, 
ayrılık ya da buhran yaratacak tutumlardan 
titizlikte kaçınmamız gerekir. 

Aramızdaki çekişme ve yarışmaların, birliği
mizi zayıflatacağını umanların umutlarını boşa 
çıkarmak görevi ile karşı karşıyayız. 

Dış politika, gücünü iç politikadan, millî 
birlik ve dayanışmadan alır. 

Tam birlik ve beraberlik içinde, olmamızın 
önemi bugün her zamandan daha büyüktür. 
Göz yaşartan ve yürekler paralayan sahneleri 
yaşıyarak, kahramanlık örnekleri veren Kıbrıs
lı kardeşlerimizi bütün gücümüzle destekleme 
azmimizin esas güç kaynağı bu birlik ve bera
berliktir. 

Karşılıklı hata arama, ya da suç yükleme 
hırsına kendimizi kaptırırsak büyük vebal al
tına gireriz. 

Geleceğe yardımı olmıyacak konularla uğ
raşmamalıyız. Geçmişten sadece düzeltilmesi ge
reken yönleri düzeltilebilecek ise ve bugün ve 
geleceği için ders alması gereken noktalarda 
uğraşacağız. «Lehte ve aleyhteki durumları da
ha açıkça ortaya koymalıyız.» 

Hiçbir önyargıya kapılmadan, konunun öne
mine yaraşır şekilde, hataları düzeltmeye ve ça
relerini bulmaya hep birlikte çalışacağımız 
umudundayız. Millet Meclisinde böyle bir hava 
içinde başlıyan görüşmelerden duyduğumuz 
hazzı, anlaşılmaz bir sertlikle bozarak, gölgeli-
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yen tutuma Sayın Adalet Partisinin Cumhuri
yet Senatosu Grupunun yönelmiyeceğine inanı
yoruz. 

Kıbrıs'ı ve düşmanlarımızı unutarak, birbi
rimize olan hıncımızı tatmin için kürsüye koş
makla hiçbir dâvayı çözemeyiz. 

Seçim, ya da prestij kaygısı ile, böyle bir 
yola sapmak çok ayıp olur. Millete de fenalık 
olur. 

Muhalefetin A. P. ni suçlamasından ve A. P. 
nin de mutlaka muhalefeti ve İnönü Hükümet
lerini kusurlu göstermeden duyabilecekleri haz 
yalancıdır ve geçicidir. 

Esasında, bundan başkaları haz duyar. Bu 
anlayış içinde durumu ele alıp görüşmeniz gere
kir. 

îşte Millî Birlik Grupu bu tutum içinde gö
rüşlerini sunacaktır. 

Sayın arkadaşlarım,, önce Kıbrıs konusu ile 
ilgili görüşlerimizi özetliyoruz. 

20 nci yüzyıl insanlığı için en utanç veren 
sahnelerle dolu bir dramın sürüp gittiği baht
sız Ada'daki olayları, tarih, çağımızın en büyük 
yüz karası olarak kaydedecektir. 

Dünya kamuoyunun bu olaylar hakkında ye
ter derecede aydınlanmadığı inancındayız. 

Bunda Yunanlıların üstünlükte rakip kabul 
etmedikleri, hile ve yalanlarla, gerçekleri ters 
gösterme çabaları yanında, bizim de gerektiği 
şekilde görüşlerimizi yayma çabalarımızın ek
sik oluşunun etkisi büyüktür. 

«Hak verilmez alınır» inancı içinde, hayat 
tüketen güçlüklere rağmen, Türk mertlik ve 
kahramanlıklarına kattıkları yeni örneklerle, 
yürekten sevgi ve saygılarımıza hak kazanan 
Kıbrıslı kardeşlerimize karşı büyük sorumluluk 
ve görevlerle karşı karşıyayız. 

Olayların bu hale gelişinde dış politikamızın 
gerçeklere uyan bir yön alamamış olmasının 
büyük etkisi olduğu gibi, belirli bir Kıbrıs poli
tikamızın olmayışı da çok önemli rol oynamış
tır. 

Gerçekten, başından beri, Yunanlılar ve 
Kıbrıslı çeteciler tek tezle, enosisle çıktılar ve 
enosisle devam ettiler. Biz bunların karşısında 
tez değiştirdik diyemiyoruz, tezsiz çıktık diye
miyoruz. Fakat çok karışık bir durumda çıktık. 
Evvelâ «Kıbrıs diye bir konumuz yoktur,» diye 
başladık. 

«Kıbrıs îngilizlerindir» dedik (Sanki İn
giliz'in başka avukatı yokmuş gibi) ve elbette 
böyle deyince madem Kıbrıs İngilizlerindir, si
ze ne oluyor. Kıbrıs ingilizlerin, Yunanistan da 
küçük bir millet. İngilizlerle ihtilâfı var dedi 
dünya ve konu bir İngiliz - Yunan meselesi ha
line gelinceye kadar biz bu tezi savunduk. Son
ra «taksim» diye başladık. Ondan evvel de «asıl 
sahibine iade edilsin» dedik. Sonra «taksim» de
dik. İnsanları bağırttık. Bağıranları sonra hap
settik. En sonunda da, bugünkü çıkmazı yara
tan anlaşmaları imza ettik. Ondan sonra fede
ratif bir tez ortaya attık. Bugün bütün bunlar
dan sonra Birleşmiş Milletlerde, taksim - enosis 
pazarlığının yine bir talihsizlik olarak bizim 
tarafımızdan kürsüye geldiğini gördük. 

Sayın arkadaşlar, Kıbrıs politikamız işte böy
le oldu. 

İşte böylece, 1950 lerde yola çıkan bu dümen-
siz gemi, İngiliz kaptanının kılavuzluğunda ve 
ambarında Yunan bandırası olduğu halde, 1959 
da Makrios limanına demirlemiştir. İşte Tür
kiye'nin Kıbrıs politikası böyle geldi. 

Dâvaya yapacağı kötü etki düşünülmeden, 
Londra ve Zürih Anlaşmalarının hâlâ övüldüğü
ne tanık oluyoruz. 

Bu yanlış tutumu düzelteceği ve hiç olmazsa 
bundan sonrası için, böyle hatalı davranışlardan 
kaçınmayı sağlamaya yardım edeceği düşüncesi 
ile, bu anlaşmaları iyice değerlendirmek gerek
tir. 

1962 Bütçesi görüşülürken, yani A. P. - C. H. 
P. Hükümeti iktidarda iken Grupumuz, bu An
laşmaların haklarımızı kısıtladığını belirtti ve 
Makarios'un giriştiği tehlikeli faaliyetlerden duy
duğu büyük kaygıları yüksek takdirlerinize sun
du. 

Demiştik ki: 
«İmzasına daima sahip çıkan, haysiyetli ve 

şerefli bir millet olarak anlaşmaları tanıyoruz. 
Fakat değiştirilmeleri, söz konusu olursa Kıbrıs'-
ıı kardeşlerimizin ve Türkiye'nin yenen hakları
nı geri verecek yönde olabilir. Çünkü, hakları ye
nen Kıbrıslı Türkler ve Türkiye Devleti olmuş
tur.» 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu anlaşmalarla hiçbir ilgisi olmadığı halde, 

bâzı sayın A. P. liler bunları savunuyor. Tek
nisyen olarak çalıştırılan ve verilen politik karar
lara göre .metin hazırlamaktan öte hiçbir yetkisi 
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hulunmıyan bir üyesinin Sayın Nihat Erim'in ça
lıştığı bu anlaşmaları C. II. P. de «yürürlükte
dirler» tezini savunurken dozajı kaçırdığına ve 
kötü yönlerini belirtmekten nedense kaçındığına 
tanık olmaktayız. 

Her iki partiden de, bizi sabırla dinlemeleri
ni rica ederek anlaşmaların niteliklerini belirt
mek isteriz. Evvelâ, bu anlaşmalar bizim isteği
mizi temsil etmiyor. Bunun en güzel belgesi, 1958 
yılında T. B. M. M. nin oy birliği ile aldığı karar
dır. O kararda T. B. M. M. diyor ki; «En son 
kabul edeceğimiz fedakârlık, taksim» dir. Ve bu 
kararı aldıktan sonra, Londra - Zürih Anlaşma
ları başlıyor. Demek ki, T. B. M. M. nin oy bir
liği ile aldığı kararın tersi bir anlaşma imza et
miş olması, bizim isteğimizi temsil etmeyişinin en 
açık belgesidir. Peki kimlerin isteğini temsil edi
yor. Her şeyden önce İngilizlerin. İngilizlerin 
A da'da üslerini bulundurabilmesinin tek çaresi, 
böyle bir çözüme bağlanmasıdır. Enosis olursa 
Yunanistan bırakmaz. İlhak olursa Türkiye bı
rakmaz. Taksim olursa hiçbiri bölgesinde bırak
maz. Tam bağımsızlık olursa bağımsız devlet bu
na razi olmaz. O halde karışık bir düzen olsun. 
Üç parmak üzerine otursun Kıbrıs İngiliz, Yu
nan ve Türk. Ancak, bu takdirde en kuvvetli par
mak İngilizin olacağı için, bu statüyü yürüterek, 
üslerimizi orada yaşatabiliriz, dedi. 

işte görülüyor ki, bir defa bu anlaşmalar, 
İngiliz isteğini temsil eder. Esasen hazırlıyan
lar da onlardır. Sonra, Yunanistan da bunu be
ğendi. O zaman Karamanlis (Yunanistan bazan 
devlet gibi hareket eder arada sırada. Ve bazan 
da devlet adamı Yunanistan'ın başına gelir, bun
lardan birisi Karamanlis'tir. Karamanlis Türki
ye dostluğuna çok önem verirdi.) bozuşmamak 
için bu aldığı sonucu çok iyi karşıladığını o za
manki beyanlarında görüyoruz. Yunanistan da 
bunun için bayram etti, bu sistemi beğendi. Ma-
karios, ilk safhadır, hele fırsatı bana verin, son
ra kullanırım, diye aleni açıktan söyliyerek. Bu 
ilk devredir, sonra yapacaklarım var, diye diye 
imza ettiğini o zamanlarda okuduk. Amerika da 
bunu destekledi. Görüyoruz ki, bizden başkala
rı bunu istedi. Ne gariptir ki, sonunda bu tezin 
sahibi olarak yalnız biz kaldık. Bütün bunlar 
aradan çekildi. İstiyenler, benimsiyenler, seven
ler, yalnız biz onun avukatı kaldık. 

Bu suretle, bu anlaşmalar yolu ile bir Rum 
devleti varken, ikinci bir yavru Rum devleti ya

ratan anlaşmalar, taksimi ebediyen önlemiş ve 
enosis kapısının anahtarını Papazın eline verdi
ği gibi, Türkleri de çetecilikten doğma Rum yö
netimine teslim etmiştir. Evet, Hükümet ve 
Mecliste çoğunluk bunlarda . Ama, bizim 
30 muş, onların 70 imiş. 51 olunca Mecliste me
sele yok, hepsini biliyoruz. Biraz fazla oldu mu 
onun istediği olacak. Hükümet ve Mecliste ço
ğunluk Kumlarda. Kararlar çoğunlukla alına
cak. Fakat, Veto hakkımız var. Nerede? İyi in
celiydim bunu da. Çok bağlandığımız vetoyu. 
Millî güvenlik, dış politika, millî savunma gibi 
vatandaşın günlük hayatını direkt olarak ilgile
yen konular değil. Bunlarda çok az hakkımız var, 
tümü ile devlet hayatını ilgilendiren konularda. 
O halde Türk teslim olmuştur buna. Çoğunlu
ğun kararma uyacak. Veto hakkımız da karar 
alındıktan sonradır. Ancak o zaman veto hak
kım kullanacaksınız. Sonra gördük ki, evvelâ 
karar almıyor, veto hakkının işlemesi de güçle
şiyor. 

Bu arada, bâzı arkadaşlarımızın çok beğen
diği lâflar da var Anayasada. Anayasa diyor ki, 
«Türkler Türkçe konuşabilir.» iki dil yani. Sonra 
Türk paraları basabilirler, Türkler ulusal günleri
ni kutlayabilirler. Yani, bayram şekeri kabilinden 
ifadeler Anayasada vardır. Ama, vatandaşı bun
lar tatmin eder mi? Papaz Giritli Vcnizelos'u 
taklidetmesin. Biliyorsunuz ki, Girit'i de bu 
yollarla aldıktan sonra, Venizelos Başbakan ol
du. Bu da bir Giritli Venizelos'a karşı bir Kıbrıs, 
bir Makarios yaratma sevdasına kapılın asaydı 
biraz zamanı kullanmaydı, bu anlaşmaların verdi
ği haklarla, plânladığı hedefe çok daha başarılı 
ve ses çıkartmadan yürürdü, ama biraz zaman 
alırdı. Sabrı tükendiği için zamanı kullanmadı. 

Güvendiğiniz Garanti Anlaşmasına gelince: 
Bunu da iyi incelememiz gerekir. Üç Devlet 

var burada. İkisinin tutumu başından belli. Sta
tüyü bozacak her halde Rumlardır. Rumlar sta
tüyü bozunca Yunanistan elbette ona karşı gel-
miyecek. İngiltere'de hiçbir zaman bizim tara
fı tutmıyacağını tarihte yalanlanamıyacak de
recelerle ispat etmiş. Sonra, evvelâ onlarla ko
nuşacağız. Onlar tabiî katılmıyacak, katılmıya-
cakları başından belli. 

Sonra, kendi başımıza müdahale edeceğiz. 
Bu «Müdahale edeceğiz» sözünü çok söylüyoruz, 
ama ne olduğunu da kamu oyu yeter derecede 
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bilmiyor. Müdahalede Garanti Andlaşması ke
sin olarak söylüyor, şu kelimeye dikkatinizi 
çekmek isteriz. «Münhasır şartı ile» Yani Ana
yasa düzeni bozulursa, onu iade «Münhasır şar
tı» ile ancak müdahale edersiniz. Makarios boz-
sa, bütün bu ayıpları yapsa, bize de çıkmak için 
bu engeller çıkmasa, karaya çıksak, Makarios 
paydos borusu çalsa, «Anayasa düzeni yürür
lüktedir» dese, kalmamız için hiçbir gerekçe 
yoktur. Geri gideceğiz. Makarios bunu üç defa 
beş defa yaptımı, orada artık Türk'ün hayatı 
dayanılmaz hale gelir. İngiltere başından beri 
buna taraftar olmıyacağını sonunda hiçbir se
bep yokken, gemilerimiz Güneye giderken ga
zetelerde okuduğumuz gibi, havalarımızı ihlâl 
edecek kadar karşı koyduğunu gördük. 

Zaten karşımızdakilerin bir başı da İngilte
re'dir. Bir müdahale hakkını önlemesine hiçbir 
engelleri yok. Elbette biz Yunanistan'ın müda
hale hakkı diye bir şey hesabetmiyoruz. Yu
nanistan'ın bizim her hangi bir müdahale hak
kımıza karşı doğabilecek gücü elbette yoktur. 
Ama, İngiltere Uluslar Toplumunun bir üyesi
dir. Kıbrıs'da üsleri var. Başından beri böyle 
bir şeye olumsuz bir şekilde karışacağı belli. 

İşte görülüyor ki, bunlar sanıldığı kadar faz
la hafiflemiyor. Bu statü, Türkleri bıktırıp pes 
dedirtecek bir plân olarak bizlere de kabul et
tirilmiştir. 

Şimdi, bu niye kabul ettirilmiştir? Neye ka-
ye kabul ettik? Politik karar neye böyle idi? 
Teknisyen neye böyle çalıştı?, Bunun zamanı 
değil, bundan hiçbir yarar da yoktur. Bunu tar
tışmaya fayda yok. Yalnız bilelim ki, bu statü 
budur. Bütün bu iyi niyetlere bağlanan umuda 
dayanıyordu. 

Şimdi, diyebiliyor ve deniyor, bâzı arkadaş
lar da söylüyor. «Peki, bu böyle idi de, sizler 
iktidarda iken neye bunu düzeltmediniz? Millî 
Birlik Komitesi neden bunu kabul etti?» Tarihî 
bir gerçektir. Bu sözlerin yeter derecede olay
ları bilmeden söylendiğini anlatmak üzere bir 
iki dakika da bunun üzerinde durmak isteriz. 

Arkadaşlarım, Kıbrıs Anayasası 16 Mayıs 
1960 da kabul edildi. Her taraf, Türkiye, Yu
nanistan, Kıbrıs bunu övüyordu. Hattâ, Kleri-
des, Yunan Meclis Başkanı, Rum Meclis Başka
nı «Soyu ve dini ne olursa olsun, kelimelerin 
tam anlamı ile, Cumhuriyet ve vatandaşlık ya

ratan bir katıun» demişti. Yunanistan'da Türk 
dostluğunun çok övüldüğü bir dönem. Bundan 
11 gün sonra ihtilâl oluyor. Kıbrıs Anayasası 
yürürlüğe girerken, taraflar bu kadar tatlı bir 
havada iken, 11 gün sonra ihtilâl oluyor. Fiilî 
Hükümetin, ki İhtilâl Hükümeti fiilî Hükümet
tir - tanınmalının ilk şartı olan Devlet otorite
sini kurduktan sonra, diğer temel şart olan «an
laşmalara bağlılığı» ilân ettik. Bu medeni bir 
davranıştı elbette. İşte bu durumda, Devletler 
Hukukunda, hepimiz biliyoruz ki, bu alanda mi
ras reddi yoktur. Bu yüzdendir ki, devirdiğimiz 
iktidarın sayısız günahları arasında buna da sa
hip çıkmak zorunda idik, Devletler Hukuku yö
nünden. Nasıl ki, Adalet Partisi, Johnson'la 
İnönü arasındaki mektuplara bugün İnönü'den 
daha çok sahip çıkıyorsa ve nasıl ki, Adalet 
Partisi iktidarından sonra bir iktidar gelirse, o 
iktidar Adalet Partisine, «Siz zamanınızda 117 
devletten yalnız 4 tanesini yanımızda bırakan 
bir karar aldırdınız,» diyemiyecek ise, o da bu 
kararı muteber saymak zorundadır. İşte görü
lüyor ki, Devletler Hukuku yönünden böyle bir 
mantık işlemez. Ayrıca, Lef koşa Anlaşması 
da bütün metinleriyle taraflarca benimsenmiş 
ve yalnız imza törenine hazır, elde bekliyor idi. 
Bu halde iken, İhtilâlden iki ay sonra imzalan
mışlardır. 

Papazın son derece uysallığı Yunanistan'ın 
dostluğumuz için «bir değil birkaç Kıbrıs'ı fe
da edelim sözlerini» söylediği bir dönemde bu 
imza işlemi olmuştur. 

Görünürde hiçbir kötü niyet belirtisi yok
ken ve vaktiyle Devletimiz de kesin şekilde be
nimsenmiş olduğu halde «biz bunları kabul et
miyoruz demek» o ânın, o dönemin gerçeklerini 
bilmemek olur. 

Bütün bunlara rağmen Millî Birlik idaresi 
Makarios ve Yunanistan'a asla güvenmediği 
için, daha o günden, bugünkü durumu tahmin 
etti. Bu amaçla birçok tedbirler de aldı ve yeni 
iktidara devretti. O tedbirleri Devlet olmasaydı 
durumun çok daha kötü olacağını arşivlerini 
elinde bulunduranlar daha iyi bilirler. 

1961 genel seçimlerinden henüz 3 ay geçmiş
ti ki, Yüce Senatoyu bir kez daha uyarmayı 
xlev bildik. Makarios'a ve Kıbrıslı Rumlarca 
inanmadığımız meydanda. Ama bir hukukî zo-
runluk, devletlerarası bir durum var. 
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Eğer o günkü şüphelerimize dayanarak hiç
bir belirti yokken keskin bir dönüşle anlaşma
ları tammamazlık etseydik, dış politikamızda 
yaratacağı olumsuz sonuçlardan başka, onları 
bugün hâlâ övenlerin de pişmiş aşa su kattılar, 
hayati hiçbir şey yokken, hayalî nelerle buh
ranlar yarattılar; tarzındaki ithamlarına tanık 
olacaktık. Görülüyor ki, öyle sanıldığı gibi ko
lay durum değil. 

Devletler arası ilişkilerde çok önemli olan 
ilkelerin bir gereği olarak kabul ettiğimiz bu 
anlaşmaları övmek yalnız yanlış değil günah
tır. 

Bâzı A. P. liler neden över bilmiyorum? D. P. 
varisi değilim, dedikten sonra onun temize çı-
kamıyacak marifetlerinden birine daha sahip 
çıkmak uygun bir şey değildir. 

Eğer sayın iktidar, devletlerarası ilişkilerde 
saygı beslenen ilkelerin bir gereği olarak sahip 
çıkıyorsa onunla beraberiz. Ama onları övmede 
asla. 

A. P. bizim için kötü yönleri daha ağır ba
san bu anlaşmaları övecek yerde bugünkü du
ruma çare aramadığı takdirde bütün gücümüzle 
onunla beraber olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Kıbrıs'la ilgili politikamıza gelince : Bunu 
da üç yönden inceliyeceğrz. 

Şimdi arkadaşlarım olaylar başlamadan Ön
ce, olaylar başladıktan sonra ve son devre... 

Buhrandan önceki dönemle olan bitenlerle 
yakından ilgi göstermedik. 1960 tan önce 1961 
den önce. Birçok olaylar olup bitiyor, arz et
tiğim gibi uyarmalar yaptığımız halde Türk 
Hükümetleri, Türk dış teşkilâtı gereken ilgiyi 
göstermemiştir. Sonra Anayasayı işletmiyen ve 
onu uygulanmıyacak hale getirmek istiyen ha
reketlere yeter bir tepki göstermedik. Hattâ o 
şekilde olmuştur ki, Makarios parça parça, bö
lüm bölüm Anayasayı ihlâl ediyor tepki görme
yince biraz daha ileri gidiyordu, bu dönemde. 
Hattâ Anayasanın kesin hükmüne rağmen Ma
karios Fazıl Küçük'ü yanma alarak gelmemiştir 
ve biz de kabul ettik. Bugün en büyük olan iki 
partimizin iktidarı zamanında. Bu da hata idi. 
Bu hatalar 1 nci, 2 nci Karma Hükümetler dö
neminde olmuştur. Bu dönemlerde gerçekten 
birçok buhranlar yaşadık. Darbeler oldu. Hü
kümet buhranları oldu, birçok akıl almaz poli
tik taşkınlıklarla Türkiye çalışamaz halde idi. 
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Bunlar ödül olabilir. Gerçekte böyle karışık bir 
dönemde Kıbrısla fazla ilgilenmemek bir ödül 
sayılabilir ama her hal ve şart altında Hümetler 

, ulusal dâvalarda tedbir almakla yükümlüdür
ler. 

Bu dönemin kusurları, yalnız Hükümetlerin 
de değildir. Herkes vicdan hesaplaşmasını ya
parsa kendi payına düşen kusurları görür. He
pimiz bu dönemde kendine göre kusurlu oldu
ğumuzu kabul edelim. Bu buhranları yaratan 
ortam içinde Hükümetleri âciz bıraktıktan son
ra Hükümetin kusuruna her halde katılanları
mız çok olmuştur. 

Anlaşmalarda karşı taraftan beklenen iyi 
niyetlerden başka, onların kötü hareketlerini, 
yakından izleyip gereken enerjik tedbirler alın
sa durum btı ölçüde kötüleşmezdi. Askerlikte 
bir söz var en kötü karar bile iyi uygulanır ve 
enerjik uygulanır, tedbirleri alınırsa başarılı 
olabilir. «Bu en katı anlaşmalar bile gerçekte ge
reken şekilde hareket edilseydi bu kötü sonuca 
kadar gitmeyebilirdi. Ama bunda iç durumun 
etkisi büyük oldu. Bundan ders almamız gere
kir.» Millî birlik ve beraberlik isteyişimizin baş
lıca nedenlerinden biri de işte budur. Gördük 
ki, Makarios ve Yunanistan iç buhranlarımızın 
artmasını nöbete giren bir kötü niyetli gibi bek
ledi ve son buhranı da Hükümetsiz kaldığımız 
ana raslattı. 

Birliğimiz ve iç dayanışmamız kuvvetli ol
dukça her türlü hasmane teşebbüslerin cesareti 
kırılacaktır. 

Gerçekten, Millî Birlik Komitesi döneminde 
içerde güçlü bir birlik varken ve her türlü ma
ceranın dersinin verileceğini bildiği için Maka
rios, nerdeyse sayı ile nefes alacak bir uysallık 
gösteriyordu. Seçimlerden sonra ortam ona el
verişli göründü hemen harekete geçti. 

Birlik olunca nelere kadar kudretli olduğu
muz ve birbirimize düşünce ne kadar zararlı 
çıktığımıza ilişkin tarihimizde sayısız örnekler 
vardır. Balkan Savaşında politikada birbirimize 
düştüğümüz zaman hiç de hesaba katmadığı
mız, önemsemediğimiz devletler karşısında ye
nildik, İstanbul'a kadar geri çekildik. İki yıl 
sonra birlik olunca dünyanın en kuvvetli ordu
larını ve donanmalarım yenme kahramanlığını 
da Çanakkale'de gösterdik. İşte görülüyor ki, 
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Türk Milleti için birlik ve beraberliğin önemi ve 
birbirimize düştüğümüz zaman alacağımız so
nuç. 

Yunanistan bugün örnek veriyor. Bu kararı 
aldık diyor. Muhalefet, iktidar, basın, herkes, 
sağcı, solcu aman ses çıkarmıyalım Türklerin 
hırsı geçsin diyorlar, birlik gösteriyorlar arka
daşlar. 

Buhran patlak verdikten sonraki döneme 
geçiyoruz : Bu dönemde izlenen politikayı ge
nel olarak uygun bulduğumuzu daha önce söy
lemiştik. Yalnız Makarios'u muhatap saymamalı 
idik. Bu dönemde hukuk yolları sonuna kadar 
kullanıldı. Haysiyetli ve sözüne güvenilir bir 
devlet tutumu, Türkiye'de görüldü. Dünya ka
mu oyu da aleyhte iken özellikle bu yolu seçme 
doğru idi. 

Derhal müdahale için sözler söylemek, gü
zel sözlerle Türkiye'nin gerçeğini gün ışığına çı
kartmak gerekir. 

Arkadaşlar, buhran çıktığı anda Türkiye 
derhal müdahale edemezdi. Herkesin bunu bil
mesi gerekir. Buhran çıktığı zaman İskende
run'da, Hatay'da donanması, gemisi çıkarma 
araçları hazır beklemiyordu ki, hemen o anda 
müdahale etsin, mümkün değildi bu. Karşısı 
baskı yapıyor, buhran çıkarıyor. Siz donanma
nızı, geminizi, kuvvetinizi hazırlıyacaksınız ha
zırlık yapacaksınız. Amerika'ya bunu söylese
niz haftalar alır. Çıkarma en güç harekettir. 
Öyle birden bire Adada buhran patladı, Türki
ye'de üzerine bindi, yok öyle şey mümkün de
ğil. Baskın imkânı esasen yoktur. İki sebepten 
yoktur. 

1. Anlaşmalar baskın imkânını kaldırmış
tır. Konuşacağız, karşılıklı danışacağız, birlik
te hareket edemezsek tek basımıza hareket ede
ceğiz. Baskın kalır mı bunda. Anlaşıyoruz, ko
nuşuyoruz, kiminle Yunanistan'la. İngiliz'le an
laşamadık, ben gidiyorum diyeceksiniz, baskın 
olur mu bunda. 

2. NATO Türkiye için baskın imkânını kal
dırmıştır. NATO içindeki anlaşmanın şekli bu 
oldukça Türkiye hiçbir baskın yapamaz. Evet 
Türkiye'de bir alayı Ankara'dan Kayseri'ye kal
dırırsanız NATO'ya haber verirsiniz, bir birlik 
kurarsanız NATO'ya haber verirsiniz. Orada 
Kum da var, Yunan da var en üst kademede, bas
kın kalır mı? Alayımızı Kıbrıs'a götürüyorum, 

gemimi İskenderun'a götürüyorum, nereye git
tiğiniz belli. NATO'yu onun için tenkid edece
ğiz, bu noktada Türkiye'den baskın imkânını 
kaldırmıştır. Şu halde baskın yapma imkânı 
yok. 

Çıkarma Halinde, demin de arz ettiğim gibi, 
büyüklerin tutumu meydanda, Anlaşmanın şar
tı da belli, çıksanız da yapacağınız ondan iba
rettir. Paydos borusu çaldımıydı büyükler hay
di git, anlaşmaya göre git diyor, geri gidecek
siniz. O halde anlaşmalara fazlaca ümit bağla
mamalıdır. 

Sonraki dönemde Amerika ve İngiltere en 
sert tutumun içindeydi. Gece yarıları Başbaka
nın uyandığını bilir, altıncı filonun hareketleri
ni gazetelerde okuduk. Jonhnson'un mektubu
nu hepimiz okuduk. 8 - 9 Ağustos bombardıman
larından sonra Güvenlik Konseyinin kararı 
karşımıza dikildi. Karara uymak zorundasınız. 
Bu istisari karar değildir, Güvenlik Konseyinin 
kararı. 

Bir taraftan büyük devletler, dostlarımız bu 
ölçüde sertçe karşımıza çıkarken, diğer taraf
tan da umut veren vaitlerde bulunuyorlardı. 
Aman yapacağız, düzelteceğiz, merak etmeyin 
uzaklaştıracağız deyip diğer taraftan duvar gi
bi karşımıza çıkarken bütün bunları hesaba ka
tarak fikir yürütmek gerekir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri, ilk günlerden son
ra hazırlıklarını tamamlamış ve Makarios'a der
sini vermek üzere hazır bekliyordu. Hattâ su
baylar sabırsızlık içindeydiler. Her ne zaman, 
bu bir Hükümet kararı ise, politik durum bu
na müsaitse, Türk Silâhlı Kuvvetleri bunu ya
pacak hattâ bunu yapamıyacak tartışmasından 
utanç duyacak güçteyiz. Böyle bir tartışmayı 
Silâhlı Kuvvetler üzerine almaz zaten. Maka-
rios'la, Yunanistan'la her hangi bir şeyi yapabi
lirim, yapamam tartışmasına Türk Silâhlı Kuv
vetleri tenezzül etmez (Alkışlar) Fakat belirt
tiğimiz engeller karşımıza dikilmişti... Bu du
rumda hukuk yollarında çözüm aramak ve pa
paz azıtırsa, söylediğimiz bütün engellere rağ
men çıkarma yapmak kararında olduğumuzu 
Hükümetle temaslarımızda da öğrenmiştik. 3 
defa çıkarmaya teşebbüs edildiğini ve karşılaş
tığımız engelleri hep biliyoruz. 

Fakat papaz azıtınca da bombalarla kafası
na vurulduğunu, bütün bu engellere rağmen, 
gururla hatırlıyoruz. 
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Esas şikâyetimiz, anlaşmalarla tanınan hak
ları kullanmamıza karşı dost ve müttefik say
dıklarımızın gösterdiği inatlı tutum ve tarafgir
liktir. Bunların tutumları her hal ve şart altın
da umut verirken en sert tutumla karşımıza çı
karken, gerçekte bütün bunları saymıyacağız, 
Eusya istemiyor saymıyacağız, Amerika iste
miyor fakat ültimatom gönderiyor dinlemiyece-
ğiz. İngiltere ilk günden uçakları gönderiyor 
onu da dinlemiyeceğiz ve çıkacağız. Çıktığımız 
zaman haklarımız belli, bu kumar oynamak 
olur. Öyle bir kumardır ki, elimize verilen zar
ların şeş beş tarafı İngiliz, Amerikan kurşunu 
ile ağırlaştırılmış hileli zarlardır. Atarsanız iki, 
bir gelecek. Böyle zarla kumar oynanamaz. 

Hal böyle iken, bugünkü çıkmazı hazırlıyan 
ve durumu düzeltecek tedbirlerimizi haksız şe
kilde önliyen müttefik ve dost bildiklerimizi 
kusursuz göstererek, bütün kusurları kendimiz
de aramak haksızlıktır ve politikada bir pot 
olur, hele ciddî çıkarma teşebbüslerimize bizim 
ağzımızdan «blöf» demek, mantık çelişikliğin
den başka ulusal yararlarımıza ve haysiyetimize 
aykırıdır. (Bravo sesleri) 

Esasen olayların bu yönü üzerinde daha 
fazla durmakta da fayda görmeyiz. Bunu açık
layışımızın sebebi bir gerçeği ve bu statüyü dü
zeltme arzusunu uyandırmaktadır. Biz bundan 
sonraki duruma çare olacak tedbirler üzerinde 
durmalıyız. Hele kendimizi kusurlu bulup baş
kalarını haklı çıkarmak akim kabul edemiyece-
ği bir tutum olur. 

Şimdi arkadaşlarım Birleşmiş Milletlerin 
kararma geliyoruz. Kararın niteliği : 

Birleşmiş Milletler kendine vücut veren ilke
lere aykırı ve gerçekleştireceğini iddia ettiği 
amaçlarla çelişen bir karar vermiştir. Umut kı
rıcı, barışı bozucu ve kanunsuz hareketleri ce
saretlendirici bir karardır bu. 

Yönetimi kendisine emanet edilen iki top
lumdan birini, insanlığa utanç veren usullerle, 
yoketmeye kalkışan çeteci bir papazın cinayet
lerine fetva verenlerin bu kararını Türk Milleti 
asla tanımıyacaktır. (Alkışlar) 

Onun hükümetleri de bu kararı hükümsüz sa
yacaktır. Hükümetimizin bu karar karşısındaki 
tutumunu takdirle tebrikle karşılıyor ve bütün 
gücümüzle desteklemeye söz veriyoruz. 

Dünya Kamu oyu da bunu iyice bilmeli ve 
bütün Türk Parlâmentosunun bu kararda Hükü
meti destekliyeceğini anlamalıdır. 

Soydaşlarımızın, eli kanlı bir papazın insan
lık dışı zulmüne teslim edin diyecek hiçbir yürek
te insanlik duygusu bulunamaz. Böyle bir caniye, 
bu hakkı vermek üzere kalkacak hiçbir parmak, 
insanlık ülküsünün temsilcisi olamaz. 

Biz Türklerin böyle bir tutuma boyun eğe
cek yaratılışta olmadığımızı göstermeye zorlan-
mıyacağımız umudunndayız. Soydaşlarımıza kar
şı girişilecek her vahşetin dersini vereceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın. Bu uğurda katlanılacak 
fedakârlıkları, şeref ve haysiyetimizin zekâtı 
sayarız. Biz bu ülkü yolunda, birçok kuşakları 
zekât vererek bu kutsal toprakları ebedî yurdu
muz yaptık. 

Birleşmiş Milletlerdeki oyları da hiçbir ön 
yargıya kapılmadan objektif şekilde değerlendir
mek gerekir. 

a) Aleyhteki oylar belli aleyhtedir. 
b) Lehtekiler üç tanedir ve anlamını henüz 

kolayca açığa çıkaramadığımız 1 oy daha, Ame
rikan oyu, lehimizde olan Pakistan ve Iran kar
deşliğin daima en güzel örneklerini vererek yü
reklerimizde onlara karşı beslediğimiz sevgiyi 
gittikçe kuvvetlendiren iki kardeş devlet olduğu 
için zaten başka türlüsünü onlardan beklemez
dik, hiçbir dâvada İran ve Pakistan'ı karşımızda 
göreceğimiz aklımıza zaten gelmez ve gelmiye-
cektir de. Arnavutluğun da tezimizi destekle
mesinden ötürü gösterdiği yakınlığa teşekkürle 
mukabele ediyoruz. Hele iki gün önce Sayın Dış
işleri Bakanlarının verdiği beyanat bizim duy
gularımızı daha da memnun etti. Evet diyor, ka
rarlıydık, daha önceden hazırlanmıştık, bu ka
rarı böyle verecektik. Demek ki Arnavutluğun 
tutumu da eskiden belliydi. Dediğimiz gibi Ame
rika'nın tutumu üzerinde sonraki olaylarla yar
gıyı kamu oyunun vermesini tercih ediyoruz. 

Çekinserlere gelince : 
c) Çekinserleri de biz aleyhte sayıyoruz. 

Çünkü. Birleşmiş Milletler Anayasasına aykırı 
ve cinayetleri yürek sızlatan bir çetenin arzusu
nu temsil eden bu karar eğer Birleşmiş Millet
lerden çekinser birisi kalmışsa bu derecede vah
şete fetva veren bir karar karşısında çekinser ka
lan aleyhte sayılmalıdır. Komisyon oylamasında 
da kararın ne olacağı belli. Bu durumda karar 
çıksın ama ben günaha girmemiş görüneyim, de* 
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mek istiyenleri tarafsız sayamayız. Hele Birleş
miş Milletler ülküsünün baş savunucusu rolün
de olan devletleri ve özellikle Garanti Anlaşma
sının altına imza koyan İngiltere'yi bu rolde 
görmek çok hayal kırıcı olmuştur. 

Durumu iyi değerlendirince, Sayın Çağla-
yangil'in görüşünü paylaşamadığımızı belirtmek 
isteriz. 

Hele bir de bu kararı 4 Mart 1964 kararı ile 
eş tutmak haksızlıktan öte, diplomatik bir pot 
olur. 

Rusya'nın Makarios'a açıktan yardım etme
sine rağmen, olumlu oy verdiği 4 Mart kararının 
bu karardan ne ölçüde daha lehimizde olduğunu 
bundan sonraki bölümde inceliyeceğiz. 

Kötü kararlara da, birbirimizin sırtından ge
rekçe imali yeni bir moda oldu. Birbirimizi yer
mek suretiyle, karşımızdakilere özür bulmak çok 
pahalı bir cömertlik olur. 

Diplomasi tarihimizde görülmemiş bir ycnil-
geyi küçümsemek ve hele onu başarı gibi göster
mek ilerisi için de çok zararlıdır. Evvelâ kesin 
olarak bu büyük bir yenilgidir bunu kabul ede
lim. Ondan sonra çaresini ararız. 

Bu kararın dünya kamu oyundaki etkisin
den başka, Güvenlik Konseyi yasasının 39 ncu 
maddesine de dayanak olacağını hatırlıyalım. 
6 ncı konsey yasasının 39 ncu maddesi Genel 
Kurul kararlarını kabul etmiyen devletler aley
hinde ekonomik ve askerî tedbirler alınabilece
ğini söylüyor. Bunu papaz elbette kullanmak is-
tiyecek. 

Sayın Başbakanın, rüya görerek hareket et
tiğini söylediği papaz, ele geçirliği bu kozlardan 
çok yararlanacak. Evvelâ, bağışlayınız Sayın 
Başbakan arz edelim ki, papaz cahil hareket et
miyor. Papaz çok hilekâr, papaz her metodu kul
lanıyor. Şimdi de dünya turuna çıkmış, alman 
kararı hazmettirmeye çalışacak taraftarlarını 
kaybetmemeye uğraşacak, yeni taraftarlar ka
zanmaya çalışacak, bu kampanyayı daima yürü
tüyor. Esasen papazın yetiştiği okul politikacı 
yetiştiren dünyada ender okullardan birisidir, 
bizim, bağrımızda, Heybeli Ada'dadır. Orası pa
paz yetiştirmez dünyaya politikacı yetiştirir. 

Amerika'yı savunurken o ölçüde ileri gidili
yor ki, aleyhtekilerin tümüne özür bulmaya ça
lışıyoruz, yanlıştır bu. Bunlarda «Türkler bun
dan sonra da birbirinin sırtından nasıl olsa bize 

özür bulma cömertliğine devam edeceklerdir» 
kanısına varalbilirler. 

Böyle bir kararın almışında, suçu birbirimi
ze atıp kendimizi günahkâr gösterirken, yaban
cıları savunmak, diplomaside henüz sırrını kav-
rıyamadığımız çok yeni bir taktik değilse, lüt
fen bundan sonra kullanılmamalıdır. 

Birleşmiş Milletlerde ele tezimizin savunul
masında do bâzı önemli hatalar olmuştur. Yu
nanlılar ve -Kıbrıs'lı Rumlar Birleşmiş Millet
ler üyelerinin çoğunun benimsiyeceğl teklifler 
ileri sürülüyor. Güçlere karşı sert tepkilerini 
ifade ediyorlar, ingiltere'nin hareketlerini ten-
kid ediyorlar. En çok savunulan A. B. D. nin 

— Olayın doğuşundan baş sorumlu İngilte
re, 

— Fakat 1963 ten beri, onu kıskanmış ola
cak ki, bu rolü A. B. D. üzerine almıştır. 

Hep aleyhimizde bulundu. 
Enosisi benimsedi. 
Kıbrıs'a Amerikan silâhlan göndermede 

Yunanistan'a göz yumarken bize de vaadeısi 
noksan ültimatom yolladı. 

Mektubu ve cevabı okuyunca... 
Acheson plânını tek taraflı. 
işte onun içindir ki, mektupların açıklan

masını istiyoruz. 
Birleşmiş Milletlerde de tezimizin savunul

masında bâzı önemli hatalar olmuştur. Yunan
lılar ve Kıbrıslı Rumlar Birleşmiş Milletler 
üyelerinin çoğunun henimsiyeceği teklifler ile
ri sürüyorlar. Güçlere karşı sert tepkilerini ifa
de ediyorlar, ingiltere'nin hareketlerini tenkid 
ediyorlar. Taraftarlarını artırıyorlar. Dâva 
bir Türk - Yunan meselesi değil bir Türk - Kıb
rıs davasıdır diyorlar. Birleşmiş Milletler yasası
na göre doğru konuşuyorlar, iki bağımsız Devlet 
karşı karşıyadır. Bizim politikamız yönünden 
doğru olan tez Türk - Yunan dâvası sözü de doğ
rudur. Şimdi mesele bu noktada açıklığa kavuş
maktır. Ne eski Hükümetler, ne bu Hükümet 
nedense ingiliz üslerine dokunmuyor, ingiliz üs
lerinin aleyhine bizden tek lâf söylenmiyor. Dün
ya milletlerinin çoğunun istemediği dâva da bu. 
ingiliz üslerinin avukatı biz miyiz? Daima taraf
girlik eden, daima dâvada Yunanistan'ı tutan, 
meseleyi bu hale sokan ingiltere'nin başka avu
katı kalmadı mı? Bunun aleyhinde hiçbirimiz ko
nuşmuyoruz. Türk - Yunan meselesi olduğu doğru-
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dur ama bunu da açıkça belirtmek gerekir. Evet 
bunun üzerinde duracağız. Nasıl oluyor da dev
letler hukuku yönünden Birleşmiş Milletler Ana
yasasına göre de iki bağımsız devlet arasında ihti
lâftır bu, o halde bir Türk - Yunan meselesi değil 
bir Türk - Kıbrıs meselesi olduğunu söyliyenlere 
karşı biz de bir Türk - Yunan meselesidir diyefbili-
yoruz. Onu izah etmek isteriz. Üzerinde durulmalı, 
tutanaklarda bu görüşleri bulamadık. 

Arkadaşlar, doğrudur, biı Türk - Kıbrıs me
selesidir ama Kıbrıs'a silâh gönderen Yunanis
tan, Kıbrıs'a kuvvet gönderen Yunanistan, Kıb
rıs'ta savaş yapan insanları gönderen Yunanis
tan, Enosis mutlaka olacaktır diyen Yunanis
tan, E-npsis Yunanistan'a olacak, Makarios eno
sis diyor ve nihayet öyle bir tablo çiziliyor ki, 
bir Devlet var Kıbrıs'ta bir nöbet almış, desise 
olarak orda duruyor, enosisi tamamlamak görevi 
ile orada bulunuyor, diyor açıkça Yunanistan. E 
böyle olunca bir kukla oynuyor ama arkasında 
ipler var, işte Yunanistan meselesi bundandır. 
Biz bunu Kıbrıs - Türk meselesi yapmak iste
riz ama Yunanistan bırakmıyor. Silâh gönderi
yor, kuvvet gönderiyor, plân yapıyor, Grivas'ı 
gönderiyor, papaz geliyor plân yapıyor, enosis 
diyor, o enosis diyor. E bu artık Türk - Yunan 
meselesi olmaktan başka ne olur? Oradaki Hükü
met kukladan başka ne anlam taşır? Böyle 
olunca, bu tezi böyle koyunca herkesin anlaması 
gerekir ki, Türk - Kıbrıs meselesi olarak bunu 
görüşmeye imkân yok, Kıbrıs sadece rol almış 
kukladan ibarettir. Megaloidea belli. Megaloide-
anm bir parçasıdır diyor. Bütün bunlar ortada 
olduktan sonra Kıbrıs meselesidir demeye man
tık elverişli değildir. Ama arz ettiğim gibi tezin 
bu yönü üzerinde her zaman durmamız gerekir. 
Biz bunu Türk - Yunan meselesi yapmıyoruz, 
Yunanistan yapıyor. Sonra daimi değişiklik ha
lindeki tezimizi de herkes bekliyor, ses yok biz
den. Bu statü yürümüyor, Yunanistan istemi
yor, Makarios istemiyor, oradaki devletlerde o 
yürümüyormuş demek, değişmelidir diyor. Bizde 
ses yok, ortada bir tez yok. Fakat Jamaika dele
gesinin yardımı ile Sayın Dışişleri Bakanı, tezi
mizi değil ama söylediği lâfları tez anlamına ge
lecek şekildeki kürsüde ifade ettiler. Bunu Sa
yın Bakan ilk başta ifade etmeseydi çok iyi olur
du. O zaman diyorlar ki, tamam, demek ki, Tür
kiye'nin söz söyleyişi bundandır, bakın, Kıbrıs 
söylüyor, Yunanistan söylüyor müdahale istemi

yoruz, falan istemiyoruz, diye ama Türkiye bir 
şey söylemiyor, arkasından pazarlık olarak kür
süye geliyor, taksim diyor. Demek bunlar bir 
parça birşey koparmak istiyorlar, bunu der de
mez de elbette bir devleti ortadan yok eden böy
le bir pazarlığa karşı taraf direnir. Bu kullanıl
mıştır, tutanaklarda bakıyorum Kipriyano ve 
Çimrikos bunu çok fazla kullandı. 

