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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda :. 

Genel Kurulun, Genel Görüşme sonuçlanma
dığı takdirde, 8 Ocak 1966 Cumartesi günü sa
at 14 te toplanması kararlaştı. 

Millî Birlik Grupunun önergesi üzerine açı
lan Kıbrıs konusundaki Genel Görüşmeye de
vam olundu. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ C 

1. — Sivas Üyesi Hulusi Söylemezoğlu'nun 
partilerine katıldığına dair Adalet Partisi Grup 

. Başkanlığı tezkeresi okundu. 
BAŞKAN — Bir tezkere vardır, bilgilerinize 

sunuyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Sivas Senatörü Sayın Hulusi Söylemezoğlu 

3. — DEMEÇLER ' 

1. — Gihnüşane Üyesi Fehmi Alpaslan, Ay
dın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü, Tabiî Üye 
Vehbi Ersü, Ankara Üyesi İbrahim Saffet 
Omay, Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna 
ve Adana Üyesi Sakıp ÖnaVın 28 nci Birleşimi 
idare eden Başkanvekili Fikret TurhangiVin tu
tumu üzerinde demeçleri. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan, zaptı 
sabık hakkında buyurun. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Muhte
rem arkadaşlarım, Büyük Türk Milletinin ka
derine taallûk eden Kıbrıs mevzuunda açılmış 
bulunan genel görüşmenin 7 Ocak 1966 günlü 
oturumunda, oturumun idaresinde vazifeli Di-

8 Ocak 1966 Cumartesi saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 23.45 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Fikret Turhangil Ömer Ucuzal 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Bayhan 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

partimize girmiştir. Saygı ile bilgilerinize arz ede
rim. 

A. P. Senato Grup Başkanı 
Samsun 

Fethi Tevetoğlu 

(Adalet Partisi sıralarından alkışlar), 

VE SÖYLEVLER 

vana Başkanlık eden Sayın Fikret Turhangül'-
in zabıtlara da intikal etmiş bulunması itibariy
le zaptı saıbık üzerinde görüşmeye mevzu olan 
Anayasaya aykırı bir tutumuna tashih imkânı
nı vermek ve dilenildiği takdirde Anayasa yö
nünden sorumluluklarını teabit ve tescil etmek 
üzere söz almış bulunuyorum 

Dünkü görüşmelerde Başkanlığa iki önerge 
yeri]misti. Bunlardan birinde 5 Haziran 1964 
tarihli Başkan Johnson'un mektulbu ile 13 Ha
ziran 1964 tarihli Barbakan ismet İnönü'nün 
cevabi mektulbunun Cumhuriyet Senatosu kür
süsünden okunması, diğerinde de Cumhuriyet 
Senatosunun 18 Haziran 1964 günlü Kıbrıs'la 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14.10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER — Ömer Ucuzal (EsMıehir), Kudret Bayhan (Niğde) 

• 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; 29 ncu Birleşimi açıyorum. 
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ilgili gizli oturum tutanaklarının açıklanması iste
niyordu. Kıbrıs'la ilgili olarak gerek Millet Mecli
sinde cereyan eden genel görüşmelerde, gerek 
Cumhuriyet Senatomuzdaki bu görüşmelerde, geç
miş ve gelecek politikamız bakımından pek ilginç 
ve müessir mahiyette görülen ve kamu oyunca sa
bırsızlıkla beklenen gizli görüşmenin ve tabiatiyle 
bu gizli görüşmede yer alan mektupların açıklan
ması meselesinde tarafsız kalması icabeden Sa
yın Başkan Turhangil'in, Anayasayı çiğneme 
pahasına bu tarafsızlığından ayrıldığını üzüle
rek müşahede ve tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Evvelâ mektupların açıklanmasiyle ilgili 
önergeye muhatabolan Sayın Başkan Turhan-
gil, meseleyi asli mahiyet ve muhtevası dışında 
mütalâa ederek haksız bir gayretin peşine düş
tüğü pek aşikâr şekliyle 'belli olan bir tutuma 
girmiş ve icrayı ilgilendirmesi ve ona bir işin 
yaptırılması mahiyetinde olduğu için meseleyi 
ele almak istemediğini ifade ve ihsas etmiş, fa-
•kat arkasından gizli zabıtların açıklanmasiyle 
ilgili önerge gelince meselenin aydınlanması 
maksadına bağladığı usul görüşmelerini açmış 
olmasına ve bu usul görüşmelerinde işin Anaya
sa karşısında mahiyeti vuzuha kavuşmuş bu
lunmasına rağmen, önergeleri oya arz etmemek 
suretiyle hissi ve taraflı harekette bulunmuş, 
Anayasayı kanaatimizce ihlâl etmiştir. 

Filhakika önergeler Anayasanın 87 ve 88 nci 
maddeleriyle içtüzüğümüze tamamiyle uygun
dur. Anayasanın 87 nci maddesi meclislerin İç
tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı otu
rumlar yapabileceğini ve bu oturumlardaki gö
rüşmelerin yayımının ilgili meclisin kararma 
bağlı bulunduğunu âmirdir. İçtüzükteki bir hü
küm on yıl geçtikten sonra dahi gizli tutanak
ların yayınlanması için Cumhuriyet Senatosu 
kararının alınması şartını koymuştur. Bu hü
küm eski İçtüzükte on yi sonra otomatikman 
yapılacak açıklamalara sed çekmiş bulunuyor. 
Bir İçtüzüğün, Anayasanın açık hükmünü iptal 
eder mahiyet ve mânada olması tasavvur oluna
maz. Nitekim sayın arkadaşlarım. Millet Mecli
sinde Coşkun Kırca ve arkadaşları aynı mek
tupların açıklanması için önerge vermişler, bu 
önergeler 28 . 12 . 1965 günlü Birleşimde Baş
kanlık Divanının sonucu olarak gündeme alın
mış ve oylanmıştır. Yapılan oylama sonunda 

da 165 e karşı 213 reyle teklif reddedilmiş bu
lunmaktadır. 

Şimdi hatırımıza gelen bir şey şu; kusura 
bakılmasın, Millet Meclisinde ekseriyet eldedir, 
bir meseleyi rahatlıkla oya götürürüz, ama 
Cumhuriyet Senatosunda altından ne çıkacağı 
belli değildir, o itibarla burada bunu oya götür-
memenin yollarını ariyalım gibi, doğrudan doğ
ruya Başkanın üzerinde toplanan bir şüphe ile 
karşıkarşıya bulunmaktayız. 

Anayasanın 8 nci maddesi gayet sarih bir 
hüküm va'zeder: «Anayasa hükümleri yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, idare makamla
rını ve kişileri bağlıyan temel hukuk kuralları
dır» der. Sayın Başkan da dünkü görüşmelerin 
cereyanı sırasında evvelâ icranın tasarrufuna 
taallûk eden bir mevzuu oylıyamam, ama genel 
kurul kendi zabıtlarını açıklamak isterse, onu 
yaparım şeklinde bir görüş ortaya koymuş, bu
na dair önerge gelir gelmez., hattâ hududunu 
aşan bir usul görüşmesi açmış olmasına rağ
men, maalesef sonunda bu meseleyi oya arz et
meden kapatmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, Heyeti Umumiye kendi 
gündemine ve kendi kararlarına elbetteki hâ
kimdir. Bir mevzuda müzakere açılır ve bu sırf 
Başkanın şahsi görüşü veya hissî tutumu ile 
oya arz edilmezse, o zaman bu meclislerde mev
ki alan ve her birinin oyu da çok muhterem 
olan arkadaşlarımın rencide olması gayet tabiî
dir. O itibarla Anayasanın sarih hükümlerine 
vâki olan bu aykırılığı dile getirmek suretiyle 
dünkü oturumu idare etmekte bulunan ve bu
gün de oturumu idare için vazifeli olan Sayın 
Başkan TurhangiPi dünkü hatasını tashihe da
vet ediyorum. Aksi takdirde Anayasaya aykırı 
bu tutumunu Yüksek Huzurunuzda tesbit ve 
tescil etmek suretiyle vazifemi ifa ettiğim ka
naatindeyim. 

Hemen arz edeyim ki, Sayın Başkanın dün 
akşam geç saatte yoklama yapılmasının sonun
da, yapılan yoklamada şu kadar üyenin mevcu-
dolduğu tesbit edileli, diğer arkadaşlar salonu 
bu arada terk ettiler tarzında radyo ile millete 
muhatalbolduğunu da bile bile söylediği söz dahi 
bir tarafsızlığın icapları ile uygun düşmemek
tedir. Meclisler gelip giden arkadaşlarla dolar 
taşar. Ama, Meclis Başkanlık Divanlarının taraf
sız ellerde yürütülmesi en büyük amacımızdır. 
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Bilhassa bunu istirham ediyorum, saygılarımla. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan'ın mün
hasıran çoğunluğun 'bulunmadığına mütedair be
yanı üzerindeki fikrine cevap vermek mecburi
yetindeyim. Kıbrıs konusu gibi bütün Türk Mil
letini ilgilendiren bir konuda, Cumhuriyet Sena
tosunun çoğunluk halinde bulunmadığını Türk 
efkârı umumiyesine bildirmek mafesadiyle ve sa
londan ayrılan arkadaşları beyan etmemek sure
tiyle açıklamayı Başkanlık Divanı olarak uy
gun gördüğüm için arza medbur kaldım. Bu şe
kilde kabulünü rica ederim. 

Zaptı sabık hakkında Sayın Âmir Artus. 
(Yok sesleri) 

Sayın S a im Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, dün cereyan eden müzakereler
de Başkanın tutumu hakikaten Anayasa ve İç
tüzük muvacehesinde, üzerinde ciddiyetle du
rulması gereken birtakım hâdiseleri ve durumu 
ortaya koymuştur. Fakat bu mevzu müzakere 
edilirken, arkadaşlarımız hâdiseyi Anayasa ve 
içtüzük bakımından mütalâa ederken 'bu açıyı 
'biraz da 'kendi zaviyeleri istikametinde ve ken
di görüşleri istikametinde değerlendirmek gibi 
de bâzı hatalı istikametlerde almışlardır. Mev-
zuuibahsolan görüşme, Anayasanın 88 nci mad
desinde matlabı Meclislerin Hükümeti denet
lemesini ihtiva eden hususları gösterir. Burada 
genel görüşme maalesef Meclis araştırması ve
ya soruşturması gibi şekil ve mahiyet itibariyle 
tafsil edilmemiştir. Bu sebepledir ki, İçtüzük 
hazırlanırken, iştirak ettiğim bu komisyonda 
'genel görüşmeden ne anlıyoruz ve Cumhuriyet 
Senatosu ne gibi bir prosedür takibedecektir, 
diye duruldu. Bunun Meclis araştırması muay
yen bir konu üzerinde bilgi edinmek olduğuna 
göre soruyu aşan bir genel görüşmenin de mu
ayyen bir mevzu üzerinde görüşme açılması 
ve fakat bir karar ile ilgili bulunmadığı netice
si teslbit edilmiş idi. 

Dün cereyan eden görüşmeler sırasında, bu 
görüşmelerin istikameti içinde gizli oturumda 
okunmuş olan bir möktulbun açıklanması ve Hü
kümet tarafından açıklanması takriri geldi. Hü
kümet tarafından açıklanması takriri Anayasa
nın va'zettiği prensiplere ve genel görüşme 
mevzuuna tamamen mugayir id i İşte Başkanın 

hatalı durumu burada başlıyor. Sebebi? Kendi
sinin oylıyamıyacağma kanaat getirdiği bir 
takrir üzerinde, kendi mütalâalarını beyan edip 
oylamaya gitmeyişi.. Yalnız burada Anayasa 
anlayışı maalesef bir tarafta değil, diğer Baş-
kanvekilinin de Anayasanın sarih hükmüne gö
re Meclis tartışmalarına karışamıyacağı hükmü 
sarahatle mevcut iken ısrarla söz ister Riyaset 
eden diğer Başkanvekili de yine bu Anayasa 
dışı taleibi bir nezaket meselesi olarak tervice-
der. Ama bunun dışında genel görüşme mevzu-
unun dışında olup, müzakerelerin hal şeklini 
tâyin ve tadadeden 87 nci maddenin ihtiva et
tiği hükümle genel görüşme arasındaki rabıta
yı maalesef takrir sahibi arkadaşlarımız hatalı 
olarak yorumlamışlardır. 

Gerek Anayasanın, gerek içtüzüğün 128 ve 
ilgili maddeleri, gizli oyda, gizli toplantıda gö
rüşülen ve yine tâyin edildiği şekilde temhir 
edilip saklanan zabıtların açıklanıp okunması, 
yine aynı şekilde gizli bir toplantıda müzakere 
edildikten sonra zabıtlara derci ve neşri sure
tiyle halk efkârına duyurulması hususunu tâ
yin ve teslbit etmektedir. İşte Başkanın usulün
de verdiği karar budur. Her iki takriri Anaya
sanın 87 ve 88 nci maddeleri muvacehesinde 
oya arz etmesine bu sebeplerden imkân yoktur. 

Gündemine meclisler hâkimdir. Hakikaten 
doğrudur ama, gündem her meclisin kendi ni-
zamnamesiyle belli olur. Her hangi bir hayır 
meclisi, Cumhuriyet Senatosunun kanun yapma 
görevindeki yetkileri üzerine bir gündem tâyin 
edemez. 

Her Meclis kendi tüzüğünün, çalışma kanu
nunun tâyin ettiği hususların dışında keza bir 
gündem tâyin edemez. Biz Birleşip Toplantıya 
Anayasanın verdiği yetkiyle her hangi bir ka
rara tek Meclis olarak burada varmak üzere 
gündem tâyin edemeyiz. Evet gündeme hâkimiz 
ama, gündem, Anayasa ve İçtüzüğün tâyin et
tiği mevzulara muhassastır. Bunu böylece tes-
bit edersek, bundan şu neticeye varmak isterim. 
Bu müzakereler devam ederken genel görüşme 
hakkında İçtüzüğün tâyin ettiği görüşmeler es
nasında gizli celsede okunmuş olan zaibıtlarm 
ilânı, neşri talelbedileîbilir mi? Kanaatimce ha
yır. Çünkü genel görüşme bir karar neticesine 
varmıyan bir mevzu üzerinde açılmış bir görüş
medir, Hükümet tarafından açıklanması talebi 
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ise, zaten umumi heyetçe de talebedilemiyeceği 
neticesine fikren varıldığı,kanısındayım, öyley
se, genel görüşmemizi İçtüzüğümüzün tâyin ve 
tesbit ettiği prosedür içinde ikmal edelim. Eğer, 
bunun dışında yine böyle bir arzu varsa o pro
sedürü takilbedere'k yine kendi çalışma tarzımı
zı tâyin edip, bizim de icabet etmemiz mecburi 
olan tüzük ahkâmı muvacehesinde onun ica-

(bmı yapmak yoluna gidelim. Binaenaleyh, Baş
kanın tutumunda, gerek Hükümet tarafından 
açıklanması, gerekse bir gizli toplantı ile açıklanıp, 
açıklanınıyacağı üzerinde müzakere yapılmadan 
oya konmaması hususunda neticei kararı tefhimi 
kanaatimce Anayasa ve İztüzüğe uygundur. Bu 
itibarla,. (Soldan, Mecliste oluyor, sesleri) Ce
vap vermek belki usule aykırıdır ama, izin ve
rirseniz kısaca arzı cevap edeyim. Millet Mecli
si müzakeresi ne bize esas olur ve eğer orada 
bir hata işlenmişse bu da bizim için (bir sebep 
ve delil teşkil etmez. 

Hürmetlerimle, saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersü. («Müza

kere mi açtınız Sayın Başkan1?» sesleri) Zaptı 
salbık hakkında görüşmek istiyorlar. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arka
daşlarım, Anayasamızda genel görüşmeden bah
sedilmekte, Sayın Sarıgöllü'nün bahsettiği gibi 
bir tarifi şümulü de içinde bulunmamaktadır. 
Bu fikre tamamiyle katılıyorum, Bu hususu yal
nız içtüzüğümüz tedvin etmektedir, geriye ka
lan kısmını da. 

Sayın Sarıgöllü buyurdular ki,.. (A. P. sıra
larından «zaptı sabık hakkında.» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmemenizi rica ede
rim. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Anlarsınız 
zaptı sabık olup olmadığını. 

Eğer verilen Önerge önce istenilen konunun 
gündeme alınmasını talebetseydi ve ondan son
ra da o hususun gündeme alınıp almmryacağı 
karar altına alınsaydı bu usul doğru olurdu. 
Başkan o zaman hatalı olabilirdi, ama böyle 
bir usul tatbik edilmemiştir. Kanaatimce, der
ler, Başkan tutumunda hatalı değildir. İçtüzü
ğe ve Anayasaya mugayir bir harekette bulun
mamışlardır. 

Sayın Sarıgöllü bir noktayı ihmal ediyor
lar, genel görüşme İçtüzükte münhasıran bir 
konuya aittir. Yine kendi ifadeleriyle buyur

dular M, Yüksek Meclisler tüzüklerine her za
man hâkimdir. Bundan evvel de çeşitli husus
larda bu görüşü her iki taraftan da arkadaşla
rımız savundular. Şimdi genel görüşme hakkın
da verilen önergeye lütfen dikkat edelim. Ge
nel görüşme hakkında verilen önergede, Tür
kiye'nin dış politikası bütün hatlariyle, yine ay
ın önergede Kıbrıs sorunu... Ve bu Yüksek Mec-
Jis, Yüksek Senato meseleyi böylece oylamış. 
Önerge, Türkiye'nin bütün ayrmtılariyle dış 
politikasını ve münhasıran bunun içinde Kıbrıs 
sorununu müzakere etmeye oy vermiştir, karar 
vermiştir. Mesele bu olduğuna göre, iş tama
miyle gündeme uygun olarak alınmış, - önceki 
genel görüşme karariyle - cereyan eden bir gö
rüşmenin bir ayrıntısı olarak takrir verilmiştir. 

Mesele böyle olduğuna göre ne hukukî açı
dan, ne de Sayın Başkanın o gün düştüğü te
zatlar açısından kabili izah değildir. Kaldı ki, 
Sayın Başkan ilk takrire karşı, yasamanın yü
rütme organından bir bağlayıcı karar almasına 
imkân yoktur, dolayısiyle bu önergeyi oya. 
vaz'etmiyorum, buyurdular. Buna katılmak 
mümkündür, fakat bunun arkasından verilen 
ikinci önerge tamamiyle Türkiye'nin dış politi
kasını ilgilendiren, görüştüğümüz Kıbrıs konu
sunun fiilen içinde cereyan etmiş olan Johnson'-
un mesajı Türk Başbakanının cevabi mesajı 
hakkındaki gizli görüşme zabıtlarının açıklan
ması ve Türk kamu oyuna duyurulması talebi 
gündemin ta kendisidir ve gündemin tamamiy
le kendi içinde cereyan etmiştir. Bu bakımdan 
da Sayın Başkanın, Başkan Fikret Turhangil'-
in çok ciddî bir hataya düştüğünü renginden 
de anlamak mümkün. Başkanlar zaman zaman 
hataya düşebilirler. Belki zaman zaman hasta
lıklara, spazmozlara yakalanabilirler. Lütfen 
bunları müdafaa etmiyelim arkadaşlarım. İster 
bu kanattan, ister o kanattan olsun; Anayasa
mız ve İçtüzüğümüze sadık olmıyan başkanla
rı hiçbirimiz bu hususta tutmıyalım ve bunlar 
bizi yönetmeye lâyık değildir. 

Saygılarımla. (Soldan alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Sarıgöllü arkada
şımız zaptı sabık hakkında söz aldılar, ama ko
nuşmaları bize anlattı ki, maksatları Reisin 
bizce Anayasaya aykırı olan dünkü tutumunun 
Anayasaya aykırı olmadığını burada tescil et-
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mektir. Maksadı budur. Bu sebeple, bendeniz 
de bunun aksi istikametinde noktai nazarımı, 
zaptı sabık usulüne sadakat göstererek arz ede
ceğim. 

Biz Senato Başkanlık Divanına verdiğimiz 
ikinci takrirde, Senatonun açıklamasından bah
settik. Niçin? Çünkü gizli oturumda Senatoda 
okundu, Senatonun malı oldu vesika. Anayasa, 
87 nci maddesinin ikinci fıkrasında ilgili Mec
lisin kararma bağlamaktadır. Şimdi soruyorum 
arkadaşlarım, gayet basite irca ederek ve bir 
misal vererek soruyorum. Bir vesika tüzüğe 
göre 10 sene okunmıyacak. Tüzük nihai müd
deti, âzami müddeti koymuş. Ama, bir devleti 
düşünün; şartlar değişmiş birtakım yeni mese
leler gelmiş, vesikanın efkârı umumiyeye açık
lanması şart olmuş. Bunun takdiri Meclise ait
tir. Şart olmuş. Şimdi böyle bir ahvalde Devle
ti, teşriî organları, Hükümeti bütün bu mües
seseleri Devletin arşivinin kapısında kırmızı 
mührün karşısında 10 sene müddetle eli kolu 
bağlı tutacaksınız. Böyle bir şey olmaz arka
daşlar. Hâdiseler getirilir. İlgili Meclis karar 
verir. Vesikalar açıklanır. Tüzükteki madde 
nihai olarak en son 10 seneyi kabul etmiştir. 
Onu da yine Senato icabederse açıklar, mâna
sında, «Senato karariyle açıklar» demiştir. Şu 
halde Anayasanın 87 nci maddesinin ikinci fık
rası, Devletin arşivlerinde bu organların 10 se
ne değişik politikalar karşısında eli kolu bağlı 
kalmaması için her zaman açıklanabileceği hük
münü âmirdir. Binaenaleyh, bu işte karar ver
meye Senato yetkilidir. Bu itibarla Başkanın 
takrirleri oya koyması lâzımgelirdi. Bu sarih 
hüküm karşısında oya koymamış olması Ana
yasaya aykırı hareket ettiğinin bariz bir delili
dir. 

Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tuna, zaptı sabık hak
kında. 

AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Sena
tosunun Sayın Başkanının Anayasaya aykırı ha
reket ettiği gibi bir iddia ileri sürülüyor. Ben 
şahsan her türlü histen azade olarak şu işin bün
yesine uygun hakikat ne idi, daha evvelki mü-
zakelerde neler geçti. Bunu tescil için söz is
temiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 87 nci 
maddesi gizli toplantıların ve gizli toplantı tu
tanaklarının nasıl tanzim edileceğini içtüzüğe 
bırakmış bulunmaktadır. Şimdi şu İçtüzük ya
pılırken, Anayasanın bu hükmüne nasıl bir çözüm 
yolu bulmak için çaba gösteren arkadaşları bura
da konuşmaya davet ediyorum. Müzakerenin 
mevzuu arkadaşlar şu olmuştur: Evet, Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğü mademki gizli toplantı
ların hükümlerini vaz'edecektir. O halde nasıl 
bir yol tutulması hususu şu İçtüzük yapılırken 
müzakere edildi. Dendi ki, kısa bir zaman içe
risinde, yahut Meclisin bunu doğrudan doğruya 
karar verip açıklıyabilmesi haline terk ettiğimiz 
zaman, Meclisteki kısa bir zaman sonra meyda
na gelecek ekseriyet değişikliği daha evvelki ek
seriyeti, iktidarı müşkül durumda bırakmak için 
işin sıcaklığı geçmeden derhal mevzuu ilân ede
bilir. Bu mahzur vardır, o halde 10 yıllık bir 
zaman konsun denmiştir, arkadaşlarım. O za
man İçtüzük için çalışan arkadaşları bu husu
su açıklamaya davet ediyorum. 

İkinci husus, evvelki İçtüzükte 10 yıllık bir 
müddet konmuştu. O müzakerelerde geçmiş
tir ki, 10 yıl geçmesine rağmen halen ifşa edil
mesi lüzumlu olmıyan bâzı memleket meseleleri 
vardır. Mihaniki bir surette 10 yılın sonunda 
derhal ilân edilir kaydını kaldıralım. Nasıl bir 
kayıt konsun? 10 yıl geçmesine rağmen halen 
ilânında millî menfaat veya millî sakınca mev
cut ise bunu Meclis nazarı itibara alabilmelidir 
ve 10 yılın sounda da yine Meclis kararı olsun 
denmiştir, arkadaşlarım- Bu hususta geçen mü
zakereleri, İrislerimizden âri olarak, işin bünye
sine uygun olarak, bu işte çalışan arkadaşları
mız meydana konduğu zaman hakikat tam ola
rak meydana çıkar. Netice itibariyle şunu arz 
etmek istiyorum: Anayasamız gizli toplantıların 
ne şekilde yapılacağını İçtüzüğe bırakmıştır. İç
tüzüğü yapan bu komisyon, sizin namınıza bu 
hizmeti gören komisyon 10 yıldan evvel neşrinin, 
yayımının bâzı mahzurlar doğuracağını teemmül 
etmiş, 10 yıllık bir müddet getirmiştir. Bugün 
gösterdiğiniz şu çabada, o zaman İçtüzüğü ha
zırlayan arkadaşlarımızın çok isabetli bir şekil
de hassasiyet gösterdiklerinin delili oluyor. Dün 
iktidar değişmiştir. Sonradan gelen bir iktidar 
onu müşkül duruma düşürmek için derhal bu 
hususu ilâna karar verebilir. İşte biz bugün, o 
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iktidarı müdafaa etmek için şu sözleri sarfa 
mecbur oluyoruz. Fakat şunu ifade edeyim; İç
tüzüğü yapanlar 10 yıl geçmeden ilân edileme
mesi keyfiyetini korken, sonradan gelen ikti
darların diğer bir iktidarı müşkül durumda bı
rakmak arzusunu önlemek gayesini gütmüştü. 
10 yıldan sonra yine mihainiki ilânı kaldırmış
tır, Meclis kararı ile ilân edilebilme esasını kabul 
etmiştir. Bunun esbabı mucibesi de 10 yıl geç
miş olmasına rağmen millî menfaatlerin gizli
likte olması halinin mevcut olabileceği ihtima
lidir. Bu itibarla hepimizi temsil eden Cumhuri
yet Senatomuzun Sayın Başkanı Anayasaya, İç
tüzüğe tamamen riayetkar olarak dün bunu oy
lamaya terk etmemiştir. Bunu hep böyle kabul 
edelim. Eğer lüzum görürsek İçtüzükte bir ta
dilât yapmak suretiyle bu neticeye varmamız 
mümkündür. Fakat İçtüzük yapılırken geçen 
müzakereler budur, tatbikat kanuna, İçtüzüğe 
ve Anayasaya serapa uygundur. 

Hürmetlerimle, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Önal. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, kendi prosedürü içerisinde de
vam etmekte olan açık oturumun devamı içeri
sinde iki takrir verilmiştir. Takrirler gizli otu
rumun prosedürü içindedir. Bu itibarla Sayın 
Başkanın bunu reye vaz'etmeden, kendi İçtüzü
ğüne uygun şekilde bundan sonraki bir gündem
de konuşulması mümkün olabilirdi. Ve bunu 
hiçbir zaman da reye vaz'etmezdi. Ama bu hu
susta usulî bir müzakere açması hatalı olmuştur. 
Şimdi şurada şöyle bir netice çıkıyor. Anayasa
ya aykırı imiş. Anayasaya acaba İçtüzüğümüz 
de aykırı mıdır? Bugüne kadar ve şu oturum 
açıldıktan bu yana devam eden konuşmalarda, 
Anayasaya aykırı olduğu iddia edilen şu müza
kerenin dolayısı ile İçtüzüğe de aykırı olduğu 
iddiası vardır. O zaman İçtüzüğün Anayasaya 
aykırılığı meydana çıkıyor. Biz İçtüzüğü kabul 
edeli 1,5 sene oldu. Demek ki, 1,5 senedir bi
zim İçtüzüğümüz Anayasaya aykırı imiş. İçtü
zük tatbik ediliyor, bu Anayasaya aykırı olmu
yor. Ama, İçtüzüğü tatbik edenler Anayasaya 
aykırı hareket etmiş oluyor gibi bir tuhaf mev
zu ortaya çıkıyor. Bunu burada iddia etmek 
doğru olmaz. İçtüzüğü hazırlıyan ve İçtüzüğü 
1,5 - 2 senedir yürürlükte tutan Yüce Meclisini
zin bugün Anayasaya İçtüzüğün aykırılığı gibi 

garip bir mâna içerisine düşmesi üzüntü veri
yor. Şimdi verilen iki takririn, açık oturum bit
tikten sonra o da gündeme alınır, o da müzake
re edilir; eğer bir gizli oturum ve bu gizli otu
rumda da eski alman kararın açıklanması 
mevzuubahsolursa o da kendi prosedürü içinde 
açıklayabilir. Aksi takdirde açık oturumun pro
sedürü içinde Anayasaya aykırıdır, babayasaya 
aykırıdır, deyip 1,5 senedir tatbik edilen İçtü
züğü de hiçe sayıp, bir mâna çıkartmanın yeri 
yoktur arkadaşlarım. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Babayasa ne 
demektir, tavzihini rica ediyorum? 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Özür dilerim, 
sürçü lisan oldu. 

Şimdi illâ bu zabıt açıklansın... Şunu da arz 
ediyorum ki, bu gizli oturumda okunan John-
son'un mektubunun açıklanması ne Halk Parti
sini, ne İsmet Paşayı kurtarabilir. En ücra kö
şedeki Türk vatandaşı bunu bilmektedir. (C. 
H. P. sıralarından, gürültüler.) 

Hürmetlerimle. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Babayasa ne 
demektir? Bir senatöre bu şekilde konuşmak 
yakışmaz. (C. H. P. sıralarından, gürültüler.) 

BASILAN — Sürçü lisan oldu dediler, özür 
dilediler. Bir senatörün Anayasa ile alay edece
ğini tahmin etmiyoruz. (C. H. P. den gürültü
ler.) 

Buyurun Sayın Türkmen usul bakımından. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar

kadaşlar, burada arkadaşlar zaptı sabık hakkın
da söz almak istediler. Ve konuştular. Zaptı sa
bık hakkındaki konuşmalardan maksat, bir cel
se evvel konuşulanların zapta geçiş şartlarında 
noksanlık veya hata bulunduğunu ve bunu tes-
bit etmek bakımından alınır. Bu itibarla her 
hangi bir senatör veyahut da bir milletvekili, 
bir evvelki celsede konuşulan şeylerin hatalı ol
duğunu tevsik etmek için söz alır ve konuşabi
lir. Bunun üzerinde birden ziyade şahıs da söz 
alabilir ve konuşabilir. Ancak söz söylerken ga
ye yalnız tashih etmektir. Yani yapılan şeyin 
hatalı olduğunu söylemektir. Fakat görüyo
ruz ki; bugün arkadaşlardan biri çıkıyor, zap
tı sabık hakkında konuşuyor. O indikten son
ra başka bir senatör arkadaş çıkyor, zaptı sabık 
hakkında konuşacağını diyor, zaptı sabık hak
kında konuşmuyor. Bir evvel konuşan arkada-
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§m söylediklerine cevap vermek ve yahut Mec
lis Başkanı, Senatoyu idare eden Başkanın tu
tumunu Tüzüğe uygun olduğunu söylemek için 
uzun uzadıya konuşur; buna hakkı yoktur. Bu 
bir müzakere şeklidir. Eğer buna bir yol açı
lırsa katiyen içinden çıkılmaz. Çünkü; konuş
malarda umumiyetle dikkat ediyoruz, söz al
mak için bir sıra takibediliyor. Şu arkadaşlar 
sıra ile konuşur. O halde söz sırası geçmiş, söz 
sırası gelmemiş bir arkadaş ertesi celsede, zap
tı sabık hakkında söz istiyorum der, çıkıp zap
tı sabık hakkında konuşmadan, başka şeylerden 
bahsetmeye hakkı yoktur. Nitekim, biraz önce 
konuşan Adalet Partili arkadaşım zaptı sabık 
hakkında konuşacağı halde, efendim, Johnson'-
un mektubunun okunması, veyahut da İnönü'
nün vei'diği cevabi mektubun okunması, ne 
Cumhuriyet Halk Partilileri, ne de İsmet Paşa
yı kurtaramaz... Bunun zaptı sabıkla bir alâkası 
yolvtur. Bu bir kanuni suiistimaldir. Tüzüğün 
kendisine verdiği söz hakkının" suiistimalidir. 
Buna hakkı yoktur. Riyaset Divanı buna mü
saade etmesin. Zaptı sabık hakkında söz alan 
ancak bu mevzu hakkında söz söylesin. Aksi 
takdirde çıkmaza gireriz. O zaman da bir mü
zakereden netice almak katiyen mümkün de
ğildir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın altı senatörün konuşma-
siyle, geçen birleşime Riyaset eden Başkanın 
zapta geçen hususu kâfi miktarda açıklanmış
tır kanaatindeyim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında söz alı
nıyor ve hakikaten Sayın Türkmen'in beyan et
tiği şekilde zaptı sabıkın dışına çıkılıyor. Ve bi
liyorsunuz, bizim esas meselemiz Kıbrıs hakkın
daki genel görüşmeyi ikmal etmektir. 

Sayın Güzey, lütfen usul hakkında konuş
mak şartiyle buyurunuz, efendim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; zannediyorum 
hissî hareketlerimizle konuşmayı başka bir mec
raya sevk etmekteyiz. Dün takrir okundu. Baş
kanın ifadeleri zapta geçti. Eğer hakikaten 
Anayasaya bir aykırılık varsa bu tesbit edilmiş 
oldu; bir. 

Zaptı sabık hakkında konuşmak; zaptı sa
bık da maddi bir hata mevcut ise, konuşulanlar 
yanlış zapta geçmiş ise bunlar tasrih edilir. 
Yoksa, zaptı sabık hakkında konuşmak için ye
niden bir fikir ortaya atılıp yeniden bir mesele 
ortaya getirilmez. Eğer Başkanın, bunu oylanıı-
yorura, dediği zabıtta mevcut değilse, o zaman 
zaptı sabık hakkında söz alınarak, bu noksan
dır, zabıtta mevcut değildir, binaenaleyh usul 
bakımından bunu ı-;.-]-ta geçiriniz, diyebilir ar
kadaşlarımız. Ama, Anayasaya aykırılığını tes
cil ediyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyo
rum... Bunu diyemez. Çünkü bunlarda eğer 
Anayasaya aykırılık mevcut ise, esasen Başka
nın ifadeleri zabıtta mevcut. Meseleyi yeni bir 
fikir olarak, yeni bir müzakere mevzuu haline 
getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Binaenaleyh, 
Başkandan rica ediyorum, eğer zabıtta olmıyan 
bir şey mevcutsa, onu konuşacaksa, hangisi 
mevcut değilse onu beyan etsin, ondan sonra 
burada konuşsun. Bundan sonra da zabıt tas
hih edilsin. Çünkü zaptı tashih maksadı ile zap
tı sabık hakkında söz alınır. 

Hürmeti erimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Termen usul hakkında 
buyurunuz, efendim. Münhasıran usul üzerinde 
olsun efendim. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarım, usul hakkında söz almış bulunu
yorum. Merdivenlerden inerken muhterem ar
kadaşlarımdan birisi, ne usulü, dediler. Başkan
lık Divanının gündeme geçtiğimizden şu ana ka-
darki, zaman içinde, vâki bir esas hakikati ve 
prensibi bizzarure kendi mesuliyeti bahis konu
su olduğu için ihmale mecbur oluşu muvacehe
sinde, cümlemizin işi gayet berrak mânada, aşi
kâr mânada, açık mânada ortada bulunan, ha
kikatten uzak istikamete âdeta hukuktaki bir 
prensip halinde, bir hakkın suiistimali halinin 
kanun tarafından tecviz olunamıyacağı, müda
faa olunamıyacağı anlayışına muvazi mânada 
başka istikametlere girmemiş olmamızdan ötü
rü usulde yanlışlık vardır. Bakınız arz edeyim. 
Akşam Adliye Vekilliği yapmış olan muhterem 
arkadaşım Sırrı Atalay meselenin esasını özet
lerken; - zabıtlarda mevcuttur - Anayasa var
ken Tüzüğe itibar olunmaz, şeklinde sarih bir 
hüküm ortaya koydular. Ben de derhal diyo
rum ki, Anayasa Devlet ile vatandaş arasında, 
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vatandaş ile Devlet arasındaki meseleleri vaz'-
ederken, bu vaz'ettiği genel prensiplerin içeri
sinde bir nokta da, gizli toplantıların ne yolda 
olacağına dair aleniyete vurulabilme prensibini 
açık müzakerelerdeki aleniyete muvazi olarak 
koymuş bulunuyor. Bunu tutamak yaparak İç
tüzüğün sarih hükmünü kenara itmek, sadece 
Anayasaya itibar etmek şeklinde müdafaa olun
mamak iktiza eder. Çünkü bu tüzük Anayasa 
Mahkemesi tarafından toptan tetkik edilmiş ve.. 
(Soldan, öyle şey yok, sesleri) Evet, evet... Ve 
Anayasaya mugayereti maddeler olarak tesbit 
edilmemiş bir tüzük halinde Senato Başkanlığı
na gönderilmiştir. (Soldan, öyle şey yok, sesleri, 
gürültüler) Sayın Sırrı Atalay bu konuyu lüt
fen tetkik etsin. 

BAŞKAN — İtiraz edilen maddeler Anaya
sa Mahkemesinin tetkikatına tabi tutulmuş. (C. 
H. P. den gürültüler) 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Bir dakika 
- Sırrı Bey, geleceksiniz, lütfedeceksiniz, sizi can
dan dinliyeceğim, müsaade buyurun. 

Anayasanın tüm hak halinde Meclise açıkla-
nabilme hususunu işareti keyfiyetinin hemen 
yanında, Anayasaya muvazi mânada genel mu-
radolarak, hedefler olarak tarsin görmüş bir 
sarih hükmü, 10 sene müddetle açılamaz diye 
hüküm vaz'olunmuş bir esası, açılsa dahi kara
ra vabestedir diye işaretlenmiş bir hususu bu
gün tamamen kenara atıp, Anayasa Mahkemesi
nin tetkikinin buna gayrimuvazi mânada bulu
şunu kenara itip Anayasanın genel prensiple
rinden hareketle... 

BAŞKAN — Sayın Termen, usul hakkında 
söz alıp esasa giriyorsunuz. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — İşte usule bu 
esastan giriyorum. Şimdi size geliyorum Sayın 
Bjaşkan. 

BAŞKAN — Lütfen. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Evet, şimdi 

size geliyorum. Ancak zatıâlinizin tutumuna 
girmeden evvel, gayet basit bir metot ortaday
ken, bir hakikat ortada vazıh mânada durur
ken, sizin dolambaçlı yollardan müzakereyi bir 
istikamete sevkinizdeki hataya geleceğim. 

BAŞKAN •— Mecburum efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Evet efen
dim. Şimdi onu da arz ettim baştan. İsminiz ge
çiyor, endirekt mânada bir ithamın altındası

nız. Şu usuli beyanım bigüna müdafaanızı da 
teşkil etmektedir. O derecede ki ; Anayasanın 
ihlâlini Başkanımızın tutumu olarak öne süren 
cenahın arzu ve iradesinin hilâfında yeni bir 
hakiki konu arz etmekte bulunuyorum. O da 
bu Anayasada emredilen genel prensip hakla
rının şu tüzükte tesbit edilen meselelere tama
men muvazi düştüğüne dair Anayasa Mahke
mesinin ortada bulunan hükmüdür, görüşüdür. 
(G. H. P. sıralarından, «yok böyle şey» sesle
ri.) Bu aşikâr iken; Anayasa Mahkemesi İçtü
züğü didik didik incelemiştir. İncelemiye mec
burdur. (C. H. P. sıralarından gürültüler, «yok 
öyle şey» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim; müsaade ederseniz 
tasrih edeyim. Anayasanın bâzı maddelerinin 
iptali hususu Anayasa Mahkemesine dâva edil
miş, bu hususta Anayasa Mahkemesinin kara
rı çıkmıştır. İçtüzük kanun mesabesinde oldu
ğu cihetle itiraz edilmediği müddetçe kanun 
haline gelmiştir. Altı aylık müddeti de geçmiş
tir. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — İşte bizim de 
arzımız, budur. (Soldan gürültüler.) Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşlarımıza saygılar için
de şu esası son olarak arz ediyorum. Hukuk
taki, bir hakkın suiistimali halinin kanun tara
fından tecviz olunmayacağı prensibinin müşa
bih mânasında bir halin içindeyiz. Genel pren
sipleri sunar, Anayasalar. Özel prensipleri, ida
re tarzlarını tüzükler ortaya kor. Tüzük bir 
kanun hükmünde bulunduğuna göre Anayasa 
Mahkemesinin nazarından, kararından, örfün
den geçmiş bulunduğuna göre... (Soldan gürül
tüler, «yok böyle bir şey» sesleri.) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Hem bilmiyorsunuz, hem ısrar ediyorsunuz... 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Beyefendi... 
BAŞKAN — Sayın Karakurt, demek istiyor

lar ki, altı aylık müddet geçmiş olması hasebiy
le, 68 nci madde bir kanun hükmüdür. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Esat Mah
mut Beyin, ortaokulda iken okuduğum roman
larının mânasının çok üzerindeyim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bu da mı usul efendim ? 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Evet, senin 
bana taarruzun usul mü ? 
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BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Sizi kürsüde usul için dinliyoruz. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Bakınız ne 

kadar... 
BAŞKAN — Sayın Termen, müzakereyi kes

mek mecburiyetinde bırakmayınız. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Arkadaşla

rım, Esat Mahmut Bey, kendisi sataşınca hak 
oluyor... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Oraya geçince böyle şeyleri söyliyemezsiniz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt müdahale et
meyin. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Şahıslara tecavüz ediyor. 

BAŞKAN — Ben de hatibi esasa davet ede
ceğim. Ama siz hâlâ hatibe taarruz ediyorsunuz. 

4 . — GENEL 

1. — Millî Birlik Grupunun Kıbrıs Konusu 
ile ilgili bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/11) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririn
den evvel C. H. P. Grup başkanvekilleri tara
fından verilmiş bir takrir vardır, bilgilerinize 
sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kıbrıs'la ilgili Genel görüşmede bir yeter

lik önergesinin Başkanlığa verildiği Başkan 
tarafından bildirilmiştir. Yeterlik önergesi aley
hinde İçtüzük gereğince sö^ alma hakkı olmak 
üzere, işbu yeterlik önergesinin İçtüzüğe ve ge
leneklere aykırı olduğundan oylanmaması ge
reklidir. 

Şöyle ki : 

1. İçtüzüğün 56 ncı maddesi, gereğince bir 
konu üzerinde leh, aleyh ve üzerinde olmak 
üzere altı üye konuşmadan yeterlik önergesi 
oya konamaz. İçtüzükte altı üye tabiri, siyasi 
parti grupları veya gruplarla toplulukların dı
şında üyeleri kapsar. Gruplar ve topluluklar 
adına konuşmalar altıyı bulduğunda daima üye
lerin kişisel konuşmaları önlenmiş olacaktır. 
Nitekim Cumhuriyet Senatosunda altı üye grup
lar ve topluluklar dışında söz alan üye varsa 

Sayın Termen, usul hakkında konuşmanızı 
hassaten istirham ederim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Şimdi Esat 
Mahmut Beyi bırakalım. 

Muhterem Başkanın Tüzüğün bu mânası or
tadayken Anayasaya mugayirdir şeklindeki id
dialara itibar göstermiyerek, dün akşam veri
len kararın bugün zaptı sabık hakkında görüş
meye esas olamıyacağı unsurunu da hatırlata
rak, normal gündeme geçilmesini arz ve istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 115 nci 
maddeyi bendeniz de okudum. Hakikaten zaptı 
sabık müessesesi, bugün Birleşime riyaset eden 
beni ilgilendirdiği cihetle, arkadaşlarımın dün
kü birleşimde açıkça ifade ettiğim, zapta geçi
rirsiniz şekline dayanılarak açılmıştır. Usulün 
.115 nci maddesine uygun bir zaptı sabık beyan 
edilmediği cihetle gündeme geçiyorum. 

GÖRÜŞME 

kendi adlarına söz istiyen altı üyeye söz veril
dikten sonra yeterlik önergeleri oylanmıştır. 

2. Son söz münhasıran ve mutlaka üyeye 
aittir. 56 ncı madde bunu temin etmiştir. Ve 
İçtüzük prensibolarak bu sistemi kurmuştur ve 
Cumhuriyet Senatosunda gelenek haline gel
miştir. 

Konunaızda gruplar ve topluluklar adına ko
nuşma yapılmış, kişisel konuşma olmamıştır. 
Kişisel konuşmalar için söz istiyenler vardır. 
Son söz henüz bir üyeye verilmiş değildir. 

Ba bakımlardan yeterlik önergesi İçtüzüğe 
aykırıdır. İçtüzüğün hükümleri ve şimdiye ka
dar yapdan tatbikat yerine gelmeden yeter
lik önergesi oylanamaz. Yeterlik Önergesinin oy
lanmamasını, İçtüzük hükümlerine uyulmasını 
ve İçtüzük hükümlerinin yerine getirilmesini 
İçtüzüğün 58 nci maddesi gereği?ıce önemli bir 
usul konusu olarak saygiyle arz ve talep ede
riz. 

