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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay; istanbul Patrikhanesi 
'hakkında Amerikalı Senatörün sorusu ve Ba
kanın ıbuna verdiği cevap ile Türk - Amerikan 
münasebetleri üzerinde düşüncelerini açıkladı. 

Cumhurtbaşikanınca seçilen üyelerden Osman 
Koksal; Asgari geçim indirimi kanununun 
1 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe girdiği cihet
le Devlet memurları hakkında da tatbiki gerek
tiğini belirtti. 

Millî Birlik Grupmıun önergesi üzerine açı-

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 tasa
rısı görüşüldü ve kanunlaşması kaibul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
7 Ocak 1966 Cuma günü saat 14 te .toplanma
sı kaibul edildi. 

Millî Birlik Grupunun önergesi üzerine açı
lan Kılbrıs konusundaki genel görüşmeye bir 
süre devam olundu. 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 

Köksal'm, Asgari geçim indirimi kanununa da-

Raporlar 
1. — Kocaeli iline !bağlı Kaynarca ilçesinin 

'Sakarya iline bağlanması hnkkmdaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kaibul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Mecli
si 1/457; Cumhuriyet Senatosu 1/599) ('S. Sa
yısı : 741) 

2. — Sarıyer ilçesi Yeniköy (bucağından Ali-
»oğlu Saniyeden doğma 1341 doğumlu Ali Kur-
na'nın, bakiye cezasının affı hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kaibul edilen metni 

lan KıTbrıs konusundaki genel görüşmeye baş
landı ve bir süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
ibrahim Şevki Atasağun Çanakkale 

Nahit Altan 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci A n 

7 Ocak 1966 Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşime, saat 23,50 de, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 

Fikret Turhangil Nahit Altan 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 

ir sözlü soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/349) 

ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/782; Cum
huriyet Senatosu 2/180) (S. Sayısı : 742) 

3. — Senirkent kazasının Yassıviran köyü 
halkından Mehmetoğlu Emine'den doğma 1322 
doğumlu .Ahmet Ateş'in cezasının affı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kaibul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/512; Cumhuriyet Senatosu 1/607) (S. Sayı
sı : 743) 

ÎKÎNCÎ OTURUM 

SORU 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 28 nei Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
mi açıyorum. 

4. — GENEL GÖRÜŞME 

Çoğunluğumuz vardır, Birleşi-

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

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimimizde 
Millî Birlik Grupu adma Sayın Yıldız Cumhur
başkanlığı Kontenjan Grupu adına Sayın Artus, 
Bağımsızlar Grupu adına Sayın Ürgüplü, 
C. H. P. Grupu adına Sayın Nüvit Yetkin görüş
müşlerdir. 

Sıra Adalet Partisi Grupu adına Sayın Fet
hi Tevetoğlu'nundur. 

Yüksek Senatomuzun bugüne kadar teamül 
haline gelen tatbikatı Senatomuzda bulunan top
luluklar adına da söz vermeyi gerektirmektedir. 
Bu sebeple Sayın Adalet Partisi Grupu adma 
Fethi Tevetoğlu'ndan sonra Yeni Türkiye Par
tisi topluluğu adma Sayın îzmen, Millet Partisi 
topluluğu adma Sayın Ulusoy. C. K. M. Partisi 
topluluğu adına Kudret Bayhan görüşecekler ve 
grupları adma Sayın Haydar Tunçkanat, Sayın 
Koçaş, Sayın Ertuğ söz almış bulunmaktadır
lar. içtüzüğümüzün 56 ncı maddesi gereğince 
söz almamış olan gruplar söz aldığı takdirde ko
nuşmuş gruplar ve topluluklar görüşme vâki ol
duktan sonra tekrar aynı sırayı takiben grup
lar adına söz alan sayın üyelere söz verilecektir. 
Arz ederim. 

Adalet Partisi Grupu adma Sayın Tevetoğlu 
buyurun. 

ADALET PARTÎSÎ SENATO GRUPU 
ADINA GRUP BAŞKANI FETHİ TEVETOĞ
LU (Samsun) — Saym Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Sayın Başbakan ve Hükümet erkânı; 

Millet ve memleketimizin bu çok mühim mil
lî dâvası üzerinde açılan genel görüşmede A. Par
tisi Senato Grupunun fikir Ve düşüncelerini arz 
edeceğim. 

Anayasamızın 88 nci maddesinde, Senato
muz İçtüzüğünün ise 127, 128 ve 129 ncu mad
delerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin De
netim yollarından biri olarak tesbit edilmiş Ge
nel Görüşme mâna, maksat ve tatbikatını kapsı-
yan olumlu bir müzakereyi, iktidar partisi gru
pu olarak ancak memnunluk ve şükranla karşı
ladığımızı beyan etmek isteriz. 

Her birimizin ve umumi efkârımızın aydın
lanması ve Hükümetimizin takibedeceği Kıbrıs 
politikası yoluna ışık tutulması sayesindedir ki, 
bütün partilerden ve bütün müessese ve fertle
riyle Yüce Milletimizden tanı bir birlik ve bera
berlik istiyen bu büyük millî dâvamız çıkmaz
dan kurtarılabilir; yurdumuzun ve Kıbrıslı kar
deşlerimizin yararına kazamlabilir. 

Yoksa, Birleşmiş Milleti erdeki son mukadder 
kararı vesile ve fırsat ittihaz ederek haksızlık 
ve insafsızlıkla bir bucuk aylık Hükümeti yerip 
basiretsizlik, beceriksizlik ve hattâ perişanlıkla 
tavsife ve yıpratmaya kalkışmak suç üstüne suç 
yığmaktan ibaret olur ki, netice; bizzat bu yan
lış yolun yolcularına da, millî menfaatlerimize 
de zarar getirir; yalnız ve ancak düşmanlarımı
za kâr ve fayda sağlar. 

Dış politika üzerindeki olumlu görüşme ve 
tartışmaların millî menfaatlerimizin esaslı ola
rak tâyin, tespit ve temininde büyük faydalar 
sağlıyacağma inanıyoruz, 
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Fakaıt bu görüşmelerin gündelik, geçici olay
ların hissî tepkisi olarak belirtilmelerine ve kı
sır çekişmeler haline getirilmelerine katiyen ta
raftar değiliz. 

Hele bu çeşit nazik millî mesele ve olayları 
fırsat bilip istismara kalkışarak millî bünyemi
zin değiştirilmesini hedef tutan sapık ideoloji 
kasıt ve davranışlarının ise şiddetle karşısında
yız. 

Allah'a şükürler olsun her hangi bir suçlu
luk ve temize çıkmak psikozu içinde değiliz. Bi
lâkis iman ve idealimiz bütündür, Kıbrıs politi
kasında daha önce kaçırılmış fırsatlar varsa on
ları yeniden kollamaya ve kullanmaya; noksan
lar bırakılmışsa bunları tamamlamaya; hatalar 
işlenmişse o hatalara düşmeden bunları düzelt
meye; teslim ettirilmemiş haklarımızı teslim et
tirmeye kararlı ve azimliyiz. Bu, şahıslara, par
ti ve Hükümetlere münhasır değil; bütün bir 
büyük millete mal olmuş millî dâvamızda, bir
lik ve beraberliğe muhtaç bulunduğumuzu peşi
nen kabul etmek lâzımdır. Bu sebeple akıl ve 
sağ duyularımıza hırslarımızı yendirerek mille
timizin bizden beklediği anlaşma ve yardımlaş
maya ulaşmamız millî bir zarurettir. 

Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunun 
16 Aralık 1965 te ve Genel Kurulun da 18 Ara
lıkta kabul ettiği hukuk niteliğinden yoksun, 
milletlerarasındaki münasebetlerin en güçlü da
yanağı olan andlaşmalara saygı ilkesini de yık
mış, Birleşmiş Milletler idealine aykırı karar 
ele alınarak önce memleketi karamsar bir atmos
fere sokmak, sonra da: «biz bunu dün gül gibi 
tesli metmiştik, basiretsiz Hükümetler elinde bu
gün diken haline getirildi» mânasında beyan
larda bulunmak, ne bir iki aylık Hükümeti suç-
lıyabilmek niteliğindedir; ne dâva ile Lozan'dan 
günümüze kadar ilgili ve sorumlu bulunan tari
hî şahsiyete, ne de meselenin aslına ve bundan 
sonrasına bir fayda sağlıyabilecek mahiyettedir. 
Bu ancak; milletçe aradığımız tesanüdü zedeli-
yerek hasma cesaret verir. 

Yalnız şu hususta emin olunsun ve şu ger
çeğe inanılsın ki, haksız, dayanaksız ve ölçüsüz 
ithamlar bizim hizmet gücümüzü asla azaltmaz, 
azaltamaz, Eğer azaltabilirse bundan Türk Mil
leti zarar görür ve Rumlar fayda sağlarlar ki, 
buna hiçbirimizi rıza göstermeyiz. 

Şayet dünün vazifeli ve sorumluluk taşımış 
Sayın Dışişleri Bakanlarından, Kıibrıs Anayasa
sı muharrirlerinin ve Lozan kahramanlarının 
vaktiyle kullanılmamış, akıl edilmemiş yararlı 
görüş, plân ve formülleri var idiyse veya şim
di zuhur etmişse bunları bugünkü Hükümete 
Ibildirip ondan icra ve tahakkukunu istemek 
suretiyle bu millî ve müşterek dâvaya destek 
ve yardımcı »olmaları, vatanseverliklerinden 
beklenen başlıca davranıştır. Şu bir gerçektir 
ki, Birleşmiş Milletlerin bir tavsiye mahiyetin
deki kararı, birdenbire aslına vukuf peyda 
edilmeden genciyle ihtiyariyle topyekûn has
sas milletimizi sinirlendirmiştir. 

Hepkmzdeki hırçınlık, protesto, sağa sola 
ve kendi kendimize çatmalar maalesef bu ka
rarın bizim aleyhimize, Makarios'un lehine sağ
ladığı psikolojik bir neticenin tesiridir. Bu kö
tü karar, milletimizin, Kıbrıslı kardeşlerimizin 
gaslbedilmek istenilen haklarını kurtarmak ve 
korumak yolunda bizleri uyarmalı, tam ve ger
çek bir 'birliğe ve beraberliğe götürmelidir. Bu 
kararın Devletlerarası hukuk yönünden değer
sizliğini ortaya koymalı; gerekirse Güvenlik 
Konseyine, Milletlerarası Adalet Divanına şev
kini sağlıyaraik hükümsüzlüğünü teslbit ve tes
cil ettirmeliyiz. Birleşmiş Milletlerin (bu sakat 
kararını düzeltmesi için bizzat kendisine karşı 
kullanmakta; bu kararı istismara kalkışacak 
Yunanistan ve Makarios'a karşı kullanmakta 
'bütün tecrübe, cesaret ve enerjimizi birleştire
rek gerçek Kuvvayi Milliye gücümüzü ortaya 
koymalı; bize yakışan ve 'bizden beklenen va
tanseverliğimizin hasımlarımızı kahredecek ye
ni bir örneğini vermeliyiz. 

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs meselesi üzerinde 
aldığı son tavsiye karariyle bizzat kendi ideal 
ve prensiplerini tahribetmiş, yıkmış bulunmalk-
tadırlar. Bu karara oy verenler, Birleşmiş Mil
letler Andlaşmasını imjzalarken: «Andlaşmalar-
la Devletlerarası hukukun diğer kaynakların
dan doğan vecibelere saygı gösterilmesi için 
gerekli şartları yaratmayı ve bu gayelerin ger
çeklesin esine çaiba harcamayı» kabul ve taah-
hüdetmişlerdir. 

Daha dün müstakil Kıibrıs Cumhuriyetinin 
Birleşmiş Milletlere kabulünü sağlamış Zürich 
- Londra ve Lefkoşa Andlaşmalarmı tasvip ve 
tescil etmiş bir teşekkülün bugün aynı Andlaış-
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malan âdeta tanımamaya fırsat verecek (böy
lesine 'kanunsuz ve hukuksuz bir kararın çıik-
ımasma rıza göstermesi, Birleşmiş Milletlerin 
kendi kendisini inkârıdır. Birleşmiş Milletlerin 
ne tescil edilmiş Milletlerarası Andlaşmaları 'boz
ma yetkisi vardır; ne de bu teşekkül Güvenlik 
Konseyinin el koyduğu bir konuyu Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda re'sen inceleyip ka
rara bağlamak salâhiyetine sahiptir. Güvenlik 
Konseyinin salâhiyetlerine de saldırır vasıftaki 
'bu sakat kararın en kısa zamanda düzeltilmesi 
(bir zaruret, bir mecburiyettir. 

Yoksa dünyanın dört 'bir 'bucağında Andlaş-
malara göre tanınan ve savunulan çeşitli hak
ların çiğnenmesine yol açılır ki, bu ne Birleş
miş Milletlerin, ne hak ve hukuk: tanıyan bir 
milletin veya ferdin, ne de barış istiyen (bir 
dünyanın işine gelir. 

Barışın bozulmasını doğurabilecek millet
lerarası uyuşmazlıkları ve durumları düzelt
meyi veya çözmeyi vazife ve gaye edinmiş Bir
leşmiş Milletlerde, aleyhimizdeki kararın çık
masını sağlıyan bir kısım Asya - Afrika Devlet
leri, Türkiye ile Yunanistan arasında bir uçu
rum husule getirerek barışın bozulmasını teş
vik etmişlerdir. 

Hukuksuzluk ve sorumsuzluk eğer bir Bir
leşim Milletler ilkesi haline getirilirse, bunun 
vahîm neticelerinden kısa bir gelecekte bizzat 
bu devletlerin de büyük zararlar görecekleri 
aşikârdır. 

Biz Türkiye olarak bu hukuk dışı -kararı ta-
nımıyaJbiliriz. Tamamen kaldırmak elimizde ol
masa dahi, tatbikat ve fiiliyatta bunu tesirsiz 
hale getirmemiz mümkündür. 

Son yirmi yıl içinde 'milletlerarası münase
betlerde büyük ve derin değişiklikler husule 
geldiği; hemen 'bütün diplomatik faaliyetlerin 
son mihver ve mihralklarını Birleşmiş Milletler
de buldukları bir gerçektir. 

1945 te 51 üyesi olan Birleşmiş Milletler, 
1965 te 117 üyeye sahiptir. Bunların çoğu irili 
ufaklı yeni Asya - Afrika devletleridir. Birleş
miş Milletlerde çoğunluğu sağlamış olmaları, 
milletlerarası meselelerin neticelendiril'mesinde 
bu 'milletlerin ehemmiyet ve müessiriyet dere
celerini, >on yıl önce dünya politikasına yön ve
rebilecek durumdaki Batı Avrupa ve Kuzey 
Amerika Gruplarının önüne geçirmiş (bulunu
yor. 

Bugün Birleşmiş Milletlerde mevcut NATO 
Grupu, Komünist blok, Grüney - Amerika toplu
luğu, Arap Birliği, Asya ve Afrika grupların
dan hangilerinin aleyhimizdeki kararda ne de
rece müessir oldukları meydandadır. 

Mustafa Kemal Türkiyesini XX nci Yüzyı
lın 'başında her çeşit emperyalizme karşı müca
delenin ideal örneği tanımış bu anti - emper
yalist ve anti - koloniyalist, mühim bir kısmı da 
Müslüman olan milletlerin kendilerini aidata-
bilen Makarios'tan yana çıkmaları gerçeğini 
ibretle incelemeye mecburuz. 

Bu neticenin Makarios'un şahsiyle ilgili bir 
propoganda ve başarı olmadığına; bir bakımdan 
Türkiye'nin geçmişte izlediği dış politikanın bir 
tortusu, bir protestosu mâna ve mahiyetini de 
taşıdığına dikkat etmeliyiz. 

Yıllardır islâm ve Arap memleketlerine kar
şı izlenmiş politikamızın hataları, elbet de bu
günkü kararın aleyhimize tecellisinde rolü olan 
âmillerdendir. 

Yalnız bu defa Birleşmiş Milletlerde kardeş 
memleket Suudi Arabistan'ın ve diğer beş İs
lâm memleketinin Türkiye lehine gösterdikleri 
şükrana şayan çaba ve davranışlar ise, müstak
bel gayretlerimize ilham verecek, örnek olacak 
bir mâna ve değer taşımaktadırlar. 

Yürekten temennimiz, programında kardeş 
İslâm ve Arap memleketleriyle her alanda dost
luk ve münasebetlerimizin yeniden tanzim ve 
gelişmesine büyük önem vermiş Hükümetimizin 
yakın gelecekte bu istikamette değerli başarılar 
sağlamasıdır. 

Aleyhimizdeki bir karara oy kullanan Asya -
Afrika milletlerinden hemen ekserisi emperyaliz
min ve koloniyalizmin zincirinden henüz kurtul
muş, kendi kendilerini idare haklarını yeni ka
zanmış milletlerdir. Şelf - determinasyon, bu 
milletlerin sıkıdan sıkıya bağlı ve en hassas bu
lundukları köklü bir ilke, muhkem bir kaziye
dir. 

XX nci Yüzyıl medeniyet dünyasına sadist 
hareketleriyle yeni vahşet örnekleri seyrettirmiş 
ahde vefadan yoksun, Orta • Çağ Hıristiyan ta
assubu temsilcisinin Birleşmiş Milletlerde sağla
dığı müzaheret, dâvayı bir şelf - determinasyon 
meselesi halinde gösterebilmiş olmasına da da
yanmaktadır. 
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Yüzyıllardır ayrı bir cemaat teşkil eden Kıb
rıs Türk kardeşlerimize aynı şelf - determinas
yon prensibinin tatbiki en tabiî bir neticesidir. 
Zürich - Londra Andlaşmalarınm temel dayana
ğı da bu gerçektir. 

Alman karar asıl şunu açıklıyor ki, Türkler 
haklı dâvalarını iyi va'zedememişler ve dünya 
milletlerine kendilerini, insan hak ve hürriyet
lerine saygılı ideallerini, isteklerini lâyık ve lâ
zım olduğu veçhile tamtamamış. anlatamamış ve 
onları iknaa muvaffak olamamışlardır. Bizi bu
günkü neticeye uğratmış, yıllardır yığılmış hata 
ve noksanlarımızın tesbitinde, İkinci Dünya Sa
vaşı sonunda milletlerarası münasebetlerde be
liren değişikliklere dikkat ve önem vermemiz za
ruridir. 

Birleşmiş Milletlerin diplomatik faaliyetleri 
santralize edilmiştir, merkezileştirilmiştir. Bir
leşmiş Milletlere kuruluşundaki miktarın iki mis
lini aşan yeni milletlerin katılmış bulunması, 
bâzı mefhumların önem ve öncelik kazanmasına 
sebebolmuş ve milletlerin dış münasöbet ve poli
tikalarına bâzı metot ve prensip yenilikleri getir
miştir. 

Bu değişikliklere yeterli önem ve öncelik ver
memiş devlet ve milletlerin diplomatik alandaki 
akıbetlerine tipik örnek, kabul edelim ki, mem
leketimizdir. 

Burada yalnız şu misali hatırlamamız kâfi
dir: Bilindiği gibi bugünkü mukadder Birleşmiş 
Milletler kararının asıl karara bağlandığı yer 
10 Ekim 1964 te Kahire'de toplanan taraf tut-
mıyan ülkeler devlet veya Hükümet Başkanları 
konferansı idi. Evveli ve nedenleri malûm, Tür
kiye hesabına büyük bir başarısızlık olan bu 
konferanstan Kıbrıs için destek aradığımız o 
günlerde Hariciyemiz Franko'nun Bakanını 
ağırlıyordu. Halbuki bu Kahire konferansına 
katılanların yakındıkları, yerdikleri konuların 
başında İspanyol sömürgeciliği geliyordu. Bu 
konferans toplanmadan ta sekiz ay önce bu kon
feransın toplanacağı ve Makarios'un oraya gide
ceği malûmdu. Bu devre içinde Kahire konfe
ransına katılacak memleketler üzerinde hiçbir 
müspet çalışma ve tesir yapılmadığı içindir ki, 
bugünkü mukadder ve mukarrer kararın temeli 
olan Kahire beyannamesinin neşredilmesi önle
nememiştir. O zamanki Dışişleri Bakanı şöyle 
buyurmuşlardı: «Nötralist devletlerin Kıbrıs 
meselesindeki tutumları yeknesak bir tutum de

ğildir. Bunlar arasında Kıbrıs Türklerine mu
habbet besliyenler bulunduğu gibi, Kıbrıs Rum'
larını destekliyenler de olmuştur, tarafsız bir 
tutum muhafaza edenler de görülmüştür. Bu 
haklı dâvamızı elbette ki, anlatmak ve bizi des
teklemelerini temin için tutundan henüz belirsiz 
olan memleketler nezdinde teşebbüslerimiz de
vam ediyor» demişlerdi. Kahire Konferansına 
katılmış olan bu nonangaje memleketlerin her
hangi bir karara bağlanmamalarına da tesiri ola
bilirdi. Fakat New - York'a geldikleri zaman bu 
memleket temsilcileri ellerinde, Kahire'de ver
dikleri karar vardı ve o karardan ayrılamıyor-
lardı. Bu hususlar da hatırlanır ve bu hususlara 
ışık tutulursa görülür ki, bugün aleyhimizde 
alınmış bulunan kararın tecellisinde, husule ge
lişinde daha önceden, bilhassa Kahire'de yapıl
mış bulunan bu toplantıları iyi izlememiş, iyi de
ğerlendirmemiş bulunmanın, bulunanların hata
ları kendini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs dâvamız üzerinde A P. Grupunun 

görüşlerini arz ederken Kıbrıs'ın vatanımız ve 
milletimizle olan bağlılığını kronolojik bir sıra 
ile özetlemeyi ve bilhassa Kıbrıs'la ilgili Andlaş-
maların seyrini hatırlatmayı faydalı ve lüzumlu 
görmekteyiz. 

Jeolojik bakımdan da Kıbrıs'ın, Anadolu'nun 
parçası olduğu ilim alemince kabul edilen bir 
gerçektir. 

Türkiye'den (Anamur'dan) ancak 70 Km. 
mesafede olan Yeşil Ada, Suriye kıyılarına 100, 
Mısır sahillerine 400, Yunanistan'a ise 800 ve 
İngiltere'ye 3 000 kilometreden fazla bir uzak
lıktadır. 

Kıbrıs'ın Türkiye bakımından büyük önemi, 
ticari ve ekonomik olmaktan çok stratejiktir ve 
Türkiye'nin emniyet sahası içinde bulunmasm-
dandır. 

Türklerin Kıbrısla ilk alâkası, Yavuz Sultan 
Selim'in Mısır'ı fethedip dönüşünde Şam'da 
kendisine gelen bir Venedik elçisiyle görüşmesiy
le başlar. 

Kıbrıs'ın fethini Türkler için zaruri kılan 
sebepler siyasi ve stratejik, iktisadi ve dinî ol
muştur. Seferin meşruluğu şu iki sebebe istina-
dettiriliyordu: 
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1. — Ebubekir zamanından itibaren islâm 
devletlerinin Kıbrıs'a vâki olan seferleri 24 de
fayı bulmuş, pek çok islâm kanı, Sahabe kan
ları dökülmüştür. Mısır Memlûkleri, Kıbrıs Ada
sının gelirini Mekke ve Medine'nin inşa ve iaşe
sine tahsis etmişlerdir. Selim ve Kanunî devirle
rinde islâm âleminin başına geçip onlara vâris 
olan Müslüman Türklerin Kıbrıs üzerinde tari
hî hakları meydana gelmişti. 

2. — Kıbrıs'ı ellerinde tutan Venedikliler, 
Kıbrıs'ı merkez yapmış diğer Hıristiyan korsan
lar, istanbul, Anadolu, Rumeli, Suriye ve Mı
sır limanı ve kıyıları arasında işliyen Türk ve 
Müslüman ticaret, Hac ve yolcu gemilerine 
devamlı taarruzlarda bulunuyorlar; vazifeli dev
let memurlarını, tüccar ve hacıları esir ediyor
lardı. Bu soygunculuk ve küstahlıkları nihayete 
erdirmek için Kıbrıs'ı haydutların elinden kur
tarmak ve bu bölgede (sulhun ihlâli) ne daha 
fazla fırsat vermemek farz olmuştu, ikinci Se
lim, sefer açılmadan, anlaşmazlıkların barış yo-
liyle hallini denemiş, Venedik Meclisine verilen 
ültimatom 1 Şubat 1570 de reddedilince Kıbrıs'
ın fethi seferine geçilmiştir. 

1 Temmuz 1570 te başlıyan fetih hareketi, 
1 Ağustos 1571 de Magosa'nm kanlı bir savaştan 
sonra teslim olmasiyle tamamlanmış; 50 bin 
Türk şehidinin kaniyle vatanlaşan Ada'da Müs
lüman Türklerin hâkimiyeti başlamıştır. 

Kıbrıs 1571 den 1878 e kadar tam 308 yıl 
devamlı olarak Türklerin idaresinde kalmıştır. 
1877 Türk - Rus savaşları sonundaki mağlûbiye
timiz (Edirne Mukaddematı - sulhiyesi) ve 
3 Mart 1878 de Ayastefanos (Yeşilköy) Muahe
desi ile sonuçlandı. Andlaşmanın 5 nci madde
sine göre: Osmanlı Devleti, Rusya'ya 1 milyar 
410 milyon Ruble savaş tazminatı ödiyecekti. 
Fakat Rusya bu tazminatı 300 milyon Rubleye 
indiriyor; karşılığında Osmanlı Devletinden Ba-
tum, Kars, Ardahan, Eleşkirt ve Bayazıt'ı alı
yordu. 

Rusların Anadolu üzerindeki bu hâkimiyet
lerinden endişe duyan büyük devletler, bilhassa 
boğazların ve Süveyş Kanalının Rus tehlikesi 
altına girdiğini gören ingiltere, Anadolu'yu 
Rusya'ya karşı korumak va'diyle, Andlaşma 
ile Babıâli'den Kıbrıs'ı işgal va'dini almıştır. 

4 Haziran 1878 de istanbul'da imzalanan bu 
ikili Kıbrıs anlaşması sonradan şerh verilmek 

suretiyle Berlin Andlaşmasma ithal olunmuş ve 
onunla birlikte hüküm ifade etmiştir. 

Bu anlaşma ile Kıbrıs'ın işgal ve idaresinin 
ingiltere'ye bırakılması, Rusya'nın Batum, Kars 
ve Ardahan'ı elinde muhafaza etmesi veya «Asya 
Memâliki - Şahanesinden bir kısmım daha zapt 
ve istilâya tasaddi» etmesi ihtimali dolayısiyle 
ve böyle bir halde «ingiltere devletinin Memâli
ki mezkûreyi silâh ile muhafaza ve müdafaa» et
mesi şartiyle oluyordu. 

Fakat Salisbury, Büyükelçi Layard'a gön
derdiği talimatta: «şu nokta kesin olarak anla
şılmalıdır ki, eğer tehlikenin sebebi ortadan kal
kacak olursa, bir ihtiyati tedbir olan bu anlaş
ma da aynı anda ortadan kalkacaktır» dendiği 
halde bu hususun anlaşmaya girmemesi, ingil
tere'nin daha başlangıçtaki samimiyetsizliğini 
tesbit ediyordu. Nitekim Rusların işgali altın
daki Kars ve Ardahan'ı fiilen geri aldığımız 
halde ingilizler kiralamış bulundukları Kıbrıs'ı 
tahliye edip asıl sahibi bulunan biz Türklere 
iade etmemişlerdir. 

Birinci Dünya Savaşı başında, 5 Kasım 1914 
te ingilizler, Osmanlı imparatorluğunun Al
manlar yanında savaşa katılması dolayısiyle, 
Kıbrıs'ı tek taraflı olarak ingiltere'ye ilhak et
mişlerdir. 

En haklı ve kuvvetli olduğumuz istiklâl Sa
vaşı sonunda, galip millet olarak Lozan Barış 
Andlaşması için masaya oturduğumuz zaman da, 
ingilizleri Kıbrıs'ın iadesine zorlıyacak yerde, 
maalesef Yeşil Ada'mızm ingiltere'ye terki hu-
kukan da kabul edilmiştir. 

Geçen yıl bu kürsüden bir muhterem arka
daşımızın, C. H. P. Edirne Senatörü Banguoğ-
lu'nun da ifade buyurdukları gibi; bir zafer ka
zanmış Türklerin en sarih hakları, Yunanlılarla 
Trakya'da, Ege ve Akdenizle olan sınırlarını 
kendi millî menfaatlerine göre çizmeleriydi. Lo
zan'da bu sınır bizim' aleyhimize çizilmiştir. 

Gasbedilmiş birçok haklarımızı bize geri ge
tirmiş ve istiklâlimizi tescil etmiş olan Lozan 
Muahedesi maalesef Trakya sınırlarımız, Patrik
haneler ve bilhassa 12 Ada ve Kıbrıs konusunda 
Türklük aleyhinde pek çok kötü hükümler ve 
haksızlıklarla doludur. Sayın Banguoğlu'nun ifa
deleriyle Lozan Andlaşması yıllardır gençleri
mize ve milletimize nasıl ezberletilmişse öylece 
kutlatılıp gidilmiştir. 
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Lozan Muahedesinin Kıbrıs'la ilgili 20 nci 
maddesi aynen şudur: 

«Türkiye, Britanya Hükümeti tarafından 
Kıbrıs'ın 5 Teşrinisani 1914 te ilân olunan ilha
kını tanıdığını beyan eder.» 

Kıbrıslı Türkleri Türkiye veya ingiltere'ye 
göçe zorlıyan ve Ada'daki Türklerin azalmasına 
sebebolan 21 nci madde de bir facia olmakla be
raber, en fecî Lozan Muahedesinin 16 ncı mad
desidir ki, aynen şudur: 

«Türkiye işbu muahedede musarrah hudut
lar haricimde kâin bilcümle arazi üzerinde ve bu 
araziye mütaallik ve kezalik işbu muahede ile 
üzerlerinde kendi hakkı hâkimiyeti tanınmış 
olan adalardan gayrı cezireler üzerinde - ki, bu 
arazi ve cezirelerin mukadderatı alâkadarlar ta
rafından tâyin edilmiş veya edilecektir - her ne 
mahiyette olursa olsun haiz olduğu bilcümle hu
kuk ve müstenidatmdan feragat ettiğini beyan 
eyler. 

îşbu maddenin ahkâmı mücaveret münasebe
tiyle Türkiye ile hemhudut memleketler arasın
da takarrür etmiş veya edecek olan ahkâmı hu-
susiyeyi ihlâl etmez.» 

Bu suretle Lozan'da tarsin edilmek suretiyle 
yıllarca ingiliz boyunduruğuna bırakılan Kıb
rıs'ta Türkler azalır ve ezilirken; ta 1814 te 
Odesa'da kurulmuş Megali Etniki Eterya'nm 
tesbit ettiği Megalo idea veya Panelenizm'in Yu
nan istiklâlinden Girit ve Sisam'dan sonraki 
safhası Kıbrıs'ta çoğaltılan ve teşkilâtlandırılan 
Rumlar tarafından gerçekleştirme yoluna sokul
muştur. 

1931 de ingilizlere karşı çıkan isyanda Kıb
rıslı Rumlar enosis diye bağırırlarken, Kıbrıs
lı Türkler de : «ya statüko muhafaza edilir; ya 
da Kıbrıs Türkiye'ye ilhak edilir» parolasını 
ileri sürdüler. 

1 Nisan 1955 te başlıyan Rum EOKA tethiş 
hareketleri karşısında da Kıtorıslı Türkler, «Tür
kiye'ye ilhak» ve daha sonraki gelişmede «tak
sim» parolasına bağlı kaldılar. 

Kıbrıs meselesini Lozan Barış Andlaşması-
nm 16, 20 ve 21 nci maddelerindeki- şartlar için
de âdeta sıfırdan devralmış Hükümetlerce 11 Şu
bat 1959 da Zürich'de, 19 Şubat 1959 da Lond
ra'da imzalanan Andlaşmalarm sağlanması ve 
Kıbrıs Anayasasının vücuda getirilmesi Kıbrıs'

ın 15/16 Ağustos 1960 gecesi bağımsız Kıbrıs 
Cumhuriyeti olarak ilânını gerçekleştirmiştir. 

Bu Andlaşmalar ve Anayasa sayesindedir ki, 
(Kıbrıs Cumhuriyeti) müstakil bir Devlet kabul 
edilmiş ve Birleşmiş Milletlere üye olmuştur. 

16 Ağustos 1960 da kahraman Mehmetçik, ay
rılışından 82 yıl sonra, Kıbrıs Türkünün hak ve 
hukukunu muhafaza için, şan ve şeref sembolü 
Türk Sancağını Kıbrıs'ta dalgalandırmak üzere, 
Yeşilada'ya ayak basmıştır. 950 kişilik Yunan 
askerine karşılık 650 kişilik Türk Silâhlı Kuvve
tinin Kıbrıs'a çıkması, Ada üzerinde iki cemaa
tin tesbit edilen ve tanınan eşit haklarının en 
belirli maddî tezahürü olmuştur. 

Bu ibret verici kronolojik tablonun 16 Ağus
tos 1960 dan 21 Aralık 1963 e ve bugüne kadar-
ki devamı da hepimizin gözleri önünde ve hafı
zasındadır. Makarios tarafından Anayasanın 
çiğnendiği, Orta - Çağ katil ve cinayetlerinin hun
harca işlendiği, Ada'nm on binlerce Rum aske
ri, Batı ve Doğu kaynaklı silâhlarla yığmak ha
line getirildiği bu devrede müstakil Kıbrıs Cum
huriyetindeki denge, her sahada, Türkler aley
hine bozulmuştur. 

Mevcut Andlaşmaları ve Anayasayı hiçe saya
rak Türklersiz yeni bir Devlet kurmak; bu yeni 
müstakil devlet içinde yaşıyacak Türkleri bir 
ekalliyet haline getirmek ve ancak azınlık huku
kuna sahip bir menzileye indirmek boş gayretiyle 
katil ve cinayetlerine devam eden Makarios'un 
hiçbir şekilde tanınmaması şarttır. 1964 Güven
lik Konseyi kararında Makarios'un muhatabola-
rak kabulü, onun meşruiyetini kaybetmiş tutu
munu meşrulaştırma niteliğinde sayılamaz. 

Son kararda 1964 e iki atıf yapılmış olması 
da eski kararın meriyette bulunduğunu gösterir. 

Esasen Makarios 1959 Zürich - Londra ve 
Lefkoşa Andlaşmalarma, Kıbrıs Anayasası ile 
de bu ittifak ve garanti muahedelerine avdet 
ederek bunların yürürlükte olduğunu kabul ve 
ilân etmediği müddetçe, hukukan Kıbrıs'ı temsil 
edemiyeceği ilân olunmalıdır. Bugünkü Makari
os idaresinin gayrimeşruluğu ilân ve Birleşmiş 
Milletlere kabul ettirilmelidir. 

Hukuk yolundan ayrılmamak, ahitlerin yü
rürlüğünü esas bilmek ve haklarımızdan hiçbir 
şekilde feragat etmemek başlıca prensibimizdir. 
Fakat bugün yeni bir bombardımanı veya diğer 
bir şekliyle müdahaleyi gerektirecek bir şeni se-
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bep maazallah tekerrür ederse; Yüce Meclisimi
zin alacağı karar, Hükümet ve destan yazmaya 
susamış kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerine 
verilecek yetki ve emir bu defa da şartsız durdu-
rulamıyaeaktır. Nasıl bir şart ileri sürmeye, ne 
çeşit bir şart kabul ettirmeye varır, bu, dostun 
da, düşmanın da, şüphe edenin de, emniyeti ola
nın da o zaman görecekleri ve anlıyacakları bir 
netice olacaktır. 

Yalnız hak ve hukukun koruyucusu olan 
Türk Birliği Ada'dan asla çekilmez, ancak nor
mal zaman ve şeraitte değiştirilebilir. Ada'daki 
anlaşma fazlası Kum kuvvetleri ve silâhlar tes-
bit ettirilmeli ve bunların Ada'dan uzaklaştırıl
ması sağlanmalıdır. 

Bir Sayın C. H. P. sözcüsü tarafından ifade 
buyurulan : «Amerikan Hükümeti Kıbrıs'ta ko
münizmi önliyeceği zanniyle 15 000 Yunan as
kerinin Ada'ya gitmesine göz yummuştur.» şek
lindeki açıklama üzerinde önemle durmaya mee-
huruz. Zira bu konu pek büyük ehemmiyet taşı
maktadır ve birçok gerçeklerin aydınlanmasına 
yarıyacaktır. Bu ana kadar bu malûmatın sıh
hatini tevsik edecek bir belgeye raslıyamamış bu
lunuyoruz. Şayet bu söz, Amerikan temsilcisi 
tarafından NATO Konseyinde ifade edilmişse, 
acaba o zaman Hükümetimiz veya bizim temsilci
miz tarafından (950 ye karşı 650 de olduğu gibi) 
bu komünizm tehlikesine karşı Ada'ya getiril
miş 15 000 Yunan askerine karşılık, aynı mak
satla, hiç değilse 10 000 Türk askerinin de geti
rilmesi lüzumu ileri sürülmüş ve bu hakkımız 
savunulmuş mudur! 15 000 tam teçhizattı as
kerle önlenecek kızıl tehlike ve kuvvetin miktarı 
ve önemi üzerinde durulmuş mudur? 

Bu soruların karşılığı o günkü ilgililer tara
fından verilmese dahi, biz 1 Şubat 1965 te Yüce 
Huzurunuzda bu konu ile ilgili olarak Hükümeti 
uyardığımız tutanaklardan hatırlatmak suretiy
le meselenin önem ve ciddiyetine ve yabancıla
rın ileri sürdükleri formüllerin nedenlerine ve 
samimiyet derecelerine bir kere daha Yüce Se
natonun ve bugünkü Hükümetin dikkatlerini çe
keceğiz. 

(€.24, 36 Birleşim S. 1004) 
«Az önce bu kürsüden bir arkadaşın Zürih -

Londra Andlaşmalarmı kötü miras diye vasıf
landırması büyük haksızlık ve bir mirasyedilik 
olur. Bize haklar tanımış Zürih - Londra başarılı 

andlaşmalarmdaki, Kıbrıs Anayasasındaki hü
kümlerden zamanında faydalanma fırsatlarını 
kaçırıp Amerikandan bir plân beklemek; Was-
hington'a yapılmış başarısız ziyaretten sonra 
Moskova'ya dönmeyi bir ümit meşalesi halinde 
parlatmak; Sovyetlerin yeni süsü verilen bir 
yuvarlak beyanatını kazandırmış görünse de, 
Kıbrıslı kızıllara yardımdan vazgeçmelerini da
hi sağlıyamamıştır. Başlangıçta hasımlarımıza 
arka olmuş, onlara yardım elini uzatmış ve bizi 
âdeta tehdide kalkmış Sovyet Rusya'nın enosis 
istemeyip müstakil bir Kıhrıs veya federatif 
bir sistem, ikiye bölünmüş bir Kıbrıs isteyişi 
yalnız kendi plân ve menfaatlerine elverişli olu-
şundadır. Her iki şıkta da Rusya'nın hedefi, bol 
silâhlarla teçhiz edilmiş bir Kızıl Kıbrıs vücuda 
getirmektir. 1924 yılından bu yana Yeşil Ada'da
ki Kızıl faaliyet, 1959 Aralık ayından beri resmî 
faaliyetine tekrar geçmiş bulunan «Terakkiper
ver Emekçi Halk Partisi» Akel'in faal 16 bin üye
si ve 40 bin üyeli (PEO) Federasyonu başta ol
mak üzere diğer on solcu birlik ve teşekkülün 
mensupları, Kıbrıs'taki Rum Cemaatin yüzde 25 
ilâ 30 unun, yani 110 ilâ 130 bininin, Komünist 
veya komünizm sempatizanı bulunduğunu mey
dana koymaktadır. 

Bu gerçeği ve boğazlarımızdan geçirilen si
lâhların kimlere teslim edildiğini görmemezlik-
ten gelip Yunanistan'ın endişe ve telâşını da le
himize yorumlayıp, kuru, mesnetsiz, avlayi'cı, 
samimiyetten yoksun lâf ve beyanlara mübalâğa
lı sevinçlerle inanmanın ve inandırmanın sonu, 
çok temenni ederim ki, millî hüsran olmasın 
(Bravo sesleri)» 

Yine bu konuda 27 Kasım 1964 te 22 Asya
lı, 29 diğer dört kıtali 200 e yakın delege ve mü
şahidin katıldığı Taipei'deki bir konferansta itti
fakla alınmış kararı 15 Aralık 1964 günkü otu
rumda Yüce Senatoya arz etmiştik. 

«Bu kararın Türkçe sureti aynen şudur : 
Konferans dokümanları : R 005 

27 Kasım 1964 
Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak ittifakla alı

nan karar. 

Asya Milletleri Komünizmle Mücadele Birli
ği (APACL) 10 ncu yıllık konferansında, son 
zamanlarda Kıbrıs'ta vahamet kesbetmiş buhra
nın Orta - Doğumdaki güven ve barış kadar, hür 
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dünyanın dayanışmasını da şiddetle tehdideden 
bir büyük tehlike haline geldiği hususu belirtil
miş; ayrıca ve bilhassa komünistlerin bu duru
mu istismarla daha ağır, yeni müşküller yarat
maya çabaladıkları tehlikesi açıklanmış ve bu 
gerçek ittifakla kabul edilmiş bulunduğundan; 

Bu buhranın halline Kıbrıs Cumhuriyetinin 
kendi Anayasası ile akdettiği ve bağlı bulunması 
gerektiği Andlaşmalara riayetin lüzumuna ina
nılarak şuna karar verilmiştir ki: 

1. (Asya Milletleri Komünizmle Mücadele 
Birliği) üyeleri, kendi hükümetlerinden, vatan
daşlarından ve hür dünyanın diğer bütün mil
letlerinden Kıbrıs buhranının barış yolu ile hal
linde yardımcı olmalarını ve bu dfıvanm her çe
şit komünist müdahalesinden korunmasına mü-
zaharetlerini istiyeceklerdir. 

2. Katiyetle anlatılacak ve talebolunacak-
tır ki, Kıbrıs'taki mütecavizlerin her çeşit zu
lüm ve kan dökme hareketlerinden derhal geri 
durdurulmaları ve meselenin insan hakları, ya
salar ve andlaşmalar çerçevesinde müzakere yo
luyla halli, süratle sağlanmalıdır.» 

Bu samimî hhmet ve ikazlar maalesef hiçbir 
mâkes bulmamışlardır. Çünkü, güya iki millî ce
maatin meşru haklarını tanıyan 6 Kasım 1984 
tarihli Moskova tebliğinde federatif sistemi ka
bul ettirdiği sözü o günkü vazifelilere kâfi geli
yordu. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi gruplar adı
na konuşmuş, benden evvelki muhterem sözcü
lerin bizi ilgilendiren bir iki görüşlerine bura
dan değinmek istiyorum. 

Sayın Ahmet Yıldız'm üç saate yaklaşan ko
nuşmasında, ki büyük bir dikkat, sabır ve ta
hammülle dinledik, gerçekten birçok hakikat
leri belirtmiş, bâzı mühim noktalara temas et
miştir; fakat izahatında dikkatimizden kaçma
yan bâzı hususlar da mevcuttur ki, bunlar bizi 
üzmüştür. 

Sayın Ahmet Yıldız'm ve diğer sözcülerin 
belirttikleri, hakikaten bu millî dâvayı asla bir 
iç politika meselesi yapmamak; ve daha açık 
bir deyimle, iki büyük parti, iktidar ve muhale
fet partileri arasında bir çekişme konusu haline 
getirmemek fikrine, temennisine katılmamak 
imkânsızdır. Ne yazık ki, bu çeşit halisane te
mennilere rağmen bâzı sözler, bâzı görüşler ve 

bâzı fikirler bu samimî temenniyi nakzedecek 
mahiyet ve mâna taşımaktadır. Sayın Yıldız, 
mensubolduğıımuz grupları, partileri unutarak 
bu millî dâvayı da hep beraber görüşelim bu
yurdular. Ama üzülerek ifade edeyim ki; ken
dileri daima Cumhuriyet Halk Partisinden bah
sederken daha tatlı bir lisan ile, Adalet Parti
sinden bahsederken daha acı bir dille konuşma
yı âcletâ âdet edinmiş gibi ifadelerde bulundu
lar. 

Halbuki fikirleri gerçekten samimî ise, dav
ranışlarının da, ifadelerinin de o tarafsızlığı ta
şımasını istemek hakkımızdır. Za/ten Anayasa
mızın bu muhterem arkadaşlarımıza tevcih bu
yurduğu vazife de budur. Öteden beri bu kür
süde tekrarlanagelmekte olan ve bir türlü bu 
yanlış hükümden vazgeçmiycn arkadaşımızın 
bizi eski hükümetlerin devamı göstermek isteyi
şi bu konuşmasında da yer aldı. Sözcü, eski hü
kümetlerin hizmetlerini bilhassa Kıbrıs dâvası 
dolayısiyle Zürih ve Londra andlaşmalarını 
övdüğümüzü konuşmalarında belirterek bizi 
yermek istediler. Şunu daha önce de ifade et
tim ki; biz millet ve memleketimize faydalı hiz
metleri geçmiş hükümetleri ve kişileri o hiz
metlerinden dolayı, o hizmetlerini eğer millete 
ve memleketimize faydalı görüyorsak, bunu, 
takdirle karşılamayı ve hiç olmazsa hayırla an
mayı bir insanlık anlayışı ve borcu olarak ka-
bui etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zürih ve Londra anlaşmalarının haklarımızı 

kısıtladığı hususundaki görüşe veyahut bu an
laşmalarda bâzı noksanlıkların bulunduğu hu
susuna biz de katılıyoruz. Ama, şunu belirtmek 
ve şunu açıklamak zorundayız. Bugün, Kıbrıs 
politikamızın hareket noktası olarak elimizde 
mevcut bulunan anlaşmalar bu iki anlaşmadan 
ibarettir. 

Biz bu anlaşmaların daha mükemmel bir ha
le getirilmesinin karşısında değiliz. Biz milleti
mi;. için akdedilmiş daha önce birçok muahede
lerde de daima millî menfaatlerimizin gerektir
diği şekilde bir tadile gidilmesini her zaman 
müspet karşılıyan bir anlayış içindeyiz. Nite
kim 1959 da hazırlanmış bu iki anlaşmanın çer
çevesindeki garanti andlaşmasmm 16 Ağustos 
1960 da Lefkoşa'da Millî Birlik Hükümeti ta
rafından imza edilmiş olduğunu sayın arkada-
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şım burada ifade buyurdular. Şüphesiz o günkü 
şartlar memleketimizin içinde bulunduğu o gün
kü imkânlarının o anda, o günkü Hükümete bu 
andlaşmaları daha iyi bir şekle getirerek kabu
lüne fırsat vermemiştir. Ama şunu kabul etmek 
îi;zım ki, ondan sonra da bunların iyi bir şekil-
Je değiştirilmesine imkân ve fırsat aranmamış
tır veya tâ Makarios'un bu kabul ettiği andlaş
maları ve Anayasayı çiğnemesine kadar eski hü
kümetlerimizin, Zürih ve Londra andlaşmaları-
nı değiştirmek veya tashih etmek tamamlamak 
yolunda teşebbüsleri görülmemiştir. Sayın Yıl
dız, bundan evvelki hükümetlerin Kıbrıs Politi
kasını değerlendirirken, illâ bugünkü 1,5 - 2 ay
lık Hükümeti yermekle, eskilerin suçunu da ona 
yüklemekle kalmamış, bundan evvelki 4 Hükü
met arasında da hassaten ve yalnız 3 ncü İnönü 
Hükümetinin politikasını tasvibettiğini ifade 
buyurmuştur. Acaba 1 nci ve 2 nci Koalisyon 
hükümetlerinin de Başkanı, Başbakanı İnönü 
olduğu halde neden yalnız içinde bir veya iki 
müstakil arkadaşın bulunduğu son 3 ncü İnönü 
Hükümetinin Kıbrıs politikasını beğendiğini 
ifade etmişlerdir? Bu bir taraf tutmak değil de 
nedir? 