Birleşmiş Milletler kararını tanımıyacağımız 
tehditleri yapılarak oraya gitmek de talihsizlik 
olmuştur. Daha gitmeden burada Birleşmiş Mil
letler kararını tanımıyacağız diye gidiyoruz. 
Elbette karşı taraf işte görüyorsunuz, bunlar 
hem müdahale ederler, hem Ada'ya çıkarlar hem 
de buraya gelirken Birleşmiş Milletleri tanımı
yoruz diye beyanat vererek geliyorlar. Bu da 
/birçok kiımseleri kızdırmıştır. Dış politikayı iç 
politikada kullanılan metotlarla yürütmek 
mümkün değil. Dış politikaya iç politikayı ka
rıştırmamak gerekir, iç politika metotları dış 
politikada sökmez. Çünkü iç politikada konu
şanla, halkın arasında bir bağlantı var, bazen 
yarar çıkar bağlantısı var. Dış poltikada bu 
yok. ilişkiler tamamiyle farklıdır. Dinliyenin, 
orda oy vereceğin hiç'bir yarar çıkar tarafı yok
tur. işte böyle durumda iç politika metotları 
dış politikada kullanılamaz. 

Ayrıca kusurlu hareketlerimize kaynak olan 
bir cihet hususunda, dış politikanın Meclisler
de görüşülmemiş olmasıdır. Dış politika da Mec
lîslerde esaslı şekilde görüşülseydi bütün bun
lar açığa çıkardı falsolu hareketlere gitme az 
olurdu. Gerçekten henüz konu diplomasi safha
larında iken, hele onun ilk safhalarında iken 
konular ortaya getirilmez, hazırlık safhasıdır 
açığa çıkarılmaz. Ama iş meydana çıktıktan 
birçok şeyler belli olduktan sonra Mecliste de 
tartışılır. Dış politikanın anayönü, temel yönü 
amaçları ve ilkeleri Meclislerde enine boyuna 
tartışılır. 

Dış politikamızda hiçbir değişiklik yok, es
kiden olduğu gibi devam ediyor sözleri ashabı 
keyiflere yakışır. Yirmi sene sonra da böyle 
olacak, yirmi sene evvel de böyleydi demek bir
şey değildir. Evet amaçları, ilkeleri ve genel 
yönünün aynı olduğunu söylemek Devlete ha
yatında güveni, istikrarı temsil eder; bu doğru
dur. Ama yöntemlerde, usullerde değişiklik, ge-
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lirtirme tedbirleri amaç ve gelişen fırsatlardan 
zamanında yararlanarak hareket serbestisi ve 
inisiyatifini kullanmak gerekir dış politikada. 
Dış Politika inisiyatifin en çok istendiği hele bu 
'safhada en çok istendiği bir alandır. Bunlar 
'bir dış politikanın gereğidirler. Bunun için dış 
politikada bundan evvel sözlerimizin çoğunun 
artı'k modası geçmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, en çok lehinde konuşu
lan Amerika'nın da durumuna biraz dokunaca
ğım. Olayın doğuşunda ingiltere başroldeydi. 
Falkat 1963 ten beri onu her halde kıskanmış 
olacak ki, Amerika başa geçti O halde 1963 yı
lından sonra biz baş durumda Amerika'yı görü
yoruz. Hep aleyhimizde bulunmuştur, enosisi 
benimsediğini biliyoruz. Kıbrıs'a Amerikan si
lâhları göndermede Yunanistan'a göz yumar
ken, evet göz yumduğunu açıkça söylüyor, kulis
lerde konuşanlardan işitiyoruz silâh gönderme
sine göz yumarken bize de sadece süresi eski ül
timatomlar hediye ediyor. Aceshon plânı hazır
landıktan sonra taraflar açıklandı, görüşmeleri 
esas alabileceğimizi söyledik, gizliydi bu, açıklan-
mıyacaktı bu. Arkasından Aceshon Amerika'ya gi
diyor, yani yüz seksen derece ters oluyor. Kim ya
pıyor bunu? Aracılık bu mudur? Böyle aracılık ol
maz. Aracılık değil bir tarafı tutmak için diğer 
tarafı tutmak için diğer tarafı kündeye getir
tmektir. îşte onun içindir ki, biz mektupların 
açıklanmasını istiyoruz. 

Mektupların açıklanması Türk - Amerikan 
dostluğu için de lâzımdır. Gerçekten uzun yıl
larda kazanılan dostluğu bozan ve Amerikan 
Devleti ve ne Amerikan Milletidir. Johnson po
litikasıdır. Bunu herkes bilmeli. 

«Kabahat kimde ve nasıl düzeltilebilir» soru
sunu soran Amerikalı anlamalı bunu. 

Kennedy'ye yas tutan Türklere, bir yılda ne 
oldu, bu tepkileri gösteriyorlar, diyen Amerika
lı gerçeği öğrenmeli. 

«Bizim cevabımız da açıkça meydana çıkmalı 
bizi emperyalist ve sömürgecilerin dümen su
yunda gösteren ve aleyhimize oy toplamak isti-
yenlere karşı en güzel belgedir, bizim Başbaka
nın Jöhnson'a gönderdiği mektup. Görecekler 
ki, Türkiye öyle değilmiş. 

Bize gelen mektubu Yunanistan'a gönder
dikleri mektupla kıyaslamak ve bundan da bizim 
aleyhimize, Amerikan markalı yermeler çıkar
mak haksızlıktır, evet ikinci ve daha aşağı dere

cede Amerikalılarla kulislerde .görüştüğümüz 
zaman söyledikleri sözleri sonra Meclis kürsüsü
ne kadar terfi etmiş görmek bizi çok üzdü. On
lar diyorlar onlara da mektup gönderdik niye 
aldırmadılar. 

Bilebildiğimiz kadarı ile, Yunanistan'a gön
derildiği söylenen mektup Amerika'nın göz yum
maları ile ve Rum yönetiminin kaçakçılık metot
larım kullanarak, Kıbrıs'a gönderilen silâhlarla, 
Yunanlıların azıtıp işi daha çok ileri götürme-
meleri tavsiyeden ibarettir. Bu kasaya konulur, 
yine kaçakçılıkla o silâhlar gönderilir. Zaten 
Amerika da müsamaha ediyor Rum yönetimi de 
oradadır. Ama Türk mektubu nedir? Gemileri 
hazırlanmış, uçakları hazırlanmış, kuvvetleri gel
miş, komutanları tâyin edilmiş bir çıkarmaya 
karşıdır. Mektubu okuyarak bir iş yapamazsınız. 
Bu durum ya durur ya yürür, gizlenemez bu. 
ötekinin yasakladığı istediği şeyler devam ediyor, 
izlenebiliyor. O mektupla o mektup birbirine 
benzer mi? 

Birbirimizin tezini çürütmek için gerçeklere 
uymıyan iddialardan kaçınmalıyız, çünkü harice 
gerekçe vereceğiz. Bütün bu gerekçeleri iyi ifa
de edelim ki, çıkarmaya karşı durma dâhil, bizi 
engelliyenleri herkes tanısın. Dâvanın en etkili 
çözümünü hep biliyoruz. O gün de bugün de bir 
çıkarmayı yapacak güçteyiz. Türk Silahlı Kuv
vetleri böyle bir çıkarmayı her zaman yapabile
cek güçtedir. Ama karşısında bizi engelliyenle-
rin büyük devletler olduğunu da bilelim. îşte 
bütün bu gerçekleri bildiğimiz zaman ve anlat
tığımız zaman şimdiye kadar bizi önlemek sure
tiyle bu derecede taraf tutanlar belki taraf tut
maktan bundan sonra hiç olmazsa vazgeçerler. 

Dostluğumuzun da bu ölçüde haksızlıklara 
dayanamıyacağını anlamaları gerekir. 

Bu durumu kamu oyunun öğrenmesine engel 
olmak yanlıştır. 

Şeref ve haysiyetimizi bu ölçüde sınava tabi 
tutmak istiyenlere, içimizden kopya vermek gü
nahtır. 

Yunanistan'la ilişkin politikamıza geliyorum. 
Yunanlıların yüreklerinde dinmez bir kin ve 

düşmanlığın çöreklendiğini daima görüyoruz. Ta
rih içindeki akışını gözlerimizin önüne sermek su
retiyle anılarımızı tazeliyerek ne türlü bir düş
manlık olduğunu canlı şekilde yaşatmanıza yar
dım etmek istemekteyiz. 
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Başta kilise olmak üzere, bütün dünyaya ya
yılan sermaye sahipleri Rumlar tarafından des
teklenen bir «megolaidea» tutkusu bize kar
şı izlenen Yunan politikasının esasıdır. 

Osmanlılar zamanında, bu politika gizli der
neklerle yürütülürdü, bir tüccar olan ve Mason 
Derneğine girdikten sonra, gizli cemiyetlerde ça
lışma eğitimi yapan, İksantos 1814 te Etniki 
Eterya'yı kurdu. Bu politikayı yürüten 
dernek budur. Bu dernek «Megolaidea» nın 
yürütücüsü idi. «Megolaidea» da esas ilke önce 
bağımsızlık sonra Enosis. Görüyorsunuz ki, bu
gün de o. 152 yıl önce kurulan dernek ilk ilkeyi 
almış önce bağımsızlık, sonra Enosis. 152 yılı için
de bu ilke ile karşımıza çıkanlar bugün Kıbrıs'ta 
da aynı taktik ve sistemi kurdu. Bugün de ki
lise, ticaret şirketleri ve nüfuzlu kimselerden ya
rarlanarak bu politikayı yürütüyor. 

Bu ölçüde yaygın, sinsi ve plânlı çalışan bu 
örgüte karşı, biz de daima aleyhimizde kullanı
labilecek hareketlerde bulunuyoruz. Bir örnek 
vermek isterim. Örneğin; 1821 Mora isyanında o 
zamanın politikasını yürüten Haleti Efendinin 
politikasını 134 yıl sonra 6 - 7 Eylül hâdiselerin
de aynen uyguladık. Sanki Haleti Efendi tek- -
rar dirilmiş, politikayı yürütüyor. (Haleti değil, 
sesleri.) Peki benim aklımda öyle kalmış. Her 
kim ise o kötü politikayı uygulayan, Sultanın 
astığı P. Eregoryos'un, gömüldüğü bölümün ka
pısı daha hâlâ kapalı duruyor Patrikhanede. 

Hep hile ve şantajla taraftar kazanan Yunan
lılara karşı, biz bir umursamazlık içindeyiz dai
ma. 

Yunanistan, son yıllarda, Belgrad - Kahire -
Atina arasında «Doğu Akdeniz Bloku» kurup 
NATO dan ayrılma tehdidinde bulundu ve etki
sini de yaptı. 

Fakat biz; en küçük bir hareket esnekliği gös
termeye yönelerek, ya da bağlantılarda lehimizde 
değişiklik istedik mi işlerimiz karışıyor. Aksi 
halde Hükümetler bu inisiyatifi kullanamazlar, 

Yunanlılar bu oyunları ve gizli faaliyetleriyle 
bize karşı giriştikleri savaşlarda hep yenildikleri 
halde daima sonunda kazançlı çıkmışlardır. 1821 
Mora, 1841 Girit isyanı ve 1919 Anadolu mace
rası, bütün bunda, yedikleri dayakları, büyükle
rin koltuğunda, kazançlı sonuçlara çevirmesini 
Dildiler. 

Biz de saflık gösterircesine bu kötü niyetlere 
kapılarımızı açarız. 

Rum kilisesinin ihanetlerine de çoğu kez se
yirci kalırız. 

Amerika'da, Kiliseler aracılığı ile yaşatılan 
«Pan Helenizmin Başpapazı» Atenegoras'ı bü
yük dostlarımızın hediyesi olarak bağrımıza bas
tık. Devlet Başkanları ile Başbakanlarla senli 
benli olduğunu kucaklaşan türlü resimlerini on
lara göndererek, işte görüyorsunuz ben neyim, 
"ben de bir devlet başkanı gibiyim diyen fi
yakalarla otoritesini kuvvetlendiriyordu. 

İstanbul'da çalışan Eleniki Enosis Dernekleri, 
Kıbrıs dâvası çıktıktan sonra, nerede ise, kamu 
yararına hizmet eden ulusal dernekler imiş gibi 
korundular, bizim tarafımızdan. Bu derneklerin, 
Yunan Dışişleri Bakanlığı Patrikhane ile üçlü 
işbirliği fırsat buldukça hâlâ devam eder. 

Hele şu Patrikhaııe.ye gösterdiğimiz umursa
mazlık akıl almaz bir tutumdur. Milyonlara ula
şan bütçesi açıktan Yunanistan'dan beslenir, ta
biî bizden giden paralarla. Fener'de 1, Beyoğ-
hvııda 5 lise, 2 ortaokul, 41 ilkokul ve Ruhban 
Okulu, yardım dernekleri yoliyle, Patrikhaneye 
bağlıdır. Kilise midir bu, nedir belli değil. 

Ekmeği ile beslendikleri Yunanistan'ın, mis
yonerleri olan Metropolitlerin ödeneği astrono
mik rakamdır. İstanbul'da bir düzüneye yakın 
Rumca gazete çıkar. Bunlar, Patrikin, ilhamla
rına göre, Başkonsolosluğun Basın Bürosu ki, 
onun başındaki ve bürodaki yardımcısı Türk 
uyrukludur, onun tarafından yönetilirler. İçi
mizdeki bu fesat yuvalarının yaygın hareketleri
ne biraz daha dikkatinizi çekmek isteriz. Patrik
hane bugün egemenlik iddiasındadır. Bütün Or-
tadokslarm merkeziyim, diyor. Bu iddia ile Ame
rika'dan para toplar. 

Dünya Ortadoks merkezi olacak şekilde büyük 
saray projeleri hazırlamış. Diğer kiliselerin kıs
kandıkları bu tutumları gizler, ama biz de bunu 
açıklamayız. 14 Metropolit ve 4 Piskoposla eski 
Bizans teşkilâtını bağrımızda yaşatıyor. 

Dışardaki ruhani dairelerin Başkanlarına (Si
lifke, Çekmece, Akhisar) adlarını vererek eski 
Bizans hayalini temsil eden bu tutumla İstanbul'
da yaşar. Bir tek Ortadoksun bulunmadığı şe
hirlerimizin temsilcileri var. (Konya, Aydın Pon-
tus, gibi) Bir tek Ortadoks yok, onu temsil etme
yip kimi temsil ediyor. Ama eskiden öyleymiş, 
onu hâlâ yaşatıyor. Kilisenin Sen Sinod Mecli
si Senatomuz gibi teşkilâtlanmıştır. İçişleri, Dış-
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işleri, Maliye ve Pan Ortadoks komisyonları var. 
Demek ki, Türkiye'nin bağrında böyle bir teşki
lât da yaşıyor. İki başlı Bizans Kartalı Patriğin 
mühürüdür. Mührün iki başlı Bizans kartalı
nın resmi vardır. Atina Üniversitesi Pprofesö-
rü Panayot Panayatokos, 1948 de çıkan kitabın
da İstanbul Patrikhanesinin Vatikan gibi olma
sını savunuyor. 

Vaktiyle Konstantinos, Kuzey İtalya'da gör
düğü rüyada aldığı talimatla Roma İmparatoru 
olmuş. Bu masalla beslenen Megolaideanm esas 
yuvası işte görüyorsunuz bizim bağrımızda yaşı
yor. 

1965 Clevland'da (A. B. D.) toplanan «Pan -
Amerikan - Yunan - Millî Birliğinin 19 ncu 
Kongresinde 1 300 delege toplanıyor, Atena-
goras'm Amerika'ya gönderdiği Yakovos da 
oraya bir temsilci gönderiyor. Toplantıda Kıb
rıs ele almıyor. İşte görüyorsunuz Amerikan 
kamuoyu. Sayın Ulay'm heyecanlandığı mek
tubun kaynağı bu oluyor. 1 300 delege toplanı
yor, bizimki de içinde bulunuyor, Kıbrıs mese
lesi konuşuluyor, Amerika'da. 

Daha neler neler, vaktinizi almamak için, 
bu hususta söylenecek çok lâflar var ama, bu
rada kesiyorum. 

Şimdi, zengin rumlar ve türlü adlar altında
ki ramların etkileri politikada- çok yoğundur 
bugün. 

Dünyanın birçok önemli yerlerinde sözü ge
çen rumlar, nüfuzlu kimselerin sekreterliğinden 
tutunuz da, Yunanlı yaratılışına pek uyan, çe
şitli hizmetlerle, gönül almada çok başarılı ele
manları kullanıyorlar. Bütün bu saydıklarımız 
megola ideanm misyonerleri gibi çalışıyorlar. 
Yunanlılar aslında kendilerinin olmıyan birçok 
şeyleri de kendilerine maletmesini çok iyi be
cerirler. Mallarımıza kendi damgalarını vurup 
sattıklarını bilirsiniz. Karagöz oyununa bile sa
hip çıktıklarım bilirsiniz. Onlarla ilgisi olmıyan 
birçok şeylere sahip çıkarlar. 

Türkiye'de de, kilisenin desteklediği politi
ka, basın - zengin çevreler aracılığı ile istekle
rini gerçekleştirmede çok daha başarı kazanır
lar. İşte böyle bir başarı, böyle bir çember için
de Meclislerimize de, Hükümetlerimize de etki 
yapmak isterler. Biliyorsunuz bir zamanlar ba
lıklarımızı hediye etmekten haz duymağa başla
dık. Eleneki - Enosis derneklerinin çalışmasına 
göz yumduk. İmroz, Bozcaada okullarından 

Türk Millî Eğitim Bakanlığını kovmaya kanun 
çıkardık. Evet tatil günleri İmroz, Bozcaada'da 
bayrak asmadan başka o okulların içine Tür
kiye Devleti girmez idi, Türkçe konuşulmaz, bu 
hale sokan kanunu çıkardık. Elhamdülillah 1964 
yılında bu kanun kaldırıldı. Hep bunlar Yunan
lıların etkileriyle oldu. Yunan uyruklara gös
terdiğimiz tolerans hâlâ devam ediyor. 

Her türlü devrim ve reformlara karşı Tür
kiye'de beliren direnmelerde onları beraber gö
rürüz. Türkiye'yi uygar ve kalkınmış bir ülke 
yapmak için girişilen bütün reform ve devrim
lerin aleyhindekiler onlara müttefik oluveriyor. 
Yunanlılar da aleyhindedir. 

Yunanistan'ın büyük devletlerle ilişkileri : 
Yunanistan'da devrim hareketlerine Türkle

rin, yönelmesini Yunanistan'ın titizlikle karşı 
koyduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin kalkı
nan, uygar bir ülke olmaması için ne varsa elin
de yapıyor, biz de buna bazan alet oluyoruz. 

Şimdi Yunanistan'ın büyük devletlerle iliş
kilerini özetle söylemek isteriz. Biliyorsunuz 
İngiltere daima Yunanistan'ı tutmuştur ve tuta
caktır. İnşallah bunu düzeltir. Amerika'da geri 
kalmaz. 1913 yılında Wilson ne söylemişse, bili
yorsunuz - 1963 Johnson üzücüdür - donanma
da denge Yunanistan'ın lehine olsun, bizim le
himize olmasın diye sözleri var, malzeme gön
dermeyi önliyen -tedbirleri var, o zaman ne söy
lemişse 50 yıl sonra Johnson tarafından söylen
diğini görmek üzüntü vericidir. 

İngiltere ve Amerika Türk - Yunan müna
sebetlerinde asla tarafsız olmuyor. İşte görüyor
sunuz, senatör soruyor, senatörün sorusuna 
önem vermiyorum ama ona karşı Amerikan Hü
kümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısının verdi
ği cevap önemlidir. Tek taraflı konuşuyor, bizi 
itham ediyor, üzücüdür diyor, şöyle oldu diyor, 
böyle oldu diyor. Fakat bütün bu saydığımız 
fesatlıkları Amerika da bildiği halde, Dışişleri 
Bakanlığının arşivinde bunlar olduğu halde on
lardan söz etmiyor. Bunları gizlemekle Türk 
ulusuna hiçbir hizmet olmaz. Diğer bâzı devlet
lerin de derece derece Yunanlıları tuttuklarını 
görürüz. Bütün bu olay ve tutumlar yüzünden 
Yunan dostluğundan daima biz zarar gördük, 
bu dostluk bozulursa bundan daha çok zarar gö
recek olanlar da onlardır. Onlar ise bu yolla bi
zi sömürüp, güçsüz hale getirerek düşmanca 
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emellerine ulaşmayı amaç edinmişlerdir. Hep 
bizden fedakârlık, tek taraflı dostluk yaşamaz. 
Dış politikada plâtonik aşk günleri yoktur. 

Şimdi bu kısımdaki son konuyu arz ediyo
rum. 

Genel dış politika; 
Esas niteliği; 
Son yıllar bağımlı, hareket serbestisinden 

yoksun silik bir dış politika izledik. Ulusal 
çıkarlarımızı bile başkalarının iyiniyetine 
emanet etmeyi iyi bir yol saydık. Bu çevre
lerin iyiniyetlerinden, dost saydığımız bu çev
relerin iyiniyetlerinden şüphelenmeyi bir ta
rikat yasağı saydık. Onların ağızlarından çı
kanı daha süslü lâflarla ifade etmekten başka 
her türlü tutum suçlanırdı. Kaderimizi bağ
ladığımız bu yabancıların sevdiklerini sev
mek, hoşlanmadıklarına ise saldırmakta ön 
almak ve darılmalarını günah saymak esastı. 
Kendi işlerimize ve çevremizde olan bitenlere 
bile onların gözlükleriyle bakmak huy ha
line gelmişti. 

27 Mayıstan sonra başlıyan tutum ve Millî 
Birlik Komitesinin görüş ve direktifi hakkın
daki sözler çok yadırgandı ve bu çevreler ta
rafından. Hele bir cümle ki, bunu hiç. benim
semediler. «Özgürlük ve bavımsızlık savaşı ya
pan ulusları destekliyeeeğiz.» Bu söz hakika
ten hiç beğenilmedi. Nerede ise bunlar size 
yakışmaz ölçüde tepkiler yarattı. Kuzey - Af-
rika'daki kardeşlerimizle ilgili radyo yayınları 
çok tepki yarattı. Halbuki biz o yayınlarda 
hmbir şahıs alevhinde lâf söylemedik. Ama 
orada tarihî bağlantılarımız olan din kar
deşlerimiz Osmanlı ve Türk tarihine' şanlı 
sayfalar ekliyen insanların yurdundaki insan
lık dışı mücadelede kahramanları destekliyen 
ifadeler kullandık. Bunu kullandığımız için 
size yakışır mı, siz nasıl bunu söylersiniz, 
biz onları rahat rahat boğazlıyoruz, siz de lehi
mize oy veriyorsunuz bu huyunuzu niye bı
raktınız der gibi aleyhimize tepkiler oldu. 
Bu bölgedeki insanların boğazlanmasına karşı 
durmak için, eski alışkanlığı değiştirmek 
amaciyle gece yarısından sonra Dışişleri Ba
kanı temsilcilerini çağırdık Komitede, bi
zim şimdiye kadar ayıp saydığımız usul 
değişecektir Cezayirli kardeşlerimizin dâ
vası desteklenecektir diye talimat verdiğimiz 

zaman etrafımızda yoğun bir hareket baş
ladı yabancılardan, siz ne oluyorsunuz yahu 
der gibi. İşte görüyorsunuz bu alışkanlığa 
karşı sanki doğru değilmiş gibi bir kanaat 
uyanmış Türkiye'de, dış ilişkilerimiz yönün
den çok hazırlıksız, kararsızlık ve ne yapa
cağını bilmezlik içindeydik, hâlâ da kurtul
muş değiliz. Daha birkaç ay önce Dünya Par-
lâ nen ol ar Birliği toplantısına giderken bu lıu-
Tista bize yardımı olacak doküman aradık, 
Parlâmentonun bu husustaki yerlerine fittik, 
Mebir şey bulmak mümkün değildir. Dünya 
bunu kullan mayı fırsat biliyor. Biz o zama«n 
oturduk haşhaşa hazırlıklar' yapmaya kalkıştık. 
'İnlim bu fırsatları dünya kullanıyor, biz de 
kullanmalıyız. 

Sayın arkadaşlarım, genel dış politikamı
zın isabetle tesbiti için eleştirmemizi dünyayı 
kapsıyan geniş bir çerçeve içinde yapmalı
yız. Dünyanın bugün dış politika yönün
den bir dönüm noktasına geldiğine ilişkin 
bütün belirtiler ortadadır. Bloklar içi ve blok-
lararası durum 1950 de inanılmıyacak bir du
rum almıştır. Takım halinde devletlerin 
vöııetimidir ki, takım halinde ne Amerika ne 
Rusya devletleri idare edemiyor artık. Üçüncü 
dünya devletleri dünya politikasında çok et
kili olmaya başladı, işte bu tablo içinde blok
lar içi ve bloklar dışı duruma da biraz eğil
mek isteriz. 

Amerika'da Batı Bloku, bildiğiniz gibi 
Amerikan tekeli bu blokta bozuldu. Itinçler 
güçleşti ve sertleşti. Fransa'nın tutumunu 
görüyoruz, köprüyü geçinceye kadar Alman
ya'nın tutumu böyle ama sanırız ki, Alman
ya'da her halde bu kadar uysal kalmayacak. 
ingiltere'yi de görüyoruz, hepsini görüyo
ruz. Batı dünyasında ekonomik ve politik 
yarışma hızla başldı. 1955 ten önce böyle 
bir yarışma düşünülemezdi. 

Doğu Blokuna gelince : Rusya'nın en bü
yük güçlükleri içerde, kendi bloku içinde. 
Rusya'nın artık komünist yaptıkları ile başı 
belâya giriyor. Komünizmin fanatik döne
mini de Rusya biliyor, işte blok liderleri bu 
ortamda, bu ölçüde güçlüklerle kendi işle
riyle uğraşırken birbirleriyle çekişmelerinden 
başkalarının yararlanacağı kanaatine varmak 
üzere olduklarım, bunu ifade eden lâfları 

— 416 — 



C. Senatosu B : 27 6 . 1 . 1966 O : 1 

işitiyoruz. O halde diyorlar ki, ilişkilerimizi 
yumuşatalım ve düzeltelim, diyenler bağırı
yor, bu olursa politikalarını Rus - Amerikan 
çatışmasına dayayan devletler için alarm, 
zilidir bu. Rus - Amerikan çatışmasına poli
tikanızı dayadınız, Rus - Amerikan çatışması 
böyle bir hal aldı açıkta kaldınız. 

Üçüncü dünya devletleri çok önemli bir 
rol oynamaktadır. İkinci Dünya Savaşından 
sonra uyanan güçlü akımlarla beslenen arzu
lar, sömürgeci devletlerin güçlerindeki azal
madan cesaretlenerek yer yer yeni devletle
rin doğmasına yöneldi. Arzular uyandı, on
ları idare edenlerin güçleri zayıfladı, dev
letler doğmaya başlıyor. Bloklar içi ve blok-
lararası çatışmada ortam daha elverişli 
hale geliyor, gittikçe. Bu ortamın içinde do
ğan devletler eski sömürgecilere karşı hınçlı 
bir savaşa girmişler. 

Ekonomik ve sosyal uyanışla bir ihtilâller 
dalgası ile tüm dünyayı sarsmaktadır. îşte 
bu soyopolitik oluşun içinde yeni yeni dev
letler doğmaya başladı. Eğilimleri ve savaş
tıkları ortak cephe karşısında aralarında 
kendiliğinden bir birlik kuruluyor. Henüz 
bu devletlerin yöneticileri de millî olma vas
fına ulaşamamıştır. Hâlâ bu devletlerde bur
juvazi çatışması karşısındayız. Demek ki, ora
larda daha ileri safhalarda yeni gelişme
lerle karşılaşacağımızı bilelim. Onun için ora
ları ihmal etmek mümkün değildir. Bu 
uluslardan daha önce bu devreleri; bu safha
ları geçirmişlere eskiden beri sömürgeci
lere karşı olan devletler de bu yenilere 
öncülük etmiş ve birlik haline gelmişlerdir. 

Bütün bu uyanış ve savaşmaların önderli
ğini yapan Atatürk'ün yurdundan ise hiç bek
lenmedik bir sessizlik, bir ilgisizlik görülü
yor. Hattâ Türkiye sömürgecilerin kullan
dığı lâfları radyosunda kullanmıştır. Bağım
sızlık ve özgürlük savaşı yapanlara sömür
gecilerin kullandığı çeteci, tedhişçi lâflarını 
Türk Radyosunun kullandığı talihsiz yayın
larda olmuştur. Afrika, Kuzey - Afrika, Arap 
ülkeleri ve Asya ülkeleri önder olarak Ata
türk'ü bildiklerini söylerken onun yurdun
dan hayal kırıcı bir tepki görmekte. Bir 
Arap Paşası konuştuğumuz, görevli bulundu
ğum zaman bana şöyle söylemişti : «Ben Os

manlı paşasıyım, şeref sayarım Osmanlı pa
şası olmayı. Türkleri Müslümanların önderi 
en ileri saygı duyduğum bir millet olarak bi
lirim, ama lehinizde konuşamayıyorum, ne 
kahvede ne hiçbir yerde. Çünkü hangi dâ
vamız varsa onun karşısmdasmız. «Açıkça bu
nu bana söyledi, 1958 yılında. Kuzey - Af
rika'da boğazlanıyorlar, aleyhte oy veriyor
sunuz. Kanal diyoruz aleyhimizdesiniz, şir
ketler, petrolcüler bizi sömürüyor aleyhimiz
desiniz hep aleyhtesiniz yine de sizi seviyo
rum ama lehinizde konuşamıyorum.» İşte 
Atatürk Türkiye'si bu politikayı izliyemez 
diyoruz. Mazlum uluslara en iyi örnekleri 
verdik, fakat onları sömürenleri destekler 
göründük. Dış politikamız içerde tabu oldu, 
tartışmasız iktidarları desteklemek kural ha
line geldi, eğer tartışabilseydik bunların çoğu 
düzelirdi. İşte arkadaşlarım bu ortam içinde 
NATO'ya girdik. 

NATO'ya gelince : NATO'ya girmemiz ge
rekliydi. Fakat yanlışlıkları olan bir an
laşmadır. Bütün kuvvetlerin NATO emrine 
verilmesi hatalıydı. Türkiye'nin NATO dışında 
işi yok mu? İşte geldi karşımıza, Türkiye 
NATO yıkılırsa ne olacak, kaderini NATO'ya 
nasıl tüm olarak bağlar, bütün kuvvetle
rini verir, baskın imkânını kaldırır, inisiya
tifi kaldırır ve orada kendisine düşmanlığı 
yaşama gücü yapan Yunanlılara bütün sır
larını verir? 

Bütün kuvvetlerini oraya veremez. Silâhlı 
kuvvetlerin üst kademesinde bunlara karşı 
direnmeler olmuştur. 1953 - 1954 yıllarında çok 
sert tartışmalar oldu o zaman bu işi en çok 
bilen Genelkurmay İkinci Başkanı Sayın Orge
neral Zekâi O'Kan bu yüzden tasfiye oldu, 
direnenler tasfiye olmuştur. Yanlış bir tu
tumdur. Bu yüzden savaş sanayii paydos 
edilmiştir. Memlekette sır kalmadı. İşte diyo
ruz ki, biz NATO yaşasın ama NATO'nun 
bu aksaklıkları giderilmelidir. 

Arkadaşlarım, konuşmamızın birinci kıs
mını bitirdik, bu eleştirmeydi, tabloyu çiz
meydi. Bundan sonraki kısımların birincisi 
çareler, düşündüğümüz çareleri konuşacağız. 
Son kısmında da teklif ve sorularımızı anlata
cağız. 
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Çareler : 
Kıbrıs için : 
a) I nci Safha 
1. Statüsünü yaratan anlaşmaları bozan ve 

ülkelerinde yasa ve düzeni koruyacak yerde ce
maatlerden birini yoketmeye çalışan Makarios, 
Devletler Hukuku yönünden meşru hiçbir sıfatı 
kalmadığından bize muhatabolmam alıydı. Mu
hatap Yunanistan alınmalıydı. Fakat arz etti
ğimiz üzere bu tez iyice belirtilmeli, anlatılmalı
dır. Esasen bir kısmı Yunanistan'a diğeri Tür
kiye'ye bağlanmak istenen ve bunu tek amaç alan 
bu iki milleti, iki topluluğu bir araya getirmek 
ve sonra kurda kuzuyu teslim etmek cinsinden 
bir Garanti Anlaşmasına bağlamak elbette yaşa
tılacak bir şey değildir. Ama bugün durum bu
dur. Bu mevcut durumu daha da kötüleşmeden 
düzeltmek için şu çareleri getiriyoruz. 

1. Anlaşmalara aykırı her hareket şiddetle 
reddedilmelidir. 

2. Birliğimiz Ada'da kalmalıdır. 
3. Soydaşlarımızı destekliyecek, tam bir des 

teklemede onbeş bin kişi çıkarmış, şunu yapmış. 
bunu yapmış ne yapmışsa Yunanistan, soydaşla
rımızı desteklemede ne imkân varsa onu yapmak 
zorundayız. 

4. Dâvayı dünyaya iyi anlatmalıyız. Kamu 
oyu konuyu gereği gibi anlasaydı birçok millet
ler halkları kendi yöneticilerinin tutumunu etki
lerdi. 

Hele, Müslüman olup da, din kardeşlerinin 
boğazlanması için fetva vererek, Makarios'un ya
nında hançerlerini Kıbrıs Türk'ünün bağrına 
uzatanların milletleri, durumu iyice kavrasa, bu 
tutuma tepki gösterirdi. Örnekleri vardır. Bili
yorsunuz Suudî Arabistan'da yükselen dostluk 
ve kardeşlik duyguları, bize uzanan dostluk eli 
ve hattâ daha ileri giderek Kıbrıs dâvası yüzün 
den Yunanlılarla Kıbrıs'ta münasebetlerini ne ha
le getirdiklerini biliyoruz. Elbette Suudî Arabis 
tan'm bu hareketini kardeşlik duygularının en 
güzel belirtisi olarak şükranla karşılarız. Ama 
yalnız o mu, diğer Arap milletlerinin Suudi Ara
bistan'dan farkı nedir? Neden onlarda aynı tep
kiyi, aynı şeyi göremiyoruz? Yöneticilerini elbet
te kusurlu buluyoruz. Bunlardan iki tanesinin 
özürü vardır: Mısır daima aleyhimizdeki bir dâ
vanın öncüsü olmayı meslek edinmiştir. İnşallah 
düzelir, temenni ederiz. Suriye Hatay'ı alaca
ğım diye tutturur, biz tabiî güler geçeriz, o kom

şumuz da birçok işlerle meşgul olduğu için bu öl
çü kaçıran sözlerine kulak asmıyalım yine, önem
sizdir. Fakat bunlardan öteye hangi Arap dev
leti, ben açıkça söylemek isterim ki, düşmanlığı
nı kazanmak için çalışsanız bile güç olacak kadar 
bir çoğunluğu vardır, fakat dostluğunu kazan
mak için yeter derecede halkını aydınlatmadık 
ve yöneticilerine etkilerini göremedik. 

5. Sonra barış gücü mutlaka orada kalma
lıdır. 

6. Yeni arabulucuyu çok dikkatle seçmeli
yiz. Galo Plaza açıkça söylüyor, enosisi benim gi
bi Kıbrıs bile anlamıyor, adam enosisçi diye gel
miş oraya. Böyle arabulucuyu Hükümetin red
detmesi akıllı bir hareketti. Yeni Hükümetin de 
bunu kabul etmesini takdirle karşıladık. Fakat 
bundan sonraki arabulucuyu, nihayet aklı başına 
geldi istifa etti gitti, bundan sonraki arabulucuyu 
çok dikkatli seçmeliyiz. 

7. Müdahale hakkımızı kullanmaya engel olan
ların, hiç olmazsa bundan böyle bu haksızlıkta 
;natla ısrar etmemelerini sağlamaya çalışmalı
yız. 

8. Elimizi, kolumuzu bağlayıp «megaloidea» 
hastalarını Kıbrıslı Türkün üzerine saldırma dra
mının son perdesi artık inmelidir. Özet olarak, 
bundan böyle her olup bittiyi kuvvetle karşılaya
cağımız iyice bilinmelidir ki, büyük müttefikle
rimiz hâlâ eski haksız ve taraf tutan tutumların
la ısrar ederlerse, bütün aldanmalarımız ve ha-
•al kırıklarımız son bulur ve anlasınlar ki, artık 

onları değiştirmeye imkân yoktur. 

Şunu iyice belirtmeliyiz ki; Anlaşmaların ver-
liği hakları kullanmada, ne Amerikan Elçisinin 
rece yarısı uyarmalarını ne Johnson'un ültima
tomunu, ne 6 ncı filonun gösterilerini, ne İngi
liz uçaklarının karalarımızı ihlâl etmesini gör
meye tahammülümüz kalmadı. Yeter artık, dost
luk bu değildir. 

Sayın arkadaşlarım, 
1945 te Rusya'nın Amerika'da bir kahraman 

yibi selâmlandığı, NATO nun da bulunmadığı 
tüm bir yalnızlık içinde iken Stalin'in isteklerine 
/erdiğimiz cesur ve imanlı cevabı hatırlayarak ve 
hatırlatarak kararlı olmalıyız. 

Lozan'ın kurduğu dengeyi Yunanlıların lehi
ne bozmak istiyenleri dost sayamıyacağımzı açık
ça belirtmeliyiz. 

Bütün bu tedbir ve tutumlarla her türlü tek 
I yönlü hareketleri önlerken, bugünkü statünün gö-
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rüşmelerle değişmesinde de tezimiz şu olmalıdır: 
Tekrar ediyoruz, tek tekerlekle araba yürümez. 
Herkez değişsin diyor, Kıbrıs değişsin diyor, 
Yunanistan değişsin diyor, dünya kamu oyuyla 
değişmesi kanaatine varırken hayır efendim de
ğişmesin böyle kalsın demek bir tez olarak sa
vunulamaz. Evet bu statünün değişmesine biz 
de taraftarız. Ada'da üsler bulunmamalıdır, 
şartımız. 

1. Ada üslerden temizlenmelidir, biz üsle
ri istemiyoruz. 

2. Tam bağımsızlık istiyoruz. 
3. Enosis yolu mutlaka kapalı olmalıdır. 
4. Federatif ve Türklerin hakları uluslar

arası bir teminata bağlanmalıdır. Bu tez iyi 
anlatılırsa inanıyoruz ki, Birleşmiş Milletlerdeki 
aleyhteki oyların çoğu lehimize olabilir. Üsler kalk
tığı zaman Lübnan ne söyliyeeek? Lübnan aleyhi
mizde ne söylemişse Dışişleri Bakanının beya
nında görüyoruz. Taksim ve Enosis. Enosise 
aleyhtarım diyor ama üslere de aleyhtarım di
yor. Onun aleyhtarı olduğu üsleri biz de iste
miyoruz. Enosisi biz de istemiyoruz, tezi, aleyh
teki tezlerin dayanaklarını giderir. 

Federatif sisteme sempatisi olmıyanlar var, 
doğrudur bu. Birkaç devlet böyle olabilir ama 
beraber yaşayamayacakları belli olan bu iki mil
let, biri diğerinin çoluğunu, çocuğunu banyoda 
öldürecek kadar vahşet içinde bulunursa bun
lara illâ beraber yaşayacaksınız demek insanlık 
ve merhametle bağdaşamaz. Bunu iyice bilen 
bir milletin bir devletin halkı yöneticisine ayıp
tır bunlar beraber yaşayamıyacak diyecek ka
dar sanıyorum duygudan yoksun değildir. İşte 
tezimizi bu şekilde açıkça söylersek aleyhimiz-
dekilerin çoğunu da kazanabiliriz. Bu politika
da tam birlik ve beraberlik halinde olmalıyız. 
Hükümetimizin görüşünü açıklamaması, tez de
ğiştireceği ve kararsız olduğu durumuna yol 
açar. Artık dünya kamu oyunun bu ölçüde ka
rıştığı ve tezlerin açıklık kazandığı dönemde 
şüphelere götürecek tutum tehlikelidir. Diplo
matik pazarlık döneminde değiliz. Pazarlığın 
olabileceği bu tezlerin üzerindeki konulardır. 
Oradaki görüşü açıklamayabilir, federatifin şekli, 
teminatın şekli, şunun, bunun şekli ama esas 
ilkeler, dünyada bugün tutunacak ilkeler mey
dana çıkmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, bu politika güçle, kuv
vetle desteklenmelidir. Kuvvetle desteklenmi-

yen politikanın başarılı olmadığı görülmemiş
tir. Türkiye bir özel, görev kuvveti kurmak zo-
undadır. Savaş gücü üstün her an harekâta 

hazır bir özel görev kuvveti kurmak zorundadır. 
NATO nun emrinden bu kuvveti alarak kurma
lıdır. Kararlı ve her an harekete hazır olduğu
muz kesinlikle bilinmelidir. Yunanistan da ve 
Papaz da Türklerin savaşa girmiyeceği yolun
daki kanaat kökünden silinmelidir. Silinecek 
hareketler mutlaka gösterilmelidir. Müttefik
lerimizi de açık bir seçişe davet etmeliyiz. Ya 
kanunsuz hareketleri, onlarla yaptığımız anlaş
maların aleyhindeki tutumları bizi biribirimize 
bağlıyan ülküleri, Birleşmiş Milletler Anayasa
sı, uluslararası kurumlara temel olan ilkeleri 
sayacaklar o takdirde mesele kalmıyacak. Veya 
o unu saymayacaklar o takdirde de onlarla olan 
bağlantımızın temelleri ortadan kalkacaktır de
rnektir. Eğer bunlara saygılı olurlar ise o tak
dirde karşımıza bu kadar tarafgirlikle çıkamaz
lar. Açık seçişe davet etmek mecburiyetindeyiz 
müttefiklerimizi ve dostlarımızı. Ya o, ya o. 

Arkadaşlarım, Kıbrıs sadece yüzyirmi bin 
Türk'ün dâvası değildir. Kardeşlerimizdir, bü
tün kaderleriyle meşgulüz. Onların hayatları
nın, kaderlerinin iyi yönde gelişmesi için çaba
larımıza ara vermiyeceğiz. Ama bunun ötesin
de bir konudur bizim için Kıbrıs. Stratejik ve 
jeopolitik önemi vardır. Sayın arkadaşlarım, 
haritaya bakınız, Türkiye kıyılarını kontrol eden 
bütün adalar Türk düşmanlığını yaşama felse
fesi yapan bir devletin elindedir. Kim bizi 
zorlayabilir ki, illâ son adayı da bunu verin? 
Husumeti bu derecede olan bir millete kıyıla
rımızdaki bütün adaları yine dostlarımızın oyun
la riyle vermişiz, tek bir ada kalmış illâ bunu 
da ona verin diye zorlayan mantık dostça bir 
mantık değildir. İşte onun için Kıbrıs'ı biz bu 
yönden ele alıyoruz. 

Şimdi Yunanistan'la ilişkin politikamızı özet-
liyeceğiz. 

Her türlü hile, yalan ve şantajı kullanarak 
aleyhimizde yürüttüğü kampanyanın iç yüzünü 
kamu oyuna iyice açıklayarak aramızdaki bütün 
ilişkileri yeniden düzenlemek zorundayız. Türk -
Yunan münasebetleri masaya gelmelidir. 