C. II. P. Grup Başkanvekilleri 
Van Ankara 

Ferid Melen Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının takrir üze
rindeki görüşlerini arz ediyorum: Senatomuzda 
genci görüşme olarak, toplum ve köy kalkın
ması konusunda 10 . 4 1964, Kıbrıs ve bunun-
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la ilgili dış politika hakkında 10 . 9 . 1964, 
Türk Petrolleri hakkında 4 . 6 . 1963 tarihle
rinde genel görüşme yapılmıştır. 

İçtüzüğümüzde .129 madde genel görüşmeyi 
tâyin ve tasrih etmektedir. Bu görüşmelerden 
birinde sayın 9 üye konuşmuş, kifayeti müzake
re takriri oylanmış, buna gruplar da dâhildir. 
Birinde 11 sayın üye konuşmuş, gruplar da dâ
hil olmak üzere, kifayeti müzakere takriri ve
rilmiştir. (Hangi gruplar konuşmuştur, sesleri) 
Arz ediyorum, bir dakika efendim; onu ayrıca 
ifade etmiyeceğim. 

129 ncu maddede bir sarahat yok, diyorum. 
Takririn kabulü veya ademi kabulü Yüksek He
yetinize aittir. Son söz sayın üyenindir. Bu tat
bikat içinde, gene usulümüzün 129 ncu madde
sinde heı hangi bir sarahat olmamakla beraber, 
Bakandan sayın üyelerin sual sorma müessese
si teessüs etmiştir. Son söz, eğer Hükümet söz 
alırsa, pek tabiî olarak son söz sayın Senatö
ründür, 56 ncı maddeye göıe, bu hususu arz 
ediyorum. 

Şimdi görüşmek için söz alan sayın üyeleri, 
grupları adına, grup dışı olmak üzere beyan 
edeceğim. Şimdiye kadar sayın 10 üye konuş
muştur. Sayın on üyeden konuşma önceliğini 
teminen, öncelik veren tamimimiz gereğince, 
grup adına konuşmak imkânından istifade et
miştir. Bundan sonra yine grup adına olmak 
üzere C. H. P. Grupu adına Sayın Hıfzı Oğuz 
Bekata, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Celâl 
Ertuğ, Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet 
Yıldız, C. H. Partisi Grupu adına Sayın Esat 
Mahmut Karakurt, C. H. P. Grupu adına Sayın 
İbrahim Saffet Omay söz almış bulunmakta
dırlar. 

NİYAZİ AÖIRNASLI (Ankara) — Ben de 
bağımsızlar adına söz istiyorum. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sual soraca
ğım, Hükümetten. 

BAŞKAN — Genel görüşme sırasında Se
natomuz bakana sual sorm? usulünü kabul 
etmiştir. Bu imkân tahattüs ettiği anda sual 
müessesesi çalıştırılacaktır. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Akşam ba
kan yorulmuştu, onun için sokamadım. Ben hak-
krnıdan feragat etmiş değilim. 

BAŞKAN — Ben zatıâlinizden feragat mi 
ettiniz diye sorunca, Bakan suallerini sorsun

lar bilâhare cevap vereyim buyurdular. Hükü
mete bu hususu hatırlatırız. 

Şahısları adına görüşmek istiyenler vardır. 
Bu takrir üzerindeki genel görüşme teamülle
rinde buna raslamıyoruz - Senatomuzda dört 
genel görüşme yapılmıştır. 

Meselâ Kıbrıs konusunda gruplar adına 4 
kişiyi konuştuktan sonra 9 kişi ile kifayeti mü
zakere takriri oylanmıştır. Eğer gruplar adına 
tercih imkânı verdiğimiz takdirde ki, biz bunu 
topluluklar adına bir kere kullanıyoruz, bu zin-
zirleme olarak daima gruplar adına olmak su
retiyle bu takrirle temenni edilen şahıslar adına 
görüşmeye girmenin mümkün olmadığı da aşi
kârdır. Şimdi şahısları adına görüşmek istiyen 
arkadaşların isimlerini arz ediyorum. Bunlar ye
kûn olarak 37 kişidir. Sayın İzzet Gener, Sayın 
Arıburun, Sayın Ucuzalp, Sayın Özgür (Lüzum 
yok sesleri) Okuyayım efendim, kararınıza mü
essir olur. (Lüzum yok sesleri) 37 şahıs kendi 
adına görüşmek istemektedir. Kifayeti müzake
re takriri dün akşam oylanmamıştır. Kifayeti 
müzakere takririni okutuyorum. (Soldan, öner
ge var sesleri, aleyhindeyim sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge oya kon
sun. 

BAŞKAN — Hangi önerge ? Grup Başkanve-
killerinin verdiği Önerge mi kabul ediyorsunuz? 
Oylanacak mı o?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gayet tabiî. 
BAŞKAN — İçtüzüğün sarih maddeleri oy

lanır mı, Sayın Atalay? 56 ncı maddeye göre 
Başkanlık Divanı diyor ki, son söz senatörün
dür; soru müessesesinin genel görüşme dolayı-
siyle, Senatomuzdaki tatbikatı dolayısiyle yapı
lacağı beyan ediliyor ve İçtüzüğümüzün 58 nci 
maddesi gereğince iki lehte, iki aleyhte, iki üze
rinde konuşmanın, grupları müstesna kılan ge
nel görüşme tatbikatı olmadığı beyan ediliyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu beyanınız 
hakkında söz rica ediyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, aleyhinde söz istiyorum. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben de kifayet aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup sözcülerinden imkân bu
labilirsek onu arz edeceğiz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 6 sayın üye ko
nuşmadan yeterliğin oya konamıyacağı huşu-
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sundaki beyanatınızın hilâfına olarak görüşümü 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Beyefendi, sarih 58 nei madde
yi beraber okuyalım. (Evvelâ 56 ncı maddeyi 
okuyunuz sesleri) 

56 ncı maddede ihtilâfımız yoktur efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usul müzakerelerinden mesele

nin içine giremiyoruz ki, efendim. Bir yığın zap
tı sabık geldi, Saym Hazer orada huzursuzluk 
duydular. Şimdi bir de bunun müzakeresine 
geçtiğimiz zaman ikinci bir huzursuzluk duya
caklar. 

Bakınız arz edeyim : Saym Tevetoğlu kifa
yeti müzakere takriri aleyhine grup adına söz 
almıştır. Saym Yıldız dün gece ilk sözü almış
tır. O bakımdan müzakerenin ademi devamı 
için bir sebep yoktur. 

Kifayeti müzakere takririni okutuyorum. 
(Usulsüz, oylanamaz sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mahiyetini arz 
ettim, bu takrir oylanamaz diye. 57 nei ma/İde
ye göre size verilmiş bir önerge vardır. 

BAŞKAN — 58 nei madde sarihtir, lehte, 
aleyhte ve üzerinde ikişer kişiye söz veriliyor 
diyor, gruplar adına, gruplar dışı deniyor, efen
dim. 

RİFAT ETKER (Ankara) — Takririmi geri 
alıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşımız takririni geri al
dığına göre, söz C. H. P. Grupu adına Saym 
Hıfzı Oğuz Bekata'nındır. Başkanlık Divanı 
adına Saym Etker'e huzurunuzda teşekkür ede
rim. 

Buyurun Saym Bekata. 
C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE

KATA (Ankara) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Genel görüşme konumuzu teşkil eden Kıbrıs 
görüşmeleri dünyanın önünde cereyan ediyor. 

Bu bütün Türk Milletimizin gözü, gönlü ve 
haysiyeti üzerinde olan bir meseledir. Bu han
gi iktidar olursa olsun bir Hükümetin sadece 
kendi takdir ve inisiyatifiyle şekil ve netice 
alacak dâva değildir. Öyle ise bu mesele bir 
millî dâvadır. Millî dâva ancak millî şuur ve 
millî birlik içinde salim çözüm yoluna kavuş-
turulabilir. işte biz Cumhuriyet Halk Partisi 

olarak konuyu bu açıdan incelemek, değerlen
dirmek ve bir sonuca bağlamak istiyoruz. Her 
şeyden önce asıl önemli nokta üzerinde mutabık 
kalmalıyız. Biz öteden beri dış politikayı millî 
karakteri içinde sürekli kabul etmişizdir. Böy
le olunca dış politika bir bütündür. Bütün mil
letin şerefine, emniyetine ve menfaatine daya
nan ortak malıdır. Onun rncgru mümessili, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin verdiği direktife, 
yetkiye göre yön alır. Sen ben çekişmesiyle 
za'fa uğratılamaz. Hükümetlerin değişmeleriy
le de değişmez. Çünkü milletin müşterek inan
cına dayanan bir istikrara sahiptir. Bu itibar
ladır ki, kuvvetini yalnız iktidarlardan değil, 
aynı zamanda muhalefetlerin desteğinden iş ve 
güc birliğinden alır. Ve pek tabiî çözüm yol
larına da ancak el birliğiyle kavuşturulabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, işte biz dış politi
kayı ve bugünün aktüel konusu Kıbrıs dâvasını 
bu millî anlayış içinde ele alıyor ve hep bir- • 
likte bir çözüm yoluna kavuşturmak istiyoruz. 
Bugün dünya içinde Türkiye'nin bir dış poli
tikası var. Kıbrıs'ta bu umumi politika içinde 
şekil almaktadır. Şu halde Kıbrıs konusu da 
Türkiye'nin dış politikasının esas çizgileri için
de mütalâa edilmektedir. Bu büyük açıdan 
bakılınca açıkça görülüyor ki, Türkiye bütün 
gücünü, bütün samimiyetiyle ortaya cömertçe 
koyarak işbirliği yaptığı milletler tarafından 
gereği gibi takdir edilmemiştir. Aynı bloklar 
içindeki diğer milletlerin göze alamadıkları Öl
çüde büyük fedakârlıklarımız, ahde vefada, 
hukuka saygıda gösterdiğimiz sonsuz iyiniyet-
lerimiz mukabele görmemiştir. Bugün Türki
ye'nin tamamen hakka, hukuka dayanan Kıbrıs 
dâvasında yalnız bırakılışı, dostlarımız için de 
hazin bir imtiham olmuştur. Bu açıdan bakın
ca, Kıbrıs müstakil bir konu olmaktan ziyade 
dış politikanın etkileri altında cereyan ediyor. 
Bu dâvaya yanlış ve dar ilişkiler içinde tam 
teşhis konulamaz. Çünkü Kıbrıs, Kıbrıs'ta 
yaşıyan iki cemaatin meselesi olduğu kadar, bir 
Türk ve Yunan meselesidir, aynı zamanda bir 
ingiltere meselesidir, bir Amerika meselesidir 
ve nihayet bir Rusya meselesidir. Belki bir 
NATO meselesidir, fakat bugünkü şekliyle Bir
leşmiş Milletler meselesi değildir. O halde konu 
bugün en uzak ilişkisi olan Birleşmiş Milletlere 
ingiliz tarafından en önce götürüldüyse bu dost
larımızın arzuladıkları ve fakat kendilerince 
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verilmesinde mahzur gördükleri kararın sorum-
hıkığundan yine kendilerini korumanın bir yolu 
olarak bulunmuş bir muvazaadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktayı da böy
lece tesbit ettikten sonra, Birleşmiş Milletler-
deki son müzakere safhası üzerinde çok kısa 
duracağım. Her Türk Dışişleri Bakanı gibi Sa
yın ÇağlayangiPde Birleşmiş Milletler müzake
relerinde elinden gelen çabayı elbette göster
miştir. Bunda şüphe yok. Ancak önceden dü
zenlenen oyunları sezemediği için bozamadığı ve 
oyuna gitirildiği de bir vakıadır. Bu hususta, 
sori derece dikkatli bir şekilde gözden geçirirek 
dün ortaya koyan Tunçkanat'ı dinledikten son
ra, bütün Senatonun kanaat getirerek anladığı 
müşahedesinde ve intibamdayım. Öyle ise Bir
leşmiş Milletlerden alman kararın gerek muh
tevası, gerek şekli ve gerekse taktiği sonuçları 
övülecek tarafı olan bir zafer gibi gösterilemez. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada Sayın 
Çağlayangil'in 10 Eylül 1964 tarihinde bizzat 
bu kürsüde konuştuğu bir sözü tıpatıp kendile
rinin içinde bulunduğu hale uyması itibariyle 
virgülünü değiştirmeden nakledeceğim: «Hak, 
hukuk, milletlerarası nizam ve kaidaler mücer
ret Türkiye için mi ortadan kalkmıştır? Bu 
hale gelmek için ne yaptık?. Buna rıza gös
termeyi başarılı bir siyaset diye teşhis ve tak
dim edenlerle beraber olmadığımızı açıkça söy
lemek isteriz.» Bu sözler bugünkü duruma ha
kikaten intibak etmektedir. Devam ediyor Sa
yın Çağlayangil: «Her türlü tesire mâruz 
ve bunların neticesi mağdur olup kendi 
tesirini asla hissettirmemek de Türk Hükümeti 
için her halde bir başarı sayılamayacaktır.» Ne 
kadar uyuyor. Bundan sonra şu ilâveyi yapı
yor, Sayın Çağlayangil: «Biz bir hezimeti za
fer yapma istidadına sahip değiliz.» Dün bu
rada söylediler. Demek suretiyle, «Hezimet» 
kelimesini kendi kabul ve itiraf ettiğine göre, 
bu bahsi burada bırakıp geçeceğim. 

Şimdi konuşmalarının sonunu bir beraberlik 
havasının ve tekliflerin içine getireceğim için 
burada sayın arkadaşlarımızdan bir ikisinin 
durduğu konuları kısa kısa cevaplandırıp söz
lerimi toparlıyacağım. Yapacağım ara konuş
malarla bâzı yanlışlar da düzelmiş olacaktır. 

Sayın Suad Hayri Ürgüplü buyurdular ki, 
benim davetimle toplanan liderler toplantısında 

İnönü de mevcuttu. Tahkik ettim, İnönü o top
lantıda mevcut değildi. Halk Partisini Cihad 
Baban temsil ediyordu. Tashih ediyorum. 

Sayın Adalet Partisi Grup sözcüsü mektup 
konusuna dokunduğu zaman, şunları ifade et
ti : «Mademki bu mektup bu kadar mühimdi, 
neden daha önceki zaman içinde Senatoda okut
turulmadı. Madem ki bu mektup bu kadar 
mühimdi, Dışişleri Komisyonu Başkanı bugün
kü Halk Partisi Grupunun Başkanı idi, neden 
Dışişleri Komisyonunda bunu okutturmadı?.» 
Bu kürsüden, arkadaşımız çıkmadan evvel ko
nuları ne kadar derinliğine tetkik edip etme

diğinin iki belgesini verip geçeceğim. Bu mek
tup Millet Meclisinde 15 Haziran 1964 te biz
zat İnönü tarafından hem Johnson'un mektubu, 
hem de cevabı gizli celsede okundu. Zabıt bu
dur. Aynı zamanda Cumhuriyet Senatosunda 
da 18 Haziran 1964 te yine gizli celsede okundu. 
O halde, Senatoda okunmadı sözü doğru değil
dir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Açık 
celsede okunmadı. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu istirham ede
ceğim. Pek tabiî gizli celselerde okundu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Yani 
Umumi efkâra açıklamaları kendi zamanların
da değildir. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE-
KA.TA (Devamla) — Ben Tevetoğlu arkada
şımı sonuna kadar sabırla dinledim. Başkan da 
ben de gizli diye düzeltiyorum. Gizli celsede 
okundu. 

Şimdi bu sözü böylece geçtikten sonra muh
terem Tevetoğlu arkadaşımız aynen şunu söy
lediler : Bu kararla, yani Birleşmiş Milletler 
karariyle ilgili kanaatlerini bu kötü karardır, 
sakat karardır, tanımıyabiliriz, kaldırmak eli-

• mizde olmasa bile tesirsiz hale getirebiliriz. 
Karar aleyhimizdedir, gibi, belki Hükümetle 
mutabık veya değil, sözleri söyledikten sonra 
aynen şunu ifade ettiler: «Kıbrıs meselesini 
Lozan'la sıfırdan alan Hükümet.» Ne yapmış? 
Zürüh ve Londra Andlaşmalariyle bir başarıya 
kavuştumuş.» Aynı konuda bizzat Tevetoğlu'nun 
Londra ve Zürih Andlaşmalarını nasıl gördü
ğünü biraz sonra ifade etmiş olacağım ve bu 
sözüyle de nasıl bir çelişme içinde bulunduğunu 
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kendi ağzından vesika okumak suretiyle arz 
edeceğim. 

Keza şu sözü söylediler: «Önceki Hükümet
ler plânsız, programsız, kararsız olduklarından 
neticeye ulaşamamışlardır.» Bunun mefhumu 
muhalifi bugünkü Hükümet plânlı programlı 
olduğundan neticeye ulaşmıştır. Hayır, bugün
kü Hükümetin de önceki Hükümetinden haiz 
olduğu durum ve kendilerinin ne olduğunu bi
raz sonra göreceğiz, gene vesikalariyle. Yar
dım bilinerek yapıldığı zaman netice verir. Bu 
itibarla yardımcı olmanın yolu önce hâdiseye 
doğru teşhis koymakla başlar. Sayın Tevetoğ-
lu arkadaşımız, Makarios için de şunu buyurdu
lar : «Makarios'u tanımı yabilirdik.» Doğru. Şim
di bununla ilgili olarak kendilerinin ogün tem
silcisi bulunduğu Adalet Partisi aynı ahvalin 
içindedir. Makarios'u ve onun Dışişleri Baka
nını Birleşmiş Milletlerde de karşısına alıp ta-
nıldı. Eğsr bu Hükümetiyle mutabık kaldığı 
bir noktai nazarsa önce kendilerinin tatbik et
mesi lâzım. Burada dikkate değer bir konuya 
daha işaret ettiler, dediler ki, Birleşmiş Millet
lerde alman karar Arap âleminde bugüne ka
dar takibedilen politikanın da bir neticesidir. 
Tamamen katılıyoruz. 1950 den bu yana hür
riyetlerine bağımsızlıklarına kavuşma mücade
lesi içinde bulunan milletlerle meselâ tipik bir 
misal olarak Mısır'dan sefirimizin kovulmasına 
kadar sebebiyet veren istikametteki politikanın 
neticesidir. Bunu söylemek istediklerini sanı
yorum, katılıyoruz. 

Şimdi kısa kısa Sayın ÇağlayangiPin de söz
lerinin bir iki tarafına dokunup esas konuşmamı 
tamamlıyacağım. 

Diyorlar ki, «Biz bu konularda» çünkü bu 
küçük fûsubu ortadan atmış olmak için bunla
ra dokunuyorum. «Biz bu konularda hiçbir 
Hükümeti suçlamadık. Eski Hükümetleri bir 
muhasebeye tâbi tutmak bizim giriştiğimiz te
şebbüs değildir.» Güzel. Dünkü konuşmalarını 
dâhi hep duymakla beraber vesikaya dayanan 
söz söyliyeyim. Cumhuriyet Halk Partisinin 
Millet Meclisine verdiği genel görüşmedeki ifa
de şudur: «İleriye ışık tutmak için Birleşmiş 
Milletler kararının görüşülmesi.» Adalet Parti
sinin verdiği önergenin de özü şudur:« Geçmiş 
safhaların gözden geçirilmesi için genel görüş
me.» Bu niyetin en can sıkıcı tezahürüne bi
raz evvel Adalet Partili bir senatör arkadaşımı

zın Johnson'un mektubunun açıklanması ne 
Halk Partisini ve ne de İnönü'yü kurtarabilir, 
sözüyle kendi ruhlarında bulunan maksadı açı
ğa vurduğu için Çağlayangil'i kendileri tekzib-
ediyorlar. Bunu da böylece tesbit ettikten sonra 
konuşmanın inkişafında onlar da kendi cevap
larını bulacaklardır. 

Şimdi ortada cevapsız kalmaması lâzımgelen 
bir konuyu da bertaraf etmeli; müdahale ko
nusu. Burada Sayın Çağlayangil konuşurken 
«henüz Ada'da durum müsaatti, müdahale müm
kün idi, yapılmamasını dış âlem tenkid etti» 
buyurdular. Bir arkadaş sordu, Amerika'da 
mı? Cevap: «Evet.» Sarih olarak tesbit ede
lim. Bu sözleri bir Dışişleri Bakanı söylediğine 
göre, evet, demiye değil, falan yetkili zat bunu 
şöyle söyledi demeye mecburdur. Ben başka 
bir yetkili zatın aksi mütalâasını şimdi ifade 
edeceğim. 

İki vesika. Bir: Bizim müdahale için de
ğil, daha henüz, Kıbrıs'ta bâzı çirkin hareket
ler üzerine vâki hareketin gittikçe aldığı veha-
met üzerine, vâki müdahalemiz üzerine değil, 
Ibüsbütün her şey ihlâl edildikten sonra, yani 
5 - 6 ay sonra bizzat Jonhson; garanti şart lan 
henüz yerine getirilmemiştir, müdahale unsur
ları tam değildir, demedi mi? O halde kendile
rinin, müdahale edilirdi, Amerikalılar da bu
nu böyle diyorlardı, dediği tarih bu tarihten 
5 - 6 .ay evvel olduğuna g'âe. 5 - 6 ay sonra da
hi, müdahalenin şartları, unsurları tam değildir, 
diyen Başkan Jonhson'la Türk Dışişleri Bakanı 
Çağlayangil ciddî tezat içinde değil midir? Da
hası var. Amerika Büyükelçisi, müdahale et
medik, yalnız tavsiyede bulunduk, dediler. Ve 
iktidar çevreleri bunu kullandı... 

Bir Amerikalı yetkili ağzından hem Çağla
yangil'i, hem sefiri tekzibedecek vesikayı da 
arz ediyorum. Hâdiselerin içinde bir ara aktif 
rol oynıyan eski Amerikan Dışişleri Bakanı Ac-
'heson 1965 in Martında Washington Barosun
da verdiği konferansta aynen; «Amerika Tür
kiye'nin müdahalesini önlemekle büyük mesuli
yet altına girmiştir ve Amerikan müdahalesi
nin Makarios'u da teşvik edici 'bir tesiri olmuş
tur» sözü bir vesika olarak burada meydanda 
duruyor. O halde, hem Sayın Dışişleri Bakanı
mızı, hem Amerika'nın Türkiye temsilcisi sefi
r i ; Amerika'nın bunlara nazaran çok yetkili 
Başkanı ve bir ara hizmet gören hu saihada çok 
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salahiyetli Acheson'un sözleri ve mektubu ile 
tekzibettikten sonra, Sayın Çağlayangil'in, mek
tup üzerindeki görüşüne de iki kelime ile ce
vap vereceğim. Buyurdular ki. «böyle bir mek
tup alma haline setböbiyet veren biz değiliz; 
alan da biz değiliz. Şimdi, o halde niçin bizden 
istiyorsunuz» buyurdular. Selbobini benim di
limden kendilerinin duymalarında, milletin duy
masında isalbet var. Böyle bir mektubun Türk 
Milletine yazılamıyacağmm binaenaleyh böyle 
bir hale sebebiyet verirlerse şayet İnönü gibi 
cevap vermeleri lâzımgeldiğinin iki vesikasını 
Türk Milleti duysun, diye açıklanmasını isti
yoruz. 