Bunları anlamak müşküldür. Sayın Ürgüp-
lü'nün dün akşam burada açıkladıkları gibi, 
acaba Sayın Yıldız'm haklı olarak hassasiyetle 
üzerinde durduğu patrikhaneler meselesi Dör
düncü Koalisyon Hükümeti zamanında ele alın
mış, teftiş ettirilmiş, 600 küsur senedir ilk defa 
teftiş ettirilmişken ve bunu takdir etmek var
ken, böyle bir teftişin yaptırılmadığı veya dur
durulduğu bir devreyi takdirle anısını, muhte
rem arkadaşım beni mazur görsün, hakikaten 
ısrarla yalnız bir devrenin politikasını methü 
sena etmek gayreti mânasında almakta ma
zuruz.. 

Sayın Yıldız'm, Johnson'un mektubu üzerin
deki görüşlerine, daha sonra bu konuya bizim 
görüşümüzü de ifade ederken temas edeceğim. 

Sayın Âmil Artus, hakikaten olumlu, fay
dalı ve cidden dâvaya ışık tutan ve çözüm im
kânı sağlıyacak konuşmalarında birtakım fay
dalı fikirler, formüller ileri sürmüştür. Sayın 
Artus'un âdeta yalnız Batı bloku ile münase
betlerimizi kâfi görmüş son yılların dış politi
kasını yermelerini biz de isabetli buluyor ve bu 
görüşlerine katılıyoruz. Müstakil arkadaşları-
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mız adına konuşan Sayın Suad Hayri Ürgüplü 
bilhassa .sekiz aylık kendi Başbakanlıkları dev
resini de ilgilendiren birçok faydalı ve önemli 
hususları arz etmişlerdir. Bunlarda da bütün 
çalışmalarımızın ne şekilde olması gerektiğine 
dair pek çok faydalı bölümler tesbit ettik. 

C. H. P. Grupu Saym Sözcüsü Nüvit Yet
kin arkadaşımızın konuşması, gerçekten kendi
lerinin de ifade buyurdukları gibi, Büyük Mil
let Meclisindeki C. H. P. sözcülerinin noksan 
kalmış konuşmalarının Senatoda devamı ve ta
mamlanması; bir de bâzı kısımlarının fikir, hat
tâ ifade bakımından burada aynen tekrarından 
ibaret olmuştur. Arkadaşımızın konuşmaların
daki bir, iki konuyu burada açıklamak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşımız, âdeta şunu söylemek 
istediler : «Biz birtakım iyiniyet heyetleri teşkil 
ettik gönderdik ve bu iyiniyet heyetleri dünya
nın dört bir tarafında, Birleşmiş Milletlerdeki 
bugün aleyhimize alman kararın lehte çıkması 
için birtakım çalışmalar, hazırlıklar yaptılar, 
fakat siz bu hazırlıkları iyi değerlendiremedi-
niz ve bu kötü netice ile memleketimizi karşı-
karşıya bıraktınız.» 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ şunu belirt
mek lâzım ki, biz şu hükümet, şu hükümet baş
kanı, şu hariciye vekili bu konularda şu suç
ları, şu kusurları işlemiştir, diye muayyen vazi
feli kimselere veya hükümetlere suç aramak ve 
suç yüklemek fikrinden ve düşüncesinden tama
men uzak bulunuyoruz. Biz, dâvanın küllolarak, 
noksanlariyle, hatalariyle incelenmesini ve bü
tün açıklığı ile gerçeklerin dile getirilmesini; 
asla yermek değil; yarma, istikbale hakikaten 
başarı ile gidebilmenin bir yolu ve metodu sa
yıyoruz. 

Vakitlerinizi alarak Kıbrıs dâvamızın seyri
ni, kronolojik sıra ile huzurunuzda ifade edişi
mizin sebebi de budur. Karşımızdaki yıllar yılı, 
plânlı, programlı, idealli bir faaliyet var. Bu
nun karşısında bizim plânsız, idealsiz ve haki
katen ihmal ve hata dolu davranışlarımız mev
cuttur. Biz dâvamızı, biz hakkımızı dünyaya, 
hür milletlere ve bütün bloklara anlatamamışa
dır. İyiniyet heyetleri teşkili, hiç şüphe yok ki, 
bu konuda geç kalınmış iyi bir teşebbüs idi. 
Ama, ne muhterem sözcü, ne de o günün vazi
felileri iddia edemezler ki, bu iyiniyet heyet-
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leri tam zamanında iyi bir hazırlık içinde ve 
gerçekten müspet vazife görecek arkadaşlardan 
teşkil edilmiş ve iyi bir programla, iyi bir neti
ceye ulaşabilmiş değillerdir. Bunları hiç kimse 
iyi diye savunamaz. Dışişlerimizin değerli men
supları da aramızda bulunuyorlar. Bu heyetler, 
aylarca ve aylarca bekletilmiş; önce, gerçekten 
çok iyi bir metotla ve usulle ve bilhassa bu hu
sustaki salahiyetli hariciyecilerimizin noktai na
zarları esas ve prensibolarak kabul edilmek su
retiyle teşkillerine gidilmiştir. Ama, listeler ma
salar üzerinde, çekmeceler içinde, sumenler al
tında aylarca tutulmak suretiyle ve ondan son
ra da birtakım dost ve hatır gözetmek suretiyle 
hatır - satır heyetleri haline getirilmişlerdir. 
İçlerine hiç de bu konuda iyi ve hayırlı vazife
ler görmiyecek, göremiyecek birtakım kimseler 
de sokulmak suretiyle bir kısmı maalesef birer 
turistik hatır heyetleri haline getirilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, giden heyetlerdeki 
çok kıymetli, muhterem, gerçekten hizmet gör
mek çabası içinde büyük gayretler sarf etmiş 
nadir ve müstesna arkadaşlarımı sözlerimden 
tenzih ederim. Ama bunların içinde dil bilmi-
yenler de vardı. Bunların içinde gittiği memle
ket hakkında en küçük bir bilgisi olmıyan da 
vardı. Bunlar gönderilirken, gittiği memleketin 
lideri aleyhinde en sert, en ağır yazıları yazmış 
bir kimse de bu heyete sokuluyor ve âdeta o mem
leket lideri tarafından protesto edilmek suretiy
le başka bir heyete son dakikada aktarılıyordu. 
Hanım gitmemesi gereken bir yere, hanım dele
ge veya temsilci yolladık. Gittikleri yerde, içki, 
alkol aramamaları icabeden bir Müslüman mem
lekette, çok acı bir hâtırayı huzurunuzda ifade 
etmeden gecemiyeeeğim, gittiği Müslüman mem
lekette ki, hakikaten oralarda ve meselâ Suudi 
Arabistan'da içki yasaktır ve hakikaten takbih 
edilen bir davranıştır, buralara maalesef kaldık
ları yerlerde alkol arayan kimseler yollanmış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tip heyetlerin 
hazırladığı sözüm ona iyi neticeleri bugünkü 1,5 
aylık Hükümetin değerlendirmediği veya daha 
önceki Koalisyon Hükümetinin de değerlendirme
diği ve bu arada birtakım Devlet Başkanlarını 
davet etmek veya burslar vermek suretiyle bu 
propagandalara devam edilmediği şeklindeki yer
meler ve tenkidleri, kabul etmek lâzım ki, kara

rın bu şekilde çıkmasına sebebolan âmiller diye 
göstermek, çok zayıf ve esassız iddialardır. Muh
terem sözcülerin ısrarla üzerinde durdukları bir 
mühim konu da bu Johnson'un açıklanması iste
nen mektubudur. Muhterem arkadaşlar; bu mü
him meseleye, bu millî dâvaya sanki en büyük 
yardımı ve faydayı sağlıyacak tılısımmış, ilâç for
mülü imiş, reçete imiş gibi bu mektubun üzerin
de bu kadar durulmasını biz biraz mübalâğalı ve 
lüzumsuz karşılıyoruz; ve arkadaşlarım beni 
mazur görsünler her şeyi bir tarafa itip, ısrarla 
bu mektubun üzerinde bu kadar durulmasını da, 
biz acaba ardında başka bir fikir, başka bir mak
sat mı var diye şüphe ile karşılıyoruz. 

Şunu peşinen ifade edeyim ki, Adalet Partisi 
Grupu olarak, 1964 yılı Haziranında Senatonun 
ve Millet Meclisinin birer gizli oturumunda okun
muş bulunan bu mektubun, açıklanmasında çok 
geç kalındığı kanaatindeyiz. Hakikaten bu mek
tup bu kadar mühim idiyse; acaba neden Mec
lislerde okunduğu zaman birer açık oturum ta-
lebedilmek suretiyle bu mektubu umumi efkâra 
açıklamadılar? Bugün bu mektubun okunmasını 
şiddetle arzu eden Grupun Başkanı, aynı zaman
da Dışişleri Komisyonunun Başkanı idi, neden o 
zaman bu lüzumu hissetmediler? Bu mektup A. 
P. Grupu olarak, temenni ediyoruz ki, Hüküme
timizin en münasip bulacağı bir zamanda ve dip
lomatik formaliteleri de tamamlıyarak ve eğer 
içyönetmeliğimiz bakımından bir mahzur mev
cut ise; onu da bertaraf ederek Türk umumi ef
kârına açıklanır. Hatırlamamız gerekir ki, bu 
mektubun ancak kapalı oturumda okunması Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde karara bağlanmış
tı. Böyle bir karar mevcut iken bunun burada, 
şimdi okunup okunamıyacağmm düşünülmesi ve 
dikkate alınması zaruridir. Yalnız demin de işa
ret etmeye çalıştığım gibi, Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüleriyle aynı paralelde düşünen ve konu
şan arkadaşlarım bu mektubun açıklanmasında 
bugüne kadar bekleyip de hemen Birleşmiş Mil
letler kararının ortaya çıkmasından sonra ve bil
hassa Birleşmiş Milletlerde Amerika Birleşik 
Devletlerinin lehimize çaba sarf etmeleri ve oy 
kullanmaları karşısında bu mektubun umumi ef
kâra açıklanmasında ne gibi halisane bir maksat 
taşıdıklarını anlamak bizim için güçtür. Bu mek
tup alındığı tarihte işbaşında bulunan Hüküme
timizin ve hariciyemizin eğer bu bir ağır hakaret 
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mektubu idi ise; Türk politikasını böyle bir mek
tubun yazılmasına sebep verdikleri fikrini orta
ya koyacağı için de bunun umumi olarak bilin
mesinde hakikaten büyük bir önem mevcuttur. 
Daha önce bâzı Adalet Partili sözcüler tarafın
dan bilhassa Mecliste bu mektubun okunmaması 
hususunda ileri sürülmüş görüşler doğrudan doğ
ruya diplomatik geleneklere aykırılığı yönünden-
dir. Yoksa bu mektupla Adalet Partisinin ve bu
günkü Hükümetin bir ilgisi, bu mektubun için
deki hususlarla, bugünkü Hükümetin bir sorum
luluğu esasen bahis konusu olamaz. Muhterem söz
cü arkadaşlarımızdan birisi bu mektubun açık
lanmasını solcular istiyormuş, komünistler isti
yormuş gibi bir ifadede bulundular ve ilâve etti
ler; «Hayır, biz istiyoruz.» dediler. Muhterem ar
kadaşlar, hakikaten biz bu çeşit millî meselelerde 
daima fırsat gözetliyen birtakım yıkıcı kuvvetle
rin ve kimselerin, teşekküllerin bu kadar mühim 
ve millî meseleleri istismar etmemelerine ve bun
dan millet ve memleketimize faydalar sağlama-
yıp bilâkis zarar tevlidedeceklerine, dikkat etme
ye mecburuz ve bir iktidar grupu olarak da bu 
hassasiyeti göstermekte haklıyız. 

Yüce Senatonun muhterem üyeleri; biz 
şuna inanıyoruz ki, biz bugün olanlardan ders 
alıp hep birlikte yalnız olacaklara yönel
mekle vazifeliyiz. 

iktidar ve muhalefet partileri olarak millî 
bütünlüğümüzü muhafazanın çarelerine has
sasiyetle eğilmek ve bunu sağlamak zorunda
yız. 

Ancak bu sayededir ki, Türk - Yunan ikili 
münasebeti olan Kıbrıs meselesinde Yunan
lılara karşı tutum ve davranışımız milletimi
zin istediği ve beklediği kesinlik ve dina
mizmi kazanır. 

Megalo idea hastalarına anlıyacakları dille 
(dur!) diyebiliriz. Bu takdirde dostumuz da, 
hasmımız da anlar ve öğrenir ki, Kıbrıs için 
ancak Türk Milletinin rıza ve muvafakatini ta
şıyan bir karar veya statünün yeri ve de
ğeri vardır; uygulnması mümkündür. Ancak bu 
sayede Ada'da huzur ve barış sağlanabilir. 

Barış ve müzakere yolunda Türkiye'nin tas
vibini almıyacak bedbahtların sonu ise, hak 
ettikleri âkibet olacaktır. 

Kıbrıs dâvasının çetinliği, Hükümetin dev
raldığı vazifenin ve karşı karşıya bulunduğu 

siyasi, askerî ekonomik meselelerin güçlüğü, 
sorumluluğun ağırlığı meydandadır. 

Bu son derece haklı bulunduğumuz millî 
dâvamızda Cenabı Hakkın inayeti, büyük mil
letimizin azim ve imanı, muhalefeti, iktidarı 
ile Yüce Meclislerimizin desteği ve milletimizin 
özü, gözbebeği kahraman ordumuzun gücü bu 
yoldaki vazifelileri muhakkak başarıya ulaş
tıracaktır. 

Yüce Senatoyu Adalet Partisi Grupu adına 
en derin saygılarımla selâmlarım. Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Yeni Türkiye Par
tisi topluluğu adına Sayın Mehmet îzmen'de 
buyurun efendim. 

Biraz yüksek sesle ve mikrofona yaklaş
manızı rica ederim. 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA MEHMET 
IZMEN (Giresun) — Muhterem Başkan, muh
terem senatör arkadaşlarım; memleketimi
zin hayatî bir dâvası haline gelmiş bulunan 
Kıbrıs meselesinin son defa Birleşmiş Mil
letler Assamble'sinde alınan kararla eriştiği 
safhada Parlâmentoda, bu arada Senatomuz
da bir genel görüşme açaılması teklifi isabetli 
ve bu vesile ile bu meselenin enine boyuna 
görüşülmesi imkânı hâsıl olmuştur. Teklifi ya
pan arkadaşlarımızın sarih olarak ifade et
tikleri gibi, bu teklifle güdülen gaye bu mese
lenin geçirdiği safhada vazife almış bulunan 

•Mi, 

hükümetleri vazifeli kimseleri şu veya bu şe
kilde, şu veya bu suçu işlediklerinin hesabını 
yanmak, karşılıklı suçlamak, cezalar vermek 
değil, büyük milletimizce yıllardan beri bir 
nevi müzminleşmiş olan bu meselenin bu saf
hasında milletimizin menfaatlerine, vatanımı
zın emnivetine uygun bir şekilden biran önce 
karara bağlamaya yarıyacak faydalı mütalâa
ların dermeyan edilmesi maksadı güdüldüğü 
kanaatindeviz. Bu kanaatimiz istikâmetinde 
sövlivelim ki, çok değerli mütalâalar dinledik 
bu mütalâaların bir kısmına da iştirak etmekte 
bulunmaktayız. 

Bununla beraber üzülerek söylemek mec
buriyetindeyim ki ; yine de karşılıklı itham
lar, evvelce yapılmış ithamların cevapları şek
linde meselenin esasından ziyade suçlamalar, 
cevaplamalar biz sizden daha iyi yaptık, siz 
bizden daha kötü yantınız gibi verimsiz, beklenilmi-
yen, arzu edilmiyen konuşmalar da vâki olmuştur. 

I Bu konuşmaları yapanların dahi iyiniyetle ha-
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lo idea dedikleri Yunan hayalini Ege'ye doğru, 
Doğu - Akdeniz'e doğru yürütülmek istenen bir 
parçası olarak mütalâa edilmiş, ifade edilmiş
tir. Buna ait birçok misaller vardır. Meselâ. Bi
rinci Cihan Harbini mütaakıp, ozamanki Yunan 
Başvekili Eleftelyos Venizelos Paris Konferan
sında verdiği bir muhtırada, ki bu muhtıra Me-
galoideanm hakikaten çok küstahça ifadesini 
taşıyan bir vesikadır. Çünkü, bu vesikada Trak
ya, istanbul dâhil, Ege sahilleri, Karadeniz sa
hillerinin hepsinin Yunanistan'a verilmesini 
açıkça talebediyor adam. Bu arada gayet mahi1-
rane bir şekilde İngilizleri darıltmamak, gücen
dirmemek için Kıbrıs meselesinin, de bu prog
ram içinde bulunduğunu ima yolu ile ifade edi
yor. Bunda Venizelos haklı. Çünkü bütün Yu
nan tarihi boyunca 1821 yılından tâ o yıllara 
kadar İngilizler daima Yunanlılara «Megalo-
idea» mn Akdeniz'de tatbikatında yardımcı ol
muşlardır. Kıbrıs'a bir gün sıra gelecektir, hele 
diğerlerini kurtaralım, gibi dikkatli bir itina 
ile Venizelos Kıbrıs'tan yalnız ima yoluyla bah
setmiştir. 

reket ettiklerinden şüphemiz yoktur. Ancak, bu 
türlü tutumlar çok eskiden beri alışılmış itiyat
ların kolay kolay terk edilemediği gibi bir ka
naat bırakıyor bizde. Kıbrıs meselesi hepimi
zin bildiği gibi, bütün Türk Milletinin idrâk 
ettiği gibi son derece . önemli bir dâvadır. Bu 
dâvanı n yürütülmesinde, bizim kanaatimizce, 
vazife alan her parti, her iktidar, her hükümet 
muhakkak ki bu dâvayı en iyi şekilde sonuçlan
dırmak gayreti içerisine girecektir. Çünkü, bu 
millî bir dâvadır. Bu millî dâvada şu veya bu 
şekilde düşünüleceğini biz kabul etmiyoruz, bu
na ihtimal vermiyoruz. Yalnız hâdiselerin tak
dirinde, değerlendirilmesinde, hâdiselerin vuku-
bulduğu zaman şartları göz önünde tutulması 
suretiyle takdir hataları yapılabilir. Zamanında 
şu veya bu şekilde değerlendirilmek suretiyle 
hâdiseler yanlış kıymetlendirilebilir. Bu şekil
de hareket edenlerin hatalarının derecesini tâ
yin etmek, muhasebesini yapmak dâvanın esası 
ile ilgili değildir. Yalnız yapılan hataların zik
redilmesi, dâvanın bundan sonraki safhasında 
bu hatalardan sakınmak, arzu edilen neticelere 
varmak için yapılanları saymak bir bakıma ken
di kendimizi tenkid mânasında fayda sağlıya-
bilir. Sırf bu maksatladır k i ; biz de bu dâvanın 
seyri boyunca bâzı hususlara işaret etmek isti
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu ifade 
etmek isterim ki, Kıbrıs mevzuunda maalesef tâ 
eski tarihlerden bu yana, açık, hudut ve şü
mulü belli, devamlı, bir Türk politikası tesbit 
edilmemiştir. Bu hususi halin bu merkezde oldu
ğunu 4 ncü Koalisyon Hükümetinin Başkanlığı
nı yapmış olan Sayın Ürgüplü'nün bu kürsüden 
ifade etmesi bize üzüntü vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1878 yılında İngi
lizlerle şartları malûm bir andlaşma yapılmıştır. 
Bu andlaşma neticesinde; Kıbrıs hükümranlık 
hakkı Osmanlı Devletinde olmak üzere idare 
itibariyle, idare bakımından İngilizlere terk 
edilmiştir. Kıbrıslı Rumlar, İngiliz idarecileri
nin Ada'ya gelmesini Kıbrıs konusunda enosi-
sin bir başlangıcı olarak kabul etmişler ve o za
manki Kıbrıs kilisesinin papazı resmen İngiliz 
idarecilerini istikbal ettiği sırada bunu sarih 
olarak söylemiştir. O tarihten bu yana geçen 
seksen küsur sene zarfında her vesileden istifa
de edilerek Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı Mega-

Kıymetii vakitlerinizi sizce mânası olduğu 
için birçok misaller saymak suretiyle almak is
temem. Birkaç misalle iktifa edeceğim. 1984 se
nesinde Yunan Kiralı Paul bir Amerikan Gaze
tesine verdiği bir mülakatta açıktan açığa Kıb
rıs'ın, Yunanistan'a ilhakını görmek arzusunu 
ifade etmiştir. 1951 senesinde, biraz evvel bah
settim, Venizelos'un oğlu Sefokles Venizelos, 
Yunanistan Millet Meclisinde çıkıp alenen ve 
resmen Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhak edilmesi 
talebinde bulunmuştur. 1950 senelerinden sonra 
Kıbrıs'ta bugünkü papaz Makarios'un 3 ncü Ma-
karios adı ile Kıbrıs'ın başına getirilmesinden 
sonra Kıbrıs halkını bu hareketlere davet etme
si, Kıbrıs'ta birçok hâdiselerin başlaması, Yu
nanlıların barian el altından, bazan açıktan bu 
hareketleri i .eslemesi gibi çeşitli hareketlerle 
Kıbrıs'ın enosis programına dâhil olduğuna 
dair birçok hâdiseler cereyan etmiştir. Bütün 
bunlara rağmen muhterem arkadaşlarım, biz, 
biraz evvel arz ettiğim vasıfta bir politika tes
bit etmemişiz. Bunun sebebi, bu hâdiselerin ce
reyanı sırasında Kıbrıs'ın uzun müddet İngiliz
lerin idaresindeki statükoyu muhafaza edeceği 
kanaati hâsıl olmuştu. Nitekim zannediyorum 
ki, 1949 yılında o zaman iktidarda bulunan 
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Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinde Harici
ye Nazırlığı yapmış olan merhum Necmettin 
Sadak bir vesile ile, «Kıbrıs'ın statükosu devam 
edecektir, binnetice Türkiye için bir Kıbrıs me
selesi yoktur.» demişlerdir. 1950 yılında iktida
ra gelen Demokrat Parti Hükümeti de bu görü
şü benimsemiştir. Ve onun da bir Hariciye Ve
kili «Kıbrıs meselesi diye bir mesele yoktur.» 
demiştir. Bütün bunlar, ifadeye çalıştığım gibi, 
Kıbrıs'ın bilhassa İngiliz idaresine verildiği ta
rihten bu yana bizim bakımımızdan ne gibi bir 
politikaya bağlanması lâzımgeldiği hususunda 
düşünülmemiş, fikir yürütülmemiş ve bir karara 
varılamamıştır. Ne zamanki 1955 yıllarında Kıb
rıs'ta gerilla harbi başlamış, o zaman zamanın 
Hükümeti Kıbrıs politikasındaki pasif durum
dan vazgeçerek, daha canlı bir Türk Kıbrıs po
litikasını ortaya koymak ihtiyacını duymuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, itiraf etmek zorun
dayım ki, bu irkilmeden sonra dahi Kıbrıs mev
zuunda belli, sarih bir politika ifade edilmemiş
tir. Biz böyle bir şey tesbit etmiş değiliz. O ka-
darki; günün heyecanına kapılarak bazan, Kıb
rıs Türk kalacaktır, Kıbrıs'ın tamamı Türkiye'
ye aittir» denilmiştir. Zaman olmuştur Kıbrıs'
ın taksimi tezi diye bir tez ileri sürülmüştür, 
zaman olmuştur, şu veya bu şekilde, başka bir 
noktai nazar belirmiştir. Bütün bunlar gösteri
yor ki, Kıbrıs mevzuunda belli bir politika tes
bit etmiş değiliz. Biz o kanaatteyiz ki, bugün 
dahi bu müphemiyet devam etmektedir. 

Şunu da söylemek zorundayım : Bütün bu 
tarihî seyir ve bugünkü durum, geçenlerde kar
şılaştığımız, anlaşılması mümkün olmıyan, Bir
leşmiş Milletlerin kuruluş sebebine, hikmet - i 
vücuduna sığmayan Birleşmiş Milletler kararı
nın lehimizde tescil etmemesinin maziden beri 
devam edegelen bu tutumun bu neticeye tesir 
ettiği kanaatindeyim. 

Bu tutumun devamı halinde, yani vuzuhsuz
luğun, bu müphemiyetin devamı halinde, bun
dan sonra da Kıbrıs konusunda milletimizin le
hin o kolaylıkla iyi neticeler alınacağından endi
şe etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs meselesinin 
Yunan zaviyesinden, Yunan bakışı. Yunan ta
rihî seyri itibariyle mütalâa edilmesine telince: 
Bugünkü Kıbrıs krizi ta İstanbul'un ferbinden 
sonra İstanbul Fener Patrikhanesine biz Türk

lerin malûm olan büyük müsamahası ve büyük 
cömertliğinin lüzumsuz bir ibzali olarak dinî 
salâhiyetlerinin dışına bile taşan birtakım salâ
hiyetler tanınması neticesi olarak, Fener Pat
rikhanesinin ve onun etrafında yerleşmiş bu
lunan Fenerli Rum aristokratlarının tejbit et
tikleri, tertipledikleri Megaloidea hülyesmm 
devamı tatbikatının bir halkası ve bir zincirin
den ibarettir. Kıbrıs'ı, bugünkü Kıbrıs krizini 
bize gösteriyor. Yunanlılar bu meselede zama
nın şartlarına göre, belki 150 seneden beri ve 
hele lO - 15 seneden beri bütün maharetlerini, 
her türlü imkânlarını kullanmak suretiyle, ya
lan yanlış birsürü hâdiseleri misal diye zikret
mek suretijde Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını ha
zırlamışlardır. Kıbrıs Rumları, bugünkü Kıb
rıs Devleti, bir muhterem arkadaşımızın da söy
lediği gibi, bu konuda bir vasıtadır, bir kukla
dan ibarettir. Meseleyi böylece ortaya koymak 
lâzımdır. 

Yunanlılar bir taraftan Kıbrıs meselesinde 
her türlü vasıtalara müracaat etmek suretiyle 
Kıbrıs'ı Yunanistan topraklarına ilhak etmek 
gayreti içinde bulunurlarken. Öbür araftan 
Türk - Yunan dostluğunun devamım bi.* nevi 
arzu etmekledir. Ve büyük bir itina ile Kıbrıs 
konusunu Türk - Yunan münasebeti dışında 
tutmaya gadret etmektedir. Bunu gayet tabiî 
görmek lâzımdır. Çünkü Büyük Atatürk'ün 
İstiklâl Harbinden sonra değeri sonra dahi 
anlaşılan büyük bir isabetle Yunanistan'la Tür
kiye'nin dostluğunu bugün Avrupa birliği, Av
rupa entegrasyonu şeklinde başlamış olan hare
ketten çok daha evvel bir Balkan Federalizmi 
-eklinde bir gayeye bağlıyarak tesis ettiği, 
Türk - Yunan dostluğundan en büyük pay alan 
Yunanlılar olmuştur. Ve bunu da Yunanlılar 
«•ayet iyi bilmektedir. Bu anlaşmaların yapıl
ması sırasında Ankara'ya çağrılan o zamanki 
Başvekil Venizelos Ankara'da bir sürü gönül 
alıcı lâflar söyledikten sonra artık, Türk - Yu
nan münasebetleri her iki .nemleketin nüteva-
-ân menfaatleri içinde tanzim edilmiş bulanmak
tadır. Bizm burada bulunmaklığımız bin yıl
lara yakın tarihten beri devam edegelen Türk -
Yunan ihtilâfının bir sonudur. Benim vücu
dum bunu ifade ediyor, demiş olmasına rağmen, 
biraz evvel arz ettiğim şekilde ve muhterem ar
kadaşlarımın da bildikleri gibi, bir tarafta 
Türk - Yunan dostluğu, beri tarafta eline ge-

— 481 — 



C. Senatosu B : 28 7 . 1 . 1966 O : 1 

çerse, hangi fırsatlardan istifa etmek mümkün
se o fırsatlardan istifade ederek Helenizmi me-
galo ideayı Türkiye'ye doğru yürütmeye çalış
mışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim görüşümüze 
göre, Kıbrıp meselesinin hallinde mutlak su
rette Türk - Yunan münasebetlerinin ele alın
ması lâzımdır. Ve bu münasebetlerin kadrosu 
içinde bulunduğunu sarih olarak söylemek lâ
zımdır. Türk - Yunan münasebetleri türlü saf
halardan geçmiştir. Başınızı ağırtmak istemi
yorum. Bu münasebetler, Megalo ideanm 
çok ters bir görüş ile, bir ders almak ihtiya
cında oldukları anlaşılıyor ki ; Türkiye'ye doğru 
yürümek istemişler ve bunun dersini almış
lar ve Lozan Muahedesi akdedilmiştir. Muh
terem arkadaşlarım, Lozan Muahedesinin bir
çok hükümleri arasında bizim görüşümüze 
göre; en mühim hükümlerinden biri de ahali 
mübadelesidir. Çünkü Türk - Yunan münase
betlerinde o tarihe kadar her fırsatta birta
kım çıkmaza, birtakım krizlere sokan, her iki 
memlekette bilhassa Türkiye'de Kara Deniz 
sahillerinde, Ege sahillerinde, istanbul'da ve 
di^er yerlerde bulunan Ortodoks mezhebindeki 
Yunanlıların bir nevi irredantizm politikası 
icabı olarak, yani bunlar Yunanlılardır, Yu
nan vatandaşlardır. Oturdukları yer de Yuna
nistan'dır. Fakat bugün Yunanistan'ın siyasi 
hudutları dışındadır. Her fırsatta bunların Yu
nanistan'a oturdukları yerlerle birlikte alın
ması lâzımgelir diye ifadesi mümkün olan bir 
politika peşine düşmüşlerdir. Bunu Büvük 
Atatürk çok iyi sezdiği için bu vesile ile 
bu dâvavı halletmek istemiştir. Fakat itiraf 
etmek lâzımdır ki, o zamanki şartlar içinde 
bu ahali mübadelesi radikal bir şekilde halle
dilmemiştir. Lozan Muahedesinin cereyan tari
hini hatırlıvanlar, vesikaları okuvanlar tes
lim ederler k i ; Fener Patrikhanesinin Türkiye 
hudutlarından çıkarılması müzakere mevzuu 
olmuştur. Ve radikal olarak, Türkiye'deki 

hattâ milliyet ırk ölçüsüdür, Ortodoks ve Müs
lüman kriterleri kullanmak suretiyle, ahali 
mübadelesi radikal olarak yapılmak istenmiş, 
fakat bir ölçüde muvaffak olunamamıştır. Bi
naenaleyh bugünkü Türk - Yunan münasebet
leri k i ; Kıbrıs politikası tamamiyle bunun ile 
ilgilidir, bu zaviyeden ölçülmesi lâzımdır ve 

Türk - Yunan münasebetlerini Lozan'ın esprisi
ne avdet etmek suretiyle ele alınması zamanı 
gelmiştir. Bu konuda sarih ve katı hal şekli 
tavsiye edecek durumda değiliz. Birçok malû
mat ile mücehhez olmamız lâzımdır. Fakat 
prensip itibariyle şunu söylemek istiyorum ki; 
Kıbrıs mevzuunda Türkiye, Türk Devleti, 
Türk hükümetleri büyük sabır, büyük meta
net göstermişlerdir. Bilinmelidir ki ; bu meta
net, bu sabrın da bir sonu vardır. 

Biz Kıbrıs meselesinin Türk - Yunan mü
nasebetlerinde mebdeinden hareket edilmek su
retiyle; müzakere yoliyle, sulh yoliyle halle
dilmesi çarelerine devam edilmesine kaaniiz. 

Ancak bir taraftan bu devam ederken, bir 
taraftan da Türkiye'nin bu mevzudaki sabrını, 
tutumunu anlamamakta inat gösterenlere ica
bında lâyık oldukları cevabı da alabilmeleri 
için her türlü hazırlığı da yapmamız lâzımge
lir. Bu her türlü hazırlığın içinde nelerin 
bulunduğunun teferruatını söylemeye lüzum 
yoktur. Bunu Muhterem Heyetiniz gayet iyi 
takdir eder. Yalnız biraz evvel arz ettiğim 
gibi Kıbrıs mevzuunda Türkiye'nin iki bakım
dan alâkadar olduğu Kıbrıs mevzuunda yani 
birincisi yurdumuzun emniyeti bakımından, 
ikincisi; Kıbrıs'ta yaşıyan soydaşlarımız bakı
mından Türkiye'yi ilgilendiren Kıbrıs mev
zuunda sarih bir politikamızın tesbiti sure
tiyle bu söylediğim hazırlıklarla hakka, hu
kuka, beynelmilel nizama biraz da lüzumun
dan fazla riayetkar olan sabrımız ve metane
timizle bu müzakereleri yürütmeye çalış
malıyız. Müzakereler iyi netice vermediği tak
dirde bugünkü andlaşmaların mer'i olduğunu 
kabul etmek mevkiindeyiz. Bize verdiği hakları 
kullanacak şekilde cihazlanarak hakkımızı istih
sal etme mertebesinde olduğumuzu belirtmek lâ
zımdır. Muhterem, arkadaşlarım, jeopolitik du
rumu itibariyle Türk sahillerinden 60 - 70 Km. 
en yakın Yunan adalarından 700 - 800 kilometre 
mesafede bulunan Kıbrıs ge^ek bu durumu, iti
bariyle, gerekse tarihî haklarımız itibariyle ge
rek Kıbrıs'taki soydaşlarımız itibariyle Anado
lu'nun bir nevi istihalesinden başka bir sey de
ğildir. Hal böyle olduğuna göre; Yunanlıların 
Enosis politikasını Kıbrıs'a teşmil etmeye kalk
maları bir nevi Enosis politikasının Türkiye'ye 
doğru sarkıtılmasmı istemeleri ve hele Birinci 
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Cihan Harbinden sonra İstiklâl Harbine sebe
biyet veren Yunan saldırısı neticesinde Yunan
lıların aldığı dersten sonra, böyle bir hayale ka
pılmak istemelerini anlamak mümkün değildir. 

Anadolu harekâtına İzmir'den bağlıyarak gi
riştikleri sırada kendilerini teşvik eden diğer 
devletlerin maddi ve mânevi kuvvetlerini yan
larında taşıyan Yunanistan Megalo İdeasmın 
Türk topraklarına doğru milliyet bağlarını he
nüz kavramamış, milliyet esasına dayanmıyan 
çeşitli milletler camiasından ibaret olan Osman
lı devrinde tecrübe etmişlerdi. Anadolu'yu is
tilâya kalktıkları zaman karşılarında tamamen 
Türk Milletiyle kurulmuş, yeni bir Devletin, o 
Devletin Ordusunun tokadını yedikten sonra 
akılları başlarına geldi ve bugün hâlâ Yuna
nistan'da, acaba Megalo İdeanm Şarka doğru 
gitmesinin doğru olmadığını anlamak için to
kat yememi;- lâzım mı, değil mi meselesi zaman 
zaman mevzuu münakaşa edilmektedir. Bunları 
bildikleri halde, bilmeleri lâzım geldiğ'. halde 
bir nevi aynı şeyi tekrar etmek demek olan 
Kıbrıs'ın Yunanistan'a iltihakına yeltenmelerini 
anlamak son derecede güçtür. Aslında zaman 
geçmiştir. Belki hafızaları uisyana uğramıştır, 
fakat kendilerine bunu münasip bir lisanla ha
tırlatmak yolunda anlatmanın mümkün olduğu 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi burada 
bitirmek istiyorum yalnız bu vesileyle Yüce Se
natodan ve gruplardan ve Hükümetten bir ri
cam var. Milletimiz Kıbrıs mevzuunun millî 
menfaatlerimize uygun bir şekilde mümkün ol
duğu kadar kısa bir zamanda bir hal şekline 
bağlanmasını arzu etmektedir. Çünkü bu mev
zu topyekûn bizi rahatsız etmekte, hayati bir 
dâva olmakla beraber, diğer hayati dâvalarımıza 
da şu veya bu ölçüde tesir etmektedir. Mille
timiz Parlâmentoda açılan bu müzakerelerin so
nunda, Milleti ile, Parlâmentosu ile, yani Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ile, Ordusu 
ile, matbuatı ile, gençliği ile birlik ve beraber
lik olarak bir heyecan havası içinde Kıbrıs dâ
vasının karşısına çıkmamızı beklemektedir. Yü
ce Senatoda görüşmelerin bu yolda bir neticeye 
bağlanmasını, hep birlikte bağlamamızı rica 
ediyorum. Y. T. P. topluluğu adına saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Millet Partisi topluluğu 
adına Sayın Mansur Ulusoy'undur. Buyurun 
efendim. 

MİLLET PARTİSİ TOPLULUĞU ADINA 
MANSUR ULUSOY (Ankara) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Samimî ve yapıcı bir ruhla dış politika ko
nusundaki görüşlerimizi ve Hükümetin bu poli
tikayı ne suretle yönetmesi gerektiği hususun
daki kanaatlerimizi Millet Partisi Senato toplu
luğu adına arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Haklı olduğumuz Kıbrıs dâvasında Birleşmiş 
Milletlerin aleyhimizde oy kullanmaları Türk 
umumi efkârını ve gençliği rencide etmiştir. 

Hukukî mesnedi bulunmıyan bu kararla hak
kımızın kalmadığını zannederek şimaran f af il
lere şunu hatırlatmak isteriz ki; 

Milletlerarası andlaşmalar yürülükte olduğu 
müddetçe bizi Kıbrıs'a müdahale etmekten kim
se menedemez. 

Bir zamanlar sükûn diyarı olan yeşil Kıbrıs 
bugün barut kokulariyle masum ve silâhtan 
mahrum Türklerin boğazlanmasiyle bir mez
baha haline gelmiştir. 

İnsanlık âlemine utanç veren bu faciayı göz
leriyle gören Birleşmiş Milletler âsiye dur deyip 
hukukî kaidelere müsteniden emaneti sahibi as
lisine teslim etmeleri icabederken bunu yapma
yıp haksızı tutmaları cidden esef verici lir. Bu 
olay tarihe de kara leke olarak geçecektir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Demokrasinin icabı olarak partiler arasındaki 

mücadeleyi bir zaıf telâkki ederek faydalanma
ya yeltenen bedhahlara şunu harıltalım ki; 

Türk Milleti millî menfaatleri mevzubahsol-
duğu anda her şeyi bir tarafa atarak bir granit 
gibi hareket edeceğine kimsenin şüphesi olma
sın. 

Türk gençliği halen Kuvayı Milliye ruhu ile 
yaşamaktadır. 

Zamanı geldiğinde damarlarında taşıdıkları 
asil kanın icabını yerine getirebilecek ve emper
yalistlerin emellerini hüsrana uğratacak durum
dadırlar. 

Aziz senatörler; 
Geçmiş Hükümetlerin iç ve dış politikadaki 

basiretli ve basiretsiz davranış ve tutumlarım 
burada sayıp dökmenin fayda yerine Mahzur 
tevlidedeceği kanısındayız. 
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Bu kutsi kürsüden birbirinizi suçlamaya kal
karsanız bizim de bu konuda söyliyeceğimiz pek 
çok şeyler var. İçtinabedilmesini hassaten riea 
ederiz. 

Artık partilerarasıdaki siyasi ihtilâflar sus
malı, Türk Milletinin şahlanan sesi yükselmeli 
ve millî bir vahdet halinde olduğumuzu dünya 
bilmelidir. Millet Partisi millî menfaatler ko
nusunda kendisine düşecek memleket mesuliye
tini seve seve deruhde etmeye ve Hüküm îti des
teklemeye kararlıdır. 

Aziz senatörler; 
Birleşmiş Milletlerin verdiği kararı kendileri 

için bir zafer sayan ve bunun sarhoşluğu ile şah
lanan kara papaz ve hempaları pis azığlariyle 
e KI e İlerini haykırmaktadırlar. Bunları sustur
manın artık zamanı gelmiştir. Millet Partisi 
bu konuda da bütün vatanseverliğiyle Hükü
meti destekliyecektir. 

Kıbrıs meselesi bir Türk - Makarios meselesi 
değildir. Aslında Türk - Elen mücadelesidir. 
Bütün dünya bilir ki, bir memleketin sahibinin 
tâyininde nüfus çoğunluğu değil memleketin 
stratejik jeopolitik durumu esastır. Kıbrıs'a 
gelince bu prensip unutularak sadece nüfus ço
ğunluğuna dayanılarak adaya sahibolmak sev
dasına kapılan sergüzeşçilerin emellerini harimi 
ismetlerinde boğmak için silâha sarılan kahra
man mücahitlerimizin fedakârlığını anmayı va
tanları için kanlarını ve canlarını veren aziz 
gazi ve şehitlerimizin ruhları önünde eğilmeyi 
bir vatan barcu sayarız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Dost ve müttefiklerimiz Amerika'nın haklı 

olduğumuz Kıbrıs dâvasında bizi yalnız bırakıp 
haksızı destekletmesi silâhtan mahrum kardeş
lerimizin boğazlanmasına göz yumması dostlu
ğunun bir nişanesi olsa gerektir. BL gemisinin 
batırılmasına tahammül edemiyerek Vietnam'ı 
bombalamasında kendim haklı gördüğüne göre 
haklı olduğumuz Kıbrıs konusunda bizi destek
lemesi gerekme?: iniydi? 

Dost diye bağrımıza bastığımız Amerika'nın 
geemikteki ve bugünkü tutumu hakkında bilgi
lerinizi tazelemeye çalışacağım. 

1. Lozan Andlaşmasını dünya de-vletbri im
zaladıkları halde tek imzalamıyan Devlet Ame-
ka değil miydi? 

2. Ölümü tercih edip özgürlükten vazgeçmi-
yen Türk Milletini 1922 de mandası altına | 

almak istiyen Devlet yine Amerika değirmiydi? 
3. Sevr Andlaşmasmm ahkâmını hazırlıyan 

Devlet yine Amerika değil miydi? 
4. NATO silâhları ancak NATO'ya karşı 

yapılacak bir saldırıda kullanılabilir diyerek 
bizi bağlayıp masum kardeşlerimizi öldürtmek 
için NATO silâhlariyle Kıbrıs'ı, bir silâh deposu 
haline getirten Yunan askerlerinin Adaya çık
masına göz yuman bizim çıkarmamıza mâni olan 
Devlet yine Amerika değil miydi? 

5. İkili aııdl aşmalarla ele geçirdiği üstlere 
bizi bile sokmaya cüret eden Devlet yine Ame
rika değil, midir? 

6. Birleşmiş Milletlerdeki Kıbrıs dâvamız
da bizi yalnız bırakıp (Tâbiri amiyancsiyle) 
tavşana kaç tazıya tut diyen yine Amerika de
ğil miydi ? 

7. Johüson imzasiyle Türk Başbakanına en 
ağır mektubu yazan yine Amerika değil midir? 
İşte dost ve müttefik dediğimiz Amerika bu! 

Aziz arkadaşlarım; 
Başlıca gayesi dünya sulhunu korumak olan 

Birleşmiş Milletler Kıbrıs konusundaki tutunı-
lariyle sulhun bozulmasına zemin hazırlamışlar
dır. Hat ve hareketleriyle de kendi kendilerini 
ret ve inkâr etmişlerdir. 

Aziz senatörler; 
Şimdi haklı olduğumuz bu millî dâvayı ne

den kaybettiğimizin sebepleri üzerinde dura
lım; 

a) Şahsiyetli ve müstakil bir politika taki-
betmeyişimiz, 

•b) Mazlum milletlere hürriyet yolunda reh
berlik etmeyip daima kuvvetlinin arzularını ye
rine getirmemiz, 

c) İdarei maslahat politikası takibedişimiz, 
d) Yüce Meclisin kararı alınmadan andlaş-

malar yapmamız, 

e) Muhalefetin fikri alınmadan istişareye 
lüzum dahi görülmeden şahsî görüşlerle dış po
litikanın yürütülmesindendir ki bugün hak yo
lunda yalnız kalmışızdır. 

Şimdi de umumi politikamızda takibedilmesi 
gereken yol hakkındaki görüş ve düşünüşleri
miz üzerinde duracağım; 

1. Dış politika iyi bir revizyona tâbi tutul
malı, 

2. ittifaklarımız yeniden gözden geçirilme
lidir, 
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3. Türkiye ile Yunanistan arasındaki and-
laşmalar ele alınmalı ve gerekenleri feshedilme-
lidir. 

4. Yunan uyruklu vatandaşlar derhal mem
leketten çıkarılmalıdır. 

5. Dostluk ittifaklarımız yeniden ele alın
malıdır. 

6. İkili andlaşmalar millî menfaatlerimize 
uygun olarak gözden geçirilmelidir. 

7. Verilen üstlerin statüleri yeniden ele 
alınmalıdır, 

8. Kıbrıs'taki askerî cuntaya elaman yetiş
tiren Patrikhanenin durumu öncelikle ele alın
malıdır. 

9. Dünya milletlerinin dostluğu kazanılma
ya çalışılmalıdır. 

10. NATO ittifakımız da yeniden gözden ge
çirilmelidir. 

Aziz senatörler; 
Son olarak şunu söylemek isteriz ki, haksız 

oldukları halde Birleşmiş Milletlerin aleyhimize 
verdiği karardan cüret alarak şımaran Yuna
nistan ile icabederse harbi göze almazsak top
raklarımızda gözü olan başka devletlerin de 
cüreti artacak Türkiye yeni yeni taleplerle karşı 
karşıya bırakılacak veya yurdumuzda iç ihtilât-
lar yaratılmaya çalışılacağı kanaatinde olduğu
muzu arz eder, Yüce Senatonun sayın üyelerini 
Millet Partisi topluluğu adına hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz C. K. M. P. topluluğu adı
na Sayın Kudret Bayhan'm. 

C. K. M P. TOPLULUĞU ADINA KUDRET 
BAYHAN (Niğde) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri, 

Millî Birlik Grupu tarafından verilen bir 
önerge üzerine karar altına alman genel görüş
mede C. K. M. P. olarak tenkid ve temellileri
mizi arz ediyorum. 