Gücü ne ki, megaloideaeı ve emperyalist 
olsun şeklindeki masum Yunan propagandası 
çok etkili oluyor. Sayın Başbakanınız bile ay
nı görüşü geçenlerde ifade ettiler. Evet Çirimo-
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kos'un iddiası da budur, Sayın Başbakanın, 
Türk gücü karşısında Yunanlılar, birşey değil
dir, diye söylediği görüş Türk gücü bakımından 
doğrudur ama Çirimikos o bir bakımdan fetva 
verdiği için biz bunu iyi karşılamadık. Yunan 
emperyalist emellerini küçümsememeliyiz. Ger
çekten tarih akışı izlenmezse tarih akışı içinde 
bunlar değerlendirilmezse Yunan'ın cürmüne 
bakılınca bu iddialar gülünç görünür ve hasta 
olmıyan bir kafada bunlar yaşatılamaz, denir. 
Bu doğrudur ama bütün benzerleri gibi bu ruh 
hastası hezeyan halindedir. Fakat uzun süre
dir bizi çok rahatsız eden bu ruh hastalığı teda
vi edilmezse daha da çok rahatsız oluruz. İşte 
Kıbrıs dâvasını bu rahatsızlık ortaya çıkardı. 
Bir hasta ideali ortaya çıkardı. Bu hastalığın 
tedavisini en iyi biz biliriz. Tedavi ettiğimiz 
her zaman da iyileşme alâmetleri göstermiştir. 
1919 - 1923 te bu hastalığı ameliyat ettiğimiz 
zaman hasta düzelmişti. Fakat azıcık gevşet
tik mi yine hastalık depreşiyor. Onun için hiç
bir Hükümetimiz bunu küçümseyemez. 

Yunanistan'la ilişkin politikamızı şöylece 
özetliyelim : 

1. Yunan uyrukluların teki dahi artık Tür
kiye'de kalmamalıdır. 19G4 yılında alman ka
rar sonraları gevşetildi. Gevşetilmenin gerek
çesi de vardı. Belki Yunanlıların akılları baş
larına gelir, belki Yunanlılar bu derece ileri 
gitmez, bizden olmasın, biraz daha insancıl dav
ranmaları belki olur diye umutlandık. Bizim o 
zaman da umudumuz yoktu bunda, o zaman da 
söyledik Yunanistan'ın ıslah olmasına imkân ve 
ihtimal yoktur, söyledik ama Hükümetler bu gö
rüşü savundular. Artık bunun bugün bir umut 
kaynağı olmasına imkân yoktur. 

2. 12 Adaya ilişkin Türk millî politikası 
Türk Hükümetleri tarafından bilinmelidir. Bu 
adaların Yunanistan'a veriliş şeklinin ne oldu
ğunu da biliyoruz. 

3. Batı - Trakya Türklerine ilişkin politi
kamız belirgin hale gelmelidir. Burada uzun 
/aman alacağı için üzerinde durmuyoruz fakat 
Lozan'ın hükümlerine aykırı işlemler Batı -
Trakya'da devam ediyor. Tepkiler gösterme
dik. 

4. Papaz okulları derhal Türkiye'den git
melidir. Bu papaz okulları gibi aleyhimizde düş
manlık yaratan bir yuvayı besliyemeyiz. Bu pa

paz okulları papaz yetiştirmiyor politikacı yetiş
tiriyor. Düşman politikacı yetiştiriyor. Maka-
rios bunun en güzel Örneğidir. 

Patrikhaneye gelince evvelâ şu noktayı bü
tün dünya bilmelidir ki, Türkiye başka dinden, 
başka mezhepten olanlara dünyada en çok to
lerans gösteren, onlara en çok hak tanıyan bir 
Devlettir. Tarihte başka dinden zulüm gören
lerin sığındığı yer Türkiye olmuştur. Musevi
ler İspanya'dan gelirken bu melcei tek kurtuluş 
yeri seçmişlerdir. İtalyan düşünürü Konfodel-
la «Türkler gibi, hiç inanmadıkları, istemedik
leri mezheplerin yambaşlarmda tam serbesti 
içinde yaşamasına fırsat veren bir milletin var
lığı insanlık için özgürlük güneşinin doğuşuna 
en büyük delildir.» demişti. İngiliz düşünürle
rinden Tombi kitabında, okumuşsunuzdur bel
ki «Türkler yüzler ve binler idi, yerliler milyon
lar idi. Ama yirmi sene içinde Türkler bir ka
bileden İmparatorluk kurdular, bir gün önce 
haçın altında hilâle mermi atan, Hilâlin altına 
koştu, Hasan Bey ne yapmıştır? Bir gecede Ev-
renoz Türk beyi olmuştur, nasıl olmuştur bu, 
der. İnsan idaresini biliyorlar, insanca muame
le etmesini biliyorlar.» İşte Türk budur. Türkün 
bu oluşu anlaşılmasa Patrikhane hakkındaki gö
rüşümüz yanlış anlaşılır. Biz hiçbir dinin, hiç
bir mezhebin lâik bir Devlet olarak Türkiye'de 
baskı altında bulunmasına taraftar değiliz. 
Türkiye'de bütün dinler ve mezhepler Anayasa 
çerçevesi içinde serbestir. Konumuz din mese
lesi değildir. Konumuz politika meselesidir. 
Vatana karşı ihanetlere tedbir alma meselesi
dir. Bunu bir defa kesin olarak dünya bilmeli
dir. Karşımızda Türklüğünü iftiharla söyliyen, 
adlarını bile Türkçe alan fakat Ortadoks oldu-
•nınu da rahatça söyliyen Papa var, onun ar
kasındaki cemaat var. Onlara ne diyebiliyoruz, 
ne diyebiliriz? Türkiye'nin kaderini bölüşen, 
geleceğini kendi vicdanında yaşatan, hâtırala
rımıza sahip çıkan herkez hangi din ve mezhep
ten olursa olsun kardeşimizdir. Ama Patrikhane 
böyle midir? Demin anlattım, Patrikhane böyle 
değildir. 

Patrikhaneye ilişkin tekliflerimize geçiyo
ruz. Statüsü yeniden tesbit edilmelidir. Okul
larla ve politika ile ilgisi kesilmelidir. Patrik
li anemin idare ettiği bir sürü okul var, ne de
mek bu ? 
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Olmıyaıı temsilcilikler kaldırılmalıdır. Benim 
memleketimin bile temsilcisi var orada. Bir tek 
Ortadoksun bulunmadığı yerin temsilcisi nasıl 
olur? 

Patrikhanenin iç. teşkilâtı, iç örgütü kilise
ye benzemelidir. Demin arz ettiğim gibi Cum
huriyet Senatosu gibi teşkilâtlanmış, böyle Pat
rikhane olur mu, böyle kilise olur mu? Patrik
hanenin dünya ile ilgisi yoktur, Türkiye'deki 
Rum Ortadokslarm kilisesidir. 

Orta kapısı açılmalıdır. Arkadaşlarım, insa
nı sızlandırıyor bu olay. Bir Devlete karşı bir 
Papaz isyan ediyor, Sultan onu asıyor, oraya ko
yuyorlar, kapıyı kapatıyorlar, açmayız diyorlar. 
Ne zaman açacaksınız, ne zaman Yunanistan İs
tanbul'u zapteclerse o zaman açacağız, diyor. Ar
kadaşlarım, şimdi bunu söylüyor. Hangi Devlet 
böyle bir. yuvayı bağrında yaşatır? Tekliflerimiz 
bunlardır. .Bir önerge vermiştik Sayın Nadir Na-
di Beyle beraber fakat her nedense Mecliste ça
lışma mümkün olmadı bu önerge üzerinde. Biz 
dine karşı, Hıristiyana karşı, Ortadoksa karşı de
ğil biz bu fesatlığa, Türk Devletinin aleyhinde 
işi iyen bu ihanet yuvasına karşıyız. 

Sayın arkadaşlarım, haklar verilmez, alınır, 
ilkesine uyarlı şekilde bir tutumla Türk - Yunan 
ilişkilerini gözden geçirip yeniden düzenlemeli
yiz. 

1919 da Yunanistan tam zamanıdır diye bize 
saldırdığında yaralı arslandan yediği darbe ile 
nasıl yere serildi ise bugünkü dipdiri aslan kar
şısında, içinde hasta hayalleri yaşattığı o uslan
maz kelleyi de vereceğini iyice bilmelidir. (Al
kışlar.) Bunu iyice anladığı takdirde bu hasta 
hayallerden kafasını temizler. "En güçsüz oldu
ğumuz ve dünyanın üzerimize çullandığı bir de
virde giriştiği maceranın cezasından arta kalanı 
yemekten kaçınmanın akıllılık olacağını bu şıma
rık komşumuza anlatmalıyız. Anlamalı ki, o ce
zanın gerisi yenmelidir artık. Bu da ona yapa
cağımız büyük bir dostluk olur. 

Artık Yunanlılara eski saflıkla her şeyimizi 
göstermeyi de bırakmalıyız. Çok acıdır arkadaş
larım, NATO da çalışan, İzmir'de çalışan bir 
Yunan kurmay subayı Türk Kurmay subayları
nın çoğundan daha çok Türk Silâhlı Kuvvetleri 
hakkında bilgili oluyor. Teftişlere beraber geli
yor, not alıyor ve sonra konuşuyor. Böyle anlaş
ma olmaz. Düşman işte belli, her gün belli. Ben 
İzmir'de bulundum, utandım. Benim bildiğimden 

fazla biliyordu ki, ben Kara ve Havada, Genel
kurmayında çalıştığım halde, onun kadar ben 
bilmiyordum. 

Yunanlıları bize karşı daima destekliyenlere 
de açıkça söylemeliyiz «Aslanı yuvasında bağla
yıp çakalı üzerine saldırtmakla yaptığınız ayıp, 
artık son bulsun.» 

Sayın arkadaşlarım, genel politika üzerinde
ki çarelere geçiyorum. 

Bir ülkenin dış politikası onun uluslararası 
yaşantısını düzenliydi eylem ve işlemlerin tümü
dür. Dış politikaları formüle eden esas ilke mü
tekabiliyettir, karşılıklıdır. Politika mantığa 
dayanan ve bilimsel yöntemleri kullanan bir ce
saret meselesidir de. 

Bu temel ilkeler çerçevesi içinde teklif ede
ceğimiz genel dış politikada anlaşabilmemiz için 
aynı dili kullanarak, ne istediğimizi, kesin ve 
açık şekilde belirterek halkın gerçekleri anla
masını sağlamalıyız. Bazan aynı dili kullanmı
yoruz. 

Bu suretle ancak halkın- yeter derecede, bile
mediği dâvaları, istendiği gibi sağa sola çekme 
imkânı kapanır. 

Az gelişmiş ülkelerde bilinmezlerin gölgesi
ne sığman bir sürü özel amaçlı tutumlara pasla
nır. Halk da, gerçeği bilemediği için esasında 
yararına olan şeylerin bile karşısına dikilir. İşte 
bu gerçek bilindiği takdirde aynı dili kullan
manız için bâzı lâflarda görüş birliğine varma
lıyız. 

1. Kişiliği olan, bağımlı olmıyan, uyduluk 
eğlimlerinden arınmış politika ne demektir? 

Böyle bir politika evvelâ ittifaklardan ayrıl
mak tarafsız olmak ya da üçüncü dünya dev
letleri ile birleşmek anlamına gelmez. Bunu söy-
liyenler bunu savunmuyor. Çünkü bu ölçüde bü
yük bir değişiklik yapmadan da, gitmeden de 
böyle bir politika izlenebilir. 

Taraf tutmada başlıca ölçü, ulusal çıkarla
rımızı ve gelecek kuşakların kaderine iyi yön
de hizmet etmektir. Bu amaçla işimize gelenler
le iş birliği yaparız. Terazi elimizde, akıl bizde, 
olaylar karşımızda. Yoksa bâzı çevrelerin çıkar
ları için bâzı devletlerin, müridi olmak bizim 
benimsiyeceğimiz bir iş değildir, olmamalıdır. 

2. Amerika ve Batının kusurlu hareketle
rini yermek veya bunların düzeltilmesini iste
mek mutlaka Eusya'ya yönelme eğilimini tem
sil etmez. Bu anlamı savunmuyoruz. 
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Diğer bir nokta Johnson ile Amerika'yı ayır
malıyız. Johnson'un aleyhimize güttüğü politi
kaya karşı duyduğumuz antipatiyi Amerikalı
lara karşı gibi imişiz gibi göstermek yanlıştır. 
Amerikalılar esasında fena insanlar değillerdir. 
İki defa öğrenim yaptığım Amerika'da birçok 
iyi tarafları olduğunu gördüm. Amerikalıların 
yöneticileri, işte bunun bir örneği de Johnson'-
dur. Johnson politikasına açıkça karşıyız. Baş
ka birisi de aynı politikayı güderse ona da kar
şıyız. Hileli şekilde Yunanistan'ı tutsun, Ada'ya 
kuvvet göndermesine göz yumsun, bizim müda
hale hakkımıza karşı sert mesaj göndersin, eno-
sisi tutsun hattâ arabulucu Acheson'un plânını 
tek taraflı olarak Yunanistan'ın lehine değiştir
sin de biz hâlâ onun dostluğundan şüphe etmi-
yelim, mümkün değildir bu. Akıl almaz bir tu
tum olur. Bütün bu olayları yapan bir yönetime 
karşıyız. 

Mektupların açılması ulusal yararlarımıza 
aykırı olduğu ya da açılmazlığı görüşüne de as
la katılmıyoruz. Bundaki görüşümüzde de gö
rüş birliğine varmalıyız. Açılmasını savunduk, 
Türk - Amerikan dostluğuna yardım eder. Bizi 
suçlayan bâzı devletlere karşı da elimizde bel
gedir. Açılmaz sözü yanlıştır. Burada tecrübeli 
diplomatlar da var, sanırım ki, şu görüşüme ka
tılırlar. Böyle bir mektup gönderildiği zaman 
yerine ulaşmadan açılması doğru değildir. Ye
rine ulaştıktan sonra açma alana bağlıdır. Alan 
Devlet istediği zaman açar. Ancak nezaket gös
termek için haber verir, izin almaz haber verir. 
Mektubu açıyorum der, eğer Türk Devleti bu
gün karar verirse Amerika'ya mektubu açıyo
rum der. Çünkü bu mektup Johnson'dan Sayın 
İnönü'ye hususi bir mektup olarak gönderilmiş 
bir mektup değildir bu. Bu Türk Devleti Baş
bakanına Amerikan Cumhurbaşkanının mektu
budur. O halde bunu Türk Devleti açma hakkı
na haizdir. Nezaket gösterir oraya haber verir, 
cçacağım diye. Sonra bir örnek var karşımızda, 
bizi kimse suçlayamaz bunda. Acheson plânı 
gizli tutulması gerekli iken bize anlatıldığı za
man, gizli konuşmada öğreniyoruz, sonra görüş
melere esas olduğunu söyledik, Yunanlılara ve 
Kıbrıs'a açılınca onlar yayınladı bunu ve ardın
dan kamu oyuna duyurdular. Arkadaşlarım, 
gizli tutulması gereken odur. O çünkü bir pa
zarlık işidir. Pazarlık daha bir sonuca varama-

dan pazarlık safhasında mektubu açıyorlar, ya
yıyorlar ve arkasından kampanya açılıyor 
Acheson'un plânı altüst oluyor. Bunu da açık
lamak ayıptır, gizli olacağı karar altına alın
mış. Johnson'un mektubu bunun gibi değil ki, 
Modası da geçmiş bir yıl önceydi. Sadece söy
lediği nedir, çıkarmamızı önledi. Nasıl önledi 
onu Amerika da öğrenmeli, benim bilmem yet
mez, Türk Milleti ve Amerikan milleti de bil
melidir. Türk'ü de bilmelidir, Amerikalı da bil
melidir. Sonra üzüntüyle ve Sayın Başbakanın 
iznini alarak söyliyeceğim, bunu solcular istiyor, 
dediler. Bu cankurtaran simitini de Sayın Baş
bakanın kullanmamasını rica edeceğim. Yani 
bir şey iyi de olsa, kötü de olsa bir solcu savun-
dumu tabu mu olur? Biliyorsunuz bir zamanlar 
bir sadrâzam vardı gene beni bağışlaması rica-
siyle arz ediyorum, Başbakan Rus elçisiyle gö-
rüşürmüş, hep onun dediğinin tersini yaparmış 
çünkü Rusya değil mi tersini, yaparım dermiş. 
Fakat bu politika hiçbir başarı sağlamadı. Şim
di acaba Sayın Başbakanımız da bir görüş iyi 
de olsa, kötü de olsa solcu savundu mu yanlış
tır mı demek istiyorlar? Bu can kurtaran simi
dini bırakmamız gerekir. Görüş ya iyidir, ya 
ya doğrudur. Komünist de savunur, kafatasçı 
da savunur, hepsi savunabilir, iyi olursa. Kötü 
ise kim savunursa savunsun kötüdür. Yani sa
vunanın savunmasından ötürü damga almaz. 
Johnson'un İnönü'nün mektubundan hoşlanma
ması da doğrudur, haklıdır hoşlanmadı. Çünkü 
bizden böyle bir şey beklemiyordu. Açıkça söy
lüyorum, hattâ bir örnek vermek isterim. Yine 
Amerikalılara karşı duyduğumuz tepkilerden 
birisi olduğunu bilsinler. Bir Başbakanımız bi
liyorsunuz Amerika'ya gitmişti. Johnson değil
di o zaman Eisenhower bunu en az Nikson'un 
karşılaması gerekirken o karşılamadı, Dışişleri 
Bakanı da karşılamadı, hattâ protokol müdürü 
dahi karşılamadı. Bu olayı sanıyorum içinizde 
bilen vardır. Ve sonra Eisenhower'le görüşmesi 
Devlet haysiyeti rencide eder haldeydi. O za
man Amerika'da Türkiye'yi küçümseme hare
keti almış yürümüştü. Bu Türkiye'den nasıl 
olur böyle mektup gelir diye Amerika'nın tep
kisi doğrudur. Ama bu defa 'mektubu ya
zan emperyalistlere karşı Türk haysiyetini 
kurtarma çabasında olan iki numaralı adam
dır. İşte bilmelidir ki, Türkiye Devleti bu 
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haysiyetsizliğe hiçbir zaman daha düşmiye-
eektir. Amerika'ya gidincede aynı Sayın Baş
bakana gerekli muameleyi yaptı. Demek ki, 
Amerika'da kabahat yok. Ona karşı davra
nanlarda kabahat. Ona karşı tutumumuzu 
iyi düzeltirsek Amerikalı da insanca hareket 
etmesini biliyor. işte kabahat yine görüyo
ruz bizim tutumumuzda. Biz tututumuzu 
düzeltmeliyiz, işte grupumuz bu görüşü her 
zaman savunmuş bugün de tekrar ediyor. 

Bir noktaya daha dokunuyoruz. Amerikan 
şirketleriyle Amerikan milletini aynı saya
mayız. Amerikan şirketi ile Amerikan milleti 
bir değildir. O halde şirketlerin kötülükle
rine tepki gösteriyorsak Amerikan milletine 
veya Amerikan Devletine karşı şeklinde yo
rumlamak şirketlerini Amerika'nın yerine koy
mak olur ki, bu yanlış bir mantıktır. 

NATO'ya ilişkin tutuma gelince : Ayrıla
lım demiyoruz. NATO'da reform istiyen de 
yalnız biz değiliz. Anlaşalım. NATO'da düzletme 
şeklinde söylediğimiz lâflar, Millî Birlik Grupu-
nun görüşleri asla NATO'dan ayrılalım anla
mına gelmemelidir. Bu konularda birbirimi
zin sözlerini anladık mı, millet de bizi anladı 
mı anlaşmamız kolaylaşır. 

Sayın arkadaşlarım, son yıllarda uluslar
arası kuruluşlarda beliren sorumsuz dav
ranışlar ve gevşeklikler, büyük devletlerin 
tutumlarındaki değişiklikler dünyada çok 
önemli gelişmelere yol açabilecek mahiyettir. 
Bu ölçüde önemli gelişmelere ve uyarıcı belir-
telere rağmen hâlâ bir Devlet bir tarikat mü
ritliği şeklinde inisiyatiften yoksun- politika
da ısrar edemez. Gelişmelere uymak zorun
dayız. Girdiğimiz ya da ilgimizin bulunduğu 
uluslararası sözleşmelerin sarsılmaması için 
tek başına fedakârlıklara rıza göstermek 
gerçekçi bir yol değildir. Bizim fedakâr
lığımızda ya da bizim sırtımızdan yaşıyacak 
düzenlerin savunulması bize düşmez, ittifak
lar, anlaşmalar ve her türlü düzenlere ve
receğimiz değerde ulusal yararlarımız ve ge
leceğimize olan etkisiyle katlanmamız gere
ken fedakârlıklar arasındaki denge esas ol
malıdır. Fedakârlıklardan daha çok, daha 
az yarar çıkaracak bir anlaşmada, bir dü
zende bulunmakta hiçbir millet fayda gör
mez. 

Üçüncü dünya devletleriyle ilişkilerimiz, 
ilişkileri geliştirmek de kesin bir tarafsızlığı 
gerektirmez. Onlarla iyi ilişkiler kurmak 
tarafsız olmak anlamına gelmez. 

özet olarak bu tabloda bloklar ve bloklar 
dışı devletleri kendi kapasiteleri ve bize 
etkileri ölçüsünde hesaba katmak dış poli
tikamızda esatir. 

Şimdi konuşmamızın SQII kısmını sunaca
ğım Millî Birlik Grupu son olarak teklif
lerini özet olarak sunacak. . 

1. Anlaşmalarda lehimize gerekli deği
şiklikleri istemeli ve anlaşmalar içinde de ki
şiliği -olan bağımısz ve ulusal çıkarlarımıza 
uyarlı bir politika izlemeliyiz. Bir anlaşma 
içinde bulunmak ona dâhil olanların bütün 
dâvalarını götürü desteklemek anlamına gel
mez. Fransa ile müttefik oluruz, ama Ku
zey - Afrika'daki insanları boğazlamasına ta
raftar olmamızı gerektirmez bu. işte biz bu 
-nolitikanm adına Atatürk politikası diyoruz. 
Kipriyano bile Atatürk politikasını taklide-
deceklerini söylerken biz de bundan kaçı
nanların amaçlarını .anlamak güçtür. Niye ka
çınıyoruz bundan1? O bunu çok zayıf zaman
da izledi, Türkiye çok zayıf iken. Bugün ise 
sanrım onu çok daha iyi uygulayabilecek 
haldeyiz. 

2. Amerika ile ilişkilerimiz : Bâzı Ameri-
nkan çevrelerinin hiç de yakışık almıyan alış
kanlıklarını düzelterek eşit hak sahibi ve kar
şılıklı yararlar esas alınmak üzere ittifak ve 
dostluk olmalıdır. Amerikalı dostlarımız Kıb
rıs'ın bizim için önemi Küba'nın onlar için olan 
öneminden az olmadığını anlalılar. Hele Viet
nam ile hiç kıyaslanamaz. Onlar orayı hiçbir 
anlaşmaya dayanmadan bombalarken bizim an
laşmalara dayanan haklarımızı kullanmamıza 
engel olamazlar, olmamalılar. Hiç olmazsa 
bundan böyle bu tip haksız tutumlardan Ame
rikalı dostlarımız vazgeçsinler. Amerikan şir
ketlerine ilişkin tutumumuzu • da anlayışla karşı
lamaklar. Kenedy kendi Senatolarında bile 
çok acı şekilde tenkid edilen, yerilen 
petrolcülerin iç politikayı dahi etkileme çaba
larında bulununca tepkilerimizi Amerikalılar 
anlayışla karşılamalıdırlar. Böyle bu gibile
rin haddini bilmez hareketlerini ve ekonomik 
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alandaki olumsuz etkilerini önliyeeek tedbir
leri almamızı yermeye hakları yoktur. Dost
luk bunu gerektirmez. Bu noktalarda anlaş
tığımız takdirde Türk - Amerikan dostluğu
nun eskisinden de kuvvetli olabilmesi için çok 
sebepler sayılabilir. 

3. Sovyet - Rusya ve Doğu Bloku : Rusya 
Stalin politikasını kesin olarak bıraktığı, üzerimiz
de hiçbir iddiada bulunmadığı, içişlerimize ve 
dış ilişkilerimize karışmadığını gösterdiği- sü
rece onunla ilişkilerimizi geliştirmek yararı-
mızadır. Bir coğrafi bütünlüğün zorunlukları 
vardır. Bir büyük devlete komşu olan Devlet 
bu şekilde aleyhte iddialar olmadıkça onunla 
düşmanca yaşamanın yerine iyi münasebet
ler içinde yaşamak akıllıca bir politikadır. 
Hiçbir önyargı olmadan fakat olayları ve 
davranışları gereği gibi değerlendirmenin 
dış politikada önemi büyüktür. Kremlin'in 
elini sıkmak, ya da Rusya'ya gidip gelmek 
veya oradan petrol almakla insan komünist 
olmaz. Ne ruble ve ne de dolar tutkusu ol
madan herkesin bize karşı tutumuna uyarlı bir 
politika izlemeliyiz. Bâzı kimseler Rusya'ya 
ve diğer bâzı kimselerde Amerika'ya sövmek 
için bahane aradığı gibi bâzı kimseler de 
bunlardan birinin hareketlerini yermeyi gü
nah sayıyor. Ne sövmek hırsı, ne kul -olmak 
tutkusunun Türk Politikasında yeri yoktur. 
Sonra şu gerçeği açıkça belirtmeliyiz ki güç
leri eşidolmıyan devletler tamamen birbir
lerine yaslanırlarsa daima zayıf olan zarar 
eder. Biz bu poitikayı savunurken Amerika'
nın kurucusu Cumhurbaşkanı George Washing-
ton'un her halde bizi uyarmak için olacak 
ki, geçen sene Amerikan Haberler Bürosunun 
bize gönderdiği broşüründen birkaç cümle 
söylemek isteriz; bana da gönderdi, her hal
de böyle konuşmalarda doğruyu bulalım diye 
Amerikan Haberler Bürosu bize gönderdi bu
nu. Diyor ki, Washington, biliyorsunuz George 
Washington Cumhurbaşkanı olması garantiy
ken dahi, büyük bir adamdır, adaylığını koy
muyor. Fakat bir veda mesajı milletine bı
rakıyor. Veda mesajında diyor ki, «Bir millete 
karşı aşırı tutku, diğer bir millete karşı 
aşırı düşmanlık bir milletin esir olması de
mektir.» Çünkü böyle bir politikayı güden bir 
millet bir tarafın her hareketini kötü, bir 
tarafın her hareketini iyi yorumlamak zorun

da kalır. Böyle bir memlekette bazan mem-
, leketin yararını savunanlar hain, memle

ketin aleyhindeki dâvaları savunanlar kahra
man olur. «Milletine yaptığı vasiyette böyle 
bir tutuma düşmeyin dış müdahaleler bir 
memleketin politikasının en tehlikelisidir di
yor.» İşte Amerikalı dostlarımıza diyoruz ki, 
George Washington'un size verdiği veda mesa
jına biz uyuyoruz, siz de uyun. 

4. Üçüncü dünya devletleri : Üçüncü dün
ya devletleriyle durumumuz çok iyi ilişkiler 
kurmaya elverişlidir. Gerçekçi bir politika 
ile bundan yararlanmalıyız. Bütün dış ilişki
lerde yarar - zarar dengesi ölüçülü olmalıdır. 
Üçüncü Karma Hükümet zamanında başlı-
yan ve o zaman da söyledik İkinci Dünya Sa
vaşından beri en doğru bir politikanın 1964 
te izlendiğini o zaman da söyledik, <o yılki po
litikanın gerçeklere uyduğu kanısındayız. 
Daha da geliştirilmelidir. Bunda gevşemeye yer 
verilmemelidir. 

5. Dış yardım. 
Bu konu da, dış politika yönünden üzerinde 

durulması gereken en önemli bir konudur. 
Belirttiğimiz genel politikaya uyarlı ve poli

tikamızı etkilemek amacı gütmiyen her dış yar
dım kabul edebiliriz. Bağımsızlığımızı etkiliyen 
hiçbir dış yardıma da taraftar değiliz. Böyle bir 
tutum için her türlü önyargıdan ve özel hesap
lardan arınmış bir anlayıştır, bugünkü ihtiyacı
mız. Eski hataları artık tekrar etmemeliyiz. Dış 
yardıma fazla umut bağlamanın da hatalı oldu
ğuna değinmek isteriz. Kalkınma hızımızın hele 
hızı % 6 ya % 7 den % 6 ya indirilmesi teklif
leri yabancıların bize yardımda gönülsüz davran
dıklarına ve nihayet aramızdaki farkı kapatmı-
yacak bir politikaya bizi zorlamalarına tanık ol
duğumuz şu anda bilelim ki, yalnız dış yardımla 
bu iş olmaz. Hakkımızda yok herkesi mutlaka 
yardıma zorlamaya, kendi iç kaynaklarımızın tü
münü harekete geçirmek uygun bir ülke yarat
mayı sağlıyacak bütün köklü tedbir ye reform
ları gerçekleştirmek milletçe gerekli fedakârlık 
ve çalışma seferberliğine ancak girmekle kal
kınabileceğimizin milletçe anlaşılması şarttır. 
Bu çok önemlidir, kalkınmanın yolu budur. 

Aldığımız her dış yardımı faiz ile birlikte 
ödiyeceğimizi ve çok ağır olan dış borç yükü
müzü daha da artırarak, gelecek kuşaklara dev-
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retme yerine fedakârlıklara bugünden katlan
manın çok daha bize yaraşan yüce bir tutum ol
duğunu belirtmek isteriz. Hele eskiden olduğu 
gibi dış yardımı iyi kullanamazsak ya da özel 
yararlara harcanarak millet yerine kişi zengin 
etme yoluna sapıiırsa, gelecek kuşaklara karşı 
büyük vebal altına gireriz. Taşıma su ile değir
men dönmez. Yorucu zahmetlere ortaklaşa feda
kârlıklara ve alın terine dayanmıyan kalkınma
nın tılsımını bulan devletler yoktur. Atatürk 
zamanında, bugün bir bakanlık bütçesiyle Ata
türk zamanında yapılanları hatırlıyoruz. Bu 
anlayış içinde ve kendi çabalarımızı bütünle-
ınekle ve politikacıların desteği ile millet bu 
yöne yönelirse başarılı sonuçlar alabiliriz. Bu 
anlayış içinde ve kendi çabalarımızı bütünlemek 
suretiyle dış yardıma biz de taraftarız. 

Sayın arkadaşlarım, 
Özel çıkarları ulusal çıkarlara üstün tutan 

pek az sayıda insan dışında hangi partiden olur
sa olsun, 32 milyon Türk'ün böyle bir tutumu 
benimsiyeeeğine ve kimsenin gölgesine girmeye 
ya da başkalarının dümen suyunda rahatlık 
aramaya tenezzül etmiyeceğine imanımız vardır. 
Yeni sorumlar, yeni durumlar -ve yeni gelişme
ler, yeni yöntemlerle ele alınmalıdır. .Liderler, 
hükümetler bu gerçeği herkesten önce sezmeli-
dir. İngiliz Başbakanı H. Wilson, der ki, «Li
derler enstrüman kullanan değil orkestrayı yö
neten insanlar olmalıdır.» İşte bu şekilde bir 
görüşle sorunlarımıza eğilmeliyiz. 

Sayın senatörler, 
Kıbrıs dolayısiyle geçirdiğimiz sınavdan çok 

kırık not alan dış politikamız üzerinde, açılan 
bu genel görüşmede durumu eleştiren ve teklif
lerimizi kapsıyan görüşlerimizi sunduk. 

Soğukkanlılıkla ve zekâmızı birbirimiz aley
hine değil de, İm önemli konuya yönelmede kul
lanırsak çok iyi sonuçlar alabileceğimize hattâ 
Kıbrıs buhranının bundan sonraki dönem için 
hayırlı bir uyarma halinde yardım alabileceği
ne eminiz. 

Bu anlayışla görüşmelerin esas yörüngesin
den ayrılıp kısır çekişmelere saptırılmamasmı 
çok rica ediyoruz. 

Millet Meclisinde başlıyan görüşmeler olgun 
ve yapıcı bir hava içinde iken hepimizdeki hoş-
nutlulnk büyüktü. Fakat birdenbire sertleşen 
vo Sayın Dışişleri Bakanının kısır bir yöne itti
ği duruma düşülmiyeceği umundundayız. Yalnız 

bir tutuma da değinmek istiyoruz. Böyle bir 
tutuma saparsak sevindireceğimiz Makarios ve 
Yunanistan, üzeceğimiz Kıbrıslı kardeşlerimiz 
ve şaşırtacağımız Türk Ulusundan bu genel gö
rüşmeyi teklif etmiş olmaktan millete karşı 
özür dilemek zorunda kalacağız. Buna fırsat 
verilmiyeceği inancındayız. 

Sayın arkadaşlarım, 
Yok ismet Paşa şunu yaptı, ya da Demire! 

şöyle söyledi, yok Çağlayangil Jamaika'dan al
dığı pasla kendi kalesine gol attı. Bugünkü du
rum iyidir, bundan önceki daha iyi idi, bilmem, 
aleyhte oy verenler kınamamak, x\merika ilk kez 
tuttuğu tezde yalnız başına kaldı ama yine bizim 
yanımızda idi gibi sözler çare değildir. 

En önemlisi de Kipriyanu ile Oirimikos'a 
bundan sonra kullanması için kendi resmî ağız
larımızdan verdiğimiz hediyelere yenilerinin ek
lenme cömertliğinde de bulunmıyalım. Böyle 
bir durumun . yaratılmamasmı Sayın A. P. ve 
Hükümetten başta olmak üzere bütün arkadaş
lardan rica ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Olaylara doğru teşhis koymak için birbiri

mizi suçlu göstermek ya da başkalarının ku
surlarına özür bulmak tehlikelidir. Karşrmızda-
kine zarar versin de memlekete zararını sonra 
düşünürüz mantığı dış politikada kullanılmama
lıdır. Bu ölçüde kötü sonucu hâlâ övmek de ha
talıdır. Yunanistan ve Makarios bayram ediyor 
bu kararda. Papandreu bunu kabul etmezler ga
liba diyor ve kaygılanılıyor. Bizde de övenler 
çıkıyorsa hatalıdır. Hele Amerika gibi, hakkı 
ve yetkisi yokken, durumdan başsorumlu olma 
rolünü kendiliğinden üzerine alan bir devleti,, 
'övmek yanlıştır. Başkalarını bu ölçüde savun
mak yerine kendi dâvalarımızda zekâmızı kul
lanmalıyız. Sen, ben kavgası ile, milleti oyala
maya da elbette hakkımız yoktur. Birbirimizle 
değil, olaylarla ve ciddî konularla boğuşmalı
yız. Hatır için ya da özel amaçlarla gerçeklerin 
kamu oyundan gizlenmesini istiyen hiçbir tutu
ma fırsat vermemeliyiz. Bazan dozajı kaçıra
rak birbirimizi suçlamak için hasımlara gerekçe 
verildiği de oluyor ki, bir örnek vermek istiyo
rum. 

Anlaşmaları ve iki cemaatin tezini kapsıyan 
ve Makarios ve onu destekliyen hiçbir belgeye 
atıf yapmıyan 4 Mart 1964 Kararını son genel 
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kurul kararı ile eş tutmak haksız ve yanlıştır. 
Son Assamble Kararından sözleşmelerden söz 
edilmiyor, iki cemaat yerine azınlık lâfı kulla
nılıyor ve Makarios'un Kahire'de kabul ettir
mekle, bayram ettiği teze atıf yapılıyor. Bu iki
si birbirine benzer mi? Onun için bunları benim
seyince zaten siz vaktiyle benimsemiştiniz biz 
de benimsedik diyecekler ve bize özür bulacak
lar. Bu ölçüde dâvamızı zedelemek yetmiyor
muş gibi, Kipriyanu ve Çirimikos'un söylediğin
den. de daha ileri giderek, Lozan Anlaşmasın
dan onlara dayanak ariyan beyandan da çok 
üzüldük. Lozan Anlaşmasının Kıbrısla ilgili 
16, 20 ve 21 nci maddelerini beraber okuyalım. 
Böyle bir dayanak yoktur ne Kipriyanu için ne 
Çirimikos için. 

20 nci madde. 
«Türkiye Britanya Hükümeti tarafından 

Kıbrıs'ın 5 Kasım .1914 te ilân olunan ilhakını 
tanıdığını beyan eder.» Kıbrıs'ı İngiltere'ye ver
mişiz. 

16 ııeı madde. 
«Türkiye işbu anlaşmada açıkça belirtilen 

sınırla i* dışındaki bütün, arazi üzerinde ve bu 
araziyle ilgili ve bu anlaşma ile üzerlerinde ken
di egemenlik hakkının tanınmış olan adalardan 
başka adalar üzerindeki bu arazi ve adaların 
kaderleri ilgililer tarafından tâyin edilmiş veya 
edilecektir. Her ne mahiyette olursa olsun, haiz 
olduğu bütün hak ve dayanaklarından feragat 
ettiğini beyan eder.» 

Elbette hudutlar dışında kalmış her türlü 
haklarından feragat etmiş. Tabiî bir şey bu. 
Hakları bulunan Hatay ve Musul hakkında hü
kümler var. Öbürlerinden elbette fedekârlık et
miş, düşmüş. Şu cümleyi alıyor Çirimikos, bi
zim kürsüde yanlış konuşuluyor, bakın ne di
yor: «Bu arazi ve adaların kaderleri ilgililer tara
fından tâyin edilmiş veya edilecektir.» Şimdi bu
rada da Çirimikos kendini ilgili görüyor, Türk 
Devletini ilgili görmüyor. Şimdi ilgili ne ba
kımdan Çirimikos'tur1? İngiltere'ye verilmiş ora
da ayrı ayrı yaşı yan halk var mı, konu konu
şulunca halkı ilgilendiriyor mu? Şimdi bakın 
21 nci maddenin son fıkrası tersine Türkiye'nin 
Ada ile ilgisini kesin olarak tesbit ediyor. Oku-
yoıum. 

Madde 21. — Kıbrıs Hükümeti Türkiye Hü
kümetinin muvafakati olmaksızın uyrukluğun

dan başka bir uyrukluk kazanmış olan kimse
lere İngiltere uyrukluluğundan yararlanmak 
kaçınmak yetkisini haiz olacaktır.» 

Her ne şekilde olursa olsun Türk Hükümeti
nin muvafakati olmaksızın sözü var mı içinde, 
demek ki Kıbrısla ilgisi olduğu bu cümlede söy
leniyor. Her hangi bir şekilde Türk Hükümeti
nin muvafakati olmaksızın sözü Kıbrıs uyruk
luları hakkında kullanılıyor. Bütün bunları bı
rakıyorum. Yunanistan kendini nasıl ilgili gös
terebiliyor da Kıbrıs için Türkiye ilgili göster
miyor? Veren Türkiye onun cemaati varsa Tür
kiye'nin de cemaati var. Türkiye'nin kıyı başın
da duruyor. Yunanistan'ın bu mantığını biz sa
vunamayız. Bağımsız Türk Devletinin temeli 
olan Lozan Anlaşmasından Yunanistan'ın çı
karmak istediği, Çirimikos'un kullanmak iste
diği hükümlere biz gerekçe veremeyiz. Birbiri
mizi kusurlu göstermek için hasımlara gerekçe 
vermek tehlikeli oluyor. İnönü, Ürgüplü, De-
mirel Hükümetlerinin hepsi de bizim hükümet-
lerimizdir. Onların yönettiği Türkiye'nin Dışiş
leri Bakanı olan Sayın Çağlayangil'in bu ten-
kidlerimizi, iyi anlıyaeağını iyi karşılıyacağmı 
umarız. İnsanların siyasal sorumlulukları ko
nuşmalarım çok sınırlar. Bir vatandaş, bir se
natör, bir bakan ve hattâ bir Dışişleri Bakanı 
çok sınırlı konuşmaya zorunlu hale gelmiş olur. 

Sayın arkadaşlarım, Makarios, ya da Yu
nanlılara, ilerde aleyhimizde kullanacakları 
kozları vermek yahutta «İşte Türkler birbirle
rine düştüler. Bize yardımı olacak çok şeyler 
söylediler. Öyle kızdığımız kadar fena adamlar 
değildir Türkler. Bakın işimizi nasıl kolaylaş
tırıp bize yardım ediyorlar» dedirtirsek bunun 
vebali büyük olur. 

Gözü yaşlı Kıbrıslı kardeşlerimize umut ver
meye ve gözleri bizde olan milletimizde de ne 
yapmamız gerektiği hususunda kesin kanılar 
yaratmaya mecburuz. 

Hele, yenilgenin moral ve psikolojik tepki
lerinden olan suçu başkasına aktarmaya çalışır
ken, Dışişleri mensuplarına yönelen sözler çok 
üzücü olmaktadır. 

Dışişleri mensuplarına saldırmak, nedense 
uzun yıllardır sürüp gelen politikacı hatalarını, 
burada kendilerini savunma hakkı olmıyan ve 
memurluk statüsü içinde susmak durumunda 

| olanlara, yüklemek çok insafsızlık olur. Her bi-
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ri birkaç dil bilen ve iyi öğrenimi olan politika
cıların isabetli kararlarını başarı ile uygulıya-
e; ı ki arını gösteren bu teknik' elemanları suçla
ma hevesine asla kapılmamalıdır. Hele, ithal 
personeli ile onları değiştirmek gibi çılgınlıkla
ra varıncaya kadar söylenen ve yazılarını karşı
lıksız bırakan hükümeti kusurlu buluruz. 

Başkalarını savunup, içerdeki rakiplerimizi 
vurmak tutkusu dış politikamızın teknik ele
manlarına yayılırsa, bundan kim kazançlı çıkar. 

Sonra, sanki her şeyimiz yolunda yürütülü
yor da, hattâ bu sözleri söyliyenler örnek şekil
de, hareket ediyor da, sadece Dışişleri mensup
ları kusurlu. 

Tekrar tekrar üzerinde duruyoruz. Konu
muz, bir C. H. P. ve A. P. yarışması ya da han
gisinin daha az kusurlu olduğunu belirtmek de
ğildir. Biri diğerini daha çok kabahatli bulma
dan medet ummamalıdır, bu partiler. Birbirimize 
düşmekten yararlanmak istiyenlerin pusuda 
beklediğini tekrar tekrar söylüyoruz. Dünya bi
zi dikkatle izlerken, milletimiz de, Kıbrıs dâva
sının ve dış politikamızın tümünün aldığı kötü 
notu nasıl düzelteceğimizi merak ve hattâ he
yecanla beklemektedir. 

Sayın arkadaşlarım, 
M. B. G. olarak Kıbrıs politikamızdaki hata

ları, çözüm yolunu Türk - Yunan ilişkilerinin 
mahiyetini ve genel dış politikamızın niteliğini 
belirtmeye çalıştık, çözüm diye düşündükleri
mizi de belirttik. 

Tartışma ve görüşlerimiz lütfen bu konulara 
y önelsin. 

Geçmişe değil, geleceğe çözüm arıyalım. Özel
likle Sayın Bakandan bunu rica ediyoruz. 

B. M. lerdeki oy cambazlığından yakınmalar
da bulunulurken, Millet Meclisinde de ona 
benzer bir şeyler olduğundan, yüce kurulumuz
dan bir ricada bulunacağız. 

Olgun görüşleri ile en iyi kararların alın
masına ışık tutacağından şüphe etmediğimiz Yü
ce Kurulunuzda böyle bir sonuçla görülmeleri 
kapatmamasını temenni ederiz. 

Sayın Bakanı dinledikten sonra, onun görüş
lerini paylaşıp paylaşmadığımızı, nedenleri ile 
birlikte belirtecek ve yine çözüm bulma amacı 
ile, görüşlerimizi sunacağız. Umarız ki Sayın 
Bakan, ve ondan sonra da, yine iktidar partisi
nin bir sözcüsü ile perçinlenen tek yönlü bir 
kapanışla görüşmeler sona ermez. 

Yurttaş da «Senatonun görüşleri belirdi. 
Hükümetin tutumuna esas olacak düşüncelere kar
şı tezler açıklandı» kanısına vardıktan sonra, isa
betli yargılara ulaşabilsin. Bu şekilde yaratıla
cak ortak kanılara göre Hükümete sağlanacak 
destek güven verici olabilir. 

Bugünkü nazik durumda, Hükümetimizi, bir
lik halinde desteklemenin önemi çok büyüktür. 
M. B. Grupuna konularda yurdun yararına ola
cak görüşleri ve tutumu açıklık kazanacak Hü
kümeti, desteklemeye kararlıdır. 