Patrikhane konusunda çok zaıf içinde gör
düm kendilerini. Daha evvel' Başbakanlık yap
mış bulunan Sayın Ürgüplü bu kürsüden, Pat
rikhane ile alâkalı ibütün etütler hazırdır, de
mişlerdi. Eski bir İçişleri Bakanı olarak da 
arz edeyim ki, yetkiyle; hazırdır, doğru söyle
diler. Halbuki Sayın Dışişleri Bakanımız bu 
'konuyu bakınız nasıl kullanıyor: Dinî müesse
selere saygı göstermek bütün dünyanın hassa
siyet gösterdiği yoldur. Doğrudur. Hangi müesse
selere,? Dinî müesseselere. Müslüman dinini dahi 
politikaya alet yapıldığı zaman Anayasanın mü-
evyidesi ile ağır suç savdığımız bir memlekette, 
Hıristiyan dinini politikaya alet yaparak hıya
nete kadar varan bir zihniyet dinî müessesenin 
mukaddes korunması ile savunulamaz. Dahası 
var. Ve bu zihniyetle şimdi arz edeceğim zihni
yeti Dışişleri Bakanımızın derhal tashih etmesi 
lâzımdır. Buyuruyorlar ki Kıbrıs dâvası bu 
(hale gelmeden yani Patrikhane hakkında bir 
tedbire gidilmeden halledilmelidir. Ve şaştım, 
Sayın Adalet Partili arkadaşlar da bunu alkış
ladılar. Sayın arkadaşlar, patrikhane müstakil 
bir konudur. Kıbrıs konusunun karşüığıymifj 
giibi bir politika haline getirilemez. O öyle olur
sa, Patrikhane böyle olur.. Hayır, müstakil bir 
konudur ve Kıbrıs konusuyla karşılaştırılma
dan kendi hüviyeti unsurları içinde halledil
melidir. Binaenaleyh, bu sözleri söylenmemiş 
telâkki edecek kadar hatalı saymaktayım. Kıfo-
rıs dâvası bu hale gelmeden halledilmelidir. 

Şimdi arkadaşlar, burada bir noktayı datha 
ifadelendirip ondan sonra asıl söyliyeeeklerimi 
ifade edeceğim. 

I Buyurdular ki, Londra'da Beşli Toplantı 
olmuş, şu olmuş, bu olmuş ve bu husustaki gö
rüşlerinin de, elleri altında bulunan vesikalara, 
sadece o kadar değil, bizzat eski Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin'in 23 Şubat 1964 te 
Millet Meclisindeki beyanlarının dışında, resmî 
beyanlarının dışında anlatıldığı görülüyor. 
Londra'da ifade edeyim ki Beşli Toplantı ol
mamış, ikili toplantılar olmuştur. Ve Feridun 
Cemal Erkin 23 Şubat 1964 te Londra'ya ni
çin gidilmek vaziyetini, malûmunuz olduğu 
üzere aynen okuyorum; «Konferansa katılmak 
için Londra'ya hareket ederken bizim görüşü 
müzce başlıca iki önemli konunun konferansta 
ele alınması gerektiğini açıklamıştım. Bunlar
dan birincisi herşeyden evvel ve süratle bütün 
Ada'ya şamil olacak surette emniyetin teessüsü, 
ikincisi de soydaşlarımıza karşı plânlı bir şe
kilde girişilmiş olan silâhlı tedhiş ve kıtal ha
reketlerinin aşikâr bir şekilde ortaya koyduğu 
gerçekler kargısında Kıbrıs'lı kardeşlerimiz 
için istikbalde Rumlarla daimî teması önliyen 
daha kâmil, daha fiilî garantilerin sağlanması 
idi.» 

Şimdi arkadaşlarım görülüyor ki, Londra 
Konferansına iştirakimizin es'babı mucibesi o 
günkü ahval içinde bu idi. 

Bunu da böyle vesikaya dayanarak kısaca 
ifade ettikten sonra, muhterem ÇağlayangiPin 
bir yanlışını daha düzeltmeye meöburum. O 
yanlış şudur arkadaşlarım; yanlış dediğim için 
de bir taraftan özür diliyorum, ama Türkçemiz-
de bunun başka adı olmadığı için kullanıyorum, 
arz ettiğim zaman siz de başka bir isim bula-
mıyacaksınız. Kendileri 4 Mart kararını İnönü 
Hükümeti kabul etmiştir, bizim ise Birleşmiş 
Milletler kararma iltihakımız yok, buyurdular. 
Bir Dışişleri Bakanı, sorumluluğunu bilerek 
elindeki vesikaların ifadelerini ölçülü bir dille 
kullanmaya ve doğrusunu Senatoya ifade etme
ye mecbur olduğunu hatırlamalıdır. Şimdi ba
kınız durum nedirf 4 Mart kararı Güvenlik Ku
rulu kararıdır. Güvenlik Kurulunda ise Türki
ye üye değildir. O halde Güvenlik Kurulunda 
üye olmıyan Türkiye'nin, bu karar verilirken 
kabulü bahis konusu .değildir Kendisi çünkü 
orada oy sahibi bir temsilci ile temsil edilen bir 
üye değildir. Ama buna mukabil bu karar iyi
dir veya kötüdür, bir tarafa bırakıyorum. Ken-
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dilerinin kabulü olduğunu, şimdi bir ispatı tek
rar etmek suretiyle açıklıyacağım. Sayın Çağ-
layangil Birleşmiş Milletlerde resmî beyanı ile, 
4 Mart kararını Siyasi Komisyonda kendisi ka
bul ve buna iltihak ettiğini ifade etmiştir. Bu
nu, dün son derecede veciz bir hazırlık içinde 
Tunçkanat arkadaşımız bütün vesikalariyle an
latmış oldu. Şu halde 4 Mart kararında İnönü'
nün kabulü yok. Ama aynı karan Birleşmiş Mil
letlerde kendilerinin zapta geçen kabulü ile 
tasdiki vardır. Ama buna mukabil 4 Mart ka
rarı için Sayın inönü, Sayın Johnson'a bunu 
bir hezimet olarak yazmıştır. Doğrudur, arka
daşlarım. Neden? Çünkü 4 Mart kararı Ameri
kalılar tarafından Makarios'a bu sureti vermi-
yecektir ve Makarios'un yapabileceği aşırı ha
reketleri önliyeeektir, diye teminat verilmişti 
Türkiye'ye. O olmadığı içindir ki, bunu tesbit 
sadedinde İnönü, hizmettir diye, vasıflandırmış-
tır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım. Sayın Çağia-
yangil'in konuşmalarında üzerinde durulacak 
meselelerin sonuna gelmiş bulunuyorum. 

Buyurdular ki, 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik 
Kurulu kararından bahsederken, müdahaleyi 
yasaklıyan paragraf bir nevi muahedeleri in
kârdır, dediler. Kıbrıs Garanti Andlaşmasının 
iki ve üçüncü maddeleri, Kıbrıs Cumhuriyeti
nin ülke 'bütünlüğünü, bağımsızlığını tadadet-
miş ve bunların muhafazasını üç devlet garan
ti etmiştir. Bu Garanti Andlaşmasındaki üç ga
rantör devlete verilen hak ise bu toprak bü
tünlüğünü, bağımsızlığı Anayasa ile müesses 
nizamı korumaktır. Görülüyor ki, bu mânada 
4 Mart 1964 Güvenlik Kurulu kararı bu toprak 
•bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak, nite
kim biz koruyucu müdahale zihniyetini ve fiili
ni göstermiş bulunuyoruz. Makarios ise bunu 
tecavüz telâkki etmektedir. Garanti andlaşma
sının bize verdiği hak ve görev ihlâlleri eski 
hale getirmek ve Anayasayı uygulamak için 
tedbirler almaktır. Binaenaleyh. Güvenlik Ku
rulu kararının ne atıf yaptığı Birleşmiş Millet
ler Andlaşmasının fıkraları ve ne de sair hük
mü bu hakkımızı ihlâl etmemiştir. Ve bu görü
şümüz beynelmilel sahada itibar kazandığı 
içindir ki, 8 - 9 Ağustos 1964 bombardımanı da
hi Birleşmiş Milletlerce takbih edilmemiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada iki kü
çük zihniyet belirtisini de dile getireceğim ve 
ibu bahsi de kapatacağım. 

1. Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın, İnönü'
nün Gromiko'nun hanımının elini öptüğünden 
bu kürsüde bahsedecek kadar bu konuyu kul
lanan partizan âleme bir kapı açmak istedi. Si
yaset hayatında hele bugün başında bulun
duğu hariciye meslekinde bir nezaketin ifa
desinden ibaret olan böyle bir hareketi suçlar 
bir zihniyet ve bunu bir teşhire kadar götüren 
bir zihniyet tasvip göremez. (C H. P. sıraların
dan alkışlar.) Sonra bu dışa aidolan zihniyet 
belirtisi, içte kullanılmak üzere... Hani dış 
politikayı, iç politikaya âlet etmiyecektik. 
Şimdi içe aidolan bir zihniyeti ifade edeceğim. 
Benden evvel konuşan Sayın Yetkin arkada
şım, bir gazetede çıkan «utanmaz adam» lâfiyle 
de başlık taşıyan bir yazıyı tatbik etti. Dışiş
leri Bakanından buna cevap verecekse, şu 
beklenirdi; «Biz bu yazıyı tasvibetmiyoruz.» 
Fakat bir misal de ben vereceğim; siz şu 
yazıyı tasvibediyor musunuz'? Tamam... Onun 
karşısında da bizim bir cevabımız olacaktır. 
Ve fakat birincisi hakkında hiçbir şey söy
lemeden, mazur gösterecek ikinci bir yazıyı 
ifade etmek iç politikada arzu ettiğimiz 
zihniyetin belirtisi değildir. (Soldan : Bravo 
sesleri.) 

Bunu da böylece arz ve ifade ettikten 
sonra şimdi Kıbrıs ile ilgili bir tarihî olayı 
huzurunuzda tesbit ve bir vesika olarak tarihe 
emanet ettikten sonra sözümü bağlıyaca
ğım. 

Kıymetli arkadaşlarım. Kıbrıs konusunda 
Birleşmiş Milletlerin son toplantısında ay
dınlığa kavuşan bir olayı tarihî değeri ve 
bundan sonraki görüşlerimizin anlaşılmasın
da taşıdığı önem bakımından tesbit ediyorum. 
T. B. M. M. nin 16 - Haziran • 1958 Pazartesi gün
kü Birleşiminde iki açık ve bir gizli top
lantı yapıldı ve neticede aynı tarihli tuta
nak dergisinin 497 nci sayfasında, 25 Hazi
ran 1958 tarihli ve 9941 saydı Resmi Gazetede 
yayınlanan T. B. M. M. nin 2106 sayılı itti
fakla alınmış şu kararı alkışlar içerisinde 
Türk Milletine mal oldu. Ve Türk Milletinin 
ve onun temsilcisi Meclisin nihai olarak dünya 
parlâmentolarına resmen bildirmesine de ay-

— 552 — 
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rica bıı karar için ikinci bir karar verildi. 
îşte bu tarihî kararın gerekçesini bir yana 
'bırakıyorum, başını ve sonunu arz ediyo
rum : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı, 
bu. 

«Türkiye - Kıbrıs meselesi Yunanistan ta
rafından ortaya çıkarıldığından beri kendi 
hayati menfaatlerini ve Kıbrıs'daki 120 bin 
Türkün hayat ve bekasım bu kadar yakın
dan alâkadar eden bu meselede, herkesçe 
.malûm olduğu gibi, son derecede ağırbaşlı, 
mutedil ve uzlaşıcı bir siyaset takihetmiş ve 
sırf anlaşma zemini teşkil edeceği kanaatiyle 
ilk defa Yunanlılar tarafından ortaya atı
lan taksim fikrini büyük bir fedakârlıkla 
kabul etmiştir. Binaenaleyh Acla'nm sulh, 
sükûn ve refahını temin ve bu meselenin vâ-

. himleştircliği beynelmilel münasebetlere ge
rekli dostluk ve anlayış havasını iade etmek 
için nihai bir hâl şekli olarak ancak taksimi 
kabul ve tatbik mevkiine koymanın zaruri 
bulunduğunun T. B. M. Meclisi Eeisi tarafın
dan Dünya Parlâmentolarına duyurulmasına 
ittifakla karar verilmiştir.» 

Ve filhakika sevgili arkadaşlarım, bu Tür
kiye B. M. Meclisinin kararı dünya parlâ
mentolarına Meclis Başkanı tarafından o va
kit bildirilmişti.. Ve bu kesin karardı. Bu ka
rar açıkça gösteri;for ki, ilk olarak Yuna
nistan tarafından ortaya atılan taksim fik
rini T. B. M. M. büyük bir fedakârlık saya
rak ve bunu nihai bir hal şekli olarak ka
bul ve dünvaya kesin bir karar halinde ilân 
etmiştir. İste arkadaşlarım o tarihlerde «7/a 
taksim ya ölüm» parolası bütün millete bu ka
rar ile mal oldu. Bu tarihî hâdisenin bilin
mesi bütün meselelerin aydmlığmm da baş
langıcı olması bakımından mühimdir. Bu ka
rardan sekiz ay sonra, 4 Mart 1959 da Hükü
metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
kararma rağmen kabul ettiği ve taksimi ke
sin olarak meneden, buna mukabil Enosis 
kapısını acık bırakan Londra ve Zürih An-
laşmalariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni karsı karşıya bırakmıştır. îşte biz Cum-
hun'yet Halk Partisi olarak o tarihte Londra 
ve Zürih Andlaşmalarmm aleyhinde ov kul
lanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
rarını hiçe sayan bu Hükümet zihniyetini de 
tasvibetmediğimizj göstermiş oluyorduk. 

Bu koTiuyu huzurunuzda iki maksatla getir
miş bulunuyorum : 

O zamanki Hükümet ısrar etseydi taksim 
gerçekleşecekti, yolundaki düşüncemizin doğ
ruluğu Bîyleşimiş Milletlerin bu son müza
kerelerinde fA^ihi aydınlığa kavuşmuştur. Ni
tekim Birleşmiş"- ^Milletlerin 11 Aralık 1965' 
günü saat 15 te yapt'rğa^ tnnlantıda Sayın 
Çağlayangil'in konuşmasına ^ v ; ; p rpren Kıb
rıs Dışişleri Bakanı Kipriyan- .. uynVm şunları 
ifade etmiştir : «Türk Dışişleri BakanTSB^ 
piskapos Makarios'un bu andlaşmaları (yani 
Londra ve Zürih) imzadan evvel reddedecek 
bir durumda -olduğunu söyledi. Hayır, değildi. 
Andlaşmaları imzalamıyabilirdi, fakat sonuç ne 
olacaktı1? Sonuç daha kötü bir andlaşmanın, 
İngiltere'nin Türkiye'ye vâ'dettiğn taksimin 
zorla kabul ettirilmesi olacaktır «Bunu Kip
riyan o söylüyor. Ve devam ediyor.» Şayet 
ingiliz temsilcisi bu beyanıma mukabelede bu
lunmak isterse, kendisine kendi kendileri
nin vâki beyanatından bâzı kısımlar! tekrar
layacak durumdayım.» Demek oluyor İd, Maka-
rios Londra ve Zürih Andlaşmalarmı taksdmi 
kabule mecbur olmamak için imzalamıştır. 
Demek ki, o zamanki Türk Hükümeti da-
yatsa idi, o günün şartları içinde taksıim ger
çekleşecekti. Kipriyano'nun bu resmî beyanı ile 
bu noktayı bugün aydınlığa kavuşturmuş 
•oluyoruz. Bunu böylece tesbit ettikten sonra 
ikinci sebebe geçiyorum. 

Şimdi arkadaşlarım; 1959 daki Hükümet se
kiz ay evvelki T. B. M. M. nin kesin taksim ka
rarını önliyen andlaşmaları Meclisten yetki al
madan kgibul etmiş ve Meclis bir emrivaki kar
şısında bulundurulmuştu.Bugün çektiğimiz . sı
kıntı işte bu emrivakilerin devamıdır. 

Şimdi burada benim bu sözümü Savın Te-
vetoğlu'nun da paylaştığını onun Lozan sulhu 
ile ilgili kısmı, «sıfır» derken ve Londra - Zü
rih Andlaşmalarmı methederken, iki gün ev
velki konuşmasında, kendileri, Cumhuriyet Se
natosunun 9 Şubat 1964 Pazar günkü ve Ada
let Partisi G-rupu adına yaptığı konuşmada ş^ 
sözleriyle beni teyit ve kendilerini tekzıbetmek
tedir. Aynen okuyorum: «Londra ve Zürih 
Andlaşmaları diye anılan muahede Türkiye ve 
Yunanistan arasında hakikatte devam etmekte 
olan bir ihtilâfa muvakkaten ara .vermek için 
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varılmış bir andlaşmadan ibarettir. Yunanis
tan, Zürih ve Londra andlaşmala.nnı imzalar
ken daha müsait bir zamanın gelmesine kadar 
Türkiye'nin yatıştırılmasmı göz önünde tut
muştur. Andlaşma bir sulh muaİıedesi değil, 
bir mütarekedir.» 

İktidara geldiğiniz gün başka, muhalefette 
ıbaşka türlü mü konuşacaksınız? Bu sizin sami
mî duygunuz ise niçin muhalefetle teşriki me
sai etmekten çekindiniz1? Ve Hükümet kurul
duğundan şu ana kadar muhalefetle bir istişa
rede bulunmuş mudur? 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Çağ
rıldı da gitmediniz. Radyo elinizde iken böyle 
konuşmayın... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 

ADINA HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — 
Arkadaşım buyuruyorlar ki, «çağırdılar da ne
den gitmediniz? Radyo elinizde iken böyle ko
nuşmayın.» 

Radyo elimizde iken cevap verelim de yan
lış anlaşılmasın. Çağrılmadık. Resmî bir talep
te bulunulmadı. Ya ne oldu? Ancak şu oldu. 
Siz acaba Birleşmiş Milletlerin bu seyahatine, 
yani bizim heyetin içine, koridorlarda ne yap
mak için? Kulis yapmak için eski iki Hariciye 

Vekili ile, Nihat Erim arkadaşımız gelir misi
niz? Toplantılarda bulunmıyacaksmız, söz sa
hibi değilsiniz. Sadece koridorlarda kulis ya
pacaksınız. (Sağdan : yok öyle şey sesleri) Bu 
ciddî bir teklif midir ? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin rica ederim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE

KATA (Devamla) — Sayın Başkan, senatör ar
kadaşlarımızı senatör olmanın haysiyetli hali
ne davet etmek vazifesi size düşer. Şimdi bu
nun daha vazıh ceva/bmı söyliyeyim öyle ise. 

Dünkü Dışişleri Bakanı Hasan Işık, bugün 
Hariciyenin bir memurudur. Eğer samimî ola
rak böyle bir istişare ihtiyacında idiyse Hükü
met, niçin kendisinin iki gün evvelki Dışişleri 
Bakanını - ki, bugün memurdur - beraber gö
türmedi. İşte böyle susarsınız. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu hususta yine 
Adalet Partisinin Millet Meclisindeki sayın 
sözcüsü İhsan Gürsan, 12 Şubat 1965 tarihinde 
aynen şunları buyurmuştur: «Bugün iktidarın 
takibettiği dış politika demokratik Garp mem
leketlerinde cari olan metot ve teamülleri be-
nimsiyen veya uygulıyan tarzda bir millî dış 
politika hüviyetinden mahrum bulunmaktadır. 
Türkiye'nin menfaatleriyle çok yakından ilgili 
milletlerarası önem taşıyan birçok meseleler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere ko
nusu yapılmadan; parti, Senato ve Meclis grup
larının görüş ve kanaatleri alınmadan, kamu 
oyunun düşünceleri tesbit edilmeden emrivaki
ler ve olup bittilerle doğrudan doğruya Hükü
met kararlarına istinadettirilmektedir.» 

Şimdi muhterem Adalet Partisinin Meclis 
sözcüsü İhsan Gürsan bugün Hükümetin için
dedir. Hakikaten isabetli olan bu görüşün bu
gün niçin tatbik ©dilmediğini kendi Hükümetin
den sormalıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu konuyu 
da şu suretle bitirmek istiyorum. Bugüne ka
dar muhterem Dömirel Hükümeti, dışişlerinde 
- bunu yetki ile söylüyorum - muhalefet ile - sa
dece Halk Partisini kasdederek ifade etmiyo
rum - teşriki mesai etmemiştir; hiç bir istişare
de bulunmamıştır. Niçin bulunmadığını, şimdi 
hangi zihniyetle bulunmamış olduğunu da bi
raz sonraki mütalâadan görmüş olacaksınız. 

Ama bulunmadığını evvelâ tesbit ve tescil 
edelim. Çünkü, Hükümet programında, sayfa 

O halde, k e n d i ' "kendileriyle çelişmelerini 
(böyle tesbit^e/ftikten sonra, devam ediyor: «De
mek kjr/'İıükümetler tarafından meclisler emri-
^ralki karşısında bırakılmamalıdır. Bırakılamaz. 
Bunun akıbeti ve sorumluluğu büyüktür.» İşte 
Ibu neticeden de faydalanarak bugünkü Hükü
metle alâkalı bâzı noktalara işaret edeceğim ve 
birleşmemiz için kendilerine yardım edeceğim. 
Madem ki, Kıbrıs millî bir dâvadır, öyle ise mu
halefetle, danışarak işbirliği zaruridir. Bunu 
ben mi söylüyorum sadece? Hayır. Adalet Par
tisinin eski Senato Grup Başkanı Çağlayangil bu
günkü Dışişleri Bakanı Çağlayangil'e bakı
nız ne söylüyor, aynen, 10 Eylül 1964 zaptı: 
«Hükümetin Kıbrıs mevzuunda işlediği hatala
rın birincisi muhalefetle işbirliği noksanıdır. 
Bünyesi itibariyle muhalefetin desteğine şid
detle muhtaç ve demokratik rejimin bir icabı 
olarak da bilgi vermeye usulen mecbur olan 
Hükümet bu lâzimeye samimiyetle itibar ve il
tifat etmemiştir.» Şimdi sormak hakkımız 
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40, Kıbrıs meselesini Hükümet şöyle görüyor
du: «Kıbrıs meselesi yakında Birleşmiş Mil
letlerde görüşülecektir. Hükümetimiz Türkiye'
nin Kıbrıs meselesindeki görüşünün ve tutumu
nun Birleşmiş Milletler Yasasının prensiplerine 
uygun bulunduğundan emindir ve müzakere
lere 'bu zihniyetle katılacaktır.» Demek ki, Hü
kümet Birleşmiş Milletlere böyle bir emin zih
niyetle katılmıştır. O halde istişareye ihtiyacı 
yokki. Hükümet programının 39 ncu sayfası, 
aynen: «Geçen Mayıs ayında iki memleket ara
sında müzakerelerin başlaması, Yunanistan'ın 
artık Kıbrıs meselesinde yapıcı bir zihniyetle 
bir hâl tarzını bizimle beraber aramaya ko
yulacağı ümidini hâsıl etmiştir.» Demek ki, Hü
kümet, Birleşmiş Milletlere hareketinden bir 
ay önce Kıbrıs dâvasını Yunanistan'ın yapıcı 
bir zihniyetle bizimle beraber bir hâl tarzına 
'bağlıyacağı ümidini taşımaktaydı ki, bunu 
program maddesi haline koydu. Nitekim buna 
Hükümet programında yer verecek kadar bel 
'bağladığı ondan sonraki hareket tarzından da 
anlaşılıyor. O halde bir ay sonrasına hiç olmaz
sa iyi teşhis koyamadığı meydandadır. 