Biz, C. K. M. P. olarak Kıbrıs konusunda 
açılan bir genel görüşmenin verimli olacağına 
inanmadık ve genel görüşme yerine bir Meclis 
araştırması ile aynı zamanda meseleye acele 
bir çözüm yolu bekliyen Kıbrıs işinde evvelâ 
liderler toplantısı yapılmasını uygun gördük. 
Meclis araştırması açılması yolundaki partimi
zin isteği Millet Meclisinde halen görüşülmek
tedir. Temennimiz bu isteğimizin Mecliste kabul 
edilerek uygulanmasını ve geçmiş hataların so
rumlularını aramak, bulmak değil; fakat millî 

politikamızı ve millî hedeflerinizi tesbit etmegk 
olacaktır. Liderler toplantısı yapılması için 
partimizce yapılan teklif Sayın Başbakan tara
fından, Mecliste genel görüşme açılmış olması 
ileri sürülerek kabul olunmamıştır. Genel gö
rüşmenin açılması başka maksatları temin eden 
bir çalışma tarzıdır. Halbuki liderler toplantısı 
acele çözüm bekliyen dış politika konularında 
iktidar ve muhalefetin yekpare bir görüş halin
de bulunmasını temin ve Mecliste yapılacak 
genel görüşmenin havasını da bu yekparelik is
tikâmetinde geliştirmeyi sağlamak amaciyle ola
caktı. Biz bugün de acele bir liderler toplan
tısı yapılmasının lüzumuna kaani bulunuyoruz. 
Türklüğün asaletini göstererek mücadele eden 
Kıbrıslı Türk kardeşlerimize, hususiyetle Kıb
rıslı mücahitlere ve başta Sayın Cumhurbaşkan 
Yardımcısı Fazıl Küçük'e kalpten gelen sevgi, 
hürmet ve muhabbetlerimizi beyan ederiz. 

Sayın senatörler! Kıbrıs meselesi yalnız Kıb
rıs'taki Rum halkının bir şelf determinasyon me
selesi değildir. Bu Yunan emperyalizminin bir 
safhasıdır. Nitekim bundan önceki Yunan Baş
bakanı Papandreu (Kıbrıs'ın ilhakı Yunanis-
ta'nın Şarka doğru genişlemesinin ilk merh al esi
dir) demiştir. Yunanlılar megalo idea dedik
leri Türkiye'yi yok etme hedefinin peşinde koş
maktadırlar. Acı da olsa belirtmek lâzımdır ki ; 
istiklâle kavuştukları 1880 yılından beri bunu 
gerçekleştirme yolunda maalesef başarı elde 
etmişlerdir. Yunanlıların bu genişlemesi daima 
Türkiye ve Türklük aleyhinde olmuştur. 1881 de 
Tesalya, 1913 te Epir, Makedonya, Selanik yani 
Adriyatik'ten Mesta'ya kadar bütün Rumeli 
Türk toprakları ve Girit, 1923 te Bat^ - Trakya 
ve Midilli, Sakız, Sisam gibi Anadolu'nun par
çaları olan Ege adaları, 1947 de yine Anadolu'
nun parçaları olan on iki adalar Yunan işgaline 
girmiştir. İşgal edilen topraklardaki maddi ve 
mânevi Türk varlığı imha edilmiştir Göç eden 
mübadele ile kurtulanların dışında kalan mil
yonlarca Türk Yunanlıların kanlı zimmetini 
teşkil etmektedir. Bu masum kardeşlerimiz Yu
nanlılar tarafından sistematik bir şekilde vah
şice yok edilmiş ve edilmektedir. 

Sayın senatörler! 
Yunan yayılışı emel ve teşebbüsleri kanlı 

Anadolu macerasından sonra da nihayete erme
miştir. Yunanista'nm sorumlu idarecileri İs
tanbul ve Batı Anadolu üzerindeki emellerini 
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gizi enlemektedir ki, bugün konumuz olan Kıb
rıs, Yunan emperyalizminin Türklüğe karşı yü-. 
rütülen yayılma, istilâ politikasının son hedefi 
olmaktan uzaktır. Yunan Başbakanı İsken
derun yolundan Doğuya doğru yürürken Kıb
rıs Adasını bir atlama noktası olarak gördüğü
nü açıkça ifade etmiştir. Mesele bu yönden ve 
acıdan görülmelidir. Türkiye ile Kıbrıs müna
sebeti sadece 120 bin soydaşımızın barbiı bir 
yönetimden kurtarılması değil, Saroz körfe
zinden İskenderun körfezine kadar olan Anayur
du çevreliyen kıyılarımızın ulaştırma haklarımı
zın, Türkiye güvenliğinin sözde dost olduğu 
zamanlarda dahi düşman kalan Yunanlılara 
karşı güvenliğimizin, meşru savunmamızın sağ
lanması davasıdır. 

Sayın senatörler! 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kıbrıs 

konusunda alınmış olan son karar çok isabetsiz, 
aynı zamanda hukuka aykırıdır. Bu karar Bir
leşmiş Milletler Andlaşmasmm birinci madde
sinde yazılı bulunan yer yüzündeki bütün in
sanların, toplumların eşitliği ilkesine tamamiyle 
aykırı bulunmaktadır. Çünkü bu kararla Kıb
rıs'ta Rumlar tarafından Türklere karşı giri
şilmiş olan tecavüzler âdeta tasvip ve teşvik 
edilmekte, Ada'daki Türk toplumu eşitlik hak
ları bir kenara bırakılarak Ada'daki kaatil Rum 
toplumu baskı tecavüzlerine terk edilmektedir. 
Bu karar hukuk niteliğinden yoksundur. Çün
kü bu kararı alan devletler Birleşmiş Milletler 
Andlaşmasını imzalarken (Andlaşmalarla, dev
letlerarasındaki hukukun diğer kaynakların
dan doğan vecibelere saygı gösterilmesi için 
gerekli şartları yaratmaya azmetmişler ve bu 
amaçları gerçekleştirmek için çaba harcamaya 
karar vermişlerdir) Bu metin Birleşmiş Mil
letler Andlaşmasma dair metinden aynen alın
mıştır. Halbuki çıkarılan karar ile bu amaç ta
mamen yıkılmıştır ve andlaşmalara saygı ilke
sini yok etmiştir. Ayrıca alınmış olan karar 
Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 12 nci mad
desine ve 24 ncü maddesine de aykırıdır; bu 
maddelere göre Güvenlik Kuruluna intikal eden 
konularda Genel Kurulun Karar alma yetkisi 
yoktur. Bu kısa izahatımızla tamamiyle huku
ka aykırı olan Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun bu kararını tanımıyoruz ve hiçbir zaman 
da tanımıyacağız. Kıbrıs meselesi, bugüne ka
dar esefle belirtmek lâzımdır ki, gelmiş geçmiş 

çeşitli hükümetler tarafından çok hatalı olarak 
yürütülmüştür. Fakat bugün bu hatalur üze
rinde durarak sorumlularını itham etmek ve 
yeniden kırgınlıklar yaratmakta fayda görmü
yoruz. Hattâ aksine bundan büyük zararlar 
doğacağından endişe duyuyoruz. Onun için 
bugünkü duruma ne şekilde çözüm yolu bulu
nacağı üzerindeki görüşlerimizi kısaca arz et
meye çalışacağız. 

1. Bizce, başında da işaret ettiğimiz gibi, 
süratle bir liderler toplantısına gidilmesi, hattâ 
yeterli parti temsilcilerinin de huzuriyle derhal 
toplanılması lâzımdır. 

2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alın
mış olan kararın hukuk niteliğinden mahrum 
olduğu Hükümetçe ve Parlâmentoca tanımadığı
mızı ilân etmeliyiz. Çünkü bundan önce Bir
leşmiş Milletlerde kararlarına riayet mecburiyeti 
bulunan ve Güvenlik Kurulundan çıkmış olan 
haklı kararları bile bâzı milletler tanımamışlar
dır ve uygulamamışlardır. Nitekim aleyhimize 
alman kararda Öncülük eden Hindistan 1947 
yılında Güvenlik Kurulunda Keşmir meselesi
nin çözümü için plebisit yapılması yolundaki 
haklı kararı tanımamış ve bugüne kadar uygu-
lamamıştır. Ve uygulamamakta İsrar etmekte
dir. Kıbrıs konusunda Genel Kurulda alman 
karar ise hem bağlayıcı nitelikte değil ve hem 
de hukukla ilgisi yoktur. 

3. Yunan emperyalizminin Türkiye aleyhin
deki faaliyetleri millete ve gençliğe anlatılmalı 
ve Yunanistan'ın Türkiye'nin bir numaralı düş
manı olduğu ilân edilmelidir. Bunda haklıyız. 
Yunanlılar yıllardan beri bizim tarafımızdan 
gösterilen dostluk ve hüsnüniyete rağmen okul 
kitaplarında, basında, kiliselerinde, okul ve üni
versitelerinde devamlı olarak Türk düşmanlığı 
yapmakta ve topraklarımız üzerinde hak iddia 
etmektedirler. Bunları halkımıza duyurmak ve 
anlatmak ve komşumuzun kötü maksatlarına 
karşı milletimizi uyarmak gerekir. 

4. Dışişleri teşkilâtımızı yeniden düzenle
mek ve enerjik hareket etmek mecburiyetinde 
olduğumuzu tekrarlamak mecburiyetindeyiz. 
Dost ve komşu uzakta ve yakında bulunan bü
tün devletler nezdinde yeni ve geniş diploma
tik çalışmaya girişmeliyiz, bununla beraber Bir
leşmiş Milletlerde Makarios ile Yunanistan'ın 
Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına mutlak 
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surette riayet edeceklerini Birleşmiş Milletler 
huzurunda taahhüdetmelerini istemeliyim. Sa
vunmadan taarruza geçerek Yunanlıların Lo
zan Andlaşmasını, çeşitli yönlerden ihlâl ettik
lerini dermeyanla Birleşmiş Milletlerden seçile
cek bir heyeti Batı - Trakya'daki Türklerin du
rumunu ve bölgedeki sosyal durumun Lozan 
Andlaşmasma uygun olup olmadığını incelemek 
ve bugünkü durumun Lozan Andlaşmasma uy
gun olup olmadığını tahkik ettirmek gerekir. 
Yine anlaşma gereğince gayri askerî bir halde 
bulundurulması gereken Ege adalarının bugün 
Yunan askerleriyle doldurulduğu ve tahkim 
edildiği ileri sürülerek bu durumun da incelen
mesi ve Yunanistan'ın en kısa zamanda andlaş-
ma şartlarına dönmesini sağlamak lâzımdır. 

5. Kıbrıs Ada'smda yaşıyan Rum toplumu
nun şelf determinasyon hakkı olduğu gibi Türk 
halkının da bu haktan faydalanmasını teminen 
harekete geçilmesi ve Türklerin de bu haklar
dan istifadesini sağlamak. 

6. Kıbrıs arasında yalnız Ada'da yaşıyan 
Türkler yönünden değil Türkiye'nin güvenliği 
yönünden taşıdığı önemi belirterek andlaşma-
lara aykırı olarak Yunanistan'ın Ada'ya gön
derdiği 15 bin kişilik askerî kuvvetin en kısa 
zamanda geri çekilmesi istenmelidir. 

7. Türkiye'nin haklı dâvası Dünya kamu 
oyuna duyurulmak için plânlı bir propaganda 
teşkilâtı kurulmalı ve aralıksız olarak propa
gandaya devam olunmalıdır. 

8. Kıbrıs'ta Yunanlıların yaptığı gibi kuv
vete dayanan bir fiilî durum meydana getiril
meli ve gerekli her çareye başvurulmalıdır. 

9. Yunanlılar lehinde karar çıkmasında rol 
oynıyan bâzı Orta - Doğu milletlerinin kendi 
lehlerine Türkiye üzerinden çıkar sağlamak 
üzere Yunanistan'la pazarlıklarda bulunmuş 
olması ihtimalini dikkate alarak araştırma yap
mak ve tedbirler almak. 

10. Türkiye'de bulunan Yunan uyrukluları 
derhal Türkiye'den çıkarmak ve İstanbul Hey-
beliada'daki Rum ilahiyat Fakültesini yani pa
paz mektebini kapatmak ve patrikhanenin Tür
kiye'den çıkarılmasını temin etmek ve günün 
konusu haline gelen Ayasofya'yı derhal cami 
haline ifrağ edilerek ibadete açmak başlıca di
leklerimiz meyanmdadır. 

Sayın arkadaşlarım, mâruzâtımı burada bi
tirirken millî birlik ve beraberlik yönünden ala
cağı her türlü kararlarda Hükümete müzahir 
olacağımızı arz ile C. K. M. P. adına hepinizi 
derin saygüarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bütün gruplar ve topluluklar 
adına görüşme vâki olmuştur. Sayın Bakan vâ
ki sorulara ve Kıbrıs mevzuunda Senatomuzda-
ki genel görüşme üzerinde cevap vermek istemek
tedir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) 
Başkan, bir önerge var. 

Sayın 

BAŞKAN — İki tane önerge var. Sayın Ba
kanın izahından evvel bunu halletmek mecburi
yetindeyiz. 

Sayın Bakan rica edeceğim; kendi beyanınıza 
müessir olacak iki takrir vardır. Bunları okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yüce Senatonun bu Genel Görüşme ile dış 
politikamızın yönü konusunda gereği gibi aydm 
lanabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri 
Cumhurbaşkanının Başbakanımıza yazdığı mek
tubun ve buna verilen cevabın okunmasına karar 
verilmesini saygı ile arz ve teklif eyleriz. 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

C. K. M. P. Adına 
K. Bayhan 
Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
N. Nadi 

Bağımsız 
Ankara Üyesi 
N. Ağırnaslı 
Tabiî Üye 

M. Özgüneş 
Tabiî Üye 

R. Aksoyoğlu 
Yüksek Başkanlığa 

Genel görüşmeye konu teşkil eden Kıbrıs po
litikasında ciddî tartışmalara sebebolan ve önem
li bir gerçeği aydınlatacak değer taşıyan Ameri
ka BirleşikDevletleri Başkanı Mr. Johnson'un 
Türk Hükümeti Başkanına yolladığı 5 Hazi
ran 1964 tarihli mektup ile, bu mektuba Başba
kan İsmet İnönü'nün verdiği cevabın Senato 
kürsüsünden okunması suretiyle halk oyunun ay
dınlığa kavuşturulması artık bir zaruret haline 
gelmiştir. 
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Bu itibarla her iki mektubun Hükümetçe kür
süden açıklanmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 
C. Yıldırım 

Ankara 
t. S. Omay 

Malatya 
N. Yetkin 
istanbul 

M. Aksoley 
Ordu 

Z. Kumrulu 

Mardin 
A. Saraçoğlu 

Malatya 
M. Z. Tulunay 

Ağrı 
S. Türkmen 

Yozgat 
S. Artukmaç 
Erzincan 

F . Baysoy 
Konya 

M. Dinekli 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak bu iki 
takririn Yüksek Senato Heyetine arza imkân olup 
olmadığını bildirmek mecburiyetindeyim. 

Evvelâ 18 . 6 . 1964 tarihli 77 nci Birleşim
de o zamanın Hükümet Başkanı Sayın İnönü şi
fahen arz etmeye muktedir bulunduğu hususatı 
en geniş şekli ile Senatoya bildirmiş ve bu bildi
rinin sonunda aynen, «Haziran üçüncü ve dör
düncü günleri bugünlerde Amerika Birleşik Dev
letleri bizimle temas ettiler. Ve bir harekete ni
yetli olup olmadığımızı sordular. Uzun münaka
şalardan sonra bir harekete niyetli isek bunun te
hir edilmesini ileri sürdüler. Az bir müddet tehir 
edilmesini müzakere edip bir anlaşmaya vardık. 
Bu müddet zarfında, A. B. Devletlerinin Sayın 
Başkanı bana yazdığı bir mesajda Kıbrıs mese
lesinde, Kıbrıs işine müdahalemize itirazlarını 
bildiren uzun bir tebliğ yaptı. Bunu, Hükümet
te görüştükten sonra teşebbüsü durdurduk. Ame
rika Cumhurbaşkanı bu teşebbüsü yaptığı zaman 
neticede beraber görüşelim ve bir uzlaşmaya, an
laşmaya varalım mealinde bir mektup yazmıştır. 
Yüksek Senatoya gizli olan bu tebliği ve buna 
Hükümetçe verdiğimiz cevabı, bundan sonra siz
den istiyeceğim gizli oturumda etraflıca arz ede
ceğim. Beyanatımın sonunda eğer bu izahatım
dan sonra vesikalar üzerinde görüşülmesi 
tensip buyurulursa gizli oturum yapılması uygun 
olur zannederim.» 

Ve bunun üzerine gizli oturum yapılmıştır. 
Şimdi, İçtüzüğümüzün 66 ncı maddesine ve 

onu takibeden maddelerine göz attığımız zaman 
Senatoda münhasıran Sayın İnönü'nün Başbakan 
olarak gizli oturum talebi bu iki vesikanın yani, 
Johnson'un yazmış olduğu mektup ile, Hüküme

tin verdiği cevabi mektuba münhasır bulundu
ğu ve bu sebeple Yüksek Senatonun gizli oturum 
yaptığı meydandadır. G6 ncı maddeyi takibeden 
68 nci maddede gizli oturumun, tutanak özetle
rinin okunması için yine gizli oturum ya
pılır. Tutanak özetinin okunmasından son
ra bu özet ve gizli oturuma ait teyp 
ile zaptedilmiş ve daktilo ile yazılmış 
olan tutanak dergisi bir zarfa konarak hazır 
bulunan Başkan ve Divan Kâtipleri tarafından 
mumla mühürlenip Cumhuriyet Senatosu Arşi
vine tevdi olunur. Gizli tutanaklar en az 10 yıl 
geçtikten sonra Cumhuriyet Senatosu kararı ile 
yayınlanır.» 

Bundan başka yine İçtüzüğümüzün genel gö
rüşme ile ilgili maddelerini Yüksek Heyetinize 
arz etmekte fayda mütalâa ederim. 

Genel görüşme 127 nci madde : Genel görüş
me Hükümetin veya bir bakanın siyaset veya 
icraatı ile ilgili belirli bir konunun görüşülmesi-
dir. 

129 ncu madde ise : Genel görüşmenin usulü
nü tâyin etmektedir. Genel görüşme, Başkanlıkça 
önergenin okutulmasiyle başlar. Önerge sahiple
rinden birisi dilerse önergeyi açıklar. Varsa; en 
az üç üyenin konuşmasından sonra Hükümet 
dinlenir, önerge sahiplerinin ve diğer üyelerin, 
görüşmeye katılmak, haklarıdır. Şimdi 1964 yı
lında Hükümet Başkanlığı etmiş bir zatın tale
bi ile yapılmış bulunan ve gerekçesi münhası
ran bu iki vesikanın okunmasına dair olan giz
li oturumun açık hale getirilmesine Yüksek Se
nato mezun değildir. (Gürültüler söz talepleri) 

Takrirlerin aleyhinde söz vereceğim efen
dim. Yalnız aleyhinde, lehinde değil. 

İkincisi, burada genel görüşmenin maksadı 
127 nci maddede açıkça belirtilmiştir. 1964 yı
lında vâki olan bir meselenin açıklanması için 
genel görüşme yapılamaz. Genel görüşme, Hü
kümetin veya bir bakanın siyaset ve icraatı ile 
ilgili belirli bir konunun görüşülmesidir, İçtü
züğümüzün hükmü budur. O bakımdan Başkan
lık Divanı, bu takrirlerdeki gerekçe muvacehe
sinde oya arz edemi'yeeek ve karar istihsal ede-
miyeeektir. Eğer sayın senatörlerin usul bakı
mından Başkanlık Divanını tenvir etmek arzu
ları varsa, bu hususta ilk tatbikat karşısında 
olunması hasebiyle... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 
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BAŞKAN — İstirham ederim, efendim, bu 
hususta da söz vereceğiz müsaade buyurun. İlk 
defa bir tatbikat karşısında bulunmamız hase
biyle kısa olmasını arzu ederiz. Bir usulün halli 
için Sayın Sırrı Atalay, Sayın özden, Saym 
Ağırnaslı. Sayın Tuna söz istemişlerdir. Bilâ-
hara yazmaya devam edeceğiz. Buyurun Sayın 
Atalay. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Reisvekil-
leri, Meclis tartışmalarında söz alamazlar... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasanın 84 
ncü maddesi, hele usule ait, nizamnamenin tat
biki hususunda... 

HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) — 
Konu üzerinde, konuşsun efendim.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, siz ih
tar edemezsiniz Sayın Kalpaklıoğlu. Başkan ola
rak ihtarı ben yaparım. Eğer müşterek yapacak 
isek bu vazifeyi başka. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İçtüzük Baş-
kanvekillerinin konuşma hakkını belirtmiştir. 

İçtüzüğümüzün 68 nci maddesinin son fıkra
sı gizli oturumların tutanaklarının en az 10 yıl 
geçtikten sonra Cumhuriyet Senatosu karariyle 
yayımlanır hükmünü ihtiva etmektedir. Fakat 
Anayasamızın 8 nci maddesinin ikinci fıkrasına 
göre; Anayasa hükümleri, yasama organlarını, 
yürütme organını, yargı organını, idareyi ve ki
şileri bağlar. Anayasanın 8 nci maddesinin ikin
ci fıkrasındaki bu hüküm yukarda saydığım bu 
organları bağlar. 

Anayasanın 87 nci maddesi sarihtir. Meclis 
görüşmeleri açıktır ve ilgili meclislerin tutanak 
dergisinde tam olarak yayınlanır. Meclisler İç
tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı otu
rumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüşmele
rin yayımı, ilgili meclislerin kararma bağlıdır. 

Demek ki ; gizli oturum kararı veren bir 
meclis, İçtüzüğüne bir hüküm koyabilir, fakat 
bu hüküm hiçbir zaman Anayasanın 87 nci mad
desindeki bu âmir hükmü değiştirmez. Yani il
gili Meclis karar verirse gizli oturuma ait tuta
naklar açıklanabilir. Sekizinci maddenin ikinci 
fıkrasına göre; yasama organı Anayasanın bu 
hükmüne uymak mecburiyetindedir ve bağlıdır. 
Şimdi halen yürürlükte bulunan ve Millet Mec
lisinde tatbik edilen nizamnemenin, zanneder
sem eski'nizamnamenin 98 nci maddesinde şu iki 
hüküm vardı : «Gizli zabıtlar en az 10 sene geç

meden veya Meclis kararı olmadan neşredile-
; mez.» Demek ki ; Millet Meclisi için yürürlükte 
! bulunan nizamnamede iki hüküm vardır. Mec-
ı 

I lisin kararı bir, 10 yılın geçmesi iki. 10 yıl geç-
; tikten sonra ne olacaktır? Zabıtlar kendiliğin-
' den açıklanacaktır. 10 yıldan önce her hangi bir 
I zamanda ise, Meclis karar verdiği takdirde gizli 
I oturum tutanakları açıklanabilecektir. 
i 

| Şimdi, bu nizamnameyi göz önünde bulun-
| durmıyan, Anayasa, demin arz ettiğim gibi 87 
i nci maddede bir âmir hüküm getirmiştir. Ni-
| zamnameler buna aykırı hüküm taşıyamaz. Mec-
| lisler karar verdiği takdirde ne olursa olsun; 
j gizli oturuma aidolan zabıtlar açıklanabilir. Bu 
i âmir bir hüküm, işte nizamnameye bu geçmedi, 
! lüzum yok. Zira Anayasada bu mevcut. Meclis-
j 1er karar verdiği andan itibaren gizli oturumun 
j zabıtları açıklanabilecektir. Bizim nizamnameye 
| bu hüküm getirilmedi; çünkü Anayasada bu 
i hüküm mevcut, kendiliğinden uygulanacaktır. 
I Anayasaya göre, Meclisler karar verdikten iti-
| baren gizli oturuma ait bütün zabıtlar açıkla-
1 nabilecektir. 
I 

; Anayasanın 87 nci maddesinin hükmünü 
• onun için İçtüzükte tekrar etmemiştir. Anaya-
j sadaki hüküm açıktır. Eğer Anayasanın 87 nci 
] maddesinin açık hükmüne rağmen Başkan bu

nun dışında, Anayasanın bu hükmüne rağmen, 
«Ben bu önergeyi oylıyamıyacağım, veya hü
küm altına almıyacağım» derse; buna İçtüzü
ğün 62 nci maddesine göre imkân yoktur. Ana
yasa sarihtir. Meclis, karar verdiği takdirde 

| gizli oturuma ait tutanaklar veya bu tutanak-
larda bahsi geçen vesikalar neşredilebilir. Ayrı-

I ca bir de hukukî mevzua gidebiliriz, bunun ne-
i ticesinde. Meclislerin gizli oturumunda tartışı-
j lan, veyahut orada bahsi geçen, veyahut söyle-
| nen veyahut orada okunan her hangi bir vesika, 
1 diğer bir bakımdan icranın elinde olan bir vesi-
| ka olarak gizli oturumda okunmuştur, diye bu 
j vesika gizli oturumun bir parçası, bir gizli zabıt 
| mahiyetinde olur veya olmaz; o ayrı. Onu ay-
i rica tartışırız. Ama, şimdi Başkanlığın ele aldı

ğı konu münhasıran nedir? İçtüzüğün 68 nci 
maddesinde; «10 yıl geçmeden zabıtlar okun-

j maz* hükmü vardır. Binaenaleyh, ben, bu hük-
j m e dayanarak açıklanması istenilen hususa ait 
! önergeleri oylamam, şeklindeki beyanatı Ana-
< yasaya aykırıdır. 8 nci madde; yasama organ-
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l an diye saydığı organların Anayasa hüküm
lerine uymaya mecbur olduğunu belirtmekte 
dir. Başkanlık Anayasa hükümlerine göre öner 
geleri oya arz etmek mecburiyetindedir. Ekse 
riyeti temin ederse gizli zabıtlar açıklanır. Bu
nun için başka bir münakaşa yolu da açılabilir. 
Kaldı ki, icranın elinde olan bu mektup; gizli 
zabıtlara dâhil olur mu, olmaz mı? Burası da 
münakaşa götürür. 

Şimdi söz bir noktada birleşmiştir. Gizli za 
bıtlar açıklansın mı, açıklanmasın mı? Yüksel^ 
Heyet, karar verirse; on yıl beklemeye asla lü
zum yoktur. Açıklanabilir. 

BAŞKAN — Efendim, bir mevzuun, bundan 
sonra usul üzerinde konuşacak arkadaşlara ışık 
tutması bakımından Başkanlık -Divanınca arzı 
na ihtiyaç hissedilmiştir. Takrirler, gizli tuta
nağın ilânı hakkında değildir. Sayın Atalay. 
gizli zaptm bir bakan tarafından açıklanması
nı teklif etmektedir. Başkanlık Divanı Hükü
metin dahi buna yetkili olmadığını söylemiştir. 
Heyeti' Umumiye kendi tutanağının açıklanma
sına karar verebilir. Başkanlık Divanı bunun 
karşısında değildir. Kendi gizliliğini açıklaya
bilir. Fakat her iki takrirde bunun Hükümetçe 
yapılması hakkındadır, buyurun Saym özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar, meselenin Anayasa 
bakımından ve İçtüzük yönünden izahını gayet 
güzel bir şekilde Sırrı Atalay arkadaşımız anlat
tı. Ben ufak bir meseleyi Yüksek Huzurunuzda 
izah etmek istiyorum. Mesele şudur : Hukukta 
bir kaide vardır, her hâdise, kendisine taallûk 
eden vakaya münhasır olarak mütalâa edilir. O 
zaman burada mesele izah edilmiş Başbakan 
tarafından, bu tutanaklara geçmiştir. Tutanak
lar, bizim İçtüzüğümüz hükmünce muamele gör
müş. gizlilik esası üzerinde durulmuş, bizim İç
tüzüğümüzün 68 nci maddesine göre de mühür
lenip hıfzedilmiş. Buna bir diyeceğimiz yoktur, 
bunun açıklamasını istemiş değiliz, istenmiş de-
ğiJdir. Esasen 68 nci maddenin son fıkrasındaki 
«10 yıl» hükmü de otomatikman açıklanacağını 
göm ermektedir. Burada bir karara bağlanır va
ziyet yoktur. Doğrudan doğruya 10 yıl geçtik-
len sonra her vatandaş bu gizli olan oturumun 
tutanaklarını basıp ilân etmekte serbesttir. Şim
di mesele, bugün izah edilmesi, açıklanması is
tenilen mesele bu tutanaklar değildir. Son de

fa. Muhterem Başkanımızın izahı da bu mealde
dir Birinci izahını tamamen tüzüğe ve Anayasa
ya muhalif telâkki ederim. Ama ikinci izahı 
yalnız ve yalnız Hükümetin elinde bulunan 
Johnson mektubunun açıklanması istendiğine 
göre, bu Yüksek Heyetinizin kararı ile pekâlâ 
açıklanır. Bu açıklama isteğinin daha evvelki 
açıklama ve gizlilik meselesi ile bir gûna alâka 
ve münasebeti yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Milletinin üze
rinde titizlikle durduğu ve her vatandaşın dün
den itibaren radyolarının önünde sabırsızlıkla 
bekledikleri bir konu varsa o da budur. 

BAŞKAN — Usul üzerinde konuşun efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Usul hak
kında söylüyorum, bir Hükümet, bir meseleyi 
kah etmek jstiyor. O meselenin, enine boyuna 
her meselesini ortaya getirmek mecburiyetinde
dir. Yeni bir Hükümet itham altındadır, o da 
ithamdan kurtulmalıdır. (Sağdan, bilâkis ses
leri) Johnson'un mektubu... 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşmanızı ri
ca edeceğim, sayın hatip. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — İzah edil
melidir. Ona verilen cevap da açıklanmalı, Türk 
Milleti her şeye muttali olmalıdır. Anayasa bu
nu emreder. Ve Anayasa da hiçbir şekilde hiç
bir surette bu haklar takyidedilmemiştir ve bu 
hakkı takyidetmek de aklımızdan geçmez. Her 
türlü görüşmelerimizin halka açıklanmasını, 
halkın buna muttali olmasını istiyoruz. Bu, bir 
haktır. Buna Başkanlık Divanının mutavaat et
mesi zaruridir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, ben meseleyi iki yön

den Yüksek Heyetinize arz ettim. Usul bakımın
dan konuşan her iki üye de gizli tutanak üzerin
de görüştüler. Biz burada genel görüşme yapıyo
ruz, gündemimiz genel görüşme. Genel görüşme
de Hükümeti, genel görüşme usul maddeleri yö
nünden, şunu açıklamaya zorlamak hususu gay-
rimümkündür diyor, Başkanlık Divanı ve cebri 
ortaya koyan takrirleri oya arz edemiyeceğini 
izah ediyor. Usulî bakımdan konuşan her iki üye 
de bunu izah etmediler. Ancak usulün 58 nci 
maddesi gereğince onar dakikayı geçmemek üze
re sayın iki üyeye söz verileceği tasrih edilmiş 
bulunmaktadır. İki üyeye söz verdik, Tüzüğün 
129 ncu maddeye göre olan hususun açıklanması 

— 490 — 
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yapılmadığına göre iki kişiye daha söz verece
ğim. Sayın Tuna, Sayın Artukmaç, sıradalar. 

Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, takririn mahiyeti şu : 
Deniyor ki, Johnson'dan bir mektup gelmiş. Bu 
mektubun Hükümet tarafından okunmasına ka
rar verilsin. Takrir bu. 

Şimdi bu takririn mahiyeti bizim Anayasa
mızla, hukukî bünyemizle ilgilidir. Daha evvelki, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz der ki: 

«Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi millet namına bu hak
kını istimal eder.» 

Bu seferki Anayasamızın 4 neü maddesinde: 
«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ancak bu 
hak, kanunda gösterilen makamlar tarafından 
istimal edilir. Madde, bu mânaya gelen, bir hük
mü ihtiva etmektedir. Metin aynen şöyle: «Ege
menlik kayıtsız, şartsız Türk Milletinindir. Mil
let egemenliği Anayasanın koyduğu esaslara gö
re yetkili organlar eliyle kullanılır.» 

6 ncı madde: Teşri, icra ve kaza uzuvlarının 
birbirlerinden tamamen ayrı hak ve salâhiyetleri 
haiz olduğunu, birbirlerinden ayrı oldukları hük
münü ihtiva etmektedir. 

Şimdi mevzuubahis mektup icra ile ilgili bir 
tasarruftur. Türk Devletinin, hariciyesi ile ilgili, 
Hükümetin, Hükümetle bir ecnebi devlet arasın
da teati edilmiş mektuptur. İcranın yaptığı bir 
vazife, icra ile ilgili bir vazifedir. Binaenaleyh 
şu mektubun açıklanıp açıklanmaması icra orga
nına bırakılmış bir haktır. Şunu hepimiz bilmek
teyiz ki; Türkiye Büyük Millet Meclisleri tavsi
ye kararı alamaz. Filân işin yapılmasını tavsiye 
ederiz, filân mektubun okunmasını tavsiye ede
riz şeklinde karar alamaz. Çünkü bu kuvvetler 
arasındaki ayrılık kesin hatlarla belirtilmiştir. 
Meclis murakabe hakkını istimal eder, yoksa fa
lan işi şöyle yapacaksın diye bir tavsiye kararı 
almaya hakkı yoktur. Bugün talebedilen takrir
de, Johnson'un mektubunun Hükümet tarafın
dan okunmasına karar verilsin, deniyor. Hayır, 
bu şekilde Hükümeti icbar etmeye hakkımız yok
tur. O kendi fonksiyonu dâhilinde gerekli for
maliteleri ikmal etmek suretiyle, lüzum görürse, 
açıklar, lüzum görmezse açıklamaz. Meclisin 
açıklamaya icbar etme kararı alması, bizim Ana
yasamızın derpiş ettiği bir husus değildir. Her
kesin hak ve salâhiyetleri ayrıdır. Bu hak ve sa

lâhiyetleri kullanmakta her uzuv ayrı salâhiyeti 
haizdir. Ancak Yüksek Meclisin murakabe hak
kı vardır. Murakabe hakkımızın şekilleri Ana
yasamızda gösterilmiştir. Bunlardan bir tanesi 
genel görüşmedir. Nitekim Yüksek Meclis bu 
hakkını istimal etmektedir. Yoksa icraya bu işin 
böyle yapılması, şu işin şöyle intacı diye bir tav
siye kararı olarak onu bir hususun açıklanması
na icbar etmeye hakkı yoktur. Binaenaleyh hak 
ve salâhiyetlerimizin hududu dâhilinde kalmamı
zı istirham ediyorum. 

Diğer bir husus da şimdi bir genel görüşme 
yapılmaktadır. Genel görüşme konuşmaları de
vam etmektedir. Bu muamele bu safhada devam 
ederken, bir yıl kadar evvel cereyan etmiş olan 
bir gizli konuşmanın zabıtlarının açıklanması ve 
okunması için karar verilmesi Yüksek Meclisiniz 
tarafından mümkündür. Fakat bu kararı almak 
zamanı, bu genel görüşmenin yapıldığı zaman 
değildir. Karar alınır, gündeme girer, tetkik edi
lir, Yüksek Heyetiniz lüzum görürse olur, yok
sa... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Neye istinaden?... 

BAŞKAN — Müdahale etmemenizi istirham 
edeceğim. Soru soramazsınız. 

NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi mev
zuun sayın arkadaşlar tarafından kavrayamadı
ğını gördüm. Bizim Meclisimizdeki zabıtlar, bi
zim ihtiyarımızdadır. Meclis zaptına hâkimdir. 
Zaptın açıklanmasını ister kabul eder. İsterse ka
bul etmez. Fakat Hükümetin okumasına karar 
verirse buna salâhiyetimiz yoktur, bu olamaz. Bu 
açıklama talebinin yeri de, bir yıl evvel cereyan 
etmiş olan genel görüşmenin zaptının açılması 
şeklindeki talebin yeri de şu genel görüşmenin 
devam ettiği zaman değildir, arkadaşlar. Bu iti
barla rica ediyorum, salâhiyetlerimize nasıl hür
met edilmesini istiyorsak, Anayasamızın bir uz
vu olan Hükümetin de yetkilerine, salâhiyetle
rine hürmet edelim. Onun sakınca görüp görme
diğini, takdir hakkını daha genişçe istimal etme
sine imkân vermekliğimiz için, bu takrirlerin, 
Sayın Başkanın da isabetle söylediği gibi, oya 
konulmamasım istirham ediyorum. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, beni üçüncü olarak okumuştunuz. 
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BAŞKAN — Önümdeki listede öyle yazılı, 

buyurun Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muh

terem arkadaşlarım, bir teşriî organ her hangi 
bir konuda karar verebilir. Aynı teşriî organ 
verdiği kararın gizli olmasını da arzu eder. Ve 
gizli oturumunda karar verebilir. Aynı teşriî 
organ yine gizli oturumda verdiği tutanaklarının 
açıklanmasını da kararlaştırabilir. 

Biz teşriî organın gizli olarak verdiği kara
rın açıklanmasını istemekteyiz: Yoksa icrayı ic
bar edip bu kararlar, gizli oturumdaki kararlar 
açıklansın diye bir fikrimiz mevzuubahis değil
dir. Bunun hilâfına düşünmek hukuk nosyonu
na aykırı hareket etmek demektir. Bu bakım
dan Sayın Başkanımızın tutumu tamamiyle 
yersizdir. Takririmizin oya konmasını ve Yüce 
Senatonun gizli oturumda verdiği kararın, ver
diği açık oturumdaki kararlarının görüşmeleri
nin bu hususa mütaallik tutanaklarının açıklan
masına Yüksek Senatonun karar vermesi lâzım-
gelir. Maruzatım bundan ibarettir. Yoksa Hü
kümet bunu alsın, okusun, gazetelere versin, 
Mecliste bildirsin, gibi takririmizde böyle dü
şünce bahis mevzuu değildir. Tereddüt varsa 
ayrı bir takrir takdim etmiş bulunuyoruz. Bu 
bakımdan Sayın Başkanın kendisi de ifade bu
yurdu ve dedi ki, «Eğer Yüksek Senato gizli 
oturumdaki tutanakların açıklanmasına karar 
verirse, elbette ki, buna karar vermek yetkisi 
dahilindedir.» Böyle dediğine göre, Başkanımı
zın sözünü tutarak işin oylaması gerekmektedir. 
Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak Sayın 
Ağırnaslı ve Sayın Bakanın görüşmesini arz et
tiğim anda, takririmiz var, demek suretiyle de 
Sayın Bakanın kürsüye teşriflerinde, bu mek
tupları açıklamasını arzu ettiğinizi tahmin ede
rek, usul bakımından buyurun. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, Anayasanın 87 nci maddesi, bir 
hakkın özünü kapsıyor. Teşriî meclisler bu hak
kın özünden kendi içtüzükleriyle feragat ede
mezler. Bu itibarladır ki; öze taallûk eden bu hak
kı her zaman kullanmak, 10 yıllık açıklama 
müddeti katî şekilde bir zamanın geçmesiyle 
kendiliğinden açıklanmasını emreden bir hü
küm ihtiva eder. İşte teşriî meclisin haiz bu
lunduğu, Anayasa ile, 87 nci madde ile haiz bu

lunduğu bir haktan feragatini tazammun ede
cek bir tüzük hükmünün kabulü gibi bir mâna 
taşır ki, böyle bir şey akla gelmez. Biz ne isti
yoruz?.. Bizim tasarrufumuz dâhilinde olan bir 
hakkın, millet adına teşriî murakabe hakkının, 
trm olarak yapılabilmesi için milletçe, milletin 
haysiyeti ile belki alâkalı olan mevzulara taal
lûk eden iki mektubun, gerçekten millî haysiye
timizi Kanuni Sultan Süleyman'ın torunlarına 
yazılabilecek bir ibare, bir mektup mudur? Ve 
ona lâyık olan cevap verilmiş midir, verilmemiş 
midir? Bunları umumi efkâr da, millet indin
de elbetteki bir hükme raptedilmesinde bir za
ruret vardır. Bundan sonraki politikamızın bel
ki de tâyininde bize küstahça bir muamele ya
pan, tarihî, geçmişi, şanlı bir millete küstahça 
bir muameleyi reva görenlere karşı belki de po
litikamızda değişiklik yapmak gerekecektir. 
T Sağdan, gürültüler.) 

BAŞKAN •— Sayın Ağırnaslı, usul bakımın
dan konuşmanızı rica ederim. Başkanlık Diva
nının size karşı gösterdiği suhuleti yerine geti
receğinizi ümidederim. 

NİYAZİ 1ĞIRNASLI (Devamla) — Elbet
te. Sayın eski Senato Başkanı Suad Hayri Ür-
güplü'nün ifade ettikleri gibi, dostluk ve düş
manlık ebedi değildir. Biz evvelâ kendi milleti
nizin menfaatlerini düşünür ve bu sebeple bu 
usul meselesi münasebetiyle, bu iki mektubun, 
karşılıklı teati edilen bu iki mektubun milleten 
gizli tutulmaması, gizli tutulmak istenmesinin 
bir korku alâmeti gibi tefsir edilebileceğini ifa
de ediyoruz. Rica ediyorum, böyle bir kararı 
Yüce Senato alabilir, alsın ve Anayasanın 87 
nci maddesine tamamen uygun hareket etmiş 
olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu esnada iki tane takrir daha 
gelmiştir. İki takriri de okutuyorum, aynı ma
hiyettedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel görüşmeye konu teşkil eden Kıbrıs po

litikasında ciddî tartışmalara sebebolan ve 
önemli bir gerçeği aydınlatacak değer taşıyan 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Mr. John-
son'un Türk Hükümeti Başkanına yolladığı 
5 Haziran 1964 tarihli mektup ile, bu mektuba 
Başbakan İsmet İnönü'nün verdiği cevabın Se
nato kürsüsünden okunması suretiyle halk oyu-

492 



Ö. Senatosu B : 28 7 . İ . İ966 0 : İ 

mm aydınlığa kavuşturulması artık bir zaruret 
haline gelmiştir. 

Bu itibarla ı her iki mektubun açıklanmasına 
Senatodan karar alınmasını teklif ederiz. 

Ankara Malatya 
Hıfzı Oğuz Bekata Nüvit Yetkin 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lehinde mi söz 
istediniz ? 

SIREI ATALAY (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Takrirlerin aleyhinde söz ve

riyorum. Buyurun Sayın Güzey. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bizim de 

takririmiz var efendim. 
BAŞKAN — Onu da okuturuz efendim. Bir 

dakika Sayın Güzey. Bir takrir daha vardır, 
onu da okutayım efendim. 

Sayın Başkanlığa 
18 Haziran 1964 tarihli 77 nci oturumundaki 

gizli tutanakların açıklanmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız Şükran Özkaya 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Vehbi Ersü Muzaffer Yurdakuler 

BAŞKAN — Sayın Güzey, buyurun. Tak
ririn mi aleyhinde, takrirlerin mi aleyhinde? 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Hem takririn hem 
de takrirlerin aleyhinde. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım, evvelâ genel görüşmenin Anayasa ve Ana
yasaya dayanılarak yapılan Içtüzükdeki mâna
sından başlamak lâzımgelir. İçtüzüğün 129 ncu 
maddesi, «Genel görüşmeye başlama» başlığı 
altında, «Genel görüşmeye, Başkanlıkça öner
genin okutulmasiyle başlanır. Önerge sahiple
rinden birisi, dilerse, önergeyi açıklar. Varsa en 
az üç üyenin konuşmasından sonra Hükümet 
dinlenir. 

Önerge sahiplerinin ve diğer üyelerin görüş
meye katılmak haklarıdır.» 

Zaten genel görüşme de bu hükümler da
iresinde cereyan etmektedir. Demek oluyor k i ; 
İçtüzük muvacehesinde bir karara varmak müm
kün değildir. Önerge sahibi ve üç üye konuş
tuktan sonra Hükümet konuşur ve ondan 
sonra da üyeler konuşmaya devam edebilirler. 

Binaenaleyh, karar almak diye bir hüküm ol
madığına göre, esasen karar alma 129 ncu mad
de hükmüne göre mümkün değildir. Kaldı ki ; 
demin Nusret Tuna arkadaşım, meclislerin 
fonksiyonları ve Hükümetin foksiyonları ba
kımından Anayasamızın teşrii, icrai ve kazai 
organ olmak üzere kuvvetler ayrılığı prensibi
ne dayanan bir Anayasa olduğunu burada izah 
etti. Binaenaleyh, Hükümetin tasarrufuna aid-
olan bir mesele hakkında, burada karara var
mak mümkün değildir. Nitekim, bundan daha 
üç gün evvel bir af meselesi mevzuubahsol-
duğu zamanlarda bütün arkadaşlarımız bir 
obstrüksiyona kadar varan bir meselede Senato
nun kazai vazifelerine müdahale vâkidir dü
şüncesi ile atıfet olan bir meselede dahi di
renmişlerdir. 

Şimdi görüyoruz ki ; noktai nazarlarına 
uygun olduğu zamanlarda bu defa icra or
ganına yapılan müdahale talebiyle karşı kar
şıya kalıyoruz ve takrirler, umumiyet itibariyle 
imzalara bakacak olursak Halk Partisi kana
dından gelmektedir ve dün kaza organına Se
nato, müdahale ediyor, diye beş kişi ayağa 
kalkarak, ekseriyet yoktur, diye obstrüksiyon 
yapan bir Heyeti Muhtereme, bu defa (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Güzey, lütfen takrir 
aleyhinde konuşun. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Takrir üze
rinde konuşuyorum, efendim. Niçin açıklanma
ması icabettiğini söylüyorum. îcra organı, kaza 
organı, icranın ve Hükümetin tasarrufunda 
olan bir mektup. Onun için pek tabiî olarak 
bahsedeceğim. Bunlara telaşlanmaya, sinirlen
meye, gücenmeye burada lüzum yoktur. Hâ
diselerden bahsedeceğim, vakıalardan bahsede
ceğim, zabıtlarda olan, meselelerden bahsedece
ğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sadet dışı 
konuşuyor. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşma
nıza devam edin Sayın Güzey. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Şimdi bu 
kuvvetler ayrılığı prensibi olduğuna göre, icra 
organı olan Hükümet, bu benim icrai tasarru
fum bunu okumıyacağım, dediği zaman vazi
yet ne olur? - Bir kere de bunu gözden geçire
lim. Şimdi Senato genel görüşme yapabilir. 
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Bir meselenin tetkikatım yapabilir. Ama, hiç
bir zaman Senato murakabesini tavsiye şeklin
den ileri götüremez. Zaten Anayasada da bu 
husus sarihtir. Gensoru yapamaz. Senato iti
mat oyuna gidemez. Hükümet, bu ierai Ana
yasaya dayanarak, Anayasa hükümlerine göre 
ben ierai tasarruflarımı kullanıyorum, açı'klı-
yamam dediği zamanlarda Senatonun durumu 
ne olur? Bir defa, da bunu tatbik edelim, gay-
rikabili tatbik bir karara vardığımız zaman Hü
kümetin durumu mu müşkül olur, yoksa Sena
tonun, hakikaten kendisinin alınmaması icabe-
den bir kararı almak suretiyle yaptıramadığı 
murakabe yolundan dolayı Senato mu müşkül 

•w 

duruma düşer? 
Muhterem arkadaşlarım, bir noktainazar 

meselesi için Senatonun şahsiyeti mâneviyesi-
ni zedelemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Gen
soruya gidemezsiniz, tabiî bir netice. O halde di
yemeyiz ki, Hükümete «Çekil, sana itimat oyu 
yok» O halde ne yapar Senato?.. Hükümet, mek
tubu okamıyacağım dediği zaman ne yapar ve 
okunmamasında ısrar eden arkadaşlarımız Se
natonun şahsiyeti mânaviyesi bahis konusu 
olduğu zaman ne gibi bir durumla karşı karşıya 
kalırlar?.. Bunları düşünmek lâzımdır. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Ne yapar Senato o halde?. 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Evet, Sayın 
Karakurt, Anayasanın bu hususu noksan. Ha
kikaten Senato ne yapar?.. Yapamaz bir şey. 
Bu noksan, Anayasa tanzim edilirken bu hu
sus noksan kalmış. Senatonun bir şey yapa
bileceğine dair bir kanun getirelim, Anayasaya 
bir madde getirelim. O zaman hakikaten Se
nato bu fonksiyonunu icra etsin ve o zaman 
da istediği gibi Hükümete tekliflerini yapsın. 
Kaldıki, öyle dahi olsa icra organı, kuvvetler 
aynlığı olduğuna göre, öyle dahi olsa yine oku
mak ve burada bunu dinletmek ve efkârı 
umumiyeye bir şey varmış gibi beyan etmek 
de mümkün değil. Kaldı ki, bizim burada, me
selemiz; genel görüşmede Johnson meselesi midir, 
yoksa Kıbrıs dâvasında... 