Hükümetin de politikasını bilerek sağlanacak 
bir Parlâmento ve kamu oyu desteğini takdir 
edeceği inancındayız. Bu ancak biz Sayın Ba
kan ve Sayın A. Partisini bilimsel yöntemlerle 
yürütülen ve zamanımızın gerçekleri karşısında 
dış politikamızın bütün anakonularına çözüm ge
tirmeye yarıyacak şekilde bir görüş alış - verişine 
davet ediyoruz. Görüşmeleri mümkün olduğu 
kadar verimli olabilmesi için bâzı açık ve kesin 
sorularımızı da sunacağız. 

1. Kıbrıs, için bundan sonraki, dönemde te
zimiz ne olacaktır! 

2. Olup bittileri gecikmeden karşılıyacak 
şekilde Hükümet, İnönü Hükümetlerinin 
B. M. M. den aldığı yetkiyi alacak mı? Yoksa 
o yetkinin şimdi de geçerli olduğu görüşünde 
midir? Biz Hükümetin böyle bir yetkisi olma
sını gerekli görüyoruz ve bunu destekleme kara
rındayız. 

3. Yunanistan'la ilişkilerimiz yönünden ; 
a) Uyrukluların gönderilmesinde Hükümet 

ne düşünüyor. 
b) Patrikhanenin belirttiğimiz tutumunu. 

düzeltecek ne gibi tedbirler düşünüyor? 
o) Amerikan Dışişleri Bakan Yaıdımcısının 

bir senatörün mektubuna verdiği ve tamamen 
tek taraflı bir görüşü belirten, onun politik tu
tumunu bilmezlikten gelen cevabından ötürü 
Amerikan Hükümeti nezdinde bir teşebbüsü var 
mıdır? 

4. Amerikan Elçisinin dün verdiği beyan 
hakkında ne düşünüyor? Bu beyan bizi çok 
üzmüştür. Amerikan'da bir haber çıkıyor Ame
rikan Büyükelçisi Dışişleri Bakanını görüyor, 
çıkınca da beyanda bulunuyor. Sanırını ki Hü
kümetin de aleyhine bir durumdur bu. Hükü
metin de bundan en az bizim kadar üzülmesi 
gerekir. Bir Büyükelçinin iç politika konusuna 
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bu derece angaje olması, ve metnini bildiğimiz I 
mektuba rağmen bu beyanda bulunmasına karşı 
Hükümetin tutumunu öğrenmek istiyorum. 

5. NATO ile ilgili olarak, 
a) NATO dan bir kısım kuvveti geri çeke- | 

rek, ulusal amaçlara, göre kullanmak üzere, teş- ] 
kil ve denetimini Hükümet düşünüyor mu? S 

b) Savar-; sanayiini kendi ihtiyaçlarımıza 
göre düzenlemede bir tedbir alma niyetinde mi
dir? 

e.) Ulusal ve askerî sırlarımızın NATO yo- j 
luyla dışarıya sızmasını onliyceek tedbir'er dü- ; 
şün.üyor mu Hüküm et ? 

6. Üçüncü Dünya devletleriyle ve ö>e!likle j 
Orta - Doğu ve Arap memleketleriyle ekonomik, 
kültürel ve politik ilişkileri geliştirmeye1 kararlı I 
mıdır? • J 

7. .Ru'-ya ve Doğu Bloku ülkeleriyle ilişki- i 
{•erimiz yönünden ne düşünülüyor? i 

6 . 1 . 1966 O : 1 

Bu sorularımıza mümkün görüldüğü ölçüd» 
ve sakıncalı kabul edilmiyen sınırlar içinde kar
şılıklar verilmesini önemle rica ediyoruz. 

Düşünce, teklif, görüş ve sorularımızda be-
lirtiğimiz amaçların Sayın Hükümet ve iktidar 
partisi tarafından anlayışla karşılanacağı ve 
bu. suretle genel görüşmenin hayırlı sonuçlar 
alınrnasına yardım edeceği düşüncesi ile M. B. G. 
n-'lma hepinizi saygılarımla selâmların. (Şiddetli 
alkışlar.) 

BAŞKAN —• Sayın senatörler, genel görüş
me üzerinde birçok sayın senatör söz istemiştir. 
Zaman da oklukça gecikmiş bulunuyor. Bu se
beple Birleşime saat 19.30 da devam etmek üzere 
ara verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 19.30 da toplanmak üzere Oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

• * • 
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ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Saym üyelerin yerlerini alma
larını rica edeceğim. 

Birleşime devam ediyoruz. Bundan evvelki 

birleşimde Cumhuriyet Senatosunda son gün 
olması hasebiyle kendiliğinden kanunlaşacak bir 
kanunun müzakeresi öngörülmüştür. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Gece öğretimi yapan Ankara Üniversi
tesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ek ücret verilmesine dair kanım tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/61, Cumhuriyet Senatosu 1/617) (S. Sayısı : 
740) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi 

'Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer perso
neline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı, 
basılmış ve üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

7 Ocak 1966 tarihinde müddetinin biteceği 
cihetle, gelen kâğıtlardan gündeme alınarak, ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

M. Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısının gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1). 740 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Eaporun okunması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Okun
maması kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen?.. 
Sayın Ömer Ucuzal buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tümü ü/erinde 
ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, saygı değer arkadaşlarım; 

Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üye
leriyle öğretim yardımcılarına ve diğer perso
neline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı 
üzerinde şahsım adnıa söz almış bulunmakta
yım. 

Aziz arkadaşlarım, kanun tasarısı her bakım
dan şükranla karşılanacak ehemmiyet ve vüsat 
taşıyan mühim bir dâvanın kısmen de olsa yeri
ne getirilmesine matuftur. Yeri gelince, mille
timizin % 70 inin hâlâ okur - yazar olmadığını 
içimiz yana yana ifade ederiz. Yeri gelir orta 
öğretimi bilhassa öğretmen sıkıtısını üzülerek 
ifade ederiz. Mevcut durumu ıslah ve inkişaf 
yerine eski hali devam ettirme yolunda devam 
edersek yıldan yıla artan, nüfusumuz muvace
hesinde ıstırap ve üzüntülerimiz bir kat daha 
artacaktır. Umumi durum bu manzara ile kar
şımızda duruken bir taraftan da binbir sıkıntı 
meşakkat ve üzüntülere göğüs gererek evlâtla
rına daha iyi istikbal temin etmek için fedakâr
lıklara katlanan anne ve babaları bir taraftan 
da kendi geleceklerini iyi hazırlamak, memleket 
ve millete daha faydalı olabilmek için çaba 
sarf eden, tahsilini lisede tamamlayıp üniver
site basamağına basmak için binlerce gencin 
aylardan beri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
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- Coğrafya Fakültesi önünde mahzun, üzüntülü 
ve karamsar bir ruh haleti içinde asılacak lis
telerde isimlerinin ilânını beklerken çektikleri 
heyecem hep beraber yaşamamaya imkân .yok
tur. Binasının cephesine taşlar oyulmak sure
tiyle hâk edilen Büyük Atamızın «Hayatta en 
hakikî mürşit ilimdir» vecibesinden ilham alan 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi profesör ve 
yardımcıları ve idarecilerine burada minnet ve 
şükranlarımı arz etmekten bahtiyarlık duyarım. 
Aldıkları asil kararla dokuz yüz genci, dokuz 
yüz aileyi bağırlarına basmak için elbette büyük 
gayret ve fedakârlığı göze almışlardır. 

Dokuz yüz aile ve gencin duyduğu sevinci 
hep beraber paylaşırken imkânları mevcudolau 
diğer fakülte ve üniversitelerimizin de bu şeref
te payları olmasını yürekten diler, program
larında yeni üniversiteler açılmasına yer veren 
Muhterem Hükümetimizin önümüzdeki ders yı
lında üniversite için Temel Kuruluş kanun ta
sarısı Yüce Meclislere verilmiş olan Anadolu 
Üniversitesinin Eskişehir'de açılması için imkân
ların sağlanmasını beklerken tekrar Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
nin, sayın profesörlerine, yardımcılarına ve per
soneline şükran ve basarılar temennimi arz ile 
kanun tasarısının tasviplerinize mazhar olmasını 
diler Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım; Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
sinin gece öğretimi yapmasını temin edecek ka
nun tasarısı şüphesiz ki, bir zaruretin icabıdır 
ve şüphesiz ki, şükranla karşılanacak bir teşeb
büstür. Ancak burada karşımıza iki problem çı
ka.-. Bunlar üzerinde durmak lâzımgelir. Ana
yasanın fırsat eşitliği bu vesileyle ifadesi lâzım-
gelen bir husustur, üniversitelerimizde giriş için 
test usulü kabul edilmiş bulunmaktadır. Devlet 
bütün öğretim safhalarında mecburi öğretimin 
dışında olan hususlarda çeşitli imkânları sağla
makla görevli ve ödevli bulunmaktadır. Art
vin'deki, Karaköse'deki, Erzurum ve Kars'taki 
liseyi bitiren talebe ile Galatasaray'ı, Ankara 
Kolejini bitiren lise talebeleri aynı test usulüne 
tabi tutulmakta ve Devlet kendilerine demek
tedir ki; Artvin, Ağrı, Kars liselerini bitiren 
gençler, siz Galatasaray! bitiren gençlerle aynı 

teste tabi tutulacaksınız. Alacağınız puvanlara 
göre üniversitelere devam edeceksiniz. Kars'ta, 
Ağrı'da, Artvin'de, Erzurum'da boş geçen ders. 
saatleriyle öğretimi üzerine alan öğretmenin ki
fayet ve onların kabiliyetleri ve onların öğret
medeki sanatları bir tarafa lâyıkı veçhile öğ
retmenler bulundurmamaktayız. Aynı imkân
ları sağlamadığımız ve hattâ boş geçen saatleri 
bulunan ve bir ders yılı içerisinde felsefe dersi-

, ne dahi hoca bulundurmadığımız liselerden me
zun olan talebelerle bütün imkânlara sahibolan 
talebeleri aynı usule tabi tutuyoruz ve onlara 
üniversiteye aynı şartlarla gireceksiniz diyoruz. 
Meselâ bu sene test imtihanlarında kazanma 
oranlarını nazarı itibara alırsanız cidden hay
retle karşılanacak manzaralarla karşı karşıya 
geleceksiniz. 

Meselâ Kars lisesinden mezun olan 600 tale
beden ancak iki kişi test imtihanını kazandığı 

r ve fakat Ankara Kolejinden mezun olanların 
yüzde yüzü başarı gösterdiğini, Galatasaray Li
sesinin başarı nisbeti yüzde 90 m üzerinde, ol
duğunu ve Ankara Gazi Lisesinin başarısı, Ata
türk Lisesinin başarısı yüzde 90 m üzerinde ol
duğunu gördüğümüz zaman Anayasanın fırsat 
eşitliği prensibi ile gerçekten karşı karşıya bu
lunuruz. Buna imkân yoktur. Çünkü birisinde 
öğretmenleri çoktur, yeterli öğretmen vardır. 
Öbür taraftakilere Devlet tyeterli derecede iyi 
niteliklere haiz öğretmeni gönderememektedir. 
O halele testte bir usul bulmaya mecburuz. Çün
kü ortada bu testte muvaffak olamıyan dokuz 
yüz kişi var. Şayet testte baraj usulü olmasay
dı, belki giriş şartları başka olsaydı dokuz yüz 
Anadolu lisesinden gelen genç için de bir baş
kaları için de bu imkân açılmış olacaktı. Dikkat 
buyurursanız bu imkândan istifade edecek do-
kuzyüz genç münhasıran Anadolu'nun ücra li
sesinden gelenlerdir. Demekki Anayasanın tüm 
olarak derpiş ettiği fırsat eşitliğinden istifade 
edenlerle etmiyenler karşı karşıya geliyor, bu 
sebeple bir yolunu bulmaya mecburuz. Bu bir 
çözüm yoludur. Niye çözüm yoludur ? Testte pu-
vanı yüzde 80, yüzde 47 ye kadar gelenlere im
kân veriliyor, ama aslolan bu test usulünde 
Anayasanın derpiş ettiği fırsat eşitliği var mı
dır, yok mudur? İşte mesele burada. Bu imkânı 
sağlamalı. Bu yolu nasıl bulacağız, mühim olan 
budur. Bu yolu bulmaktır. Anayasanın fırsat 
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eşitliğini temin etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
vesileyle bunu ifade edeceğiz, bir. 

Diğeri de, ne oluyor? Bir tek fakülteye 900 
kişilik bir imkân sağlanıyor, gece tedrisatiyle. 
Nedir bu? Bir bakıma 900 gencin, kendi irade
lerinin ve arzularının dışında muayyen bir fa
kültede okumak mecburiyetidir. Bir tek üniver
sitenin bir tek fakültesinde yapılırsa irade ser
bestisi yoktur. Mecbur kılıyoruz. Hani üniver
sitelere dağıtılma fen, meslek kollarına daha 
çok imkân sağlama yolundaki görüşlerle arzula
rın dışında şimdi bir tek üniversitenin tek bir 
fakültesinin bu imkânları sağlaması ve gece öğ
retimi yapması demek sadece bir branşa arzu 
dışında yöneltmek demektir. Bu da fırsat eşit
liği imkânlarının dışındadır. Bu nihayet bir za
ruretin icabıdır, şükranla karşılanması lâzım
dır ama hal çaresi değildir ve bir yol değildir. 
Çarelerinin çarelerini vakti zamanında bulmak 
mecburiyetindeyiz. Bunu ifade etmek istiyorum. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı ilerde plânlı olarak 
bu hususlarda neler yapılması lâzımgeldiği yo
lunda aydınlatıcı malûmat verirlerse kendileri
ne müteşekkir kalırız. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, mevzu müzakere kanun tasa
rısı memlekette muhtacolduğumuz bir ihtiyacın 
cevabıdır. Üniversite muhtariyeti karşısında 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi yetkililerinin 
vermiş olduğu bu karar, Hükümetin bu karar 
icaplarını yerine getirmek üzere getirdiği bir 
kanunla tamamlanmaktadır. Öğretim başlamış
tır. Diğer bütün memleketlerde gece öğretimi 
mevcuttur ve tahsil imkânını geniş mânada sağ
lamaktadır. Bu bizde, üniversite hayatımızda 
atılan ilk adımı şükranla karşılarız. Gönlümüz 
ister ki, bu fakültenin aldığı karar gibi fen ko
lundaki kısımlar da kararlar almak suretiyle 
memleketin asıl ihtiyacı ve boşluğunu gidermek 
için icabeden kısımlar da, fen kısımları da bu 
kararı alsınlar. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesinin aldığı kararı tekraren şükranla karşı
lar, Hükümetin bu hususta gösterdiği hassasi
yeti burada yine şükranla yâdederim. Gönlü
müz ister ki, fen kısımlarına da bunun teşmili, 
üniversitenin her koluna da bunun yapılması ve 
fakat bâzı zaruretlerin de göz önünde tutulma

sıdır. Ankara Hukuk Fakültesi 1961 yılında al
dığı bir kararı Maarif Bakanlığına bildirmiş ve 
fakat hâlâ bir cevabalamadığmdan yakınmakta
dır. Kendileri çift tedrisat yapmak suretiyle 
mevcut öğretim görevlileri kadrosuyla bir gece 
eğitimine gitmek imkânından mahrum oldukla
rını beyan etmektedirler. Ve fakat buna muka
bil Konya'da kurulacak bir hukuk fakültesini 
mevcut imkânlariyle yedi yıl gibi bir müddetle 
destekleyip orada tedris için muhtacolunan öğ
retim üyeleri yani asistanlar ders verecek du
ruma gelinceye kadar yedi sene gibi bir müd
det bu yüke tahammül etmeyi kararlaştırmış 
bulunmaktadır. Üniversiteleri açmak kolay ve 
fakat öğretim görevlilerini, öğretim üyelerini 
yetiştirmek ihtiyaca cevap verecek şekilde ye
tiştirmek güç. Bu itibarla gece tedrisatını teş
vik eden bugünkü durumla bunu destekiiyen 
Hükümetin bütün öğretim kadrolarında olduğu 
gibi üniversite öğretim kadrolarının da gerekli 
şekilde yetişmelerine bu ihtiyacı karşılıyacak 
şekilde işlerin düzenlenmesine ihtiyacı olduğu 
kanısındayız. 

Biraz evvel kıymetli arkadaşım test usulleri 
üzerinde durdular. Kanaatimce gece öğretimi 
mevzuu ile üniversiteye giriş için tatbik edilen 
usullerin şu anda müzakeresinin yerinde olduğu 
kanısında değilim. Mesele ihtiyaca cevap ver
mek, noksanları tesbi't etmek, Anayasanın ha
kiki gayesi olan okuma ve yüksek tahsil yap
ma imkânlarını gerçekleştirecek vasatı yarat
maktır. Ve yine ümidederiz ki, memleket maa
rif politikasında iş sektörlerinin Türkiye'deki 
alacağı istikamete göre hem normal tedris sis
temlerini, hem de üniversitelere konacak gece 
sistemlerine kadar Türkiye'nin kaymakta oldu
ğu iş sektörlerine muvazi tedris ve imkân usulü 
getirebilsinler. 1865 ile 1965 i karşılaştırdığı
mız zaman iş sektörlerinin ne kadar kaygın ol
duğunu, 1800 küsurdan yüzde 75 ziraat sektö
rünün bugün Türkiye'de dahi yüzde 30 a kadar 
azaldığını, bunun yanında fen, tatbikat, kimya 
gibi müspet ilimler asahasında çok daha büyük 
ihtiyaçların doğduğunu bu vesile ile tekraren 
arzı bir zaruret olarak kabul edip beyan etmek
teyim. Binaenaleyh, gerek mezkûr Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesinin aldığı kararla ve 
onu derhal destekiiyen Hükümeti de bu karar
ları ile şayanı takdir bulur hepinize dinlediği-
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niz için hürmetlerimi arz eder, huzurunuzdan 
saygı ile ayrılırım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt, buyuran. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben Sırrı Atalay arka
daşımızın alınacak öğrencilerin test imtihanın
da muayyen mıntakalardakr talebenin yapıla
cak testi ayrı ayrı veyahut onların mevcut za
ruret ve ihtiyaçlarına göre yapılmasını ileri 
sürmesi hususuna takılmak üzere geldim, mua
rız olduğum için geldim. Şimdi üniversite de
mek, öğretmen demektir, hoca demektir. Şimdi 
ihtiyaç, zaruret karşısında Ankara Üniversitesi 
bir gece öğretimi açıyor ve hakikaten oradaki 
profesörler büyük bir fedakârlıkla gece de Türk 
gençlerini yetiştirmeye çalışacaklardır. 

Sırrı Atalay der ki, böyle açılan üniversite
lerde tek şubeler açılıyor ve oraya giden çocuk
lar bu tek şubelere gitmeye mecbur kalıyorlar. 
Meselâ yalnız hukuk şubesine, meselâ yalnız ta
rih şubesine. Başka yapılacak şey var mı? Ko
lay mı bir üniversiteyi tesis etmek*? Kolay mı
dır bu üniversitenin bütün şubelerine hoca bul
mak ve tedrisatına devam etmek? Böyle bağlı
yacaktır. Bu bakımdan müsamahakar davran
mak ve böyle başlıyan üniversitelere teşekkürle 
mukabele etmek bir borçtur. Böyle olması da 
lâzımdır. Muhtelif şehirler için muhtelif test im
tihanı açmak, Kars lisesinden çıkanlar için ayrı 
bir test, Galatasaray Lisesinden çıkanlar için 
ayrı bir test, Urfa lisesinden çıkanlar için ayrı 
bir imtihan usulü kabul edip, bu öğrencileri 
üniversitelere almak sistemi dünyada hiçbir yer
de görülmüş bir şey değildir. Türkiye de üniver
siteden bir adam mezun olur, üniversiteye gi
rer, o hakka sahiptir. O hakka sahibolmıyacak 
olan talebe ister Kars'ta olsun, ister Urfa'da ol
sun, ister İstanbul'da olsun, o ilmî müktesebata 
sahip değilse, üniversiteye giremez. Üniversite
ye girip de, üniversite mezunu olmak sıfatını 
haiz olacaksa bu imtihanları vermek mecburiye
tindedir. Binaenaleyh orası için ayrı bir imti
han tarzı, başka yer için ayrı bir imtihan tarzı 
açmaya imkân yoktur. Böyle bir noktai naza
rı da tervice imkân mevcudolmadığını bildir
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde başka 
görüşmek istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. İve
dilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek 

ücret verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Gece öğretimi yapan Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
öğretim üyelerinden gece okutulan derst yapı
lan seminer ve uygulamaların beher saati için, 
profesörlere 100 (yüz), doçentlere 75 (yetmiş-
beş), öğretim yardımcılarından, öğretim görev
lilerine 60 (altmış), okutman, uzman ve tercü-
mecilerle asistanlara da 50 (elli) şer lira fazla 
çalışma ücreti verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen üniversite 
öğretim üyeleriyle öğretim yardımcılarına öden
mekte olan ücretler, üniversite tazminatına ha
lel getirmiyeceği gibi, bu görevleri dolayısiyle 
alacakları ücretlerin hakkında da 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
tiyen sayın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oyları
nıza sımuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın üyelerin daha evvel işaret buyurmala
rını rica edeceğim. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinin yaptığı gece öğ
retimi hizmetinden dolayı Dekana ayrıca 600 
(altıyüz), Fakülte Sekreterine 500 (beşyüz), 
şeflere 450 (dörtyüzelli), memurlara 400 (dört-
yüz) ve hizmetlilere de aylık ücretlerine ek ola
rak 300 (üçyüz) er lira fazla çalışma ücreti ve
rilir. 

Bu kanun gereğince çalıştırılacak şef sayısı 
(4) ü, memur sayısı (35) i ve hizmetli sayısı da 
(35) i geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, kanunun lüzumu 
hakkında hiçbir şey söyliyeeek değilim. Kanun 
hakikaten memleketimiz için yararlı olacaktır. 
Birinci maddede hiçbir muhalefetim yoktur. Re
yimi de vermiş bulunuyorum. Kanunun maksa
dı gece ders veren öğretim üyelerine bir tazmi-

— 432 — 



O. Senatosu B : 27 6 . 1 . 1966 O : 2 

nat verilmesidir. Ve beher saat içinde profesör
lere 100 lira, doçentlere 75 lira diğer öğretim 
görevlilerine de 60 lira verilecektir. Buna karşı 
bir şey söylenemez Ama ikinci madde bir hiz
met karşılığı olduğunu gösterir bu ifadeyi ihti
va etmiyor. Seyyanen fakültenin bütün memur
larına gece gelsin veya gelmesin, vazife görsün 
veya görmesin, ders versin veya vermesin behe
mehal bunlara muayyen bir para verilmesini bu 
ikinci madde istihdaf ediyor. Buna insan biraz 
rıza gösteremiyor. Dekana diyorsunuz 600 lira, 
fakülte sekreterine 500 lira, şeflere 450 şer lira, 
memurlara 400 lira... Peki, bizim personel ka
nunları ve saire, bunlar ne oluyor ? Binaenaleyh, 
ben diyorum ki, Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesinde gece hizmetlerinin 
ifasında şahsan bulunan dekan ve saire me
murlar varsa, evet onlara bu miktar üzerinden 
bir para verilsin, ama hiçbir vazife görmemiş, 
dekan gece evde oturmuş, diğer memurlar hiç 
gelmemiş, bunlar da seyyanen, saatte 100 er lira 
veriliyor, bu adamları niye mahrum kalsın, bun
lara da beşer, onar kuruş verelim zihniyetiyle 
bu madde getiriliyorsa, buna hiçbirimizin mu
vafık rey vereceğini tahmin etmiyorum. Bu ba
kımdan ben bu maddenin demincek arz ettiğim 
gibi hizmetin ifasında şahsan bulunmak kaydı
nın maddeye ilâvesini arz ve teklif ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. Komisyon sözcüsü 
Sayın Ege, buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, Sa
yın Ekrem Özden arkadaşımı dikkatle dinledim. 
Meselenin üzerinde hassasiyet gösterip durması 
hakikaten mevzua vermiş oldukları ehemmiyeti 
gösterir. Ancak biz de kendileri gibi bu gece ted
risatının ne maksatla olduğunu ve niçin yapıldı
ğını tetkik ederken, Sayın Bakanı, Sayın Rek
törü ve Sayın Dekanı komisyonumuza davet et
tik, meseleyi sadece maddelerin dar sınırı içeri
sinde değil genel olarak gece öğretimi hakkında 
ne düşündüklerini ve bu başlangıcın nereye gö
türülmek istendiğini kendilerinden sualler sor-
mak yoliyle cevaplar aldık ve tatmin olunduk. 

Muhterem arkadaşlarımız, mesele şudur: As-
hnda bu bir başlangıçtır. Yalnız Ankara'da An
kara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi değil, diğer fakülteler, bilhassa teknik ve 
fen fakültelerinin iştirak edebileceği İstanbul 
•/e İzmir'de velhasıl Türkiye'nin Üniversite ve fa
külte bulunan her vilâyetinde bir gece öğretimi
ne başlanılması için Millî Eğitim Bakanlığı ile 
üniversiteler arasındaki anlaşmanın ilk adımıdır. 
Bu bakımdan hakikaten takdire değer ve bu adım 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ki, Yüce Ata
türk'ün veciz ifadesini alnında taşıyan bu fakül
teden başlanılmış olması bir fali hayır sayılmalı
dır. Yoksa aslında efendim niçin bu fakülte böy
le bir gece öğretimine başlıyor da, diğer fakülte
ler başlamıyor acaba onlar başlamıyacak mı şek
lindeki sorular ve kafamızda düğümlenen istif
hamlar yerindedir. Bunları çözdüğümüz zaman, 
yani ilgililerle temas ettiğimiz zaman aldığımız 
cevaplar gayet mukni ve gelecek yıllar inşallah 
senelerdir okula... 

BAŞKAN — Sayın Ege, gerekçenin Heyeti 
Umum iyeye arzını rica ederiz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Oraya geleceğim. Çünkü çok ilgili efendim. 
Yani burada Sayın Özden buyurdular ki, acaba 
'bu ilgili vazifelilerin, profesör, doçent ve öğretim 
görevlilerinin dışında olan kişiler için ayrıca 
kendilerine bir imkân mı temin edilmek düşünül
müştür, şeklinde bir soru ve arkadaşımın haklı 
olarak böyle bir düşünce kafasına gelmiş oiabi-
Mr Bunu giderebilmek için biraz daha geniş bir 
izaha giriştim. Şimdi aynı noktaya geliyorum. 
Efendim gece üniversitesi ve yüksek okullarda 
gece öğretimi başladığı takdirde bu iş hattâ ge
ce tedrisatı yapanlarla gündüz tedrisatı yapan
ları ayırmak yollarına gidilerek rektörlerine de
kanlarına varıncaya kadar ikiye ayırmak imkân
larını düşünmektedirler. Onun için bu şekilde 
bir başlangıçta zaten ikinci maddede dikkat bu-
yurulursa, fakültenin diyor, yaptığı gece öğreti
minden dolayı yani gece bizzat öğretim yapılma
dı dolayısiyle dekan ve vazifeli olanlar burada 
kaydedilmiş olan ücretleri alabilecekler. Bu va
zifeyi yapmıyanlarm böyle bir ücret almalarına 
imkân ve ihtimal yoktur ve alamazlar. Ve bun
ların adedleri de aşağıda yine aynı madde içinde 
bu kanunda yazılıdır. Bu kanun gereğince ça
lıştırılacak şef sayısı 4 ü, memur sayısı 30 u, hiz
metli sayısı da 35 i geçemez şeklinde bir tahdit 
de konmuştur. Onun için her hangi bir şekilde 
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çalışmadan, vazife görmeden hiçbir kimseye mev
ki ve mertebesi ne olursa olsun bir kuruş dahi 
ödenmiyeeektir. Madde sarihtir, onun için ıttı-
lalarımza arz ederim efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet adına görüşmek isti
yor musunuz? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Ko
misyon adına bir noktayı ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon görüştü efendim. 
Biliyorsunuz genel görüşme arasına koyduk. Sa
yın komisyondan bize müzahir olmalarını rica 
edeceğim. Buyurun Sayın Adalı. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, maruzatım çok kısa olacak
tır. Sizin namınıza faaliyet gösteren Komisyonu
nuz bilhassa bu kanun üzerinde çok hassasiyetle 
durmuş hattâ bu kanunun görüşülmesini iki otu
rumu talik etmek suretiyle bizzat Maarif Vekili
ni, Ankara Üniversitesi Rektörünü ve Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi Dekanını davet etmek 
suretiyle kanunun görüşülmesine devam etmiş
tir. Arkadaşlarımızın üzerinde durdukları nokta
ların hepsinde durduk Sayın Sırrı Atalay'm test 
mevzuu üzerinde durduk. Bütün bu mevzular gö
rüşüldü. 

BAŞKAN — Sayın Adalı gerekçeyi ifade ede-
lim efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Ek
rem Özden'in sualine cevap vereceğim. Bu takrir 
yerinde değildir. Çünkü dikkatli ve çalışkan ar
kadaşımız Ekrem Özden Beyefendi kanunu mad
de madde tetkik etmiştir. Sayfasının arkasında 
üçüncü madde vardır. Tetkik buyururlarsa 
«Madde 3. — Bu kanuna göre verilecek ders, se
miner ve uygulama ücretleri ile diğer ek ücretle
re müstahak olabilmek için bu görevlerin fiilen 
ifa edilmesi lâzım gelir.» Üçüncü maddeyi tetkik 
buyururlarsa, her halde nazarlarından kaçmış 
olacak, ücretlerin ödenmesi için görevlerin fiilen 
ifa edilmesi lâzımgeldiği şartı sarihtir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Hükümet adına beyanda bulun
mak istiyor musunuz? İstemiyorsunuz. 

Maddenin tadili hakkında bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
2 nci maddeden: 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesinin gece hizmetinin ifasında şahsan bu
lunan Dekana 600 (Maddenin altı aynen) şeklin
de tashihen kabulünü arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna göre verilecek ders, 
seminer ve uygulama ücretleri ile d ğer ek ücret
lere müstahak olabilmek için bu görevlerin fiilen 
ifa edilmesi lâzımgelir. 

Öğretim ve sınav ayları dışında bu ücretler 
ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna göre ve
rilecek ücretler gece öğretiminin fiilen başlana
cağı tarihten itibaren ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 657 sayılı «Devlet 
Memurları Kanunu» nun malî hükümlerinin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Kanu
na göre tediye yapılır. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is-
tiyen sayın üye? Yok Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir kısım lise mezunu olup da yüksek tedri-

1. — Millî Birlik Grupunun Kıbrıs konusu 
ile ilgili bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/11) 

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimde Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıldız görüştü. 

Gruplar adına ve kişisel fikirlerini serd edecek 
sayın üyeleri arz ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjan Grupu adına Sayın Âmil Artus, Ba
ğımsızlar Grupu adına Sayın Vasfi Gerger, C. 
H. P. Grupu adına Sayın Nüvit Yetkin, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Fethi Tcvetoğlu; Ki
şisel görüşünü arz edecek sayın senatörler; Sayın 
Sadi Koçaş, Sayın İzzet Gener, Sayın Tekin Arı-
burnu, Sayın Ömer Ueuzal, Sayın Selâhattin Öz
gür, Sayın Suphi Karaman, Sayın Mehmet Şük
ran Özkaya, Sayın Kâmil Karavelioğlu, Sayın 
Vehbi Ersü, Sayın Muzaffer Yurdakuler, Sayın 
Sıtkı Ulay, Sayın Mehmet Hazer, Sayın Sezai 
O'Kan, Sayın Mehmet Ali Demir, Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata, Sayın Mehmet Emin Durul, Sayın 
Muammer Obuz, Sayın Niyazi Ağırnaslı, Sayın 
Suphi Gürsoytrak, Sayın Mansur Ulusoy, Sayın 
Yusuf Demirdağ, Sayın Tahsin Banguoğlu, Sa
yın Mehmet İzmen, Sayın Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu, Sayın Tevfik İnce, Sayın Celâl Ertuğ, Sa
yın Azmi Erdoğan, Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu, 
Sayın Baki Güzey, Sayın Cevat Açıkalın, Sayın 
Osman Koksal. 

Genel görüşmeve devam maksadiyle 7.1.1966 
Cuma günü saat 15,00 te toplanmak hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. Efendim İçtüzüğü
müz gereğince toplanma günleri muayyendir. Bu
nun dışında toplanma günlerini tesbit edebilmek 
için Heyeti Umumiyenin kararının alınmasında 
zaruret vardır. O sebeple aldım. Devamı Baş
kanlık Divanı Yüksek Heyetinizin tahammülüne 
bağlıdır. Söz Cumhurbaşkanlığı Kontenjanlığı 
nclma Sayın Âmil Artns'undur. Buyurunuz efen
dim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÂMİL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınmış 
olan karardan sonra Kıbrıs konusunda hâsıl 

sata devam edemiyen gençlere imkân sağlıyan bu 
kanunun hayırlı olmasını ve böyle kanunların da 
devamını Senato adına dileriz. 

Genel görüşmeye geçiyoruz. 

olan yeni durumun mütalâasına imkân vermek, 
Kıbrıs ile ilişkin olarak kamu oyunun tam des
teğini sağlıyabilecek bir politikanın tesbitine 
yardımcı olmak için bu Genel Görüşme açılmış 
bulunuyor. Bu fırsattan faydalanarak Senato 
Kontenjan Grupunun bu konudaki görüşlerini 
ifade etmek amaciyle yüksek huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Sayın Yıldız'm ikibuçuk saati geçen çok ge
niş ve etraflı konuşmasından sonra ben mâru
zâtımı yalnız Kıbrıs konusuna ve Kıbrıs'la çok 
yakından ilgisi olan politik olaylara hasredece
ğim. 

Sözlerimize başlamadan evvel şu ciheti be
lirtmek isteriz: Bilindiği gibi İçtüzüğümüzün 
127 nci maddesine göre Genel Görüşme, Hükü
metin veya bir bakanın siyaset ve icraatı ile il
gili bir konunun görüşülmesidir. Ancak bu gö
rüşmelerin bir sohbet niteliğinde kalmaması, 
bilâkis bu görüşmelerin Birleşmiş Milletlerce 
Kıbrıs konusunda alman kararın nedenleri ve 
Hükümetin bundan sonra izliyeceği politika hak
kında Yüce Senatoya ve konuşmaları izliyen 
vatandaşlara bir fikir vermesi lâzım gelir. Bu 
gerçeğe rağmen Millet Meclisindeki görüşmele
rin böyle bir sonuca vardığı iddia edilemez. Bu 
sebeple, görüşmelerin karşılıklı itham ve suçla
malardan uzak kalarak yapıcı ve bundan sonra 
izlenecek yol hakkında fikir verici bir nitelikte 
olması gerekir. Biz konuşmamızda bu esaslara 
sadık kalacağız. Temennimiz diğer konuşmacı-
7ann aynı esaslara sadakat göstermeleri ve mil
letin önünde cereyan eden bu görüşmelerin va
tandaşları aydınlatacak ve onlara emniyet ve
recek bir hava içinde akıp giderek aynı şekilde 
sona ermesidir. 

İşte bu sebepledir ki, biz ilk olarak, Birleş
miş Milletler Genel Kurulunca alınmış olan ka-
?\ar üzerinde kısaca durduktan sonra bu karar 
ile hrlsıl olan yeni durum karşısında izlenmesini 
uygun gördüğümüz politika hakkındaki fikirle-
lerimizi ifade edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca alman 

kararın 5 aleyhte ve 54 çekinser oya karşı 47 

5. — GENEL GÖRÜŞME 
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oyla alındığı ve 11 devletin oylamaya katılmadı
ğı yüksek malûmunuzdur. Aleyhimizde oy kul
lanan devletler, Kıbrıs, Yunanistan, Lübnan, Mı
sır, Suriye ve Yugoslavya'dan başka bağımsızlık
larına yeni kavuşmuş Afrika devletleriyle bir kı
sım Orta ve Güney Amerika ve Asya devletleri
dir. Bâzı Asya ve Afrika devletleri, Kuzey - Af
rika memleketleri ve Arap memleketlerinin çoğu, 
Sovyet bloku memleketleriyle NATO ittifakına 
dâhil ülkeler bu karara katılmamışlar yani çe
kinser oy kullanmışlardır. Fakat çekinser oylar 
hesaba katılmadığı için aleyhimizde olan bu ka
rar 5 e karşı 47 oyla kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Söz konusu kararın bir tavsiye kararı oldu
ğu ve bağlayıcı mahiyeti bulunmadığı malûm
dur. Nitekim Hükümetimiz de bu kararı tanı
madığımızı dünyaya ilân etmiş bulunmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca alman bâzı 
tavsiye kararlarının zaman zaman ilgili devlet
lerce tanınmadığı vakıdır. Nitekim geçen haf
ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Porte
kiz hakkında aldığı bir tavsiye kararını tanımı-
yacağmı Birleşik Amerika ilân etmiştir, 

Muhterem arkadaşlar, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun aldığı 

tavsiye kararları hukukan bağlayıcı bir mahiye
ti haiz olmamakla beraber bunların mânevi bir 
tesire haiz oldukları şüphesizdir. Fakat Kıbrıs 
hâdisesinde alman bu kararın şekil ve esas bakı
mından bünyesinde mevcut bâzı zaıflar dolayı-
siyle büyük bir mânevi tesiri olacağına da ka-
ani değiliz. Evvelâ şekil bakımından kararda şu 
zaıflar mevcuttur: Bu karara çekinser kalan 54 
Devlet vardır. Söz konusu karar Birleşmiş Mil
letlere üye olan Devletlerin yarısından daha az 
Devletler topluluğu tarafından alınmıştır. Ayrı
ca haksız usul oyunları neticesinde bizim destek
lediğimiz bir kararın alınması önlenmiş bulun
maktadır ki, bu da Genel Kurulun aldığı kara
rın mânevi kuvvetini büyük ölçüde azaltmakta
dır. Bu ciheti böylece işaret ettikten sonra ka
rarın muhtevası bakımından da zaıfları bulun
duğu ve bu sebeple de mânevi nüfuzunun azal
dığını ifade etmek istiyoruz. Filhakika mütalâa
sından da anlaşılacağı gibi söz konusu karar: 

1. — Bütün devletleri Kıbrıs Cumhuriyeti
nin hükümranlık, birlik, bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğüne saygı göstermeye ve bu ülkeye her 

hangi bir müdahalede bulunmaktan imtina et
meye davet etmektedir. Bu suretle Genel Ku
rul Zürih ve Londra Anlaşmalarının bize tanı
mış olduğu müdahale hakkını kabul etmemekte 
ve dolayısiyle Zürih ve Londra Anlaşmalarını 
ortadan kaldırmak istemektedir. 

2. — Bu kararda Kıbrıs'taki iki millî cema
atin mevcudiyeti kabul edilmemekte. Türk Cema
ati Eum Cemaatiyle eşit halklara sahip bir top
luluk olarak değil bir «azınlık» olarak mütalâa 
edilmektedir. Bu görüş de bizim bugüne kadar 
savunduğumuz ve Sayın Demirel Hükümetinin 
programında da yer almış olan görüşe tamamen 
aykırıdır. Filhakika Hükümet programında (müs
temlekeciliğin sona erdiği bir devrede Türki
ye'nin Kıbrıs'taki Türk Cemaatinin tekrar ko-
lonize edilmesine göz yumması hiçbir zaman dü
şünülemez) denilmekte ve Ada'daki iki millî ce
maatin hâk ve menfaatlerinden bahsolunmak-
tadır. 

3. — Bu karar, Kıbrıs Cumhuriyetinin ba
ğımsız ve her türlü müdahaleden azade bir Dev
let olduğunu kabul etmek suretiyle bu Devletin 
günün birinde Yunanistan'la birleşmesine yani 
Enosise kapıları ardına kadar açık bırakmakta
dır. Çünkü Zürih ve Londra Anlaşmalarında 
enosisi önliyecek bir müeyyide olarak öngörü
len müdahale hakkımız reddedilince bağımsız 
Kıbrıs Cumhuriyetinin de her bağımsız devlet 
gibi, istediği devletle bu arada Yunanistan'la bir
leşmeye karar vermesi mümkündür. 

Görülüyor ki, Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun kararı, özü itibariyle de, üç önemli nok
tadan anlaşmaların bize sağladığı haklara tama
men aykırı, haksız ve tarafgiranedir. Halbuki 
Birleşmiş Milletlerin Anlaşmaları ortadan kal
dırmak yetkisi mevcut değildir Bu sebeplerle 
böyle bir kararı tanımamakta Hükümetimiz ta
mamen haklıdır. Bu konuda Kontenjan Grupu 
olarak Hükümeti destekliyeceğiz. Ancak tavsiye 
mahiyetinde de olsa ve arz ettiğimiz zaıflardan 
ötürü mânevi tesiri azalmış da bulunsa ortada 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bizim aley
himizde aldığı bir karar mevcuttur. Bu karar
dan Yunanistan ve Makarios'un büyük ölçüde 
faydalanmak istiyecekleri, bunu istismar edecek
leri biran gözden uzak tutulmamalıdır. Bu konu
ya biraz sonra avdet etmek üzere şimdi şu nok
ta üzerinde durmak istiyoruz. Birleşmiş Millet' 
lerde neden böyle bir kararla karşılaştık? 
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Bunun sebebi, ilk olarak, Kıbrıs davasındaki 
Türk tezini Asya - Afrika devletlerine anlatma
mış oluşumuzdur. Uzun yıllar sömürgecilikten 
canları yanmış, kanlı savaşlar yaparak bağımsız
lıklarına yeni kavuşmuş olan bu devletlerin kar
şısında Yunan ve Makarios propogandaeıları 
kendilerinin enosis ideallerini ustalıkla saklama
sını bildiler. Buna mukabil Türkiye'yi, Zürih ve 
Londra Anlaşmalarını bahane ederek küçük ba
ğımsız bir devleti, yani Kıbrıs'ı işgal etmek is-
tiyen, onun toprak bütünlüğüne göz diken ve 
emperyalist devletlerin aleti olan bir devlet gibi 
gösterdiler. Biz bu Asya - Afrika devletlerine, 
Türkiye'nin Kıbrıs'taki iki millî cemaatin hak
larını koruyan, bu hakları teminat altına alan 
bağımsız ve federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti iste
diğimizi ve Kıbrıs'taki Türklerin, tarihî sebep
lerden ötürü, bir azınlık olarak mütalâa edilme
lerine imkân olmadığını anlatamadık. 

Muhterem arkadaşlar. Birleşmiş Milletlerde 
aleyhte bir kararla karşılaşmamızın ikinci sebe
bini son yıllara kadar izlediğimiz hatalı dış po
litikada aramak lâzımdır. Son zamanlara kadar 
Türk dış politikası âdeta (Batı blokuyla dost ol
mak bize yeter) diyen bir zihniyet içinde idare 
edilmiş gibidir. Unutmamak lâzımdı ki, biz bir 

-kanadımızla bir Avrupa Devleti diğer bir kana
dımızla bir Orta - Doğu Devleti idik. Mevkiimiz 
icabı evvelâ Orta - Doğu'da sonra Asya ve Afri
ka'da aktif bir politika izliyebilirdik. Bundan 
başka komşularımız olan Balkan devletlerinin 
ve Sovyet Blokunun ayrı bir rejim altında ida
re edilmeleri onlarla sıkı ilişkiler kurmamıza ve 
geliştirmemize mâni değildir. Afrika ve Asya'
da hemen her yıl birkaç devletin bağımsızlığa 
kavuştuğunu bilmezlikten geldik. Bunlardan 
'birçoklarının haliklarının Müslüman olması iti
bariyle bizimle kolayca dostluk bağlariyle bağ
lanmaları mümkün olduğunu gözden uzak tut
tuk. Sömürgeci devletlere karşı 43 yıl evvel 
yaptığımız bağımsızlık mücadelesini son 15 yıl 
içinde yapan yeni devletlere kayıtsız kaldık. 
Hem Batı'yı darıltmamak, hem de bu devlet
lerin bağımsızlık mücadelesinde kalplerini bi
rer birer kazanmak mümkündü. Biz ise Batılı 
•müttefiklerimizi darıltmak endişesiyle kişiliği 
'Oİmıyan bir dış politika izledik Başka devlet
ler birbirleriyle temas imkânları araştırır ve 
aralarında menfaat ve sempati bağları kurar

ken biz kudretli Batılı mütefiklerimizle yetin
dik ve onların herşeye yeter olduklarını sandık. 
Halbuki son oylama bunun doğru olmadığını 
bize ispat etmiş bulunuyor. Cezair'in bağımsız
lık mücadelesinde Fransa'yı destekliyen bir por-
liti'ka izledik. O Fransa ki sonra Kübrrs işinde 
De G-aulle'ün ağziyle Başvekilimize Paris'te çe
kinmeden (çoğunluk Rumlardadır. Azınlık olan 
Türkleri elbette Rumlar idare etmelidir) deyi
verdi. 