Şimdi Hükümetin bu program maddelerini 
kendilerinin hüsnüniyetle ve birlikte bir hal 
yolu arıyacağma bel bağladığı Yunanistan Dış
işleri Bakanı Çirimikos'un Birleşmiş Milletlerin 
13 . 12 . 1965 tarihli toplantısında, sayfa 1, ver
diği cevapla Hükümet programının bu kısmın
daki ümidi nasıl suya düşüyor görüyorsunuz. 
Aynen okuyorum. «Türkiye Dışişleri Bakanı
nın maalesef hakikate saygı göstermiyerek.» 
Böyle maalesef tecavüzkâr konuşuyor. Zira be
yanatı kanaatimce Kıbrıs meselesinde Türk tak
tiğinin en bariz misalidir. Hükümet programın
da yer alan kısmına taktik diyorsun. Bu taktik 
dâvanın hakiki prensiplerinin tatbiki işini bir 
Yunanistan - Türk münasebetleri meselesi hali
ne kalbetmektir. 

Bugün de Hükümet bu zihniyeti belirtiyor, 
ifade ediyor. Ne diyor, Çirimiko's «Bu taktik 
dâvanın hakiki prensiplerini tatbiki işini bir 
Yunan - Türk münasebetleri meselesi haline 
kalbetmektedir.» Bu şekilde Yunanistan'dan (bi
lâhare Kıbrıs halkına zorla kabul ettirilecek 
'bir andlaşmaya varmak üzere Türkiye ile mü
zakereye girmesi istenebilir. Şimdi bu mukabe
leyi böylece ifade ettikten sonra yine muhterem 
Adalet Partisi sözcüsü bugünkü Dâhiliye Ve

kili ve zaman zaman Dışişleri Bakan vekili 
Sayın Faruk Sükan'm Millet Meclisinde Ada
let Partisi adına 23 Şubat 1964 te, 60 ncı Bir
leşim, 550 nci sayfadaki sözlerini nakletmekte 
isabet görüyorum: «Muhalefet vazifesi gören 
partilerin bilgi ve tasvibine arz edilmiyen bir 
politika daima azınlık politikası vasfını taşır.» 
Doğrudur arkadaşlarım. «İktidarlarım millet 
çoğunluğunun reyinden ziyade Parlâmento tak
tiklerinden alan Hükümetleı iç politika zarfla
rına bizatihi sebep teşkil ederler.» Ne güzel. 
Bundan o vakit Adalet Partisinin sözcüsü aynı 
zat bugün içinde bulunduğu Hükümete karşı 
ifade ediyor, mânası çıkıyor. 

Bu bahsi de böylece kapadıktan sonra Hü
kümetin bugünkü politikasını da dile getirip ve 
tekliflerimi de arz etmek suretiyle huzurunuz
dan ayrılacağım. 

5 Ocak 1966 da Millet Meclisi kürsüsünden, 
iki gün evvel bir Adalet Partili arkadaş aynen 
şunu söyledi: «Genel görüşmede Türkiye'nin 
bundan böyle takibedeceği enerjik politikanın 
ne olacağı konuşulmamıştır Kıbrıs'ı nasıl kur
taracağız, bunu bilenimiz var mıdır?» Bunu 
Millet Meclisinde soruyor. Bu müzakereler Se
natoda başlarken de Adalet Partili Senatör Or
han Akça bir önerge ile şunu söyledi: «Kıbrıs'
ta bundan sonra takibedilecek tezimizi önce Hü
kümet izah etsin, sonra biz konuşalım.» Şimdi 
şu halde günlerce cereyan eden bütün bu ko
nuşmalardan senatörler kendi vicdanlarına ve 
Türk Milletinin her vatandaşı kendisine sorsa, 
bundan sonra Hükümet ne yapacaktır diye i . 
Vazıh cevap verecek kimse var mıdır? (A. P. 
sıralarından, sen verebilir misin sesleri) Şimdi 
vereceğim. O halde arkadaşlarım, bekledik ki, 
bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı bizi tatmin 
edecek bâzı şeyler söylesin ve biz de <o fikirler 
etrafında birleşmek için hazır olan gayretleri
mizi Hükümete güç olarak derhal ekliyeliım. 
Halbuki söyliyemedi. Bu itibarla niçin söyliye-
mediğinin cevabını arz ile sözümüzü yapıcı, 
birleştirici ve bu meseleyi halledki bir istika
mete getirmek istiyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, benim seze
bildiğime göre, bizim anlıyaibildiğimize göre 
Hükümet henüz vazıh bir fikrin, vazıh bir te
zin bütün millete ve Hükümete malolabilecek 
bir müşterek kanaatin sahibi değildir. O halde 
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ibıı sözü ben salâhiyetle ifade edebilmek için, 
'salâhiyetle ispat etmeye de mecburum. Bu mee-
'buriyeti kendime vererek mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Sayın Çağlayangil Senatoda Adalet Parti 
adına vaktiyle yaptığı 10 Eylül 1964 günkü ko
nuşmasında şöyle demişti. Çünkü; bugün ben
den çok sayın Çağlayangil'i; Adalet Partisinin 
sözcüsü Çağlayangil muhakeme etmektedir, 
fcen değil. Kendi sözleriyle bakınız ne diyor. 
«Onun için bu konuda takib edilecek istikame
tin herşeyden evvel Yüce Meclisin sarih tasvi
binden geçmesi ve hedefin bütün şartlariyle ma 
lıım ve sabit kalması zarureti karşısındayız.» 
Doğru. Biz bütün bu münakaşaların iç cephesi
ni sükûna kavuşturmak için burada hir konuyu 
yine sözcünün ağzından ifade ettikten sonra 
hüsnüniyetimizin bütün ağırlığını huzurunuzda 
dile getireceğiz. Yine'Çağlayangil'e mütenazır 

'olarak, yine Çağlayangil'in sözlerini büsbütün 
'kuvvetlendirmesi için, sayfa 820 sütun 1, aynen: 

.'«Hükümet, Londra ve Zürih Andlasınnları di 
şında bir hal şekli aramak için hudutları belli..» 
Arkadaşlarım, bunu simdi ben söylemek isler-

• dini. Ama kendisi bana tekaddüm etmiş «Hü
kümet Londra ve Zürih Andlaşmaları dışında 
bir hal şekli aramak için hudutları, belli ölçü
leri bir görüş şeklini Yüce Meclisin tasviib.in.den 
geçirerek çare aramak yoluna girdiği takdirde 
mesele üzerindeki 'münakaşaların iç cephesin i 
•sükûna kavuşturmak için Çağlayangil'in vak
tiyle söylediği sözleri kendisinin cevaplandır
ması lüzumunu hatırlatıyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım Adalet Par
tisi iktidarının Kıbrıs konusunda bütün şartla
riyle malûm ve ifade edilmiş salb.it bir hedefi 

. olduğunu ve bunun Yüce Meclisin sarih tasvi
binden geçtiğini bilmediğimizden. Hükümet de 
feizi bir türlü tatmin edecek vazıh bir beyan
da, 'bulunmadığından Adalet Partisinin Kıbrıs 
politikasının ne olduğunu araştırdık. 

'"' Bunun neticelerini Yüce Senatonun takdirine 
arz ediyorum. 5 Ocak 1966 tarihli Sayın Başbaka
nın resmî basın toplantısında Demirci bu husus
ta şu kaynağı göstermiştir: «Bizim. Kıbrıs me
selesindeki görüşümüz genel görüşmede, burada 
ve Mecliste ve daha evvelki müzakerelerde grup 
sözcülerinin grup adına, A. P. adına ki konuş
malarda mütaaddit kereler açıklanmıştır, ilâve 
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edilecek başka bir şey yoktur.» Mecliste genel 
görüşmeyi takibettik. Hükümet, Kıbrıs politika
sının Hükümet programında ifade edildiğini Sa
yın Çağlayangil'in dilinden beyanetti. Senatoda 
ise bu hususta hiçbir sarih söz sayın Bakanın 
ağzından duyulmadı. Demek oluyor ki, Demirci 
Hükümetinin Kıbrıs politikası resmî beyanları
na göre Hükümet programında ve daha evvelki 
müzakerelerde resmî -sözcüler tarafından müte
addit kere açıklanan görüşlerde ifadesini bul
muştur. Mademki Hükümet açıkça söylemiyor, 
öyle ise biz vesikaları bir bir buraya getirdik. Ne 
imiş bu görüş? Huzurunuzda sizlere de yardım
cı olmak üzere taradım, arz edeceğim. 

Önce Hükümet programına bakalım, Hükü
met programının ifadesi şunlardır. Dış politika 
alanında Hükümetin gerçekleştirmeye çalışacağı 
başlıca hedefler arasında Kıbrıs için şöyle denil
mektedir. «... Ve nihayet millî dâvamız olan Kıb
rıs meselesini, bütün ilgili tarafların meşru hak 
ve menfaatlerini ihlâl etmeden Tûrkiyemiıı hak 
ve menfaatlerini de behemehal koruyacak bir çö
züm şekline bağlamak olacaktır.» Ve devam edi
yor: «En büyük millî dâvamız olan Kıbrıs mese
lesinin, Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki kahraman 
soydaşlarımızın hak ve menfaatlerine uygun bir 
şekilde halledilmesi Hükümetimizin değişmez he
defidir.» Görülüyor ki, Hükümet programında 
vazıh ve meselâ İnönü Hükümetinin, her iki ce
maatin hukukunu koruyan federal cumhuriyet 
teklifi, gibi bir sistem, bir teklif getirmiyor. Öyle 
ise Hükümetin programında aradığımızı bula
madığımıza göre, bu değişmez hedef dediği Tür
kiye'nin ve Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hak ve 
menfaatlerini behemehal koruyacak çözüm -şek
li nedir diye bir sual sormak hakkımızdır. Bu, 
programda belli olmadığına göre araştırmakta 
devam ediyoruz. 

Şimdi Sayın Başbakanın resmî beyanların
da acaba bir aydınlık var mı, diye en yeni be
yanlarını alıyorum, 5 Ocak 1966 günü yaptığı 
basın toplantısında bu konuda şunları söylemiş
tir: 

«Kıbrıs meselesinde hedefimiz ise, bu ihti
lâfı Türkiye'nin ve Türk cemaatinin hak ve 
menfaatlerini behemehal koruyacak bir çözüm 
şekline bağlamaktır.» Programa benziyor. «Tür
kiye'nin ahdî hakları ve bunları kullanmak hu
susundaki azmiyle Türk Cemaatinin direnişi de
vam ettikçe enosis bir hayaldir ve böyle kala-
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çaktır. Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin 1960 
Andlaşmalarmdan doğan bütün kakları mah
fuzdur. Bu haklar zorla ve desiselerle yok edile-
miyecektir. Bunlar Sayın Başbakanın sözlerinin 
aynı. Yani Londra ve Zürih Andlaşınalarının ve 
Kıbrıs Anayasasının Türk Cemaatine sağladığı 
haklar mahfuzdur, diyorlar, şeklen. Halbuki, 
mahfuzdur dedikleri bütün bu haklar çoktan 
çiğnenmiş, hem bu Anayasa ve hem de andlaş-
malar zorla ve desilelerle rafa kaldırılmıştır. 

Bugünkü fiilî durum bu. Ve Adalet Partisi
nin büyük çoğunlukla katıldığı son koalisyon 
devrinde Kıbrıs'ın Temsilciler Meclisinden Türk 
Milletvekilleri de çıkarılmak suretiyle Türk Ce
maatinin temsil hakkı da tamamen bertaraf edi
lerek ihlâller sona erdirilmiştir. Nitekim mahfuz 
denilen hakların hiçbiri mahfuz olmadığı içindir 
ki, Kıbrıs buhranının içindeyiz. 

Yine Sayın Demirel resmî toplantıda şöyle 
diyor: «Türk•Cemaatinin tarihî ve ahdî şekilde 
sahibolduğu statüden alelade bir azınlık statü
süne girmesini Türk Cemaatinin de, Türkiye'
nin de kabul edemiyeeeklerini unutmamak şart
tır.» 

Evet ama, Birleşmiş Milletler karan işte bu 
azınlık statüsünü ifade ediyor. Öyle ise İra dâ
vayı ha ligi yeni çözüm şekline bağlıyorsunuz? 
Bunu sormak bizim hakkımız, bunun cevabını 
vermek de Hükümetin vazifesidir. Sayın Baş
bakanın da bu soruya sarih cevabım bulamı
yoruz. 

. Demirel şeyle devam ediyor; «Kıbrıs me
selesi Türk Milletine mal olmuş bir dâvadır. 
Doğru «.Milletçe bu dâvayı selâmete götürmek 
için Türk Hükümeti kendisine düşeni yerine 
getirmekte asla tercddüdetmiyoeektir.» Doğru 
fakat bu sözlerinden hemen son-a şunları ilâve 
ediyor • 

«Türkiye'nin bu safhada bir misilleme olarak 
Yunanis'tan gibi Kıbrıs'a asker göndermesi şü
mullü bir silâhlı mücadele demektir.» 

Kendi hamlesini kendisi önlüyor. Bu ikinci 
sözü söylemeye lüzum yek. Ve Cağlayaııgille de 
bu sözler ile tezat halindedir, hem de yeni söz
leriyle. ?. Ocak tarihli Çağlayangij'in beyanı da 
şu: «Müdahale hakkımızı kullanmak istediği
miz zaman, karşılaşacağımız duruma göre Mec
listen yetki alınacaktır. Müdahale hakkımı
zın bakı olduğunda musırrız. «Bakınız bu sözle

rin içine!eki zaıflara Demek istiyorlar ki, İnönü 
Hükümetinin almış olduğu müdahale hakkı yet
kisini biz kendimize şâmil saymıyoruz. Eğer 
böyle bir şeye lüzum görürsek yeniden Meclise 
müracaat edeceğiz. Ve bu sözler dâvanın gücünü 
za'fa uğratmaktadır arkadaşlar. Bundan sonra, 
şimdi sayın Adalet Partisi grupları adına ve 
Sayın Demirci'm, «Hükümetimizin görüşü ev
velki müzakerelerde söylendi» diye gösterdiği 
kaynaklara iniyoruz. Bakalım onlarda ne var.. 

Şimdi Hükümetin -Kıbrıs politikasını anla
mak için 'bu kaynakları araştırınca karşımıza, 
Millet Meclisinde Adalet Partisinin resmî sözcü--
lcriyle, Senatodaki resmî sözcülerinin millet 
huzurunda, Millet Meclisi huzurunda ve Senato, 
huzurundaki resmî beyanları, teklifleri ve t aah
hütleri geliyor. Şu halde Adalet-Partisi-Hükü
metinin Kıbrıs politikasındaki görüşü dönek 
İd, buradadır, diye iniyoruz o tarafa. 

12 Şubat 1965 günü Adalet Partisi Grupu 
sözcüsü olarak - şahsı adına değil - sayın bu
günkü Maliye Bakanı İhsan G ursan'm bu husus
ta bu güne uyan beyanını hiçbir şey eklemeden 
aynen okuyorum: «Hükümetin di s politika- ko
nularındaki kifayetsizliğini, aczini, memleket ve 
dünya meseleleri karşısındaki gayesiz, plânsız, 
hazırlıksız ve kudretsiz halini müşahede ve tes-
bit etmek imkânını bize vermektedir.» Bunları 
ben demiyorum, ihsan Gürsan söylüyor. «Dün
ya hâdiseleri ve şartları karşısında-Türk dış po
litikasının yürütülmesi, anan: ensipler ve ana-
hedefler önceden mütehassıs elemanlar, tecrü
beli politikacılar ve ilim. adamları tarafından 
tesbit edilmediği için, Hükümet daima hâdise
lerin peşinden sürüklenmiş, âdeta bir- .tâbiiyet 
politikası takibetmek mecburiyetinde kalmış
tır.» Demek ki, Demirel Hükümeti de bugün
kü Maliye Bakanı, o günkü Ada!et.Partisi söz
cüsü İhsan Gürsan'm tavsiyesini henüz yerine 
getirememiş ve kendisine esaslı bir politikayı. 
mütehassıslar," ilim adamkvı politikacılar tara
fından tesbit edememiştir. Araştıımaya devam 
ediyoruz. Bugünkü İçişleri Bakanı ve zaman za
man Hariciye Vekâleti vekili Sayın Faruk Sü-
k°m 23 Şubat 1964 do Adalet Partisi grupu söz
cüsü olarak yine resmen Millet Meclisinde yap
tığı konuşmada şu resmî beyanı ile .ifade edi-
ym : (Sayfa 559, sütun 1) 

«Netice olarak, taribî ve siyasi gerçeklerle, 
bugün cereyan eden eüm hâdiseler karsısında 
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Kıbrıs'ta Türk ve Rum Cemaatlerini bir arada 
içice yaşamıya icbar ederek müstakil bir devlet 
fikri ve tatbikatı, Türk Milletine ve demokrasi 
dünyasına çok ağır maddî ve manevi ödeme
ler yaptırması mukadder bir hayalden ibaret 
kalmıya mahkûmdur.» 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Faruk Sü-
kan'm bu beyanı, Adalet Partisi adına şu hük
mü açıkça ortaya koyuyor: Kıbrıs'ta Türk ve 
Rum Cemaatlerini bir arada içice yaşamıya ic
bar eden müstakil biı devlet fikri hayalden 
ibaret kalmıya mahkûmdur. Yani Londra ve 
Zürich Aandlaşmaları artık kabili tatbik değil
dir, diyorlar. Başbakanla çelişmelerini burada 
bir daha tesbit edelim. Peki ama iki gün evvel 
Sayın D emir el bütün dünyaya ve Türk kamu 
oyuna bir basın toplantısında aynen : 

«Kıbrıslı Türklerin anlaşmalardan doğan 
meşru hakları sonuna kadar korunacaktır, bü
tün bu haklar mahfuzdur,» derken, Sayın Fa
ruk Sükan'm A. P. Grupu adına yaptığı bu 
konuşma ile ciddî bir çelişmeye düşmüyor mu? 

Şimdi, onlar Mecliste oldu, Senatodan da 
misal ver efendim diyecek arkadaşlar bulunabi
lir. Onları da cevapsız bırakmamış olmak için 
Senatodaki misaller çok daha cazip. Bu itibar
la Sayın Demirel okumadılarsa benden duysun
lar ve bu suretle hakikaten dış politikayı Sayın 
Çağlayangil tesbit ederken bunlardan fayda-
lansmlaı, hangisi ise bu işin içinden çıkılsın 
biz de bu iç çekişmelerden kurtulalım. 

Şimdi, Senato Adalet Partisi Grupu. adına 
Sayın Tevetoğlu, yani bugünkü genel görüşme
lerde de Hükümetle mutabık olarak grupunun 
Kıbrıs konusunda sözcüsüdür, 9 Şubat 1964 ta
rihli Tutanak Dergisinde çıkan konuşmaları, 
Adalet Partisi Grupu admadır, zaten bunu 
kendi konuşmalarında da açıkça belirtiyorlar. 
(Sayfa 926, sütün 2 bulunması kolay olsun di
ye sayfa numarasını arz ediyorum) Aynen, 
«bugün dünya üzerinde milletlerin kendi mu
kadderatını tâyin edebilmeleri hakkı in'kâr 
edilemez. Ancak Kıbrıs'taki Türklerin de mu
kadderatını kendileri tâyin edebilmeleri icab-
eder. Bu takdirde ne olur?» Arkaşadımızm 
teklifi sarih. Bu takdirde ne olur? «Adayı 
bölmek gerekir. Bu bölmede, bir Türk, bir de 
Rum kısmı ortaya çıkacaktır.»' - Bu sözler ken
dilerinin- «işte Adalet Partisi olarak ve yeni 

bir solüsyon olarak teklif etmek istediğimiz hu
sus budur.» Ve devam ediyor arkadaşımız; 
«Adada Türkiye'nin ve Yunanistan'ın hâkimi
yetlerini doğrudan doğruya tanımak, ihtilâfı 
kökünden ve nihai olarak halletmenin yegâne 
yoludur. Ye bugünkü rejimin değişeceği gün 
kabul edilebilecek hal çaresi budur. Bu, muha
lefet parti grupunun çok mühim bir memleket 
meselesi üzerindeki görüşüdür.» Hep muhale
fet partisinin görüşü. «Muhalefet partisi olarak 
bu konudaki tezimizi buradan savunmaya mec
buruz.» Savunmuşlar. Ye nihayet Sayın Teve
toğlu sözünü şöyle bağlıyor: 

«Hulâsa olarak şunu arz ve teklif ediyo
ruz;..» Ediyorum değil, Adalet Partisi adına 
teklif ediyor. «Adada tıpkı Trakya'da hemhu-
hudolan iki memleket gibi Yunan ve Türk hükü
metlerinin kurulması, sınırlandırılması gerek
mektedir. Adalet Partisi adına bunu burada 
tescil ve teklif etmeyi lüzumlu gördüm. (Sağ
dan alkışlar)» 

Yani grupumun da böylece tasvibini alıyor. 
Grupça Senato huzurunda da tasvibedilen tek
lif ise vazıhtır ve taksim tezi ileri sürülmüştür. 
O halde Sayın Hükümet bu tezle de mutabık 
mıdır? 

Şimdi ben şahsan katılıyorum arkadaşları
ma o dâva ayrı. Biz şimdi politikayı arıyoruz. 
Bizi bu işe zaten Hükümet sevk etti. Şöyledir. 
şöyledir dese bu araştırma zahmetinden bizi 
kurtaracak. 