BAŞKAN — Sayın Güzey, çok istirham edi
yorum, bir meseleyi halletmek mükellefetin-
deyiz. Takririn aleyhinde lütfen kısaca beyan
da bulunun. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Bundan daha 
kısası yok, kısa konuşuyorum. 

BAŞKAN — Fakat kısa olmuyor. 
BAKI GÜZEY (Devamla) — Bugün muh

terem Başkanım bir arkadaşımız dedi ki, Tür
kiye'nin politikası değiştirilecek, belki de dedi. 
Türkiye'nin politikasını değiştirecek kadar şü
mullü olan bir mevzuda Senato ve arkadaşları
mız direnmiyorlar da, şimdi hakikatler ve 
doğrudan doğruya Senatoda Anayasadan ve 
içtüzükten bahsettiğimiz zaman mı bozuluyor, 
rica ederim? (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) Meselenin.. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim Sa
yın Güzey.. 

Muhterem senatörler, meselenin esası üze
rindeki görüşmelerin olgunluğunu, usul bakı
mından olan müzakeratta da Heyeti Umumiye-
den istirham ediyorum. Gerek konuşmacıların, 
gerek sayın senatörlerin dikkatli olmalarını is
tirham ederim. 

BAKt GÜZEY (Devamla) — Şimdi bizim 
burada yaptığımız genel görüşme, Hükümete 
millî dâvada, Kıbrıs meselesinde kaybedilmemiş 
olan, aslında kaybedilmemiş odan bu millî dâ
vada muhterem senatörlerin noktainazarlarını 
belirtmek ve Hükümete ışık tutmak, Hüküme
tin de, istediği zamanlarda kıbrıs politikasını 
tâyin ve tesbit etmektir. 

BAŞKAN — Sayın Güzey, takrir üzerinde 
rica ederim. 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Takrir efen
dim, takrir. Takrir Jonhnson'un mektubu üze
rine, ben de Johnson'dan bahsediyorum. John-
ıson'un mektubunun niçin neşredilemiyeceğin-
den bahsediyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Johnson'un isminden bahsetti
ğiniz müddetçe takrir bahis konusu mu diyor
sunuz? 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Kıbrıs mese
lesi.. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen bağlamanızı rica ede
rim. 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Binaenaleyh, 
Hükümet bu mektubun neşredilmemesini Ana
yasa hükümlerine göre kendi salâhiyeti dâhi
linde görür ve neşretmek istemezse muhterem 
arkadaşlarım verdiğiniz reylerle Senatonun şah
siyeti mâneviyesini rencide etmiş olursunuz, 
Bunu hiçbir senatörden beklemediğimi arz 
eder; hürmetlerimle kürsüden ayrılırım. 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istemiştim 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhte bir kişiye söz verilece

ğini çok iyi bilirsiniz Sayın Ataüay. Meseleyi 
Senatomuza yakışan bir hava içinde hallede
ceğimize inanıyorum. Başkanlık Divanı, bu 
halin ilk defa tahassul etmiş bir mesele olması 
hasebiyle en az sayın üyelerin bildiği kadar 
meseleye vakıftır. Bunun ilerisinde bir bilgi 
sahibi olduğunu iddia etmez. Ancak, çok rica 
edeceğim, bir arada gerek Anayasa gerek İçtü
züğü okuyalım. Bu anda da Cumhuriyet Senato
muzu hatalı bir karara götürmemek en büyük 
azmimiz olsun, hep birlikte. Anayasanın 87 nci 
maddesi : «Meclis görüşmeleri açıktır ve ilgili 
Meclisin Tutanak Dergisinde tam olarak ya
yınlanır. Meclisler İçtüzük hükümlerine uy
gun olarak kapalı oturum da yapabilirler. 
Bu oturumdaki görüşmelerin yayını ilgili Mec
lisin kararma bağlıdır.» 

Şimdi gizli bir oturum yapmayı, Anayasa 
İçtüzüğe bağlamış. Diyor ki, sen İçtüzüğüne 
gerekli hükmü koy. Gelelim şimdi, İçtüzü
ğümüze biz, hangi hükmü koymuşuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bunlar he
pimizce malûm. 

BAŞKAN — Sayın özden, çok istirham ede
rim. Mühim bir meselenin halline uğraşıyo
ruz. Bir Johnson, bir İnönü'nün mektubunun 
okunması meselesi değildir. Bir Devlet nizamı 

"mevcuttur. 

Sayın Ürgüplü'nün bir Başvekil olarak bu- . 
radaki konuşması kulaklarımızda çınlamakta
dır. Hükümet Başkanlığı yapmış olarak bil
diklerimin en az yüzde 20 sini konuşuyorum 
diyor. Biz burada bir kararla Hükümeti 
mecbur edersek ve bir çığır açarsak bu doğru 
olmıyacaktır.. Sayın özden'in kanaatinde deği
lim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben de se
nin kanaatinde değilim. 

BAŞKAN — 68 nci maddeyi arz ediyorum. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan 

sizi mi dinliyeeeğiz, başkasını mı? 
BAŞKAN — Efendim, bu meseleyi hallet

meye mecburuz. Bunun üzerinde ne kadar 
gayret sarf etsek azdır. 

Gizli oturum tutanaklarının özetlerinin 
okunması tutanak ve teyp bantlarının sak
lanmasında, Anayasa İçtüzüğe atıfta bulun
muştur. İçtüzüğümüzün 68 nci maddesi «Gizli 
oturumun tutanak özetlerinin okunması için 
yine gizli oturum yapılır. Tutanak özetinin 
okunmasından sonra bu özet ve gizli oturuma 
ait teyp ile zaptedilmiş ve daktilo ile yazılmış 
olan tutanak dergisi bir zarfa konarak 
hazır bulunan Başkan ve Divan Kâtipleri tara
fından mumla mühürlenip Cumhuriyet Senato
su arşivine tevdi olunur.» 

En mühim nokta muhterem senatörler; 
«Gizli tutanaklarda en az on yıl geçtikten 

sonra Cumhuriyet Senatosu karariyle yayınla
nır.» 

Şu hale göre her an kendi kararını, Cum
huriyet Senatosunun yayınlama hükmünü, ken
di yaptığı İçtüzükle kendi elinden almış. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
beyanatınız hakkında ve İçtüzüğe aykırı ha
reketiniz hakkında söz istiyorum. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bu nasıl olur, yalnız bir tarafın noktai nazarı 
anlatılıyor ? 

BAŞKAN — Ben İçtüzükten bahsediyorum, 
Anayasadan bahsediyorum. Sayın Atalay'a de
ğil, fakat Sayın Karakurt 'a söz vereceğim. İki 
Başkanvekilinin bu hususta çatışmasını Heyeti 
Umumiye için uygun hareket mütalâa etmiyo
rum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
beyanatınız ve İçtüzüğe aykırı hareketiniz hak
kında söz istiyorum, nasıl vermezsiniz? 

BAŞKAN — Efendim İçtüzüğün 58 nci 
maddesine göre usul bakımından iki kişiye söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Karakurt 
. Sayın Atalay'dan gayrı tutum, davranış hak

kında konuşmak istiyen sayın C. H. P. li arka
daşlarımız varsa buyursun, efendim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Sözümü Atalay'a veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Bendeniz 
centilmenliğe yakışmıyor diye istemiyorum; iki 
Başkanvekili. 

' SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, meseleyi tamamen Anayasa, İçtüzük 
ve gelenekler açısından objektif olarak ve serin-
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kanlılıkla çözmek mecburiyetindeyiz. Başkanın 
önergeler üzerinden bu yana tutumu mütema
diyen değişmektedir. Sayın Başkan bidayette 
İçtüzüğün 68 nei maddesine dayanarak gizli 
oturum tutanaklarının on yıl geçmeden açılma
sının mümkün olamıyaeağım, bu sebeple verilen 
önergelerin oylanamıyacağmı ifade ettiler. Bi-
lâhara Anayasanın 87 nei maddesinin sarih hük
münün ifadesinden sonra, Sayın Başkan bu ke
re İçtüzüğün 129 ncu maddesinin genel görüşme
ye ait hükümlerinin böyle bir mektubun açık
lanması veya açıklanmaması hususunda rey ve-
rilemiyeceğini, bu sebeple önergelerin oylana
mıyaeağını, ve buna lüzum olmıyacağmı, beyan 
ettiler. Şimdi yine uzun beyanatından sonra İç
tüzüğün 68 nei maddesine döndüler. Anayasa
nın 87 nei maddesine atıf yaparak; zabıtların 
neşredilemiyeeeğini, gizli oturum zabıtları üze
rinde 10 yıl geçmeden her hangi bir hüküm ya-
pılamıyacağmı, ve yasama organının bir uzvu
nun kendisini, bu şekilde bağlamış olduğunu ifa
de etti. Şimdi ne yapacağız? Hangi şeye gidi
yoruz ? Açıkça; Başkanlığın bir görüşe sahibol-
ması, bunu ifade etmesi lâzım, bir. 

İçtüzüğün 68 nei maddesi, Anayasanın 87 nei 
maddelerinin ışığı içerisinde zabtılarm açıklanıp 
açıklanmamasına gideceğiz, bu iki. 

Bir önerge mevcuttur. Hükümetten icra or
ganından söz konusu olan bir mektupla buna 
verilen cevabın açıklanmasını istemektedir. Bu 
iki şey için Anayasa ve İçtüzük bir kapı açmak 
imkânını verip vermediği ayrı ayrı incelenecek. 
Anayasanın 87 nei maddesi açık. Ne diyor 
87 nei maddesinde Anayasa? 

Meclisler İçtüzük hükümlerine uygun olarak 
kapalı oturumlar yapabilir. İçtüzük hükümle
rine uygun olarak kapalı oturum... Demek ki ; 
kapalı oturum için hükümleri İçtüzüğün 
içerisinden alacaksın ve bunu nizamlıya-
caksınız diyor. Anayasa Tüzük hükümleri
ne göre kapalı oturumlar yapılabileceğini 
belirtiyor. Bu oturumlardaki görüşmeler ilgili 
Meclislerin kararma bağlıdır diye ayrıca kendi 
İçtüzüklerine bırakmıyor. Zinhar diyor ileride 
ne olur ne olmaz Mecliste şu veya bu ekseriyet
ler açıklanır ve açıklanmaz şeklinde gidilmesin 
diye bir sarih hüküm koyuyor, diyor ki; «Mec
lislerin karariyle açıklanabilecek. İçtüzüğün on 
yıl sonra açıklanacağına dair hükmü artık Mec

lisin kararma lüzum kalmadan otomatikman ya
pılacak bir muameleyi derpiş etmektedir. Ne
dir bu muamele? 10 yıl geçtikten sonra artık 
gizlilik vasfı ortadan kalkacak. Mesele.bu. (A. 
P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Mdüahale etmeyin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 87 nei mad
de sarih. Meclis karar verdiği müddetçe gizli 
oturumlara ait tutanaklar açıklanır. 10 yılı 
beklemeye ihtiyaç yoktur. Anayasanın 8 nei 
maddesinin ikinci bendi gereğince yasama orga
nı Anayasa hükmü ile bağlıdır. Bunu okumuş
tuk. Mesele üzerinde münakaşa etmeye, şu ve
ya bu şekilde anlamaya lüzum yoktur. İçtüzü
ğün 68 nei maddesinde 10 yıllık müddet geçtik
ten sonra, 10 yıl sonra.artık hiçbir karara lü
zum olmadan açıklanacaktır, bu karar.... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen bu fıkrayı 
okur musunuz ? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — En az on yıl 
geçtikten sonra... 

BAŞKAN — En az karariyle... Lütfen okur 
musunuz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — «Gizli tuta
naklar en az on yıl geçtikten sonra Cumhuriyet 
Senatosu karariyle açıklanır.» Yayınlamak ay
rıdır, gizlilik vasfının kalkması ayrıdır. On yıl 
geçtikten sonra gizli tutanaklar gizlilik vasfını 
kaybeder. (A. P. sıralarından, gürültüler.) Bir 
dakika on yıl sonra yayı ulama kararıdır. Mec
lisin on yıl geçtikten sonra yayınlaması, gizli
lik vasfı kalktıktan sonradır. Anayasanın 87 nei 
maddesi ise; hiçbir zamana bağlı olmadan ka
rar verdiği takdirde; bu husus sarih. Anaya
sanın hükmü. Niçin diyor, 10 yıl .geçtikten son
ra? Meclis istediği anda, karar verdiği zaman 
tutanaklar neşredilir. Bunun tereddüde mahal 
bırakacak hiçbir tarafı yoktur. 

İkinci husus, yani her hangi bir önerge üze
rine Meclis zabıtlarının gizli olanlarının neşre
dilmesi cihetine gidilmeden Hükümetin elinde 
bulunan bir vesikanın Meclis kürsüsünden oku
nup okunmaması hususu, münakaşası, burada 
açılmış bulunmaktadır. Bu icra ile yasama orga
nının birbirinden ayrılığı prensibi noktasından 
halledilecek mesele değildir. İcra ile yasama ve 
yargı organlarının birbiriyle olan münasebeti?-
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ri ve birbirini tamamlar görünen, hudutları ar
tık klâsik anayasalarda derpiş edilen keskin 
hudutlarda değildir. İcra, yalnız kanunları in
şa eden yasama organına bağlılığı kanunların 
yapılması bakımından değil, Anayasanın 88 nci 
maddesinde derpiş edilen murakabe vasıta ve 
yolları ile de icra ile yasama organları birbi
riyle yakın münasebet halindedir. Genel görüş
me Türk siyasi ve teşriî hayatına 1961 Anaya-
sasiyle gelmiş bulunmaktadır. Bundan önce ge
nel görüşme bizim siyasi ve yasama hayatımız
da yok idi. Sayın Güzey'in ifade ettiği genso
ru yasama organlarından birinin vazifesi, ama 
diğerinin değildir. Gensoru sonunda güven oyu
na müracaat vardır, tatbikat şekli ayrıdır. Ge
nel görüşme ile gensoru arasında bütün üyele
rin katılma hakkını tesbit eden ve icrayı mura-
rakabe eden, icranın bütün fiil ve hareketlerinin 
yasama organları kürsüsünden açıklanmasını ve 
nelerin olup nelerin olmadığını ifade eden bir 
murakabe vasıtasıdır. Bu murakabe vasıtası 
eski İçtüzüğümüzün dip notlarında olduğu gibi 
üyelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin Hükümete temenni takrirlerinde bulunamı-
yacağı şeklinde menfi bir hükmün tamamen dı
şında olarak bir murakabe vasıtası. Bu muraka
be vasıtası teşriî organda bütün meselelerin, ic
ranın bütün fiil ve hareketlerinin yasama or
ganlarının üyeleri tarafından açıklamaya da
vet edilmesi mahiyetindedir. Karar sonunda 
alınmaz. Arkadaşımın yanıldığı husus, genel gö
rüşmede bir karar yoktur, doğrudur. Genel gö
rüşme neticesinde Hükümetin, şu veya bu şe
kildeki icraatı tasvibediliyor veya edilmiyor, 
şeklinde bir karar alınacak değildir. Ama ge
nel görüşme srıasmda bir vesikanın okunup 
okunmaması, bir üyeye söz verilip verilmemesi 
gibi ara kararlar elbette ki, alınır. Buna mâni 
bir hüküm yoktur. Ve olamaz. Çünkü genel gö
rüşme, Hükümet icraatının muhasebesinin yapıl
masıdır. Bu muhasebenin yapılması sırasında 
bir devlet başkanının, bir hükümet başkanı
na gönderdiği bir mektubun açıklanması husu
suna gelindiği zaman elbette ki, yasama organı 
üyelerinin bunu açıkça istemeleri ve bunu halk
oyuna duyurmaları en tabiî haklarıdır. Genel 
görüşmenin hukukî mantığının ve felsefesinin 
en tabiî icabıdır. Genel görüşme, soru gibi sı
nırlı değildir. 'Gensoru veyahut Meclis araştır
ması gibi hukukî neticeleri tevlidetmemekle be

raber, Hükümet icraatının bütün safhalarında 
açıklık istiyen ve denetim mekanizmasını işle
ten bir yasama görevidir. Bu görevin içerisin
de Hükümet - Baki Güzey arkadaşımızın da de
diği gibi - ben Meclisin kararma rağmen karar 
verdim mektubu neşredemem, şeklindeki, san
ki Hükümetle, yasama organının bir mevzuda 
ve ileride bir teşriî organın kendi onuru ile il
gili bir durumu meydana gelecek gibi korkutu
cu bir mahiyet vermek istiyenler, yasama orga
nının kararlarına Hükümet uymak mecburiye
tindedir. Uymadıkları takdirde, mesele bir gü
ven oyu meselesi değildir, Hükümetin bileceği 
bir meseledir. Meclisin kararma uymıyan bir 
Hükümet karşısında yasama organının birisinde 
bağlayıcı bir hüküm bulunmazsa; diğerinin ni
zamnamesinde hükümler bulunduğu gibi, Anaya
sa hukukunda, yasama organlarının kararma uy
mıyan Hükümetlerin hangi yola gidecekleri ve 
ne yapacakları mevzuatta vardır. Ve bunlar ço
ğu zaman... 

BAŞKAN — Usulün 58 nci maddesine göre 
konuşmanız 10 dakikadır. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Şimdi top
luyorum. 

İki önerge mevcuttur, birisi zabıtların neşri
ni, gizlilik kararının kaldırılmasını istiyen Öner
gedir. Anayasanın 87 nci maddesine uygun bir 
önergedir. İster birinci, ister ikinci kategoriye 
dâhil bulunsun, önergeler Hükümetin elinde bu
lunan ve icraya ait yasama organının daima ta
sarruf yetkisinde bulunan ve Hükümetten açık
lanmasını istemek hakkı bulunan vesikaların Mec
lis kürsüsünde açıklanmasına aidolan Anayasa
nın 88 nci maddesinde genel görüşme olarak vas
fını bulan denetime, murakabe vazifesinin icabı 
bulunan husustur ki, İçtüzüğümüzün 129 ncu 
maddesinde bağlayıcı hiçbir hüküm de mevcut 
değildir. Bu sebeple ister birinci katagori, ister 
ikinci katagoriye dâhil önergeler olsun; Anayasa
ya uygundur. Anayasanın hükümleri icabmca 
muamele yapılması gerekmektedir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, beyanı ara
sında «istemekten» tâbir ettiler. Hakikaten sa
yın üyeler istiyebilirler. Mesele istemek değil, 
Umumi Heyeti bir karara götürmektir. (Tüzük 
var sesleri) Tüzük buna mânidir, bu sebeple 
takrirleri oya arz edemiyeceğim. 

Sayınn Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-
yangil buyurun efendim. 
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FERÎD MELEN (Van) — Davranış Ana
yasaya aykırıdır, tescil ediyorum. Tezkere alıp 
karar veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Olabilir efendim, zaptı sabık 
hakkında söz alır konuşur, tescil ettirirsiniz 
Sayın Melen. 

MEHMET HAZER (Kars) — Divan kararı 
aldınız mı Sayın Başkan•? 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Hazer, 
Sayın Dışişleri Bakanı konuşuyor. 

MEHMET HAZER (Kars) — Daha konuş
maya başlamadı. 

BAŞKAN — Davet edileli efendim. Kürsü-
deler. 

MEHMET HAZER (Kars) — Divandan ka
rar almadan hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Hazer sü
kûnetinizi muhafaza ediniz. 

Efendim, Sayın Ferid Melen müdahale et
tiler, zaptı sabık hakkında söz alırsınız Ana
yasaya aykırı hareketimizi tescil edersiniz de
dim. Bundan başka şekilde beyanda bulunula
maz tahmin ederim. 

/Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Pek muhterem arka
daşlarım, Kıbrıs konusunda bir genel görüşme 
açılmasını Hükümet olarak olumlu karşıla
mıştık. Çünkü, Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulundan çıkan son karar memleket içinde tür
lü çevrelerde çeşitli şekilde yorumlanmakta idi. 
Bu itibarla genel görüşmeden birçok faydalar 
umulabilirdi. Evvelâ kararın Kıbrıs politikamı
za etki derecisi aydmlanabilecekti. Bu karar
dan sonra Kıbrıs'ın elden gittiği, ahdî hakla
rımızın kaybolduğu yolunda öne sürülen endi
şelerin yetersizliği meydana çıkmış olacaktı. 

Genel görüşmeden bir fayda daha ümidedi-
yorduk. Kıbrıs hepimiz için millî bir dâvadır. 
Hepimizin bildiği şekilde olaylar inkişaf edip 
Ada'daki hukukî statü türlü desiselerle, gayri-
meşru yollarla ihlâl edilip, yerine yeni bir fiilî 
düzen kurulunca, Türkiye, bilhassa şu gaye
leri gerçekleştirmenin gayreti içine girmiştir. 
Bu gayeler ne idi? Türkiye'nin, Türk cemaati
nin anlaşmalardan doğan haklarım mahfuz 
tutmak, olup bittilerle Anayasa ihlâllerinin va
him hale getirilmesini önlemek, Türk Cemaatini 
tecavüzlerden korumak, normal şartlar altın

da yaşamalarını sağlamak. Türkiye'nin Türk 
cemaatinin bütün haklarını ve menfaatlerini 
kollıyacak nihai bir çözüm şekline biran evvel 
ulaşmasını sağlamaktır. 

Hükümetimizin çalışmaları, işte bu temel 
esaslar üzerine dayanıyordu. Ancak takdir bu-
yurulur ki, Ada'daki durum, Kıbrıslı Rumların 
davranışları karşısında bu noktaların ayakta 
tutulmasında her an yeni güçlükler çıkabil
mekte, yeni vaziyetler doğabilmekte idi. 

Hükümetçe bu gayelerin tahakkuku için sarf 
etmekte olduğumuz gayretlere yeni görüşler ka
tacak, bu gayelerin etrafında nasıl bütün mil
let birleşmişse, bütün siyasi partilerimizi de 
meclislerinin emrinde çalışan Hükümetinin bu 
Kıbrıs hususundaki emellerinin tahakkuku için 
toplu bir hale getirecek, dâvaya yeni kuvvet, ta
ze kuvvet katacak bir netice, genel görüşmeler
den pekâlâ beklenebiliyordu. Bilhassa Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun yersiz, haksız, gayri-
hukukî, âdeta tıpkı Makarios gibi, kendi ana
yasasını kendi ihlâl ederek verdiği, bizim tanı
madığımız kararından şımaracak olanlar bulu
nursa ; bu kuvvetli tesanüt cephesi, dâvamıza 
elbette ki, faydalı olacaktı. Biz Mecliste açılan 
genel görüşmelere bu genel görüşmede olduğu 
gibi bu inançla, bu gayelerle katılmıştık. Ancak 
samimî olarak söylemek icabederse, bu genel 
görüşmelere katılırken hakikaten içimizde bir 
endişe de vardı. Eğer genel görüşmeler temenni 
ettiğimiz mecraya dökülmezse, bir iç politika 
mevzuu halini alırsa dâvaya zarar verebilecek
ti. Böyle bir endişe neden doğdu, neden kapıl
dınız, gibi bir sual hatıra gelebilir. Ama daha 
kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan 
çıktığı gün, daha delegasyon gelmeden, daha 
Dışişleri Bakanı gelip Hükümet Meclislere iza
hatta bulunmadan kararın basınımızda, bâzı si
yasi partilerimizde pek sert tepkileri görülmüş
tü. Adanın basiretsizce kaybedildiği, beklenme
dik ağır darbelerle karşılaşıldığı, efkârı tahri
ke, hattâ galeyana sevk edecek halde tezahür 
etmiş fikirler haline gelmişti. Hangi âmiller, 
hangi sebepler bu fikirleri haklı gösteriyordu 
bilmiyorduk. Ama Kıbrıs görüşmesi işte bu 
yüzden, acaba bir iç politika meselesi haline ge
lebilir mi diye endişesini duyuyorduk. Bu en
dişe bir sorumluluk korkusu değildi. Altı haf
talık bir iktidardık, bizden neyin hesabını so-
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racaklardı, kim soracaktı? Ama böyle bir mec
raya dökülmesi halinde dâvaya zarar verecekti. 

Bitmeyen, yürüyen bir mesele; birliğe, be
raberliğe en çok muhtaçolduğumuz bir anda 
bir iç çekişme haline geldiği zaman dostlarımızı 
üzen, düşmanlarımızı güldüren sonuçlar husule 
gelebilecekti. Bunun içindir ki, siyasi muaraza 
halinde bulunduğumuz muhterem partilerin ön 
saftaki yöneticileri ile görüştük. Bu ihtimalin 
önlenmesinde mutabık kaldık. Ve o inşirahla 
genel görüşmelere girdik. Müzakereler iyi baş
ladı. Fakat sıra muhterem Halk Partisi Sözcü
sünü dinlemeye geldiği zaman sayın arkadaşı-
mifc, ilmî hüviyetinin bir icabı olarak Birleşmiş 
Milletler Genel Kurul kararını tıpkı bizim gibi 
değerlendirdi, hukukî değerini bizim gibi tah
lil etti. Fakat, bu kararın çıkarılmasını önliye-
eek imkânlar varken, bunun sağlanmamasını 
10 aylık bir iktidarın basiretsizliğine bağladı. 
Ve Hükümetin bundan sonra alabileceği tedbir
lere belki ışık tutar mülâhazası ile, gerekçesi 
ile bu ihtilâfın sahnede önemli rollerini oyna
mış devletlerin tutumlarını gözden geçirelim, 
gerekçesiyle ve bu gözden geçirmeyi, sırf men-
subolduğu partinin iktidarı süresince tahdide-
derek ortaya yeni meseleler, yeni mevzular ge
tirdi. Ve zannederim ki, genel görüşmenin mec
rasından mihverinden oynamasının kilit taşları 
orada toplandı. 

Eskiden Mecelle okurlardı. Bugün dahi se-
lâbetini muhafaza eden anahukuk kaidelerini 
sinesinde toplayan bu hukuk dalı hakikaten gü
zel kaideler vaz'etmiştir: 

«Bir şeyde nmaksat ne ise, hüküm ona gö
redir.» derlerdi. O halde bu genel görüşmeden 
maksat hakikaten Kıbrıs dâvasına yeni fikir, 
yeni kuvvet katmak olduğuna göre, maziyi bu 
şekilde bir muhasebe halinde getirmekte ve me
seleyi mecrasından çıkarmak için veya evvelden 
tasarlanmış muayyen bir mecraya oturtmak 
için o şekilde vaz'etmekte zannediyorum ki, fay
da yoktur. Mademki, gayemiz ortak bir görüşe 
varmak, dâvayı başarıya ulaştıracak fikirleri 
aramaktır. O halde neden biz bu dâvayı şu gör
düğünüz ortamda bu devletlerin bu olumsuz tu
tumlarına rağmen çok elverişli bir merhaleye 
getirdik, ki, o zamanki şartlar da gayet aleyhi
mize idi. Hiçbir kusur yapmadık. Ne oldu ise 
biz işi bıraktıktan sonra oldu gibi, kısa zaman

da bu hale getirildi tarzında bir siyasi zemin 
yaratmanın âlemi var mı? Bizi dünya devletleri 
arasında yalnız bırakan basiretsizlik, işte şu 
devreye aittir diye, kendi devirlerini ibra ve 
bir başka devri itham etmenin, daha başlangıç
ta dâvayı bu şekilde vaz'etmenin mânası var 
mı idi? O tarihe kadar kimse o sayın sözcüye; 
«Siz suçlusunuz» dememişti. «Sizin şuralarda 
şu kusurunuz oldu.» dememişti. İşin şirazesin-
den çıkmasına vesile teşkil ettiği iddia edilen 
Adalet Partisi Sözcüsü henüz konuşmamıştı. 
Ama Mecliste de söyledim; muhterem Halk 
Partisi sözcüleri vasıtasiyle daha hiç kimse ağız 
açmadan, hiç kimse kendisini suçlamadan bir
denbire bir mazi müdafaası ihtiyacına girmenin 
derin ve eski bir itiyadı içindedir. Bu neden böy
ledir? 

Bu belki de herşeye sahip çıkmanın tabii 
bir neticesidir. Lozan benim, demokrasi benim, 
muahedeler benim, deyiverince bunlara yönel
tilen tenkidlere gayri ihtiyari bize tariz vardır 
edası ile. O halde şunu da müdafaa edelim, ih
tiyacı çok kere bu kabîl ihtilâflara sebebiyet 
veriyor. Birtakım hâdiseleri, birtakım millî va
kaları münferit ve münhasır kendinize mal 
edip başka siyasi heyetleri tecridederek, zaferi 
veya seyyiatiyle mücerret yürütmemin imkânı 
yoktur. Lozan Türkiye'nindir. Kusuru ile de 
zaferi ile de Türkiye'nindir. Demokrasi Tür
kiye'nindir. Kusuru ile, za'fı ile ve iyilikleri 
ile de Türkiye'nindir. Ama bunlara bir siyasi 
heyet olarak mütemadiyen tesahübedersek, 
ve mütemadiyen inhisarımızda tutma gayretin
den olursak, işte bu kabîl bâzı ihtilâflara se
bebiyet vermek zaruri olacaktır. 

Sayın Nüvit Yetkin, Grup Başkanı oldu
ğum zaman karşılıklı fikirlerimizi daima tar
tışmaktan zevk aldığım, iftihar ettiğim arkada
şım, beni taltif etti. Lütfettiler, bir bey t oku
dular. 

«Hem yakarsın âiteşd sûz-i dilimle âlemi, 
Hem de dersin ser-i gûyumda feryadolmasın.» 

İltifatına teşekkür ederim. Demek feryadla-
rı, yaktığım bir hâdiseden doğuyor. Ama ben 
de kendilerine desem ki; 

«Neşve tahsil ettiğim sağar da senden gam
lıdır. 
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«Bir dokun, bin (alı?) işit Kâse - i fağfurdan» 
Nereye dokunsam ses sizden geliyor. (Gü

lüşmeler) Neden bu itina? Neden bu almgmlık? 
Mazide şöyle olmuş, böyle olmuş. Bunu bir gün 
tartışabiliriz. Aramızda görüşür, sorumlusu 
varsa meydana çıkarabiliriz. Bunu biz yapma-
sak; tarih yapacaktır. Ama yolun ortasında, 
her zaman söylediğim gibi, durup dururken bir 
iktidarın henüz altı aylık çağında, durun ba
kalım şu Kıbrıs'ın hesabını veriniz diye, o edâ 
ile, o iddia ile, bu dâvayı yürütmekte isabet 
görmem. Belki bunun mânevi bir mağlubu olur, 
belki mânevi kazançlısı olur, ama birisi yere 
giderse; öbürü göğe çıkmaz, dâva zarar görür. 
Ben vaktiyle çok güzel yapıyordum, sen eline 
aldın berbat ettin, demek suretiyle Kıbrıs'ı kur
tarmak imkânı var da biz bunu anlıyamıyor-
sak; rica ederim, gabavetimize vermeyin. 

Şimdi Yüce Senatoda meselenin cereyanı 
esnasında, bu meselenin müzakeresi sırasında 
bize yöneltilen suallere ve ileri sürülen fikir
lere arzı cevabcdeceğim. Ve ilk defa ilk sözü 
alan pek muhterem Ahmet Yıldız'dan başlıya-
cağım. 

Sayın Yıldız'm, Kıbrıs konusuna 3,5 yıldan 
fazla el koymuş bir iktidarı her yönü ile izah 
eden, her tasarrufunu makbul ve muteber tu
tan ve bu mevzudaki bütün seyyiatı da 6 haf
talık yeni iktidara tahmil eden bitaraf, yapıcı 
gayeye hizmet edici konuşmasını zevkle din
ledik. 

Sayın Yıldız'in konuşması eğer hakikaten ko
nuşmasına gaye ve esas teşkil ettiğini iddia etti
ği hedef ve prensipler içinde kalsaydı, kendi koy
duğu kaidelere kendisi sadık kalsaydı, çok ve
rimli olacaktı ve durumuna tutumuna Senato-
muzdaki mevkiine yaraşanı da esasen bu idi. 
Ama dış politika gücünü, iç, politikadan alır, bu 
kritik zamanda mutlaka birlik içinde olalım, 
partilerimizi, gruplarımızı, eylemlerimizi unuta
lım, suçlu aramayı bırakalım. Bu işte hata ara
mak, bu hatayı birisine yüklemek büyük vebal 
getirir, kaçınalım. Ne güzel esaslar? Ama, dö
nüyorsunuz sonra, 5 yıl bu işe el koymuş iktidarı 
her türlü tasarrufları ile, neleri ile, Gromiko'nun 
refikasının elini öpmeleri ile, New - York'ta şu 
veya bu şekilde karşılanmaları ile, çıkartmaya 
imkân bulamıyacağı hakkındaki iddiaları ile, 
Londra Konferansı ile, 4 Mart kararı ile hulâ

sa, onun öne sürdüğü bütün iddiaları dolgun üc
retli bir avukat gibi müdafaa edip, ondan sonra 
Birleşmiş Milletlere gidip gelmiş ve bütün fonk
siyonu iktidarı çağında bundan ibaret kalmış ik
tidarı her türlü basiretsizlikleriyle, ve hattâ Dış
işleri Bakanının kifayeti hakkındaki tenkidle-
riyle ele alıp ondan sonra, ben söyledim, ben bi
taraf açıdan görüyorum, partiyi bırakalım, 
grupu bırakalım, suçlamaları bırakalım, demek, 
aynı şey mi? Bir şeyi unuttular, sanırım Sayın 
Yıldız. Şu mikrofon bütün Türkiye'ye, bütün 
millete açıktır, bunları dinliyor. Bu güzel pren
siplerinizi görüyorlar. Vardığınız neticeleri, tas
vir tarzınızı da görüyorlar. Eh, milletin bu teza
dı farketmemesine imkân var mı? Ben huzuru
nuza cennetten kovulma Hz. Âdem gibi üryan 
çıkıp sonra da, şu simokinimi nasıl buluyorsu
nuz, fevkalâde şık dersem; gülmez misiniz? Ama 
meselâ Sayın Yıldız çıkıp deseydi ki; şu iktidara 
bakınız, bu meseleyi ne güzel terk ettim, teslim 
ettim diyor. 3,5 sene iktidarda kaldı, o zamanlar 
Ada'nın hali ne idi, Anayasa rejimi baki idi, 
hiçbir ihtilâf yoktu. İdarede Türkler vardı. Kim
senin burnu kanamıyordu. Gül gibi aldılar, di
namit fıçısı gibi teslim ettiler. Bakınız ne hale 
getirdiniz dese; biz gene bunun karşısına çıkar
dık; «Haksızsın Yıldız» derdik. Hâdiseyi böyle 
görme. Âmillerini beraberce burada tetkik ede
lim. Ben Sayın Yıldız'm ne o tarafı, ne bu ta
rafı suçlandırmadan, hâdiseye kendi vazettiği 
prensiplere sadık olarak bitaraf açıdan bakma
sını ve 3,5 yıllık icraatı expres süratiyle geçerek 
altı haftalık bir iktidarı hurdebinî bir dikkatle 
tetkik ederek, hatalı ve haksız neticeler çıkarma
masını isterdim. Muhterem Yıldız, kendisi ile 
her zaman bu kürsüde bâzı hâdiseleri kuvvetle 
müdafaa ettiğimiz, zaman zaman yanyana geldi
ğimiz, zaman zaman muâraza halinde bulundu
ğumuz Yıldız, bu şeyi hissetmiş olacak ki; beyan
larına bir küçük mülâhaza sıkıştırıyor. Diyor ki : 
Eskiye bakmıyacağız, bakmıyacağız ama, hâdise
lerden ibret almak için zaman zaman üstünde 
duracağız, bakacağız. O zaman kendisi de lütfen 
benim bu beyanlarımı aynı mülâhaza ile takab-
bül buyursunlar. Ben de bu kürsüye bir hâdise
yi tetkik etmeye geldiğim zaman, bu gibi kusur
lardan ders alalım, buna riayetle tekerrürüne 
mâni olalım, mülâhazası ile söylediğimi takabbül 
buyursunlar. Ve kendilerini rencide etmek ga-
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yem olmadığına göre alınmasınlar. Bunu istir
ham ediyorum. 

Sayın Yıldız'm kavli ile fiili arasında tezadı 
şöyle belirttikten sonra, şimdi öne sürdüğü kıy
metli fikir ve tenkidler hususundaki maruzatı
ma geçeceğim : 

Evvelâ sözlerimde ilk defa; «tümü ile iyi yü-
rütülmiyen bir politikanın etkisi altında bu dâ
va bu hale gelmiştir.» diye buyurdular. Türk 
politikasını, Türk dış politikasını son zamanlar
da yürütülen Türk dış politikasını buna nere
den mebde alırsınız? Cumhuriyetten alabilirsi
niz, 1950 den alabilirsiniz, 1960 dan alabilirsiniz 
bu politikayı, safha safha neresinden yakalayıp 
tetkik edeceğiz? Bu daima üzerinde münakaşa 
edilecek bir meseledir. Ama, bu politikanın ten-
kidden muarra, münezzeh olduğunu, ve tam isa
betli bir politika olduğunu elbette kimse iddia 
edemez. Yalnız bir vasfında duralım. Türkiye'
nin bugünkü ana dış politikasının memleketimi
ze hiçbir kimse tarafından, hiçbir devirde em
poze edilmediği ve bu politikanın bizim seçti
ğimiz doğru veya yanlış, bizim beğendiğimiz, bi
zim tatbik ettiğimiz bir politika olduğunu ka
bul edelim, tenkidlerimize mebde olarak bu ana 
fikri hâkim kılalım. 

Şimdi işi bu açıdan ele alınca; Sayın Yıldız'-
la birçok yerlerde beraber yürüyeceğiz. Buyu
ruyorlar ki ; s<NATO. Amenna. Ama NATO de
mek, NATO'rmn liderine tabi olmak mı demek? 
Yoksa NATO'ya lider tanımamak mı demek? 
Hayır. NATO; eşit haklarla kolektif bir savun
manın içerisinde olmak, demek. Politikanı öyle 

•yap.» Çok duğru, son derece doğru. Bir Batı 
âiemindeyiz. Dünya bloklara ayrılmış, Batı âle
mi var, komünist âlem var, 3 ncü dünya var. 
Bunlardan birisine girersin yok olursun, öbürü
ne girersin esir olursun. İyi seçmişiz yerimizi. 
Seçelim, oturalım, kalkalım, ama uydu mu ola
lım? Hayır olmıyalım. Onun için de esnekliği 
îıaiz, gerilebildiğimiz, zamanın ihtiyaçlarını • 
gördüğümüz bu ihtiyaçlarla millî menfaatleri 
bağdaştırdığımız zaman, yüzümüz ve elimizi 
oraya çevirebileceğimiz serbest bir politika gü
delim. Yüzde yüz böyle. Yalnız lûtfetselerdi Sa
yın Âmil Artus'un ihtiyar buyurduğu zahmeti 
takabbül edip Hükümetimizin son programım 
tetkik buyurmalardı; işaret buyurdukları husus
ların cümlesinin, aynı hassasiyet ve itina ile 

programımızda mevcudolduklarını görecekler
di. Onun içindir ki ; Şaym Âmil Artus burada 
bunu söyledikten sonra; «Yeni bir şey getirmi
yor, bunlar senin programında var, Hükümet 
olarak bunları tatbik etmeni, istiyorum.» bu
yurdular. Haklıdırlar. Sayın Yıldız'm, bütün, 
işaret buyurduğu noktalar zaten bir müddetten 
beri - inhisarını almıyalım - bu fikri, değişen 
Türk politikasının zamanımızda, Dördüncü Ko
alisyonda başlayıp, gittikçe inkişaf eden nüve
sini, gayesini programımızda bulmuştur. «Kıb
rıs politikamızda da, bir istikrar yok. 
Yunanlılar enosis dediler, tutturdular. Biz 
veçhemizi iyi tâyin edemiyoruz.» buyurdular. 
Yunanlıların tezleri ile bizim tezimiz arasında 
hâdisede bizatihi ihtilâfın bünyesinden doğan 
bir mahiyet farkı var. Bir taraf muahedeleri 
tanımıyorum, demiş, kendimi serbest addediyo
rum. Gayesini seçiyor. Siz, muahedeleri tanıyo
rum demişsiniz, girmişsiniz o kadronun içine. 
Belki kafanızda bir şeyler var. Ama o kadronun 
içinde, o kad-'onun hududu içinde kalıyorsunuz. 
İlerde şu balıse gene değineceğim; Kıbrıs ko
nusunda nedir kararınız; söyle bakalım, bundan 
sonraki tutumunuz nedir, meselesinde bu nok
taya tekrar lemas edeceğim. Ama, Kıbrıs konu
sunda Türk Hükümetinin, Türk hükümetleri
nin, takibettiği muayyen esaslar var. Kıbrıs an
laşmalarının tek- taraflı olarak tadil edilemiye-
ceği iddiası. Anlaşmaların değişmesi icabedi^ 
yorsa ancak tarafların rızası ile değişebileceği 
iddiası Kıbrıs adasında iki millî cemaatten bi
ricin, diğerinin tahakkümü altına sokulmaması 
iddiası. Bulunacak hal tarzında, bu iki cemaatin 
Devletin idaresinde söz sahibi olması iddiası. 
Kıbrıs'ın hiçbir suretle başka bir devlete ilhak 
edilmemesi prensibi. Bulunacak yeni hal tarzı
nın, Yunanistan'la Türkiye arasında Lozan 
Ahidnamesiyle tesis edilmiş muvazeneyi bozma
ması şartları... Bunlar muahedelerin mevcudiye
tini takabbül ve iddia eden ve hakları bu nok
taya inhisar eden bir Devletin, o iddianın im
kân kıldığı esneklik içinde dâvaya çözüm yolu 
î.;m katabildiği elemanlardır. Kâfi derecede vâ-
y.ıl tır. 

Yine buyurdular ki, bu Londra ve Zürih 
and 1 aşmalarını, Adalet Partisi över durur, hal
buki bunlar sakat şeylerdir. Övüp durduğumuz 
yok. Ama, Milletlerarası andlaşmalar. Mevcut 
nakisalariyle, haklarjyle, bunu yürütüyoruz, 
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Bunları İngilizler yaptı ve kasden yaptılar, 
onun için yaptılar ki; ilerde çatışsın iki taraf da, 
aradan Rum cemaati kazansın, Makarios kazan
sın ve bağımsız Kıbrıs çıksın. Şimdi gene bana 
Sayın Yıldız; «savunuyorsun yabancıları belli 
senin halin» diyecek. Savunuyorum hakikat
leri söylüyorum. Bu ahitnameleri İngilizler yap
madı. Türklerle Yunanlılar hazırladılar, esas
larını onlar koydular. Karşılıklı müzakere et
tiler, bu formülü buldular. Farmül iyi, kö
tü, za'fı var. Konuşalım mı, konuşmıyalım mı? 
Meydana çıksın mı, çıkmasın mı? Nereleri 
kuvvetli, nereleri zayıf? Dâvanın şu safhasında 
bunu didiklemek de, dâva bakımından fayda mı 
var; zarar mı var; ayrı dâva. Ama anlaşmalar 
Türk - Yunan Hükümetlerinin buldukları for
mülün bir muhassalası olarak ortaya çıkmış
tır. 

Sayın Yıldız buyurdular ki ; «1963 ten evvel 
memleket öyle buhranlar geçirdi ki ; Kıbrıs'a 
yeteri derecede ilgi gösterilemedi.» Biz bu ka
naati taşıdık ama genel görüşmelerde hem dâ
vaya yeni bir eleman katılmıyacağı, lehe unsur 
olmıyacağı için hem de şuracıkta bunu ifade 
etmekte bir fayda bulmadığımız için söylemiştik. 
Ama kusuru ne olursa olsun; ameli ne olursa 
olsun bu teşhis, doğrudur. Buhran patladıktan 
sonra uygulanan politikayı uygun bulduk Çün
kü, hukuk yolu idi, nizam yolu idi, meşru yol
du. Bunlar, hep muhterem Halk Partisi dostla
rımızın da. Sayın Yıldızımızın da, müdahale 
mevzuunu ortaya atmanın, müdafaası içine gir
menin tabiî bir neticesi gibi çıkıyor, karşımıza. 
Kimse niye o zaman müdahale etmedin, deme
den, Yıldız çıktı; «Eder; edemezlerdi; imkân 
yoktu.» dedi Halk Partisi «Johnson mektubu 
vardı, açıklansın.» dedi. Neden efendim? Biz 
bir şey demedik, bu işin, müdahale olmadığı için 
bozulduğunu iddia etmedik. Nedir bunlar; bir 
suçluluk telâşı mı var; vicdan azabı mı var? Ne
den bu tekaddüm? Neden bir tehalük bu mü
dahale hususu? Bir tarih, ipotezler üzerine 
vaz'edilir mi? Diplomaside, tarihte hipotez ko
namaz. Öyle olsa idi, hadi geri dönelim, yeni 
baştan vaz'edelim hâdiseleri. Acaba o tarihte 
müdahale olsa idi bu ne hale gelirdi? Bu bu
lunamaz. Ama meseleyi başka türlü vazedebi
liriz. O tarihte siz olsa idiniz ne yapabilirdi
niz ? Buna cevap verebiliriz. Buna cevap vere

bilecek sade biz değiliz. O tarihte müdahalenin 
hâdiseye yardımcı olduğu iddiasını, sadece biz
lerde bir siyasi heyet olarak değildir. Bir ni
zamı âlemde, bir beynelmilel âlemde, bir bey
nelmilel basında, bir cihan umumi efkârında. 
Henüz adada hiçbir kuvvet taazzuv etmemişken, 
henüz adada hiçbir tahkimat yapılmamışken, 
henüz müdahale hakkı böyle mıncıklanıp, mın
cıklanıp zedelenmemişken, o anda yapılacak bir 
müdahalenin, adada fiilî bir muvazene tesis 
edeceği, bir kuvvet muvazenesini ihdas edeceği 
fikrî inhisarımızda değil pek çok çevreler tara
fından paylaşılmıştır. Nasıl olur du, bilmiyo
rum. 

İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 
Amerika değil mi ? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGH. (Devamla) — Evet. Nasıl olurdu, 
bilmiyoruz. Belki daha fena olurdu. Ama bu
gün bunu münakaşa etmekte bugün buna mü
temadiyen; «Hayır olmazdı, olsaydı iyi olur
du.» demekte, dâvanın esası ile alâkası yoktur. 
Bizim kanaatimize göre; bir müdahale, bir 
baskın, neticeleri ile ölçülür. İş becerenindir. 
Olmaz, yüze göze bulaşır, facia olur, biter, 
oturur. Fiilî durumdur. Nüans buradadır. 