Milletlerarası uyuşmazlıkların Birleşmiş 
Milletler kanaliyle ve barış yoliyle çözümlenme
sinin öncelik kazandığı bir dünyada yaşadığımızı 
ve Birleşmiş Milletlerde yeni kurulmuş küçük 
bir devletin de Amerika. İngiltere, Fransa gibi 
bir oy sahibi olduğunu hatırda tutmak ve bu
na göre çalışmak lâzımdı. Biz bunu yapama
dık. 

Bu konuda 1962 de İsrail Hükümetinin da
veti üzerine, İsrail'i ziyaretim sırasında bu kü
çük memleketin Dışişleri Bakanı Madam G-ol-
dameyr'in söylediklerini burada özet halinde 
zikretmek isterim. İsrail Dışişleri' Bakanı daha 
o tarihte bana şunları söylemişti: «Afrika'da 
on milyonlarca müslüman vardır. Rusya, bugün 
kendisinin yapamadığını Arap memleketleri, 
daha doğrusu Nasır vasıtasiyle yapmak iste
mektedir. İsrail, Nâsır'm Afrika'ya nüfuz siya
setini, orada bulunan büyük Müslüman kütlesi 
dolayısiyle, ancak belli bir ölçüde durdurmaya 
muvaffak olaJbilmektedir. Siz bu sahayı neden 
Nâsır'a bırakıyorsunuz? Neden Türkiye ve İran 
gibi Batı Blokuyla kader birliği yapmış mem
leketler Afrika'yı ihmal ediyorlar, anlıyamıyo-
rum.» 

Muhterem arkadaşlar; 
İşte bu gerçekler yüzünden Millet Meclisin

de Kılbrıs konusundaki genel görüşmede konu
şan bâzı hatipler ve yurt sathında düzenlenen 
açık ve kapalı toplantılardaki konuşmacılar, 
kişiliği olan, bağımsız ve Atatürkçü bir dış p>o>-
litika izlenmesini istemişlerdir Biz de bu fikir
deyiz. Biz de tamamen bağımsız ve Atatürkçü 
bir politika izlenmesini istiyoruz. Ancak, bunu 
isterken bugünkü Hükümetten taahhüdü dışın
da yeni bir şey istemediğimizi zannediyorum, 
güven oyu alan programında Hükümet böyle bir 
politikayı zaten millete vadetmiş bulunmakta-
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dır. Hükümetin dış siyasetimizde Atatürk'ün 
çizdiği esaslardan ayrılmıyaeağını ifade eden 
satırları müsaadenizle programdan okuyorum: 

(Dış siyasetimizde Atatürk'ün çizdiği esas
lardan daima mülhem olacağız. Atatürk, sadece 
sözleriyle değil, fakat aynı zamanda icraatı ile 
de hangi prensiplerden hareket edilmesi gerek
tiğini tereddüde mahal bırakmıyacak şekilde 
göstermiştir. Milletlerin gerçek iç huzurları
nın ancak dünya çapında istikrarlı bir barışla 
teminat altına alınabileceğini göz önünde bu
lundurmak; Türkiye'nin yüksek millî menfaat
lerini, diğer memleketlerin menfaatleri ile bağ
daşacak şekilde korumak ve idame ettirmek; 
her şeyden evvel Türkiye'nin kendi savunma 
gücüne itimat etmek, fakat kolektif güvenlik 
tedbirleriyle Milletlerarası barış ve güvenliği 
kuvvetlendirmek, bütün dünya milletlerinin 
bağımsızlığa ve egemenliğe kavuşmalarını des
teklemek; bütün komşularla karşılıklı itima
da ve hak eşitliğine müstenit karşılıklı müna
sebetler tesis etmek; Atatürk'ün her zaman üze
rinde durduğu ve dış siyasette rehber olarak 
tesbit ettiği umdeler olmuştur. Dünya şartları-
rmm o zamandan beri birçok istihaleler geçir
miş olmasına rağmen, bu umdelerin bugün de 
Türkiye'nin hayati menfaatlerine uygun bulun
duğuna ımutlak surette kaaniiz) Bu satırlardan 
'sonra biraz daha aşağıda da şu mühim fikre te
sadüf ediyoruz. «Bir ittifaka veya bir ideoloji
ye bağlı olmak, başka bir ittifaka veya ideolo
jiye mensübolan veya bugün ekseriyeti teşkil 
eden tarafsız memleketlerle münasebetlerin ge
liştirilmesine mâni değildir» denilmektedir. Bu 
prensibin tatbikatından olmak üzere Asya - Af
rika devletleriyle ilişkilerin geliştirileceği prog
ramda taalhhüdedilmiştir. 

Programda Sovyetler Birliği ile Türkiye 
arasındaki münasebetlerdeki müspet gelişme 
memnuniyetle kaydedilmiş ve iki memleket ara
sında iyi komşuluk zihniyeti içinde münasebet
lerin devamlı surette gelişmesi Türkiyenin ve 
Sovyetler Birliğinin menfaatlerine uygun ola
cağı gibi bölgemiz ve dünya barışının kuvvet
lendirilin esini kolaylaştıracaktır» denilmiştir. 

Hükümet programından zikrettiğim bu pa
sajlardan da anlaşılacağı gibi, Hükümet güven 
oyu alan programında, şahsiyetli, Atatüılkçü 
bir dış politika izlemeye ve (Batı Blokiyle dost 

olmak bize yeter) düşüncesinden ayrılmaya 
kesin olarak kararlıdır. Bu ciheti belirterek Hü
kümetin bundan sonraki çalışmalarında prog
ramında vadettiği bu politikayı gerçekleştir
mek için samimî gayret sarf etmesini can ve gö
nülden temenni ediyoruz. Şunu da işaret edelim 
'ki, programdaki bu esaslar özet halinde Sayın 
Ürgüplü Hükümetinin programında da mev
cuttu. Koalisyon halindeki o Hükümette Dışiş
leri kanadı Adalet Partisinin kontenjanına dâ-
hil bulunuyordu. Bu sebeple bugünkü Hüküme
tin bu genel görüşmeden faydalanarak 1965 Şu
batından bu yana dış politikaya ait bu taah
hütler üzerindeki çalışmalar hakkında Yüce 
Senatoya bilgi vermesi bizi memnun edecektir. 

Bu noktaları kaydettikten sonra Birleşmiş 
Milletler karariyle hâsıl olan yeni durum kar
şısında Kıbrıs konusunda izlenmesini uygun 
gördüğümüz politikaya geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda ilk olarak 
yapacağımız şey Kılbrıs davasındaki tezimizi 
tarafsız memleketlere, Arap 'memleketlerine 
ve Sovyet Blokuna lâyıkıyle anlatmak için (bü
tün dikkat ve gayretimizi sarf etmek olmasıdır. 

Bugüne kadar Kıbrıs konusunda biz şu 
esaslardan hareket ettik: Kıbrıs meselesinin 
Yunanistan'la aramızda iki taraflı görüşme yo-
liyle halline taraftar olduğumuzu ifade ettik. 
Fakat bu görüşmelerde Zürih ve Londra Anlaş
malarının yürürlükte oldukları esasının kabu
lünü ve görüşmelere bu prensipten başlanarak 
Ada'nın yeni statüsünün tesibiti için görüşmele
rin devamını istedik. Bu yeni statünün federa
tif devlet şeklinde Ada'daki iki millî cemaati
nin hak ve menfaatlerine uygun müstakil bir 
Kıbrıs Cumhuriyeti olabileceğini ileri sürdük. 
Birleşmiş Milletler kararma yürürlükteki Anlaş
maları ihlâl edemiyeceğini kabul ettiğimize ve 
bu kararı tanımadığımıza göre bundan sonra da 
yukarıdaki prensiplere sadık kalarak Kıbrıs me
selesinin barış yoliyle halli için gayret sarfına 
devam edilmelidir. Arabuluculuk görevini kabul 
etmediğimiz Galo Plâ^za'nm bu görevden çekil
miş olması arabulucunun şahsı üzerindeki uzlaş
mazlığı halletmiş bulunmaktadır. Yeni tâyin 
edilecek olan arabulucu vasıtasiyle veya doğru
dan doğruya Yunanistan'la yapılacak temaslar
da biraz evvel arz ettiğimiz ve bugüne kadar sa-
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yunduğumuz prensipleri titizlikle savunmaya 
devam etmeliyiz. Bu arada Birleşmiş Milletler 
kararından kuvvet aldığını zanneden Makarios'-
un girişmesi muhtemel yeni olup bittiler tesibit 
edilmeli ve bunlara karşı enerjik bir politika 
izlenmesi kararlaştırılmalıdır. Bizce bu olup bit
tiler şunlar olabilir : 

1. Makarios Acla'daki soydaşlarımıza tarafı
mızdan gıda yardımı yapılmasını yasaklıyabilir. 

2. Makarios Ada'daki soydaşlarımıza yeni
den iktisadi abluka uygulıyabilir veya yeni çıka
racağı Tapulama Kanununu uygulamak bahane
siyle Türk emlâkine el koyabilir. 

3. Makarios Ada'daki Türk mevzilerine 
karşı bir taarruz hareketine girişebilir. 

4. Makarios Türk alayının değiştirilmesine 
karşı koyabilir. 

5. Makarios Türk Alayının Ada'3a terk et
mesini istiyebilir. 

6. Bu isteği kabul edilmediği takdirde ala
yımıza karşı Ada'daki üstün kuvvetlerle taarru
za geçebilir. 

7. Makarios Ada'daki soydaşlarımıza karşı 
yeni baştan <bir genocide yani imha hareketine 
girişebilir. 

8. Makarios'un meclisi Eno.sise karar vere
bilir yahut Yunanistan Adayı ilhaka karar ve
rir. 

Sekiz ihtimal halinde ön gördüğümüz bütün 
bu hareketler karşısında bizim tutumumuz ne 
olacaktır? Bu ihtimallerin hepsi veya bâzıları 
bir hayaldir üzerinde durmaya bile değmez di
ye düşünmek hatalı olur. Hükümetin tutumunu 
şimdiden tesbit etmesi ve malî, askerî ve siyasi 
imkânlarımızı tartarak ona göre bu ihtimaller
den her birinin tahakkuku halinde nasıl bir tep
ki gösterileceğinin şimdiden tâyin edilmesi lâ
zımdır. Bu suretle Kıbrıs meselesindeki tutumu
muz bir esasa bağlanmış ve olayların birdenbire 
zuhuru halinde telâş ve şaşkınlıktan kurtulmuş 
oluruz. Vakıa Hükümet programında (Türk Ce
maatine müteveccih yeni baskı ve tecavüzlere 
karşı müsamaha göstermemekte devam edeceği
mize ve meselenin olup bittilerle tasfiyesine asla 
razı olmıyacağımıza dair değişmez kararımızı 
tekrar açıkça belirtmeyi lüzumlu bulmaktayız.) 
(En büyük millî dâvamız olan Kıbrıs meselesi
nin, Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki kahraman soy
daşlarımızın hak ve menfaatlerine uygun bir şe

kilde halledilmesi Hükümetimizin değişmez bir 
hedefidir), denilmektedir. Fakat bizim de katıl
dığımız bu genel prensiplerden hareket edilerek 
Birleşmiş Milletler kararından sonra ortaya çı
kan bu daha nazik yeni safhada yukarıdaki ih
timaller karşısında ne şekilde hareket edileceği
nin Güvenlik Kurulunda da görüşülmek suretiy
le açık ve kesin bir karara bağlanması ve bu ka
rarı alırken Sovyet Rusya ve Amerika Devlet
lerinin muhtemel tutumlarının da hesaba katıl
ması gereklidir. Bir defa karara vardıktan son
ra ona uygun olarak gerekli askerî, malî ve si
yasi hazırlıkların yapılması icabeder. Aksi halde 
karşı tarafın yapacağı her hangi bir hareket bi
zim için bir sürpriz teşkil edecek ve bizi daima 
gafil 'avlıyacaktır. 

Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Sözlerimize son vermeden evvel diğer önem

li konularda olduğu gibi Kıbrıs konusunda da 
iktidarın muhalefetle işbirliği yapması lüzumu
na işaret etmek istiyoruz. 10 Eylül 1964 günü 
Yüksek Senatoda Kıbrıs meselesi görüşülürken 
A. P. Grupu adına konuşan bugünkü Dışişleri 
Bakanımız Sayın Çağlayangil aynen şöyle de
mişti: (Hükümetin Kılbrıs konusunda işlediği 
hataların birincisi muhalefetle işbirliği noksanı
dır. Bünyesi itibariyle muhalefetin desteğine 
şiddetle muhtaç ve demokratik rejimin bir icabı 
olarak da bilgi vermeye usulen mecbur olan Hü
kümet bu lâaimeye samimiyetle itibar ve iltifat 
etmemiştir.) 

Hükümet programında dış politikamızın 'bü
tün milletin desteğine mazhar olacak bir nite
lik taşıması lüzumuna işaret edilmiş ve bu siya
setin ancak millî birlik ve dayanışmaya istima-
dettiği takdirde başarılı olabileceğini idrâk eden 
Hükümetin, icraatında bu temel görüşe daima 
ve titizlikle bağlı kalacağı ifade edilmiştir. Bu 
sebeple Hükümetin Kıbrıs konusunda muhale
fetle işbirliğine önem vermesini ve on yıldan 
beri Türk Milletini derin surette üzen bu millî 
dâvanın el birliğiyle ve millî şeref ve haysiyeti
mize uygun bir şekilde halledilmesi için hiçbir 
komplekse katılmadan muhalefet partileriyle 
hattâ zaman zaman Senatodaki siyasi parti ol-
mıyan gruplarla gerekli temas ve görüşmelerin 
ihmal edilmemesini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Sözlerime son verir
ken bu görüşmelerin millî dâvamız olan Kıbrıs 
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dâvasının anillet hayrına halli için en isabetli ve 
aklıselime uygun tedbirlerin ortaya konmasına 
hizmet edeceğine ve Hükümetin bu görüşmeler
den dışarıya karşı yeni bir güç kazanarak çıka
cağına emin bulunduğumuzu da ifade etmek is
terim. Beni sabırla dinlediğinizden dolayı hepi
nize teşekkür eder,. Senato Kontenjan Grupu 
adına Yüce Senatoya hürmetlerimi arz ederini. 

BAŞKAN — Söz bağımsız grupu adına Sa
yın Vasfi Gerger'indir. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Söz hakkım 
mahfuz kalmak şartiyle sıramı Sayın Ürgüplü'ye 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ürgüplü ile yer değişti
riyorsunuz, Sayın Ürgüplü sırasında siz konu
şacaksınız. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ürgüplü, ba

ğımsızlar grupu adına. 
BAĞIMSIZLAR ADINA SUAD HAYRİ ÜR

GÜPLÜ (Kayesi) —• Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, Kıbrıs dâvası gibi millî ve memle
ketçe üzerinde engin bir hassasiyetle durulan 
mesele üzerinde konuşmalarımızdan müspet; 
yapıcı netice alabilmek için birtakım karanlık 
noktaların, aydınlanmasına ihtiyaç vardır. Bu
nun için arkadaşlarım adına görüşürken gayet 
tabiî vazife icabı bildiğim ve mütalâa ettiğim 
ve üzerinde arkadaşlarla çalıştığım bâzı mesele
ler üzerinde mahremiyet hudutlarının müsaade 
ettiği nisbette malûmat arz etmeyi faydalı bu
luyorum. Ümidediyorum ki bu arz edeceğim 
bilgiler bundan sonra konuşan arkadaşların zi
hinlerinde karanlık kalan, tamamiyle aydınlan
mamış hususlarda fikir beyan etmelerine yar
dımcı alacaktır. Evvelâ üzerinde, Millet Mecli
sinden başlıyarak bugün Senatoda devam eden 
görüşmelerde tereddüdedilen noktalar üzerinde 
arkadaşlarımızı tenvir etmek isterim. 

Şimdi yaptığımız çalışmalar bir genel görüş
me olduğuna göre, genel görüşmelerde, Sayın 
Âmil Artus'un da ifade ettiği şekilde bütün ar
kadaşlar görüş, fikir ve tecrübelerini ortaya 
koyarak, bu meselede maksada matuf olduğun
da ittifak etmekteyiz. Öbür taraftan Sayın Yıl-
dız'm da tavsiye ettiği gibi, suçlama yahut her 
hangi bir mesul arama yoluna gidilecekse bunun 
Parlömanter yolları da daima açıktır. Genel gö
rüşme hududunun evvelâ şu noktaya bir vuzuh 
vererek çerçevelenmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Kıbrıs dâvasında Millet Meclisinde yapılan ko
nuşmalarda 10 aylık bir iktidar devresi ifadesi 
ısrarla kullanılmıştır. 

Sayın arkadaşlar, bunda bir zühul olması 
gerekir. Çünkü bütün arkadaşlarım hatırlar
lar ki, 3 ncü Koalisyonu istilılâf eden 4 ncü Ko
alisyon 8 aylık bir devre çalışmış ve 8 aylık dev
relik çalışmasında kendisinin mesuliyetini ve 
çalışma sistemini tesbit eden esas, resmî ve ilân 
edilmiş bir protokolde mevcuttur. Bu proto
kolün hemen başında aynen : Sayın Cumhurbaş
kanı tarafından yeni Hükümetin kurulmasına 
memur edilen Kayseri Bağımsız Senatörü Suad 
Hayri Ürgüplü'nün vâki daveti üzerine toplanan 
Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi, Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi 
Genel başkanları ile devam eden müzakereler 
içinde, istikrar içinde çalışacak dörtlü bir ko
alisyon Hükümeti kurulması fikrinde birleşmiş
lerdir. Hükümet programına esas teşkil edecek 
hususlarla Hükümetin ve dayandığı grupların 
ahenk ve tesanüt içinde çalışmalarını, müşterek 
ve eşit mesuliyetin tabiî neticesi olan eşit mües-
siriyet sağlryacak tedbirler aşağıdaki şekilde 
tesbit olunmuştur!» denmektedir. 

Bu kurulan Hükümet 8 aylık bir bağımsız 
Başbakanın riyasetinde, 4 partiden kurulmuş 
bir Hükümettir. Çalışmaların devamı esnasında 
Adalet Partisinin 10 bakanı ve bu 10 bakan için
de Dışişlerine, dışarıdan kendi kontenjanından 
olduğu halde, iştirakte ve çalışmada tam bir 
müsavat olan bir çalışma mecburiyeti vardı. Öy
lece de devam etmiştir. Her meselede ancak tek 
reyi vardı. Tatbikatı o yolda yürütmüşüzdür. 
Binaenalayh şunu açıkça tescil etmek mecburi
yetindeyiz ki, bugünkü Hükümetin her hangi bir 
mesuliyeti varsa diğer ortaklarla beraber ve 
onun başkanına Anayasanın tesbit ettiği esasa 
göre mesuliyeti beraber olarak mütalâa edilmesi 
lâzımgelir. Yoksa on aylık bir hesabı verecek 
Hükümet bugünkü Hükümet değildir. Bugün
kü Hükümet iki aylık hesabı vermekle mükel
leftir. Ondan evvelki Hükümet ve o Hükümetin 
başı olan bu arkadaşınızdır. 

Senatodaki görüşmemizde bir çare mi arı
yoruz, yoksa sorumlulu mu diye bahsetmiştim. 
Ki bütün arkadaşların hissiyatının o merkezde 
olduğundan emin bulunuyorum, benden evvel 
konuşan sayın arkadaşlarımızın da üzerinde has
sasiyetle durdukları ve samimiyetinden hiç şüp-
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he etmediğini nokta budur, o zaman şu nokta
ları önünüze sermek mecburiyetindeyiz. Kıbrıs 
dâvasında ciddî, kesin tedbirlerimiz olmuş mu
dur, olmamış mıdır diye kısa bir temas yaptı
ğım zaman 21 Aralık tarihinde, benden evvel 
yine ve biraz da cesaretle söylenmiş bir ifade 
telâkki edilerek akisler yaptığı hatırınızda, fa
kat Sayın Yıldız'm feragatle belirttiği gibi ha
kikaten önümüzde şu hâdiseler ve şu inkişaları 
görmekteyiz. 1878 Anlaşmasında, Sevr ve Lo
zan'da Kıbrıs hakkında hükümler ihtiva etmek
tedir. Ondan sonra uzun yıllar geçmiş ve ev
velâ Kıbrıs ile alâkamız yoktur, diye beyanda 
bulunulmuştur. Bunu mütaakıp İngiltere Kıb
rıs'ı terk ettiği takdirde ada Türkiye'ye avdet 
eder tezi ciddiyetle müdafaa edilmiştir. Ondan 
sonra ya taksim, ya ölüm ^sözlerinin ne kadar 
devam ettiğini, üzerinde ne kadar hassasiyetle 
durulduğunu hatırlarsınız. Bunu mütaakıp Mec
lisin aynı günde ittifakla aldığı karar vê  arka
sından Londra, Zürih Anlaşmaları, bunun arka
sından da federatif sistem iddiası. Acheson'un 
iki plânı. Şimdi Millet Meclisinde yapılan görüş
melerde de gördüğünüz gibi çeşitli partiler söz
cüleri tarafından çeşitli fikirler önünüze seril
miştir. Müzakere yolu ile hal çaresinden baş-

. lıyarak, münasebetlerin kesilip derhal harekete 
geçme, yuvarlak masa toplantısı ve saire... Çare 
aramada konuşulan meseleler arasında bulun
muştur. O halde Kıbrıs hakkında eğer çare arı
yorsak bir araya gelmek, bütün hayat tecrübe
mizi, bilgilerimizi, karşılıklı muhabbetlerimizi 
ortaya koyup Kıbrıs'a çare bulmak mecburiye
tindeyiz. Burada karanlık olan bir noktayı da 
arz etmek isterim. Galoplaza raporu daha evvel 
de söylediğim gibi hariciyemiz tarafından menfi 
olarak tecelli edeceği teşhisi ile beklenmekte idi. 
Bugün yanımda olan bir vesikadır ki, Sayın 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri kendisi ile 
yaptığım, hava meydanından Ankara'ya gelir
ken yaptığı temasta bu teşhisini isabetle koy
muş, ondan haftalar sonra verdiği rapor haki
katen menfi şekilde tecelli etmiştir. Bunu bana 
yoldan avdet eder etmez bir vesika ile de bildir
miş bulunuyor. Galoplaza'dan evvel hatırlıya-
caksınız ki, Tuyomaya isminde Finli bir zat se
çildi Hariciye Umumi Kâtibi Fuat Bayramoğlu 
bana telefon ederek yakın arkadaşım olan bu 
Finli diplomatın karakteri hakkında malûmat 
istedi. Hüsnü şahadette bulundum. Çok namuslu 

insandır, şüphe edilemez ama kanaati . ne işe 
ona göre rapor verir, dedim, ömrü vefa etmedi. 
Vefat etti. Arkasından Galoplaza'nın seçilme
sinde hata olduğunu ifade etmek iste.rim. Sebe
bi arkadaşlar, Avrupa meselelerinii Cenubi Ame
rikalılar bilmezler. Ve onlar yanlış fikirler alır
lar, hissî insanlardır. Binaenaleyh, o zaman, 
Galoplaza'nın teklif edildiği zaman, kabul edil
memesi için gerekli emeğin sarf edilmesi gere
kirdi. Şimdi' Galoplaza istifa etmiştir, ama ye
rine kim olacaktır? Bu hususta büyük dikkat 
bizim için hayatî ehemmiyet taşır, bunu Hükü
mete hatırlatmayı vazife bilirim. 

Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında ikili 
görüşmeler hakkında ciddî bir tereddüt ifade 
edilmiştir ve basında da birçok profesörlerin 
kıymetli makalelerinde ve diğer yazarların ma
kalelerinde bu ikili görüşmeler üzerinde durul
muştur. İkili görüşmeler hakkında arkadaşlarıma 
biraz malûmat vereyim. Eski Dış İşleri Bakanı
mız Sayın Feridun Cemal Erkin 31 Mart 1965 
tarihli Milliyet gazetesine yazdığı bir makalede 
«Yunanistan neden bizimle müzakerelere yanaş
maz» diye kıymetli bir tahlil yanmış ve bunun se-
ber/lerini burada uzun uzun ifade etmiştir. Biz 
buna rağmen nitekim hâlâ avnı emeği sarf edi
yoruz ve edeceğiz. İkili görüşmeler için temaslar 
aradık. Bu temasları çeşitli yollardan sarf edilen 
diplomatik gayretlerle temin ettik. İkili görüşme
lere ilk defa Londra'da iki Dışişleri Bakanı ara
sında başlamıştır. İkili görüşmelerle faydalı ol
muştur. İkili görüşmeler neticesinde uzun zaman
dan beri Kıbrıs'a yapılamıyan Kızılay yardı
mında cürüven malzemeler yerine yeni yardım 
malzemesi gönderilebilmiştir. İkili görüşmeler ne
ticesinde yollara yanılan barikatlar, yeşil hat 
ve diğer vatandaşlara tatbik edilen zor
luklar hafifi etilmiştir. İkili görüşmeler Hariciye 
Vekilinin mutabakatı üzerine şövle bir teklife bağ
lanmıştır: Ada'da daha sakin bir hayatı temin et
mek için Atina'da Hariciye Vekili Kostopulas 
ile Sefirimiz Tuluy arasında görüşme yapılacak, 
fakat daha mühim mevzu olan Kıbrıs'a katı bir 
sureti hal bulmak hususundaki görüşmeler Anka
ra'da Yunan Büyük Elçisi Zigordiyos ile Dışişleri 
Bakanımız Işık arasında cereyan edecektir. Bu 
müzakereler Ankara ve Atina'da başladı, hayli 
terakki kaydetti. Bu hususta mahrem olan kısım
ları arz etmeye vazifeyi terk eden bir insan ola-
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rak ben mezun değilim. Hariciye Vekilimiz arzu 
ederse bu hususta kıymetli malûmat lütfederler. 
Yalnız bu ikili görüşmeler Yunanistan'da Kral ile 
Papandreu arasındaki çetin ihtilâf ve Papan-
dreu'nun istifa etmiye mecbur edilmesi netice
si, iki defa kabinenin kurulamaması sonunda ve 
ancak bir, iki oyla Stefanapulos'un kabineyi kur
ması neticesinde ve işin de Birleşmiş Milletlere 
intikal etmiş olması sebebiyle durmuştur. Te
menni ederim ki; bu görüşmeler tekrar ele alın
sın, başlansın siyasi meselelere çare bulmakta 
en sağlam esas ve dünyâca tanınmış olan usul 
sabırla, bıkmadan çalışmaktır. Bugün düşman 
olduğunuz bir milletle yarın dost olursunuz, 
yarın dost olduğunuz devletlerde düşman olur
sunuz. Hissin karışmıyacağı, ve hissin rol oy
namaması icabeden sahada, diplomatik mesâi 
yoludur. Bu ikili görüşmelerden bir netice elde 
edilebilir mi? edilemez mi?. Ben hâlâ o kanaat
teyim k'i, bir netice elde edebiliriz. Eğer biz, 
Yunanistan'la Türkiye arasında millî men-
fatlerimizin beraber olduğu noktaları bir
birimize anlatabilir ve bir esas bulabilirsek, 
emin olunuz bu dünya efkârı üzerinde çok 
tesirli olur ve Makarios'un rağmına, Yunanis
tan'da belirecek bir hava Makarios üzerinde 
de tesir yapar. Çünkü şunu size samimiyetle 
temin ederim ve bu hususta çok kıymetli ve
sikalarımız vardır; Yunanistan'da Türk - Yu
nan dostluğuna inanan ve hâlâ bu dostluk üze
rinde emek sarf eden insanlar mevcututr. Ya
rın nasıl bir kabine gelecek bilinmez. Ama 
mesaiye şimdiden başlamak ve bu mesaiden 
bıkmamak lâzımgelir. İkili görüşmelerde, Mec
listeki bir tereddüdü, acaba bu ikili görüşme
lerde bir tâvize gidildi mi ve bundan dolayı 
aleyhimize her hangi bir Birleşmiş Milletlerin 
kararını teşkil eden fikir hâsıl oldu mu? Ha
yır arkadaşlar, ikili görüşmelerde hiçbir tâ
viz hiçbir kelimesiyle dahi telâffuz* edilme
miştir. Bütün bunlar resmî raporlarla ve ko
nuşma zabıtlariyle mevcuttur. Kıbrıs'ta ne
tice almak için yanlış bir sistemimiz var ar
kadaşlar. Bu da kendi inandığımız her 
hangi bir sureti tesviyenin bütün dünya ta
rafından benimsenip inanmasını istiyoruz. Bu, 
bugünkü dünya konjonktürü ve milletlerarası 
teşkilâtlar bakımından tahakkuku imkânsız 
bir şeydir. Siyasi büyük hâdiselerin çarelerini 
bulmak için dünya efkârı umunıiyesinin tema

yülüne uygun alternatfleri göstermeye mec
bursunuz. Muayyen bir nokta üzerinde ısrar 
edip ille benim kabul edeceğim esas budur, 
bundan bir santim ileri, bir santim geri gi
demem diyemezsiniz. Bunu bütün dünyaya ka
bul ettirmezsiniz arkadaşlar. Binaenaleyh, bi
zim başka alternatiflerimiz var mıdır, yok 
mudur? Bunun üzerine emek sarf etmeye mec
buruz. Onun için 21 Aralık konuşmamızda ar
kadaşlar arz etmiştim. Kıymetli bir Dış
işleri Encümeni var ve bu encümen işe ehem
miyetle el koysun, bu işlerde ne kadar fikir 
malzemesi varsa ortaya döksün, bunu değer
lendirelim. Bunların u-iıı de bu memleketin 
menfaatlerine en uygun esasları hep beraber 
araştıralım. Yoksa doğrudan doğruya illâ şu 
karar olsun, bu t a r a r olsun dersek, bu işte 
ittifakla almış olduğu, koca Meclisin ittifakla 
almış olduğu karara göre taksimden asla 
dönmeyeceğiz kararı bugün ne durumda ise o 
vaziyete döner. Sonra bir de bu konuşmalar
da ve işleri tahlilde hamasî gayretler, müte
caviz edelar dünya âleminin hoşlanmayıp an
lamadığı lisandır. Çıkalım, mahvedelim, kah
redelim. Arkadaşlar, biz bununla emin olun 
bizim lehimize rey verecek arkadaşları, müt
tefikleri ürkütmekteyiz. Özür dilerim bütün 
samimiyet ve saffetimle konuşacağım ve yap
tığımız temaslar bu son defa dahi birtakım 
mesul ve çok yüksek rütbeli insanlarla yap
tığım temaslarda bundan bana acı acı şikâyet 
etmişlerdir. Hepsi Türkiye'yi sevmektedir, dâ
vada tamamen haklı olduğumuza inanmakta
dır. Fakat biz bu ailenin bir ferdiyiz, ona 
siyasi yollardan gitmek için daha onlar için 
çarelerin tükenmediği kanaati varken bizden 
haşin ve doğrudan doğruya zecri kararların çı
kacağı endişesi bu müttefiklerimizi ürkütmektedir, 

Nato ailesinin bir ferdi yarın Nato'nun ba
şına büyük dert açabilir, kanaati yayılmakta
dır. Binaenaleyh, bu sebeple çareler üzerinde hep 
bereber oturup çalışmağa mecburuz. Bugün 
konuşan iki muhterem arkadaşım bir takım 
noktaları sıra ile ortaya koydular. Şunu, şunu 
yapabiliriz dediler. Bunlar nasıl değerlendirile
cektir? Bunlar bu kubbede kalacak mıdır? Ve 
yarın sayın Artüs'ün şimdi gayet esaslı bir şe
kilde tadat ettiği 5-6 fıkrada Makarios tarafın
dan yapılabilecek hareketlerin nasıl yapılabi-
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lir diye ortaya döktüğü meselelere şimdiye ka
dar eğilmek lâzımdır. Bundan dolayı kendime te-
rettübeden mesuliyeti taşımaktayım. Kıbrıs'taki 
durumu bundan evvel kısaca arz etmiştim. Biz 
her hangi bir mesuliyet aramak için değil, fa
kat vaziyeti takip etmek için bir çalışma yap
tık, arkadaşlar. Yaptığımız çalışmada Kıbrıs'ı 
ne halde aldık, Kıbrıs'ı kötü aldık, Kıbrıs'ı bi
ze kötü perişan bir halde bırakıldı, asla böyle 
bir fikir taşımadık. Ama, Kıbrıs'ı ne halde al
dığımızı tesbit ederken, bugünkü Hükümet de 
Kıbrıs'ı ne halde bizden devraldığını, yani Dör
düncü Koalisyon Hükümetinden devraldığını 
tesbit etmeye mecburdur. Gerçi koalisyon kana
dı içinde mesuliyet taşıyordu, ama bugün koa-
lisyonsuz bir mesuliyet altındadır. Binaenaleyh, 
bunu tesbit etmekte fayda vardır. İlerde alacağı 
tedbirlerin isabeti ancak geçmişteki hâdiselerin 
gayet sahih ve dakik olarak tesbiti ile mümkün 
olur. Biz, Kıbrıs'ı ne şekilde devraldığımızı his
siyatla değil, Millî Güvenlik Kurulunun uzun 
çalışmalariyle tesbit ettik, ayrıca bu tesbitimizi 
Bakanlar Kuruluna getirdik. Orada tetkik et
tik. Mümkün olduğu nisbette Dışişleri Encüme
nimize arz ettik gizli oturumda. Millet Meclisi 
ve Senatonun gizli oturumunda da emin olun ki, 
belki yüzde yirmisini, otuzunu arz ettik ve ede
bildik. Üst tarafını arz edemedik. Nasıl bir Ge
nelkurmay Başkanı emekliye sevk edildikten 
sonra vazifesi icabı muttali olduğu plânları ifşa 
edemezse, nasıl bir millî emniyet başkanı veya
hut genel müdürü muttali olduğu esrarı tekaüt 
olduktan sonra hâtıra kabilinden ifşa edemezse 
vazifesinden ayrılan bir başbakan, bir bakan 
veya her hangi mesul bir arkadaş da bunu ifşa 
edemez. Bu itibarla hakikaten ciddî çare arıyor
sak, Kıbrıs'a tam yönünü ve istikametini ver
mek istiyorsak, bunun çalışma metodunu tesbit 
etmeye mecburuz arkadaşlarım. Yoksa benim 
bildiğimden yüzde 80 noksan bilen bir arkada
şımın zekâsı ne kadar yüksek olursa olsun hâ
diselerin kendisine karanlık kaldığı o hususlar
da vâsıl olacak kararının, o hususlarda tedbiri
nin isabetine tamamiyle kail olmak imkânı yok
tur. Yarm ben de hâdiselerden bir müddet da
ha uzaklaştığım zaman, aynı meseleler benim 
için de aynı karanlık cephesini arz edecektir. 

Birleşmiş Milletler kararı üzerinde arkadaş
larımızın isabetli tahlillerine fazla bir şey ilâve 

etmeye lüzum görmüyorum. Yalnız, Mecliste ol
sun, dışarda olsun bir defetizm, bir bedbinlik 
görülmektedir. Bence her şey bitmiş değildir. 
Ağır darbedir. Darbeyi küçümsememek lâzım
dır. Fakat darbe Türk dâvasını tamamen tah-
ribetmiş bir kuvvet de değildir. Tavsiye mahi
yetindedir. Yeter ki, bizim dâvamızda hukukî 
olmak imkânlarını ve fırsatlarını karşı tarafa 
vermiyelim. Orada bizim ordumuzu, askerimizi 
çıkarmaya kalkarlarsa onlar hukukî cihetten 
haksız duruma düşerler. Biz o zaman müdahale 
hakkımızı ve diğer hukukumuzu kullanabiliriz. 
Onlar vatandaşlarımızın ıstırabına sebebiyet 
verirlerse müdahale hakkımız olur. Ama durup 
dururken biz müdahale vaziyetine girersek hu
kukî bakımdan haklı olduğumuzu iddia edeme
yiz. Hazırlıklara devam etmeli ne kadar lazımsa 
bu hususta Hükümetin Amerika ve İngiltere ile 
birlikte paralel bir siyaseti dikkatle takibetmesi 
lüzumuna bilhassa Birleşmiş Milletler kararın
dan sonra daha ziyade kaaniim. Sayın arkada
şımız da aynı şeyi söylediler. Sarf edilen emek
lerin çeşitli sâyilelerini uzun uzun izah ettiler. 
Ben buna temas edecek değilim. Bilhassa bu 
noktada çok dikkat etmek ieabeder. Hatırlarsı
nız bir arkadaşımız Amerika'sız ve Kusya'sız 
dünya dâvaları ve büyük siyasi dâvalar çözüle
mez dedi. Tamamen iştirak ederim. Yüzde yüz 
isabetlidir. Yalnız tahmin ederim ki, bu ifade
yi kullanırken daha ziyade Türkiye'nin karar 
ve iradesinde bu memleketlerin kuvvet ve ağır
lık nisbetleri ne ölçüde tesir eder fikri daha zi
yade hâkim oldu. Bu noktadan bu fikir ileri sü
rüldü. Halbuki, şunu gördük : Kıbrıs dâvasında 
Amerika Türkiye'nin lehinde oy kullanmıştır. 
Rusya Türkiye'nin lehinde telâkki edilemezse de 
Yunanistan'ın da lehinde telâkki edilmeyen bir 
şekilde oy kullanmıştır. O da müstenkif kalmış
tır .Demek ki, iki memleket bize daha mütema
yil olan kararlarına rağmen Birleşmiş Milletler
de bu kararı değiştirme imkânı hâsıl olamamış
tır. Onun için bunun da sebeplerini yalnız bun
da aramamak lâzımgelir. Birçok mesai üzerinde 
eğer ciddiyetle emek sarf edilirse bunun sebep
lerini bulmak arkadaşlar için mümkün olacak
tır. Rusya'nın bu husustaki kanaati en son teb
liği resmisiyle daha ziyade vuzuh kesbetmekte-
dir. Liderler toplantısı yaptığımız zaman Sayın 
İnönü toplantıda Rusya'nın durumu ne vaziyet-
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tedir, yeni bir inkişaf var mıdır ve bize verdik
leri sözde ve Gromiko ile Erkin'in mutabık kal
dıkları komünike de duruyorlar mı diye sor
muştu. Son Rus Türk tebliği resmisi başbakan
lar seviyesindedir; 

Bu bundan evvelki tebliğlerin hepsinden da 
ha kuvvetli şu cümleyi ihtiva etmektedir. «Ta
raflar Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs'ın bağımsızlı
ğına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmek 
suretiyle ve Kıbrıs'ta iki millî cemaatin - Türk 
ve Rum - kanuni haklarına riayet edilmesi ve 
iki millî cemaatin varlığını tanımak esası üze
rine barış içinde yaşamalarını sağlıyacak şekil
de barışçı yollarla halledilmesi gerektiği kanaa
tindedir ler. Bilûmum milletlerarası meselelerde 
olduğu gibi, Kıbrıs meselesinde de iki hükümet 
her türlü anlaşmazlıkların sulh yoliyle ve ka
nuni haklara ve adalet prensiplerine uygun ola-
lak halline taraftar olduklarını beyan etmişler
dir.» 

Bu Rus tebliğidir. Bundan evvel neşredilen 
tebliğlerden daha büyük kuvvet ve vuzuh ifa
de eder mahiyettedir. Bugün Ulus gazetesini ar
kadaşlarım tetkik etmişlerse orada Ruslarla 
olan Kıbrıs mevzuundaki münasebetimizi Sayın 
Şükrü Esmer bir yazısında vuzuhla tahlil etmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla, Birleşmiş Milletler
de karar veren iki büyük devlet dünya mesele
lerinde eğer eski tabiriyle mütekellimi - vahde 
ise bunlardan birisi lehimize birisi de Yunanis
tan'ın da lehine olmıyan fakat tebliği ile belli 
olan politikasına göre kanaatini kullanmış mem
leket olmaktadır ki, bunu lehimize kaydetmek 
gerekir. Bu hususta çalışılırsa ve hiçbir emeğin 
esirgenmiyeceği de muhakkatır, daha iyi ne
ticelere gitmek ve bedbin olmamak mümkün
dür. Geçmişler bizim üzerinde müstakbel ted
birler almak için duracağımız hâdiseler olmalı
dır. Yoksa geçmiş hâdiseleri birbirimize düşmek 
için kullanırsak, bu ancak Sayın Yıldız'm de
diği gibi bize değil, başkalarına yarar ve çok 
çabuk netice ve meyva verir. Bu arada üzerinde 
yine partilerden bir liderin durduğu bir mesele 
vardır. Bu da liderler toplantısında yapılan ko
nuşmada yapılan teklifleri Hükümet nazara 
alıp almadığı; bir de Hükümet kanatları ara
sında tenakuz olup olmadığıdır. İkincisi, Millî 
Güvenlik Kurulunun toplantılarına ademi işti
rak mevzuudur. 

Arkadaşlar, bu sayın lider Sayın Türkeş'tir. 
Kendisi 31 Temmuz tarihinde Genel Başkan ol
muştur. 4 Ağustos tarihinde partisinden istifa 
eden iki bakan arkadaşının bakanlıktan da isti
faları - partiden istifa ettikleri için - onun için 
ilk müracaatını yapmıştır. Ağustos 7 de, bu me
sele halledilmiş ve yeni iki bakan arkadaş se
çilmiş diğer bakan arkadaşlar da bugün şerefli 
bakanlık mevkiinde çalışmaktadırlar. Ondan 
sonra sekiz tarihinde, Türkiye Başbakanı olarak 
Rusya seyahatine gitmişim, 16 smda dönmüşüm. 
Ağustos sonunda toplantı ve Eylül de bir top
lantı yapılmıştır. Kıbrıs hakkında bu arkada
şımız ondan evvelki selefleri olan liderlerin ka
naatlerinin dışında bir kanaat taşıyabilir. Bu 
kanaati ise hürmetle karşılamaktayız. Fakat 
Hükümetin, Hükümeti teşkil eden diğer parti 
kanatları aynı kanaatte değildiler. Biz sekiz ay
lık bir Hükümet olarak bilhassa seçimi hedef 
tutan ve memleketi hiçbir badireye sokmadan 
sabırla Kıbrıs işinde çalışmayı ve doğrudan 
doğruya sulh yoliyle netice almayı da esasen 
programımızda da arz etmiş ve buna göre tas-
vibedilmiştik. Bu programın maddesi şu : «Me
seleye barışçı yollarla bir çözüm yolu bulunma
sı, samimî temennimizdir.» Şimdi bu arkadaşı
mız ben Hükümeti uyardım, ciddî tedbirler tek
lif ettim, işgal teklif ettim, çıkarma teklif et
tim diyebilir. İkinci bir refah hâdisesine sebe
biyet veremeyiz. Bundan evvel Balkan Harbi ve 
Birinci Cihan Harbinde olduğu gibi gayet ihti
yatsız, fevri hareketlere kendimizi kaptır ama
yız diye bütün parti kanatlarını ve diğer lider
leri, koalisyonu teşkil eden liderler değil, mu
halefet lideri Sayın İnönü'de muhatap. Bu lider 
arkadaşımız bu kanaatini sonradan şikâyet 
mevzuu yapacağına bütün parlömanter usuller
de olduğu gibi koalisyonu kolaylıkla terk ede
bilirdi. Bu yapılmamıştır. 

Millî Güvenlik Kuruluna iştirake gelince : 
Millî Güvenlik Kuruluna vücut veren Anayasa
nın 111 nci maddesidir. Ve Millî Güvenlik 
Kurulu nasıl çalışır? Kimlerden müteşekkildir. 
Onu da bildiren 127 sayılı Kanundur. Bu Millî 
Güvenlik Kurulunda vekillerin birçoğu dahi 
dâhil değildir. Bizden evvel 3,5 senelik tatbi
katta burada, dosyamda vardır. Bunun için 
kaç toplantı yapılmış kimler iştirak etmiş! Biz 
bunu da daima ciddî bir dikkat ve en âzami 
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bir mahremiyetle tatbik ettik. Ve yabancı de
ğil, çünkü özür dilerim yabancı telâkki etmeye 
mecburuz. Çünkü kanun kime hak vermişse ona 
göre hareket etmişiz. Birçok» vekiller iştirak et
memişlerdir. Ancak hangi vekillerin iştirak ede
ceği kanunda yazılıdır, beş, altı vekilden ibaret
tir. Bu itibarla kendisine menfi cevap verdik. 
Binaenaleyh, bu meselede de arkadaşlarımızın 
içinde bir şüphe kalmasın, karar budur. Ben bu 
kanaatimi hâlâ taşımaktayım. Bundan sonra 
mesuliyet deruhde eden Başbakanımız dilediği 
gibi tatbikatı kendi mesuliyeti altında yapar. 