Şimdi Adalet Partisi iktidarının Kıbrıs po
litikasını anlamak için müracaat edilen resmî 
kaynaklar özetlenirse; bir Sayın Başbakan De
mirel Hükümet programına göre, Londra ve 
Zürih Andlasmaları ve Kıbrıs Anayasası muha
faza ve müdafaa edilecektir. Sayın Demirel'in 
resmî beyanlarına göre, andlaşmaların sağla
dıkları haklar mahfuzdur. Ancak bunların mü
eyyidesi olan Ada'ya asker gönderilmesine ise, 
şimdilik başvurulmayacaktır. Demirel'in ifa
delerinden bunu anlıyoruz. 

Adalet Partisi Meclis Sözcüsü Sayın Mali
ye Bakanına göre; Türk dış politikasının ana-
Drensipleri ve hedefleri, mütehassıs elemanlar, 
ilim adamları, politikacılar tarafından tesbit 
edilmelidir. Hükümet aksi halde hâdiselerin 
dışında kalır. Henüz buna vakit bulup, Sa
yın Maliye Bakanının sözü Hükümette gere-
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ği gibi bir vasata kavuşarak gerçekleşmediği 
de meydandadır. Faruk Sükan'a göre şimdi; 
hepsi Hükümette.. Kıbrıs'ta Türk ve Rum ce
maatleri artık bir arada ve içice yaşayamazlar. 
Yani Londra ve Zürich andlaşmaları ve Kıb
rıs Anayasası kabili tatbik olmaktan çıkmıştır. 
Adalet Partisi Senato Grupu Başkanı ve bu
günkü resmî Kıbrıs Sözcüsü Sayın Tevetoğlu'-
na göre ise, Kıbrıs'ta tatbik edilecek en iyi hal 
çaresi taksimdir. Görülüyor ki, Sayın Hükü
met Başkanının programının ve onların göster
diği sözcülerin Meclisteki ve Senatodaki konuş
maları bir fikir üzerinde toplanmış değil, dağı
nıktır. Ve her biri birbirini te'kzibeden, çeli
şen istikametlere yönelmiştir. O halde muhte
rem arkadaşlarıma bir şey söylemek ihtiyacını 
duyuyorum. 

Adalet Partisinin eski Senato Grupu Başkanı 
ve bugünkü Dışişleri Bakanı Sayın ihsan Sab
rı Çağlayangil'in, Adalet Partisi Grupu admr 
ve resmî sözcü olarak Yüce Senatonun huzu
runda yaptığı beyanları ve bu beyanlara hiçbir 
şey katmadan kendi kendisini muhatap alarak 
dile getirilmek gereği içindeyiz. Bu itibarla, 
619 ncu sayfanın birinci sütununda bu beyan
ları kendi kendilerine söylenmiş olarak oku
yorum. Biz belklerdik ki. Hükümet Meclis huzu
runa çıksın ve Londra, Zurih andlaşmaları için
de meselenin halline artık imkân olmadığını 
belirterek Büyük Meclisi ve Türk Milletini tat
min etmek ve Adada yaşayan soydaşlarımızın 
haklarım gereği gibi korumak şartı ile yeni 
!hal şekilleri üzerinde müzakere ve anlaşma yet
kisi istesin.» Yeni hal şekilleri... Yine devam 
ediyor. «Bir Hükümetin taahhütleri dışına ka
nun rüknündeki mukaveleler haricine çıkarak 
yeni yollar arayabilmesi için evvelâ bir yetkiye 
ihtiyacı vardır, İşte bugünkü Hükümet, kendi
sini bu yetkiden mahrum bırakmanın ısrarı ve 
meselenin şahsi inisiyatifi ve takdiriyle hallet
menin inadı içindedir. Bizim mutabık olmadı
ğımız ve mutabık olmaklığımıza da imkân gör
mediğimiz husus budur.» Sayın Çağlayangil'in 
bu sözlerine aynen katılıyor ve benimseyerek 
ifade ediyoruz. Saym Çağlayangil devam edi
yor, «Bir Başvekil Kıbrıs dâvası gibi sade Türk 
Milletini değil, bütün dünyayı ve cihan sulhu
nu ilgilendiren önemli bir meseleyi, bırakın bu
nu bildiğimiz gibi halledelim, dediği anda artık 

sabır ve tahammüller taşar, «ona dur, yeter de
menin zamanı gelir. Bir insan ne kadar liya
katli ve dirayetli olursa olsun, ne böyle bir so
rumluluk altına girmelidir, ne de böyle bir yola 
sapmaktan hayır beklemelidir. Onun için bu 
konuda takibedilecek istikametin her şeyden 
evvel Yüce Meclisin sarih tasvibinden geçme
si ve hedefin bütün şartlariyle malûm ve sa
bit kalması zarureti karşısındayız.» 

Arkadaşlar buna ne ilâve edilir? Madem ki, 
öyledir o halde bunu yapıp da karşımıza gelsin
ler. Şimdi, dünkü sözcü, bugünkü Hükümet 
üyesi Saym Çağlayangil'e soruyorum. Siz el-
betteki samimîsiniz. O halde muhalefetteki bu 
sözlerinizi Hükümette derhal tatbik ediniz. Mu-
halefeteki bu kürsüden vâki taleplerinizi Hü
kümet olarak isaf ediniz. İnsanlar, iktidarlar 
İrendi kendileri ile bu ölçüde çelişmeler içeri
sinde parlâmentolara kendilerini sevdiremezler. 

Şimdi sözlerimin sonuna gelmiş bulunmak
tayım. Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bi
tirirken konunun son aldığı şekli açıkça belir
terek bir de çare söyliyeceğim. Kıbrıs dâvası 
çeşitli merhalelerden geçmiş ve Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarında her iki cemaatin hu
kukunu koruyan federal cumhuriyet tezi be-
nimsiyerek Adalet Partisi iktidarına devredil
mişti. Bugün ne haldedir?... Kıbrıs, İngiliz 
idaresindeyken Kibrıslı Rumlar ve Türkler eşit 
hukuka sahiptiler. Kıbrıs Devletinin kuruluş 
Statüsünde de her iki cemaate ortaik Devlet 
kurma ve bunu yaşatma hakları tanınmıştı. 
Fakat bugün ilk defa olarak Birleşmiş Millet
lerde Kıbrıs'taki Türk cemaati, Rumlarla eşit 
haklara sahibolarak değil, bir ekalliyet hukuku 
içinde mütalâa edilir hale getirilmiştir. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sizin 
zamanınızda getirildi. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ 
BEKATA (Ankara) — Fikri olan, savunmasını 
bilendir. Lâf atmak, sdkakta dahi çinkindir. 
Ben .sizin neler konuştuğunuzu duyuyorum, te
nezzül edip mukabele etmiyorum. Edersem 
çok küçülürsünüz. (Adalet Partisi sıraların
dan, ne demek o, ne söyledin, ne söyledin, ses
leri) 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim, hatibi ra
hat bırakalım konuşsunlar efendim. 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ne 
söylediğini size söylesin de ondan sonra anlar
sınız. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sataşma olmasın efendim. Sa
taşma bu konuları ortaya atıyor. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Yalan 
söylüyorsun. 

C. İT. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
RATA (Devamla) — Sayın Başkan, ben haya
tımda yalancıları teşhir etmişimdir, ama yalan 
söyıcmemişimdir. Bu aıikadaşa ihtarda bulun
mazsanız kendisine lâzım gelen sözü söylerim 
ve o zaman Başkan da güç durumda kalır. 

BAŞKAN — Ook rica edeceğim Sayın Gül-
cügil, bir Senatör hiçbir zaman bu kürsüden ya
lan söylemez. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Devamla) — O halde bir şey ifade ede
yim. Benim konuştuğum sözler Hükümet prog
ramındaki sözlerdir. Benim söylediklerim Baş
bakanın sözüdür. Benim söylediğim Oağlayan-
gil'in sözüdür. Benim söylediğim Faruk Sü-
kan'm sözüdür, benim söylediğim Birleşmiş Mil
letlerin metnine aittir. Yalan ise onlar yalandır. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Hayır, 
Cumhuriyet Halk Partisinindir. 

BAŞKAN — Sayın Gülcügil, karşılıklı ko
nuşmaya usulümüz imkân vermiyor. Söz al
mak suretiyle konuşabilirsiniz, oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyiniz. 

ABDÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — 
Sen oradan ne müdahale ediyorsun, bırak ko
nuşsun... 

BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu, biz bir tarafı 
sükûnete davet ederken siz oradan hiddetlen
meyiniz. Herkese söz vereceğiz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaş
lar, dikkat buyuruiursa hitabettiğim arkadaşın 
adını söylemedim. Ben kendisini koruyarak ko
nuştum. Bu itibarla benim bu nezaketimi suiis
timal etmesin, rica ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sizlere söz
lerimin sonuna geldiğimi arz etmiştim. Kesildi
ği için bu noktayı tekrar özetlemek mecburi
yetindeyim. 

Kıbrıs, İngilizlerin idaresindeyken oradaki 
iki cemaat eşit hukuka sahipti. Londra ve Zü

rich anlaşmaları da, beraberce bir devlet kur
ma ve onu yaşatma imkânlarını veriyor görü
nüyordu. Fakat bugün ilk defa Birleşmiş Mil
letlerde bu eşit hukukun dışına çıkılarak Kıb
rıs'taki Rum cemaati rüehanlı ve Türk cemaati 
de bir ekalliyet hukuku içinde mütalâa edilir 
bale getirilmiştir. 

Yine Birleşmiş Milletlerde Türkiye'nin and-
laşmalarla müemmen üçlü ve tekli müdahale 
hakkı kesinlikle reddedilmiş ve bunu müdahale 
ortaklarından Yunanistan doğrudan doğruya, 
İngiltere de dolaylı olarak kabul etmişlerdir. 
Taksimin kapısı sımsıkı kapanmış, fakat cnosis 
kapısı ardına kadar açık bırakılmıştır. Yuna
nistan'ın ve uzak yakın ilişkili devletlerin si
yasetlerini devlet ve millet olarak görmemez-
likten gelemeyiz. Onlar bu meselenin politik 
•oyalamalarla uzatılmasını, uyuşturulmasını, 
Kıbrıs Türklcri'ııin zamanla mukavemetlerinin 
örselenmesini ve böylece iç direniş gücünün tü
ketilerek, dâvanın ve neticede de enosisin bir 
olup bittiye getirilmesini istiyorlar. Dâvanın 
ahdî ve hukukî tarafı ne olursa olsun ve biz 
kendi aramızda ne dersek diyelim fiilî durum 
ve görünen., budur. Buna cesaretle teşhis koy
mak lâzım ve zaruridir. Böyle bir noktada ikti
dar hangi istiğna veya yanlış tutum içine girer
se girsin Türk Milletinin şeref ve haysiyeti ile 
ortada, duran bu meseleye muhalefet olarak ka
yıtsız kalamayız, ona yardımcısın olamayız. 

Birleşmiş Milletlerdeki durum açık ve kesin
dir. Hükümet ve Türkiye yalnız bırakılmıştır. 
Muhalefete danışmaktan ve muhalefetle işbir
liği anlayışından uzak da kalsa, böylesine mil
lî bir dâvada biz Hükümeti yalnız ve desteksiz 
bırakamayız. Bizim vatanseverlik ve Devlet ve 
millî politika anlayışımız budur. Çünkü koca 
bir milletin dış politikası, itibarı ve millete ma
lalan Kıbrıs dâvası tek başına yürütülemez. 
Şimdi biz Hükümete hitap ve ifade ediyoruz. 
Dış politika ve Kıbrıs konusu bütün unsurları 
tam biı* millî karakter taşır. Hemen burada 
bir noktayı hatırlatacağım. Atatürk politikası, 
Atatürk politikası derken, sadece «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» ifadesinin içinde kalıyoruz. Ata
türk politikasının amelî tatbikatı o. Bir de fel
sefesi var. Bu felsefeyi kendi anlayışımıza gö
re iki kelime ile ifade edeyim. Devletin ve mil
letin başını dik tutan, millî gurur ve izzeti nef-
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sin her türlü ahval içinde Devlet idarecileri 
tarafından hissedilmesi ve dünyada hissettiril-
mesi Atatürk politikasının kendisidir. O hal
de, bu politikayı bcnimsiyen bütün bir Türk 
Milleti ve onun meşru mümessili olan organla
r ı ; Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun şe
refli mümessilleri olan sizler bu konuyu alela
de bir konuşma safhası içinde bırakıp, sonra 
da ne oldu? Bir genel görüşme açıldı, bitti, şek
linde bir sonuca bağlıyamayız. 

Şimdi arkadaşlarını, böyle büyük bir dâva 
iktidarın tek başına gücünün yeteceği iş değil
dir. Hele henüz tam ve üzerinde kendi araların
da bile birleşilmiş bir görüşe sahibolmıyan bir 
Hükümet bu dâvayı salim yola götüremez. Öyle 
ise bu gerçekleri açıkça ve samimî olarak gör
mek gerekir. Falan, filânı suçlandırmayı bıra
kalım. Bu gerçekleri görelim ve Kıbrıs'ın elden 
gitmek üzere olduğu realitesine cesaretle teşhis 
koyarak, cesaretle çare arı yal] m. Başkalarının 
bizi uyuşturma sisteminin içinde, kendi kendi
mizi uyuşturma hastalığından yakamızı kurta
ralım, bunu demek istiyoruz. Hükümete önce ça
re olarak; bunun çıkar yolu şudur... 

Hükümet, önce mevcut bütün bilgileri ve 
vesikaları kendi içinde ve süratle değerlendire
rek Hükümetteki ve kendi parti sözcülerindeki 
fikir çelişmelerinden uzak, realist bir müşterek 
anlayışa evvelâ kendisi varmalıdır. Sonra bu 
görüşünü bütün muhalefet yetkilileriyle istişare 
etmeli, tartışmalı ve şayanı kabul millî tez hali
ne getirmelidir. Bu gruplarda konuşulmalı, ana 
prensiplerle parlâmentodan muvafakat ve yetki 
alınmalıdır. Böylece millî dâva olma unsurları 
tamamlansın, millî görüşün arkasında bütün bir 
Meclisin ve milletin ayrısız, gayrısız desteğini 
bulacak olan Hükümet artık tam bir vuzuh ve 
güvenle kendisine düşen her türlü teşebbüslere 
rahatça girmelidir ve bu dâva ancak bu suretle 
bir çözüm yoluna kavuşturulabilir. Aksi halin 
cevabını yine bizzat Oağlayangil'in dilinden ifa
de ederek sözlerimi bitireceğim. Çağlayangil bir 
genel görüşme münasebetiyle bakınız ne diyor : 

«Genel görüşme müessir bir murakabe vası
tasıdır. Genel görüşmenin binnetice karara bağ
lanmaması Hükümet politikasının kabul veya 
tasvibi mânasına gelmez. Bilâkis genel görüşme
lerde muhalefet tarafından ciddî şekilde tenki
de mâruz kalan ve muarızlarını nıukni ve mâkûl 

izahlarla tatmine muvaffak olmıyan hükümet
lerin sabit kalması ve durumunun tesbiti için 
harekete geçmemesi kusur ve aczinin tescili şek
linde telâkki olunmaya imkân verir.» 

Şimdi benim sevgili arkadaşlarım; sözümü 
şöyle bitirmek istiyorum : Dış politika bir mil-' 
letin bütünlüğüne dayandığı zaman gücünü 
milletin iradesinden, birliğinden alır. Parlâmen
to millet iradesi ve gücünün meşru mümessille
rinin toplandığı mukaddes çatıdır. Bu çatının 
altında yer alan her arkadaş, bunların arasında 
heyecana kapılıp doğru söyliyen veya söylcmi-
yenler hepsi dâhil; muhterem, saygıya değer in
sanlardır. 

Bu insanlara hitabeden Hükümet onların 
şahsında millete hitabettiginin sorumluluğunu 
ruhunda, sözlerinde, kararlarında, duyan Hü
kümettir. Saym Demirci bir Hükümet için
de böyle bir konuyu da kendisime vazife 
olarak ele almaya mecburdu. Çağlayangil bir 
Dışişleri Bakanı olarak başlangıçta gücünün 
yettiğini yapıyordu. Fakat bir yanlışın için
dedirler. O yanlış şudur, arkadaşlar; hiçbir 
iktidar bir milletin müşterek gücünün ifadesi 
olan ve ancak bu alırlık bulunduğu zaman 
milletin "hrlığını başka . memleketlere his
settirebilen dış 
ket etmemelidir. 

politikada tek başına hare-
Bunun yolu, parlak sözle

rin resmî geçidini Sayın Çağlayangil'in parlak 
konuşmaları içinde bu kürsüye dökmem' değil
dir. Ya! Bunun yolu şudur: Sorumluluğu üzeri
ne alan insanlar, ellerinde bulunan bütün vesi
kaları değerlendirirler, süratle. Şartların dün
ya içindeki realitelere uy.rrn çıkar yollarını tes-
bit ederler. Bunları evvelâ kendi aralarında ha
zım. ve bir fikir b'rlml haline getirirler. Birisi 
taksim, öteki r<: falan falan demez. Sonra derler-
ki, biz bu kadanm yantık. îeabederse gizli top
lantılar ya r> ılır. îeabederse hususi liderler top
lantısı vapılır. Bunlar rusir-ilir, bir tez haline ge
tirilir. o tez Türk Milletinfn. Hükümetinin tezi 
olur, 30' mikronda onrn arkasındadır. M^eliş. 
de onun arkasındadır. Bu tez hangi tezdir. îşte 
bu sükût Türk Milletinin sorduğu sunldn hâ
zin cevabıdır, O halde bu hâzin cevabın için
den Türk Hükümeti sarih, vazıh, hepimize 
falan veya filân partinin safında bulundu
ğumuz için cephe .aldığımız değil, bir müş
terek nokta üzerinde birleştiğimiz için, be-
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mim Hükümetim diye arkasından gidebile
ceğimiz bir müşterek fikri getirmelidir. Bıı 
ortada olmadıkça iç çekişmeler devam eder 
ve buna sebebiyet veren de Hükümet olur. 

O halde sevgili arkadaşlarım, biz bugün 
tarihe baktığımız zaman, çeşitli arkadaşlar 
dile getirdiler, ne zaman iç bölünmeler ol
muşsa dış bundan faydalanmıştır. Realiteler 
önümüzde. Her türlü varımızı, yoğumuzu ve
rip, hiçbir başka milletin yapmadığı feda
kârlık ölçüsünde bel bağladığımız devletler 
bizi ortada bırakmışlardır. Hem de, yüzde 
yüz haklı dâvada, işte Birleşmiş Milletler 
daha henüz bütün bir dünyayı tatmin ede
cek sağlam esaslar üzerinde değildir. Ne 
olmuştur? En haklı dâvada elimiz, kolumuz 
bağlı ve haklı dâvada haksız gelmişizdir. Na
sıl çıkacağız bunun içinden? Ben söyliyeee-
ğim, bir başka arkadaş söyliyeeek; bunla
rın arasındaki münasebetleri de Sayın Çağla-
yangil güzel konuşması ile burada eevaplı-
yacak, arkadaşlar alkışlıyacak, bravo diyecek, 
mesele bitecek. Bitmez; bitmez. O halde bit
mesinin yolu şudur, arşadaşlar : Bu dâva 
partilerin dâvası değildir. Bu dâva Adalet 
Partisi iktidarının dâvası değildir. Bu dâva 
Türk Milletinin davasıdır. Evvelâ böyle ka
bul edeceğiz. Böyle kabul ettik mi, hepi
mize malolacak, üzerinde kucaklaşabileeeğimiz 
bir fikri getirmek lâzımdır. O fikir Hükü
mette henüz olmamıştır. O halde Hükümeti, 
bugün dahi kendisini zorlıyarak bir şey söy
lemeye davet etmiyorum. Onu güç durum
da bırakmak istemem, ama süratle böyle bir 
fikri evvelâ benimsesin, sonra bunu hakikaten 
milletin dâvası yapabilmek iein, Meclisin me
selesi yapabilmek için, millete arkasından 
koşulacak yeni bir ümit ışığı vermek için di
ğer millî dâvalarda olduğu gibi bunu pi-
şirsin, kotarsm getirsin. Fikirler ilâve edil
sin. Nihai şeklini alsın ve böylece bu mille
tin bayraklaşmış bir fikri olarak arkasın
dan gidilsin. 

Muhterem Senatoyu C. H. P. si Grupu adına 
hürmetlerimle selâmlarken en yakm zamanda 
Demirel Hükümetinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ve bütün Türk Milletinin benim-
siyeceği Kıbrıs'ta boynu bükük vatandaşları
mıza kurtarıcı, Türk Milletinin kırılan izze

tinefsini tamir edici ve dünyada Türk Devle
tinin şerefinin ağırlığını hissettirici bir ka
rarı getirmesini temenni eder, Yüksek Se
natoyu saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sırala
rından sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil söz istemiştir, 
buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) —• Pek muhterem arka
daş] arım; Kıbrıs meselesi üzerinde Yüksek Hu
zurunuzda bu meseleye değmen değerli arka
daşlarımın sorularına ve öne sürdükleri fikirle
re cevaben görüşlerimizi arz ettikten sonra, ay
rıca birtakım değerli arkadaşımız bu konu et
rafında kendi görüşlerini, değerli bilgilerini hu
zurunuza getirdiler. 