Sayın Erim'in, «Kimse müdahaleye değinme
den, bu konuyu orada bu hali ile vaz'etmesinin, 
esasen zannederim ki; müzakerelerin arzu et
mediğimiz mecrada yürütülmesinde büyük dahli 
oldu. Söylemedik, müdahale edilmediği için 
bu hale geldi demedik. Ayrı münakaşaları arz' 
ettim. Ipotez üzerine hüküm vaz'edilecek. Ol
maz. Yapılmamış bir kere bu.. (C. H. P. sıra
sından bir senatör:) 

C. H. P. Lİ BİR ÜYE — Siz soyuyorsunuz. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla 

— Siz söylemekte tekaddüm edersiniz: bendeni
zin izahatını zait mi buluyorsunuz ? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, izahatınızın çok 
süreceği muhakkak. Saat 19,30 da toplanmak 
üzere Birleşime bir saat ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,30 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 19,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

3. — GENEL GÖRÜŞME 

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

BAŞKAN — Kıbrıs mevzuundaki genel gö
rüşme bitmediği takdirde 8.1.1966 saat 14,00 te 
toplanılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmi^enler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
gil, buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Bursa) — Pek muhterem arkadaş
larım, inkıtaa uğrıyan maruzatıma bıraktığım 
yerden devam etmek istiyorum. 

Ada'ya müdahale meselesi üzerindeki fikirle
rin tartışılması konuşulmakta idi. Sayın Halk 
Partisi sözcüsü değerli arkadaşım Nüvit Yetkin '-
in de temas ettiği bu meseleye, ayrıca cevap ver
miş olmamak için, müsaade ederseniz bu konu et
rafındaki mülâhazalarımı topluca ikmal ederek 
başka bir mevzua geçeyim. Ârz ettiğim gibi mü
dahale vâki olmadığı tenkidleri; müdahale ihti
yacı hissedildiği ana münhasır olarak; hattâ ben
deniz tarafından bu kürsüden devrin Hükümeti
ne tevcih edilmişti. O devirde müdahale yapıl
sa idi; daha iyi netice alınacağı fikrinde olanla
rın da mevcut bulunduğunu arz etmiştim. Sayın 
Yıldız, beyanlarında hürmet ettiğim askerî bil
gilerine de istinadederek bu müdahalenin o zaman 
icrasına maddi imkân mevcudolmadığı fikrini sa
vunmuştur. Yalnız yüksek müsaadenize istina
den arz edeyim ki, beyanlarında bir çelişme de ol
du. O konunun daha ilerisinde, bir münasebet
le temas ettiği bir mevzuda Sayın Yüdız, Türk 
Ordusunun gücü elbette küçümsenemez, müdaha
leye her zaman kadirdir, bugün de, bu müdaha
leyi rahatça yapar buyurdular. Ada'da hiçbir 
kuvvet tahşit etmemiş iken, Ada gerek Yunanlı
lar tarafından gönderilen askerlerle, gerekse sa

yısı 45 bini bulan müis kuvvetleriyle dolu değil 
iken yapılmasına maddi imkân olmadığı iddia 
edilen bir müdahalenin, bugün dahi suhuletle ic
ra edilebileceği beyanı arasında nasıl bir bağ bu
lunacağını, bendeniz kestiremedim. Müdahale 
mevzuundaki mâruzâtım bilhassa şu noktalara 
inhisar eder: Bu genel görüşmenin farz ettiğim 
gayesi; Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan 
çıkan son karar karşısında izlenecek siyasette or
tak çözüm yolları bulmak, bu dâvada kuvvetli, 
mütesanit cephe teşkil etmek olduğuna ve bunu 
böyle anladığımıza göre; evvelce vâki olmamış bir 
müdahalenin bu safhada ve bu teferruat ile ten
kidinin yapılmasının ve onunla iştigal etmenin 
mevzu ile irtibatını zayıf bulmam noktasına ma
tuf idi. O nakta da sabittir. Şuna inanıyorum 
ki; rengi, teşekkül tarzı, koalisyon hüviyeti ne 
olursa olsun hiçbir Türk Hükümeti, Kıbrıs dâ
vasında millî menfaatler dışında bir karar almak 
veya kasdi bir ihmal içerisine girmek durumun
da değildir. Bu bakımdan hiçbir Hükümeti suç
lamak, o Hükümetleri bir muhasebeye tabi tut
mak bizim giriştiğimiz bir teşebbüs değildir. Sa
yın Yıldız bilâhara müdahalenin en müessir şek
li olan bombardımanın dahi yapıldığını söyledi. 
Bu zannediyorum ki, bizim iddialarımızı teyide-
den bir vakıadır. Müdahale mefhumunun şümu
lü içinde en geç mütalâa edilebilen bir bombar
dıman arzu edildiği takdirde, karar verildiği tak
dirde, mevcudolduğu iddia edilen barajların, en
gellerin, itirazların hiçbirisi kaale almmıyarak 
rahatça icrası mümkün olduğuna göre, ondan da
ha ayrı ve belki daha da hafif olan müdahale 
hâdiselerinin rahatlıkla icrasının mümkün oldu
ğu bu cihetle de tebeyyün ve tahakkuk ediyor de
mektir. 

Sayın Yıldız; biz dediler, buhran patladıktan 
sonra meseleyi tamamen hukukî veçhede tutan 
politikayı uygun bulduk. Doğrudur. Müdahale 
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hakkı hakikaten nazik bir mevzudur. Meşruiye
tine kendimizin değil, cihan umumi efkârının 
inanacağı bir durum tahaddüs etmeden icrası doğ
ru olmaz. Ancak, icrası mümkün olduğu devir
de yapılması halinde dâva yine hukuki veçhele
riyle takibe devam olunur. Fakat fiilî bir du
rum hâsıl olur ve muvazene teessüs eder. Yük
sek malûmunuzdur ki; muahedelerin müeyyide
leri bir muvazeneye dayanır. Bir muahede var
dır, taraflar kabullenmişlerdir, hükümlerine ria
yet ediyorlar, onda hukuki müeyyide de işler, 
muahede de işler. Bir muahede vardır, ama ta
raflardan biri muahede hükümlerine riajret eder, 
diğeri muahedeyi tanımam der. Muahede orta
dan kalkmaz ama işlemez. Evvelce mevcudolan 
hukukî muvazene bu sefer artık bir kuvvet mu
vazenesine inkılâbeder. Hukuk düzeni bozulmuş, 
kavinin arzusu hâkim olmuştur. Üüzerinde dur
duğumuz nokta bu. Bugün aleyhimize olan fiilî 
durum vaktiyle fırsat ve imkân olsa idi de mua
hedeler fiilî durum olarak da lehimizde muvaze
ne tesis etmiş olsa idi; şayanı tavsiye ve tercih 
olduğu kanaatini muhafaza etmekteyiz. Bu demek 
değildir ki; müdahale yapılmadığı için ortada 
suçlu ve kabahatli vardır. Bunun bu mânada 
tefsir edilmemesini bilhassa rica ederim. 

Benim, müdahale meselesini biz iddia etme
dik yolunda beyanlarım, meselenin şu safhasına 
ve genel görüşme ile ilgili cephesine matuftur. 
Yoksa bundan evvelki devrelerde müdahale hak
kının kullanılmaması dolayısiyle zamanında o hâ
diselere matuf tenkidlerimiz elbette ki, ayaktadır, 
mevcuttur. 

Sayın Yıldız bu konuyu incelendikten sonra, 
Kıbrıs meselesinin bir Türk - Yunan meselesi ol
duğuna temas ederek buyurdular ki; «Birleşmiş 
Milletlere göre bu ihtilâf iki bağımsız devletin, 
yani Kıbrıs ile Türkiye'nin ihtilâfı şeklinde mü
talâa ediliyor. Bu görüş yanlıştır. Bu bütün yön
leriyle bir Türk - Yunan meselesidir. Ve zanne
diyorum ki; bu iyi anlatılamadığı ve iyi vazedi-
lemediği içindir ki; biz dâvamıza kâfi taraftar 
bulamadık.» 

Sayın Yıldız'm, meselenin bir Türk - Yunan 
meselesi olduğu hakkındaki teşhislerinde tam bir 
beraberlik halindeyiz. Yalnız iyi anlatılamadı me
selesinde kendilerine şu ciheti arz etmek isterim; 
benim, Birleşmiş Milletlerde ikibuçuk saat tutan 
mâruzâtımda hâdiseyi bütün yönleri ile tahlil 

edip bu haddizatında bir Türk - Yunan mesele
sidir, yolunda bir neticeye varmam üzerine; Yu
nan Dışişleri Bakanı Çirimikos buna itirazda 
bulundu. «Neden bizi karıştırıyorsun, Birleşmiş 
Milletlerin eşit haklara sahip bir üyesi olan Kıb
rıs tam bağımsızlığını istiyor. Birleşmiş Millet
ler şartının anahükümlerine aykırı olarak kendi 
Andlaşmalarmda vâki kayıtları tanımıyor, sıyrı
lıyor. Sizin bu meseleyi bir Türk - Yunan mese
lesi yapmak istemenizden maksadınız yeniden bir 
Londra - Zürih yaratacaksınız, yine gelip be
nimle uyuşup ve mutabık kaldığımız bir prensibi 
Kıbrıs'a empoze ettirmek istiyeceksiniz. Bu bir 
taktiktir.» Biz dedik ki; «Londra - Zürih böyle 
mi oldu? ki, Londra ve Zürih'te bizimle beraber 
olup Kıbrıs'a siz tazyik icra ettiniz. O zaman id
dia ettiğiniz suçun şerikisiniz. Bu millet bağım
sız değildi, istiklâline kavuşurken dalma bastı
nız, taviz aldınız diyeceğiz. Siz de mi bağımsız 
değildiniz? Siz bağımsız devlet değil miydiniz, 
bu andlaşmalara hangi sıfatla imza koydunuz? 
dedik. «Karamanlis Hükümeti yapmış biz olsak 
yapmazdık.» dedi. Ve Türk - Yunan dâvası de
ğildir tezini kendisine göre, şimdi burada tefsir
den, kıymetli zamanlarınızı almamak için içtina-
bettiğım gerekçelerle müdafaa etti. Ona karşı bi
zim- beyanlarımız var ki, bu meseleyi Türk - Yu
nan dâvası yapmamızın mesnedini teşkil ediyor. 
Sayın Yıldız izin verirse bu beyanı tekrar etmek 
istiyorum : 

«Kıbrıs meselesi, 15 Aralıkta yaptığım konuş
mamda da geniş olarak belirttiğim üzere, Türk -
Yunan münasebetlerinin can alıcı bir unsurudur. 
İster hoşa gitsin, ister hoşa gitmesin bu ihtilâf, 
meselenin bu veçhesiyle ele alınmadan katiyen 
halledilemez. 1954 te Kıbrıs'ı istiyen Yunanistan 
değil mi idi? Bu meselenin ilk defa olarak 1954 te 
Genel Kurul gündemine alınmasını, Genel Kuru
lun Ada üzerinde kendi niyetlerini tasvibetmesi-
ni talebeden Yunanistan değil midir? Yine o 
zaman temsilcisinin ağzından, Kıbrıs'ın Yunanis
tan'ın ta kendisi olduğunu ilân eden siz, Yuna
nistan değil misiniz? Kıbrıs Devletini yaratan, 
Andlaşmaları imzalamış bulunmasına rağmen bu
gün hâlâ onun ilhakını istiyen Yunanistan değil 
midir? Ada'ya attığı pençeyi sağlamlaştırmak 
için oraya askerî birlikler gönderen ve bu kuvvet
ler vasıtası ile Türk Cemaatine karşı girişilen bü
tün gayriinsani hareketlere iştirak eden Yuna
nistan değil midir? Müsyö Çirimikos şimdi Kıb-
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rıs meselesinin Türk - Yunan münasebetlerini 
ilgilendirmediğini nasıl iddia ediyor? Yunanistan 
Türkiye'den sadece 40 mil uzaktaki Ada'ya büyük 
sayıda askerî birlikler çıkarmışken bu meselenin 
Türk - Yunan münasebetleri çerçevesi dışında ad
dedilmesini Türkiye'den nasıl istiyebilirf» Yu
nan Başbakan Yardımcısının beyanatında eno-
sisten, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakından bahset-
memeye hususi bir itina gösterdiği kimsenin gö
zünden kaçmadı. Bu tabiatiyle çok kurnazca bir 
taktiktir. Zira konuşmamda aynen zikrettiğim 
Yunan devlet makamlarınca yapılmış olan sayı
sız beyanları inkâr edemezdi. Kendi beyanlarını 
ve hepsinden fazla buraya gelmeden önce Lef-
koşa'da yapmış olduğu beyanı inkâr edemezdi. 
Mösyö Çirimikos, Lefkoşa'da Yunanistan tarafın
dan Kıbrıs'a gönderilen askerlere hitaben yaptı
ğı konuşmasının bir kısmında aynen şöyle söyle
miştir. - Metinden zikrediyorum - : 

«Vazifenizi tamamen müdriksiniz. Askerlik 
görevini yerine getirmekte alelade askerler olma
dığınızı biliyorsunuz. Her biriniz, burada bü
tün milletin bir müdafii, bir elçisisiniz. Her bi- ̂  
riniz görevi Kıbrıs'ta olsun, Yunanistan'da ol
sun, her Yunanlının kalbinde çarpan ana fikri 
yani, Kıbrıs'ın Yunanistan, Yunanistan'ın Kıb
rıs olduğu fikrini gerçekleştirmek için birer el
çisiniz.» Bütün bu beyanlarına ve Yunanistan'ın 
enosisi gerçekleştirmek için attığı bütün adımla
ra göz yumabilir miyiz? Şimdi Yunanistan'ın 
Kıbrıs meselesinde hiçbir dahli olmadığını söy-
liyebilir misiniz? Mesele, bu şekliyle ve bu haliyle 
Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna vaz'edilmiş, 
izah edilmiştir. Sayın Yıldız, mütaaddit kereler 
izah etmiş olmama rağmen; yine Sayın Nüvit 
Yetkin'in de iltihakı ile bu konu üzerine mutana-: 
diyen duruyor. Diyor ki; «Dışişleri Bakanı, çok 
büyük lâf yaptı; «Sen enosisten vazgeç, ben de 
taksimden vazgeçeyim» dedi diyor. Mecliste bü
tün açıklığı ile izah ettim. Sen enosisten vaz
geç, ben taksimden vazgeçeyim diye, Dışişleri Ba
kanınız tarafından Birleşmiş Milletler Genel Ku
ruluna götürülmüş bir teklif yapılmış bir solüs
yon yoktur. Bu konuya Yunan Dışişleri Bakanı
nın «Türkiye bizi megalo idea ile suçluyor, biz 
istilâcı bir devletmişiz. Biz müstemlekeci bir dev-
letmişiz. Bizim ne haddimize. Biz kim. Türkiye 
kim. Biz minimini bir devletiz. Kuvvetimiz belli, 
asıl istilâcı, Ada'nm yarısına göz diken ve bir 
parça koparmak instiyen Türkiye'dir» iddiası

na cevabolarak şu şekilde cevap verdim: «Çiri
mikos ve Kipriyanu uzun konuşarak Türkiye'yi 
taksim politikası izlemekle itham etmişlerdir. Tür
kiye Lefkoşa'da imzalanan Anlaşma ile Ada'nm 
taksimini talebetmekten vazgeçme taahhüdüne 
girmiştir. Bu taahhüdüne riayetkardır. Aynen 
bu anlaşmaya göre Yunanistan da enosisten vaz
geçmiştir. İşte Yunanistan'ın bu taahhüdünü ih
lâl etmesi vakıasıdır ki; bizi bugün Birleşmiş Mil
letlere getirmiş bulunuyor. Bugün Jamaika De
legesi müşahhas ve yapıcı bir telkinde bulundu. 
Tamamiyle iştirak ettiğim bu telkine uyuyoruz. 

. Türkiye şimdi şurada Ada'nm taksimine matuf 
bir politika istemiyeceğini taahhüde hazırdır. Yu
nanistan da Ada'da enosisin ebediyen takipçisi 
olmadığını bu Genel Kurulda söyliyebilecek mi
dir? Benim yaptığım beyanat budur. Bir solüs
yon olarak, sen enosisten vazgeçersin, ben de tak
simden vazgeçerim, ben taksim istiyorum, böyle 
bir beyan olmadı. Bunu kerat ile ve huzurunuz
da bütün vuzuhu ile tekrar ettim. Ama mü
temadiyen sen, ya enosis, ya taksim, dedin. Sen 
bu işi bozdun demekte ısrar edecekseniz ben 
de mütemadiyen öyle demeyip böyle dediğimi izah 
etmekte devam edeceğim. Sayın Yıldız, gitmeden 
evvel konu Meclislerde görüşülmedi, buyurdu
lar, 11 Kasımda güven oyu aldık. 17 Kasımda 
bendeniz gittim, Birleşmiş Milletlere... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Böyle bir 
şey demedim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABEİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Özür dilerim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Eski dış 
politika üzerine yaptığım konuşmada böyle söy
lemiştim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Özür dilerim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Dış poli
tikamızda bir değişiklik yoktur diye, dışişleri üze
rinde durdum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Buyurdular ki; dış 
politikamızda, bir değişiklik yoktur, diye Dışiş
leri Bakanı bir beyanda bulunuyor. Bu ashabı 
keyfe yaraşır. Kime yakışır? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Dış poli
tikamızda böyle söylenmiştir, dedim. Zatıâlinize 
söylemedim. Niye isnadediyorsunuz? 
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Katiyen, öyle anla
dım. Dış politikamızda hiçbir değişiklik yok id
diası ashabı beyfe yaraşır. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bu sizin 
için değildir, umumi olarak söyledim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Bendeniz şöyle anla
dım. Sayın Aybar'm Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda alman karar üzerine Türk siyasetinin 
artık yeni bir seçim ve tercih meselesine tabi tu
tulmasını iddia ettiği zaman ben kendilerine 
biz programımızla Meclis huzuruna çıktık, bu po
litikada bir değişiklik yapılması lüzumuna kaani 
değiliz demiştim. Bu beyanı da benim o beya
natımın bir tenkidi mânasına, hamlederek arz 
etmek istiyordum ki; dış politikamızda Sayın 
Yıldız'm haklı olarak işaret ettikleri noktalar ve 
değişiklik talepleri, demin de izah ettiğim gibi, 
hakikaten ele alınmıştır. Bir blokta olmak, o 
blokun dışındaki devletlerle ara bozma demek ol
madığı noktasında esaslı inkişaflara girişilmiş
tir. Bundan sonra Sayın Yıldız, bombardıman 
meselesinde Amerika'nın engelleme durumunu sa
vunur bir yola sapmanın uygun olmadığını söy
ledi. Ve bu bombardımanları önliyenleri kusur
suz gösterecek, kendilerini kusurlu sayacak hare
ketlerden kaçınmalıdır, buyurdular. Böyle bir 
davranışın beyanatımda hâkim olduğu kanaatin
de değilim. 

Sezar'm hakkı Sezar'm, Allah'ın hakkı Al
lah'ın. Kendileri de Washington'un bir beyanına 
atfen, «Bir millete aşırı derecede bağlanmak, bi
rinden aşırı derecede soğumak, o milleti esir kı
lar» vecizesini öne sürdüler. Ben de aynını düşü
nüyorum : Amerika bir işi kötü yapmışsa gayet 
rahat tenkid ederiz, iyi yapmışsa bu sefer iyi 
oldu deriz. Ama Birleşmiş Milletlerde bizi des
teklemiş, bizim beğenmediğimiz, aleyhimizde olan 
bir tasarıya katılmamış aleyhte oy kullanmış. O 
zaman dahi, sen ona bakma, bunun altında oyun 
vardır, ne yaparsa yapsın, bunun niyeti de bel
lidir, maksadı da bellidir, demek işte bir millete 
aşırı derecede aleyhte bağlı kalmak değil midir? 
İyi yaptığı zaman iyi yaptı deriz, kötü yaptığı 
zaman kötü yaptı deriz. Ama behemahal bizim 
aleyhimizde hareket edecek, bunu kabul etmi
yoruz. Ne yaparsa yapsın; böyle yapsın ama ben 
bilirim, yine benim aleyhimdesm, iddiasında bu

lunmakta bir fayda görmem. Benim beğenmedi
ğim tasarıya aleyhte oy verenlere Arnavutluk'a 
varıncaya kadar teşekkür edip, bunu tarsin edip 
Türkiye bu kararı i'zah ederken, Hükümet de bu 
kararı değerlendirirken Amerika da lehimizde 
oy vermiş, bundan memnunuz dediğimiz zaman; 
size tavsiye ederim, yabancıların müdafiiliğini' 
üzerinize almayın, diye söylenmez. Iran da ya
bancı bir devlet, Pakistan da yabancı bir dev
let. Bunları savunduğunuz zaman mesele yok. 
Amerika'yı savundunuz mu; onlara teşekkür 
caiz, fakat Amerika'ya karşı izharı memnuniyet 
etmeyiniz. Ederseniz, sizin de Amerika'yı savun
manızda kasıt ararız iddiası zannederim sağlam 
bir mantık mesnedine oturamamaktadır. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Asıl görüşü 
enosis olan bir memleketten bu beklenemez. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
işi mugalâtaya boğmamak lâzım. 

BAŞKAN — Sayın üyelerin müdahale etme
melerini rica ediyorum. Hele Meclisimizde bu
lunan milletvekillerinin katî surette müdahale 
etmemeleri1 icabeder. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muga
lâta sözünü tavzih etsin. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Açıklamaya hazırım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hatipler konuşma hakkına sa
hiptir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGlL (Devamla) — Bu kürsü muhterem 
hatiplere de açıktır. Benim beyanlarım karşı
sında mütalâalarını elbette gelip burada serd 
edeceklerdir. 

Sayın Yıldız, Assamblede, Genel Kurulda 
son alınan kararı, 4 Mart tarihli kararla eşit 
tutmanın büyük bir siyasi gaf olduğunu söyle
diler. Ben, iki karar arasındaki mukayeseyi 
Mecliste yaptım. Ve şu iddia için yaptım; deni
yor ki dedim, bu karar beklenmedik bir netice
dir. öyle değildir, ölü doğmuş bir karar, ama 
bir aileye bağlı, yani Birleşmiş Milletler bugü
ne kadar mütemadiyen Türk tezini destekliyen, 
Türk tezine tıpatıp ahenkli kararlar veriyordu 
da mintarafillâh bizim gittiğimizde mi böyle 
cephe alıp, tamamen ters bir karar almak yolu
na gittiler meselesini tetkik ederken arz ettim 
ki ; bundan evvel alınmış 4 Mart tarihli karar 
da muahedelerin yürürlükte olduğu kaydı ile 
bağdaşmıyan hususlar vardır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Yunanistan ve Kıb
rıs Rum idaresi istiklâllerini aldıkları günün er
tesi gününden itibaren çizdiği bir plânla meto-
dik hareket ederek bugünkü gayesine varmak 
için hazırlıkları yapmışlardır. Birleşmiş Millet
lere gönderdikleri delegeler gittiği günden itiba
ren, hattâ idarede Türk unsurlar da hâkim iken 
Birleşmiş Milletlerde bugünkü kararın tohumu
nu ekmek için, zeminini hazırlamak için plânlı 
gayretlere girişmişlerdir. Birleşmiş Milletlerde 
de mesele Güvenlik Konseyine her gidişte bir 
evvelkinden daha yeni bir eleman katan bir ka
rarı almak cehtine gitmişlerdir. 4 Mart tarihli 
Kararda muahedelerle telifi müşkül hususlar 
mevcuttur. Bunu bilmiyorum tekrar o noktaya 
gelip kararı okumak icabeder mi?.. 4 Mart ta
rihli Karar son karardaki gibi, 4 ncü paragrafı, 
2 nci maddenin 4 ncü paragrafı, yani hiçbir 
devletin diğer devletin işlerine müdahale etme
mesi unsurunu taşımaktadır. 4 Mart tarihli Ka
rar bütünüyle Kıbrıs halkının diyerek Kıbrıs'
ta cemaatlerden ziyade bir bütün mevcudoldu-
ğu yolunda Yunanistan ve Kıbrıs tezinin ham
le hamle ilerletilmiş izlerini elde ettiği netice
leri taşımaktadır. Ondan sonra çıkan kararlar 
dahi hepsinde derece derece tezayüdederek 
Adaya bombardıman yapılmaması, Ada üzerin
de uçuş yapılmaması gibi elemanlar ve hüküm
ler ihtiva etmektedir. Üstelik bu kararlar Bir
leşmiş Milletlerde Genel Kurul gibi tavsiye ma
hiyetinde değildir. Güvenlik Kurulunun kararı 
halinde çıkmışlardır. Sayın Yıldız'a şu ciheti 
arz etmek istiyorum; mütemadiyen tarihte gö
rülmemiş bir yenilgidir, bu karar, bunu istihsal 
eden sizlersiniz, buyuruyorlar. Yine kendileri 
bu kararı tavsif ederken; her türlü müeyyide
den mahrum, tatbik kabiliyeti olmıyan Birleş
miş Milletler şartına aykırı, hukuk kaideleri 
dışında bir karar olduğunu tasdik buyuruyor
lar. Ayrıca Birleşmiş Milletlerde 100 kişi müs
tenkif kalsa, 2 kişi aleyhte, 7 kişi lehte oy verse 
karar çıkar. Mahiyeti bu, mekanizma bu. Bu
yurdular ki, çok garip bir neticedir, hani nasıl 
bu. hayret ediyoruz, bu kadar berbat bir kararı 
da başarı diye müdafaa ettiler. Bizim görüşü
mü/den hiçbir unsuru ihtiva etmiyen, tamamen 
Yunanlıların ve Kıbrıs rum idarecilerinin ka
leme aldıkları bir müsveddenin karar haline ge
lişini başarı diye iddia edebilmek için ne kadar 

akıl ve fikirden ve iz'andan mahrum olmak 
icabeder. Bendenizin, kararın olumlu cepheleri 
vardır hususundaki kasdım şu noktaya matuf 
idi. Birleşmiş Milletler bir tarafın reddettiği 
tek tarafın görüşüne istinadeden bir kararı ka
rar haline getirmekten bir gelenek halinde çe
kinirler. Bu husus Millet Meclisinde tafsil edildi 
ve mütaaddit defalar bilhassa mesailerini şük
ranla kaydettiğim Arap devletleri tarafından 
toplantılar yapıldı, her iki tarafın görüşü üze
rinde bir mutabakat temini için çalışıldı. Gün
lerce uğraşıldı. Bu mesaiye Bolivya da katıldı. 
Bunlar neden akamete uğradı? Şimdi benim 
eiiıi.de. Buna razı mısınız diye teklif edilmiş tas
laklar vardır, çoktur. Bunları okumak istemi
yorum, Sayın Yıldız'a bilâhara arz edeceğim. 
Bunların içinde bir tanesi şu tekliftir : «Biz 32 
ler karar tasarısı teklifini geri çekelim, sizin 
benimsediğiniz karar teklifini hep beraber ka
rar hailne getirelim. Ancak müsaade ederseniz 
buna bir paragraf ilâve edelim. O paragrafı 
bulmaya çalışacağım. O paragraf şu idi; yani 
huzurunuza 4 lü karar tasarısı, Galo Plaza ra
poru, azınlık hakları, Kahire Konferansından 
âri olarak kendi metni içinde şu paragrafla ge
lecekti : Bütün üye devletlerden Birleşmiş Mil
letler yasası, özellikle yasanın 2 nci maddesinin 
1 nci ve 4 ncü paragrafları gereğince yüklen
dikleri taahhütlere uygun olarak Kıbrıs Cum
huriyetinin egemenlik, bütünlük, bağimsizlık ve 
toprak bütünlüğüne saygı göstermelerini ve ona 
karşı her türlü müdahaleden kaçınmalarını ta-
lebeder. Biz dedik ki; bu yumuşak bir teklif, 
ama iki eleman var üzerinde, kabul edemeyiz. 
Birisi şuradaki birlik lâfı, Adada üniteler yok, 
cemaatler var. Bunu lütfen çıkarınız. İkincisi, 
biz Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenliğine, bağım
sızlığına, toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi 
ve mücadele etme keyfiyetini kabul etmiyece-
ğiz. Çünkü, zaten kefiliz. Bu iş için onlara te
minat vermişiz. Ama siz ne yazmışsınız? Ve ona 
karşı, Kıbrıs'a karşı her türlü müdahaleden sa
kınmayı koymuşsunuz. Benim muahedelerle mü
dahale hakkım var. 

Takdir buyurursunuz ki, bu görüşmeler de 
bütün devletler, 117 devlet, anlaştılar mı?.. Ha
yır. Niye anlaşmamıştır? Birlik dediler; öbür 
taraf cemaatte ısrar ediyor. Biz dedik ki ; 
4 Mart tarihli karar gibi hem Kıbrıs'ta, hem 
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Lefkoşa'da ve hem de Ankara'da bayram yapı
lan bir karar almak istemedik. Kuvvetli hükü
metlerin yaptığını yaptık. 4 Mart tarihli Ka
rar hakkında Senatoda ve Millet Meclisinde res
men Hükümet bu karar Türk görüşünü geniş 
ölçüde tatmin eder diye beyanda bulunmuştur. 
Ama hususi şekilde karar hakkındaki kanaatini 
siyasi hezimet diye ifade etmiştir. Biz muayyen 
prensipleri müdafaa için gittik ve bunun dışın
daki bir karara katılmadık. İştirakimiz yok ve 
Türkiye'nin muayyen noktalarda ne derece has
sas olduğu bu karşılıklı teliflere yanaşmadığı
mız zaman öbür devletlerce ne noktalara itiraz 
ettiğimiz, hangi noktalarda direndiğimin anla
şılmak suretiyle Hükümetimizin davranışı, azmi 
ve görüşü belli oldu, bunlar da yaradı, dedik. 
Başarı değil. Hezimeti zafer yapma iti'/adına 
biz sahip değiliz. (A. P. sıralarından bravo ses
leri) Onun için pek Sayın Yıldız'dan istirham 
ederim, yenilgisini övüyor töhmetinden beni ha
lâs etsin. Karar, Türk görüşünden hiçbir unsur 
taşımıyor. Reddetmişiz, katılmamışız, katılma
dığımız için belli - başlı Birleşmiş Milletler üye 
devletleri karar dışı bırakmışız, görüşümüzü de 
bildirmişiz. Ama yüzde yüz bizim unsurları
mızın dışında bir karar. 

Sayın Yıldız yine mektupların açıklanması 
meselesine de temas buyurdular. Pek muhte
rem arkadaşlarım, evvelâ şu cihette tenvir et
mek isterim. Mektubu yazan biz değilk, alan 
biz değiliz. Ne böyle bir mektubu almaya sebe
biyet verecek bir vaziyet ihdas ettik, ne de mu
hatabı olduk. Bizim bunu savunmakta bir 
nef'imiz kabili tasavvur değildir. Peki mektup 
neden açıklanmıyor? Evvelâ mektubun açık
lanmadığı iddiası kanaatnmizce yersizdir. Mep-
tup muhteva ve meal itibariyle ve bâzı arka
daşlarımızın himmetiyle cümle âlemin malûmu 
olmuştur. Cümleleri, tarzı tahriri ve üslûbu 
mahfi kaldı. Muhtemeldir ki; bu üVûp müca-
mele dışındadır. Muhtemeldir ki, şu veva bu 
mânayı taşır. Kendi zamanı idarelerinde mek
tubu çok gizli celsede okutup, haklı olarak, 
bir vesika mahiyetini, bir sulh hüviyetini mu
hafaza edip sorumsuz hale gelince mektubu 
açıkbyalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Yıklız'm men-
subolduğu birlik bu memlekette gayet nâzik an
larda idareye el koymuştur. Kararlar vermiş

tir. O devrin icaplarına göre o devrin şartları
na göre kararlar almışlardır. Onlar da bugün
kü yasama organının hüviyetinde idiler. O Ana
yasa onlara bu hakkı vermişti. Biz, bugün o 
devrin sorumsuzluğu dışında karar alıp haydin 
bakalım şu zabıtları bir açıklıyalım derbek iyi 
eder miyiz? Bunun başka cephesi de var. Bir 
mücamcle kaidesi var. Bu seviyede cereyan 
eden ve gizli kalması icabedan yazışmalar ilgili
lerin muvafakati olmadıkça açıklanamaz. Bu 
ihlâl edildiği takdirde Türkiye'nin bu mücamele 
dışında hiçbir gizlilik kaydı tanımadan bütün 
vesikaları geleneklere uymadan neşreder bir 
Devlet sıfatını iktisabetmesi halinde hakikaten 
bu kabîl gizli muhaberelerin yapılması icabet-
tiği anda alâkalılarda bir tereddüdün doğup 
uyanmasına sebebiyet veremez mi?' Belki bu 
tahrik ile Önlenmesi kabil bir hâdise, mücerret 
bu mahzur yüzünden vehamete gitmek mi? 
Bizim zamanı idaremize taallûk etmiyen ve me
suliyetimiz dışında olan bir hâdisede mukaveme-
ınizi zaıfımıza değil Devlet saygısına. Devlet 
bekasına, Hükümetin ketumiyetindeki itinamı
za hamlctseler belki daha çok memnun olaca
ğız. 

Sayın Yıldız, bu konulara değindikten sonra, 
Yunanistan'la ilişkin politikamız üzerine eğildi 
vo bâzı kesin teşhisler koydu. Bu devlet; komşu 
ama kinle doludur, düşmanlıkla doludur; reviz
yon yapalım bu münasebetleri. Evvelâ bu kesin 
iddiaları zamanı idarelerinde Yunanistan'a koy
dukları teşhisle pek uygun değildir. O zaman bu
yurdular ki, Yunanistan'da bazan devlet gibi ha
reket eder. Orada da bazan devlet adamları bu
lunur. O halde bu bir ümittir. Demek ki, bu dev
let zaman zaman devlet haline gelebiliyor. Za
man zaman devlet adamlarına mâlik olabiliyor. 
O itibarla, acaba tamamen iştirak ettiğimiz 
megaloidealarma, kendi hislerine rağmen onları 
bir his meselesi yapıp cezri hareket etmemiz mi 
lâzımdır? Ama, şu noktada kendisi ile berabe
rim. îş öyle safhaya geldi ki, ve öyle bir, inki
şaf gösteriyor ki, Türk - Yunan münasebetleri
nin gözden geçirilmesine ve bugünkü şartlara 
uygun bir veçheye götürülmesine ciddî şekilde 
ihtiyaç vardır ve bunun hazırlıkları da mevcut
tur. Bu megaloidea meselesi.. Her devlet kendi 
gençliğine bir ideal vermek için, kendi iç yığı
nını ayakta tutmak için birtakım hayaller ku
rar. Kurar ama bu hayaller hayal kurulan dev-
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letin de gücüne bağlı kalır. Türkiye birliğini, 
beraberliğini, gücünü muhafaza ettiği müddetçe 
Yunan megaloideası bir hayal, bir rüyadan öte
ye geçemiyecektir. 

Kilisenin ihanetine temas buyurdular. Pat
rikhanenin faaliyeti hakkında gerçekçi teşhis
ler koydular. Doğrudur. Ama dinî müesseselere 
saygı göstermek bütün dünyanın üzerinde has
sas olarak durduğu bir konudur. ~Washmgton'-
daki camimize hor bakılsa, keder gelse Türki
ye'de Johnson'un mektubundan büyük tepki ya
pacağına şüphe yoktur. Müsaade buyurun ikma
li maruzata fırsatı verirseniz, ben de fikirlerimi 
izah eedbilirim. Türkiye Batı blokunun müslü-
man bir devleti oiarak ve tarihten gelen izleri, 
ehlisalip harblerini, onların inikaslarını da dü
şünerek her Türk Hükümetinin bugüne kadar 
gösterdiği hassasiyet ve itinayı göstermeye mec
burdur. Ben demiyorum ki ; Patrikhane masum 
bir müessesedir,. Sayın Yıldız'ı teyiden tarih
ten misal vermek isterim. Yıl 1657 Köprülü sa
darette. Bir aralık başlarına dolama ve fes giye
rek ümmeti muhammede zarar ihraz eden eşki-
yalar türemiş. Kökünü arıyorlar. Bunların pat
rikhanede yeniçeri kıyafetine tebdil ederek or
taya salman Rum şakileri olduğu ortaya çıkı
yor. Patrikhane basılıyor ve bu dolamalar, fes
ler, yeniçeri kıyafetleri ele geçiriliyor. Bu ka
darla kalmıyor. Devrin patriği Partamios'un 
ihanet içinde olduğu Köprülü tarafından tesbit 
ediliyor. Naima tarihi kendi üslûbu içinde bu 
hâdiseyi pek güzel canlandırmıştır. O devrin 
patriği Eflâk Vayvodasma, Türklerin zayıfla
dığını, harekete geçmek zamanı geldiğini bildi
ren bir vesika yollamış ve bu vesika ele geçmiş
tir. O patrik Parmakkapı'da idam edilmiştir. 
Naima bu hâdiseyi anlatırken üslûbundaki ince
liğini ifade etmek için müsaade ederseniz aynen 
okuyayım. 

«Melunun kâğıdında olan maznun bu ki ; 
müddeti devr-i islâm tamam olmaya az kalmış
tır. Velvelei din-i isevi tekrar âlemgir olacak
tır. Ana göre tedarikde olasız. Angarip cümle 
vilâyetler mesihiler eline girip eshabı salibi na-
kus tamamen memâlike mâlik olsalar gerektir.» 

O devirden bu yana, dört asır geçmiş ama 
müddeti devri islâm tamam olmadı. Cümle vi
lâyetler de mesihiler eline girmedi. Fakat ocak 
aynı ocaktır. Ancak ecdadımızın hareketlerinde 

dikkat edeceğimiz noktalar var. Osmanlı İmpa
ratorluğundan beri patrikhaneye imtiyazlı bir 
yabancı müessese gözüyle değil de, Türk'le
rin insan haklarına, din hürriyetine, bünyesin
de yaşıyan azınlıklara hiç de mecbur olmadan 
bahşettiği hakların, âlicenaplığın küçük 'bir ör
neğini teşkil eden bir sembol, bir ruhani Türk 
müessesesi diye bakılmıştır. Kendi kanunlarımıza 
tabidir. Mensupları Türk tebasıdır. Gün olmuş
tur, ihanet etmişlerdir. Türk tebasmdan birinin 
vatan' haini çıkması halinde yapacak muamele 
tatbik edilmiştir' asılmıştır. Gün olmuş, nizamın 
dışına çıkmış olanlara kanunların gereği yapıl
mıştır. Fakat şartların değişmesi halinde bu ka
dar sabıra, müsamahaya rağmen kantarın topu 
kaçarsa icabı elbetteki, yapılacaktır. 

Sayın Ürgüplü'nün dediği gibi diplomasi ile 
hissiyatları ayırmak lâzımdır. Bizim inandığı
mız, doğru 'bulduğumuz her şeye bütün dün
yanın, cihan efkârının aynı gözle baktığını ka
bul etmek hatalı yoldur. Büyük hâdiselere, dün
ya kamu oyunun temayüllerine uygun çareleri
ni bulmak, isabetli olur. Bizden evvelki Hükü
metlerde olduğu gibi bizim de bu lâzimeye has
sasiyetle riayet etmemiz zarureti vardır. Sayın 
Yıldız'm bunu takdir edeceğine inanırım. Her 
işin başı döner dolaşır, Türk Hükümetinin güç
lü ve itibarlı olmasına dayanır. Kanuni zama
nında Türkler devletleri devirdiler, dünya hari
tasını değiştirdiler. O zaman • Patrikhane mese
lesini halletmek bir dâva mı idi? uzaklara git
meye ne hacet. İkinci Cihan Harbinin öyle de
virleri 'oldu ki, dünya birebirine girdi. Yuna
nistan haritai âlemden silinmiş. Patrikhaneyi 
savunacak devletlerin hepsi can kaygusuna 
düşmüş. O devirde, başındaki İmparatoru, ha
lifeyi bir gecede hudut dışına koyma kudretini 
göstermişti. İstese bunu da halledemez miydi? 
Sebep mi yoktu? Ama, bunlar yapılmadı ise, 
hepsi Türk Hükümetinin prestiji, itibarı ve mil
lî menfaatleri için yapılmamıştır. Fakat günün 
birinde bu tesamüh, millî menfaatlerle çeliştiği 
zaman, o ana geldiği zaman elbetteki, herşey 
yapılır. Bizim temennimiz Kıforıs ihtilâfının 
buralara kadar nüfuz edecek bir seviyeye inme
den bir hal çaresine kavuşmuş olmasıdır. 

Genel politikamıza temas buyurdu. Ameri
ka - Rusya ilişkilerine işaret buyurdu. Hakika
ten Amerika ile eşit haklara haysiyetli, itibarlı 
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bir dostluğun bozulması için sebep yoktur. Bu
nun dışındaki davranışları -takalbbül etmek için 
hiç sebep yok. 

Rusya'nın İçişlerine âdemi müdahale, eşitlik 
prensipleri içinde iyi komşuluk münasebetleri
mizin inkişafını ne derece samimiyetle arzu et
tiğimizi programımızda zikrettik. Bu büyük 
komşu ile münasebetlerimizin gün geçtikçe in
kişafı da samimî arzumuzdur. 

NATO'dan ayrılmamalıyız yolundaki ikaz 
ve beyanları paylaştığımız fikir ve NATO'nun 
bir lider, bir drektuar hüviveti içine girmeme
si yolundaki ikazları; göze aldığımız, dikkatle 
göz önünde bulundurduğumuz, bulunduracağı
mız ve bu ihtimaller karşısında direneceğimiz 
unsurlardır. Dünya üçüncü devletleri ile ilişki 
kurma yolundaki ikazları programımızda da 
tekabbül ettiğimiz çok kıymetli bir tavsiyedir. 
Hakikaten dünya istiklâllerine yeni kavuşmuş 
devletlerle, çok yeni bir nizama girmenin eşi
ğindedir. Hattâ değişmez, nassı kati sandığımız 
hukuku düvel kaideleri yeni çıkan devletlerin 
temayül ve telâkkilerine uygun mecralara ister 
istemez sürüklenmektedirler. 

«Bir blokta olmak, blok dışı devletlere sırt 
çevirmek mânasına alınmamalıdır» görüşü, 
paylaştığımız görüştür. 

Sayın Yıldız, Amerika Dışişleri Bakanı Yar
dımcısının zannederim, Sayın Ulay tarafından 
gündem dışı bir konuşmaya mevzu teşkil eden 
(beyanları karşısında bir tepkisi olup olmadığını 
sual buyurdular. Hâdise gazete malûmatı halin
de elimizdedir. 

Derhal bu konuda geniş tafsilât verilmesini 
ve hakiki metnin gönderilmesini istedik, mev
zua el atmış bulunuyoruz, neticesini belki bir 
gündem dışı konuşma ile Yüce Senatoya arz et
mem mümkün olacaktır. 

NATO'dan bir kısım kuvvetleri geri çeke
rek özel bir kuvvet teşkili yolundaki beyanla
rını, bütün kuvvetlerimizin NATO emrinde ol
madığı, NATO dışı kuvvetlerimizin bulunduğu, 
NATO'ya tahsis edilmiş kuvvetlerimizin de 
NATO rızası haricinde millî gayelere tahsis 
edilemiyeceği mânasına alınmama kaydiyle ce
vaplandırmak isterim. Bu konu teknik bir ko
nu olduğu için alâkalı servisin hazırladığı uzun 
tafsilâtlı bir izahat vardır. Ama Yüksek Heye
tinizi fazla işgal etmemek için bu kadarlrk mâ
ruzâtla iktifa ediyorum. 

Arap devletleri ile ilişkilerimize hususi bir 
ehemmiyet atfedilmiştir. Bu münasebet düne 
nazaran bugün son derece ileri bir safhaya gel
miştir. Bu inkişafın günden güne çoğaltılması 
için her türlü tedbir alınmış ve alınmaktadır. 
Zannediyorum ki, Sayın Yıldız'm görüşlerini, 
suallerini değinebildiğim kadarı ile cevaplan
dırmış bulunuyorum. 

Sayın Âmil Artus'un Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunun son kararını bizim açımızdan 
ıbize muvazi olarak değerlendiren tahlilleri ha
kikaten memnuniyet vericidir. Asya - Afrika 
devletlerine tezimizi lâyıkiyle anlatamadığımız 
yolundaki işaretleri, zannediyorum ki, Birleş
miş Milletlerde cereyan eden müzakerelere has 
Ibir görüş olmasa gerektir. Çünkü bu müzakere
lerin pek çok safhasında Birleşmiş Milletlerde 
delegelerin müzakerenin cereyan tarzına ve 
'oradan edindikleri intibaa göre rey kullandık
ları hissini veren beyanlara sık sık rasladık. 

Şu ciheti arz edeyim 'ki. Birleşmiş Milletler-
deki delegeler meselenin esasından ziyade her 
hangi bir prosedüral oy'a dahi öncelik mesele
sine ne rey verelim, bu kararın değişiklik öner
geleriyle beraber teklife ne rey verelim hususu
nu dahi devletlerinden istizan ederek kararlaş
tırmaktadırlar. Bu itibarla delegeler devletleri
nin takibettikleri, çizdikleri siyasetin icra vası
talarıdır. 

Asya - Afrika milletlerine tezimizin anlatıl
ması cehti, bizden evvelki Hükümetlerce yapıl
mıştır. Gayret sarf edilmiştir, ama maddi imkân
larla mahduttur. 

Türk Dışişlerinin bugün her yerde teşkilât 
kuramamış olmasını bir noksan diye kabul ede
riz. Afrika devletleri içerisinde pek mahdut yer
lerde elçiliklerimiz vardır. Bu noksanı telâfi için 
Yüce Meclislerinizin son zamanlarda Dışişleri 
bütçesini kâfi derecede teçhiz ederek hepimizin 
ortak temennimiz olan bu ilişkilerin çoğaltılması 
yolundaki gayretlerin azaltılmamasma şahsan 
teşkilât olarak bütün kuvvetimle iştirak ederim. 
Sayın Artus Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
nun son kararı muvacehesinde Kıbrıs Rum ida
recilerinin bâzı yeni hareketlere teşebbüs etmele
ri ihtimalini öne sürerek onlar karşısında ted
bir alınıp, alınmadığını sordular. Alınmaktadır 
ve kendi tavsiyeleri gibi sürprizlerden kaçınmak, 
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her hâdiseye ânında, en uygun hareket tarzını 
tatbik edebilmek için Güvenlik Kurulu ile de te
mas etmek suretiyle tedbirler alınmış ve alınma
sına devam edilecektir. 

Sayın Artus'un son temennisi olan, hâdiseler
de muhalefetle sıkı bir işbirliği, esasen bizim 
her hususta, sade Kıbrıs mevzuunda değil, her 
hususta itina gösterdiğimiz bir keyfiyettir. Ve 
buna ciddî şekilde itina göstereceğiz. 

Sayın Ürgüplü'ye sadece 10 aylık iktidar dâ
vasını teşrih etme hususunda görüşümüze muva
zi fikirlerinden dolayı teşekkür edeceğim. Diğer 
mütalâaları kendi zamanı idarelerine ait tevcih 
edilmiş suallerin veya öne sürülmüş fikirlerin 
bir cevabı olmuştur. Konuşmaları yapıcı ve var
mak istediğimiz gayeye uygun olduğu için el
bette ki, memnuniyet uyandırdı. 

Şimdi kıymetli arkadaşım Sayın Nüvit Yet-
•kin'in öne sürdüğü fikir ve mütalâalara geliyo
rum : Ancak bu mütalâalarda öne sürülen pek 
çok hususlar Sayın Yıldız'in fikirleriyle tetabuk 
halinde olduğu için o vesile ile cevap verdiğim 
kısımlarına, burada tekrar temas etmiyeceğim. 