Millî Güvenlik Kurulunun esasen Başkanı 
Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı bulunma
dığı takdirde Başbakan onun namına vazife ifa 
eder. Biliyorsunuz ki, gizli oturum yapılıyor, 
parti grupları gizli toplantı yapıyor, hemen er
tesi gün ne konuşuldu ise. hakkında, belki ya
lan yanlış bilmiyoruz, neşriyat yapılıyor, dışarı 
intikal ediyor. Ee... bu başka memleketlerde 
nadiren vukubulur arkadaşlar. Veyahut da bir 
tebliğ neşrederek bu gibi zühullere meydan ve
rilmez. Ne konuşulup ne konuşulmadığına mu
ayyen ölçüler içinde vatandaş muttali olur, is
tifade eder, çalışır. Bizde böyle olmuyor. O 
bakımdan Millî Güvenlik Kurulunda gibi haki
katen en gizli kurulumuzda bu şekilde bir da
veti bugün dahi ben mahzurlu telâkki ederim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Ylıdız 
arkadaşım Patrikhane, İmroz, Bozcaada'ları, ce
miyetler ve Yunan uyruklular hakkında çok, 
yani kendilerinin de söyledikleri gibi daha çok 
konuşulabilecek mesele ama mümkün olduğu 
kadar telhis ederek bir konuşma yaptılar. Şunu 
burada söylemek isterim, vazifeye başlar baş
lamaz bu meseleler hakkında brifingler yapıldı. 
En mahrem ölçüde ve en salahiyetli insanlar 
çalıştırılarak. Her biri hakkında Hükümet ar
zu ettiği malûmatı verebilir. Yalnız ben şu 
kadarını söyliyeyim ki, teftişler yapılmıştır. Şu 
dakikada karar verilebilecek her tetkik her mev
zuda tamamlanmıştır. Politik ölçülere göre, po
litik millî menfaatlere göre mesuliyet taşıyan her 
hangi bir Hükümet bunu yapacaktır ve yapabi
lir. 

Şimdi çok muhterem arkadaşlarım, ben sade 
muayyen mevzularda ve karanlık noktalarda va
zifemin ve mesuliyetimin müsaade ettiği ölçüde 
ve çok dikkat ederek bâzı malûmat vermiş ol
dum. Bu arada sözümü bitirmeden ve bir ricamı 
arz etmeden huzurunuzdan ayrılmıya cağım. 

Evvelâ Dışişleri teşkilâtımız hakkında çok 
ağır konuşmalar cereyan etmiştir. 

Emin olun ki, arkadaşlar, Dışişleri teşkilâtı-
m'ız, diğer vekâletlerimiz ne kadar tenkide, şikâ
yete mâruz ise, yapılacak şikâyetler o kadar ola
bilir. Onlardan fazla bir şey izafe edilemez. Dış
işleri teşkilâtımızın intisap usullerini hepiniz iyi 
bilmektesiniz. Hukuktan, Mülkiyeden, İktisat
tan iyi derece ile çıkanlar imtihanla girebilirler. 
İmtihanla girenler, bu vatanın çocuklarıdır, dere
celeri imtihanlara tabidir. Bu diğer "vekâletler
de yoktur. Ancak orduda bu zabıta vardır. Fa
kat adliyede, tapuda, kadastroda böyle bir şey 
yoktur. Lisan imtihanlarına tabi oldukları gibi 
bu arkadaşlar sağlıkları pahasına çalışmaktadır
lar. Bunun yalnız sekiz ayda değil, - ben kari
yerden bir dışişleri müntesibi değilim - ama mü
nasebetlerim uzun senelere gidiyor, görmüşüm-
dür iftihar edilecek bir mesainin içerisindedirler. 
Onları ancak teşvik edersek daha iyi netice alı
rız. Kadroları dar, dünya siyasi teşkilâtında ge
niş yepyeni müesseseler doğmuştur, o müessese
lere göre teşkilâtı bu şekilde düşünmemişiz. Her 
hangi bir üzücü hâdise olunca o zaman da bü
tün mesuliyeti bu genç arkadaşlarda görmek iti
yat haline gelmiştir. Islaha, takviyeye hemen 
yeni elemanlar bulmaya girişmek mecburiyetin
de olduğumuzu da tekrarlamak isterim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, temenni ede
rim ki, diğer arkadaşlarıma tamamen iltihak 
ederken bu konuşmalar Senatomuza yaraşır ol
gunlukta ve tenkicl ve fikirler biribirimize uygun 
olmasa dahi müsamaha ile karşılı lay ar ak çare 
bulma istikametinde olsun. Bu yolda Hükümete 
yardımcı olmaya mecburuz. Ben Hükümeti bu 
vazifede, mesuliyet başında iken Adalet Partisi 
diye telâkki etmiyordum, İnönü, Hükümetin ba
şında iken de Cumhuriyet Halk Partisi Hüküme
ti diye telâkki etmiyodum. 30 milyonun Hükü
meti olarak telâkki ediyordum. Emaneti almış
tır, bu emaneti yürüttüğü ve taşıdığı müddetçe 
eğer Parlâmentoların desteğine mazhar olursa 30 
milyonun Hükümeti olmanın zevkini ve kuvveti
ni bulur. Bunu bulamazsa o zaman partisinin 
Hükümeti olmakla kalır. Dışarıda bunun yapa
cağı tesir ve göreceği itibar da, o kadar olur. Ar
kadaşlarımız itibar mevzuuna da çok acı bir şe
kilde temas ettiler, ben de daha dün bir arkada
şımızla dertleşirken bundan uzun yıllar evvel 
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Atatürk zamanında Ankara bir siyasi istişare 
merkezi haline gelmişken bugün bu hale düşmüş 
olmasından dolayı ıstırabımızı birlikte döktük ve 
dertleştik. Eğer bunu tekrar ihya etmek istiyor
sak bunun çalışma yollarını bulmalıyız ve bula
biliriz. O itibarla Dışişleri Encümenimiz ben is
terdim ki, çalışmalarına çoktan başlamış olsun. 
Fakat, bir usul meselesi ve iki encümenin ayrıl
ması meselesi maalesef, halen intacedilememiş du
rumdadır. Çok uzun zaman evvel Sayın İsken
der Cenap Ege arkadaşımız Turizm Encümeni 
ile Dışişlerinin ayrılmasını teklif etmişti. Bir 
türlü intacedilemedi. Bugün o hale geldi fakat, 
bir türlü intacedemiyoruz. Binaenaleyh bu gibi 
büyük siyasi hâdiselerde encümen çalışmalarımız
da da bir ıslahata gitmek mecburiyetindeyiz. 
Kıbrıs dâvası bunu artık bize empoze etmektedir. 
Encümen, sadece Hükümetten teklif veya lâyi
ha gelecek ve yahut da her hangi bir arkadaş bir 
teklifi kanunide bulunacak, yalnız o teklifi ka
nuni için toplanacak. Diğer dünya parlâmento
larında böyle bir şey yok arkadaşlar. Dünya par
lâmentolarında encümenler bir seminer olmuştur. 
Encümen mensubu olan senatör veya milletve
killeri Hükümete ışık tutan, fikir veren, tecrübe
lerini ortaya koyan ve iyi neticeler istihsal etti
ren teşekküllerdir. Biz encümenleri bu hale ge
tirememişiz. Şikâyeti başkalarında değil kendi
mizde arayalım. Bu işe çok eminim ki, elbirliği 
ile sarıldığımız zaman çaresini bulacağız. Arka
daşlarım elimizde çok kozlar vardır. Ümitsiz ol
mamıza hiçbir sebep yoktur. Milletçe kuvvetli
yiz, ordumuz Sayın Yıldızın da dedikleri gibi 
her fedakârlığa her saniye hazır vaziyettedir. 
Bunları temin etmişlerdir. Siyasi konsekanslar, 
siyasi ihtilâflar, siyasi komplikasyonları gayet ta
biî ki, ordu sormaktadır. Memleketin selâmeti 
için istihsal edeceği teminat ve emniyet bakımın
dan sormaktadır. Bize de sormaktadır, bize su
aller sormuşlardır. Şu şu şu vaziyetlerde ne gi
bi ihtilâflar doğabilir, bu ihtilâflara rağmen Hü
kümet karar verirse ordu yarın her türlü tedbiri, 
kararı almaya hazırdır, demişlerdir. Demek ki, 
artık vazife ve çalışma bizlere düşüyor arkadaş
lar. Allah memleketimizde hepimizin yardımcısı 
olsun. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Çok şiddetli 
ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupu adı
na S ay m Nüvit Yetkin'de. Buyurunuz efen
dim. 

C. II. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Malatya) — Muhterem Başkan, Sayın Hükü
met üyeleri, değerli arkadaşlarım; milletçe üze
rinde büyük hassasiyetle durulan ve bir millî 
dâva haline gelen Kıbrıs konusunda son geliş
meleri sebepleri ve neticeleri ile gözden geçirmek 
ve ileriki politikanın tesbitinde fikirlerin açık
lanmasını hedef tutan genci görüşmeden fayda
lanarak Yüce Senato ve Türk Milletine Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini arza ça
lışacağım. 

Konunun bir millî dâvaya taallûk etmesi, 
son durumun bir millî politika tesbitine zaru
ret gösteren olumsuz bir safhaya girmesi ve et
kilerinin yalnız Kıbrıs, yalnız Türk - Yunan 
ilişkileri ile kalmayıp daha şümullü sonuçlar ta
şıması sebebiyle bütün siyasi partilerin ve bü
tün grupların müşterek bir çıkış yolu aramak 
gayretini1 göstermesi lüzumuna kaaniiz. Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak tarihimiz 
boyunca memleket kaderinin bahis konusu ol
duğu her meselede, iktidarda olsun, muhalefette 
olsun iç ihtilâfları bir kenara iterek meselele
rin üzerine eğilmeye itina etmişizdir. En yakın 
misallerini birkaç gün önceki Millet Meclisin
deki müzakerelerde Sayın Bölükbaşı'nın hatır
lattığı gibi 1955 te Kıbrıs konusu Londra mü
zakereleri sırasındaki tutumumuz ve yine bir
kaç gün evvel Muhterem Suad Hayri Ürgüplü'-
nün Senatoda yaptığı bir konuşmada kendisi
nin başında bulunduğu Hükümet zamanında 
Kıbrıs müzakereleri cereyan ederken Cumhuri
yet Halk Partisinin takınmış olduğu tavırdır. 
Bunları sadece iki misal olarak arz ediyorum. 
C. II. P. nin bu iyiniyetlerine ve zihniyetine 
rağmen bugünkü iktidar partisinin muhalefet 
yıllarında hükümeti başarısız göstermek için ya
rattığı ifrat gayretlere secim boyunca konuyu 
iç politikada kullanma çabalarına ilâveten ik
tidarda dahi Hükümetin mesul ağızlarından ve 
parti sözcülerinden, partilerin basın organların
dan konunun nasıl bir iç politika çekişmesi ha
linde çığırından çıkarılmaya çalışıldığı Yüce 
Senatonun ve Türk Milletinin gözünden kaçma
mıştır. Millî biı- dâvada millî bir politika etra
fında milletçe birleşmemizin sağlanması gayre
tine öncülük etmesi gereken... 

BAŞKAN — Sayın Yetkin, mikrofonları 
lütfen ayarlar mısınız efendim. 
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NÜVİT YETKİN (Devamla) — iktidar par
tisi ve Hükümetini millete henüz Birleşmiş Mil
letlerden yetkili Hükümet üyesi dönmeden bir 
suçlama psikozu içerisinde ve bir suçu başka
sına devretme gayreti içerisine girmiş olmasın
dan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek ve yalnız 
Senatoya şikâyet etmekle yetiniyoruz. Biz ken
dimizi bu gayretlere kaptırmıyacağız. Bütün 
dikkatimizi Kıbrıs konusundaki son gelişmeye 
ve bunun sebeplerine, sonuçlarına ve bunlara 
sebep gösterilen olayların nedenlerine hasrede
ceğiz. Bundan sonra milletçe tutacağımız yolu 
tâyine yarar ümidiyle görüşlerimizi açıklamaya 
çalışacağız. 

Sayın Başkan seyahatinden döndükten son
ra Millet Meclisinde gündem dışı bilgi verdik
leri halde, meşguliyetleri, mazeretleri dolayısı 
ile Senatoya bilgi vermemişlerdir. Bu sebeple 
hâdisenin oluş şekli hakkında zaruri olarak Mec
lis müzakerelerinden faydalanacağız. Ve Sayın Ba
kanın Mecliste verdiği izahatı esas tutacağız. Bu 
yüzden nevama müzakerelerimiz Millet Meclisin
deki müzakerelerin bir devamı olacak. Aslında 
Muhterem Dışişleri Bakanımızın bir senatör ol
mak. itibariyle Senatoya da resmen bu seyahati 
hakkında bilgi vermesini ümidetmemiz yerinde 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, müzakere bir genel 
görüşme, yeni Anayasa ve İçtüzüğümüz hü
kümlerine göre yasama organının yönetim ku
rulu üzerinde, yürütme erki üzerinde bir dene
tim vasıtası olmak itibariyle bir muhalefet 
grupu olarak bu murakabe vazifemizin icapla
rına uygun tenkidi erimizi, görüşlerimizi, uyar
malarımızı samimî inanışlarımızın ifadesi olarak 
dile getireceğiz. Bunu Muhterem Hükümet üye
lerinin kemaliyle takdir edeceklerine eminiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün, bir fail ha
yırdır, Kurucu Meclisin teşekkülünün de senei 
devriyesi Kurucu Mecliste kabul edilmiş bulu
nan Anayasanın getirmiş olduğu demokratik 
rejim içersinde, birçok partili Parlâmento haya
tında münakaşalardan, çekişmelerden, tenkid-
lerden biz endişe izhar eden nâzı arkadaşlarımız 
gibi fazla endişe etmiyoruz. İngiltere, Süveyş'-
den geri dönmeye mecbur olduğu zaman İngiliz 
Parlâmentosunda yapılan müzakereyi takip bu
yurmuş olan arkadaşlarımız orada ne sert tar
tışmaların vuku bulduğunu elbet görmüşlerdir 

Fakat bunların hiç birisi İngiltere'yi Süveyş'ten 
geri dönmeye mecbur eden Amerika ile İngiltere 
dostluğunu ve ittifakını İngiliz politikasının tâ
yinine mâni olmamıştır. Bunu söylerken arzım 
şudur: Muhterem arkadaşlarım, biz o kanaat
teyiz ki, çok partili Parlâmento hayatımızda 
elbette ki, siyasi partiler görüşlerini, fikirleri
ni bütün açıklığı ile, şikâyetlerini, tenkidlerini 
ve uyarmalarını kendi görüşlerine uygun olarak 
dile getirirler. Bu tartışmalar sui niyet sahip
lerine, kem niyet sahiplerine ümit vermemelidir. 
Çünkü ne zaman bu memlekette tehlike çanı ça
larsa ve ne zaman millî menfaatlerimiz gerek
tirirse bütün muhalefetleriyle, bütün görüşle
riyle bütün bu tartışmaların hepsi susar mevcut 
Hükümetin etrafında yekvücut olarak toplanma
sını bilir bu millet. Kuvvetimiz bundandır. (Al
kışlar) 

Binaenaleyh, bütün endişelerimiz, şikâyetle
rimizi, tenkidlerimizi en iyi niyetlerimizle bildire
ceğiz. Ta ki Muhterem Hükümet bütün bu şikâ
yetlerden, görüşlerinde müstefidolarak bir umu
mi ve millî politikanın tesbitinde bu görüşleri de 
dikkate alsın ve kendi açısından, kendi zaviye
sinden kıymetlendirebilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim görüşümüzle 
son karar Türk Milleti için ağır bir darbe olmuş
tur. Onu sevimli, zararsız ve mazur göstermek 
için yapılan gayretler dahi dâvanın esasına za
rarlı olabilir. Bu mâruzâtımız demin Muhterem 
Suad Hayri Ürgüplü arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi hiçbir zaman. Kıbrıs dâvasında her şey bit
miştir, şeklinde tefsir edilmemelidir. Karar 
ağır bir yenilgidir fakat adalete aykırıdır, man
tığa aykırıdır. Birleşmiş Milletlerin bizzvıt ken
di Anayasasına aykırıdır ve sulhçu prensipleri
ne, Birleşmiş Milletlerin mazakere usullerine 
aykırıdır. Bütün bu itibarla bu kadar gayriâdil 
ve kendi yaratılış espirisine bu kadar aykırı 
bir kararın reddedilmesi, • hükümsüz kılınması, 
telâfi edilmesi mümkündür. Bu inancımızı ifade 
etmek isterim. Ama bunun için evvelâ Türki
ye'de cidden derin bir hayal kırıklığına yol açan 
bu assamble kararını nitelemek istiyorum. ..Bu 
karar hakkında, bu kararı tanımıyoruz bu ka
rar ölü doğmuş buradan başlayıp., bu karar hiç
bir hakkı ihlâl etmemiştir ve bu karar beklenen 
netice değildir dedikten sonra bu karar bir 
başarıdır noktasına kadar gidilmesini iktidar 
çevrelerinden ve Hükümet üyeleri ağzından ya-
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pılan tavsifleri bu çevrelerde dahi bu kararın 
tevlidettiği hayal kırıklığı tesirine veyahutta 
iç politikada kullanma gayretine yoruyoruz, ve 
dâvanın esasına zararlı telâkki ediyoruz. Bir 
defa karar, açıkça bilelim ki, bir virgülü dahi 
değiştirilmeksizin Rumlar tarafından teklif sa
hibi devletlere dikte edilmiş, empoze edilmiş 
olan bir metnin aynıdır. Yani Kumların ve Yu
nanlıların kendi isteklerine tamamen uygun te
lâkki ettikleri bir karardır. Ayrıca bu karar 
Kıbrıs konusunda beynelmilel vesikalar içinde 
Türk Cemaatini aynı haklara sahip cemaat du
rumundan çıkarıp bir azınlık durumuna indir
mek gayretine düşmüş olan bir karardır Ve 
ilk karadır, Sayın Bakanın Mecliste bu kararın 
beklenmedik netice olduğu iddiası yanlıştır. 
13 . 8 . 1963 te mesele Birleşimiş Milletler de 
intikal edebilir diye ve edilse de ihtimal içinde 
bir neticeye varabilir diye bir dişişleri raporu 
vardır diye buyurdular. 1963 Ağustos'u, kıy
metli arkadaşlarımın hafızalarını tahrik için arz 
ediyorum, o zaman henüz Kıbrıs'ta sadece bele
diyeler gibi hakukî plânda bâzı ihtilâflardan 
gayrı hiçbir hâdise yoktu. Yani 1963 Aralık kan
lı olayları başlamamış, Makarios iğrenç çehre
siyle Türk Cemaatini ve Anayasanın karşısına 
çıkmamış ve Güvenlik Konseyi Anlaşmaların 
meriyetini teyideden karan, yani dört Mart Ka
rarını vermemiş. Böyle bir zamanda dışişleri
mizin bunun Birleşmiş Milletlere gitmesi halinde 
muhtemel neticeleri derpiş ederken bu arada 
böyle bir karar çıkarabilir diye yapmış olduğu 
bir rapor da bu son kararı beklenen netice diye 
tavsif için bir esbabı mucibe veya mazeret çı
karmak kanaatimizce ciddiye alınamaz. Bu ka
rarın çıkmasından Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak esastan ve usulden büyük hatalar 
işlendiği kanaatindeyiz. Evvelâ daha önden 
zemin hazırlanmasında ihmaller olmuştur Muh
terem arkadaşlarım, demin Sayın Ürgüplü ar
kadaşımın da ifade buyurdukları gibi, Dışişleri
mizin yalnız personel kifayetsizliği, aded olarak 
personel kifayetsizliği değil malî takatsizliği 
yüzünden de bütün dünyada geniş bir propa
ganda teşkilâtı kurabilmiş değiliz. Aynı za
manda, sonra kolonilerimiz de yok. Dünyanın 
her tarafında tüccarlarımız yok. Oralara hicret 
etmiş vatandaşlarımız yok. Bütün bu sebeplerle 
zaten çok pahalı bir mevzu olan propaganda da 
umumi olarak bir eksik tarafımız olduğunu ka

bul edelim. Buna ilâveten bu son karara takad
düm eden zamanlarda da bu propaganda isti
kametinde gayretlerimiz zayıf olmuştur. 117 
devletten aleyhimizde bu tasarıya oy vereceği 
bilinenler için kâfi gayret sarf edilmemiştir. 
Yüksek malûmları olduğu üzere bu karar bun
dan daha evvel geçen seneki Birleşmiş Milletler 
müzakeresinde oylanacaktı, görüşülecekti. Fa
kat birtakım Birleşmiş Milletlerin kendi bütçe 
müzakereleri malî meşeleri yüzünden oturum 
bu seneye talik edildi. O geçen toplantı için 
bâzı hazırlıklar, bâzı gayretler sarf edilmişti. 
Yüksek Senatodan, Millet Meclisinden hattâ 
bizzat Dışişleri Bakanımızın da katıldığı iyi ni
yet heyetleri teşkil edilerek gönderilmişti. Bu 
giden heyetler bilhassa Afro - Asya devletleri 
dediğimiz Üçüncü Dünyayı teşkil eden devletler 
Lâtin Amerika ve saire oralarda gayretler sarf 
ettiler. Sayın Dışişleri Bakanı Mecliste izah 
ederken kendilerinin katıldığı iyiniyet heyetinin 
yaptıkları temaslardan iyi intibalarla dönme
diklerini söylediler. Fakat bizim kendileriyle te
mas ettiğimiz, avdetlerinde kendilerinden temas
ları hakkında malûmat edinliğimiz heyetlerin 
çoğu gittikleri yerlerde Türklere karşı büyük 
sempati, Türklerin ifade ettiği Kıbrıs dâvasına 
karşı büyük anlayış görerek döndüler. Şüphe
siz Dışişleri Bakanlığında dönmüş olan bu heyet
lerin verdiği raporlar vardır. Bu raporlarda, 
son karara, son tasarıya imza koymuş, son ta
sarıya, aleyhimizdeki bu tasarıya oy vermiş 
olan devletlerin bir çoğu bizim dâvamıza karşı 
büyük sempati göstermişlerdi. Ve fakat ne ol
du; mesele bizim ihmalimiz ki o zaman giden 
heyetler devlet reislerine mektuplar götürdüler. 
Resmen ve ciddî olarak gittikleri devletlerin reis
leri mi davet ettiler, memleketimize. Bunlara 
burslar vadettiler. Sonradan bunlar ihmal edil
di maalesef. Halbuki arkadaşlarım bu devlet
leri yine Sayın Dışişleri Bakanının Meclisteki 
izahlarına dayanarak arz ediyorum, bu devlet
lerin kendi bağımsızlıklarını yaratan prensip
lere Şelf Determinasyon gibi prensiplere kutsal 
bir ehemmiyet verdikleri doğru. Ama bu dev
letlerin başka şeye de büyük önem verdiklerini 
düşünün. Yeni teşekkül eden küçücük devlet
ler kendilerine itibar edilmesini, kendilerine 
kıymet verilmesine kendilernin devlet olarak te
lâkki edilmesine ehemmiyet verirler. Ve bun
lara bu psikilojik bakımdan bu devletler üze-
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rinde tesir yapmıştır. Ben hatırılyorum gelen 
heyetlerin bâzılarından Dışişleri Bakanlığımıza 
intikal etmiş bulunan raporlarda şu devletlerin 
zaten grup grup bunların üçünün beşinin bulun
duğu yerlerde bir sefaret teşkilâtı kuralım, 
temsil edilelim ve bunların biran evvel devlet 
reislerini çağıralım, resmen kabul ettiler, çün
kü davet edilmiş diye telkinler yapılmıştı. Ba
kan, Millet Meclisinde burs verilecekti, evet, fil
vaki söz verilmişti fakat bu yeni bütçede kale 
alacağız, ele alacağız diyorlar. Biraz çok ge
cikmiş bir söz verme, yerine getirme telâkki edi
yoruz ve biz bir devlet reisini çağırmanın bir 
burs vermenin bütçe ile de pek sıkı bir irtibatını 
göremiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar meselâ Gromiko'nun 
demin mevzuubahsolan demecinden sonra Gana 
Cumhurbaşkanı bizim tezimizi benimsiyerek bir 
arabulucu olmayı teklif etmişti. Bunu bizim 
matbuatımız da yazdı. Son kararda görüyoruz 
ki, nasıl gücendirilmişse, nasıl takibedilmenıişse 
Gana dahi aleyhimize oy veren devletlerin için
dedir. Bunların çoğunun aleyhimize bir tasa
rıya oy vermiş bulunan, hattâ tasarıyı imza et
miş, bulunan devletlerin çoğunun Türkiye'ye o 
zaman da, hattâ bugün dahi sempati gösteren 
devletler olduğu zannediyorum ki, son yayın
lanan, Sayın Başbakanın dünkü gazetelerde 
açıklanan konuşmalarında da teslim ve tasdik 
edilmiştir. Ayrıca bizim lehimize oy vereceğim 
umduğumuz devletler de vardı. Bu devletlerle 
de kâfi derecede meşgul olunmamış. Veya bun
larla sıkı bir işbirliği sağlanamamıştır. Meselâ, 
Muhterem Başbakanımız eski Başbakanımız Sa
yın Ürgüplü Başbakan olarak kürsüye teşrifle
rinde Kosigin'i davet etmişlerdi memleketimize 
ve Sayın Kosigin bu daveti kabul etmişti. Res
men bildirilmişti. Bu davetin yeni Hükümet ta
rafından tazelenip tazelenmiyeceğini bilmiyo
ruz. Ama, bu dahi dış meselelerimizde önemle 
üzerinde durulması gereken mevzulardan birisi
dir. 

NATO devletleri içinde Zürih ve Londra 
Andlaşmalarına imza koymuş garanti veren dev
letlerden birisi olan İngiltere'de dâhil NATO 
devletleri ayrıca geçen sene bir karar vermiş
lerdi. Bir tesanüt kararı. Kıbrıs konusunun 
Birleşmiş Milletlerdeki müzakeresinde anlaşma
ların meriyetini ve bunların ancak tarafların rı

zası ve mutabakatiyle değiştirilebileceği husu
sunu teyid edecek bir karar çıkarma hususun
da tesanüt kararı vermişlerdi. Bu tesanüt ka
rarı, eğer yanılmıyorsam tekrarlandı da yani 
bu sene, tekrar ele alnıdı. NATO'nun tekrar 
son toplantısında, bundan evvelki toplantıya Sa
yın Erkin katılmışlardı, ondan sonraki toplan
tıya bilmiyorum Sayın Hasan Işık katıldılar mı, 
bu son toplantıda bu tesanüt kararı teyidedildi. 
Tesanüt kararının teyidedilmesine rağmen bu 
kararın icabını yerine getirmek hususunda kâfi 
bir teyakkuz, kâfi bir çalışma yapılmamış ola
cak ki, NATO devletleri geldiler Birleşmiş Mil 
letlerde her birisi ayrı ve bize karşı menfî bir 
tutumun içine girdiler. Bunu söylerken çekin-
ser kalanların da menfî telâkki ettiğimizi biraz
dan arz edeceğim. 

Birleşmiş Milletlerdeki müzakere usulü ve 
taktiği hakikaten gayet karışıktır. Bu çok ihti
sas istiyen bir konudur. En küçük teferruat 
dâhil gelebilecek her türlü teşebbüsler, bir kı
sım teklifler ve takaddüm safhaları var bunlar 
ihtisas istiyorlar. Bunları arz ederken Dışişle-
rimizdeki güzide mensuplarımıza itimadımızın 
tamlığmı ben de belirtmek isterim. Arzım ve 
tenkidim onlara müteveccih değildir. Ancak 
Sayın Bakanın Meclisteki izahlarından bu ko
nuda hakikaten her birisi teker teker Türkiye'ye 
karşı sempati duyan, Türk dâvasına karşı 
sempati duyan devletlerin usul hükümleri için
de boğularak veya boğdurularak böyle bir men
fî kararla karşılanıldığı intibaını alıyoruz. Ev
velâ Birleşmiş Milletlerin gündeminde bizim ko
nudan başka bir konu daha vardı. Nitekim bi
zim karardan sonra, zannediyorum, aym20 sin
de bu konu da bir karara bağlandı. Konu, 
başka ülkelerin iç ve dış işlerine müdahaleyi 
takbih eden bir deklerasyon. Şimdi yanılmı
yorsak Sovyetlerden gelen bir teklif bu madde
nin bir öncelikle Kıbrıs konusundan evvele 
alınması merkezinde imiş. Bu suretle bunu ev
velâ oylıyalmı ve bu çıktıktan sonra Kıbrıs ko
nusunu görüştüğümüz zaman zaten başka mil
letlerin topraklarına ve hükümranlığına doku-
nulmaması hususunda bir kararı kabul etmiş 
oluyoruz gibi, sizin teziniz bakımından da daha 
kolaylık doğabilir.. Neden bu sağlanamamış, bu
nu hakikaten Sayın Bakandan öğrenmek iste
riz. 
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Sonra müzakereler esnasında . çekinserlerm 
tutumu hakikaten üzerinde durulmaya değer 
muhterem arkadaşlarım. Ve bunların ittifak 
edebilecekleri bir müşterek formülü arayıp 
bulmak, her birisinin çekinserliği izah ederken 
gösterdiği esbabı mucibe, Türk tezine hiçbir 
zaman aykırı olmıyan birtakım, Rusya'nın yap
mış olduğu izahta olduğu gibi toprak bütün
lüğüne, iki cemaatin mevcudiyetine ve onların 
âkıd tarafların muvafakati olmadıkça akdin de
ğiştirilmemesi lâzımgeldiği gibi prensipleri ifa
de eden devletlerin çekinser kalmada birleşebi
lecekleri bir müşterek formül bir müşterek ta
dil veya tasarı sağlanması imkânları mevcuttu. 
Meselâ Sayın Bakan Mecliste izah ettiler. Bir 
enosis, bir taksim konusunun ortaya atılması 
yani bir, hangi niyetle ve hangi devlete tahrik 
edilmişse, iki tarafta beyanda bulunsun da, bu 
işte bitsin diye ve muhterem bakanımız biz şim
di ifade ediyoruz ki, taksimden kesin olarak 
vazgeçmeyi taahhüde amadeyiz, yeter ki, mu
hatabımız da cnosisten vazgeçtiklerini ifade et
sinler. Bunun, Bakanın yine lütfedip, teksir 
edip gönderdiği müzakere zabıtlarında takibet-
tik, hakikaten bunun ne kadar çok aleyhimiz
de istismar edildiğini kıymetli arkadaşlarımız 
da görmüşlerdir. Diyor ki, Kipriyanu, Çirimi-
kos biz diyor, buraya Kıbrıs'ın, müstakil Kıb
rıs Devletinin içinde bulunduğu müşkülleri hal
letmek için geldik, müdahalelerden, tehditler
den mütemadiyen huzursuz olan bir devletin 
hukukunu Birleşmiş Milletlerde aynı eşit hakla
ra sahip bir devletin hukukunu korumak için 
geldik. Ama, bakıyoruz ki, arkadaşımız taksim
den vazgeçmeyi dahi şarta bağlıyor. E, demek ki, 
taksim kafasının içinden hiçbir zaman silinme
miş, bir emel olarak yatıyor, ancak birtakım 
şaıtlarla ondan vazgeçeceğini söylüyor. Muh
terem arkadaşlarım, beynelmilel müzakerelerde 
l e r halde bu, bizim lehimize bir puvan olma
mıştır. Birtakım devletleri, hele o küçük dev
letleri, istiklâllerine ve hâkimiyetlerine fevka
lâde bağlı olan devletleri ürkütmek için bun
dan daha hatalı bir beyan olamaz kanaatinde
yiz 

Şimdi bir diğer hatayı huzurunuzda arz et
mek istiyorum. Bizim bir teklifimiz var, Birleş
miş Milletler gündemine kaydedilmiş, hattâ Yu
nanlıların teklifinden daha evvel kayıtlı olan 
"bir teklifimiz var. Bu teklif oylanmadan iki sa

at evvel geri alınmıştır. Zabıtlarda da yazılı. 
İki saat evveline kadar bu teklifimizin çıkacak 
kararın ne kadar aleyhimize olduğu, kaç dev
letin buna aleyhte rey vereceği hususu hesaba 
alınmayıp, oylanmadan iki saat evveline kadar 
onu gündemde muhafaza etmek, hâlâ ondan 
ümit beklemek ve ileriyi iki saat evveline kadar 
görememektir, bu arkadaşlarım. Buna basiret
sizlik mi diyelim, izin verirseniz. Bu teklif bi
zim teklifimiz olarak Birleşmiş Milletlerin gün
demine bizim tarafımızdan getirilmiş sonradan 
siyasi komisyonda aleyhimizde karar çıkınca 12 
nci maddeye göre Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinde görüşülen bir mevzu artık Birleş
miş Milletlerde ele alınamaz diye 12 nci madde
den istifadeye kalkıyoruz. Bize diyorlarki, si
zin kendiniz bu mevzuun görüşülmesine tâlibo-
lanlarm basındaydınız. Bunları hakikaten tak
tik hatası ve Birleşmiş Milletler müzakereleri 
hakkındaki Sayın Bakanın tecrübesizliğine 
hamlediyoruz. Amerika'nın, Amerika dostumu
zun elinden geleni yaptığı ve fakat muktedir 
olamadığı hususunda Sayın Bakanın kanaatini 
de paylaşamıyoruz. Çünkü Amerika'nın filhakika 
elbetteki bir zamanların bütün bir bloka ve bütün 
Birleşmiş Milletlere hâkim olduğu devirler ka
dar geniş bir tesire sahibolmıyabilir ama, bâzı 
kendisi için önemli saydığı meseleleri Birleşmiş 
Milletlerden nasıl geçirdiğini ve meselâ Komü
nist Çin'in Birleşmiş Milletlere kabulü hususun
da büyük temayüller, büyük çalışmalar mev-
cudolnıasma rağmen tek başına Amerika'nın 

bunu nasıl önlediğini biliyoruz. Bir Filistin'in Arap 
mültecileri meselesi var. Araplar bunun çok 
üzerinde duruyordu. Ve bu konunun Birleşmiş 
Milletlerde ekseriyet kazanması yüzde yüz ihti
mal içinde idi. Ama tadil teklifleri ile, birtakım 
usul hükümleri ile bu tasarıyı tanınmaz hale 
getirmeye muvaffak olabilmiş Amerikan dostla
rımız. Fakat bizim meselede sadece bir teselli 
mükâfatı verir gibi kendi oylarından başka hiç
bir yardımları olmamıştır. 

Yine aldığımız haber; Sayın Bakan teyide-
derler veya yanlışsa tashih buyururlar, Bolivya 
üyesi son müzakerelerde Kıbrıs konusunda pro-
sedüral bir karar sureti getirmek istemiş. Biz 
mi bilemedik, başkaları mı takaddüm ederek 
onları ikna mı ettiler, bu teşebbüs geri bıraktı
rılmıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım; son olarak bu ko
nuda bir şey daha arz edeyim. Birleşmiş Mil
letlerin bu kadar Türkiye için önemli, millî bir 
dâvayı görüşeceği Hükümetin teşkili anında da 
biliniyordu, günü dahi belli idi. Binaenaleyh 
Dışişleri Bakanlığına görevlendirilecek arkada
şımızın hemen daha sıcağı sıcağına bu müzake
reye katılmayı mecbur olacağı da biliniyordu. 
Kıymetli arkadaşımızın şahsına hürmetimiz, ba
kidir. İdaredeki tecrübesine, kabiliyetine dai
ma hürmetkarız. Hattâ daha evvelki Hükümet
te aldığı bakanlıkta da başarılarını takdir ede
riz. Konumuz o değildir. Fakat bu kadar önem
li bir hayati meselenin Birleşmiş Milletlerde 
müzakere edileceği bir anda hiç olmazsa dip
lomatik kariyeri olan veya diplomaside başarı 
sağlamış bulunan bir muhterem Adalet Partili 
arkadaşımızın muvakkat zaman için dahi olsa 
görevlendirilmesi hatıra gelebilirdi. Daha çok 
tecrübeli, daha çok lisana hâkim bir arkadaş 
seçilebilirdi. Veya hiç olmazsa Hasan Işık'ın üç 
ay daha, bu vazifeye devamı faydalı telâkki edi
lebilirdi. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Saraçoğlu onun 
için getirildi İnönü tarafından değil mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, biz 
mazi muhasebesine girmiyelim lütfen. (Gürül
tüler) Biz yapıcı olmaya çalışıyorub ve biz sa
mimî inançlarımızı söylüyoruz. Ama, sataşma
larla görüşlerini ifadeden vazgeçecek adamlar 
da değiliz. 

Şimdi çekinserler hakkındaki görüşlerimi 
arz etmeye çalışayım. 

Sayın Bakan çekinserler için, onların du
rumlarını izah etmek için Birleşmiş Milletlerde 
kararların ittifakla çıkması için çalışılması 
âdettir, diyor. Çekinser kalanların hepsi de de
ğilse bile bir kısmı ile Yunanistan arasında bir 
anlaşma neden hatıra gelmiyor. Yani Yunanis
tan bu konuda âzami 45 - 47 - 50 oy alacağını 
umuyordu. Binaenaleyh, ben nasıl olsa üçte iki 
çoğunluğu sağlarım, siz bari çekinser kalın ye
ter, diye bu çekinser kalanların bir kısmını ik
na etmediği ne malûm? Neden bu hatıra gelmi
yor? Kararın ittifakla çıkmasını arzulayan, bu
na çalışmış birçok devletlerin kendilerinin uz
laştırıcı bir formül, kendilerinin üzerinde itti

fak edecekleri bir formül bulabilirlerdi ve ta
dil teklifleri öne sürebilirlerdi. Çekinserler için 
Sayın Çağlayangil, çekinser devletlerin birço
ğu bu kararda birtakım reddemiyeceği âli 
prensipler var, bu itibarla buna aleyhte oy ve-
remeyip mecburen çekinser kaldı, diyorlar. Bir
leşmiş Milletler andlaşmasmın başlangıcı, 102 
nci maddesi ve daha birçok hükümleri andlaş-
malara sadakat, ahitlere riayet gibi bir âli 
prensip daha getirmiştir. Şu halde şu 32 1er 
tasarısının üzerine andlaşmalar mer'idir, and-
laşmalar bakidir, hani Londra ve Zürih andlaş-
maları ismen zikredilmese bile andlaşmalar 
meridir gibi bir âli prensip daha konamaz mıy
dı, ve bunda hiç olmazsa bir ittifak sağlana
maz mıydı? Arkadaşlarım 32 1er tasarısı Birleş
miş Milletler Assamblesinin gündeminde bizim 
lehimizde sayılan dörtler tasarısından daha son
raki bir maddededir. Binaenaleyh, normal usul 
hükümleri bunun dörtler tasarısının lehimizde 
olan benimsediğimiz tasarının daha önce oylan
masını âmirdir. Fakat ne oluyor? Bir öncelik 
teklifi oluyor. 32 1er tasarısının öne alınarak 
müzakere edilmesi teklif ediliyor, bu teklif oy
lanıyor. Öncelik tanınmasına çekinserler yol 
açmışlardır. 11 üye çekinser kalmasaydı bizim 
lehimizde olan tasarı daha evvel oylanacaktır. 
Peki, hani âli prensipler önceliği, 32 1er tasarı
sının önceliğine acaba hangi âli prensip sebebol-
nıuş? Şimdi çekinser dostlarımız 32 1er tasarı
sına. âli prensipleri taşıdığı için hayır diyemez
dik, çekinser kaldık, sonra sizin tasarı gelince 
müspet oy vereceğiz, demişler. Sonra bizim ta
sarı gelince bâzıları çıkmış, bu tasarı oylanmaz 
demiş. Oylanır mı, oylanmaz mı, bu defa bu 
müzakere edilmiş. Ve oylanıp oylanmıyacağı 
hususu oya konulmuş; 31 ret oya karşı 43 oyla 
oylanacağı kabul edilmiştir. Fakat 32 1er birta
kım değişiklik teklifleri, birtakım amandımaıı-
larla bunu 32 1er, tasarısının aynı hale getirmiş
ler. Bu sefer buna itirazlar olmuş. Bilhassa ha
kikaten şükranla ifade etmek lâzım, sonuna ka
dar sebat etmiş olan dostumuz Suudi Arabistan 
çok direnmiş bu konuda ve bu tüzüğe aykırı
dır demiş. Ve nihayet uzun tartışmalardan son
ra üçte iki çoğunluk lâzımdır, değildir, Başkan
lık Divanının takdirine bırakmışlar. Başkanlık 
Divanı da bu tadil teklifleriyle birlikte ve salt 
çoğunluk arıyarak sadece üçte iki çoğunluğu 
aramaksızın oylıyacağım demiştir. Buna Suudi 
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Arabistan itiraz etmiş ve Başkanlık Divanı bu 
kararının oylanmasını teklif etmiş, fakat Baş
kan kararlarına karşı ekseriyet sağlanması çok 
güç olduğu içıin itirazdan onu vazgeçirmişlerdir. 
Suudi Arabistan vazgeçmiş fakat İngiltere ca
miasından bir devlet olan Yeni Zelanda diren
miştir. Yeni Zelanda ne demiştir1? Bizim Hükü
metimizden aldığımız talimat 31 1er tasarısına 
çekinser kalmaktır. Şimdi bu tadillerle siz bunu 
32 1er tasarısı haline getiriyorsunuz biz gene 
çekinser kalacağız, böyle olunca da, asıl dörtler 
tasarısına oy vermek istiyoruz fakat buna im
kân kalmıyacak demişler, bu suretle direnmiş
ler başkanın oylama tarzı nihayet ekseriyet ka
zanmış, bunun üzerine de artık 32 1er tasarısın
dan farksız hale gelebilecek olan 4 1er tasarısını 
veren devletler geri almışlar. 

Saym Çağlayangil Mecliste diyor ki, bu şe
kilde bizim benimsediğimiz tasarıya müspet oy 
vermek arzusunda olan devletler artık oy ver
mek imkânını bulamadılar. Kanaatimizce bu 
usul oyunları içerisinde Sayın Çağlayangiri te
selli etmişler ve bir dostu küstürmedik bu işten 
kurtulduk diye de sevinmişler galiba. Muhte
rem Bakanımız, Millet Meclisinde, yine ben size 
çekinserlerin müdafaasını yapmıyorum, onla
rına bana naklettiklerini söylüyorum, buyur
dular. Biz de Sayın Hükümetten, Saym Dışişle
ri Bakanından soruyoruz: Onların size söyledik
lerini naklediyorsunuz ama sizler ne düşünü
yorsunuz. Bu çekinserlerin durumu ve tutumu 
üzerinde Hükümet olarak, Dışişleri Bakanı ola
rak görüşleriniz nedir ve nasıl tedbirler almayı 
teemmül etmektesiniz? Bizim C. H. P. Grupu 
olarak görüşümüz odur ki, muhterem arkadaş
lar bir kısım çekinserler sadece çekinser kal
makla 32 1er tasarısının başarısını bilerek isti-
yeıek sağlamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi kararın tahli
line gelmek istiyorum. 

Saym Bakan Mecliste ve basında bu son Bir
lenmiş Milletler kararını ölü doğmuş bir çocuk 
olarak tavsif ettiler. Bunda kendilerini haklı 
buluyoruz. Hakikaten adaletin muhafazası ve 
.itıdlaşmaların devletlerarası hukukun diğer 
kaynaklarından doğan vecibelerin saygı görme
si için gerekli şartları hazırlamak azmiyle mil
letlerarası barış ve güvenliğin muhafazasını ve 
bu maksatla barışın uğrıyacağı tehditlerin ön

lenmesini kararlaştırmak, sağlamak azmiyle ku
rulmuş olan Birleşmiş Milletlerin bu kabîl ken
di Anayasasına ve kendi prensiplerine, hukuka, 
adalete aykırı kararı hakikaten velev Anabün-
yesinde geçici veya sürekli arızalar bırakmış ol
sa dahi ölü doğmuş bir çocuk sayılabilir. Ancak 
Saym Bakan Mecliste bu karara, lüzum da yok
ken, bir ağababa bulma gayretine düşmüşler 
ve Birleşmiş Milletlerin 4 Mart 1964 tarihli ka
rarı, son kararın ağababasıdır buyurdular. Eğer 
müsaade buyurursanız, bugünkü ve ileriki Kıb
rıs politikasının tesbitinde pek önemli saydığı
mız bu nesep dâvasının Senatonun yüce huzu
runda hükme bağlanmasına çalışacağım. 