Evvelâ, Sayın Tunçkanat, takdire değer bir 
mesai ile Birleşmiş Milletler müzakerelerinin 
ne safhalar geçirdiğini dikkatli, itinalı bir tet
kike tabi tutarak Yüksek Meclisi aydınlatmış
tır. Ben müzakerelerin seyri hakkındaki dikkat
li tetkiklerini değerlendiriş tarzına dokunacak 
ve bir mülâhazalarına cevap vereceğim. Ko
nuşmalarının başında maalesef huzurlarında 
olamadığım için tesbit edemedim. Yalnız alın
mış notlardan gördüğüme göre, Sayın Tunç
kanat tercümelerde hata olduğunu ve karışık
lıklar olduğunu ifade buyurmuşlar. Filhal çok 
dar zamanda biz döner dönmez mâruz kaldığı
mız genel görüşme durumuna hazırlanabilmek 
için süratle tercüme ettirdik ve beş altı yüz 
sayfa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 'ade
dine e ve kendi mütevazı imkânlarımızla bastır
manın müşkülâtını da kendileri takdir buyu
rurlar, bir kere şu ciheti arz edeyim : Burada 
bir art niyet ınevzuubahsolamaz. Böyle bir 
zaptın dağıtılması mûtat değildir. Ben sırf de
ğerli arkadaşlarımı müzakere safahatından ten
vir edebilir miyim diye buna iltizam etmiştim. 
Kaldı ki, kendilerine ayrıca da bir İngilizce tam 
metin zaptı takdim edilmiş olduğuna göre, as
lını verip de kasıtlı tercümeyi de beraber ver
menin aynı makam tarafından yapılması müm
kün olmadığı cihetle; eğer bana bunun intikali 
gibi bir hatadır, diye ifade edilmemişse, ben 
özür dilerim, bir zühul olmuştur. Bir iki yap
rak yanlış yere hakikaten karışık olarak kon
muş. Af buyursunlar. Benim Sayın Tunçkanat'-

— 562 — 



0. Senatosu B : 29 8 . 1 . 1966 O : 1 

m müzakereleri huzurunuzda canlandıran be
yanlarına bir diyeceğim yok. Ama çıkardığı 
netice; «Cevaplar vaktinde verilmemiş, Türk 
delegasyonu bakalım bugün ne yapacak, ata
let halindedir, iyi netice alınmadı» gibi mülâ
hazalarına şöyle arzıcevabetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Birleşmiş Millet
lerin havası ancak yaşanarak elde edilen bir ha
vadır. Bu itibarla bu malûm olmayınca birta
kım zühullere düşülmesi tabiîdir. Birleşmiş Mil
letlerde yapılan konu münakaşaları, orada dev
letlerini temsil eden delegelerin münakaşaları 
dinliyerek vardıkları tenakuz veya vicdani ka
naat neticelerinde oy kullanmalariyle tecelli et
mez. Bu oylar aidolan hükümetlerin dışişleri 
bakanlığı tarafından çok evvel tesbit edilip il
gililere tebliğ edilir. O kadar k i ; prosedür oy
ları dahi alâkalı hükümetlerden istilâm edilir. 
Bizim prosedür oyları için gece yarısı Hükü
metimizi telefonla uyandırdığımız ve yarınki 
şu prosedür oyunda şu, şu devletlerle temasa 
geçmeniz icabeder dediğimiz ve aynı teması 
saat farklarından istifade ederek Avrupa dev
letleri sefirlerimize de iblâğ ettiğimiz, mütema
diyen bunları takibettiğimiz devreler olmuştur. 
Birleşmiş Milletlerde söz müdahaleleri birtakım 
kuyutu, şuruta bağlıdır. Evvelâ cevap hakları 
ancak her celse sonunda kullanılır. Cevap hak
kı mahfuzdur, talebi konuşmanın sonunda ya
pılır. Konuşmanızı sizi destekliyen devletlerle 
istişare ederek, onların arzusuna ve istikamet
lerine uygun mecrada yürütmek mecburiyeti 
vardır. Kendilerinin huzurumuza getirdikleri bu 
zabıt tercümelerinden de lâyıkiyle anlaşılır ki, 
altı gün devam eden müzakerelerin çoğu vakti 
taraflar arasında bir görüş temini gayretleriyle 
geçmiştir. Bu itibarla çoğu zaman delegasyon 
başkanı olan bendenizin ayrı salonlarda diğer 
ayrı delegelerle, diğer ayrı heyetlerle, aracılarla 
uzun müzakerelere giriştiğimiz olmuştur. Ge
nel Kurulda cereyan eden dehaların sıklet mer
kezi, tarafların anlaşıp anlaşamadıklarının ve 
hangi tarafların hangi noktalarda temerrüdet-
tiğinin ve anlaşılan, anlaşılmıyan noktaların ne 
olduğunun teşhirinden ibaret şeklî bir müzake
re tarzıdır. Arz ettiğim gibi, reyler takarrür et
miş, tebliğ edilmiş reylerdir. O itibarla pek kıy
metli tetkiklerinden istihracedilen neticeyle te
tabuk halinde olmadığımı ve zannedersem bunu 

kendileri huzurunuzda beyanda bulunmadan 
evvel Yüce Heyetinize açıklamış olmama rağ
men aynı görüşü ne sebeple muhafaza ettikle
rini anlıyamadığımı arz ederim. 

Sayın Sadi Koçaş kendi gruplarının ilk söz
cüsünün beyanlariyle pek de muvazi olmıyan 
tarzda meseleyi ayrıca tahlile tabi tuttular. Yal
nız kendilerini, bu hazırlıkla tamamen yapıcı 
bir hüviyet içinde neticeye yaklaştırıcı bir gay
ret içinde görmüş bulunuyorum. 

Ayrıca bendenize bâzı sualler tevcih buyur
dular. Kararı başarı telâkki etmenin uygun ol
madığı ikazında bulundular. Gene kendilerin
den evvel kararın başarı telâkki edilemiyeceğini 
ve bu yoldaki beyanların tarafımdan ne şekilde 
karşılandığını ve hangi maksada matuf oldu
ğunu, zannediyorum ki, biraz da fazlaca izah 
etmek suretiyle açıklamıştım. Yalnız, bu beyan
ları her halde kendileri yapmamıştır, ben be
yanlar hakikat idiyse, ona istinaden bu mülâ
hazayı söylüyorum, dediğine ve benim beyanı
mın hakiki veçhesi malûm olduğuna göre, bu 
hususu vuzuha kavuşmuş sayıyorum. 

Kıbrıs konusu dolayısiyle Lozan'a temas et
menin son derece mahzurlu olduğuna işaret et
tiler ve bunu bâzı sebeplere bağladılar. Muhte
rem arkadaşlarım, Lozan'a bendeniz Hükümet 
Sözcüsü olarak değinmiş değilim. Lozan hak
kında en küçük bir tenkid lâfı etmiş değilim. 
Sayın îsmail Hakkı Yılanlıoğlu: grupu adına 
yaptığı konuşmada İngiltere Ada'yı kiralamış
ken sonradan kabullendi, bu haksız ilhak Lo
zan'da tekrar bahis mevzuu oldu, ama lehimize 
sonuç alınamadı, muahedeler sonunda Ada hal
kı Türkiye'ye göç etmeye başladı, megaloidea-
nm gerçekleşmesine yol açıldı, Ada da elden 
gitti, buyurdular. Buna ben arzı cevabederek 
aynen, filhakika Lozan Muahedesi Kıbrıs gö
rüşmelerinde bizim için bir handikap olmuştur. 
Yunan Hariciye Nazırı şöyle bir iddiada bu
lundu, derhal kendisini karşıladık; Lozan nasıl 
bir muahede ise, Zürih ve Londra da bir mua
hededir, kuvvetleri müsavidir, o muahede ile 
mevcudolmıyan bir hak 37 sene sonra ihya edil
miştir ve o ihya edilen haktır ki, karşımıza 
şimdi Kıbrıs Hariciye Nazırını getirip konuşma 
hakkı kazandırmıştır, aynı muahededen doğan 
hakların da biz burada savunucusuyuz, dedim. 
Zannederim ki, benim şu beyanım, hattâ ilk be-
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yan ile bu meseleye verilmek istenilen istika
meti bir mecrayı, Hakiki mecrasına imale etme
ye matuftur. Bu noktaya daha evvel diğer ar
kadaşlarım tarafından temas edilmiş olmasına 
rağmen gelmemiştim, tekrar bahis konusu yap
mayı arzu etmemiştim. Ama Sayın Sadi Koçaş'-
m da aynı tereddüdü ve bilhassa buna teması 
bir noktaya bağlıyan, bir siyasi maksada bağ-
lıyan beyanları karşısında tekrar, arzu etmesem 
de, bu noktaya değinmek lüzumunu hissetmiş 
bulunuyorum. 

Sayın Koçaş, Türk Hükümetinin takibede-
ceği politika açıklanmalı hususunda, haklı ola
rak, fikirlerini beyan buyurdular.. Müsaade 
ederlerse bu talep pek çok arkadaşlarımız ta
rafından izhar edildiğine göre Muhterem 
Bekata'nın beyanına cevap verirken onu da ce
vaplan di raeağı m. 

-Zannediyorum ki, Sayın Koçaş'ın •beyanla
rında bendenize tevcih ettikleri sualler bundan 
ibarettir. Sayın Koçaş'ın meselenin özel bir ko
misyonda. incelenmesi hususundaki teklifi ente
resandır. Bunun Hükümet tarafından, bu komis
yon kararları siyaset olacaktır, tarzında bir an
gajmana girişilmemek şartiyle bir istişari merci 
olara1-: buna iltifat etmemekte hiçbir sebep yok
tur. Esasen bu husustaki hazırlıklarımızı yine 
Sayın Bekata'ya arzı ccvabederken bildirece
ğim. 

Şimdi Muhterem Halk Partisinin Sözcüsü 
Sayın Bekata arkadaşımızın biraz evvel huzur
larınızda açıkladığı fikirlere geliyorum. Her 
şeyden evvel, son defa huzurlarınızdavken mâ
ruzâtıma bitirdiğim yerden başlamak ihtiyacın
da kaldığım için üzgünüm. 

Demiştim ki ; suçlanırsak, savunacağız, ifti
raya uğrarsak gerçeği söy>iveee^<'z. Ama her 
hal ve kârda art niyetimiz yok. iyi yürekle, acık 
kalble, el birliği içinde çalışacağız. O halde, 
suçlan din kliğimiz taraflarda kendimizi savun
ma hakkını bize bahsettiği için yine Sayın Be
kata'ya teşekkürle söze bağlıyacağım. 

Ook güzel başladılar, sayın hatibimiz, haki
katen, milletler, dediler, ahde vefa etmediler, 
kadirşinas oldular ve bu kar ar onun mahsulüdür. 
Bu umumi hükmün altında teferruat, sahibol-
dukları bu anafikrin muhalifi istikametinde bâ
zı neticelere varmalarına engel olmaktadır. 

Evvelâ 'kendilerine'- bac;ka bir cihetten de te
şekkür borçluyum. Muhalefet zamanımdaki 
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tenkitlerimi hem ismimin sık sık geçmesine hem. 
de nevema bir defa daha tekrarına vesile olur -
diye peyderpey .'okudular ve bilhassa dediler 
ki; yalnız hak, hukuk, milletlerarası nizam ve 
kaideler mücerret Türkiye için mi, diye başladı
lar. İzin versinler ben biraz daha yukardan oku- -
yayım. Hâdise şu; bendenizin kendilerini mesnet 
telâkki ettikleri ve beni ilzam etmek için, beni 
müşkül duruma soktuğu iddiasiyle huzurunuza 
getirdikleri o zamanki tenkidim: Ada'ya Yuna
nistan'ın bütün dünyanın gözü önünde ve NATO 
silâhları ile mücehhez olarak elini kolunu salla
ya, sallaya asker yığması ve buna kimsenin ses 
çıkarmaması karşısında bizim meşru müdahale 
haklarımıza neden engel oluyorlar, itirazına ma
tuf idi. Hadi diyelim ki; Rum Hükümeti on
lara elbette karşı koymaz. Gelen Yunan asker
lerini kasdediyorum. Ama hani birleşmiş kuv
vetlerin vazife aldığı yere çıkarma yapılırsa 
harb sebebi olurdu. O tarihlerde Senatomuza, 
Birleşmiş Milletlerin vazife aldığı yere çıkarma 
yapılırsa bu harb sebebi olur diye beyanda bu
lunulmuştu. Ona cevap veriyorum. Hadi di
yelim ki, Bum Hükümeti onlara elbette karşı 
koymaz, ama birleşmiş kuvvetlerin vazife aldığı 
ye^c çıkarma yapılırsa harb sebebi olurdu. Ha
ni Sovyet Rusya bunu bir istilâ hareketi sayı
yordu. Bu gerçekler Yunan Devletine niye iş
lemiyor. Bütün dünya birlik oldu da herkes "mu
ahedeler dışı bile olsa istediğini yapar, ama Tür
kiye muahedeye dayanan haklarını katiyen kul
lanamaz, biz razı değiliz diye ittifak mı ettiler? 
Bundan sonrasını okuyor şimdi Sayın Bekata; 
«Hak, hukuk milletlerarası nizam ve kaideler 
mücerret Türkiye için mi ortadan kalkmıştır. 
Bu hale gelmek için ne yaptık? Buna rıza gös
termeyi başarılı bir siyaset diye teşhis ve tak
dim edenlerle beraber olmadığımızı açıkça soy-' 
İçmek istiyorum.» 

Sayın Bekata bunu niçin söylüyor? Gittin 
Birleşmiş Milletlere; hak, hukuk hani? Niye ala
madın reyi. Sayın arkadaşlarım bir devletin 
öbür devlete muhalif, müstenkif veya şu reyi 
vermesinin hakkı, hukuku, nizamı, kaidesi mi 
var? Ama bir devletin öbür devlete asker çıkar
mamasının hakkı var, nizamı var, .-kaidesi var.. 
Bendenizin mâruzâtımla, zatıâlinizin beni ilzam 
etmek istediği -husus arasında bir rabıta kur-. 
m ak mümkün mü? Niçin lütfedip ele beyanımı 
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hangi sebep, hangi maksatla izah ettiğimi de 
zatıâlinizin yapmadığı vazife biraz sonra bende
niz tarafından yapılabilir. Bendenizin arz etti
ğim hâdise ile, zatıâlinizin bu tatbik etmek is
tediğiniz vaziyet arasında edna alâka yoktur. 
Ben süper etamiyim ki, gidip orada bütün dev
letlere kendi Hükümetimin sefirleri vasıtasiyle 
yaptığı, tebligata benim sefirlerim vasıtasiyle 
yaptığım ricaya rağmen tarihî siyasetlerinde ve
ya. geleceğe ait fikirlerine göre tasarladıkları 
şeyi mintaraiillnh değiştirip şu hale ifrağ ede
yim.-. Vatandaşın reyini değiştiremiyoruz. Aile
mizin hangi partiye rey vereceğine müessir ola
mıyoruz. Ve sonra dediler ki; «Hezimeti zafer 
yapmak itiyadında değiliz demek suretiyle he
zimeti tekabbül etmişim.» Türk lisanı yeni bîr 
istihale mi geçiriyor. Hezimeti zafere kalbet-
mek itiyadında değiliz, demek, hezimet itiyadm-
dayız mı demektir? Aynı mektepte okuduk. Na
sıl Sayın Bekata'nın böyle bir tefsire o berrak 

.muhakemesinüı izin verdiğine hayret ediyorum. 
Ben huzurunuzda arz etmişim ki ; bu konu

larda biz hükümetleri suçlamadık, suçlamak da 
istemeyiz. Konunun sorumlusu olarak bizden 
evvelki hükümetleri suçlamakla kazanacağı
mız l r şey yoktur. Aynı durumdayız. İdame 
ettiriyoruz. Kimseyi kabahatli bulamadık... Ga
mete matbuatından misâl verdiler. Müdahale 
îıakkmm kullanılmamasına ilk anlarda dış âlem 
tereddüt içinde kaldı ve uygun bulmadı dedim. 
Amerika sualine, evet, demişim. Amerikan Hü
kümetinin hattı hareketini misâl gösterdiler. 
Muhterem arkadaşlarım, dış âlem, dış hükümet
ler demek değildir. Dış umumi efkârı demektir. 
Hükümetlerin davraıiTşları ayrıca tezekkür edi
lir. Sayın Bekata'nm kelimelere verdiği mâna
yı zihinlerinde geççıı istikamet halinde ayrı 
mecraya götürmem elerini bilhassa temenni edi
yorum. Buyurdular ki, müdahale edilmesine 
mâni olan sebep sarihtir ve bir beyanı okudu
lar, hiç istemediği halde müdahale mevzuuna 
müdahale etmeye beni mecbur ettikleri için üzü
lüyorum. Muhterem arkadaşlarım, biz müdaha
le yapamadık bizi önlediler dedikleri tarihten 
sonra hem de NATO silâhları ile müdahale ol
madı mı? İstenirse olmuyor muymuş? Müdaha
le ahdî şartları içinde istişare organı olmıyan 
biı* devlete yapıldığı takdirde veya o devlet ta
rafından. buna teşebbüs edildiği takdirde dav
ranış, artık o devlete aittir ve sonra bana daha 

doğrusu Hükümetime çok ağır bir tevcihleri ol
du. Biz dediler, Johnson mektubu, Johnson 

/mektubu... Evet bu malûm ama, okunsun, okun
sun... Neden? Bak böyle bir mektup Türkiye'
ye nasıl yazılırsa, nasıl cevap verilir öğrenin... 
Kendilerine şunu arz edeyim; böyle bir mektu
bu bizim Hükümetimiz alırsa cevap vermez. Bil
diğini, gereğini ve millî menfaatini yapar. 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) Mek
tubun üslûbundan değil, kendi kuvvetimizden 
istiane etmenin kararı içinde olduğumuzu ve 
yetki dışı yapılacak muahedelere katiyen hava-
lci semi itibar etmeyeceğimizi burada tashih et
mek isterim. 

Patrikhane meselesine temas buyurdular; 
«Etütler hazırdır», dediler, -bu mevzuu Dışiş
leri Bakanı karıştırdı.» . Bcndomz bu mevzuu 
karıştırmadım. Bendenizin beyanım Sayın Be-
kata karıştırdı. Ben dedim ki, Patrikhaneye 
yabancı müessese" gözeyle değü, ruhanî Tüvk 
müessesesi gözüyle bakalım, kendi verdiğimiz 
hakları, ecdadımızın ihsanlarının jenerutesisi 
timsali olarak bakalım. öyJc yapoırdrır vaktiy
le. Hain olmuşlar, asmış patriği, ama mües
seseye dokunmamışlar, İşte kendilerinin müda
faa ettiği fikri kendilerinden daha kuvvetle 
müdafaa ederek bu mevzuları birbirine 
karıştırmayalım. Kıbrıs'a kızıp bu tarafa 
yönelmiyelim. Ama dedim, bu atıfet ve 
sabrın hududu da bu müessesenin kendi dav
ranışının ve alacağı istikametin sınırı ile mu
kayyettir. Sabır tagirırsa bu mülahaza, bu ulvî 
cenab bir raddede durur. Temenni edelim ki, 
iş o hale gelmesin. Beraberiz. Başka kelime bu
lamıyorum, yanlış, demeye mecburum. Yanlışı
nı 'düzelteyim; Londra'ya ikili konferans için 
gitti buyurdular. Ancak teknik servislerinden 
aldığım bilgiyle söyleyeceğim; Londra'da ovre-
lâ üçlü, 1G Ocakta beşli konferaos olmuştur. 
Kıbrıs Hükümeti iştirak etmiştir. Lfıtfen yanlış
larını düzeltsinler. Bu konferansın akamete uğ
raması üzerinde Londra, konferansı ikili istika-. 
met almıştır. Sayın Nihat Erim bilmodi'Hrrh 
emrivakilerle gittik orada onları bulduk, dedi
ler. Resmî malûm.at hilâfmadır. Türk Cemaati 
istizan etmiştir, davet edildik beyle bir konfe
ransa, anavatan ne der gidin., diye td i r ıa t ve-
rilmiştir öyle gidilmiştir. Onun içüı yanlr; te
lâkki ettikleri doğruya avdet etmelerini Sayın 
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Bekata'dan rica 'ederini. 4 Mart tarihli kararı 
kendileri iltifat ettiler, tekabül ettiler. Halbuki 
4 Mart tarihli karar bizim kabummüz tahtında 
bir karar değil, bir Güvenlik Konseyi kararı
dır, buyurdular ve biz oraya üye değiliz. Muh
terem arkadaşlarım. Sayın Bekata'nm ve bağlı 
bulunduğu siyasi teşekkülün değerli mensupla
rı Güvenlik Konseyi kararlarının ne şekilde is
tihsal edildiğini gayet iyi bilirler. Oraya haki
katen daimi ve geçici üyeler oturur ama, geti
rilen konunun ilgilileri de yerlerini alırlar. Ka
rarlar, onlarla istişare edilmeden verilmez. Üye
ler teklifi, Türk delegasyonuyla mutabık olarak 
vermişlerdir. Kararın htmen akabinde delegas
yonumu:; basın konferansı yapıp karara iltihak 
ettiğini bildirmiştir. Kabul etmediğimiz... Dev
let olarak tekabbül edilen ve bize devredilen 
kararın, Sayın Tunçkanat sordu; kararı be
ğenmedi ama, orada müdafaa etti. Elbette. Dev
letler, Hükümette deymumet vardır. Ben, Çiri-
mokos gibi, «Ne yapalım, bu muahedeleri Ka-
ramanlis imzalamış» diyecek kadar hafif bir 
devleti temsil etmiyorum. (Al7, sıralarından al
kışlar) kendi Hükümetimin vaktiyle tekabbül 
ettiği kararı iyi ve kötü taraflariyle da, kalben 
iştirak edeyim veya etmiyeyim, alıp yürütmeye 
memur ve mecburdum. Ve bu itibarladır ki, 
Birleşmiş Milletler kararında inebileceğim as
gari seviyeyi 4 Mart tarihli kararda tutmuş
tuk. Ama Yunan delegasyonun, Kıbrıs delegas
yonunun itiyadı veçhile her yeni karara bir yeni 
elemanı katma arzusu bizi hiçbir kopromiye 
yanaştırmadı. Ben bu cihetleri izah için huzu
runuzda çok vakit sarf ettim, ve meçhul tarafla
rı da I aldığı kanaatinde değilim Ama mücer
ret bu hâdiseleri ba tarzda adeta bir muhasara 
altına alır gibi dönüp dolaşıp bu hale getirir
seniz, arz ettim suçlanırsak savunacağız. Tek
rar etmeye mecbur um. Buyurdular ki; müdaha
le fıkrası var ama, bunun sou karardaki fıkra 
ile ilgisi yok. Son karardaki fıkra aynıdır, dör
düncü paragraftır, ama zamimeten Kıbrıs'a mü
teveccih. müdahaleyi de men edici fıkradır veya 
eleman olarak karara koyacağı fıkradır. Yalnız 
dikkatinizi çekerim, orada bir hükümranlık 
meselesi vardır. Sade toprak bütünlüğü değil. 
Sadece istiklâl değil, hükümranlığına da mü
dahale edilmiyeeeği taahhüdü vardır, işte bu 
hükümranlığına müdahale edilmemesinin tefsiri 
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hakikaten taraflar arasında çok ayrı istikamet
lere gitmiş ve maalesef bizim tarafın tefsiri 
akim kalarak tatbikat mukabil tarafın tefsiri 
altında yürümüştür. Açık hakikatler, Sayın 
Erim bunu gayet iyi bilirler. 

Buyurdular ki, Dışişleri Bakanım bu vazi
yette görmek istemezdim. Bir el öpme hâdisesi
ni dahi kürsüye çıkardılar ve bunu çok kına
dılar. Özür dilerim ben çıkarmadım. Gromi-
ko'nun elini öpmekle insan komünist olmaz di
yen ben değilim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — El sıkmak
la dedim. Gromiko'nun elini sıkmakla insan ko
münist olmaz dedim. Karısının elini öptü diye 
bir şey söylemedim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Belki el sıkmakla. 
Fikrinizin adresini keşfetmişsem beni suçlu 
saymayın. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Ama böy
le yanlış adrese postalarsanız mektup geri ge
lir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGIL (Devamla) — Belki. Eğer onu 
kastetmemişseniz, ben yanlış anlamışım. 