Kendileri evvelâ Kıbrıs dâvasını büyük bir 
iyi yürekle getirdiklerini fakat, Adalet Partisi 
sözcüsünün Millet Meclisindeki beyanları ile ar
zu edilmiyen bir istikamet aldığını ifade buyur
dular. Hattâ buna zamimeteıı seçimlerde de bu 
konunun istismar edildiğine işaret buyurdular. 
Kendilerine şunu arz edeyim ki. konunun istis
mar edilmemesine, Hükümet olarak, iktidar ola
rak tarafımızdan âzami gayret sarf edilmiştir, 
edilmektedir, edilecektir. Bir iç politikası mev
zuu dışına çıkarmak bu konunun sorumluluğunu 
yüklenmiş Hükümet için dâvasını başarıya ulaş
tırmak vazifesi ile tavzif edilmiş bir siyasi he
yet için herşeyden evvel en başta tutulacak bir 
gaye bir hedef olması gayet tabiîdir. 

Sayın Yetkin, karar hakkında teşhislerimizde 
öbür Mecliste olduğu gibi tamamen tetabuk ha
linde bulunan kararın hukukî niteliği itibariyle 
tatbik kabiliyeti olmıyan yetki dışı, hukuk dışı 
bir karar telâkki etmesine rağmen bu mahiyeti 
ile ağır darbe fikrinde ısrar eden mütalâalarına 
karşı Sayın Yıldız'a evvelce aynı fikrin öne sü
rülmesi muvacehesinde verdiğim cevabı tekrar 
etmekle iktifa edeceğim. 

Sayın Nüvit Yetkin bu kararın istihsalinde 
Afrika devletlerine gerekli itinayı göstermedi

ğimiz için karşımızda onları topluca gördüğü
müz yolunda bir işarette bulundular. Ve buna 
da 10 aylık kendilerinin iktidar dışı bulunduk
ları müddet zarfında Asya - Afrika devletlerine 
vadedilmiş olan bursların, vadedilmiş olan zi
yaretlerin yapılmamasmdan doğan inkisarın 
âmil olması ihtimalini ifade ettiler. Şuracıkta 
müsaadenizle bir noktaya temas etmek istiyorum. 
Kıbrıs dâvası, Afrikalı devletler yönünden burs 
verildiği veya davet yapıldığı takdirde bu taviz
lerle hedef değiştirecek bir mahiyette * değildir. 
Mesele esaslı bir prensip meselesidir. Kerratla 
arz ettim; istiklâllerine yeni kavuşmuş devletler, 
hepsi Kıbrıs meselesinin müzakeresinde kendi 
geleceklerini seyrediyorlar, hepsi istiklâle kavu
şurken bir muahede imzalamışlar. Bunun bâzı 
şartlarını şimdiden ihlâl içindedirler. Durumu 
değiştirmemenin gayretine girmişlerdir. Hepsi 
bizim üzerine bastığımız cemaat tezinin tam kar-
şısmdadırlar. Tesadüfi çizilmiş, veya ekonomik 
çizilmiş hudutlarda dili ayrı, dini ayrı çok ayrı 
bir halita olarak yaşamaktadırlar. Biz Kıbrıs'ta 
iki cemaatin mevcudiyetini iddia ve bu tezi tes
cil ettirdiğimiz takdirde yarın kendi dâvaların
da, kendi işlerinin 5 cemaat, 7 cemaat haline in-
kılâbedeceğinin şimdiden endişesi içindedirler. 
Kıbrıs meselesine bizim baktığımız açıdan baka
caklarını sabit farz ederek herkesin bu dâvayı 
bu açıdan mütalâa edeceğini kabul ve bütün 
müddeiyatımızı bu tez üstüne istinadettirmek-
te, zannederim, hata vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bir ciheti izah etmek 
isterim: En çok muahedeler üzerinde duruyoruz. 
Bakınız muahedeler hakkında telâkki nedir: Şöy
le bir hava ile karşılaşıyorsunuz. Birleşmiş Mil
letler Dünya Parlâmentosu, dünya vazn kanunu
dur. Burada ittifak edilen kanaat, müstakbel 
dünya nizamıdır. Muahedelerin altındaki imza 
değil, muhtevası mühimdir. Nasıl bir insan me
deni haklarından arzusu ile feragat edemezse, 
bir devlet de devlet olmanın haklarından, imza 
ettim diye, fariğ olamaz. Devlete müdahale ol
maz, devletin birinci sınıfı, ikinci sınıfı olmaz, 
bağımsız devlet burada başka türlü, orada baş
ka türlü olmaz. Binaenaleyh bu zihniyetin mü
dafii ve bu zihniyetin sahibi olarak çıkmış bir 
heyeti siyasiyeyi burs vermediniz de kaybettiniz, 
daveti yerine getirmediğiniz için, karşınızda 
blok yaptınız ithamı, veya zannı altında bırak-
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mak, zannederim ki, bir kusur aramak ihtiyacı
nın ifadesi değilse, hatalı bir görüştür. 

NATO heyetleri prosedüral bir karar alma
nın içine girmediler mi, buyurdular. Girdiler. 

NATO devletlerinin aldığı karar var. Türk 
tezi aleyhindeki kararı desteklemıyeceğiz. Bu 
aleyhinde rey vereceğiz demek değildir. Prose
düral bir kararı kabul edeceğiz, yani öyle bir 
'karar olacak ki, içinde hiçbir eleman olmasın. 
Hiçbir fikir getirmesin. Güvenlik Konseyi bu 
ihtilâf ile meşgul oluyor. Birleşmiş Milletlere 
gelirse biz tavsiye ederiz. 

İki devletsiniz, Yunanistan'ın da, Türkiye'nin 
de ilişiği var, bunu sulhu selâmet içinde ara
bulucu vasıtasiyle hallediniz. Ama iki cemaat 
teklifini de koymayınız. Muahedeler meridir, 
demeyiniz. Mer'i değildir, onu da demeyin, azın
lıktır, onu da demeyin. Hiçbir elemanı ihtiva 
etmiyen bir prosedürel karar veriniz. Biz böyle 
bir prosedüre], kararın nasıl yukarıya gitme
diğini, gidilmesine nasıl engel olduğunu hikâye 
ettik. Ama deniyor ki, efendim, neye mâni 
olmadınız? İnsaf edin. 117 devletin hareket 
trzmı bendenizden sormak, beni 117 devletin şu 
veya bu şekilde hareketinin mesul ve muhatabı 
addetmek, Birleşmiş Milletler İçtüzüğünün şu 
veya bu şekilde işlenmesinin neden önüne ge
çilmediğini. bir heyetten istizah etmek zannedi
yorum ki, bendenizi fazla kuvvetli ve fazla muk
tedir hayal etmenizin bir ifadesi olsa gerek. 
(Alkışlar) 

Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu 
Gelir de adli ilâhi sorar Ömer'den onu. (Gü

lüşmeler) 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

İkna etmesi lâzımdı. 
BAŞKAN — Sayın hatibe müdahale etmeyi

niz rica ederim. Bu arada bize de dokunuyor
sunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Sayın Nüvit Yetkin 
4 Mart tarihli Kararın Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunda alman son kararlarla mukayese
sini yaparken, bendenizi muhatap tuttu ve teşbih
te hata olmaz, diye alınmadım. Makarios gibi tef
sir etmeyin, şu kararı dedi. Bendenizin kararı Ma
karios gibi anlamada bir fayda yoktur. Ama, ka
rar, bünyesi itibariyle iki taraflı anlaşılmaya 
müsait bir karardır. Bu kararı tahlil ederken, 

sayın hatip de işaret etti ve ısrar üzerine oku
duğu açıklamada, müdahaleden meneden, dör
düncü paragrafın hükümlerimi gördük. Muahe
delerin dışı bir kayıt. Ben denizin bu mukaye
sem; iyi kötü mukayesesi değildir. Demin bil-
münasebe karar hakkındaki mütalâamı arz 
ederken de söyledim. Bir tarafta bizim iltihak 
ettiğimiz, iltihak etmememizi temenni jderim, 
iltihak ettiğimiz ama muahedeler dışı eleman
ları ihtiva eden iltihak ettiğimiz için de bizi 
ilzam eden bir karar vardır. Bir tarafta o kara
rın dışında kayıtları ihtiva eden, ama kendimizi 
ilzam etmekten kurtardığımız ve bu cehdimizle 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda birçok dev
letleri karar dışında bıraktığımız bir karar var
dır. ' Bir haklı tarafları var. Sizin karar bizim 
karar diye buyurdular. Benim bu ifademi ha
kikaten kararlarda bir aidiyet cihetiyle de^il, 
sürcü lisan olarak kabul buyurun, 4 Mart tarihli 
Kararı son karar, demek uzun geliyor. Bu tarif 
daha yakışır diye, 4 Mart tarihli Karar hep 
benimsenerek müdafaa edildiği için ona belki 
de yakışık olmaz şekilde ) sıfatı vermiştim, 
özür dilerim. Kendileri de bu kararın şayanı 
hayrat müdafaasını yaptılar. Buyurdular ki, 
kararı başarı saymıyor mu? Kararı ne cihet
ten olumlu bulduğumu, kendileri maalesef hazır 
değildiler, deminki açıklamamda sarahatle 
belirtmiş bulunuyorum. Yamız kendileri ıin bu
rada bulunmayışı bizi kendilerinin yaptığı tar
za mukabele imkânından mahrum bıraktı. 

BAŞKAN — Sayın Nüvit Yetkin buradalar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
L A YANGI. L (Devamla) — Demin, o ^aman 
burada değildi. Onlar bu ka:arı mukayese eder
ken, «Bu kararı da başarı ' ayıyorsunuz Allah 
taksiratınızı affetsin» demişlerdir. Eğer bu ka
rarlar hakkındaki mukayeseyi yaptığımız za
man, burada bulunsaydı nüanslarını anlıyacak-
lardı ve benim, buyurdukları gibi gaflet içinde 
olmadığımı anlıyacaklardı. Ve ben o zaman «Si
ze Allah zihin ve fikir açıklığı versin» diyecek
tim . (Gülüşmel er) 

Neden ademi müdahale konusu daha evvel 
görüşüldü, buyurdular. Efendim, Birleşmiş Mil
letler gündeminde 6 tane madde vardı. Kıbrıs 
ve ademi müdahale vardı. Biz evvelâ Kıbrıs gö
rüşülsün ondan sonra ademi müdahale görüşül
sün istiyorduk. Fakat oylama aksi tecelli etti, 
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Evvelâ'ademi müdahale, ondan sonra Kıbrıs 
geldi. Yalnız ademi müdahale meselesinde ka
rara varamadılar. Anlaşma olmadı, tatil ettiler, 
görüşler birleşsin diye. Baktılar ki, anlaşamı
yorlar. Dediler ki, durunuz, burada keselim, 
Kıbrıs'ı göreşelim, ademi müdahale kararını on
dan sonra verelim. Kestiler. Araya Kıbrıs gir
di, tamamlandı. Ademi müdahale ondan sonra 
karara bağlandı. Çekinserleri lehimize mi sa
yıyorlar buyuruyorlar. Hayır, bendenizin Mec
listeki beyanlarımda NATO devletlerinin; ca
nım ikinizde NATO'ya dâhilsiniz, Türklerle de, 
Yunanlılar ile de dostuz, bizi bu işe karıştırma
yın, orada askerimiz var, biz uzak duralım, ih-
tilâtlar olur gibi iddialarla çekinser kalmış ol
malarını itirazları ve müdafaaları olarak getir
dik. Kendi fikrimiz olarak da bunları iltifata 
değer görüşler değildir dedik. Neden değildir, 
dedik? Mademki muahedelerin meriyetini ka
bul ediyorsunuz, muahedelerin meriyetine mü-
nafi olan her şeyin karşısında olmalısınız. Bir 
şeyin esasına muhalif olan fer'ine de muhalif 
olur. Ben buna çekinser kalayım da, senin pro-
sedüral kararın gelirse müspet oy vereceğim 
demek, bitaraflık değil, buna çekinser kalmak 
suretiyle bunu karar halinde getirdiğine göre; 
esasına muhalifsen eğer, usulüne de, fer'ine de 
muhalif olacaksın. Bu fikri müdafaa ettik. 

Sayın Nüvit Yetkin, hakkımda mevcudoldu-
ğunu sandığım muhabbete uymıyan bir müta
lâa serd ettiler. Canım dedi, yakışık alır mıydı 
şimdi bu? Tam Birleşmiş Milletlere gitmiş me
seleye, Çağlayangil'i Bakan tâyin et, gönder, 
oldu mu bu? 

Muhterem Halk Partisinin bir itiyadı vardır. 
İktidara gelir, eh gelmiş, programını tatbik ede
cektir, görüşünü getirecektir. Saikai kaderle, 
bulabildiğim, en uygun gerekçe budur. Muhale
fete düşer ama yine kendi dediğini yapacaktır, 
onun hilâfında iş gördünüz mü kıyamet kopar. 
Bunun ben karşısındayım, bu olmaz. Millet, o 
partinin görüşünün hilâfına bir görüşe sahipse 
bu mantık karşısında artık eli, kolu bağlı kal
maya mecburdur. Ben bunu bilirdim, ama Sa
yın Nüvit Yetkin'in bunu, kabine teşkiline ka
dar ileri götürecek bir zihniyette olduğunu, bil
miyordum. (Sağdan, alkışlar) Şimdi bana bir 
temenni kalıyor, inşallah gelecek devre kâfi. ek
seriyet alırlar, Dışişleri Bakanlığına da kendi 

arzularına uygun bir kimseyi tâyin ederler. Bu 
Dışişleri Bakanı kusurlu mudur, onu da müsaa
de ederseniz beş milyon oyun sahibi ve bir par
tinin genel başkanı düşünür. Sizin fikrinize de 
geldiği gün arzunuz husule gelir. Ama bugün 
bu yandan ve dışardan temenniyi, hem bana 
olan teveccühünüze, hem curduvasie, hem mu
halefet partisi yetkilerinin içerisine sokamazsam 
beni mazur görmenizi rica edeceğim. (Gülüş
meler ve alkışlar) 

Yalnız Başbakandan temenni edeceğim, ken
dileri Dışişleri Bakanlığında bir değişiklik yap
ıntıya karar verdikleri anda bir istişarede bu
lunmazlarsa, badema bu gibi tenkidlere hedef 
olurlar. 

Sayın Nüvit Yetkin de müdahale meselesin
de fikirler öne sürdüler. Ama lüzumundan faz
la üzerinde durduğunuz bu meseleye tekrar dön
mek istemiyorum. Ben Mecliste Kıbrıs işinde 
muayyen noktalar var, bize engeldir, barajdır, 
handikaptır, dedim. Londra konferansını zik
rettim. Emrivaki dediler. Bir römark yaptım, 
dedim ki, «Si'd bizim haberimiz olmadan cema
atleri çağırmışsınız» diyorlar. Cemaatten istizan 
ettik, davet var, gidelim mi?.. Hükümetten ta
limat aldık, gittik, diyorlar. Bu cihet açıklan
sın, dedim, temas buyurmadılar. Londra Kon
feransının bu şekilde terekkübü Hükümetin 
meçhulü değildi. Yalnız bir noktayı buyurdu
lar. «Biz oraya anlaşmalardaki haklarımızı tev
si etmek için gittik.» Bunu pek kavrıyamadım. 
Anayasa ihlâl edilmiş, Türkler idare dışı bıra
kılmış, Anayasadaki haklar işlemez olmuş, buh
ran, kıtal, almış yürümüş. Biz meğerse Londra'
ya anlaşmalardaki haklarımızın tevsii için git
mişiz. Bunun anlıyamıyorum. Dört beş defa 
çıkarmaya çalıştık, hepsinde mâni olundu; bu
yurdular. Mecliste de ifade ettim. Salahiyetli 
ağızlardan ifade edildiğine göre hüküm ifade 
etmek lazım, ama bildiğimiz resmî kuyudat üze
rine istinadedilen ve kuvvetin ne olduğu, bu 
kadar ağırlığı çekip çekmiyeceği meçhul bulu
nan Johnson mektubundan ibarettir. 

Sayın Nüvit Yetkin'in beyanlarında bir de 
gazeteden okudukları bir hâdise oldu. Hakika
ten bir fıkra okudular ve dediler k i ; doğru mu 
bu? Bunlar tasvibedilir mi? Mesele gazetelerden 
i'stiareye geldiyse veya dâvalar gazete ve fıkra
larla tevsik veya ispat edilecekse o zaman söy-
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lenecek çok şey var. Biz bu konunun bu hale 
gelmesini katiyen istemedik. Benim elimde de 
bir Ulus gazetesi var, 25 Aralık tarihli. Mesele
ler arsaındaki tehlikeli alâkalar başlığını taşı
yor. Bu yazı da bir milletvekilinin, sayın bir 
milletvekilinin yazısı. Acaba neymiş, meseleler 
arasındaki tehlikeli alâka?.. 

«Sayın Süleyman Demirel Adalet Partisi Ge
nel Başkanlığına gelmeden ve Türkiye'nin Baş
bakan adayı olmadan birkaç gün önceye kadar 
Türk halkının, bu arada Adalet Partililerin bü
yük çoğunluğu için bilinmiyen bir kimse idi. 
Bâzı Adalet Partili yayın organları bu bilinmi
yen insanı Türk halkına takdim ederken, Tür
kiye'de geniş halk kütleleri Süleyman Demirel'i 
henüz siyasi bir şahsiyet olarak tanımıyorsa da, 
kendisinin yabancı muhitlerde, bilhassa mevcut 
ilgilerini iç münasebetleriyle büsbütün artırdı
ğı Birleşik Amerika'da Başkan Johnson dâhil 
bütün siyasi muhafil ve büyük iş müesseseleri 
tarafından çok iyi tanındığını anlattılar. Süley
man Demirci'm, bu şekilde yabancı muhitlerde 
Amerikan siyasi mahfilleri ile, büyük iş mües
seselerinden destek alarak ve millî petrol dâva
sının karşısında dış politikamızda başvurulan 
tedbirlere bayrak açan Türk siyaset sahnesine 
ansızın çıkması olayı ile şimdi petrolümüzü ve 
madenlerimizi yabancı sömürücülüğünden ko
rumak istiyen yurtsever yöneticilerin işten atıl
ması ve Kıbrıs sorunun bugünkü çıkmaza sokul
ması arasında bir bağlantı bulunmadığına ina
nabilmek için en hafif deyimiyle pek saf olmak 
gerekir. Türk halkı bu olan bitene boynu bü
kük bakakalacak bir halk olmadığını göstere
cektir.» 

Şimdi pek sayın arkadaşlar, hani Sayın 
Erim, bu mektubun altında bir bombardıman 
ederim eksik, buyurmuşlardı, bu fıkranın altın
da da bir «vatan satar» eksik. Çok rica ederim, 
bir memleket evlâdının, beş milyon halkın oyu
nu alıp gelmiş, dâvası için başını koymuş bir 
memleket evlâdını, bir Başbakanı bu halde teş
hir etmekten, bir milletvekili ağzı ile bu halde 
teşhir etmekten hiç mi bir şey çıkmaz? Bunu 
yazabilmek için hicabın ötesinde birtakım şey
lerden mahrum olmak lâzımdır. (A. P. sırala
rından alkışlar, bravo sesleri), (A. P. sıraların
dan, «kim yazmış?» sesleri) 

Kim bunu yazan?.. Geçen gün burada oku
nurken mürettep bir dialogla isim telâffuz edil
mişti. Biz 25 i t a l i k tarihli Ulus dedik. Merak 
eden, açar okur. (A. P. sıralarından gülüşme
ler) 

Kıbrıs meselesi hakkında Yeni Türkiye Par
tisinden Sayın îzmen'in, her zaman olduğu gibi 
geliştirici, yapıcı hâdiseleri afaki surette tahlil 
edici beyanları oldu: Kendilerine arzı şükran 
ederim. Diğer partili arkadaşlarımız hâdiseleri 
kendi görüşünden incelediler. Katıldığımız, ka
tılmadığımız fikirler söylediler. Ama muhakkak 
ki; gaye olarak bu konuda milletçe, beraberce 
elele gelmenin, birleşmenin sıcak arzusu içinde 
konuştular. 

Ben huzurunuzdan temennilerle ayrılacağım. 
Her zaman söylediğim gibi; bir seçimin işbaşı
na getirdiği ve getirir getirmez Kıbrıs mesele
sinin muayyen bir safhasında, bir faaliyete ka
tıldığı ve ondan bugün tartıştığımız neticenin 
hâsıl olduğu bir iktidarız. Ama, Kıbrıs bu ikti
darın ve bu Hükümetin mevzuu değildir. Mil
letçe sorumluluk deruhde ettiğimiz, milletçe şe
refimizle, başarı ile çıkmamız lâzımgelen bir 
iştir. Benim beyanlarımda incitici, tasyjbedilmi-
yen cihetler bulanlar olabilir. Ben bunları o ka
sıtla söylemedim. Ama, bir iktidar olarak suç-
landırılmanm, şahsan, Hükümtt olarak, heyet 
olarak haksız ithama mâruz olmanın tabiî mü
dafaasını ve bunlara lâyık olmadığımızın müs-
tahik olmadığımızın, dostun, düşmanın ve bü
yük Türk Milletinin gözü önünde müdafaasını 
yaptık. Hiçbir tariz hedefimiz değildir. Hiçbir 
art düşünce malımız değildir. Bu milletin her 
sahada olduğu gibi bu konuda da başarıya çık
masını, kendi tesanüdüne, vahdetine, birliğine 
bağlı görürüz. Yapıcı konuşursanız; beraber 
oluruz, bizi suçlarsanız; savunuruz, iftiraya uğ
rarsak gerçeği söyleriz, ama bunun dışında hiç
bir kasdımız, hiçbir art niyetimiz yoktur. Açık 
yürekle konuştum. Beni bu hüviyet içinde an-
lıyacağınızı, beyanlarımı bu açıdan değerlendi
receğinizi ümidederim. Cümlenizi saygı ile se
lâmlarım. (A. P. sırasından alkışlar ve bravo 
sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan sual 
sorulmak istenmektedir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRÎ ÇAĞ
LA YANGÎL (Devamla) — Efendim, kürsüden 
konuşsunlar, bendeniz de cevap arz edeyim. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica ederim. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Saym Ba
kan, söz alıp konuştuktan sonra sorularına tek
rar cevap veririm, buyurdular. Bunun için şim
dilik soru sormaktan sarfınazar ettim. 

BAŞKAN —•. Sayın Yıldız kendisine ağır 
itham ve sataşmalarda bulunulduğunu beyan 
ederek, bir yazı göndermiştir. Sizin imzanız de
ğil mi efendim?.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı, Sayın Dışiş

leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in konuş
malarında ağır ithamın mevcudolmadığı kanaa
tindedir. Bu bakımdan söz veremiyeceğim. Eğer 
direniyorsanız oya arz edeceğim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Direniyo
rum. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı, Ahmet Yıldız'a, 
kendi yazılariyle ağır itham ve sataşmalarda 
bulunduğunu iddia etmiş ve direnmiştir. Konuş
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmi'yenler... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ama 
yine de konuşacağız, merak etmeyin. (A. P. sı
ralarından gürültüler ve «millet cevabını verdi; 
millet bizimle beraberdir» sesleri) i 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bek
leyin, bekleyin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sataşma bir tarafın 41 - 43 oyu
na karşılık 45 - 48 oyla reddedilmiştir. Her iki 
taraf sataşmanın ademimevcudiyeti üzerinde 
ittifak etmişlerdir. 

Saym Omay'm vermiş olduğu bir yazı ile 
görüşme istiyenlerin beyanını istemiştir. Baş
kanlık Divanı sunacaktır. I 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Gruplar ko
nuşmuştur. 

BAŞKAN — Gruplar görüşmüştür. Fakat 
Tüzüğümüzün âmir hükmüne göre gruplar tek
rar söz istediğine göre tercihan sıradan tu*-
şeklinde söz verileceği musarrah olduğu ci
hetle buna bağlıyız. Millî Birlik Grupu adına 
Saym Haydar Tunçkanat. Bir dakikanızı rica 
edeceğim Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu 
adına Saym Sadi Koçaş. C. H. P. Grupu adına 
Saym Hıfzı Oğuz Bekata. Adalet Partisi 
Grupu adına Saym Celâl Ertuğ. Tekrar Millî 
Birlik Grupu adına Saym Ahmet Yıldız. C. H. P. | 

Grupu adına verilen bir özel kâğıt ile sıraya 
binaen Sayın Esat Mahmut Karakurt, yine 
aynı kâğıda binaen C. H. P. Grupu adına Sa
yın İbrahim Saffet Omay. Ayrıca şahısları 
adına 37 saym üye söz almış bulunmakta
dır. Bunların sırasını arz ediyorum : 

Saym İzzet Gener... Grupları adına alan
ları silmek mecburiyetinde kaldık, Saym Sadi 
Koçaş idi. Saym Tekin Arıburnu, Saym Ömer 
Ucuzal, Saym özgür, Saym Karaman, Saym 
özkaya, Saym Karavelioğlu, Sayın Ersü, 
Saym Yurdakul, Saym Ataklı, Saym Ulay, 
Saym Hazer, Saym Sarıgöllü, Saym O'Kan, 
Saym Ürgüplü yerine Gerger, Saym Demir, 
Saym Bekata, Saym Karakurt, Saym Durul, 
Saym Demirdağ, Saym Banguoğlu, Saym 
Inceoğlu, Saym İnci, Saym Kmaytürk, Sa
yın Erdoğan, Saym Uzunhasanoğlu, Saym 
CetinT Saym Işıklar, Saym Güzey, Saym 
Bahadırlı, Saym Ulusman, Saym Açıkalm, 
Saym Koksal, Saym Omay. 

Söz sırası Millî Birlik Grupu adına Saym 
Haydar Tunçkanat'da. Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Saym senatör
ler; M. B. Grupu adına Senatoda Kıbrıs'la 
ilgili bir genel görüşme açılması hakkında 
verdiğimiz önergede bu konunun iyice aydın
latılması ve bundan âzami derecede fayda
lanılması amacını takib ettiğimiz hepimizin 
malûmudur. Bu maksadın elde edilmesi için
de bir yol, Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs'la il
gili olarak cereyan etmiş müzakere tuta
naklarının tetkiki olduğunu düşünerek Dış
işleri Bakanlığımız tarafından süratle Türk-
çeye çevrilerek hazırlanan ve oldukça geniş 
bir hacım tutan tutanağa müracaat ettik. 
Fakat hayretle gördük ki, bu tutanaklar Bir
leşmiş Milletlerde cereyan eden müzakerele
rin nasıl ve ne şekilde cereyan ettiğini aksettir
mekten çok uzaktır. Tutanak tercümeleri; 
beyanlar - muhtelif delegasyonlarda yapılan oy 
izahları - Andlaşmalarm meriyeti, Enosis ve 
prosedural karar hakkında yapılan beyanlar 
diye üç kısma ayrılmış. Fakat bu, kitaptaki 
konuşmalar sıraya ve zamana göre düzenlen
memiş ve bir kısım delegelerin yaptığı Önemli 
konuşmalarda (her halde vaktin darlığından 
olacak) yer almamış. Meselâ; 11 Aralıkta 
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Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı bir takdim (açış) 
ve bir de Sayın Çağlayangil'e cevap olmak 
üzere iki konuşma yapmıştır. Sayın Çağ-
layangil ikinci konuşmasını ancak 13 Aralık 
günü öğleden sonraki oturumda Kipriyanu'ya 
cevap olarak yapmıştır ve kendisinden ön
ce de, Yunan Dışişleri Bakanı sabah •oturu
munda bir konuşma yaparak Çağlayangil'e 
cevap vermiştir. Elimizdeki tutanak tercüme
sinde ise; Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanının 
11 Aralıkta yaptığı son konuşmadan sonra 
Sayın OaolayangiPm, konuşması konulmuş. 
Bu tertip ise okuyana yanlış bir intiba veri
yor. Gerçekte konuşma sırasına göre; Yunan 
Dışişleri Bakanının konuşmasının Sayın Çağ-
layangil'in ikinci konuşmasından önce yer al
ması icabederdi. 

Bu bakımdan biz, Birleşmiş Milletlerde ce
reyan etmiş olan Kıbrıs'la ilgili müzakerele
rin gerçek havasını buraya, Senatoya getirip 
sizlere teneffüs ettirmedikçe bu konuşma bu 
konunun gerektiği gibi aydınlatılamıyacağım 
düşünerek; asıllarına sadık kalmak şartiyle 
bu uzun ve yorucu müzakerelerin günbegün 
birer özetini vermeği faydalı bulduk. Bu su
retle ; Sayın Dışişleri Bakanımız Çağlayan-
gil'in, başkanlığında müzakerelerin başlama
sından çok evvel Amerika'ya hareket eden 
delegasyonumuzun oradaki faaliyet ve gayret
lerini yakından izliyerek Rum ve Yunan dele-
gasyonlarmmkilerle mukayese etmek imkânına 
sahip olacaksınız. 

Sayın senatörler, şimdi Birleşmiş Milletler
de cereyan etmiş olan Kıbrıs'la ilgili müza
kerelerin zabıtlarına geçiyorum. Yalnız Yük
sek Heyetinize şunu da belirtmek isterim ki; 
13 oturum devam etmiş olan bu müzakere za
bıtlarının ingilizce asılları şu elinize veril
miş olandan .bir misli daha fazla bir hacım 
tutmaktadır. Zamanın müsaadesi nisbetinde 
esası kaybetmeden oradaki havayı dile getir
meye çalışarak hazırladığımız özetleri sizlere 
arz edeceğim. 

Sayın senatörler müzakerelere geçiyorum. 
B. M. Siyasi Komitesindeki müzakerelerin 

sırası : 
Tarih : 11 Aralık 1965 Cumartesi - Sabah 
Başkan — Macaristan temsilcisi Csatordy 
Gündem — Madde 93. Görüşülecek konu

lar : 

a) Kıbrıs temsilcisinin 13 Temmuz 1965 
tarihli mektubu. 

b) Türkiye temsilcisinin 21 Temmuz 1965 
tarihli mektubu. Ve Kıbrıs'la ilgili (karar ta
sarıları ve tadil teklifleri) dir. 

Saat 10.30 ela oturum açılınca ilk sözü 
Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı alıyor. 

Kipriyanu; kürsüye gelerek özetini vere
ceğimiz şu konuşmayı yapıyor. Diyor ki : 
«Adalet ve daha iyi bir istikbal için ümitle
rimizi Birleşmiş Milletlere bağlamış bulunu
yoruz. Tanı istiklâlimiz için anahaklarımızı 
pazarlık veya uzlaşma konusu yapamayız. 
Birleşmiş Milletlere hiç bir şart ve tahdide tabi 
olmaksızın, üye olarak kabul edilmiş bir devle
tiz. Birleşmiş Milletler Anayasasının tanıdığı 
aynı Iıak ve imtiyazlardan isdfade edecek miyiz, 
yoksa bağımsızlığımıza yeni kavuşmuş küçük 
bir Devlet olduğumuz için ikinci sınıf bir devlet 
muamelesi mi göreceğiz? Kiprianu; Kıbrıs 
Ada'sının tarihinden ve Türklerin, İngilizlerin 
Adayı sömürge yapmalarından bahsile, Bozan
la Türkler Kıbrıs'taki haklarından vazgeçmiş
lerdir. Şimdi bunu unutup Kıbrıs'a müdahale 
etmelerinin doğru olmadığını belirterek, A.da'da 
azınlık olan Türklerin isyan etmiş olduklarını 
ileri sürüyor ve vereceğimiz karar Bi .deşmiş 
Milletler Anyasası prensiplerine dayanmalıdır. 
Londra ve Zürih Anlaşmaları bize zorla, henüz 
müstemleke iken kabul ettirilmiştir. Ye bu An
laşma İngiliz, Türk ve Yunan olmak üzme üç 
yabancı devlete müdahale ve karışma hakkı ver
miştir. Bu anlaşmaları Birleşmiş Milletler Ana
yasasına ve Milletlerarası hukukuna aylarıdır. 
Ada'daki Türk azınlığın isyanı Ada'nm taksimi 
gayesini gerçekleştirme plânının bir parçasıdır. 
Bu isyana Ada'daki Türk askerleri de karışacak 
kışlalarından çıkmış, hakları olmadığı halde 
Lefkoşa'nm kuzeyindeki bir Kıbrıs toprağım 
düşmanca işgal etmişlerdir. Kıbrıs diğer taraf
tan Türkiye'nin devamlı istilâ tehdidi altında
dır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
4 Mart 1964 tarihli Kararma rağmen o senenin 
Ağustos'unda, Kıbrıs'ı Türk uçakları merhamet
sizce bombaladılar. Bu suretle Türk müdaha
lesi en yüksek noktasına vardı. Normal şart
lara dönüş, taksim ve ayrılma şartlaı-iyle uyuş
madığı için, Türkiye Hükümetinin Kıbrıs'taki 
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ajanları normale dönüş için sarf edilen gayret
leri baltalamaktadırlar. Kipriyanıı Arabulucu
dan ve onun verdiği rapordan pasajlar okuya
rak raporu ve Plaza'yı övüyor. Bu raporu red
dettiği ve Arabulucuyu istemediği için de Türk 
Hükümetini yeriyor ve tekrar Ada'daki Türk
lere geçerek; ve «Sorarım; acaba Türkiye, Tür
kiye'de yaşıyan azınlık mensupları için bizim 
Kıbrıslı Türklere teklif ettiğimiz aynı kakları 
ve garantileri kabul etmeye hazır mıdır h> öyle 
sanıyorum ki; bu çeşit imkânlardan yararlanma 
imkânı kendilerine verilmiş olsaydı Türkiye'
deki azınlıklar rahat bir nefes alırdı eliyor ve 
Acheson Plânına geçiyor. Ve ilâve ediyor «Tür
kiye'nin görüşüne göre, zamanı geldiğinde müt
tefiklerinin de yardımiyle, Yunanistan'la müza
kere masasında kendi arzularını kabul ettirebil
mesi için, Kıbrıs tanı egemen ve tam bağımsız 
olmamalıdır. Kıbrıs'ın dâvasının assamblede 
bulunan bütün küçük devletlerin de dâvası ol
duğuna inanıyorum», diyerek sözlerini bi iriyor. 

Rum Dışişleri Bakanından sonra, sırasiyle 
İtalya ve Nijerya delegeleri söz alıyorlar,İtalya 
iki tarafın benimsiyebileceği bir hal çaresinin 
bulunmasını ve bu işin süratle yapılmasını tav
siye ediyor Nijerya delegesi ise; Kipriyanu'nun 
görüşlerini destekliyor ve 23 milletin destekle
diği karar suretini anlaşmazlığı çözeceğine inan
dığı için imzaladığını bildirerek Kıbrıs Devle
tine müdahalenin reddini Birleşmiş Milletlerin 
Anayasasına göre bağımsız ve Birleşmiş Millet
lere üye devletlerin hak ve imtiyazlarından fay
dalanması gerektiğine inandığını belirtiyor. 
Bundan sonra yeniden, söz alan Kiprivanu usul 
hakkında konuşuyor. Başka söz istiyen olmadı
ğı için Başkan oturumu 12,35 te kapatıyor. Aynı 
gün öğleden sonra Başkan saat 15.00 te Oturu
mu açıyor ve söz istiyen Türk Dışişleri Bakanı 
Çağlayangil'i kürsüye davet ediyor. 

Sayın Çağlayangil, uzun konuşmasında özet
le «Bu komisyonda Kıbrıs meselesini ilk defa 
görüşmüyoruz 54, 56, 57 ve 58 senelerinde Kıb
rıs'ı daha bir İngiliz sömürgesi iken ele almış
tık. Sömürge yönetimi sonunda Ada'mu müs
takbel statüsünün ne olacağı ve Türkiye ile 
Yunanistan'ın menfaatlerinin nasıl uzla,;tırıla-
cağı ve Ada'da iki cemaat arasında barışın, iş
birliğinin ve ahengin nasıl sağlanabileceği ele 
alınmıştı. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan ve 

Kıbrıs'ın iki millî cemaati müzakerede bulun
muşlar ve bağımsız bir Kıbrıs Devletinin ku
rulmasına ve Birleşmiş Milletlere girmesine yol 
açan Zurih ve Londra Anlaşmalarını imzalamış
lardır. Doğu - Akdenizde -sulh ve sükûnun te-
ınin olunacağını sandığımız bir sırada ümitlerin 
kaybolduğunu görüyoruz. Yunanlıların toprak
larını genişletme amaçları ve ihtirasları zincirle
rinden kurtulduğu için, Kıbrıslı Kumlar -ve Yu
nanistan önemli vecibeleri İnkâr ederek Kıb
rıs'ın bugünkü statüsünü tahribetmeye ve Türk 
toplumuna karşı kuvvet ve şiddete başvurarak 
ve böylece Ada'da ve Doğu - Akdenizde barışı 
tehlikeye sokarak Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilha
kını gerçekleştirmeye teşebbüs ettiklerinden 
Kıbrıs meselesi bir kere daha Birleşmiş Millet
lerde tartışılmaktadır. Bu sebeplediı ki- Türk 
Hükümeti «Kıbrıs meselesi : Kıbrıs'ta Türk 
Cemaatine karşı takibedilen siyasetler neticesin
de yaratılan vahîm durum» başlıklı meseleyi 
Genel Kurulun gündemine kaydedilmesini tale-
betmiştir.. 

«Kıbrıs meselesinin tahliline girişilirken, dik
katinizi coğrafi, etnik ve tarihî verilere çevir
meliyiz.» diyen Çağlayangil, Kıbrıs'ın coğraf
ya ve tarih bakımından Türkiye'ye bağlı oldu
ğunu ve Ada'da halen 120 bin Türkün yaşamak
ta olduğunu belirtiyor ve Kıbrıs diye bir Mil
letin mevcudolmadığmı, Kıbrıs'ta birbirinden 
ayrı iki cemaatin bulunduğunu izah ediyor. 
«Din, dil ve ırk bakımından birbirleriyle hiçbir 
zaman karışmamış olan bu iki cemaat muhtar 
cemaat idareleri halinde işlerini şimdiye kadar 
yürütmüşlerdir. 

«Kıbrıs meselesini Türk - Yunan münasebet
leri çerçevesi içine yerleştirmek istediğini zira 
Kıbrıs'taki iki cemaat açısından olduğu kadar, 
siyasi ve tarih açısından da bu mesele iki mem
leketin münasebetlerinin bütünü içinde bir dö
nüm noktası teşkil etmektedir.» Yunanisan ve 
Kıbrıslı Rum yöneticiler Kıbrıs'ı Yunanistan'a 
ilhak için çalışmaktadırlar. Çağlayangil Türk 
- Yunan münasebetlerine geçerek onların Türki
ye aleyhine toprak genişleme emellerinden ve 
«megaloidea» larından bahsediyor. İstiklâl 
Harbinden sonra imzalanan Lozan Anlaşmasın
dan bahisle • «Bu kanlı harbin sonunda 1923 te 
imzalanan Lozan Anlaşması Türkiye ile Yuna
nistan arasındaki bütün meşeleri halletmiş ve 
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bir düzene bağlamıştır.» diyerek Lozan'ı savu
nuyor ve Atatürk ve Venizelos tarafından ku
rulan Türk - Yunan dostluğunun «Lozan'da te
sis edilen dengeyi bozmaya kalkışmıyadakları 
yolundaki temel prensibe» dayandığına işaret 
ediyor. Daha sonra 2 nci Dünya Harbinde Türk
lerin Yunanlılara yaptığı yardımlardan bahse
den Çağlayangil, buna karşılık 12 Adan.n ilha
kını ve 1950 den beri enosis taleplerini Yunan
lıların enperyalist emellerine örnek gösteriyor. 
Kıbrıs dâvasının 1950 den bu yana geçirdiği saf
halara değinerek «16 Ağustos 1960 da Lefko-
şa'da imzalanan anlaşma ile ilân edilen Kıbrıs 
Cumhuriyetinin Anayasasının başkanlık rejimi 
ile idare edilen bir Cumhuriyet şekli olmasını, 
Başkanın Kıbrıslı bir Rum ve Başkan Yardım
cısının da Türk olmasını ve her ikisinin de kendi 
cemaatleri tarafından seçilmelerini şart koşu
yordu. Türk ve Rum halklarının her iki senede 
muhtariyet tanıdığını belirterek Londra ve Zü-
rih An dlaşm alarmın Anyasada her iki cemaate 
tanınan hakları garanti ettiğini ve enosis ve 
taksimi de önlediğini belirterek, bu anlaşmala
rın, tarafların arzulariyle imzalanmış olduğunu 
bildiriyor. Ve Kıbrıslı Rum liderlerinin bunu 
bir merhale saydıklarını ve tam bağımsızlıktan 
sonra Ada'yı Yunanistan'a ilhak edeceklerini 
belirtiyor. Bundan evvel de Ada'daki Türkler 
ya imha edilecek veya Ada'yı terke mecbur edi
leceklerdir, bunun için de Rumlar Ada'da 
plânlı bir tedhiş hareketine girişmişlerdir. 
Aralık 1963 te başlıyan saldırılar ve katliamdan 
sonra Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 Kara-
riyle gelen Birleşmiş Milletler Barış Gücünden 
sonra Türk toplumu katliamdan kurtulacağını 
sanmıştı. Rumlar Anayasayı ihlâl ederek Yu
nanistan'dan gelen 10 000 kişilik kuvvete ilâve
ten 45 000 kişilik müsellâh bir kuvvet teşkil et
mişlerdir. Türklerle meskûn bütün yollar muha
sara altındadır. Milletlerarası anlaşmaları ve 
Birleşmiş Milletler ilkelerini ihlâl edecek şekil
de kuvvet, şiddet ve gayrimüsavi yollara baş
vurulmak suretiyle bir çözüm tarzını kabul et
tirmek için maksatlı olarak girişilmiş bir teşeb
büs karşısında olduğumuza kimse itiraz ede
mez. Kıbrıs meselesini burada Türk Cemaati
nin iki senedir mâruz kaldığı durumu bir ke
nara atarak görüşemeyiz. Kıbrıs'ın egemenlik 
ve toprak bütünlüğünü sağlıyan anlaşmaları in

kârın ve Türk Cemaatini Enosise karı koyma 
imkânlarına sahibolmıyan baskı altında bir 
azınlık haline getirme arzusunun da bu gaye 
ile olduğunu kabul etmek zorundayız. 

Daha sonra anlaşmalara geçen Çağlayangil, 
anlaşmalar tek taraflı olarak ilga edilemez ve 
serbest müzkereler neticesi meydana gelmiş olan 
anlaşmalar egemenlik ve bağımsızlığa aykırı ola
maz. Bir f!nlaşuıa mükellefiyetler doğurduğu 
için reddedilmez. 

Bundan sonra Yunanistan'ın tutumuna ge
çen Çağlayangil; Enosis için Yunanistan'ın Kıb
rıslı Rumları teşvik ve tahrik ve onlara fiilen 
yardım ederek anlaşmaları ihlâl ile büyük bir 
sorumluluk yüklenmiştir diyerek, Yunanistan'
ın Kıbrıs'ı işgal için Ada'ya asker gönderdi
ğini bunu, barışı engelliyen ve barışı teh-
dideden bir unsur olarak telâkki ettiğini 
belirtmiş ve bu kuvvetin Ada'dan çekil
mesini istemiştir. Mevcut anlaşmalara riayetin 
şart olduğunu ve bunların tarafların rızasiyle 
değiştirilebileceğini, Türkiye Türk Cemaatinin 
"Teşrii ve Anayasa haklarını korumak bakımın
dan ahdî olduğu kadar mânevi bir mükellefiye
tin altındadır. Ve bu cemaate zulüm yapılması
na müsaade edemez. Ve emrivakileri kabul 
etmiyecektir. Cinayetler takbih edilmeli ve ik
tisadi abluka kaldırılmalıdır. Kıbrıs'ta normale 
avdetin ve nizamın kurulmasının temini için 
münasip tedbirlerin alınmasını ısrarla talebet-
meliyiz. Bu şartlar tahakkuk etmedikçe, yalnız 
sulhçü bir hal çaresini ümidetmek bir hayal ol
makla kalmıyacak aynı zamanda barış devam-
1ı surette tehdidedilmiş olacaktır. Bariz bir 
haksızlığın kurbanı Türk Cemaatinin gözleri şim
di bizim üzerimizdedir. Kıbrıs meselesini ve ka
bul olunacak her türlü kararın neticelerini işa
ret ettiğim hususların ışığı altında derinliğine 
tetkik etmesi için Komisyona çağrıda bulunan 
Çağlayangil, «Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı ta
rafından ileri sürülen hususları cevaplandırmak 
için cevap hakkımı gelecek oturum da kulla
nacağım» diyerek, kürsüden ayrılıyor. 

Çağlayan gil'den sonra söz alan İngiliz dele
gesi ; Rum Dışişleri Bakanının son konuşmasında 
İngiltere'ye yönelttiği iddiaları cevaplandırıyor. 
Durumu gerginleştirecek veya kötüye götüre
cek kararlardan kaçınılmasını söylüyor. 
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Daha sonra Sierra Lean delegesi söz alarak 
24 ler tasarısının imzacısı olduğunu belirterek 
tasarının desteklenmesi hususunda bir konuş
ma yapıyor. 

Sayın Çağlayangil'in biraz önce, yapmış ol
duğu konuşmayı cevaplandırmak üzere Kıbrıs 
Rum Dışişleri Bakanı hemen kürsüye geliyor. 
Evvelâ İngiliz delegesinin konuşmasını kısaca 
cevaplandıran Kiprianu ÇağlayangiPe polemik
leri e dolu U7;un bir konuşma ile cevap veriyor. 
Bu konuşmadan pasajlar veya özetler vererek 
zamanınızı almak istemiyorum. Kıbrıs Rum Dı
şişleri Bakanının konuşması biter bitmez daha 
önce söz almış bulunan Yunan Dışişleri Bakanı 
Çirimikos kürsüye gelerek Çağlayangil'in Yu
nanistan'a atfettiği hususların gerçekle ilgisi 
bulunmadığını ve asıl ,eevabi konuşmasını gele
cek oturumda yapacağını bildirerek sözlerini 
bitiriyor. 

Onu takiben kürsüye davet edilen Çağla-
yangil; Kiprianu'nun bugün yaptığı iki konuş
masını Pazartesi günü cevaplandıracağını bildi
rerek kürsüden iniyor. Başka söz istiyen olma
dığı için Başkan 19,00 da oturumu kapıyor. 