4 Mart 1964 Kararı hangi şartlar altında 
alınmıştır? Rum saldırıları, garantör devletle
rin müşterek müdahalelerine rağmen önleneme
miş ve münferit müdahale haklarımızı kâfi de
recede sağlamamış bu sebeplerle bir taraftan 
Kıbrıs'taki Türk Cemaatinin aldığı bir kararla 
Londra'ya gidilirken bir taraftan da Türk Hü
kümeti tarafından Londra'da bu garanti and-
laşmasmm tevsiki ve daha işler hale getirilmesi 
talepleriyle gidilerek ve Londra'dan da İngiliz
lerin evvelâ NATO'yu bu işe karıştırmak gibi 
teşebbüsleri akim kaldıktan sonra Makarios da
ha önce gidecek diye ona takaddüm etmek için 
Güvenlik Kuruluna gidilmiş. Bu bir Güvenlik 
Kurulu kararıdır, mahdut üyeli, üyelerinden 
bir kısmının veto hakkına sahibolduğu bir Gü
venlik Kurulu kararı ve Türkiye'nin rey sahibi 

.. olmadığı bir kurul kararıdır. 

Muhterem arkadaşlar, buna rağmen bu ka
rarı izninizle tahlil etmek istiyorum. 

Orada Rus vetosu var ve Rus vetosuna uğ
ramaması için adetâ müştereken üzerinde itti
fak edilecek bir formül bulabilmek hususların
da büyük gayretler sarf edilmiş, bir kompromi 
haline gelmiş ve sonunda şu karar çıkmıştır. 
Şimdi okuyorum, muhterem arkadaşlarım. 

«4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Konseyi Ka
rarı, Kıbrıs'la ilgili hali hazır durumun millet
lerarası barış ve güvenliği tehdidedebilecek ma
hiyette olduğunu ve barışı korumak ve devam
lı bir hal tarzını araştırmak için süratle mun
zam tedbirler alınmadığı takdirde durumun da
ha da katîleşeceğini not ederek 16 Ağustos 1960 
tarihinde Lef koşa'da. imzalanmış olan andlaş-
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malarla ilgili olarak tarafların ittihaz ettikleri 
durumları nazarı itibara alarak, Birleşmiş Mil
letler yasasının ilgili hükümlerini ve aşağıdaki 
metinde mündemiç 2 nci maddenin 4 ncü fıkra
sını hatırda tutarak» ki, ondan sonra 4 ncü fık
rayı aynen dercetmiştir metne, ve karar kısmı
na geçmiştir. (4 ncü fıkrayı da oku sesleri) Hay 
hay okuyayım. «4 ncü fıkrayı hatırda tutarak 
teşkilâtın bütün üyeleri milletlerarası münase
betlerde gerek her hangi bir başka devletin top
rak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına kar
şı, gerek Birleşmiş Milletler amaçlariyle telif 
edilmiyecek her hangi bir surette tehdide veya 
kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınır
lar» Hüküm bu. 

1. Birleşmiş Milletler Yasası dairesindeki 
vecibeleriyle ahenkli olarak egemen Kıbrıs 
Cumhuriyetinde durumu kötüleştirebilecek ve
ya milletlerarası tehlike yaratabilecek her tür
lü hareketten veya hareket tahdidinden sakın
malarım bütün üye memleketlerden talebeder. 

2. Kanun ve nizamların muhafazası ve ia
desinden, tekrar konulmasından sorumlu ve 
yetkili bulunan Kıbrıs Hükümetinin Kıbrıs'ta 
şiddet hareketlerini ve kan akmasını durdur
mak için gerekli bütün munzam tedbirleri alma
larını ister. 

3. Kıbrıs cemaatlerini ve onların liderleri
ni âzami itidalle hareket etmeye davet eder. 

4. Kıbrıs Hükümetinin mutabakati ile Kıb
rıs'ta bir Birleşmiş Milletler barış kuvvetinin 
teşkilini tavsiye eder. Kuvvet kuruluş şekli ve 
miktarı Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve Birleşik 
Kırallık Hükümetleri ile istişare halinde Genel 
Sekreter tarafından tesbit edilecek bir kuvvet 
kumandanı Genel Sekreter tarafından tâyin edi
lecek ve kendisine rapor verecektir. Genel Sek
reter kuvveti temin eden hükümetlere tam bilgi 
verecek ve kuvvetin harekâtı hakkında Güven
lik Konseyine zaman zaman rapor sunacaktır. 

5. Milletlerarası barış ve güvenliğin yara
rına olarak kuvvetin görevinin çarpışmaların 
yeniden başlamasına mâni olmak için elden ge
len gayreti sarf etmek ve lüzum hâsıl oldukça 
kanun ve nizamın muhafaza ve iadesi ve normal 
şartlara dönülmesine, yardımcı olmasını tavsiye 
eder.» Ondan sonra kuvvetin üç ay bir müddet 
için bulunması ve saire. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Bursa) — Yedinci maddeyi de 
okuyunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Devamla) — Okuyayım efendim. Onu da siz 
okuyunuz demiyorum. Sayın Bakan öyle de
mişti Mecliste. 

«Ayrıca Genel Sekreterin Kıbrıs Hükümeti 
ve Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Kırallık Hü
kümetleriyle anlaşarak cemaatlerin ve yukarda 
adı geçen dört Hükümetin temsilcileriyle Kıbrıs 
halkının bir bütün olarak refahını ve milletler
arası barış ve güvenliğin muhafazasını göz önün
de tutarak Kıbrıs'ın karşılaştığı meseleleri Bir
leşmiş Milletler yasasına uygun olarak barışçı bir 
bal çaresine ve üzerinde mutabakata varılacak 
bir anlaşmaya ulaştırmak amaciyle elden gelen 
gayretlerini sarf edecek bir arabulucuyu tâyin 
ötmesini tavsiye eder, arabulucu gayretlerin ne
ticesi hakkında zaman zaman Genel Sekretere ra
por verecektir.» 

Şimdi arkadaşlarım, alınan karar bu. Burada, 
arılaşmaları dikkate alınarak, ibaresini sayın ba
kan, adeta not ederek, der gibi diye tarif etti
ler. Not olarak değil, not ederek kısmı yukarıda
dır not ederek olarak kısmı «Durumun daha da 
kötüleşeceğini not ederek fakat 16 Ağustos 1960 
tarihli Lefkoşa'da imzalanmış olan anlaşmalar-
]a ilgili olacak tarafların ittihaz ettikleri durum
ları nazarı dikkate alarak» dır. 

Şimdi de son kararı okuyalım arkadaşlarım. 
Güvenlik Konseyinin bu konudaki 4 Mart 1964, 
13 Mart 1964, 20 Haziran 1964, 9 Ağustos 1964, 
25 Eylül 1964, 18 Aralık 1964 ve 19 Mart 1965, 
10 Ağustos 1965 tarihli kararlarını ve 11 Ağus
tos 1964 tarihindeki mutabakatı hatırlatarak Kıb
rıs sorunu hususunda 10 Ekim 1964 tarihinde 
Kahire'de toplanan taraf tutmayan ülkeler dev
let veya Hükümet Başkanları Konferansında ka
bul edilen bildiriyi hatırlıyarak, Kahire Konfe
ransı, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Arabulucusu 
Genel Sekretere sunduğu 26 Mart 1965 tarihli 
raporu kaydederek, bu Plâza raporu, ayrıca Kıb
rıs Hükümetinin niyet bildirisi ve muhtırası ile 

A) Irk ve din farkı gözetmeksizin bütün 
Kıbrıs vatandaşlarına insan haklarının tam ola
rak tatbiki, 

B) Azınlık haklarının teminat altına alın
ması, 
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C) Mezkûr bildiri ve muhtırada mündemiç 
yukardaki hakların korunması hususundaki taah
hüdünü not ederek Kıbrıs Cumhuriyetinin Bir
leşmiş Milletlerin eşit üyesi olarak Birleşmiş Mil
letler şartı gereğince her hangi bir yabancı mü
dahale omlaksızm tam egemenlik ve bağımsızlı
ğa müstehak olduğunu ve bundan istifade etme
si gerektiği vakasını dikkate alır. 

2. Bütün üye devletlerden Birleşmiş Millet
ler şartı ve özellikle şartın 2 nci maddenin 1 ve 
4 ncü paragrafı, dördüncü paragraf demin oku
duğum Güvenlik Konseyi kararma da aynen 
dercedilmiş olan paragraf, lâfız olarak da derce-
dilmiş paragraflar gereğince, yüklendikleri ta
ahhütlere uygun olarak Kıbrıs Cumhuriyetine 
egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bütün
lüğüne saygı göstermelerini ve ona karşı her 
hangi bir müdahaleden kaçınmalarını talep eder.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, iki kararın 
arasındaki farkları, okunurken de, Yüksek He
yetinizin takdir buyurduğundan eminim. Sayın 
Bakan ise, her iki kararda da Birleşmiş Millet
ler Andlaşmasmın ikinci maddesinin dördüncü 
fıkrasına atıf yapması yüzünden akrabalık ku
ruyor. Halbuki son kararı zararlı hale getiren, 
bu fıkrayı muhtevi olması değildir. Bu fıkrayı 
hattâ yine Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 
ikinci maddesinin birinci fıkrasını onları da ta
şıdıktan başka demin işaret ettiğim gibi, Kahire 
Konferansını, Kahire Konferansında çıkarılan 
bildiriyi Makarios'un iyi niyet bildirisini taşımış 
olmasında ve daha mühimi ayrı, müstakil hakla
ra sahip iki cemaati kaldırıp, Türk Cemaatini bir 
azınlık mertebesine indirmiş olmasındadır. 

Şimdi filhakika Sayın Bakanın son kararı 
müdafaa etmek gayreti içerisinde belki de, 
4 Mart 1964 kararını tefsir tarzı, bu da hiçbir 
hak tanımamıştır bize, 4 Mart 1964 tarihli ka
rar da bir hak tanımamıştır yolundaki tefsir tar
zını Makarios zorlamıştır. Makarios bu tarzda 
tefsirde kendisi için faydalar ummuştur. Kararı 
Lef koşa'da zoraki bir bayram havası içerisinde 
kutlamaya çalışmıştır. Barış Gücünü, kendisine 
yardımcı bir teşekkül telâkki etmeye zorlamıştır 
ve Barış Gücü marifetiyle Türklerin silâhlarını 
toplamaya gayret etmiştir. Bu davranış Türk 
Hükümetini askerî müdahale teşebbüsüne kadar 
götürmüştür. Fakat sonunda yukarıki hususlar 
bu kararın, bizim anladığımız gibi anlaşmaların 
meriyetini, cemaat haklarının taınmdığını, iki 

cemaatin mevcudiyeti kabul ettiği tarzındaki an
layış tarzında anlaşması yüzündendir ki, Makari
os'un tasaddileri akim kalmış ve hattâ Barış Gü
cüne Makarios kuvvetlerine ateş açabilme salâ
hiyeti dahi verilmiştir. 

Yine Sayın Bakan 4 Mart kararını tahlil eder
ken, bu karar Makarios'u tekrar cübbesiyle ve 
takkesiyle Hükümet mertebesine çıkarmıştır, de
di. 

Şimdi evvelâ bir cihetten yakmayım Muhte
rem Bakana. Bu karardan Millet Meclisinde bah
sederken, 4 Mart tarihli karardan sizin karar, 
bu son karardan da bizim karar gibi, sizin ka
rar bizim karar dedi. Aslında bunu sadece bir 
sürçü lisan olarak kabul ediyoruz. Sizin kararı
nız, bizim kararımız diye bir şey olmaz. Karar 
Türkiye Hükümetlerinin ondan faydalanacak
ları veya onların tesiri altında birtakım tedbir
ler almaya mecbur olacakları karardır. Fakat 
bunu nasıl üzüntü ile karşılıyorsak şimdi Maka
rios'u tekrar cübbesiyle ve takkesiyle Kıbrıs 
Hükümetinin başına gieirdiler şeklindeki tefsir 
tarzına da Makarios'un kullanmasına elverişli 
bir noktai nazar ortaya koyduğu için üzülüyo
ruz. Aslında bu karardaki Kıbrıs Hükümeti me
riyeti, onun, Kıbrıs Hükümetine vücut veren 
Ana yasalarında ve kanunlarında, Kıbrıs Anaya
sası ve kanunlarında, gösterilen şekliyle Kıbrıs 
Hükümeti yani Cumhurbaşkaniyle, Yardımcısiy-
le, Türk Bakanlariyle ve Rum Bakanlariyle ve 
Türk temsilcisiyle, Rum temsilcisiyle bu suretle 
Anayasanın Kıbrıs'a varlık veren, müstakil bir 
Oevlet hüviyeti veren, Statüsünün emrettiği Kıb
rıs Hükümetini muhatabolarak Güvenlik Kon
seyinin 4 Mart tarihli Kararına muhatabolarak 
tuttuğu Kıbrıs Hükümeti işte o Kıbrıs Hüküme
tidir. Onu iade etmek içindir ki, 5 nci maddesinde 
barış kuvvetine elden gelen gücü sarf ederek ka
nun ve nizamın muhafazhsı ve iadesi ve normal 
hale avdeti vazifesini de vermiş oluyor. Bu ka
rar üzerinde muhterem arkadaşlarım bu kadar 
duruşumuzun sebebi, karar bizim karar olduğu 
için değil, bu karar Kıbrıs'a müstakil Devlet hü
viyeti veren anlaşmaların mer'i bulunduğunun 
ve Kıbrıs'ta cemaatleriyle, haklariyle ve liderle
riyle iki ayrı topluluk bulunduğunun beynelmi
lel sahada hele hele bugün ayakta kalmış bir hüc
ceti olduğu içindir. Bunu Makarios'un istifade 
edebildiği tarzda, Makarios'un kullandığı tarzda 
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tefsir etmemesini ve bunun Türk Milletinin tezi
ne uygun, Türk Milletinin menfaatlerine uygun 
bir tarzda tefsir ederek itibarda tutmasını muh
terem Bakandan hasaten rica ediyoruz. Sayın Ba
kan bu karar hakkında Meclisteki müzakerelerde 
Nihat Erim'in hususi bir konuşmasından da fay
dalanmak istediler. Nihat Erim'in bu karar hak
kında kendisiyle yaptığı hususi bir konuşmada 
söylediklerini, bizim bilmemize imkân yok, ama 
böyle bir hususi konuşmaya resmî müzakerelere 
bir dayanak olarak getirmek kanaatimizce bir 
bid'attır. Asıl Erim'in, hâdisenin hemen akabin
de, 4 Mart tarihli Kararın 11 Martta Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde izahı var, zabıtlar var. 
Oradaki konuşmaları ne şekilde kullanılabilir, 
başka türlü hususi konuşma ne şekilde olur ki, 
bir Parlâmento üyesi Mecliste bunları dile ge
tirmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAÖ-
LIYANGİL (Bursa) —• Kelimeleri ben aynen 
arz ettim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
CDevamla) —• Evet efendim, olabilir. 

Sayın Bakan Mecliste 4 Mart tarihli Kararı 
İnönü'nün dahi siyasi hezimet olarak gördüğü
nü, resmî yazılar da böyle yazdığını söylüyor. Ve 
Sayın İnönü için bu kararları Mecliste başka tür
lü tarif ediyor, Hükümet de başka türlü yazıyor
du, diyor. İnönü'nün bu kararı yeren tek yazısı, 
birçok dedikoduları ve münakaşası olan Mister 
Johnson'a verdiği cevapta geçmektedir. O cevap
ta 4 Mart Kararını Makarios'un nasıl kendi lehine 
tefsir edip, nasıl ondan istifade ederek Türk azın
lığını, Türk Cemaatini ezmeye çalıştığını belir
tirken bu suretle suitefsire meydan veren, mahal 
veren bir anlaşma olduğu için 4 Mart Kararını 
ikimiz beraber ümidederim ki, mütaakıp toplan
tıda biz, kendisini de kasdederek Amerika'yı da 
kasdederek, biz böyle bir hezimete daha uğra
mayız diye ifade etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, beynelmilel beyan
larda, temaslarda, diplomaside bu kabil mübalâ
ğalı beyanlara raslaııır. Bir müzakerede daha 
iyi şartlar elde etmek için dostları harekete ge
çirmek için bir durumu haklı göstermek için kul
lanılır. Misal vereceğim size; Zürich ve Londra 
Anlaşmalarından daha evvel, kısa bir süre evvel, 
bağımsız Kıbrıs tezi ileri sürüldüğü zaman o gü
nün Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu bağım

sız Kıbrıs demek Enosis'e giden yol demektir, böy
le bir tezi sureti kafiyede kabul edemeyiz, diyor
du. Ondan kısa bir süre sonra Meclise Kıbrıs'a 
bağımsızlık veren Zürich Andlaşmalariyle geldi, 
Ben bunları Sayın Fatin Rüştü Zorlu'yu tenkid 
etmek için söylemiyorum, hayır. Diplomatik te
maslarda bu kabîl beyanlar, arz ettiğim gibi, pa
zarlıkta daha iyi şartlar elde etmek için kullanı
labilir, söylenebilir. Kalkıp Johnson'a yaz
dığı mektubun bir cümlesine hezimet tâ
biri geçti diye bundan yararlanacağına 
mektubu, Johnson'un mektubuna da İnö
nü'nün verdiği cevabı da burada okusun, 
ve mesele bitsin ve memleket hükmünü versin. 
Sayın Bakanın son kararı tarifi şöyledir: Son 
karar Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs dâvasına tak
sit, taksit kattığı elemanların bir kararda cem ve 
tevhidinden ibarettir buyuruyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. Grupu ola
rak bu kanaatte değiliz. Bu çocuğun bünyesin
de Birleşmiş Milletlerin taksit, taksit kattığı ele
manlardan başka Kahire bildirisi vardır, Plaza 
raporu vardır, Makarios'un iyi niyet bildirisi var
dır ve en kötüsü cemaatin azınlık haline getiril
mesi vardır. Sayın Bakan Meclisteki konuşma
larında bu ölü çocuğun adını da koydular: «Bi
zim bir amentümüz vardı; Muahedeler.. Muahe
deler mer'idir, muteberdir, hakkımız vardır. Biz 
kuvvetli Hükümetlerin yaptığını yaptık, biz ma
zide böyle lastikli kararlara katılmış olan seyyi-
atin temizlenmesi için direndik. Evet, 4 Mart ta
rihli karara göre büyük başarı elde ettik buyu
ruyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, harfi harfine Yu
nan ve Rum isteklerini sağlayan ve onlar tarafın
dan dikte edilmiş bir kararla ve kendi tabiriyle 
bir ölü çocukla dönüyorsunuz ve arkanızda sa
dece dört tane dostun teselli reyi ile geliyorsu
nuz ve bunun da adına başarı koyuyorsunuz, 
grup olarak söyliyeceğimiz tek şey Allah taksira
tınızı affetsin, demek oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, kararın bir tavsiye 
mahiyetini haiz olduğunda şüphe yok, Birleşmiş 
Milletler Anlaşmasının 18 nci maddesi ve ilgili 
daha birçok maddeleri, Sayın Bakanın izah etti
ği tarzda Birleşmiş Milletler Assamblesi kararla
rının tavsiyeden ileri geçemiyeceğini gösterir. 
Bu bakımdan Hükümetin bu görüşüne biz de 
memnuniyetle katılıyoruz. Yalnız bu karar, bu-
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nu istihsal için bu kadar gayret sarf etmiş olan 
Yunanlılara ve Kıbrıslı Rumlara cesaretler ver
diğinde de şüphe yoktur. Millet Meclisinde söz
cümüzün de dediği gibi, beynelmilel diplomatik 
temaslarımızda ve münasebetlerimizde bu kararın 
dosyada bulunması bizim için birtakım dezavan
tajlar doğuracaktır. Makarios'un beyanlarını, 
Girivas'm davranışlarını kıymetli arkadaşlarım 
gazetelerden takibetmişlerdir. Endişe ediyoruz 
ki, bundan sonra her beynelmilel müzakerelerde 
bu kararı karşımıza çıkarıp evvelâ bu karardan 
başlıyalım diyeceklerdir. 

lar burada. Kıbrıs bir ingiliz müstemlekesi 
kaldığı müdetçe İngiltere'nin hâkimiyet hakkı
na müdahale etmek güçtür ve kıbrıs içindeki 
cemaat hakları Şelf goverment bunlar nihayet 
İngilizlerin müsaade ettiği nisbette sağlanabi
lecek şeylerdir. Fakat şimdi Kıbrıs müstakil 
bir Devlet haline geliyor, Kıbrıs böylece Bir
leşmiş Milletlerin eşit haklarına sahip ve 
Birleşmiş Milletler Anayasasının himayesi al
tında hükümranlığına dokunulmaz, toprak bü
tünlüğüne dokunulmaz bir Devlet haline geli
yor, bundan sonra işlerimiz çok daha fazla 
güçleşecektir diyordu. Bu bir. O zamanki, iti
razlarımız. Garanti Andlaışması onu kötü ni
yetle akim bırakmaya çalışanlar için açık ka
pılar bırakmaktadır, açık kapılar ihtiva et
mektedir. Noksandır ve bu noksanlar tamam-
lanmaldıır, diyordu iki. Üçüncüsü; iktisadi 
yönden Kıbrıs'taki yurttaşlarımızın kâfi de
recede iktisadi durumlarını yükseltecek bir
takım yardımlar yapma imkânı burada derpiş 
edilmemiş, diyordu. 

Sayın İnönü bu üç hususu Mecliste izah 
için söz almıştır. Sayın Dışişleri Bakanımız ve 
Saym Adalet Partili grup sözcülerinin an
lattığı ve söylediği gibi yalnız lâtakrebüssa-
lâtesini söyleyip üst tarafını söylemediği gibi 
değil, bakınız arz edeyim :. Garanti Andlaş-
masmın bir taksim tezinden katı olarak vaz
geçtiğimiz gibi müstakil Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve Yunan Devleti Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı 
ihtimalinden kesin olarak vazgeçmiş midir? 
Andlaşma vesikaları iki tarafın tezlerini ber
taraf etmiş olmak maksadiyle hazrılanmış-
tır, ne dereceye kadar maksadın temin edil
miş olduğunu tahlil etmeye mecburuz diye 
başlıyor ve Garanti Andlaşmasmm, Saym Dış
işleri Bakanının Millet Meclisinde de teslim 
buyurdukları gibi, Garanti Andlaşmasmm 
Enosisi kesin surette önlemiş olduğunu izah 
ettikten sonra, taksim tezini tamamen önle
dikten sonra çok affedersiniz, Enosis'e ka
pıyı açık bırakmış olduğunu ve bunu kesin
likle önlemediğini izah etmeye çalışıyor. 

Muhterem Başkan, sesimin iyi işitilmedi-
ğine dair arkadaşlarımdan yazı alıyorum. Aca
ba mikrofon ayarlı değil mi? 

BAŞKAN — Mikrofona yanaşmıyorsunuz, 
ikide bir sesinize göre mikrofunu ayarlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kararın tep
kisini hafifletmek için midir bilmiyorum fa
kat Büyük Millet Meclisindeki müzakerenin 
ve Saym Bakanın izahlarının merkezi sikle-
tini bir müdahale konusu teşkil etti. «Müda
hale imkânları vardı, müdahale yapılabilirdi, 
baskm şeklinde müdahale olmalı idi ve bun
lar yapılmadı.» Hani bundan sonra Kıbrıs için 
ne âkibetler gelirse hep o fırsatın kaçırılmış 
olmasında aramak gayreti. Bu itibarla za
ruri olarak bu noktaya dayanıp, bu noktaya 
biz de cevap verip bir müşterek görüş ve bir 
neticeye bağlanılmasma yardımcı olmayı isti
yoruz. 

Saym Bakan bu konuda İnönü'nün Zürich 
ve Londra Anlaşmaları Meclise geldiği zaman 
yaptığı konuşmayı ele aldılar. 1959 senesinde 
yaptığı konuşmada; Saym İnönü'nün baskın 
şeklinde bir müdahale halinde ancak bu ba
şarı elde edebilir, dediklerini ve bunun da iktidar
da olduğu halde C. H. P. ve hükümetleri tara
fından yapılmadığını söylediler. Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, işin evveliyatına girmiyo
rum, bu Zürich ve Londra Anlaşmaları ile müs
takil Kıbrıs ne hale geldi ne şekilde geldi, 
demin pek muhterem eski Başbakan Suad 
Hayri Ürgüplü Beyefendi de belirttiler. Kıb
rıs diye bir dâvamız ve meselemiz yokturdan, 
başladı. 

İngiltere Kıbrıs'tan çekilirse Kıbrıs Tür
kiye'ye verilmelidir, Türkiye'ye ilhak edil
melidir, sonralö Hazirandaki müştereken, it
tifakla alman taksim kararı ve sonra bu ta-
havüllerden sonra karşımıza Zürich'te im
zalanmış bir Andlaşma ile gelindi. Cumhu
riyet Halk Partisi bu Andlaşmayı üç nok
tadan noksan ve tehlikeli buluyordu. Zabıt-
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NÜVİT YETKİN (Devamla) — Çok çok te
şekkür ederim, efendim. 

BAŞKAN — Arasıra ses ahengini yükselten 
düğmeye basıyorum. Bundan fazlası gayri-
mümkün, daima basamıyorum. Buyurun efen
dim. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Ayrıca 
unutmamalı ki, böyle bir zamanda andlaşmayı 
ihlâl eden Kıbrıs Cumhuriyeti Birleşmiş Millet
lerin âzası bulunacaktır. İhtilâf bütün Dünya 
teşkilâtının ve hususiyle Güvenlik Konseyinin 
müşterek meselesidir. Bu vaziyette Türkiye eğer 
süratle hakkını kullanarak müdahale imkânına 
malik olursa yapacağı haklı bir emrivaki ile 
dâvasını kazanabilir. Halbuki şartların tarafı
mızdan süratli bir askerî hareket yapmaya mü-
saidolduğu ve her zaman olacağı da iddia edi
lemez. Bu sebeple Anayasa dışı teşebbüs edile
cek bir enosis hareketini işbu andlaşma huku-
kan bertaraf temiş görülse de fiilen bertaraf et
memektedir. Halbuki taksim tezi hukukan ol
duğu gibi fiilen de bertaraf edilmiştir. Şimdi 
arkadaşlarım, niçin yapmış bu konuşmayı İnö
nü? Ha,.? Bir gün enosis olursa şu surette çıka
biliriz, müsterih olun arkadaşlar demek için mi 
yapmış? Bu andlaşma noksandır, sakattır, ek
siktir ve bir enosisi önlememektedir, enosis ol
duğu zaman müdahale etmek hakkı burada nok
san bırakılmıştır, demek için mi? Binaenaleyh, 
işliyemez, noksandır, her zaman şartlar elver
mez, elverse dahi muvaffak olunmaz şeklinde 
yapılmış bir itirazı kaydı sen böyle demiştin, 
niye yapmadın, diye bir baş kakıncı yapılmış 
olmasını sadece bir itham etmiş olmak için söy
lemiş olduğunu farz etmekten başka çaremiz 
yoktur. 

Tasavvur buyurunuz. Bu anlaşma Meclise 
geldiği zaman C. H. Partisi Grupu, sırf bu nok
talardan dolayı bir takrir vererek, bunlar ilâve 
edilmediği için toptan kırmızı oy vermiştir, 
toptan kırmızı oy vermemize sebebolan da an
laşmaların bu kapıyı açık bırakmış olmasından
dır. 

Arkadaşlarım, Zürich ve Londra anlaşmala
rını Yunanistan başka maksatlarla istediği bu
gün daha açıkça meydana çıkıyor. Onlar bir de
fa Kıbrıs'a Birleşmiş Milletler üyeliği hak ve 
salâhiyetlerini kazandırmak, İngilizlerin tasar
ruflarından ve sultalarından kurtarmak için 

aynı zamanda taksimi veya Türkiye'ye iltihakı 
külliyen bertaraf etmek için menfaatlerine uy
gun buldular. Gizli. zamirleri bu idi. İngiltere 
ise öteden beri zaten şelf determinasyona ta
raftardı, Kıbrıs'ta bulunan üslerini tahtı emni
yete aldıktan sonra bir polis görevinden kur
tulmak istiyordu. Kıbrıs henüz İngiltere'nin 
taç kolonisi iken Kıbrıs ramlarının gönlündeki 
enosis hayalini biliyordu. Yunanistan'ın uzak 
hedefinin megalo idea olarak eski Bizans'ı ihya 
olduğunu biliyordu. .Buna küçük bir misal ver
mek istiyorum : İngiliz Parlâmentosunda bir 
İngiliz milletvekilinin konuşması var, zannedi
yorum Redkrif tasarının müzakeresi sırasında 
Binbaşı Val şöyle diyor. İngiltere Parlâmento
sunda, Yunanistan'ı Kıbrıs için selfdetermi-
nationa inandığını ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a il
hak etmek için mücadele etmekte olduğunu 
söylüyor, eğer bu beyanlarında samimî olsaydı 
Redkrif Anayasa tekliflerini kabul etmesi gere
kirdi, zira bu teklifler ilkin muhtariyet safla
rına sonra da selfdetermination esasına dayan
maktadır. «Yunanistan'ın bütün modern tarihi 
ilkin İyonyon adaları Girit, Korfu, Rodos, Kıb
rıs ve daha sonra Türkiye'nin bâzı kısımları alın
mak üzere eski Bizans İmparatorluğunu ihya 
etmek iddiasına dayanmaktadır.» 

Bunlar İngiliz Parlâmentosunda söylenmiş
tir. Binaenaleyh Yunanistan'ın bu davranışları, 
emelleri yeni değildir. 

Bunu kıymetli arkadaşımız da belirttiler. 
Şimdi tekrar mevzua avdet ediyorum. Sayın 

Dışişleri Bakanı, Ada'ya hukukan müdahale 
haklarımız mevcuttur, bakidir buyurdular, bu
gün de buna memnuniyetele katılıyoruz. 

Evet, bu son karar bu hakkımızı elimizden 
almamıştır. Sonra Saym Bakan bir şey daha 
buyurdular. 100 binlerce Türk'ün yaşadığı Ada'-
da bir kıtal olduğu zaman, Londra ve Zürich 
anlaşmaları ve hiçbir muahededen doğma hak
kımız olması da elimiz, kolumuz bağlı kalmıya-
cağız. Hükümetin ve Ordunun sâkit kalmıya-
eağı tabiîdir buyurdular. Bu görüşünü de grup 
olarak memnuniyetle paylaşıyoruz. C. H. Par
tisinin bu konudaki görüşü ister akitlerden ve 
mukavelelerden doğSun, ister bir fiilî durumun 
ilcasiyle olsun müdahalenin birinci şartı, bütün 
dünyanın ret ve inkâr edemiyeceği bir haklılık 
içinde olabilmektir. Ondan sonra da böyle bir 
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müdahalenin doğurabideceği avakıbı iyi ölçmek, 
iyi hesabedebilmektir. Son günlerde Genel Baş
kanımız Sayın İnönü'nün bir basın toplantısın
daki bir cümlesi gerek Sayın Bakan gerekse 
bâzı grup sözcüleri tarafından yanlış tefsir edil
miştir. Sanki bu beyanında İnönü, müdahale 
kesin olarak kapanmıştır, demiş. Muhterem ar
kadaşlarım, bu basın toplantısının metni elim
dedir ve size hemen arz edeyim. «Biz Kıbrıs 
meselesini müdahale hakkiyle ve silâhla sırasiy-
le halletmek için içerde ve dışarda bütün im
kânları son hududuna kadar harekete- getirdik, 
İç ve dış engellerin karşısında silâhlı hareket 
yolları Türkiyeye'yi son derece vahim bir du
ruma düşürmek tehlikesi karşısında kesin ola
rak kapandı. Biz meseleyi o zaman politika yo-
luyle halledebilmek için bütün araştırmaları 
yaptık ve bu sayede elimize yeni, kuvvetli mes
netler geçirdik.» Şimdi bu kesin olarak kapan
dı sözünün sadece en son imkânları zorlıyarak 
müdahale için teşebbüs ettiği halde akim kalmış 
olması, akim bıraktırılmış olması hususunu be
lirtmeye matuf ve o zamana aittir. 

Şimdi Garanti Anlaşmasında müdahale hak
kı mevcut iken niçin 21 Aralıkta müdahale et
mediniz, niçin Londra Konferansına gittiniz 
niçin Birleşmiş Milletlere gittiniz, Sayın Baka
nın o günkü iktidarlar için ileri sürdüğü tenkid-
ler bunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, hâdiseleri bir daha 
kısaca hatırlatmak istiyorum: 21 Aralık 1963 te 
hâdise patlak vermiştir. Ve ertesi günü garanti 
eden diğer devletlerle itişare faaliyetine derhal 
başlanmıştır. Her iki devletin İngiltere ve Yu
nanistan'ın elçileri çağrılmış, müdahalenin şart
larını tesbite zorlanmışlardır. Bu devletlerin 
elçileri kendi memleketlerine keyfiyeti bildir
mek ve talimat almak üzere izin almışlardır. 
25 Aralı'ğa kadar istişare konusu müşterek ha
reket imkânı aranmış ve ayın 25 inde tek başı
mıza münferiden müdahale hakkının kullanıl
masına karar verilmiştir. Askerî uçakların 
25 Aralık'ta Kıbrısta ihtar uçuşları münferit 
müdahalenin, askerî müdahalenin en tipik, en 
canlı belirtisidir. Bu yüzdendir ki, bu sebeple
dir ki, askerî uçakların ihtar uçuşundan iki sa
at sonra İngiliz sefiri gelmiş müşterek hareket 
için talimat verilmiştir demiştir ve hepinizin 
bildiğiniz gibi General Yange kumandası uda İn-

gltcre'de müdahaleye başlamıştır. Aynı anda 
Türk askerî birliği garnizondan çıkmış ve Lef-
koşa'da Türk mahallesini himayesine almıştır. 

Londra'ya niçin gittiniz? Çünkü, bu müda
hale başlamasından sonra, İngiltere'nin teklifi 
üzerine Kıbrıs Türk Cemaat Liderimiz razi ola
rak bir anlaşma tesbit edilmiştir. Kum cemaati 
razı olmuş, Türk Cemaati razı olmuş, Yunanis
tan razı olmuş, Türkiye'ye gelmişlerdir. Buna 
rağmen biz Londra'da Garanti Anlaşmasının 
icaplarını yerine getirmek için gitmedik. Sayın 
İksel zannediyorum, bir yanlış hatırlama netice
sinde bunu Mecliste yanlış izah etmiş, 1 iz Ga
ranti Anlaşmasının icaplarını yerine getirme
mize rağmen icraya kâfi gelmediğini Türk azın
lığının hukukunu koruyamadığı için bunu 
tevsi maksadiyle gittik. Erkin, zannediyo
rum, Cumhuriyet Senatosunda veya Millet Mec
lisinde gayet açık olarak ifade etmiştir, Lond
ra'ya gidiş sebeplerini açıklarken. Fakat Lond-
rada şu görüşülmüşütr: İngiltere bu polis gö
revinden kurtulmak istiyor. İngiltere bu işi 
evvelâ Amerika'nın üzerine yıkmak istemiş ve 
Amerika'yı kat'mak istemiş, NATO'nun müşte
reken işgal etmesini istemiş. Ondan sonra da 
bunlara Makarios razı olmuyor, Makarios Bir
leşmiş Milletlere gidiyor, diye kendisi tekad-
düm etmek için Birleşmiş Milletlere gitmştir. 
Birleşmiş Milletlerde de bildiğiniz veçhile 
4 Mart 1964 kararlariyle sonuçlanmıştır. 

Şimdi bunları şüphesiz Sayın Dışişleri Ba
kanı, hele bugün dosyaları da elinde olduğuna 
göre çok daha teferruatlı ve tafsilâtlı olarak 
bilmektedir. Fakat o zaman nasıl iktidarı suç
lamak için kullandıysa, bugün de nedense bu 
konu üzerinde hâlâ Kıbrıs'a âni bir baskın şek
linde müdahale olabilirdi, fırsat kaçırılmıştır 
demekten kendilerini alamamaktadırlar. Muh
terem arkadaşlarım, anlaşmanın buna imkân 
vermediğini arz ettim. Sadece bu değil. Bir as
kerî müdahalenin muvaffak olabilmesi birtakım 
şartlara bağlıdır. Türk Ordusuna güvenimizi, 
bütün Senatonun, bütün siyasi partilerin güve
nini tekrar ifade ederim. Askerî yönden değil 
bu maruzatım. Ancak müdahale, müttefikler, il
ini i devletler ve Birleşmiş Milletlerde haklı gö
rülmelidir. Bir müdahalenin başarıya ulaşabil
mek için bütün bu devletler nezdinde haklı gö
rülmelidir. Tasavvur buyurun 5 Haziran, 21 
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Aralık 1963 te hâdise çıkmış, 5 Haziran 1964 
de çıkarmanın bütün şartlarım hazırlamış Türk 
Hükümeti çıkarma yapacağım söylemiş. Ame
rika'nın cevabı şudur. Andlaşmalarm size ver
diği istişare şartlarının yerine getirildiğine ka-
ani değilim. Bir müdahale yapabilmek için bu 
sırtların yerine getirildiğine kaani değilim. 
Şmdi Haziran da dahi hâlâ istişare şartlarını 
yerine getirilmediğini söylüyor, kim? Müttefiki
miz. 

Muhterem arkadaşlarım, karşımıza sadece 
Makarios'u değil, Makarios kuvvetlerinin yanı
na kendi müttefikimizi de katarak onu da eze
rim giderim, altıncı filoyu da Kıbrıs'la İskende
run'un, Mersin'in arasına girmiş olan 6 ncı Fi
loyu da çiğner geçerim. 25 Aralıkta ihtar uçuş
larını yaptığı zaman bizim askerlerimiz, Türk 
hava meydanlarının, Türk limanlarının İngiliz 
uçakları tarafından gözetlenmekte olduğu ve 
denizaltılarımızın tarassut cihazlarını yukarı çı
karmaya imkân verilmediğini hatırlayınız, lüt
fen. Bütün bunları da ben hiçe sayarım, buna 
rağmen giderim... Hayır arkadaşlar, bu politika 
değildir. Bunları kaale almadan hareket ede
ceksiniz ve getireceği akıbetler, Rusya o zaman 
Makarios'la tesanüt halinde, Kıbrıs'a silâh yar-
d-mı yapmaktadır, demek ki, tasavvur edin ne
lerden sonra Kruşçef'in, Mısır'a giderken zan
nederim verdiği mesajı veya beyanı hatırlarsı
nız, 8 - 9 Ağustos bombardımanı için «bu bir da
ha takarrür ederse cezasız kalmıyacaktır» di
yor. Nelerden sonra. Bunu da kaale almıyacak-
smız, bütün dostlariyle, düşmanlariyle hepsini 
cephenize alarak yapılacak bir hareketten başa
rı sağlanır mı? Sonra arkadaşlarım, ne olacak
mış? Gideceksiniz, tabiatiyle, seni kabul etmi-
yecek olan bir ülkeye, döverek gireceksin, bom
bardıman ederek gireceksin, zorla gireceksin ve 
kanla gireceksin. Sen orada yüzbin ırkdaşınm 
hukukunu korumak için gidiyorsun, Yunanistan 
elini bağlayıp sana Kıbrıs'taki dörtyüz bin ırk-
daşım da feda olsun mu diyecek? Onları koru
mak lüzumunu hissetmiyecek midir? Ve bir ha
va harekâtımız daha birkaç saat gecikse idi Kıb
rıs semalarında Yunanistan uçakları ile bir ça
tışma mukadder hale geliyordu. Böyle bir çatış
manın sadece Kıbrıs'ta kalmasını umar mısınız ? 
(Sağdan, müdahale).. Müdahale etmeyin, ben 
mikrofondayım, cevap vereceğim zaman siz za

rarlı çıkarsınız? Durun da sükûnetle konuşa
lım. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. Sa
yın hatip lütfen devam edin. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Devamla) — Sonra arkadaşlarım, nihayet 
Fransız, İngiliz kuvvetlerini Süveş'ten geri çevi
ren devletler bize geri dönün demiyecekler mi 
idi. Ve bunları da göze aldınız, gittiniz. Niçin?. 
Statü, Garanti Andlaşması, Kıbrıs Anayasası 
sarih. Eski haline iade etmek için. Yani siz çı
kacaksınız, belki Kıbrıs'ta katliamlar olacak, 
belki 10 binlerce Kıbrıslı ırkdaşımızm hayatına 
mal olacak ve ondan sonra Fazıl Küçük'ün, Türk 
bakanların tekrar Anayasa statüleri içinde va
zife görmelerine imkân sağlamak için. Muhte
rem arkadaşlarım, bu bir görüştür. Memleketi 
maceraya sokmamak ve 30 milyonun kader ve 
vebalini sırtında taşıdığını bilerek hareket et
mek... Bu bir görüştür. Bunun aksi de elbetteki 
o da bir görüştür, o da muhteremdir. Şimdi biz 
dört defa, beş defa bu yolda harekete geçmişiz-
dir. 25 Aralıkta ciddî olarak bir askerî müda
hale yapılmıştır ihtar uçuşlariyle. Şubatta bir 
çıkarma teşebbüsü, Martta bir müdahale teşeb
büsü, Haziranda bir çıkarma teşebbüsü vardır. 
Ağustosta da bildiğiniz bombardıman olmuştur. 
Haziranda çıkarma teşebbüsü Amerikanın bir 
müdahalesiyle akim kalmıştır, Johnson'un mek
tubuyla. Şimdi söz buraya gelmişken Mr. John
son'un mektubunun bir müdahaleyi mi önledi, 
bir tavsiyeden mi ibaret kaldı konusu günün 
tartışma konusu haline gelmiş ve bu konu arka
daşlarım maatteessüf sadece siyasi partilerin, 
politika adamlarının görüş ayrılıkları halinde 
tartışılmaktan ibaret de kalmamış, hepimizin 
saygı duyduğumuz Devlet Reisinin âdeta taraf 
tutarcasma beyanda bulunmasına nasıl zorlan
mış veya nasıl sebebiyet verilmiş, o da yetmiyor 
şimdi Amerikan Sefiri bu konuda beyanatta bu
lunuyor. 

Sevgili arkadaşlarım, bu müttefik Devletin 
Türkiye'deki sefiri Türk Milletinin misafiridir. 
Bir misafir her şeyden evvel o memleketin iç 
politikasının içine giriyorsa, bir iç politika mü
nakaşasının içine giriyorsa o takdirde hakika
ten Türk dış politikasını uydu diye tavsif etme
ye kalkanlara, yeni delil verilmiş olur. 
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Amerikan Sefirinin bu hareketi iç politika
da bizi hakikaten daha çok çatışır hale getirmiş
tir, getirmektedir. Bunun bir acı belirtisini Yük
sek Huzurunuza getirmek istiyorum. Amerikan 
Sefirinin beyanatından sonra yazılmış bir fıkra 
var, bilmem kıymetli arkadaşlarımın dikkatine 
çarptı mı?.. «Utanmaz adamlar.» îzin verirseniz 
okuyayım. (C. H. P. sıralarından, oku oku ses
leri) «Okudunuz mu, Amerikan Sefirinin açık
lamasını. Kıbrıs meselesindeki korkaklığınızın, 
ahmaklığınıza denk düştüğünü anladınız mı?.. 
Anlryamazsmız, anlıyamazsmız, çünkü sadece 
korkak değil, sadece ahmak değil aynı zamanda 
utanmazsınız da..» (Kim yazmış bunu sesleri) 
Yazan bir politikacı yazar, Turhan Dilligil... Mil
letvekili... Arkadaşlarım, bakınız lbir sefirin be
yanı iç politikayı ne hale getirebiliyor. Bir ya
bancı sefirin beyanına istinadederek, memleket 
kaderini korumak endişesiyle hareket eden bir ik
tidara ve onun toptan, onun mensuplarına utan
maz adam diyebiliyor. Onu tahkir eden utanmaz 
adam, diye tezyif ve tahkir mektubu yazabiliyor. 
Sevgili ^kalaslarım, artık bugün Amerika sefi
ri dahi Johnson'un mektubu tavsiye idi, temen
ni idi, hayır müdahaleyi önleyici bir nitelikte 
idi gibi politikanın içine girip müdahalede bu
lunduktan sonra Johnson'un mektubunun açık
lanması bir zaruret haline gelmiştir. Çünkü bu 
'zihniyetle bizim iç çatışmamızı bir düşman kav
gası haline getirme istikametine gitmiştir. 

Şimdi ben ımuhterem Başbakandan muhte
rem Hükümetten, muhterem Dışişleri Bakanımız
dan sormak istiyorum, Turhan Dilligil'in, gös
terdiği, kullandığı dili, zihniyeti tasvibeder mi
siniz? Biz bu zihniyet ile ve bu dille bu memle
kette bir millî birlik ruhu yaratabilir miyiz? 
Bu zihniyet içinde ve bu dille biz bir Kuvvayi 
Milliye ruhu içinde Krbrıs dâvasında, bir millî 
politikada birleşebilir miyiz arkadaşlar? (Gürül
tüler) 

Amerika dostluğu için de Johnson'un mektu
bunu saklamanın artık faydası değil, zararı var
dır. Çünkü, Türkiye, Türk Devleti, Türk Mille
ti müdahale etmiştir, hayır etmemiştir, yolunda 
iki kampa ayrılmıştır. Ve bu, bu tarzda da de
vam ettikçe Amerikan dostluğuma halel verir ar
kadaşlar. Bu mektubun açıklanmasında ne mah
zur vardır. Eğer bunda hakikaten Türk Milleti
ni rencide edecek hususlar varsa, bunun vebali 

de, günahı da Johnson'a aittir. Her halde bun
dan gocunacak olan Türk Milleti değil, Türk Hü
kümeti hiç değildir. Binaenaleyh onu yazarken dü
şünmeliydi bunu yazan. Elbette ki, tarih önünde 
bir mektup mahrem kalır mı?.. Bugün mahrem 
kalsa bile, yarın açıklanır. 

Aslında bunu açmanın faydası var, demin 
arz ettim, ingiltere ve Fransa Süveyş'ten döndü
ğü zaman İngiliz Parlâmentosunda onları dön
dürmüş olan Amerika'ya karşı, Amerika'nın yap
tığı mesajlar, beyanlar hepsi tartışıldı ama hiç
bir zaman bu durum Amerika ve İngiltere'nin 
arasında hiçbir düşmanlık yaratmadı. Konuşu
ruz tartışırız, neyse noktai nazarımız ve ondan 
sonra biter bu mesele. Kapalı kaldığı müddetçe 
Amerikan dostluğuna zarar verir ve sonra bey
nelmilel teamüle göre bir devletin gönderdiği 
mektup kendisinin muvafakati olmadıkça açık
lanmaz, filân ama kendisinin Türkiye'deki tem
silcisi mektup hakkında artık beyanlarda bulu
nuyor ve bu müdahale değildi, temenni idi diye 
görüş açıklıyor. Artık bundan sonrası zannedi
yorum ki, lüzumsuz bir teyakkuz olur. Ve eğer 
yanlış intikal etmemişse Sayın Başbakan da ba
sından sorulan bir soruya mektubun açıklanma
sında artık mahzur yoktur, buyurmuşlardır, öy
le ise ve bilhassa istirham ediyoruz. Hükümet 
bu mektubu cevabı ile birlikte açıklasın (A. P. sı
ralarından sizde var sesi) Hürriyet Gazetesinde 
varmış söylendiğine göre... 

Sayın Bakan bu müdahale konusunda, «ca
nım efendim müdahale habersiz olur, haber ve
rilerek müdahale olur mu? Ben buna müdahale 
dersem bir de benden vur der mi, diyor, elbette 
ki, aman etme, yapma diyecektir. Siz müdahale 
mi etmek istiyordunuz yoksa taktik mi yapmak 
istiyordunuz» diyor. Muhterem Bakan şimdi 
Dışişleri Bakanıdır. Bütün arşivler dosyalar bil
giler elindedir. Müdahale haber verilmeksizin 
hazırlanmıştır. Ama Türkiye'de, demin Sayın 
Yıldız'ın ifade ettiği gibi, bir askerî birliği götü
receksiniz, limana koyacaksınız, taşıma gemileri
ni getireceksiniz yükliyeceksiniz, her gün İstan
bul gazetelerinin manşetleriydi, asker bindi as
ker indi, asker çıkarma yapıyor. Bunun Ameri
ka Devletinin gözünden kaçacağına ihtimal ve
rilebilir mi? Arkadaşlarım Amerikan Sefiri ha
reketten üç saat evvel ancak haber alıp, gelebil
miş/tir ve sefir altı saatlik mühlet istemiştir, 
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Johnsön'dan mektup getirmek için ve Jonhson'-
ıın o mektubu altı saat içinde gelmiştir, ama mü
him olan Amerika'nın görüşüdür, arkadaşlarım. 
Bu mektubu göndermiş olsun veya olmasın. Mev-
zuuibahsolan mektubun muhteviyatında Ameri
ka'nın ne düşündüğüdür. 

Ben daha istişare şartlarının yerine gelme
diği kanaatindeyim bu bir. Size Amerikan silâ
hını Kıbrıs'a karşı kullanmak için vermem, iki. 
Kıbrıs'ı işgal ediyorsunuz, ilhak için veya tak
sim için gidiyorsunuz. Oraya eski haline iade 
için gitmeni de kalbul etmem, üç. Yunanistan'la 
bir harb haline gelmenizi kesin olarak önlerim, 
'bu dört. Şimdi, bunları düşünüyorsa mektupta 
yazmış bulunsun, isterse bulunmasın. 

BAŞKAN —- Mektupta yazıyor değil mi efen
dim bunlar? (Gürültüler) 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVÎT YETKİN 
(Devamla) — Mektupta yazmıyor. Amerika her 
müdahale teşebbüsümüzde sefiri ile, yazısı ile 
beyanı ile bunları anlatıyor, bunu söylemek is
tiyorum. Mektubu, açıklamaya burada yetkili de
ğilim ben. (A. P. sıralarından daha nasıl açıkla
nır? Açıkladın, mektubu açıklıyor, sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. ıSayın Senaltörler, Senatomuza yakışan bir 
müzakere devam etmektedir. Bunun bozulmama
sını hassaten rica ederim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Memleketin 
işleri mevzuulbahsediliyor, siz orada alay ediyor
sunuz. (A. P. sıralarından bir ses; sen niçin mü
dahale ediyorsun?) 

BAŞKAN — Karşılıklı münakaşa etmeyiniz 
rica ederim. Buyurunuz Sayın Nüvit Yetkin. İs
mini söyliyemiyorum müdahale edenlerin. Çün
kü radyo söylüyor burada konuşanları. Onun 
için beni mazur görün. Sükûneti bozmamanızı 
rioa ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVİT YETKİN 
(Devaml/a) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi ik

tidarın dayandığı siyasi partinin görüşü ayn 
olabilir. Biz görüşlere hürmetkarız. O takdirde 
başka bir şey ifade etmek isterim o zaman. Şim
di şayet müdahale edilmelidir, müdahale askerî 
olarak yapılmalıdır kanaatinde ise bunun şartla
rı da, kendilerince muhik şartlar da, mevcut ise 
bugün kudret bu iddiada bulunan muhterem 
partinin ve onun hükümetinin elindedir. Ordu
ya onların da, bizim de, verilecek her vazifeyi 

şanla, şerefle yapabileceği hakkında güvenimiz 
tamdır. Bunu gerektirecek şartlara gelince: Bi
zim iktidarı bıraktığımızdan sonra da Kıbrıs'ta 
birtakım olaylar cereyan etti. Ne oldu? Makarios 
Anayasayı toptan iptal etti, Meclisi feshetti, 
Milletvekilliğinin şeklini değiştirdi, Türk Millet
vekillerini haklarından mahrum etti, yeni seçim 
yapmaya gidiyor. Sonra Magosa'da kanlı olay
lar oldu. Kanlı olaylarla Türk mevzileri işgal 
edildi. 

Sonra Kıbrıs'ta 45 bin nüfuslu Lefkoşa üç 
hafta unsuz bırakıldı Türk cemaati Ekmeksiz 
bırakıldı ve Türk Cemaati Meclisi lâğvedildi. 
Bunlar da kâfi sebepler değil Ama, biz Sayın 
Ürgüplü Hükümetinin sulhçu politikasını tak
dir ediyoruz. Birleşmiş Milletlerin aldığı takbih 
kararını takdir ediyoruz. Ama, asıl siz muhterem 
A. P. li arkadaşlarım siz diyorsunuz ki, Bakan 
da Mecliste söyledi, biz emrivakileri kabul etme
yiz. O halre emrivaki oldu. Şimdi Kılbrıs'ta Ana
yasa meri mi? Meclis var mı? Sizin iktidarda 
mesuliyetine katıldığınız iktidar zamanında em
rivaki oldu ve iade edilmedi. Magosa'da işgal 
edilen mevziler şimdi barış gücü işgal ediyor, 
Türklerin elinde değil. O halde madem ki, em
rivakileri kabul etmeyiz, emrivakiler olduğu tak
dirde müdahale ederiz diyordunuz bu takdirde 
şartlar mevcut, Türk Ordusu da mevcut. Bir şey 
kalıyor geriye, «efendim şimdi Kıbrıs tahkim 
edilmiştir.» Hayır, efendim Kıbrıs tahkimi bir 
sebep değildir. Çünkü Türk Ordusu Yunanlılar
la mücadele ettiği zaman karşısında Kıbrıs'taki 
25 bin asker değil bütün bir Yunan Ordusu var
dı, bir. İkincisi bu müdahale er geç bir Türk -
Yunan çatışması olacaktır. O takdirde cepheler
den sadece bir tanesi olacaktır Kıforıs. Cepheler
den en tâlisi olacaktır Kıbrıs. Şu halde ben bun
ları teşvik etmek için arz etmiyorum, bu bir gö
rüştür, aksi görüşte olanların kuvvet elindedir, 
diyorum. 

Sonra Millet Meclisinde yine mevzuubahsedil-
miştir. Kıbrıs'ta bu kadar hâdiseler oldu, Ana
yasa ihlâl edildi, Kıbrıs meşruiyetini kaybetti, 
buna rağmen yine papazı tanıyorsunuz diye... 

Sayın Hükümetten bu ciheti öğrenmek isti
yorum, bilhassa. Yani bu görüşe Hükümet ola
rak resmen katılıyorsanız bu takdirde ne dü
şünüyorsunuz, Türkiye'deki Makarios'un sefiri 
için. Neden bizim sefirimiz Kıbrıs'tadır, bunla-
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rm açıklanması lâzım. Demek ki, bugün dahi 
Kıbrıs Hükümetini tanımaya devam ediyor 
bugünkü Hükümet. 

Sayın Bakanın Meclisteki görüşmelerinde, 
eğer bu işte bir hata varsa, seyyaliyet varsa 
biz Kıbrıs işini altı haftada mı kaybettik, bu
yurdular. 

Şimdi muhterem Başbakanın da dün basın
da çıkan, basın toplantısında da aşağı - yu
karı yedi hafta diye beyanı var. O da ifa
de buyurmuşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında iktidarlar 
sorumluluk yüklenmeye hazır oldukları iddiası 
ile iktidarı alırlar. Binaenaleyh, bunların-*üç 
günlük, beş günlük bir Hükümet idaresi kreş 
değildir. Çocuk büyüyecek, üç aylık olacak, beş 
aylık olacak. Bu husus A. P. iktidarı yönün
den çok daha evvel iddialı idi. Bir defa bir 
Hükümetin değişmesi hususunun bütçe gibi en 
sıkışık bir zamanda memleketi aylarca bütçe-
siz bırakmayı dahi göze alararak bir güven oyla
ması ile sağlandığını hatırlıyacaksınız. (A. P. 
sıralarından çok acı gelmiş, acı olmuş sesleri) 

Hayır arkadaşlar biz alışkınız iktidara gel
meye, iktidardan düşmeye. Bunlar bizim için 
gayet tabiî birşey. Ve bunların hepsi biribirin-
den önemli vazifelerdir, muhalefet de, iktidar da. 
Efendim size bir küçük pasaj 'okuyayım izin ve
rirseniz. Sayın Dışişleri Bakanımız Sayın Çağ-
lıyangil'indir söz, konuşma ve Cumhuriyet Se
natosunda 1964 ün dokuzuncu ayında yani Ey
lülün onunda söylenmiştir, grup sözcüsü olarak, 
Hükümeti tenkid ettikten sonra «Ama Yüce 
Meclis Hükümeti ehil görmezse veya Hükümet 
kendisini yeterli bulmazsa bize teveccüh edecek 
vazifeleri şerefle ve liyakatle edaya her an hazır 
bulunuyoruz.» Bu muhterem Dışişleri Bakanımı
zın Senatodaki beyanıdır. Binaenaleyh, bu be
yanla iktidara gelmiş bulunan bir iktidarın ben 
altı haftalığım, yedi haftalığım diye bir sebep 
ve mazeret ileri sürmesine mahal yoktur. Kal
dı ki, bizim kanaatimiz odur ki, koalisyonlar 
mesuliyeti üstünden atmak için bir sebep değil
dir. E£er öyle olsaydı 1961 den 1965 e kadar hiç 
bir siyasi partiye iktidarından dolayı sorumlu
luk tevcih etmemek lâzımgelirdi. Çünkü birinci 
koalisyon muhterem Adalet Partisi ile, ikinci 
koalisyon Y. T. P. ve C. K. M. P. ile, üçüncü ko
alisyon müstakillerle idi. Demek ki, hep koalis

yonlarla geçti 1965 e kadar olan devre, şimdi 
binaenaleyh, koalisyonda olmak sorumlulukdan 
kurtarmaz, bir Adalet Partisinin Dışişleri Ba
kanı dâhil kendi kontenjanında A. P. nin büyük 
ekseriyeti ile Mecliste bulunduğu ve kabinede 
bulunduğu bir Hükümetin büyük ekseriyeti ile 
A. P. Grupuna dayanan bir Hükümet A. P. Hü
kümeti olarak sayılırsa kusura bakmayın. Çün
kü siz olmasaydınız Hükümet güven oyu alabilir 
mi idi"? Sizin büyük çoğunluğunuz onu güven oyu 
mertebesine getirmiş bulunuyordu. Sayın Bakan 
Mecliste; C. H. P. daima bir maziyi müdafaa et
mek ihtiyacından doğan bir fikre kendisini kap
tırmaktan kendisini kurtaramamıştır, buyurdu
lar. 

Muhterem Bakanım beni affetsinler, çünkü 
zaruri olarak bu müzakere Meclisin müzakeresi- • 
nin devamı oluyor. Orada sorulan suallere cevap
lar alınmamış, orada yapılan beyanlara cevap im
kânı kalmamış ve üstelik Sayın Bakanımız bu
rada bir izahat da lûtfetmemiş ki, o izahatını 
mesnet tutarak onunla müzakereye devam ede
lim. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten C. H. P. 
42 yıllık siyasi hayatında ne muhalefette ne ikti
darda mugalataya itibar etmediği ve inançların
dan ayrılmadığı için her zaman inanç ve görüşle
rinin müdafaasını yapmıştı, müdafii olmuştur 
doğru. İktidarın muhalefetin her davranışının ve 
her düşünüşünün hesabını her yerde ve her za
man açık alınla vermeyi şiar edinmiştir. Bununla 

. haleflerine de örnek olmak istemiştir. 
Muhalefette iktidarı suçlamak iktidarda yine 

muhalefeti suçlamak gibi bir politika oyununa il
tifat etmedik. C. H. P. iktidarı devrinde 30 mil
yonun kaderini ve vebalini omuzunda hissederek 
temkinli, basiretli, uzak görüşlü ve sorumluluk 
duygusu içinde bir politika takibetmiştir. Bu po
litikasını miskinlik, haysiyetsizlikle tavsif 
edenlere karşı kendimizi müdafaa etmemiz as
gari bir insan hakkı değil midir? Hani burada 
bir beyit geliyor, hatıra : «Hem yakarsın ateşi 
suzi dilinle âlemi, hem ele dersin semi guyun-
da feryadolmasm.» 

Binaenaleyh bu müdafaa mecburiyetimizi 
biraz da buna yormanızı rica ederim. 

Sayın Bakan Millet Meclisinde Cumhuriyet 
Hükümetini miskinlikle, haysiyetsizlikle, şahsi
yetsizlikle tavsif etmeye kendi millî Hükümet-
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lerimizi tezyif ederek millî birliği tahribetmeye 
hiçbir zaman iltifat etmedik, buyurdular. Şim
di Millet Meclisindeki sözcümüzü âdeta gerçeğe 
aykırı beyanda bulunmuş duruma düşürdükleri 
için izninizi istrham ederek, ki pasaj okuyaca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin bir hususu arz 
edeceğim. Saat 24 e gelmek üzeredir. Senato
muzun sabaha kadar çalışması mümkündür. Fa
kat, Türkiye radyolariyle Türk Milletinin Kıb
rıs mevzuundaki Senato görüşünü öğrenmesi 
tabiî bulunduğuna göre Türkiye'de radyosu ba
şında bulunan vatandaşlarımızı bizim çalışma 
müddetimizle sabaha kadar bekletmemiz gayrı-
mümkündür. Bu sebeple saat 24.00 te Birleşi-

. mi talik etmek zaruretini Başkanlık Divanı his
setmektedir. Buna göre ayarlamanız mümkün
se ayarlayınız. Değilse yarın devam edersiniz. 

C. II. P. SENATO GRUPU ADINA NÜVİT 
YF/rKİN (Devamla) — Ben konuşmamı 24,00 e 
kakar tam an damaya çalışacağım. Olmazsa ya
rın devam edeceğim. Senatomuz bu mevzuda 
günlerce dahi devam etse zannediyorum ki gö
rüşlerimizi belirtmek' bakımından faydası olur. 

BAŞKAN — Pek tabiî haklısınız Başkanlık 
Divanı da böyle düsünyor. Fakat Türkiye 
radyoları ile Türkiye'ye yayılması bakımından 
Türk vatandaşlarının çoğunluğunun Senatodaki 
müzakerelere vâkıf olması temennisiyle bunu 
düşünmekteyiz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÜVtT YETKİN 
(Devamla) — Mâruzâtıma devam ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar iki pasaj okumama 
müsaadenizi rica ediyorum. 12 . 2 . 1965 tarihin
de Millet Meclisinde yapılmış bir konuşmadao 
bir pasajdı*1 bu. «Hükümetin dış politika ko
nularındaki kifayetsizliğini, aczini memleket ve 
dünya meseleleri karşısındaki gayesiz, plânsız, 
hazırlıksız, kudretsiz halini müşahede ve teshil 
etmek imkânını bize vermektedir. Hülâsa Türk 
dış politikası ehliyetsiz, şahsiyetsiz ve âciz bir 
hüviyet içerisinde büyük Türk Devletinin kud
retiyle mütc.nasibolmıyan bir şekilde sevk ve 
idare edilmektedir.» 

Bu Adalet Partisi Grup Sözcüsü Sayın İnşa11 

Gürsan'm 12 . 2 . 1965 de Bütçe müzakereleri 
vesilesiyle yaptığı bir konuşmadır. 

Şimdi bir diğer pasajı da okuyayım : «Mu

halefeti, Hükümetin izlediği politikayı, îtıl, ür
kek, kararsız gibi vasıflarla tarife sevk eden 
amiller, işte örneklerini verdiğimiz bu kabîl hâ
diseler, cereyan eden müzakereler yapılan açık
lamalarla v : bir hayli tafsilâta rağmen cevabını 
bulamadığım bu endişelerdi^.» Bu beyan da 
Muhterem Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri 
Oağlayangil'in Adalet Partisi Grupu adına Yü
ce Senatoda 10 . 9 . 1964 t irininde yaptığı ko
nuşmadır. Daha çok emsalini gösterebileceğim 
bu beyanlaım kendi millî Hükümetimizi, millî 
bünyemizi tahribettiğini ben değil Muhterem 
Dışişleri Bakanımız Sayın Oağlayangil söylü
yor. Demek ki, maziyi müdafaa ederken, biz 
millî bünyemizi tahribolmaktan korumak için 
müdafaasını yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım Lozan konusuna te
mas etmiyecektim, fakat öğrendim ki, eski ga
zetecilerden aldığım metinden gördüm ki, muh
terem Adalet Partisi Grupır.ıun sözcüsü konuş
masında Lozan mevzuuna da temas edecekmiş, 
Metinlerinde bu konu da var. Öyle olunca tek
rar huzurunuzu işgal etmemek için temas ede
ceğim. Zaten Sayın Çağlayangil de Millet Mec
lisinde beyan buyurmuşlardı, bari onu da kısa
ca arz edeyim. Sayın Bakan, Yılanlıoğlu'na.da 
Mecliste cevap verirken muhalefet devrinde 
Adalet Partisi sözcülerinin çok tekrarladıkları 
bir imayı benimsiyerek Lozan Muahedesine te
mas buyurdular. Doğrudur, Lozan Muahedesi 
bizim için bir handikap oldu, dediler. Hattâ 
son Assamble görüşmelerinde Çirimikos'un bu 
konuda nasıl bizi itham ettiğini ve «zaten siz 
Lozan'da Kıbrıs'ı ebediyen vermişsiniz, her tür
lü şekilde değişikliğine dahi rızanızı peşinen bil
dirmişsiniz, yolunda bir tarifini de dile getirdi
ler. 

Muhterem arkadaşlar, Lozan meselesi C. H. 
P. Grupunun meselesi C. H. P. meselesi değildir. 
Lozan meselesi Atatürk ile o günkü T. B. M. 
Meclisi ile Türk Milletinin eseridir. Türk Mille
tinin bekasının, istiklâlinin, hükümranlığının, 
hürriyetinin eseridir. Binaenaleyh o bakımdan 
üzerinde hep beraber titiz olalım. Çocuklarımı
za Lozan'ı öğretiyoruz. Lozan'ı bir mefahirimiz 
olarak mektep sıralarında gösteriyoruz çocukla
rımıza. Lozan'ı niçin biz Çirimikos'un tarif etti
ği gibi, Çirimikos'un anlattığı gibi tarif edelim. 
Bakın bir de ben tarif edeyim, niçin Lozan'a 

— 463 — 
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gelmişiz? Arkadaşlarım, bir Mondros Mütareke
si, bir Sevr muahadesi ile memleket istiklâlin
den mahrum hale gelmiş, yer yer parçalanmış, 
yer yer işgal edilmiş, 19 Mayısta Atatürk çık
mış Türk Milleti zillete, istiklâlsizliğe razı ol
mamak için şahlanmış. 

Erzurum Kongresi demişiz, Sivas Kongresi 
demişiz, bir Misakı Millî çizmişiz. Bu Misakı 
Millî hudutları içinde tek düşman kalmaymca-
ya kadar Türk Milleti ieabederse tek ferdi va
tan kalıncaya kadar kanını döküp halâs edece
ğiz düşmandan, demişiz. Mücadeleye böyle gir
mişiz. Gelmiş 30 Ağustos Zaferi kazanmışız, 
9 Eylül olmuş düşmanı İzmir'den denize dök
müş ve Mudanya Mütarekesini yapmışız. Arka
sından Lozan'a gitmişiz. Birinci Cihan Savaşı
nın galip devletlerine mağlûp Osmanlı İmpara
torluğunun yerine kurulan Türkiye Cumhuriye
tini tastik ettirmişiz ve misakı millî hudutları 
içinde bulunan topraklarda kapitülâsyonları 
ilga etmişiz. Bütün eski devrin rüsubatmı kal
dırmışız, atmışız. Ondan sonra bir sulh yapmı
şız. Lozan'da Kıbrıs'ı niye bıraktınız? Garbi 
Trakya'yı neye bıraktıksa, Osmanlı İmparator
luğundan kalan birtakım Anadolu'nun, Anayur
dumuzun dışındaki toprakları niçin bıraktıksa, 
Kıbrıs'ı da onun için bırakmışızdır. Şimdi onun 
muhasebesini yapmakta ne millî menfaatimiz 
var, (gürültüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, ismen hi-
tabetmek mecburiyetinde kalacağım, Sayın ha
tip devam ediniz. Sayın hatip fikirlerini söylü
yor efendim, müsaade buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Nerede 
ise rüyalarımızı tefsir etmeye başladılar. 

BAŞKAN — Lütfen devam ediniz. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA NÜVİT 
YETKİN (Devamla) — Şimdi arkadaşlarım, 
Lozan'da Kıbrıs için ne kabul etmişiz izin verir
seniz bunu arz edeyim. Lozan'da Çirimikos'un 
dediği gibi, Kıbrıs'ı her statü değişikliği dâhil 
artık ebediyen söz hakkı olmıyacak surette ver
miş değiliz. Lozan'ın bir 16 ncı maddesi vardır: 
Arkadaşlar bu 16 ncı madde müzakereler sıra
sında şekil değiştirmiş ve çetin müzakerelere 
konu olmuştur. Vaktinizi bu kadar geç saatte 
almak istemiyorum, madde metinleri burada. 
Bakın ne diyor getirilen tasarı Lozan'da : «Tür
kiye işbu muahedede açıkça belirtilen hudutlar 

dışında bulunan ve işbu muahede ile üzerlerinde 
hâkimiyeti tanınmış adalardan gayrı cezireler 
üzerinde adalar üzerinde yani - veyahut her ne 
surette olursa olsun bunlarla ilgili bütün hukuk 
ve müddeiyatmdan feragatini beyan eyler. Bu 
arazi ve cezireler üzerine ilhak, istiklâl ve her 
hangi bir diğer idare şekli hakkında ittihaz edi
len veya edilecek olan bütün kararları kabul ve 
tasdik eder» ilk gelen şekli buydu. 

Bu şekil Türk Murahhas Heyeti tarafından 
kabul edilmemiştir. Üzerinde uzun tartışmalar 
olmuş ve ondan sonra nihaî şekil olarak demin 
Sayın Yıldız'm okuduğu şeklini almıştır. Bu şe
kil şudur arkadaşlarım, orada müzakere sırasında 
Türk Murahhas Heyeti bunu kabul etmemiş ve 
başka tasarı vermiş, ayrı bir tasarı sunmuştur, 
o da filhakika İngilizlere terk ediyoruz, falan di
ye. Fakat ileride bunun şekil değişikliği halinde 
söz hakkımızı mahfuz tutuyoruz demişiz. Bu mü
zakerelerden sonra şu hale gelmiş; «Türkiye iş
bu Muahedede açıklıkla belirtilen süreler dışın
da bulunan bilûmum arazi üzerinde ve bu arazi
ce bağlı ve keza işbu Muahede ile üzerlerinde ken
di hâkimiyet hakkı tanınmış olan adalardan gay
rı cezireler üzerindeki bu arazi ve cezirelerin mu
kadderatı ilgililer tarafından tâyin edilmiş veya 
edilecektir. Bu cezirelerin yani bu adaların mu
kadderatı ilgililer tarafından tâyin edilmiş ve 
edilecektir. Her ne mahiyette olursa olsun haiz 
olduğu bütün hukuktan vazgeçer.» Şimdi bina
enaleyh, arkadaşlarım; bu suretle ilgili bir Dev
let olarak Kıbrıs statüsündeki değişikliklerde hak 
sahibi olacağımız Lozan Muahedesi ile tescil et
tirilmiştir. Nitekim 1955 senesinde İngilizler 
Ada'mn hâkimiyetini artık terk etmeyi kararlaş
tırdıkları zaman bizzat İngiliz Parlâmento adam
ları ve gazetecileri, madem ki, İngiltere Ada'nın 
hâkimiyetinden vazgeçecektir, 1878 Ayastafonos 
Muahedesinin şart ve icapları ortadan kalktığına 
vani artık Kars ve Ardahan Rusların elinde ol-

" madığma göre, onun bir şartı olarak konulmuş
tur, muvakkat verilmişti ve Lozan Anlaşmasın
daki bu hükümler gereğince Ada'yi olsa olsa 
Türklere vermek lâzımdır yolunda beyanlar sarf 
edildi. Biz niçin girdik bu müzakerelere? Biz 
Kıbrıs müzakerelerine Kıbrıs'ta bir hak iddiasına 
neye dayanarak girdik işte Lozan Anlaşmasının 
bu hükümleriyle ilgili bir Devletiz. Bizim orada 
hem ırkdaşlarımız var, hem stratejik bakımdan 
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Türkiye'nin müdafaası yönünden Kıbrıs'ın öne
mi var ve hem de orada ilgili bir Devlet olarak 
hak sahibiyiz dedik. Binaenaleyh Lozan And-
laşması ile Kıbrıs'ı ebediyen kaybetti yolundaki 
anlayışa katılmıyoruz, arkadaşlarım. 

Şimdi maruzatımı bitirmek istiyorum; sizle-' 
ri fazla yormamak için muhterem Hükümetin 
müstakbel politikası, tutacağı politika hakkında 
birkaç cümle söylemek istiyorum. 

• Sayın Bakan Mecliste Mehmet Ali Aybar'a 
cevaben «Hükümet programımızdaki politika 
anahatları ile Kıbrıs hakkındaki politikamızı çiz
miştir.» diyor. 

Sayın Başbakan da son konuşmasında aynı 
tarifi yapıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet progra
mında, Sayın Artus de demin temas buyurdular, 
Hükümet programındaki anahatlar içerisinde, 
Kıbrıs politikasına vuzuh vermelidir. Vazıh ola
rak Kıbrıs politikasında Hükümet ne düşündü
ğünü belirtmelidir. Bunda fayda vardır. Bunda 
beraber olabilmemiz ve mutabık kaldığımız za
man gönülden desteklememizin imkânı vardır. 
Bu kuvveti kazanmaktan müstağni kalmamasını 
rica ederim Hükümetten. Başbakanın konuşmala
rında da azçok açıklık var. Kıbrıs'taki hakları
mızı, bu hakları zorla veya desise ile alma kabil 
değildir, diyorlar. Memnuniyetle kendileriyle iş
tirak halindeyiz. 

Sonra, bidayetten beri sulhçü yollarla bu işi 
halletmek yakında yapılmış gayretler maalesef 
iyi niyetle mukabele görmemiştir buuruyorlar. 
Sayın Başbakanın Kıbrıs hakkında muhtelif ga
zetelerin sorularına verdiği cevaplardan bir nok
taya temas etmek istiyorum; bu be.yanlarında 
«Türk Cemaatinin rızası olmadıkça Kıbrıs statü
sünde bir değişiklik bahis konusu olamaz.» diye 
bir ibare geçmektedir. 

Şimdi bu bize bir noktada Hükümeti ikaz et
me lüzumunu getirmiştir. Makarios bir sefer 
daha denedi tekrar deneyebilir. Her toplulu
ğun içinde hain bulunur arkadaşlarım. Birkaç 
haini «Kıbrıs'ın temsilcileri şimdiden sonra bun
lardır.» diye yanma alıp, Kıbns Cemaatinin isteği 
budur, diye birtakım tertiplere Makarios teves
sül edebilir. Bu yönden Hükümeti uyarmak va
zifemizdir. Sonra şu beyanı da vazıh bulmuyo
ruz. Kıbrıs'ta Lemont gazetesinde açıklandığı 
veçhile bir Kıbrıs - Türk Hükümetinin kurulma

sı teşebbüsünden bahsediliyor. Kurulacak bir 
Kıbrıs Hükümetini tanıyıp tanımıyacağı hususu
nun Fazıl Küçük tarafından Hükümete soruldu
ğu söyleniyor. Fakat bunu gazeteciler de sormuş
lar. Sayın Başbakan bu soruya cevaben soru şu
dur : 

Kıbrıs Türklerinin bağımsız bir Kıbrıs Dev
leti kurma yolundaki teşebbüslerini nasıl kar
şılarsınız, Hükümet olarak? Bu bağımsız Kıb
rıs Türk Devletinin yanında olacak mısınız? So
rusuna Sayın Başbakanın verdiği cevap «Tür
kiye Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin anlaş
malardan doğan meşru haklarını sonuna kadar 
koruyacaktır. Bunun dışında bir düşünce bi
zim Hükümet olarak kabul edebileceğimiz bir 
şey değildir,» diyorlar. Bundan biz Kıbrıs'ta 
bir müstakil Kıbrıs Devletinin kurulması keyfi
yetinin Hükümetçe tasvibedilmediği, uygun gö
rülmediği mânasını anlıyoruz. Bu noktada vu
zuha kavuşsak memnun olacağız. 

Sonra arkadaşlarım bu yeni istiklâllerine ka
vuşan milletlerin sempatilerini kazanmak için 
gayret sarf edilmesi hususu üzerinde duruyoruz. 
Burs vermek, ve devlet başkanlarının daveti gi
bi Üçüncü Dünya devletlerine son karardaki 
davranışlarından dolayı kızılmamalıdır. Aksine 
onlarla dostluklarımızı ve münasebetlerimizi ve 
onları kazanmak yollarını aramalıyız. Bir ku
sur varsa bunu onlarda değil kendimizde ara
malıyız. 

Türk Cemaatinin mukavemeti, üzerinde 
önemle durulacak bir konudur. Sayın Yıldız 
Millî Birlik Hükümeti zamanında Kıbrıs'ta bâ
zı hazırlıklar ve birtakım ileride Makarios'un 
yapabileceği bir tasaddiye karşı cihazlanma gay
retlerinden bahsettiler. O gayretler Millî Bir
lik Hükümetlerinden sonra da devam etmiştir. 
Kıbrıs'taki ırkdaşlarımızın, mücahitlerimizin 
mukavemetini ve maneviyatını yükseltmek 
için Hükümetin maddi, mânevi yardımlarını 
çok faydalı ve isabetli buluruz. Halen Lefke, 
Lefkoşa, Baf, Limasol ve Grime muhasara altın
dadır. Bu muhasaranın bertaraf edilmesi, Türk
lerin Anavatanla rahat münasebetler tesis im
kânlarının araştırılması hakkında Hükümetin 
ne düşündüğünü öğrenirsek çok memnun kala
cağız. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımı bitiri
yorum ve bitirirken yine değerli arkadaşım 
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Çağlayangiriıı bir konuşmasiyle bitirmek isti
yorum. Kıbrıs meselesi ne bitmiştir ne kaybe
dilmiştir. Bu görüşü paylaşarak yürüyen ve 
yürütülen bir mesele olduğunu kabul ederek 
Hükümetin iyiniyetlerle yapmış olduğumuz l; 

tenkidleri ve uyarmaları dikkate alıp hepimizin 1 
etrafında birleşeceği bir millî politika tâyini jj 
hususunda bize görüşler getirmesini istirham | 
ederiz. Hepinizi C. H. P. Grupu adına sevgi ve 
saygı ile selâmlarım, teşekkür ederim arkadaş- j 
larım. (Sağdan ve soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizin 7 . 1 1966 
Cuma günü saat 15.00 de toplanılması hususun
da evvelce bir karar almıştı. Bu karara muga
yir olarak iki takrir vardır bunları okutup oy
larınıza arz edeceğim efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Vaktin gecikmesi hasebiyle müzakerenin 
Cuma günü saat 14 e talikini saygı ile arz ve 
istirham ederim. 

Trabzon 
Şevket Buladoğlu 

BAŞKAN — Saat 14.00 e taliki istenmekte
dir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Karara aykırı olarak efendim ikinci 

bir karar isteniyor. Kararı çok daha evvel al
dık. Yedi saat evvel aldık bu kararı. (Öbür 
önergeler var, 10,30 önergesi var sesleri) 

Diğer takrir de sabah 10,30 dur. Buna göre 
oylarınızı kullanın efendim. İkisini bir arada 
oylamama imkân yok efendim. (Anlaşılmadı, 
anlaşılmıyor. Hangi takrir sesleri) 

Saat 14 te birisi diğeri de saat 10,30 dadır. 
Buna göre oylarınızı kullanın mesele hallolur. 
Bir takrir daha vardır o da saat 10,30 içindir. 

MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî Üye) 
— Saat 10,30 için olan takrir bugüne kadar ki 
toplantı zamanlarımıza daha aykırı olduğu için 
evvelâ onu oylamak gerekir. 

BAŞKAN — Efendim Heyeti Umumiye ka
rarma hâkim değil mi efendim. Bu nihayet bir 
saat meselesidir. Bunun en aykırısı yok. 
Saat 14 te toplanmasını istiyen önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işa
ret etsinler... Kabul etmiyenler.... Saat 14 te top
lanılması karargir olmuştur efendim. 

7 . 1 . 1966 Cuma günü saat 14 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 23,50 

• * • 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

27 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 1 . 1966 Perşembe 

Saat : 15.00 

İ 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 

Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — MiJlî Birlik Grupunun Kıbrıs konusu 
ile ilgili Lir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/11) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair İçtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporları (2/148) (S. Sayısı : 520 ye 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 

nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu, 1329 doğumlu 
Faik Özer'in. bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 
1/821; Cumhuriyet Senatosu 1/595) ( S. Sa
yısı : 714 e ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 19651 
(Ret) 

2. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni vo Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve İçişleri ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/517; Cum
huriyet Senatosu 1/590) (S. Sayısı : 736) [Da
ğıtma tarihi : 27 . 12 . 19651 

3. — Nöbetçi memurluğu kurulması ve ola
ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri Komisyonu raporları. (Millet 
Meclisi 1/648; Cumhuriyet Senatosu 1/592) (S. 
Sayısı : 677 ye ek) [Dağıtma tarihi : 27.12.1965] 

4. — Bolu ilinin Mengen kazası Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Alioğlu Hayriye'den doğma 
1341 doğumlu Hayrettin Hami Demiralp'm ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları. (Millet Meclisi 1/864; Cumhuriyet 
Senatosu 1/597) (S. Sayısı : 715 e ek [Dağıt
ma tarihi : 80 . 12 . 1965] 

5. — Rize ilinin Çamlıhemşin kazası Mu
rat köyünden Ahmedoğlu Hatice'den doğma 
1932 .doğumlu Mustafa Demirci'nin bakiye ce
zasının affı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/790; Cumhuriyet Se
natosu 1/606) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma ta
rihi : 31 . 12 . 19651 

(Devamı arkada) 



6. — Münevver'den doğma 1340 doğumlu 
Mehmedoğlu Ahmet Ulak'm, hapse tahvil edil
miş olan bakiye cezasının affı hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/819; Cumhuriyet Senatosu 1/596) (S Sayı
sı : 737) [Dağıtma tarihi : 31 . 12 . 1965] 

7. — 440 sayılı Kanuna tabi kuruluklardan 
sağlık teşkilâtı olanlarda çalışan tabip, diş tabi
bi ve eczacıların 224 ve 472 r ayılı kanunlardan 
istifade ettirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatos-c Bayındırlık, Ulaştırma ve .'"mar ve 

İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/866; Cumhuriyet Senatosu 
2/182) (S. Sayısı : 713 e ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 1 . 1966] 

8. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve 
Vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince Labul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu, İuşleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/375; Cumhuriyet 
Senatosu 1/556) (S. Sayısı : 739) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 1 . 1966] 



Dönem : 1 *f fi% 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / 4 U 

Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer persone
line ek ücret verilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 

Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/61; Cumhuriyet 
Senatosu î / 6 1 7 ) 

(Not ; Millet Meclisi Sıra Sayısı : 1) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 12 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 61 - 523 - 2178 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1985 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasarı 9 . 12 . 1965 tarihinde Başkan lıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 20 . 12 . 1965 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 1) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
MİM Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/617 23 . 12 . 1965 
Karar No. : 44 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun tasarısı, ügüi 
Bakanlıklar temsilcilerinin de iştiraklariyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak; Mil-
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 1 nci maddedeki ödenek miktarları yerine, Hükümet 
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teklifinin 1 ııci maddesinde gösterilen miktarlar esasa alınarak kabul edilmiştir. 

Başkanlığa sunulur. 

Bu kanımda sözcü 
Başkan Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

1 nei maddeye muhalifim Z. T üzün 
C. Okur er 
Tabiî Üye Edirne 

Söz hakkım mahfuzdur. Sözüm var 
8. özgür T. Banguoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuz. 

Y. D emir dağ 

Kâtip 
İstanbul Tabiî Üye 

nei maddeye muhalifim. Söz hakkım mahfı:z. 
M. Aksoley M. Özgüneş 

izmir 
ö. L. Bozcalı 

izmir 
N. özerdemli 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(J u m h ı i s "iy e t 8 c nal osu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/617 

Karar No. : 7 

4 . 1 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 Aralık 1965 tarihli 25 nei. Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair ka
nun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Aralık 1965 tarihli ve 523 - 2178 saydı yazılariyîe 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 4 Ocak 1966 tarihli Birleşi
minde ilgili Bakan, Ankara Üniversitesi Rektörü, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanı ve Ba
kanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Gerekçede de belirtildiği üzere, üniversite ve yüksek okullarımızın, ihtiyaca yetecek kadar 
sayılarının artırılması tedbirinden başka, bir taraftan da kısa süreli tedbirler düşünülmüş ve bu 
arada Ankara Üniveristesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Genel Kurulu ilk adımı atarak. 
1965 - 1966 öğretim yılı için fakülteye müracaat etmiş olan öğrencilerden 900 kadarını dışarıda 
kalmaktan kurtarmak amaciyle gece öğretimine geçmek kararını almıştır. 

Tasarı, gece Öğretiminde görev alacak öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıları ve fakültenin 
diğer memur ve hizmetlilerine aylıklarına ek olarak ücret ödenmesini öngörmektedir. 

Tasarı, komisyonumuzca da benimsenmiş ve bu uygulamanın, diğer üniversite ve yüksek okul
lar tarafından da tatbiki temenni edilmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, geçici 1, geçici 2, 4 ve 5 ııci maddeleri, komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

.1/. E. Adalı 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

Bu Kan un.-] a Sö/-vü 
Vv'lm 

/. C. Ene 

Cumhurbaşkanınca S. l \ 
R. Üner 

Yozgat 
/. Yeşilyı 

0. 

IV t 

Sözcü 
istanbul 

Z. Gümüşoğlu 

Çorum 
A. Çetin 

Kâtip 
Ankara 

Söz hakkını mahfuz 
A7. Ağrrvadı 

Rize 
0. 3L Af/un 

C. Seauaitosu ( S. Sayısı : 740) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Gece öğretimi yapan Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline ek ücret ve
rilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
öğretim üyelerinden gece oku
tulan ders, yapılan seminer ve 
uygulamaların 'befher saati için, 
profesörlere 100 (yüz), doçent
lere 75 (yetani#»eş'), öğretim 
yardımcılarından, öğretim gö
revlilerine 60 (altmış), okut
man, uzman ve t ereiimec ilerle 
asistanlara da 50 (elli) şer lira 
fazla çatlısına ücreti verilir. 

Bu kanuna göre görevlendiri
len üniversite öğretim-, üyeleriy
le öğretim yardımcılarına öden
mekte olan ücretler, üniversite 
tozminatma haM getirmiyeceği 
gibi, bu (görevleri dolayısiyle ala-
eıklıan ücretleri hakkında da 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi 'hükmü uygukınmaz. 

MADDE 2. — Ankara Üni
versitesi Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinin yaptığı gece 
öğretimi "hizmetinden dolayı 
-Dekana ayrıca 600 (altıyüz), 
Fakülte Sekreterine 500 (beş-
yüz), şeflere 450 (döriyüzdli), 
memurlara 400 (dörtyüz) ve 
•hizmetlilere de aylık ücretlerine 
ek olarak 300 (üeyüz) er lira 
faz11 a çalışma ücreti verilir. 

Bu kanun gereğince çalıştırı
lacak şef sayısı (4) ü, memur 
sayısı (35) i ve hizmetli sayısı 
d?, (3-5) i geçemez. 

_ â -
Millî Eğitim Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapan Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline eli, ücret ve
rilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
öğretim üyelerinden gece oku
tulan ders, yapılan seminer ve 
uygulamaların 'beher saati için, 
profesörlere 70 (yetmiş), do
çentlere 60 (altmış), öğretim 
yardımcılarından, öğretim gö
revlilerine 50 (elli), okutman, 
uzman ve tercümecilerle asistan
lara da 40 (kırk) ar lira fazla 
çalışma ücreti verilir. 

Bu kanuna göre görevlendiri
len üniversite öğretim üyeleriy
le öğretim yardımcılarına öden
mekte olan ücretler, üniversite 
tazminatına halel getirmiyeceği 
gilbi, bu görevleri dolayısiyle ala-
eaiklaırı ücretleri -hakkında da 
7244 sayılı Kanunim 3 ncü 
maddesi 'hükmü uygulanmaz. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca ikalbufl edilen 
2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapan Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih -Coğ
rafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve 
diğer personeline ek ücret ve

rilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — -Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
teafbui edilmiştir. 

C, 'Senatosu (S , Sayüsı •; 740) 
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Millet Meclisinin kalbul 

ettiği »metin 

MADDE 3. — Bu kanuna gö
re verilecek ders, seminer ve uy
gulama ücretleri ile diğer ek 
ücretlere müstahak olabilmek 
için bu görevlerin fiilen ifa 
edilmesi lâzımgelir. 

öğretim ve sınav ayları dı
şında bu ücretler ödenmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanuna göre verilecek ücretler 
gece öğreti/minin fiilen başladığı 
tarihten itübaren ödenir. 

GEÇÎÖÎ MADDE 2. — 657 
sayılı «Devlet memurları Ka
nunu» mm malî bükümlerinin 
yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 657 sayılı Kanıma göre 
tediye yapılır. 

MADDE 4. — Bu kanun ya:-
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kalbul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisi Genel Kurulunca 
kalbul edilen 1 nei geçici mad
de aynen kalbul edilmiştir. 

GEÇlö l MADDE 2. — Mil
let Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilen 2 nci geçici Madde 
»aynen kabul kabul edilmiştir. 

MADDE 4..— Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisti 
Genel Kurulunca kabul edilen 
5 nci madde aynen îcalbul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kalbul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü m&dkiesi aynen 
foafcul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul (edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE. 2. — Mil-
; let Meclisi metnmiin geçici 2 nci 

maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul 'edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metni'nin 5 nci ımaddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

O, Senatosu ( S. BscyM ı 740) 