Sayın senatörler, siyasi komisyonda birinci 
gün Türk ve Kıbrıs rum dışişleri bakanları ta
rafından yapılan ilk konuşmaların birer özetini 
vermeyi zaruri gördük. Çünkü her milletin ni
yet ve mak-satlariyle, getirdikleri fikirler, ve 
yaptıkları teklifler bu konuşmalarında mevcut
tur. Bunları karşılaştırmak suretiyle daha sa
lim bir yargıya varmak mümkün olabilir. Bi
zim Hükümetimizin görüş ve kanaatlerinde, 
bundan evvelki, hükümetierinkinden farklı ve 
yeni bir şey bulamadık. Halbuki geçen müddet 
içerisinde, dünyada ve milletlerin görüşlerinde 
derişmeler yaratan birçok siyasi olaylar geliş
miş. Kahire Konferansında Makarios'un sağla
dığı başarı, Afrika devletlerinin kendi durum
larının, Kıbrıs lehine istismarı ve arabulucu 
Galo Plâza'nın raporu birer vakıa halinde orta
da dururken, Kıbrıs gibi önemli bir dâvada 
bunları nazarı itibara almadan eski fikirlerle 
ortaya çıkmanın bizi ne gibi bir başarıya götü
receğini yüksek takdirlerinize bırakıyorum. 
Taksim veya federasyon tezinden hangisiyle 
Birleşmiş Milletlere gittiğimizi bu konuşmalar
dan meydana çıkarmak mümkün değil. Karşı 
taraf ise ne .'stediğini her vesile ile açıkça söy

lüyor. Artık, hiç olmazsa bundan sonra bu kür
süden Hükümet neyi benimsiyeceğini açıkça bil
dirsin ki, tedbirleri ona göre alınıp hazırlıkları 
o yolda yapılsın. İlk gün öğleden sonraki otu
rumda Çağlayangil'in esas hakkındaki tek ko
nuşmasına mukabil Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı 
biri esas diğeri de Çağlayangil'e cevabolmak üze
re iki konuşma yapmış, ve o gün kendisine veya 
tasarılarına karşı çıkan hiçbir kimseyi cevapsız 
bırakmamıştır. Ayrıca, sabah oturumunda Yu
nar Dışişleri Bakanı Çirimikos'un Çağlayangil'
in konuşmasına karşı yaptığı konuşma da ce
vapsız bırakılmıştır. 

Sayın senatörler, şimdi müzakerelerin ikinci 
gününe geçiyorum. 

2 nci gün. 
13 Aralık 1965. Oturum saat 10,30 da açılı

yor. İlk sözü Yunan Dışişleri Bakanı alarak, 
Çağlayangil'e cevap veriyor. Ve Kıbrıs sorunu 
üzerindeki görüşlerini Kıbrıs Dışişleri Bakanı-
iunkine uyan bir ağızla açıklıyor. 

Çirimikos'tan sonra sırasiyle Togo, Kenya, 
Amerika, Afganistan delegeleri söz alarak, 4 ler 
ve 24 ler karar tasarıları üzerindeki görüşle
rini bildiriyorlar. Bunlardan sonra Başkan Rum 
Dışişleri Bakanının iki gün önce yaptığı konuş -
ııalara cevap vermek istiyen Türk Dışişleri Ba
banı Sayın Çağlayangil'e söz veriyor. 

Sayın Çağlayangil, konuşmasında Kipriya-
nu'ya cevap veriyor ve kendisinden evvel ko
nuşmuş olan Yunan Dışişleri Bakanı tarafın
dan öne sürülmüş diğer noktalara ise cevap 
hakkımı muhafaza ediyorum, diyerek kürsüden 
iniyor. 

Başkan, Çağlayangil'den sonra ona cevap 
sermek üzere söz istiyen Kıbrıs Rum Dışişleri 
Bakanına söz veriyor. Kipriyanu, Çağlayangil'
in konuşmasını tesirsiz bırakmak için bütün 
naharetini ve her türlü hile ve yalanı kullan-
ııaktan çekinmiyor ve yaptığı uzun bir konuş-
ııa ile tesirini devam ettiriyor. Kipriyanu'dan 
^onra söz istiyen olmadığı için Başkan oturumu 
13.40 ta kapatıyor. Aynı gün öğleden sonra Baş
kan oturumu saat 16.00 da açıyor. İlk sözü Ho-
lânda delegesi olıyor usul, anlaşmalar ve karar 
tasarıları hakkındaki görüşlerini bildiriyor. On
dan sonra, sırasiyle kürsüye gelen Ekvator, 
Fransa, Nepal, Liberya, Romanya, Birleşik Arap 
delegeleri söz alacak aynı konularda görüşleri
ni açıklıyorlar. 
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Başkan, başka söz istiyen olmadığı için otu
rumu saat 17.45 te kapatıyor. 

Sayın senatörler, bugün yani ikinci günü 
özetler ve değerlendirirsek sonuca varmak daha 
kolaylaşacaktır. 

Bugün sırasiyle, Yunan, Türkiye ve Kıbrıs 
Rum Dışişleri Bakanları ve diğer birçok dele
geler konuşmuşlardır. Başkanlık Divanı müza
kerelerin çok çekişmeli ve faal geçeceğini he-
saplıyarak, sabah, öğleden sonra ve gece olmak 
üzere üç ayrı oturum düzenlemişti. Türk Dışiş
leri Bakanının yaptığı bugünkü konuşma, iki 
gün önce Kipriyanu tarafından yapılmış olan 
konuşmaları cevaplandırmak içindi. Fakat, bu
gün Yunan ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanları 
tarafından yapılan ve Türk Dışişleri Bakanının 
konuşmasına cevap teşkil eden konuşmalarına 
Sayın Çağlayangil'in cevap vermemiş olması 
müzakerelerin hızını kesmiş buna mukabil Rum 
Dışişleri Bakanının hemen yeniden ve sıcağı sı
cağına Çağlayangil'i cevaplandırmak için yap
tığı uzun konuşmalarla kendi tesirlerini devam 
ettirmiştir. 

Bugün Türk Dışişleri Bakanı diğer milletle
rin delegeleri tarafından yapılan konuşmalarda 
Kıbrıs'la ilgili bize uygun veya uygun olmıyan 
fikir ve tavsiyeler hakkında da görüş ve kana
atlerini bildirmemiştir. Bu sebeple Çağlayan
giPin Kipriyanu'nun iki gün evvel yapmış ol
duğu iki konuşmaya cevap teşkil eden konuş
masından başka hiçbir faaliyet görülmemiştir. 
Halbuki, aynı paralelde hareket eden ve aynı 
ağızdan konuşan Yunan ve Kıbrıs Rum Dışişle
ri Bakanlariyle 24 leriıı karar tasarısının sahip
leri tarafından bizim aleyhimizde yaratılan ha
vanın dağıtılması ne kadar lüzumluydu. Türk 
delegasyonunun bu isteksiz durumu karşısında 
öğleden sonraki oturum dahi 1.45 dakika gibi 
kısa bir süreden sonra tatil edilmiş ve gece otu
rumu iptal edilmiştir. 

Sayın senatörler, şimdi de müzakerelerin 
üçüncü gününe geçiyorum. 

3. Gün 14 Aralık 1965 
Başkan oturumu saat 10.30 da açıyor. İlk 

sözü Hindistan delegesi alıyor. Daha sonra sı
rasiyle Rus, Irak, Gine, Costa Rica, İran, Suudi 
Arabistan, Kamerun, delegelerinin konuşmala
rını dinliyoruz. Başkan cevap vermek üzere, 

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanının söz istedi
ğini bildirerek söz veriyor. 

Kipriyanu; usul, 31 1er, 4 1er karar tasarıla
rının leh ve aleyhinde bu oturumda yapılan ko
nuşmaları ele alarak teker teker cevaplandı
rıyor ve kendi tezlerini destekliyenleri övü
yor, karşısında olanlara da keskin bir dille ce
vap veriyor. Ve 4 1er karar tasarısının reddi 
ile 31 1er karar tasarısının desteklenmesini 
istiyor. Daha sonra 31 1er karar tasarısının 
destekçilerinden Sierra Leon Delegesine söz ve
riliyor. Ondan sonra da Irak Delegesi ki, 4 
ler tasarısının sahiplerindendir, Kıbrıs Rum 
Dışişleri Bakanına cevap vermek üzere kür
süye gelerek bir konuşma yapıyor. İran De
legesi de söz alıyorsa da Kipriyanu'ya daha sonra 
lüzum görürse cevap vereceğini beyanla kür
süden iniyor. Başkan oturumu 13.40 ta kapatı
yor. Öğleden sonra oturum saat 15,00 te açılı
yor. İlk sözü Çekoslovakya Delegesi alıyor. 
Sonra sırasiyle Jamaika, Pakistan, Brezilya, 
Libya, Malezya, Fildişi Sahili, İran delegeleri 
konuşuyorlar. Başkan Türkiye Dışişleri Bal
kanının söz istediğini bildirerek kürsüye 
davet ediyor. Çağlayangil; Yunan Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanının dünkü mü
dahalesini kısaca cevaplandırmak istiyorum 
diye başlıyan konuşmasında, Çirimikos'tan 
başka konuşan diğer delegelerin fikirlerine ve 
mevcut karar tasarılarından bizim tarafımız
dan verilen 4 ler tasarısına kadar hemen her 
şeye temas eden bir konuşma yapıyor. Bu 
arada Türk Delegasyonu tarafından verilen 
birinci tasarıya temasla «Bu metindeki mülâ
haza ve tavsiyelerin mesnedi ve menşei olan se
bepleri açış konuşmasında izah ettim. Kanaa
timce, ancak böyle bir çerçeve içinde, du
rumun daha da kötüleşmesini önliyebilir, sü
ratli ve barışçı bir hal çaresine yol açılabi
lir. Mamafih, barışçı bir hal çaresinin Gü
venlik Konseyi kararından önce gitmeyen 
bir karar ile daha da kolaylaştırılabieceği inan
cında olduğumuz için Türk tasarısının oya konul
masında ısrar etmiyoruz» • diyerek 4 Mart 1964 
kararını beğendiğini belirten Çağlayan

gil ayrıca bizim Yunanlılarla Kıbrıslı Rumla
rın desteklediği karar tasarıları arasındaki 
farkları tahlil ediyor. Bilâhara bu farkları 
teferruatı ile inceliyeceğiz. Ve sonuç olarak 
da «Bu inançla Afganistan, Irak, Libya ve 
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Suudi - Arabistan tarafından verilen karar su
retini destekliyoruz.» diyerek kürsüden iniyor. 
Çağlayangil'den sonra söz alan Afganistan De
legesi Kipriyanu'nun sabah oturumunda, karar 
tasarıları üzerinde yaptıkları konuşmalara ce
vap veriyor. Afganistan Delegesinden cevap 
verme haklarını kullanmak üzere söz alan Yu
nanistan ve Kıbrıs Rum Dışişleri bakanları 
uzun birer konuşma yaparak Çağlayangil'in 
konuşmasını cevaplandırıyorlar. 

Bundan sonra Temsilcimiz söz alarak Dış
işleri Bakanımız yerine, Rum ve Yunan Dış
işleri bakanlarına cevap teşkil eden konuşma
sına şöyle başlıyor : 

«Sözü alırken bir parça endişe duymakta
yım. Tartışma uzun sürdü, saat geç oldu. 
Komisyon üyeleri uykusuzluk ve açlıktan bi
tap düşme tehlikesine mâruz bulunmaktadır. 
Onun için kısa konuşacağım» diyen Sayın 
Eralp'm uzun konuşması maalesef kendi
sinde başlangıçta söylediği sebeplerden gerekli 
tesiri icra edemiyor. 

Nitekim Eralpten sonra söz alan Suudî Ara
bistan delegesi kimsede takat kalmadığını artık 
ne tercümanların ve ne de delegelerin konuşma
ları taikib edemediklerini ifade ederek oturumun 
tatilini istiyor. 

BAŞKAN — Teklifi oyluyor. Teklif kabul 
ediliyor ve oturum 21, 15 de kapanıyor. 

Müzakerelerin 3. gününü özetlersek : 
Bugün sabah oturumda Kıbrıs Rum Dışişleri 

Bakanı ve diğer delegeler konuşmuşlar ve Türk 
Dışişleri Bakanı söz istememiştir. Türk tezini 
Afganistan, Suudî Arabistan, Iran ve Irak dele
geleri Dış işleri Bakanımızın yerine, Kiprianu'ya 
karşı savunmuşlardır. Türk Heyeti sabah otu
rumunda yine hareketsiz ve tesirsiz, öğleden son
raki oturumda ise, bir çok delegelerin konuşma
sından sonra biraz geç söz alan Çağlayangirin 
konuşmasına, sırasiyle, aynı oturumda birbiri-
ardmdan Yunan ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakan
ları cevap veriyor ve Çağlayangil'in yaratmak 
istediği havayı tesirsiz bırakmak için hiçbir fır
satı kaçırmıyorlar, bunların yalan ve polemikle
rini meydana çıkarmak üzere Dışişleri Bakanı
mız yerine oradaki temsilcimizin söz alarak ce
vap vermesi isabetli olmuşsa da, bu konuşmanın 
geç saatlere rastlamış olması, delegelerin, kendi 
itirafları ile de sabit olduğu üzere, iyice izlene-

memiş ve gerekli tesiri icra edememiştir. Çünkü, 
24 imza ile başlayan bizim istemediğimiz karar 
tasarısı kuvvet kazanarak imza sayısı 32 ye yük
selmiştir. Dışişleri Bakanımızın bugünkü konuş
malarında 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik konseyi 
kararma eşit bir kararın alınmasına razı olduğu
nu kendi ifadesiyle özet olarak bildirmiştik. 

Böyle bir karar için kendi tasarımızın oylan
masından da vazgeçeceğimizi açıkça ifade ediyor. 
Sayın Çağlayangil. Fakat, 4 Mart 1964 kararın
dan daha kötü olan 32 1er karar tasarısının ta
dili için hazırlanmış bir teklif de yok ortada, ba
kalım yarın belki bizim delegasyon bu tutumu
nu terkederek iyi bir gayretle yoğun bir çalış
maya girer. 

Sayın senatörler, şimdi 4. günün tetkikine 
başlıyoruz. 

4. gün 
15 Aralık 1965 

BAŞKAN — Oturumu sabah saat 10,30 da 
açıyor. 

Kısa süren sabah oturumunda sırasiyle Ugan
da, Malawi, Burundi, Camerun, Uruguay ve Su
riye delegeleri usul ve karar tasarıları üzerinde 
konuşuyorlar. 32 li teklifin sahiplerinden Sierra 
Leon delegesi söz alarak, iki karar tasarısının 
uzlaştırılması ve aramızda konuşmaya ihtiyacı
mız olduğu kanaatindeyim.» diyerek oturuma ara 
verilmesini teklif ediyor. Bu teklife göre, ara ver
me evvelâ 11,50 den 12,50 ye, daha sonrada ara 
16,00 kadar uzatılıyor. 

BAŞKAN — Oturumu öğleden sonra 16.00 
da açıyor. Ve sabah oturumuna, bâzı delegele
rin konsültasyon ihtiyacını belirtmeleri üzerine 
ara verilmiş olduğunu. Fakat, henüz iki tasarıyı 
birleştirebilecek bir hal çaresi bulunmadığını mü-
şâhade ettiğini bildirerek. Bâzı delegelerin de 
yeniden cevap haklarını kullanarak beyanda bu
lunmayı talep ettiklerinden müzakerelere devam 
edileceğini bildiriyor. Şayet bu gece bir sonuca 
varılmazsa, yarın sabah oturumunda bir sonuç 
alınması lüzumuna işaret ediyor. 

İlk söz Orhan Erap'm dün gece yaptığı ko
nuşmasına cevap vermek istiyen Yunan Dışiş
leri Bakanına veriliyor. 

Kürsüye gelen Çirimikos, komitenin işlerini 
kolaylaştırmak ve zaman kazanmak için konuş
maktan vazgeçtiğini bildirerek kürsüden ini
yor. 
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Başkan, söz sırasının Kıbrıs Rum Dışişleri 
Bakanında olduğunu bildirerek söz veriyor. O 
da aynı mazeretle konuşmadan kürsüyü terk 
ediyor. 

Başkan, bu defa söz sırasının Türk Temsil
cisi Orhan Eralp'te olduğunu bildirerek kendi
sine söz veriyor. Orhan Eralp'de kendisine ce
vap vermek üzere kürsüye gelen Kıbrıs ve Yu
nan dışişleri bakanlarının konuşmadıklarını, bu 
cihetle kendisine de cevap verecek bir şey kal
madığını beyanla kürsüden iniyor. 

Başkan, bu beklenmedik gelişmeye işaret 
ederek sıraya göre diğer delegelere söz veriyor. 
Konuşmalar artık oylama ve karar tasarıları ve 
değiştirme teklifleri ile bunların leh ve aleyhin
deki görüşler üzerinde cereyan ediyor. Sırasiyle 
Meksika, Tunus, İtalya, Arjantin, Mali, Cezayir, 
Afganistan, Sierra Leone, İngiltere, Şili, Tan-
zania, Gine, Suudi Arabistan, Irak, Dahomey, 
Guatemala, Habeşistan, Tunus delegelerinin ko
nuşmalarından sonra oturum saat 21,55 te ka
panıyor. 

4 ncü günü özetlersek. 
Bugün, oylama, usul ve tasarıların leh ve 

aleyhinde cereyan eden müzakerelerin dışında 
kulis faaliyeti artmış her iki karar tasarısının 
teklifçileri karar suretlerini iyice savunmuşlar
dır. Bugün, Suudi Arabistan, Afganistan, Irak 
4 1er tasarısı ve usul hakkında aydınlatıcı ve 
güzel konuşmalar yapmışlar. Türk delegasyonu 
hemen hemen hiç konuşmamış, sadece Yunan ve 
Kıbrıs Rum Dışişleri bakanlarına cevap vermek 
üzere sıraya giren temsilcimiz Orhan Eralp'm 
zamanında hemen söz almış olmasının şimdiye 
kadar kendilerine Türk Dışişleri Bakanının geç 
cevap vermesine alışmış olan bu beylerin bu de
fa kürsüyü istedikleri şekilde istismar ederek 
tesirlerini devam ettiremiyeceklerini anlayınca 
konuşmaktan vazgeçtiklerini görüyoruz. Bun
dan şu sonucu çıkarmak mümkün. Müzakereler
de kullanılacak taktik iyice tesbit edilerek kim
lere ne zaman ve nasıl cevap verileceği kararlaş
tırılıp ve hazırlıklı bulunulduğu takdirde karşı 
taıafm yarattığı tesirleri izale etmSnin mümkün 
olduğu görülüyor. Bunu Yunan ve Rum Dışiş
leri bakanlarının gayet iyi bilip anladıklarını 
ve tatbik ettiklerini müzakereler sırasında an
lamış bulunuyoruz. Son olay bunu bir kere da
ha teyidetmektedir. 

Bugün Malezya delegesinin, «bir muahede
nin taraflardan birinin onu imzalamaya zorlandı
ğı iddiasiyle otomatik olarak bâtıl addedile
mez» şeklindeki ifadelerinin ilmî ve milletlera
rası hukuk kaidelerine ve delillere göre izahı 
Kıbrıs'ın küstah ve saldırgan Rum Dışişleri Ba
kanını bile gerilemeye mecbur ederken, bu gibi 
görüşlerin, resmî raporların lehimize olan kısım
larının zamanında neden tez ve görüşlerimize 
destek olarak alınmadığı sorusu gayri ihtiyari 
aklımıza geliyor. Galo Plâza'nm aleyhimize olan 
raporunda dahi Kıbrıs'ta iki cemaatin varlığın
dan bahseden cümleler mevcut iken neden tez
lerimize gazete havadislerinin destek alınmış 
olduğunu anlamak güç. Bu gerçekler ortada du
rurken siyasi komisyonda Kıbrıs'ta mevcut iki 
cemaat yerine nasıl oluyor da azınlık terimi ka
bul edilebiliyor? Bunun nedenlerini tahmin et
mek güç olmasa gerek. 

Sayın senatörler, şimdi 5 nci güne geçiyo
ruz. 

]6 Aralık 1965 
Oturumu saat 12,00 de açan Başkan, bugün 

saat 16,00 da Güvenlik Konseyinde Kıbrıs'taki 
Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin süresinin uza-
tılmasiyle ilgili toplantıya siyasi komisyonda 
tarafların üzerinde anlaşabileceği uzlaştırıcı bir 
tasariyle gidilmesinin uygun olacağını belirtmiş. 
Şayet böyle bir tasarı o zamana kadar yetişti-
rilmezse; mevcut iki karar tasarısını ele alarak 
müzakerelere, sonuç alınıncaya kadar aralıksız 
devam edileceğini bildiriyor. Ve delegeleri bu 
konu üzerindeki görüşlerini açıklamaya davet 
ediyor. Birçok delegeler söz alarak görüşlerini 
bildiriyorlar. 

Başkan, konuşmaların ışığı altında, Kıbrıs'
la ilgili tarafların katılabilecekleri uzlaştırıcı 
bir teklifin getirilmesi ihtimali karşısında otu
rumu 15,00 te açmak üzere 13,00 te kapatıyor. 
15,00 te açılan oturumda Başkan, şu ana kadar 
tarafların üzerinde mutabık kaldıkları bir tasa
rı verilmemiş olduğuna göre, ya müzakerelere 
devam edilecok veya mevcut tasarılar üzerinde 
ov lamaya geçileceğini, kendisi, bu hususta ka
rarsız olduğundan üyelerin bu konuda görüşle
rini belirtmesini istiyerek, söz istiyenlere söz ve
riyor. Delegeler söz alarak görüşlerini açıklıyor
lar. Bu arada bâzı delegeler uzlaştırıcı bir tek
lif için tarafların görüşmeleri lüzumunu ileri 
sürerek oturuma ara verilmesini istiyorlar. 
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Bu teklif kabul edilerek 16,00 dan 16,30 a 
kadar oturuma ara veriliyor, Oturum tekrar açı
lıyor ve bir anlaşmaya yarılamadığı için usul 
müzakereleri tekrar başlıyor. Nihayet, Gine de
legesinin teklifi kabul edilerek evvelâ müzakere
nin kifayeti oylanıyor ve kabul ediliyor. Daha 
sonra Başkan, yine kabul edilen teklife göre, 32 
ler karar teklifine oylamada öncelik verilmesi 

• hususunu oyluyor ve bu teklif de, maalesef 45 
lehte 24 aleyhte ve 45 çekinser oyla kabul edili
yor. 32 ler karar tasarısının oylamasına geçilme
den önce, bir çok delegeler söz alarak usul hak
kında fikir ve görüşlerini bildiriyorlar. Bu. ara
da, söz alan, Türk Dışişleri Bakanı Çağlayangil 
de 32 ler tasarısının yalnız bir tarafın görüşünü 
aksettirdiği için aleyhinde olduğumuzu belirti
yor, Tabiî Kıbrıs Kum ve Yunan Dışişleri Ba
kanları da söz alarak karar suretinin lehindeki 
görüşlerini bildiriyorlar. Yine teklif üzerine 32 
lerin karar sureti paragraf, paragraf oya konu
larak kabul ediliyor. 

Bundan sonra da dörtler tasarısı ve bunun
la ilgili tadil teklifleri oylanacak. Fakat, usul 
hakkında tekrar müzakere açılıyor. Çünkü Baş
kanın usul hakkında uygulanacak tüzük madde
lerini tefsiri tartışmalara sebeboluyor. 

Bu arada Mali delegesi biraz evvel komisyo
nun aynı konuda bir kararı benimsediğini ileri 
sürerek, 4 ler tasarısının oylanmamasını öngö
ren bir teklifte bulunuyor. Bu teklif Başkan ta
rafından oya konuluyor ve reddediliyor. 43 oy 
teklifin aleyhinde, 31 oy lehinde ve 22 oy çekin
ser. Söz alan İrak delegesi 4 ler karar suretini 
tadil için verilmiş olan önergelerin, biraz önce 
kabul edilmiş olan 32 ler karar suretinde aynen 
mevcudolduğunu belirtiyorsa da; bir delegenin 
vaktin geç olduğunu ileri sürerek oturuma son 
verilmesini istiyen teklifi ka'bul edilerek oturu
ma 21,45 te son veriliyor. 

Sayın senatörler, şimdi 5 nci günün değer
lendirilmesine geçiyoruz. 

Beş günden beri aslında Türk, Yunan ve Kıb
rıs delegeleri tarafından hazırlanmış iki ayrı ka
rar suretlerinin leh ve aleyhinde cereyan eden 
uzun ve çetin tartışmalar dün ve bugün devam 
eden usul müzakereleriyle gerçekten en önemli ve 
kritik bir safhaya gelmişlerdir. 4 ler tasarısının 
sahibi olan Afganistan, Irak ve Suudi Arabistan 
delegeleri büyük gayret ve derin bir vukufla usul 

müzakeresine de temayüz ederek iyi kullanıldığı 
takdirde isteğimize uygun bir tasarısının geçme
sini kolaylaştıracak bir ortam yaratmışlardır. 
Çünkü, delegelerin büyük bir kısmı, her iki tarafı 
birleştirecek uzlaştırıcı bir tasarı getirilmediği 
takdirde, komisyondan bir tarafı ilzam eden bir 
karar çıkmasına karşıydı. Türk tezini destekliyen 
4 ler tasarısında komisyonca benimseme ihtimali
nin fazla olduğunu anlıyan Yunan ve Kıbrıs 
delegeleri usulî oyunlarla kendi tasarılarını bir 
taraftan öncelik tanıyarak oylanmasını plânlar
ken, diğer taraftan da 4 ler tasarısını kundakla
mak için tadil önergesini önceden vermiş ve ko
misyondan çıkmasını engellemek için de gerekli 
hazırlıkları yaparak, tedbirlerini almış oldukları
nı görüyoruz. Türk Delegasyonu bu oyunu seze-
memiş veya gerekli tedbirleri zamanında alama
mıştır. 

Bugün kendi tezlerini savanan ve destekliyen 
karar suretini Birleşmiş Milletler Siyasi Komis
yonundan süratle geçirmek suretiyle Yunanlılar 
ve Kıbrıslı rumlar tahminlerinin de üstünde bir 
başarı kazanmışlardır. Eğer, yarın 4 ler karar 
suretinin çıkmasını da önliyebilirlerse başarıla
rını perçinliyeceklerdir. 

6 ncı gün. 1 7Aralık 1965, oturumu saat 10,30 
da açan Başkan, «Dünkü görüşmelerimize göre 
Irak Delegesi 4 ler tasarısına tadil teklifi veren
lerin bu tekliflerini geri almalarını istemiştir. 
Fakat bu isteği önerge sahipleri tarafından be
nimsenmemiştir. Bu cihetle değiştirme önergeleri, 
sonra da karar sureti oylanacaktır.» diyor. 

Kıbrıs Rum Delegesi Rosides'in, söz alarak; 
Tüzüğün 124 ncü maddesinin uygulanamıyacağı-
nı, çünkü, 4 ler tasarısındaki hususların, dün 
31 ler tasarısının kabulü ile komisyonca, kabul 
edilmemiş olduğunu ve 124 ncü maddede değiş
tirme önergesinden bahsedildiğini, binaenaleyh 
2/3 ekseriyet kararı olmadan, 4 ler tasarısının 
oylanamıyacağmı ileri sürmesi üzerine usul hak
kındaki tartışmalar tekrar başlıyor. Bu arada, 
konuşmacılardan usul ve oylama oyunlarını Irak 
Delegesi «Bu tadil tekliflerini verenlerin kendi 
karar suretleri için neden öncelik kabul ettikle
rini anlıyamadığmı, belki sadece tadillerin evvelâ 
oylanmaması için tadil teklifi gibi değil de ana 
teklifin bir parçası olarak» sözleriyle açıklıyarak 
önceden tasarlanmış bir plâna göre karşı tarafın 
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hareket ettiğini ortaya koyuyor. Devam eden 
usul müzakereleri sonunda bir karar almamadan 
oturum saat 13,10 da kapanıyor. 

Saat 15,00 te oturumu açan Başkan, bir so
nuca varmak için komite karar tasarısiyle birlik
te, tadillerini de normal usule göre oylıyaeağmı 
- ki bu da salt çoğunlukla olacaktır. - Şimdi bu 
kararı kabul etmek veya reddetmek komisyona 
aittir. Bunun üzerine Yeni Zelanda Delegesi 
itiraz ediyor. Ve bilâhara Yeni Zelanda Delege
sinin verdiği bir teklifle karar suretinin ve ta
dillerin ayrı ayrı oylanmasını teklif ediyor. Bu 
teklif oylanarak reddediliyor. Bundan sonra kür
süye gelen Irak ve Suudi Arabistan delegeleri 
teamüle aykırı olarak yapılmak istenen bu oyla
maların usulsüzlüklerini ve Birleşmiş Milletler 
Hukuk Müşaviri Stavropulos'un davet edildiği 
halde 6 saat geçmesine rağmen, usul hakkında 
komiteyi aydınlatmak üzere gelmediğinden ba
hisle karşı tarafın giriştiği oyunları belirterek 
karşı taraftan verilmiş olan tadil tekliflerinin bu 
tasarıyı da 32 1er tasarısına aynen benzetmek ga
yesine matuf olduğunu beyanla sahibi bulunduk
ları tasarıyı geri aldıklarım bildiriyorlar. 

Başkan, bu suretle gündemin bu maddesinin 
müzakeresinin de bittiğini bildirerek, başka 
maddeye geçiyor. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 6 ncı günün 
değerlendirilmesine geçiyoruz. 

Bugün usul müzakerelerinin hangi maksat
larla uzatılıp çıkmaza sürüklenmesinin gerçek 
sebebi bütün açrklığıyle ortaya çıkmış oldu. Yu
nanlılarla Kıbrıslı Rum delegasyonu iyi hazır
lanarak, herşeyi en ufak teferruatına kadar plân
layıp, tedbirlerini almışlardı 4 1er tasarısının 
kendi tasarılarından sonra da olsa siyasi komis
yondan çıkmasının bir giın önce kazandıkları 
başarıyı hiçe indireceğini pek iyi bilen Yunanlı
larla Kıbrıslı Rumlar oyunlarını sinsice ve ga
yet ustalıkla oynamışlardı. Buna mukabil, Türk 
delegasyonu Yunan ve Kıbrıs Rumlarının ver
miş veya verdirmiş oldukları tadil tasarıların da 
anatasarı ile birlikte oylanması kabul edildikten 
sonra 32 lerinkinden farksız bir hale gelecek 
olan kendi tasarılarını siyasi komisyondan geri 
almaya mecbur kalmışlardır. Bu suretle Türkler, 
müzakerelerin 5 ve 6 ncı günleri birbiri ardın-. 
dan iki yenilgeye uğramışlardır. 

Siyasi alanda uğradığımız bu yenilgilerin 
nasıl telâfi edileceğini düşünmek ve Kıbrıslı soy
daşlarımızın iki seneden beri mâruz kaldıkları 
güçlükleri yenmek için lüzumlu tedbirleri alma
nın neler olduğunu arayıp bulmak da bize düş
mektedir. 

Yarın 18 Aralık bu karar sureti Birleşmiş 
Milletler G-enel Assamblesinde 5 aleyhte, 54 çc-
kinsere karşı 47 oyla kabul edilecektir. Şimdi ka
bul edilen bu karar suretinin, bizim teklif etti
ğimiz dörtler tasarısından farklarını Dışişleri 
Bakanımız Sayın ÇağlayangiPin ağzından Bir
leşmiş Milletler Siyasi Komisyonda birlikte din-
liyelim. 

Sayın Çağlayangil, şöyle başlıyor bu tasarı
nın aleyhindeki konuşmalarına; Dibace'nin 3 ncü 
paragrafında, 10 Ekim 1964 te Kahire'de topla
nan hiçbir bloka dâhil olmıyan devlet başkanları 
konferansımca kabul edilen deklarasyona atıf ya
pılmaktadır. Bunu Birleşmiş Milletler Ana
yasası tarafından teyidedilen bir prensibin inkâ
rı olarak telâkki ediyoruz. Diğer taraftan Kahire 
Deklarasyonu, Kıbrıs halkının yabancı müdaha
lesi olmadan kendi siyasi istikballerini serbestçe 
tâyin etmeleri fikrini serd etmektedir. Halbuki 
Kıbrıs istiklâline kavuşmuştur Kıbrıs Rumları 
tarafından ileri sürülen «selfdeterminasyon» hak
kının ileri sürülmesinde takibedilen gaye genel 
kurulun enosisi tasvibetmesini temin etmektedir. 

2. 30 memleket tarafından (o zaman henüz 
30 üye bu tasarıya imza koymuştu) tasarının di
bacesinin 4 ncü paragrafında Mr. Galo Plaza'nm 
raporuna atıf yapılmaktadır. Bahis konusu dokü
mana atıf yapmanın uygun olmadığı kanaatinde
yiz. 

3. Dibacenin paragrafı, azınlıkların hakları 
ve bu hakların korunması hakkında Kıbrıs Hükü
metinin niyet beyanını ve muhtırasını kaydetmek
tedir. Bu beyan ve memerandum, Türk Hüküme
tinin kararında, Kıbrıs Rumlarının Türk Ce
maatine karşı devam ettirdikleri insan hakları 
ihlâlini ve katliamının unutulmasını istiyerek 
genel kurulu hataya düşürmek için yapılmış iki 
yüzlü bir teşebbüstür. Bu itibarla Başpiskopos 
Makarios'un azınlık hakları beyannamesine yapı
lacak her hangi bir atıf, genel kurulun Türk Ce
maatinin bugünkü meşru statüsünün reddini 
tasvip ve onun amansız bir zulme terk edilmiş 
bir azınlık statüsü haline düşürülmesini kabul 
eylemesi mânasına gelecektir. 
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Karar taslağının icra kısımlarına gelince: 
1 ve 2 nci paragraflar Kahire deklarasyonunun 
tahditsiz ve sınırsız bağımsızlıklarından bahse
den kısımları ile aynı mânayı taşımaktadır. 

Diğer taraftan bütün devletleri Kıbrıs Cum
huriyetinin hükümranlığına, birliğine, bağımsız
lığına ve toprak bütünlüğüne hürmete davet 
eden ve müdahaleden kaçınılmasını talebeden 
2 nci icra paragrafı diğer mânaları taşımakta
dır. Eğer Kıbrıslı Rumların benimsedikleri bili
nen bu karar içinde bu paragraf kabul edilirse, 
bunu kendi maksatları için kullanmakta tered
düt etmiyeceklerdir. îcrai hükümler ihtiva eden 
2 nci paragrafın kabulü bariz bir haksızlık teş
kil etmektedir. Bu ayrıca Birleşmiş Milletler 
Anayasasını çiğneyen ve anlaşmalardan doğan 
vecibelerini pervasızca reddeden bir memleketin 
mükâfatlandırılması anlamına gelecektir. Bun
dan daha önemli olarak böyle bir kararın kabu
lü Kıbrıslı Eumlar tarafından, Akdeniz bölge
sinin sulhu için vahim neticeler doğurabilecek 
teihlikeli siyasetlerine devamı sağlıyacak bir 
açıklama şeklinde tefsir edilecektir» diyerek, 
sözlerini tamamlıyor. Sayın senatörler, karar ta
sarısının mahzurlarını Sayın Çağlayangil'in Bir
leşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda yapmış ol
duğu beyandan sizlere arz etmiş oldum. 

Sayın senatörler; Birleşmiş Milletler Siyasi 
Komisyonunda cereyan eden Kıbrıs'la ilgili mü
zakereleri özet olarak, sizlere arz etmeye çalış
tık. 

Uzun süren bu konuşmada beni sabırla din
lediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi (Biz bu ne-
neticeyi devraldık) diyen Sayın Başbakan Sü
leyman Demirel ve Sayın Dışişleri Bakanımızın 
«Biz bu sonucun böyle olacağını önceden biliyor
duk» şeklinde Millet Meclisi müzakerelerindeki 
beyanlarının gerçeklerle ne dereceye kadar bağ
daştığını takdirlerinize bırakıyorum. 

Devlet sorumluluğunu omuzlarına alan kim
selerin, bu sorumluluğa paralel olarak dikkatli 
ve basiretli bulunmaları, gerekli tedbirleri za
manında almaları icabeder. Kıbrıs gibi çok önem
li bir dâvada Hükümet bu dâvanın önemine uy
gun çalışmaları yapmış ve tedbirlerini önceden 
almış mıdır? Bizce; bu soruya evet demek zor
dur. Çünkü alman sonuç ortadadır. Yine kendi 
ifadeleriyle «Mamafih barışçı bir hal çaresinin 
güvenlik konseyi kararından öteye gitnıiyen bir 

karar ile daha da kolaylaştırılabileceği inancın
da olduğumuz için, Türk tasarısının oya konul
masında ısrar etmiyoruz» diyen Çağlayangil 
4 Mart 1964 kararma razı olduğumuzu siyasi 
Komisyonda önceden açıklıyor. Bu görüşü; Türk 
delegasyonunun çalışmalarına da hâkim olması 
bakımından çok önemli buluyoruz. Çünkü, siz
leri bu sonucun devraldıklarından daha da kötü 
olduğunu, yine kendi ifadelerinden naklettim. 

Artık olan olmuştur. Birleşmiş Milletlerde 
almış olduğumuz bu sonuç bizim için bir iftihar 
vesilesi olamaz. Asıl mesele bu kötü neticenin 
düzeltilmesi için elele vererek âcil çözüm ve 
tedbirler bekliyen ve bizim olan Kıbrıs dâvamı
zın üzerine önemle eğilip, onu lâfta değil, kal
ben ve istiyerek benimsemek suretiyle, yeniden 
çizeceğimiz bir politikada azim ve sebatla yürü
mek suretiyle kurtaracağız. 

Birleşmiş Milletlerde alman bu son kötü ve 
haksız olan kararı «Bu Mukadder karar» diye 
adlandıran Adalet Partisi sözcüsünün sorumlu
luk yüklenmek istemiyen zihniyetiyle Kıbrıs dâ
vası lehimize çözümlenemez. Herkes, fakat, bil
hassa Hükümet hissesine düşen hata payını üze
rine almalıdır ki, geçmişte yapılmış olan hataları 
bir daha tekrarlanmasın ve meselenin önemiyle 
gerekli tedbirler süratle alınsın. Biz bu yolda 
hareket edecek Hükümetlere her zaman yardım
cı olacağız. Sayın senatörler sözlerimin sonuna 
gelmiş bulunuyorum. Benden evvel konuşan Sa
yın Dışişleri Bakanımız Çağlayangil'e bir cevabı 
vermekte kendimi mecbur addettiğimden özür 
dilerim. Benden evvel konuşan Sayın Çağlayan
gil, Grupumuz sözcüsüne cevaplar arz ederken 
çirkin bir tabir kullandı. 

Bize izafe etmek istediği sıfat, ancak, kendi 
kişiliğine uygun düşer. 

Bir Hükümet üyesi ve Bakana j^akışmıyacak 
üslûp kullanmamalıdır. 

Bu ithamı şiddet ve nefretle sahibine iade 
eder ve tekerrüründen önemle kaçınılmasını tav
siye ederiz. Zira kem söz, ancak sahibini yara
lar. 

Saygılarımla (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhurbaşkanı 
Kontenjan Grupu adına Sayın Sadi Koçaş'mdır. 

I Buyurun efendim. 
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KONTENJAN GRUPU ADINA SADİ KO-
ÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Kıbrıs dâvamızın sevk ve idaresinde galiba 
yanlış bir yoldayız. îç ve dış çeşitli problemle
rimiz yanında, Kıbrıs meselesi bütün ciddiyet ve 
önemi ile önümüzde dururken, bu dâvaya sene
lerce evvel esasen yanlış başladığımız, yanlış yü
rüttüğümüz yetmiyormuş gibi, hâlâ yanlış yol
da yürümekte, direnmekte İsrar ediyoruz, gibi 
geliyor bize. 

Bu durumda, Devlet olarak, millet olarak, 
Hükümet ve Parlâmento olarak ve hattâ tek 
tek vatandaş olarak bir şeyler yapmak, en azdan, 
başbaşa verip ne yapacağımızı düşünmek ve ted
bir almak durumiyle karşıkarşıyayız. 

Buna rağmen ne yapıyoruz: 
Millet Meclisinde genel görüşme başladığı 

zaman birkaç saat bütün dünya bizi endişe ile 
ve bu konuda ilk defa ciddî iş yapmak kudretin
de olan insanların, ciddî mesaisi ile uğraşırken 
takibetti. Biz de Millet Meclisimizi bu hava 
içinde izledik. Sonra birdenbire ne oldu, nasıl ol
du, hava da değişti, konu da değişti. Tabiî elde 
edilen netice de bambaşka oldu. 

Kanaatimiz odur ki; Millet Meclisindeki Ge
nel Görüşme ile sadece hiçbir şey elde etmemek
le kalmadık, Kıbrıs konusunda bir millî tesa
nüt örneği verememekten mütevellit zaıfa düş
tük, kayıplara uğradık. 

Şu veya bu sebeple, daha çok iç politika en
dişeleriyle bu işe sebebolanlar, yaptıkları işin 
mânevi sorumluluğunu bugün değilse yarın, mut
laka hissedeceklerdir. 

Yüce Meclis, 3 gün gece yarılarına kadar ça
lıştı. Bütün memleket radyo başlarında bekledi. 
Göz doldurur, gönül doldurur., yüreğimize su ser
per bir karar bekledik. 

Muhtelif partiler tarafından yapılan birkaç 
ciddî ve samimî teklifin mahiyetleri, tatbik kabi
liyetleri ve verecekleri neticeler üzerinde tartış
ma yapılıp Hükümete olumlu bir yön göstermek 
şöyle dursun, bu ciddî ve samimî teklifler (sen, 
ben, dedim ki, dedin ki) söz ve ithamları arasın
da kayboldu gitti. 

Senatoya gelince : 
Şu ana kadar grup ve topluluk adına konu

şan bütün senatörler bizim de benimsediğimiz, 
suçlu arama davranışını tasvibetmediklerini be

lirtmiş olmalarına rağmen, bakıyoruz her grup, 
karşı taraf sözcüsünün her sözünden kendi aley
hinde hükümler çıkarmış ve bunlara cevap yetiş
tirme gayreti içinde yine ister istemez dâva ve 
dâvayı nasıl halledeceğimizi tâyin edecek teklif 
getirme yoluna iltifat edilmemiştir. 

Sayın Dışişleri Bakanı da durumdan aynen 
bizim gibi şikâyet ederek söze başlamış, suçlu ara
manın bize ve dâvaya bir şey kazandırmayacağı
nı açık olarak belirtmiş ise de, o da aynı tesire ka
pılmaktan kurtulamamış, ister istemez suçlu ari
yan bir müzakere usulüne iltifat etmekten ken
dini alamamıştır. 

Tekrar edelim ki; selbep ve özür ne olursa ol
sun biz bu yolun ne Yüce Senatoya, ne dâvaya, 
ne memlekete birşey kazandırmıyacağı görüşün
de musırrız. Keşke Sayın Dışişleri Bakanı, bun
ların yerine bize (siz ne derseniz deyin. Biz dü
nü bıraktık, dâvamız bugün şu durumdadır. Bu 
yolda sonuna kadar yürümeye ve dâvayı halle 
kararlıyız) diyebilseydi. Biz, grup olarak ilk ha
zırlıklarımızı bu şekilde cereyan edecek bir açık 
oturuma göre hazırlamıştık. Karşılaştığımız du
rum bizi hayal kırıklığına uğrattı Bu yüzden biz 
hâdiselerin bilhassa iki senelik seyrinin muase-
besi yoluna sapmıyacağız. Temas edeceğimiz bir 
iki noktada asla suç aramak gayesine değil, ha
taların tekrarına mâni olma gayesine ve bilhas
sa hâdiselere değil de, hâdiselerin yanlış tefsirle
rini açıklamaya matuf olacaktır. Son iki senelik 
faaliyet dışında geçmişe ait yanlış değerlendiri
len bâzı tarihî hâdiseler hakkında önemleri do-
layısiyle görüşümüzü belirtecek, Birleşmiş Mil
letlerde son karara müspet oy verenlere birkaç, 
noktayı hatırlatacak, ondan sonra Hükümete bir 
teklif yaparak dâvanın müspet bir yolda halledi
lebilmesi için tutulması gereken yol hakkındaki 
görüşümüzü ortaya koyacağız. 

Aziz arkadaşlarım, 
Grupumuz adına, bir başka vesile ile bu kür

süden evvelce söylediklerimizi hatırlatmak ve o 
sözlerimizi Kıbrıs konusuna da aynen tatbik et-
nek istiyoruz. Kanaatimiz odur ki; bu gibi hâ
diseler milletlerin iç ve dış politikalarında göster
dikleri başarısızlıklardan mütevellit, zaıf anları-
ıın alâmetleridir. Ve siyasi tarih gösterir ki, bu 
gibi dahilî ve haricî ihtilâflar böyle zaıf anla
rında meydana çıkar. Ve birbirlerini takibeder-
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ler. Bu yüzden en çok dikkat edilecek husus, bu 
dâvayı, başka iştahları kabartmıyacak şekilde 
halletmektir. Kıbrıs konusunda 80 - 90 seneden-
beri mütemadiyen yanlış alımlar atılmıştır. Hem 
Kıbrıslı Türkler yanlış adım atmıştır, hem Türk 
Hükümetleri yanlış adım atmıştır. Geçmişi, o 
günün şartları içinde değerlendirmek diplomasi
de, politikada ve sratejide esastır. Bu sebeple bir 
kalemde evvelce alınmış her kararı kötülemenin 
doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bu yüzden mese
lâ; neden Kıbrıs 1878 senesinde İngiltere'ye dev
redilmiştir suali üzerinde durmıyacağız. Her hal
de memlekete ihanet düşüncesiyle olmadığından 
eminiz. Bunun gibi, neden Lozan'da Kıbrıs kesin 
olarak terk edilmiştir diye de sormamak lâzım
dır. Daha doğrusu Kıbrıs dâvası uğrunda Lo
zan'ı da ağızlara sakız yapmamak lâzımdır. Çün
kü Lozan'da alman kararların sebebini biliyoruz. 
Kurtuluş Savaşının siyasi ve askerî tarihini iyi 
bilenler böyle bir sual sormazlar. Bunun tefer
ruatına girmeme imkân olmadığını takdir eder
siniz. Ancak, bir noktayı belirtmekte mutlaka 
fayda vardır. Misakı Millî Kararını veren Ata
türk'tü ama, onu kabul edip bütün Kurtuluş Sa
vaşı süresince tahakkukuna çalışan da Türkiye 
Büyük Millet Meclisiydi. Böyle bir sual kanaa
timizce, o Meclisin faziletli, feragatli, insanüstü 
gayret sahibi üyelerini; bize bir vatan kazandı
ran kahramanların ruhlarını tazibeder. (Alkış
lar) 

Arkadaşlar, edebiyat yapmak niyet ve kudre
tinde değilim. O devir benim, bizim savunmamı
za muhtacolmıyacak kadar berraktır. Keşke bu
gün bile o günkü ruh hali içinde bulunabilsek. 
O devrin siyasi ve askerî tarihini ve memleketin 
ogünkü gerçeklerini değerlendirebilmek için sa
dece bir, iki noktaya temas edeceğim. 

Kurtuluş Savaşı başında Misakı Millî hudut
ları çizilirken daha pek çok Türk yurdu buna dâ
hil edilememiştir. Neden? Her Millet Meclisin
de, bunun nedenini bilmiyenlerin bulunması ta
biîdir. Ama Yüce Senatonun bütün üyeleri bunu 
bilirler. Bilmeleri lâzımdır. Bugün iç politika 
çekişmeleri bu gerçekleri bizlere unutturmamalı-
dır. Muhterem arkadaşlarım, Almanya'yı 
Anschluss'a sürükliyen âmillerden birisi de Hit-
ler'in Avusturyalı oluşu idi dersem, buna kim ha
yır diyebilir ve aksini ispat edebilir? 

Bugün dahi dünya barışını tehdideden en mü
him konulardan biri olan Keşmir meselesinin al

tında yatan sebeplerden birisi de Nehru'nun Keş
mir'li olmasıdır dersem bunun aksini nasıl ispat 
edebilirsiniz? 

Tarih bunlar gibi misallerle ve kaprislerle 
doludur. 

Misakı Millî, böyle kaprislerin zebunu olmı-
yan dünyanın müstesna millî kararlarından biri
sidir. Atatürk istemez miydi; bütün ömrünce ha
yalinde yaşattığı Selanik'i Misakı Millî hudutları 
içine almayı... Atatürk ve onun en yakın müca
dele arkadaşlarını birçokları istemezler miydi ken
di doğdukları, büyüdükleri İmparatorluk ülke
lerini de bunun içine sokmayı... Elbette isterler
di. Neden istemediklerini anlıyabilmenin tek yo
lu Kurtuluş Savaşı tarihini ve o günün gerçek
lerini iyice hatırlamaktır. Lozan'da Kıbrıs'ı ne
den verdik? Sualinin cevabı da budur. Kurtu
luş Savaşından büyük bir zaferle çıkmıştır. Ama 
biz Lozan'da sadece Kurtuluş Savaşının galibi 
değil, aynı zamanda Birinci Dünya Harbinin 
mağlûbu sıfatiyle oturuyorduk. 

Biz Lozan'da vatanın harimi ismetinde boğ
duğumuz Yunanlılarla değil, Birinci Dünya Har
binin galipleriyle mücadele ediyorduk. Biz Lo
zan'da yeni bir Andlaşma dikte ettirmiyor, Sevr'i 
tadil ve millî varlığımızı ve hukukumuzu koru
maya çalışıyorduk. Musul'u neden alamadık? 
Orası hem de Misakı Millîye dâhildi. 

Muhterem arkadaşlarım; görüşümüz odur ki, 
bugün mütemadiyen Lozan'dan bahsedilmesinin 
sebebi, Sayın Dışişleri Bakanının; «Lozan zafe
riyle de seyyiatiyle de Türk milletin indir.» de
mesine rağmen Lozan'ı imzalıyan zatın halen bir 
siyasi partinin Genel Başkanı olmasıdır. Ama 
yine görüşümüz odur ki; «Lozan'ın bütün müza
kerelerinin yükünü çekme ve imza etme şerefi 
İsmet Paşanındır ama, Lozan'ı adım adım izli-
yen ve nihai kararı onaylayan da Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti ve Atatürk idi. 

Bu hususu mütemadiyen ortaya atanların Lo
zan müzakerelerini teferruatiyle bilmedikleri ve
ya bilebile millî dâvaları iç politika çekişmeleri
ne alet etmek istedikleri anlaşılıyor. Muhterem 
arkadaşlarım, hiç yoktan bize bir Devlet ve tarih 
kazandıran, bir devrin topyekûn uluorta itham 
edilmesine müsaade etmiyelim. Bu yola sapan
ların birinci derecede sorumlu kişiler olmaması 
bizim için en büyük tesellidir. Eğer mümkün 
olsaydı, eğer 3 yıllık savaşın galibi Türk ordu-
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1 arını yeni bir mücadele için ayakta tutacak mad
di ve mânevi kudrete sahip olsaydık, Atatürk 
gibi bir komutan, Yunanlıları, denize, döker de, 
boğazlara ve İstanbul'a girmek için bir kurşun 
atımı mesafede aylarca bekler miydi? 

Arkadaşlar, Atatürk'ü gelmiş, geçmiş Devlet 
adamlarından, büyük komutanlardan ayıran en 
bariz vasıflarından biri durmasını, durulacak ye
ri iyi takdir edebilmesidir. İşte Selânik'in de, 
Batı - Trakya'nın da, Adaların,'Kıbrıs'ın da, Ha
tay'ın da, Musul'un da, Misakı Millîye alınama
mış veya Lozan'da sağlanamamış olmasının sebe
bi bu idi. Tarih, hayatlarında memleketleri için 
büyük şeyler başarıp sır? durmasını bilmedikleri 
için kendilerini de, ordularım da, mületlerini de 
perişan eden devlet adamları ve kumandanlara 
ait misallerle doludur. Napolyon ve Iıitler'i mi
sal verirsek: kafi gelir sanırım. Bu kürsüyü böyle 
bir münakaşa için çok ınmn süre işgal etmek is
temediğimizden teferruata girmiyeceğiz. 

Belki Lozan'da kazanılması mümkün olup da 
kaybettiğimiz fakat sadece bir azmhğuı dinî ih
tiyaçları için mevcudiyetini kabul ettiğimiz tek 
husus, Patrikhane meselesidir. Onu da Kıbrıs ile 
ilgisinden ve Sayın Bakarını, bu husustaki iza
hatından dolayı zikretmek de fayda vardır. Yu
nanlıların Aynoroz'da Patrikhane hazırlığı yap
tığı bir sırada Lozan'da bu davayı kaybetmemi
zin tek sebebinin, Lozan Delegasyon Başkanının, 
en yakın mesai arkadaşlarından birisinin bu ko
nuda Ankara'nın kesin bir kararı olmadığı husu
sunu karşı tarafa haber vermiş olduğu çok yay
gın bir husustur. Bu da gösteriyor ki, biz ne 
çekmişsek biribirimize düşmekten, sen ben der
diyle malûl olmaktan çekimsizdir. Çektiğimiz 
kâfidir, sanıyorum. Bu konuya bu kadarcık de
ğinmekle yetinip başta ileri sürdüğümüz görüşün 
izahına geçeceğim. 

Evet 1878 den beri hatalar yapılmıştır. Ne 
zamana kadar? Biz hâlâ yapıyoruz. Kıbrıs Türk
leri de 1954 e kadar pek çok hatalar yapmışlar
dır. Ancak, burada Kıbrıs mücahitlerinin son 
yıliarda gösterdikleri insanüstü gayreti ve feda
kârlığı da zikretmek isterim. Bilvesile evvelce 
arz etmiştim. Biz Kars ve Ardahan'ı 1877 de 
Puslara bırakmış, ama orada yaşıyan Türk halkı
nın büyük kısmının Türkiye'ye göçmesine müsa
ade etmemek suretiyle Birinci Dünya harbi so
nunda plebisitle bu bölgeyi geri almışızdır. Önü

müzde böyle tarihî bir misal de olduğu halde Kıb
rıs ve Ege Adaları için ne yaptık? Neden asırlık 
Türk yurdu Eodos'ta parmakla sayılacak kadar 
az kaldık? Neden Kıbrıs'ta 100 bin civarında
yız? Podos'a temas etmişken, bir noktayı da vuzu
ha' kavuşturmak isterim. Millet Meclisindeki mü
zakereler sırasında bir sayın üye, hiç alâkası ol
madığı bir sırada, yerinden yüksek sesle, «Oniki 
adadan bahset, oniki adadan, yaaa...) diye bağır
dı. Anlaşılıyor ki, o sayın üyenin oniki ada hak
kında bilgisi yine partizanca çıkarılan birtakım 
aslı, esası olmıyaıı rivayetlere istinadediyor. Böy
le düşünenlere bu kürsüden 2 nci Dünya Harbi 
tarihini yerli ve yabancı kaynaklardan okumala
rını tavsiye ederini. Aynı zamanda, bizi biribiri
mize düşürecek; yalan haberlere itibar etmemele
rini de rica edeceğini. 12 Ada Türkiye'ye teklif 
edildiği halde o zamanki Hükümetin bunu ka
bul etmediği sadece bir yalandır. Ancak hakikat
lerin bilinmesinde fayda vardır. Yüce Senato, 
böyle bir imkâna sahiptir. Sayın Cevat Açıkahn, 
bu hususta yaşıyan en yetkili kişilerden biridir. 
Rica ediyorum. Yüce Senato kendisini bu husus
ta bir açıklamaya davet etsin. Etsin de, şu bizi 
biribirimize düşürmeye çalışan fitnelerden biri
nin içyüzünü bütün millet öğrensin. 

Muhterem arkadaşlarım; bu gibi hareketler, 
belki bâzı iç politika cambazlarının şahsi menfa
atlerine hizmet edebilir. Ama, millî dâvalarımı
zı dejenere eder. Ve millî menfaatlerimize mut
laka zarar getirir. Sayın Cevat açıkahn ün bu hu
susta bir açıklama yapması için Senatodaki bü
tün gruplara, mensup birkaç arkadaşın imzası ile 
bir önerge takdim edeceğiz. Başkanlığın ilgisini 
şimdiden istirham edeceğim. 

Şimdi yine esas konumuza dönelim. Neden 
Kıbrıs'ta 1.00 bin civarındayız demiştim. Bu ha
ta da müşterektir. Kıbrıslılar daimî olarak Tür
kiye'ye göçtüler, biz de onları kabul ettik. Bu sa
dece hatalardan bir tanesidir. Ya Yunanlılar... 
Onlar da Kıbrıs'tan boşalan Türklerin yerlerini 
işgal etmek üzere Yunanistan'dan göçmen gön
derdiler Yeşil Ada'ya. 

Bugün aleyhimize oy veren, devletler bir tek 
şeye bakıyor. Yüzde 80 Rum, yüzde 18 Türk... 

Hata bununla da kalmadı... Yüzde 18 Türk 
bile kendi aralarında yüzde yüz bir birlik kura
madılar. Neden?.. Politika çekişmelerinden arka
daşlar... Bu hakikati göre göre hâlâ mı, aynı ha-
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talan tekrar edeceğiz? Çok söylendi ama bir de
fa daha tekrarında fayda var; sene 1954 Dışiş
leri Bakanımız diyor ki, (Bizim Kıbrıs'la bir alâ
kamız yok. O, İngiltere'yi alâkadar eden bir dâ
vadır.) Yunanlılar bırakır mı böyle diyen bir 
Hükümetin peşini. Üstelik Kıbrıs Türkleri de bu 
tarihe kadar bizimle bir dâvaları olduğunu hiç, 
ama hiç dillerine almamışlardı. 

Yıl. 1955 tezimiz birden bire değişti (Kıbrıs 
Türktür!) diyoruz,.. Taksimden bahsediliyor, 
Kıbrıs'a mukabil başka Ada verilmesinden bah
sediliyor. Cevabımız hep «Hayır, Kıbrıs Türk
tür.» diyor, başka bir şey demiyoruz. Bir sene 
sonra politika değişti. «Ya taksim, ya ölüm» ve 
nihayet güç hal ile, sakatlığı 2 seneden beri de
vam eden hâdiselerle fiilen sabit olan Zürih ve 
Londra Anlaşmaları sağlanabildi ve kanaatimiz
ce Kıbrıs o gün bir az daha fazla kayboldu. 

Muhterem arkadaşlarım, işte, bir açık otu
rumda daha fazlasını söyliyemiyeceğim, 87 se
nenin özeti. 

Son iki yıllık faaliyete gelince: Bunun tefer
ruatına girmiyeceğimi, bilhassa hâdiseler üze
rinde suçlu aramıyacağımı başta söyledim. Ko
nuşma insicamımı ve hâdiselerin seyir sırasını 
bozmamak için kısaca temas edip geçeceğim. Hâ
dise patlak verdiği zaman kurulmak üzere bu
lunan 3 ncü Koalisyon Hükümetinin Kıbrıs po
litikasını biliyoruz. Bu kürsülerden mütaaddit 
defalar millete ve dünyaya ilân edildi. «Anlaş
maların meriyeti esasına dayanan bir hukukî mes
net ve Ada'da her iki cemaatin haklarını göz 
önünde tutan federal bağımsız bir Kıbrıs Cum
huriyeti politikası»,. Ve bu politikanın diploma
tik yollarla tahakkuk ettirilmesi gayreti. Tesbit 
eidlen bu politikanın diplomatik yollarla tahak
kuk ettirilme gayret ve arzusu doğru bir yoldu. 
Tarih de, politika ilmi de, bizim kendi tarihî tec
rübelerimiz de bunu böyle kabul eder. 1877 de 
de, 1911 de de hâkim durumumuza rağmen harbe 
diplomatik hazırlık yapmadan girdiğimiz için 
mağlûbolduğumuz, harb tarihi etütlerinin yazdı
ğı kesin bir neticedir. Harbin diplomatik ha
zırlığı, netice üzerinde en az askerî hazırlık ka
dar önemli ve müessirdir. Bu halin isabeti, dost 
ve müttefiklerimizin bir çıkarma teşebbüsünde ve 
daha sonra Birleşmiş Milletlerde bize karşı takın
dıkları tavır ve Batı'nm tarihin şımarık çocuğu 
Yunanistan'a karşı tarihî sempati ve sevgilerin

den dahi geçemeyişleri ile de fiilen sabit olmuş
tur. Bu yüzden Başkan Johnson'un mektubu ve
silesiyle münakaşa konusu olan, aynı mektup Yu
nanistan'a da yazılmıştır, fikrinin isabetli bir mü
dafaa yolu olmadığı kanaatindeyiz. 

Amerika'nın bugünkü yöneticilerinin Kıbrıs 
politikası belli olmuştur. Onlar enosise taraftar
dır. Enosise karşı gibi görünen bâzı hareketleri 
alenen Türkiye'ye karşı olmamak düşüncesiyle 
başvurulan basit taktiklerdir. Başkan Johnson 
resmen Türk çıkarmalarını önlemek maksadiy-
le mektup yazmıştır. Mektuptan basma da in
tikal etmiş olduğu için tekrarında mahzur gör
mediğim bir cümle dahi bu düşünceyi bütün 
çıplaklığı ile ortaya koyar. (NATO silâhlarını 
kullanamazsınız). Ne demektir arkadaşlar? 
NATO silâhlarını kullanmayınca, yıllarca 
NATO'ya bel bağlanılarak en önemli harb sa
nayii dahi başka istikametlere çevrilen Türkiye, 
tamamen özel ve çok güç bir askerî harekât 
olan çıkarmayı hangi malzeme, teçhizat ve si
lâhlar ile yapacaktı?.. (Alkışlar) 

Bu vesile ile, evvelce bu kürsüden belirttiği
miz bir hususu, tekrar Sayın Hükümetin görü
şüne arz etmekte fayda" görüyoruz. 

Türk Ordusunun imkânlar nisbetinde kendi 
kaynaklarından teçhiz ve teslîh edilmesi imkân
larının süratle ele alınması ve tahakkuk ettiril
mesi Kıbrıs hâdisesi dolayısiyle de meydana çık
mış bir zarurettir. Söz mektuptan açılmışken 
Ankara'daki Amerika Büyükelçisinin iki gün 
evvelki beyanatının bütün bu olayların önemini 
büsbütün artırdığım burada ifade etmek iste
rim. 

Biz, Türkiye'nin istikbalini Batı bloku ile 
samimî ve eşit şartlar altında iş birliği yapmak
ta görenlerdeniz. Ama mutlaka samimî ve mut
laka eşit şartlar altında. Başkan Johnson'un, 
mektubu kadar, Ankara'daki Büyükelçilerinin 
de bu şekildeki çıkış ve hareketlerini, bu mem
lekette Amerikan düşmanlığı yaratan en büyük 
âmil olarak görüyor, bu yoldan vazgeçmelerini 
halisane ve dostane ihtar ve ikaz etmek istiyo
ruz. Amerikan Büyükelçisinin -Türkiye'deki tu
tumu bir Büyükelçinin tutumundan çok daha 
ileriye gitmektedir. Kendilerine Türkiye'yi ve 
Türkleri bir parça daha iyi tanımaları zarure
tini hatırlatmakta sanıyorum ki, fayda vardır. 
(Alkışlar.) 
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Ama, bu işlere karşı ömrünce ilgi duymamış 
fakat her şeyi herkesten çok bildiğim sanan bir
takım mesuliyetsiz kişiler son günlerde gazete 
sütunlarını Amerikan Büyükelçisinin savunma
sına hasrettiler. Bu hareketleriyle ve ulu orta 
beyandan çekinmedikleri fikirleriyle bu dâva
ya ne kadar zararları dokunduğunu bir bilse
ler, eminim ki, onlar da bu yola sapmazlardı. 
Ama ah şu politika komüsyonculuğu yok mu? 
insanlara neler yaptırabiliyor. 

Biz sayın Hükümetin bu ve buna benzer hal
leri çok iyi ve memleket menfaatlerine en ya
rarlı şekilde kıymetlendirebileceğinden ve yerli 
yabancı yanlış yolda olanları en müessir şekil
de ikaz edeceğinden emin ve müsterih olmak 
istiyoruz. Ve buna güveniyoruz. 

Büyükelçi de gerçekleri tahrif ettiğine gö
re bu şartlar altında mektubun millete açıklan
ması artık bir zaruret haline gelmiştir. Sayın 
Tevetoğlu'nun da Grup adına bu fikre katılışı
nın Senatoda gösterilen millî tesanüt örnekleri
nin başlangıcı olmasını temenni ederiz. Bu hu
susta verilen önergeye karşı ileri sürülen müta
lâalar muvacehesinde bu işi Sayın Hükümetin 
yapması bir zaruret haline gelmiştir. Bu konu
yu daha fazla deşmenin dâvaya fayda vermek
ten uzak olduğunu belirterek biz yine konumu
ma dönelim. 

Evet, Üçüncü Koalisyon Hükümetinin poli
tikası ve icraatı ortada. 

4 ncü Koalisyon ve bugünkü Hükümeti, bil
hassa dış politika bakımından, biz beraber mü
talâa ediyoruz. Bu hususta Sayın Ürgüplü'nün 
(sorumluluk bana aittir) görüşüne katılamıyo
ruz. 4 ncü Koalisyonda Dışişleri bugünkü ikti
dar partisinin kontenjan ve sorumluluğunda idi. I 
Bu böyle olması dahi bir Hükümetin icraatın
dan sadece naşbakanlarm sorumlu olduğu re- I 
jim ile, Türkiye'nin 27 Mayıs Anayasasına da
yanan bugünkü rejimi arasında en ufak bir mü
nasebet olmadığı kanaatindeyiz. Esasen böyle I 
bir müdafaaya lüzum da görmüyoruz. Çünkü I 
kanaatimiz Sayın Ürgüplü'nün de açıkça belirt- I 
tiği gibi, bütün hükümetlerin şu veya bu parti- I 
nin hükümeti değil, Türk Milletinin Hükümeti 
olduğu merkezindedir. Ve hata yapmamak Al- I 
]aha mahsustur. Herkes ve hattâ her hükümet 
hata yapabilir. Arabanın tekerleği kırıldıktan 
sonra yol gösteren çok olur. Hüner geçmişten I 

I ders almak, eski hataları tekrarda ısrar etme
mektir. Biz bidayette kesin olmamakla beraber 
3 ncü Koalisvonun Kıbrıs politikasının, 4 ncü 
Koalisyon ve bugünkü Hükümet tarafından da 
aynen benimsendiği ve takibedildiği intibaı için
de idik. Ve millî bir dâvada bütün hükümetle
rin birbirini takibetmesini memnuniyetle karşı
lıyorduk. Son görüşmeler ve karşılıklı ithamlar 
bizi biraz tereddüde şevketti. Bu yüzden tam 
bu noktada yukardaki izahat muvacehesinde 
Hükümetten, tereddüt içinde bulunduğumuz bu 
hususu aydınlatmalarını, takibettikleri ve taki-
bedecekleri politikanın kesin ifadesini bu kür
süden bize açıklamalarını rica edeceğiz. Zira 
Millet Meclisindeki üç günlük müzakerelere 
rağmen bu husus tam mânasiyle ve lüzumu ka
dar aydınlatılamamıştır. Her ne kadar politika-
J arının Hükümet programında belirtildiği iddia 
edilmişse de, Hükümet programındaki ifadele
rin, bu kadar hayati ve millî bir dâvanın, sahi-
bolması gereken berraklık ve kesinlikten mah
rum olduğu kanaatindeyiz. Senatonun muraka
be vazifesini yapabilmesi de, biraz sonra yapa
cağımız teklifin başarılı ve faydalı olabilmesi 
de, bu açıklamaya büyük ölçüde bağlı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bidayette de belirttiğimiz gibi biz 2 senelik 

hâdiselerin suçlusunu aramaya çalışmanın hiç
bir fayda vermiyeceği, buna mukabil pek çok 
mahzurlar teviidedeceği kanısındayız. Bu yüz
den hatasiyle, sevabiyle iki senenin icraatını bir 
hesaplaşma konusu yapmamak karar ve arzu-
siyle mâruzâtımızın ikinci kısmına geçeceğiz. Bu 
arada bizden evvel konuşan arkadaşlarımızın 
bir iki beyanı üzerinde, yine suçlu arama gayre
tine düşmeden, sırf durumun tamamen açıklan
masına hizmet etmek maksadiyle kısaca durmak 
isteriz. 

Saym Yıldız dediler ki, (Birleşmiş Millet
lerde çekinser oy veren devletleri de biz 
aleyhte oy vermiş telâkki ediyoruz.) Biz bu 
görüşe katılamıyoruz. Arkadaşım her halde 
Birleşmiş Milletler müzakerelerinin cereyan tarzı 
hakkında kesin bilgi alamamışlar. Bizim is
tihbaratımız odur ki, bâzı Müslüman ülkeler, 
bizim lehimizde, en az bizim kadar çalışmış, ama 
neticede hiçbir imkân kalmayınca, durumu bi
zim Heyetimizle de görüşürek çekinser kalmış
lardır. 
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Afganistan, Irak, Suudi - Arabistan, Ürdün, | 
Libya, Cezayir gibi devletlerin Birleşmiş Mil- j 
lerde bizim lehimize gösterdikleri gayreti bu 
kürsüden belirtmek, bizim için bir kadirşinas
lık borcudur. 

Sayın Ürgüplü de, sucun Dışişleri Bakanlığı
nın teknik personeline yükletilmek istendiğin-
len bahsettiler. 

Sayın arkadaşlarım, böyle bir hal efendisi
ne söz söylemekten korkup, kâtibini azarlamaya 
benzer. Başarılar kadar başarısızlıklar da sevk ve 
idare kademelerinindir. 

Eğer siyasi kademe, Dışişlerinin teknik ka
demesinden memnun değilse onları değiştirir
di. Halbuki, aksine Kıbrıs işinde en çok gayret 
ve feragati Dışişlerinin teknik kademesindeki 
kıymetli arkadaşlarımız göstermiştir. 

Buna tarihimizden ve kendi meslekimden 
bir misal vereyim. Hafız Paşa kumandasında 
Mısır ordusu önünde Kütahya'ya çekilen ordu 
ile, Gazi Ahmet Muhtar ve Gazi Osman paşa
lar kumandasında kat kat üstün Rus ordula
rını yenen asker aynı askerdir, suç kumanda, 
yani sevk idare kademesindedir. 

_ Politikacılarımızdan rica ediyoruz. Şeref
lere sahip çıkıp, suçları memur kademesinin 
üzerine atmak gibi bir yola sapmasınlar. 

Yine Sayın Ürgüplü hamasi sözler, tecavüz 
istekleri, milleti tahrik dünyayı bizden so
ğutur buyurdular, doğrudur. 

1955 - 1960 arasında Kıbrıs işlerini bu yolda 
sevk ve idare etmenin acısını çekti. Ama 1963 
sonundan beri gösterilen dikkat ve dâvamızı 
hukuk yoliyle kazanma gayreti bir yıl içinde 
dünya kamu oyunu lehimize çevirmişti. Buna 
ait pek çok misaller verebiliriz. Bidayetteki 
bu başarıya rağmen hangi diplomatik hatanın 
Birleşmiş Milletlerin son kararma esas teşkil 
ettiğini arayıp bulmamız ve aynı hataları tek
rar etmememiz lâzımdır. 

Ankara, Atatürk devrinde dünyanın siyasi 
istişare merkezi idi, buyuruldu. Bu ifade ya
ramızı tekrar deşti. 

İki seneden beri kürsüye her çıkışta savun
duğumuz dış politika görüşü, bu gerçeğin bir 
ifadesi ve özlemidir. Atatürk sayesinde hür dün
yanın lideri olan Türkiye'ye bağımsızlık müca
delesi yapan devletler tarafından aleyhte oy 
verilmesinin sebebi 1953 - 1960 yılları arasın- | 

la takibettiğimiz yanlış dış politikanın netice
sidir. Bu hali iyi tetkik edip, doğru bir karara 
varmak zorundayız. En son da arz edeceği
miz teklif bu hususu da ihtiva edecektir. 

Sayın Nüvit Yetkin, ne zaman müşkül du
rumda kalırsak, bu milletin muhalefetiyle ikti
darı ile birleşmek ve netice almak kabiliyeti ol
duğuna temas edince Senato kendisini alkışladı. 
Biz bu sözlere ve alkışlara katılamıyoruz. 

Hüner normal zamanlarda birleşmek ve millî 
dâvalarda kritik durumlara düşmemektedir. Evet 
19 Mayıs 1919 da bir Atatürk Samsun'a çıktı 
ve milleti birleştirerek, en ümitsiz bir durum
da iken, bizi zafere ulaştırdı. Bunu mu örnek 
alacağız. Ya bir Atatürk çıkmasaydı... Atatürk'
ün 3 yıllık mücadele tarihini iyi tetkik edersek 
bu milleti öyle risklerle karşı karşıya bıraka
cak böyle bir tevekküle siz de razı olmazsı
nız. 

Biz her zaman millî tesanüt içinde olmakla 
övünmeliyiz. Ve ancak bu sayede millete karşı 
görevimizi yapmış oluruz. 

Sayın Tevetoğlu yine iyiniyet heyetlerine 
temas ettiler. Sayın arkadaşım evvelce bu söz
lerini benim şahsımla ilgisi olmadığını söyle
mek nezaketinde bulundular. Ama, o heyet
lerden birinin başkanı olarak, ben bu sözlere 
değinmek mecburiyetindeyim. 

Heyetler elbette, her gittikleri devleti lehi
mize çevirdiklerini iddia edemezler. Ama kimse 
de onlara hiçbir işe yaramadıklarını söyliyemez. 
Bu açık oturumda söyleyemiyeceğim hususlar 
vardır. Meselâ Orta - Doğu'dan döner dönmez 
ilgili makamlara 40 sayfalık bir gizli rapor 
verdik. Birçok teklifler yaptık. Hiç. dikkate 
alınmadı. Cevap verilmedi. 2 ay evvel neticesini 
bir önerge ile sorduk. 15 günde cevaplanması 
mevzuat icabı olan bu önergeye hâlâ cevap 
almadık. Şu kadarını söyliyeyim ki, bir bakan
lık iyiniyet heyeti gönderirken öteki bakan
lık âdeta onu sabote etmiştir. Bunları Hükü
mete 10 ay evvel intikal etirmiştik. 

Sayın Tevetoğlu, Hükümetin Kıbrıs konu
sunda 3 ncü înönü Hükümetinin tecrübesinden 
faydalanması lüzumuna temas ettiler. 

Bu fikri yapıcı ve millî menfaatlere en uy
gun bir hareket tarzı olarak alkışlar, partiler-
arası işbirliğinin başlangıcı olmasını temenni 
ederiz. 
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Sayın senatörler; 
Evvelâ Kıbrıs dâvası ve dâvanın hukukî 

yönleri hakkında kısa bir mâruzâtla Birleşmiş 
Milletler kararma müspet oy verenlere hitabe-
deeek sonra Hükümete teklifimi arz edeceğim. 

Türkiye bakımından Kıbrıs dâvasının iki 
yönü vardır; 

Birincisi Ada'da yaşıyan 100 bin Türkün is
tikbali, kendi yurtlarındaki güven içinde, in
sanca yaşama haklarının sağlanmasıdır. Bu dâ
vanın bizim olduğu kadar, bütün insanlığın da 
dâA^ası olduğunu kabul ediyor, bu mücadeleyi 
hafife alan devlet ve milletlerin mevcudiyeti 
karşısında yalnız Türk olarak değil, aynı za
manda insan olarak üzülüyoruz. 

Tarih bir kavmin diğer bir kavme zulüm 
yaptığına çok şahidolmuştur. Fakat, asırlarca 
aynı köyde beraber yaşamış, dedelerin, babala
rın, aynı köyde beraber doğmuş, beraber ya
şamış çocuklarının, bir gün kütle halinde bir
birlerine bu derece düşman olup, bu derece zu
lüm yaptıklarına şalıidolmamıştır. Hele bir köy
lünün komşusunun evini içindekilerle beraber 
buldozörle çiğnediğine tarih şahiclolmamıştır. 

Dâvanın ikinci yönü Türkiye'nin güvenliği
dir : 

Türkiye'nin güvenliği demek NATO'nun ve 
dolayısiyle hür dünyanın güvenliği demektir. 

Orta - Doğu, Orta - Doğu içinde Türkiye ve 
Kıbrıs'ın jeopolitiğini şöyle bir tetkik eden dün
ya devletleri bu dâvada ne kadar haklı olduğu
muzu derhal görürler. Ama görebilmek için, 
Batının şımarık çocuğu olan Yunanlılara sem
pati itiyadından mütevellit hislerinden kurtul
mak, küçük hesap ve çıkarlardan sıyrılmak ve 
bu suretle dünya politikasının gelişme istika
metini iyi kıymetlendirebilmek lâzımdır. Bu his 
ve hesaplardan sıyrılmadıkça doğru bir kıymet
lendirme mümkün olamaz. 

Bizim görüşümüz odur ki, 
Türkiye'nin güvenliği hür dünyanın güven

liği ile büyük ölçüde birbirine karışmıştır. Bun
ları birbirinden ayırdetmek güçtür. Kıbrıs müs
takil bir mücadelede Türkiye'nin tek açık ka
pısını uzaklardan itibaren kontrol altına alan, 
bütün Orta - Doğu stratejisine yön verebilecek 
bir Ada'dır. Bizim için de, hür dünya için de bü
yük stratejik Önemi vardır. 

Dünyanın hürriyet nizamına bağlı olan her 
Devlet ve milleti için bu böyledir. Ve bu yüzden 
Kıbrıs'ın emin ellerde bulunması lâzımdır. 

Bu fikre yani dünya hürriyet nizamına kar
şı olanlar varsa, onlar da elbetteki aynı sebep
lerle Ada'yı kendi ellerinde tutmak isterler. 
Böyle çetrefil bir dâvanın ihtilafsız halli ise an
cak, bağımsız fakat müstakar bir Kıbrıs Devle
tinin mevcudiyetiyle mümkün görülmüştü. Zira, 
bize sorarsanız Ada bizim elimizde olsun, bu su
retle hem bizim millî güvenliğimiz, hem de hür 
dünyanın menfaatleri emniyet altında olsun de
riz. Ve kimse bizim böyle demekte haksız oldu
ğumuzu iddia edemez. 

Aksi tezi savunan, bir gün bu Ada'dan hür 
dünyaya karşı istifade etmek istiyenler varsa, 
onlar da Ada'yı kendi ellerine olmasa bile, ken
di kontrollarma almak isterler. Ve bugünkü mü
cadele de hakikatte bu hususun sağlanması mü
cadelesidir. Bu iki fikri ihtilafsız halletmeye im
kân olmadığı için Ada'nm bağımsız ve müstakar 
bir Kıbrıs Devleti elinde olması gerek Türkiye, 
gerek hür dünya bakımından asgari bir emni
yet şartı olarak kabul edilmişti. 

Bu jeopolitik ve stratejik gerçeği bizim bi
rinci dâvamız, yani Ada'daki 100 bin Türkün 
yaşama garantisi ile beraber mütalâa edersek 
bağımsız, müstakar Kıbrıs Devletinin, aynı za
manda bu Türklerin güven ve emniyetleri ve 
hayat haklarını garanti eden bir düzen içinete 
olması lâzımdır. Zannediyoruz ki, 3 ncü Koalis
yon Hükümetinin tamamen benimsediğimiz fe
deral Devlet formülü böyle bir ihtiyaç ve zaru
retin neticesiydi. Böyle olunca da gerek Türki
ye, gerek hür dünya bakımından bunun kabul 
edilebilecek asgari hal tarzı olması gerekir. Ama 
hür dünyanın bu gerçeği göremediği son Birleş
miş Milletler kararındaki tutumlariyle sabit ol
muştur. Bu kararlarını tevil edebilecek bir mes
netten de tamamen mahrumdurlar. 

Adada adedi ekseriyeti teşkil eden Rum ce
maatinin tarihî, sosyal ve hukukî bakımdan ön
celik hakkına sahibolduğu iddia edilemez. Kıb
rıs tarihte hiçbir gün onlara aidolmamıştır. 
EOKA cinayetleri hariç, onların Kıbrıs uğrun
da kan dökmüş ecdadı yoktur. Adada toprak 
mülkiyetinin büyük kısmı, rumlarm asırlardan 
beri Türklere ait bulunan topraklara muhtelif 
yollarla sahip çıkmalarına rağmen, halen azın
lık sayılan Türk cemaatinin elindedir, 
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Ne Adadaki Türk cemaatinin, ne Türkiye 
Cumhuriyetinin istilâ ve fütuhat gayesi gütme
dikleri aşikârdır. Ama EOKA'cı ramlarla Yu
nanistan'da böyle bir niyetleri olmadığını iddia 
edebilirler mi? 

Başbakan Papaandreu 27 Ekim 1964 de Se
lanik Üniversitesinde (bütün Kıbrıslı rumlar 
enosis taraftarıdırlar. Kıbrıs Büyük İskender'in 
Doğudaki hayalleri için bir atlama tahtası ol
malıdır. Kıbrıs küçük bir adadır. Tek başına bu 
hayalleri gerçekleştiremez. Ama Yunanistan'la 
birleştikleri takdirde Kıbrıslılar Orta - Doğu
daki tarihî görevlerini ifa edebilecekler) demiş
tir. 

Makarios da 8 Eylül 1964 de (hayatta yegâ
ne ihtirasım Kıbrıs ile Yunanistan'ın birleşmesi 
ve Yunanistan hudutlarının Kuzey Afrika'ya 
kadar uzamasıdır. Ölünceye kadar bu ihtirası
mın tahakkuku için mücadele edeceğim) demiş
tir. Ve son Birleşmiş Milletler müzakereleri sı
rasında Yunan Dışişleri Bakanı ise (enosisten 
vazgeçmenin tarihin seyrini inkâr etmek) de
mek olacağını söylemiştir. Bütün bu ifadeleriyle 
de enosisin bir istilâ başlangıcı olduğunu dün
yaya ilân etmişlerdir. Hür dünya devletlerinin 
ve asırlarca sömürge olmaktan bıkmış, istiklâl
lerine yeni kavuşmuş milletlerin, bu açık oyunu 
göremeyişlerine hayret etmemek elden gelmi
yor. 

Bu devletlerin bir noktadaki endişeleri üze
rinde biraz durmamız lâzımdır. O da Ada'daki 
askerî üsler konusudur. 

Geçen yıl komşu Suriye'nin Sayın Başkanı 
Emin Elhafız ile bu konuda bir görüşme yap
mıştım. Büyük bir samimiyetle selfdeterminas-
you taraftarı olduklarını söyleyince, kendilerine 
Kıbrıslı Ramların ve Yunanistan'ın şelf deter
minasyon voliyle.ne ekle etmek istediklerini an
latmıştık. 

Selfdoterminasyon enosis demektir. Eno-
sis'in ise ne sağlamak istediği Papandreu ve Ma-
karios'un biraz evvel belirttiğimiz cümleleriyle 
ortadadaır. Büyük İskender'in yolu yalnız Tür
kiye'den geçmez, Suriye de, bütün Orta - Doğu'-
da bu güzergâh üzerindedir. Başkan Emin Elha-
fız'm bunlara karşı söylediği tek mâkul fikir, 
Ada'daki İngiliz üslerinden kendilerinin ve bü
tün Orta - Doğu devletlerinin endişe ettiğini be
lirtmek olmuştur. Binaenaleyh bu gerçekler ve 

üslerle doğrudan doğruya alâkalı olan dostumuz 
ve müttefikimiz İngiltere'nin Kıbrıs konusunu 
aleyhimize bu hale kadar geliştiren açık tutumu 
karşısında Hükümetimizin Kıbrıs politikasını 
gözden geçirip yeni tedbirlerini düşünürken bu 
üsler konusunda takınacağımız tavrı kesin ola
rak tesbit ve bunu bütün dünyaya ilân etmemiz 
yerinde bir hareket olacaktır. Zira yalnız Suriye 
değil, aleyhimizde oy kullanan küçük devletle
rin hemen hepsinin ve bağımsız kalanların ço
ğunun tasvibetmedikleri hususların başında bu 
üsler gelmektedir. Sayın Dışişleri Bakaniyle ta
mamen aynı fikirdeyim. Burs vererek, davet ede
rek Afrika ve Orta - Doğu devletlerini kararla
rından çeviremezdik. Ama bu üs meselesi ve bu
nun gibi dış politika kararlarımız bu devletler 
üzerinde müessir olacak faaliyetlerdir. 

Bunun hemen arkasından Ada'yi kayıtsız 
şartsız Rum egemenliğine terk etmenin (yağ
murdan kaçarken doluya tutulmak) demek oldu
ğunun da bilinmesi lâzımdır. Ve Kıbrıs dâva
sında bizim hassasiyetimiz biraz da bu yüzden
dir. Makarios Ada'da bir defa hâkim olursa, Kıb
rıs'a hangi düşüncelerin hâkim olabileceğini ve 
hangi üslerin kurulabileceğini kestirmek pek 
zor olmasa gerektir. 

Ada'daki 400 bin kadar Rum ekseriyetinin 
bir fikir etrafında, bir ideoloji etrafında mütte
hit bir kütle olmadığının göz önüne alınması lâ
zımdır. Ada'nın tıpkı Küba gibi bir Kızıl Ada 
olmasına mâni olmanın yolu da oraya Yunan as
keri göndermek değil, Ada'daki en güvenilir un
sur olan Türk Cemaatine söz hakkı tanımak ol
duğunu bütün dünyaya bilhassa Amerika'ya 
belki biz izah edemedik ama. onların dünyaca 
meşhur ve her şeyi yapmaya kaadir olduğunu sa
nan istihbarat servislerinin de bu gerçeği tesbit 
edememiş olmalarına şaşmamak mümkün değil
dir. 

Bu gidişle Kıbrıs bir müstakbel Çin, bir müs
takbel Küba, bir müstakbel Kore, bir müstakbel 
Vietnam olmaya mahkûmdur. Bu noktaya bil
hassa dikkatinizi ve bütün dünyanın dikkatini 
çekmek isterim. Bu gidişle bu mücadeleden ne 
Türkiye, ne Yunanistan değil, yalnız Ada'daki 
kızıl ideoloji sahipleri kârlı çıkacaklardır. 

Bu da işin nedense bugüne kadar pek üze
rinde durulmıyan çok önemli bir başka cephesi
dir ki, dünyaya, hattâ Yunanlılara ve Makarios'a 
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bunu gösterebilmek ve anlatabilmek bizim ka
dar hür dünya için de bir beka meselesidir. 

Hâdiseler ve meseleler üzerindeki son müta
lâamız Sayın Dışişleri Bakanının son Birleşmiş 
Milletler kararını, bir başarı gibi gösteren be
yanları hakkında olacaktır. 

Sayın Bakan bu akşam «Biz hezimetleri za
fer olarak göstermeyiz» dediler. Bizce Bakanın 
bu sözleri muteberdir. Ancak basın tarafından 
açıkça yapılan neşriyat dünyaya yayılmış ve 
tekzibedilmemiştir. Bunun mahzurlarını telâfi 
etmek üzere görüşümüzü belirtmekte fayda gö
rüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tarafta ne bulsa, 
ne kadar lehinde kararlar alınsa bir türlü mem
nun edilemiyen, ilk gün ilân ettiği enıosis gaye
sinden bir türlü ayrılmıyan bir Yunanistan!.. 

Diğer tarafta her şeyi bir başarı telâkki 
eden biz!.. Bizim diplomatlarımız evvelce Yunan 
Meclisinde yapılan konuşmaları kelime kelime 
incelemiş ve Birleşmiş Milletlerde bunlardan bü
yük ölçüde faydalanarak Yunan Devlet adamla
rını zaman zaman cevap., veremiyecekleri müş
kül durumlara düşürmüşleridir 

Aynı şeyi karşı tarafın bizden daha iyi yapa- ' 
cağını hesaibetmek, iç politika düşünce ve hesap-
lariyle, vatandaşı oyalayıcı, hilafı hakikat ifa
deler kullanmak, tefsirler yapmak hevesiyle kar
şı tarafın eline koz verdiğimizi unutmamak lâ
zımdır. Biz Sayın İnönü'nün evvelce tenkid edi
len 3 Mart kararlarını Başkan Johnson'a karşı 
bir hezimet olarak değerlendirmelinin, bu esba
bı mucibeye dayandığı görüşündeyiz. Bu yüz
den tasvibediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Kıbrıs üzerinde söyle
necek daha pek çok şey var. Fakat mümkün mer
tebe daha evvel muhtelif vesilelerle söylenenleri 
tekrar etmemek ve bilhassa işi bir iç politika 
meselesi haline getirmek veya suçlu aramak şek
linde değil de kesin karar ve tedbirler almak ve 
•bunları icra etmek suretiyle halledebilmek için 
bu kadarla yetinecek ve Hükümete bir teklifte 
bulunarak mâruzâtımıza son vereceğiz. 

Teklifimiz şudur : 
Her iki meclisten ve gerekirse Parlâmento 

dışından, dış politika, beynelmilel münasebetler, 
devletler hukuku, jeopolitik ve askerlik alanla
rında hakikaten bilgi ve yetki sahibi 20 - 30 ki
şilik bir komisyon teşkil edilerek, en süratli bir | 

çalışma ile aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır. Bu
rada kamu dışı bir önemli hususa temas edece
ğim. Sayın Ürgüplü bu işin Dışişleri Komisyo
nu tarafından yapılmasının daha doğru olacağı 
görüşündedir. 

Sayın Ürgüplü'nün bu teklifini bizim Dışişle-
. ri Komisyonumuz yapamaz. Teklif ettiğimiz he

yete Dışişleri Komisyonu da iştirak edebilir. Zi
ra, bir ihtisas komisyonu olması gereken Senato 
komisyonlarında ihtilasa hiç riayet edilmemekte 
sadece parti oranları dikkat nazarına alınmakta
dır. Bu çok yanlış usulün tashihi için evvelce yap
tığımız teklif kabul edilmedi. Yeni bir teklifle 
huzurunuza çıkacağız. Meselâ: Biribiriyle hiç il
gisi olmıyan Dışişleri ile Turizm ve Tanıtma Ba
kanlıkları komisyonları birleştirilmiştir. Bu ko
misyonda sadece iki hariciyeci vardır. Geri ka
lanların ne turizmle ne dış siyasetle ilgileri yok
tur. Böyle ihtisas komisyonu olur mu? Ve daha 
acısı bu komisyon bu hali ile hiçbir iş yapamaz
ken, bizzat teklif sahibi, Bakanlık, Başbakanlık 
ve on yıl Büyükelçilik yapan Sayın Ürgüplü, bu 
Komisyona seçilememiş, Dilekçe Komisyonuna se
çilmiştir. 

1. Türkiye'nin tekmil dış politikasına tesir 
edecek hukukî ve fiilî. durumların, bu arada ön
celikle Kıbrıs politikasının ve gerek kısa, gerek 
uzun vadeliler dâhil her türlü dış politika prob
lemlerimizin mufassal bir etüdünü yaptırmak. 

2. Bu etüde istinaden ilk iş olarak takibedil-
mesi gereken Kıbrıs politikasının ve bu politika
nın icrası için tutulması gereken yol ve alınma
sı gereken tedbirlerin en ufak teferruatına kadar 
tesbit edilmesi. 

3. Bu varılan neticenin Millî Güvenlik Ku
rulunda ve Hükümetle müştereken incelenerek 
değişmez bir millî karar ve politika haline geti
rilmesi ve derhal tatbikine geçilmek üzere Hü
kümete intikal ve Yüce Meclislere bilgi verilme
si. 

4. Bir taraftan Kıbrıs konusunda bu icraat 
devam ederken, aynı komisyon tarafından, ge
rek kısa bir zaman içinde, gerekse uzun seneler 
sonra karşılaşmamız ihtimali olan tekmil dış po
litika sorunlarımızın etüt ettirilmesi, bunlara kar
şı tutulacak yol, alınacak tedbir ve takibedilecek 
dış politika esaslarının bütün teferrüatiyle tes-

| biti. 
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5. Bu çalışmanın da aynı metotla Güvenlik 
Kurulunda müzakere edilerek bir millî dış poli
tikanın esaslarının bütün teferrüatiyle tesbitini 
ve Yüce Meclislerin bilgi ve tasvibine arz edil
mesi. 

6. Mevcut bütün siyasi parti lider ve tem
silcilerinin iştirakiyle, bu kararların bir parti 
politikası değil, bir millî politika olduğu husu
sunda varılacak mutabakatın bir millî misak ola
rak ilânını arz ve teklif ediyoruz. Böyle bir ça
lışmada Grupumuz Hükümete en yakın destek 
ve yardımcı olacaktır. 

Sayın Senatörler, 
Bu millî misakm ilânı, aynı zamanda millî 

menfaatlerini müdrik, kararlı, azimli bir Türki
ye'nin mevcudiyetinin de ilânı olacaktır. 

Kesin inancımız odur ki, iç politika çekişme
lerini millî dâvalarından ayırmasını başarabilen, 
millî dâvalar karşısında el el e vermiş; ne iste
diğini bilen ve dış politika sorunlarını ne kadar 
uzun vadeli olursa olsun bir plâna bağlayabilen; 
şunun veya bunun uydusu değil; ittifaklarında 
da, dostluklarında da, eşit şartlara sahip bir Tür
kiye, dünyanın sayacağı, haklarım elde etmesini 
bilen ve mutlaka elde edebilecek bir Türkiye ola
caktır. Ye bunu sağlamak bir millet için, bir Mec
lis için, bir Hükümet için memleketlerine yapa
bilecekleri en büyük hizmettir. En büyük gu
rur ve iftihar kaynağıdır. Yüce Meclislere ve 
Sayın Hükümete bu yolda başarılar dilerim. Din
lemek sabrı ve nezaketinizden dolayı hepinize te
şekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim kifayeti müzakere tak
riri • gelmiştir. (C. H. P. sıralarından beş üye 
ayağa kalkarak ekseriyet kalmadığını bildirdi
ler.) 

Peki efendim, hay hay, yoklama yapacağız, 
ekseriyet yok deyince ben de sizinle beraber yok
tur mu diyeceğim. (Gürültüler) Efendim, yok
lama yapılır, ekseriyet olmadığı beyan edilirse 
beş kişi tarafından; yoklamaya geçilir. Biz de 
bunu yapacağız. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Efendim, kifayet 
takririni kim vermiştir, evvelâ onu tavzih edin. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Etker tarafın
dan verilmiştir. Uzun bir takrirdir. Sayın Ri-
fat Etker tarafından. (Geri alsın, sesleri.) 

RİFAT ETKER (Samsun) — Tahdit yok 
beyler, tahdit yok, ben kimsenin tesiri altında kal
mam. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lüt
fen. 

Efendim, bulunduğumuz yerde görüşülmeme
sini rica ederim. Senatomuzda sayın bir üyenin 
talebi bu şekilde tefsir edilemez. 

Yoklama yapıyoruz. 
(Ekrem Acuner'den başlıyarak yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan

lığı Kıbrıs- meselesi görüşülürken ekseriyetin bu
lunmadığı beyan edilmesi üzerine salondaki ar
kadaşlarımızı tesbit ettirmiş ve halen 77 üyenin 
mevcudolduğunu görmüştür. Bu itibarla çoğun
luğumuz kalmamıştır, esasen saat de 23,45 e gel
miştir. 15 dakika sonra normal olarak birleşimi 
talik edeceğimiz cihetiyle Heyeti Umumiyenin 
almış olduğu karara göre 8 . 1 . 1966 Cumarte
si günü saat 14,00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,45 
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