Yine buyurdular ki, bir yazı çıkardılar. O 
yazı çıkardılar. O yazı 25 Aralık'ta çıkmıştır, 
Sayın Bekata ve hiçbir zaman bu kürsüye gel
memişti, o yazıyı getirmemek için sebep de yok
tu. Ama kürsüye yazılar getirilmeye başlayın
ca o yazı çıktı. Grubunuzun alemdarlığım yap
tığı hâdiselerin mesuliyetini de bizde aramama
nızı bilhassa rica edeceğim. Hiçbir şeyi tecviz 
etmiyoruz. Birlik ve tesanüde en çok muhtacol-
duğumuz zaman iki büyük parti arasına soğuk
luk getirecek hiçbir şeyi Hükümet olarak tecviz 
etmiyoruz. Ama gazete yazısını kürsüye getirip 
oturarak huzuru millette ve yasama organları 
içinde bu gerginliği yaratırsanız mukabelesin
den de âciz değiliz. 

Sayın Bekata tarihî bir olaya temas ettiler 
ve korkarım ki yanlış temas ettiler. Buyurdu
lar ki, biz vaktiyle Londra - Zürih andlaşmala-
rıııı kırmızı oyla süsledik. Bunun sebebi şu idi; 
bizden, Meclisten taksim diye izin aldılar, bu 
kararla gittiler; Londra - Zürih andlaşmalariy-
le geldiler. İşte kırmızı oy bunun cezasıdır... Ha
yır, bizzat sayın liderlerinin çok iyi tetkik et
tiğim beyanını izin verirseniz burada tekrar be-
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lirteyim; muhterem Cumhuriyet Halk Partisi
nin Lideri gelir ve o zamanın iktidarını tenkid 
eder, der ki ; anlamıyorum, oturduk, taksim di
ye karara vardık, gittiniz. Ama getirdiğiniz mu
ahedeler taksim değil. Niye almadınız yetkiyi 
Meclisten? Bu suali sorar, fakat der; ben bili
yorum ki, bir insan bir masaya behemehal iste
diğini almak için oturmaz. Bir şeyler vermesi 
mümkündür. Bunu alabilmişsiniz, bu da güzel
dir, iyidir. Yalnız eksiği vardır, der. Eksiğini de 
izah eder. Eksiği şudur der; bu muahedeler, 
enosisi, taksim meselesini, hem dö fakto, hem 
fiilen, hem hukukan kapatmıştır. Hukukan ka
patmış, çünkü muahede menetmiş. Fiilen ka
patmış, çünkü Makarios hiçbir zaman dönüp 
de, eh bugüne kadar idare ettik, taksim yapa
lım, demez. Ama enosis meselesini hukukan 
kapatmış, fiilen açık bırakmış. Günün birinde 
hakikaten İnönü gibi bir Devlet adamına yara
şır bir basiretle gayet, yakın zamanda, bunlar 
enosis diyeceklerdir. O halde siz burada müda
hale hakkını münferit almıyacaktımz, der. Çün
kü Makarios, sadece Türkiye'nin nasıl olsa hak
kından gelirim... Böyle bir hâdise olursa İngil
tere ve Türkiye müşterek müdahale edecektir 
fıkrasını koydursaydınız kabul eder mi, gidin 
koydurun gelin, gene müspet rey veririm der. 
Devrin merhum Hariciye Vekili çıkar, İnönü'-

• nün hâdiseyi teşhis tarzındaki isabetini tarsin 
eder ve der ki ; yalnız bir noktada ayrılıyorum; 
sizin zaıf diye bulduğunuz tarafı ben kuvvet 
telâkki ediyorum. Çünkü, der, biz eğer buyur
duğunuz şekilde hareket etseydik enosise dav
randıkları zaman ne yapacaktık? İngiltere'ye 
gidecektik. İngiltere yan çizecekti, dur bakalım 
daha olmadı, daha lâfı var filân var, falan var 
münferit müdahale hakkımız da olmayınca eno
sis fikri için için işliyecek ve tahakkuk yoluna 
girebilecekti. Ben bunu önlemek için aldım. Ni
çin çekiniyoruz, Ada 40 mil bize, der. Yunanis
tan beş milyon nüfus, biz yirmi beş milyonuz, 
der. Bizim gücümüz olduğuna göre ve sayın li
derin de işaret ettiği gibi bu müdahale ancak 
baskın şeklinde yapıldı ve müessir tatbik edil
diği takdirde işliyeceğine göre o şartlara riayet 
etmek şartiyle biz haklarımızı korumuşuz, der. 
Muahedenin aslı bu. O halde biz vaktiyle de bu 
muahedelere taksim tezi olmadığı için oy verme
dik, biz işin bu hale geleceğini biliyorduk, ta

rihî vesika tesbit ediyorum demek ,tarihi tah
rif etmektir. Çünkü zabıtlar var. Çünkü o devir 
de cereyan eden müzakere tamamen (huzuru
nuzda, müsaade ederseniz okuyayım) bu mes
net üzerine oturur. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Benim 
de konuşmam var aynı celsede. Onu okumamış
sınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Çok üzücü bir be
yanla daha karşılaştık. «Biz iktidar tarafından 
Birleşmiş Milletler müzakerelerine iştirake res
men davet edilmedik. İstinzaçlarımız da bize gi
dip kulis yapacaksınız dediler.» Bu beyan evve
lâ Sayın Bckata'nm mensubolduğu pek muhte
rem C. H. P. sinin resmî bildirisinin bir tekzibi
dir. O tarihte C. H. P. si resmen yayınladığı bil
diride müşahit ve müşavir olarak talebedilmiş 
ama şu mülâhaza ile verilmemiştir, der. Kendi 
mensubolduğu organların hâdiseye koyduğu 
vasfı gelip burada, Sayın Erim'le aramızda geç
miş hususi bir muhavereye istinadettiği için 
fazla tafsilât vermiyorum, ama müşahit müşa
vir... Zaten Türkiye'nin bir reyi var, on kişi on 
rey olmaz. Delegasyon konuşacak. Çok rica 
ederim... Resmî bildiride müşahit müşavir, bu 
kürsüde kulis... 4 Mart tarihli Kararın Parlâ
mentoya izahında Türk görüşünü geniş ölçüde 
tatmin eder, diğer taraftan kendi beyanları ile 
sabit siyasi hezimet... Sanırım isabetli bir yol 
değil. 

Sayın Bekata hakikaten meselenin can ala
cak bir noktasında gayet uzun izahat verdiler 
ve A. P. nin muhalefette iken Kıbrıs konusun
da ileri sürdüğü fikirlerin, Hükümet olarak 
programına koyduğu fikirlerin hepsini meczet-
mek suretiyle Kıbrıs hakkında takibedilecek 
siyasetin çelişmesi bir kararsızlığı içinde tasvir 
etmekte fayda gördüler. Bu mesele pek çok ar
kadaşlarımız tarafından ileri sürülüyor. Ben 
meselenin nezaketi dolayısiyle daima buna ge
rerken cevap vermek istiyorum. Ama, zanne
diyorum ki, şimdi artık biraz daha sarih konuş
mak L'ı/.mıgelecek. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ihtilâf var. Bir 
taraf diyor ki, muahede yok. Neden yok? Zor
la imza ettirdin, onun için yok. Neden yok? 
Muahedenin içindeki şartlar Birleşmiş Milletle
rin Anayasasına aykırıdır, onun için yok. Ne-
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den yok? Şartlar değişirse muahedeler de deği
şir, beyncklüvel kaidedir, onun için yok. Öbür 
: taraf diyor; hayır, muahede var, zorla imza et
l in , hattâ müdafaa ettin, 14 ay benimle müza
kere ettin... Birleşmiş Milletler şartına aykırı... 
Bence değil. Olabilir, tescil ettirdik vakıa ama, 
o zaman söyleseydin olabilir. Ama muahede de
ğişmez, değil; değişir, yolu ile değişir. Varsa 
böyle bir iddian gel söyle. Benim de başımda 
böyle bir gaile vardı. Bir Boğazlar mukavelesi 
yapmıştım, şartları işime gelmedi, alâkadar 
devletlere haber verdim, gelin ben bunu iste
miyorum, dedim, Montreaux Mukavelesine çe
virdim. O da benim için bir obligasyon... Ne
den ben bir devlet olarak karasularımın için
den her istiyen harb gemisine geç elemeye mec
bur olayım 1. Devlet olmakla yakışır bir şey 
değil ama, jeopolitik durumum beni buna mec
bur etmiş, bir muahededir tekabbül etmişim. 
Obligasyonunu yapıyorum. Yolu var, gelin ko
nusalım, değiştirelim, itirazın varsa. Yok, şart
lar değişti artık, yürümez... Hayır, bu o çeşit 
işten değil. Evet, bir devlet bir devletle mua
hede yapar. Sana 100 milyon ton kömür vere
ceğim diye tekabbül eder, rezervesi biter, 50 
milyon sonra yoktur artık. Bu takdirde mua
hede işlemez. Şartlar değişmiştir. Ama burada 
değiştirdiğin şartları yapan sensin. Anayasayı 
çiğneyen sensin, silâhlanan sensin, Türkiye'ye 
tecavüz eden sensin, kıtale cüret eden sensin. 
Senin bu şekilde değiştirdiğin şartlarla şartlar 
değişmiş sayılmaz; gelmiş burada oturmuşuz. 
Şimdi buyuruluyor ki, söyle bakalım ne yapa
caksın bu işi? Ben muahedelerden şikâyetçi de
ğilim, O gelsin. Var kafamda bir şey. Enosis 

•der, olmaz derim, federatif devlet der, konu
şayım. derim. Ayrı dâva. Bunu parti liderleri 
ile konuşalım, Kabinede konuşalım ama, şim
diden muhtemel bir müzakerenin hudutlarını 
veya tâbiri caizse, muvafakat edilmesine rıza 
gösterilir hadlerini tâyin ederek ilân etmenin 
isabeti var mı? Ama bunun hiç mi zabıtası 
yok? Var efendim, huzurunuzda da okudum. 
Kıbrıs Antlaşmasının tek taraflı olarak tadil 
cdilmiyeceği, andlasmalarm ancak tarafların 
rızası ile değiştirileceği... Takibettiğimiz, be
nimsediğimiz . siyaset... İcadettiğimiz de değil, 
devralarak geldiğimiz siyaset. Belki biraz ele
manlar kattığımız siyaset. Kıbrıs Adasındaki 
tir ak etmesi, esasına istinadetmesi.. Kıbrıs'ın 

iki millî cemaatin birinin diğerinin tahakkümü 
altına alınmaması ve bulunacak hal tarzının 
iki cemaatin devletin idaresine müştereken iş-
hiebir suretle tek bir devlete iltihak edilmeme
si. Bulunacak hal tarzının Türkiye ile Yuna
nistan arasında Lozan'da teessüs etmiş olan 
muvazeneyi bozmıyaeak bir çözüm şekli olma
sı. Birtakım zabıtaları koymuşuz, daireyi çizmi
şiz, içine oturmuşuz, değiştiririz muahedeleri, 
ama buradan öteye sokulamazsımz, demişiz. 
Nasıl? Nasıl, müstakbel müzakerelerde elbette 
muhalefete danışarak, Yüksele Meclis ile istişa
re ederek mâruz kalman tekliflerin, elde edilen 
neticelerin mahiyetine göre bu prensipler dâ
hilinde çözüm yolu bulmak... İtina ettiğimiz 
ne?.. Fiilî durumu korumak. Aldığımız fiilî du
rumla bugünkü fiilî durum arasında fark olma
dığını Sayın Bekata ve Sayın Halk Partisi söz
cülerimiz gayet iyi bilirler. Hattâ ilk defa bi
zim zamanımızda tehaddüs etmiş Mag.osa hâdi
selerinde hiç itiyadı olmadıkları halde, Namık 
Kemal Lisesinin tahliyesi, Vakıflar apartma
nının tahliyesi, işgal edilmiş bir Türk evinin 
boşaltılması gibi Rum idaresinde bugüne kadar 
itiyadı olun yan gerilemeler de sağlanmıştır. 

Hak mı kaldı? Haklarımızı koruyacağız... 
Biz devraldığımız hakları muhafaza ediyoruz. 
Bilmiyorum kâfi cev-ıp mı? Fiilî durum
da, aldığımız durumda tarafımızdan zayi 
edilmiş veya ihlâline müsaade edilmiş hak 
yok. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bu
radan cevap vereyim mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Hayır, zatiâldniz de 
kürsüye gelirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, sizi Bakan 
sükûnetle dinledi. Sizden de rica ederim. Soru 
sorma hakkının mevcudolduğunu daha evvel 
beyan etmiştim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Hukukî hâdiseler 
oldu. Birleşmiş Milletlere götürdük. Güven
lik Konseyinden kıtal hakkında, kıtal zama
nında alamadığı takbih kararını Anayasa ihlâ
linin takbihi suretiyle aldık. Kendileri işaret 
buyurdular. 

Bendeniz vaktiyle demişim ki, «Biz bekler- " 
dik ki, Hükümet Meclis huzuruna çıksın, Bü
yük Meclisi ve Türk Milletini tatmin için 
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yeni hal şekilleri üzerine müzakere ve an
laşma yetkisi istesin.» Doğru. Bendenizin ma
ruzatım tarihini Sayın Bekata tahattur bu-
yurusa, Anayasa rejimi bozulmuş Kıbrıs'ta, 
tek hak müdahale var, kullanılmamış. Mec
lise getirmişiz. Sayın Bekata'nm içlerinden 
paragraf okuduğu tenkidimizde açıkça o dev
rin Başbakanına demişiz ki, Zatıdevletleri mu
halefette iken günün birinde enosise bu adam
ların gideceğini beyan buyurdunuz. Zatı
devletleri muhalefette iken, müdahale ancak 
baskın şeklinde yapılırsa müessir olur ve 
kemaliyle tatbik edilirse netice alınır, diye 
beyan buyurdunuz. Bunları çok daha evvel
den keşfetmiş bir siyasi olarak, üç bucuk 
yıldır iktidardasınız niçin zatıdevletinizin 
işaret buyurduğu ihzarat yapılmadı da, bu
rada sarih hak istimal edilmedi dedik. 
orada. O tarihlere matuf müdahale hakkı
nızı kullanamazsınız, muahedeler var, der
siniz. bari gelin de bir yeni kombinezyon için 
yetki isteyin, formül getirin değil efendim. O 
zaamn formülü o Hükümet bizden sormuştu. 
Beğenmiyorsanız, ne yapacağımızı siz söyle
yin, demişti. Ben de kendilerine, zatıdevletleri 
10 yıllık muhalefet liderliğinizde ne zaman 
lütfettiniz de iktidarı formül suretiyle teç
hiz buyurdunuz, diye bir sual iradetmiştim. 
Yine aynı tenkidin içinde mevcuttur. Biz 
dedik ki, yetki alın, bakalım. Bugün alına
cak yetki kalmadı artık. O yetkiyi bizatihi istihsal 
etmiş durumda Hükümet. Müzakereler olmuş, 
ikili konuşmalar olmuş, teşebbüsler olmuş. 
şimdi safha bir kuvvet muvazenesi. Muahede 

var, hukukan var ama, bir taraf var diyor, 
öbür taraf riayet etmiyor. Hukukî müeyyide 
kuvvet müeyyidesi haline inkılâb etmiş ve kuv
vet müeyyidesi Ada'da fiilî durum olarak aley
himize tecelli etmiş. Bu muvazene içinde tut
maktayız. Muahede hakkımızı her zaman kul
lanacağımızı söyledik. Ama muahede hakkı
mızı kullanmanın herkes tarafından kulla
nılacak an geldiği tarzında tefsir ve legali-
tesinin, lüzumunun muhafazası kaydını da göz 
önüne aldık. Çözebildiğimize göre, Hükümet 
vazıh bir fikir içinde değildir. Dışişleri Bakanı 
başka söyler, Başbakanı başka söyler, grup 
sözcüleri başka söyler. Hayır, bütün hükü
metler Kıbrıs işinde benim söylediğimi söyler, 

budur politika. Kendilerinin takibettiği po
litika da bu idi. Tatbik ettiğini demiyorum, ta
kibettiği politika budur. Hükümet ne yapacak? 
Zannederim ki, vazıh olarak verebileceğimiz 
cevabın hududu bunun içindedir. Federasyonu 
ilemez misin?... (Konuşmalar.) Bugünden mua
hedelerin meriyetini iddia eden taraf olarak 
muahedeler dışı kombinezonlar için bir ilân 
yapmayı uygun bulmayız, bir tasavvurun için
de oluruz. İhtilâfın halli için prensipleri
mizi vaz'etmişiz. Yüce Meclisin ve muhalefe
tin işbirliği ile bu prensipler dâhilinde ihtilâfı 
başarıya ulaştırmak için milletçe el ele hare
ket etmenin kararı içine girmişiz. 

Sayın Bekata'nm daima meselenin birlik 
içinde müdafaa edilmesi tezini anaprensibola-
rak koyup sonra meseleyi yine bir muhasebe 
şekline bir tenkid şekline götürmeyi ihmal 
etmeden yaptığı beyanatının sonu bir çağın ile 
bitti. Siz kaçsanız da size yardımcı olacağız, bu
yurdular, tekbaşma bu işi kaldıramazsınız. El 
uzatırken bile, kendi, aralarında dahi müşterek 
bir görüşe sahibolmıyan Hükümete yardımcı olu
ruz, dediler. Ulüvvi cenaplarına dahi tezyifi kat
mak nerden aklıma gelir ? 

Bu dâva Türk Milletinin davasıdır, dediler. 
Bu beni memnun etti. Çünkü ben ilk defa, aman 
yoldayız, bitmedi; hesap verme, hesap alma işi
ne girmiyelim demiştim. Benim başladığım ye
re geldiler, üzücü hâdiselerden sonra. Benim be
yanlarımdan, lütfettiler ahkâm çıkardılar, dedi
ler ki, genel görüşme evet oylanmaz moylanmaz 
ama, muhalefetin tenkidlerine mukni cevap ve
remezse sakit kalırsa Hükümet, işte o zaman da 
yarayı alır, dediler. Bu meselede çok şükür ha
kem var; çünkü, mikrofon vardır. Burada kimin 
sakit kaldığı, kimin cevaplarının mukni olduğunu 
aydın Türk umumi efkârı lâyıkiyle değerlendire
cektir. Hepimiz o muhasebenin, o büyük murakı
bın gözü önünde konuşuyoruz. Yalnız izin ver
sinler ben de azıcık kendilerini kendilerinden şi
kâyet edeceğim. Çok şikâyet edildi bizden. Bu
yurdular ki, bu kadar mühim meselelerde nere
de Hükümet, nerede istişare, nerede muhalefetle 
işbirliği? 11 Kasım 1965 te güvenoyu aldık, aya
ğımızın tozu ile Birleşmiş Milletlere gittik. Biz 
New - York'ta iken aldığımız memleket telgrafla
rında genel görüşme açılma isteğini duyduk, gel
dik aman genel görüşmeye yetişelim, dedik ve 
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Başbakaniyle, bakanlariyle, heyetiyle 7 gündür 
huzurunuzda genel görüşmeye girdik. Ne zaman 
bu işbirliği? Lütfedin, zaman verin, hele bir ken
dimize gelelim, karşılıklı musafaa için. (Gülüş
meler) Vakit mi vardır? O lütfettiğiniz müzahe
reti istimal iein dahi vakit bahşetmediniz. Muh
terem arkadaşlarım, kendi kendimize kusur izafe 
ederek, kendi kendimizi tereddüde çekerek halle
dilecek kadar basit bir dâva karşısında değiliz. 

tik beyanımı müsaade ederseniz tekrar ede
yim. Kıbrıs meselelerini ancak milletçe, siyasi 
partilerce büyük bir birlik ve tesanüt içinde halle
debiliriz; halletmeye memuruz ve mecburuz. Ve 
bunun uzamasının her türlü mahzurlarım binnefs 
çekmekteyiz. O halde çok rica ederim, 6 aftalık 
mazisi olan bir iktidarı, belki hataları da vardı, 
ama daha hatasını... 

MEHMET IIAZER (Kars) — 10 aylık, 10 
aylık... Dördüncü Koalisyonun içinde değil miy
diniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — 10 aylık... Öyle mi 
buyurdunuz Sayın Hazer? Teşekkür ederim. Ben
deniz Dışişleri Bakanı değildim. Sizin Maliye Ba
kanını misal gösterdiniz. Her hal ve kârda birli
ğimizin muhafazası uğrunda bütün konuşulan
lara, bütün müzakerelerin tatlı - acı safhalarına 
rağmen, zannediyorum ki, Yüce Senatomuza ya
kışan şey her zaman olduğu gibi burada milletçe 
birliğini, vahdetini, bilhassa Senato bünyesini 
teşkil eden kısımların hüviyeti itibariyle, göste
rerek bu dâvadan başarılı çıkmamız için bize kuv
vet ve destek kazandırmalıdır. 

Cümlenizi hürmetlerimle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sorular var, 
efendim. Senatonun geçmiş genel görüşme tatbi
katına göre, bakanla üye arasında soru müesse
sesi teessüs etmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANG1L (Devamla) — Bendeniz soruları 
zaptedeceğim, arz ederim. 

BAŞKAN — Öyle beyanda bulunursunuz, yal
nız kürsüde bulunmanız ieabediyor. 

Sayın Nüvit Yetkin. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Dördüncü 

Koalisyon Hükümeti Yunanlılarla ikili görüşme
lerde fayda ümidetmişti. Eski Başbakan Sayın 
Ürgüplü Senatomuzda bu görüşmelerde fayda 
olduğunu da ifade buyurdular. Hükümet ikili 

görüşmeler hakkında ne düşünmektedir? Birinci 
mâruzâtım bu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Hemen arz edeyim. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda son karar 
alındıktan hemen sonra derhal orada yaptığımız 
bir basın toplantısında bu soru aynen yabancı 
basın mensupları tarafından bendenize soruldu. 
Verdiğim cevabı tekrar ediyorum: Türk Hüküme
ti müzakere yolunu daima tercih etmiştir. Bu işin 
müzakere yolundan gayri bir şekilde halline de 
maddeten imkân yoktur. Ancak bugüne kadar 
gösterdiğimiz iyi niyetlere gördüğümüz mukabe
le ağır ve nazlı olmuştur. Birleşmiş Milletlerin 
bu kararı bizi artık yeniden müzakereye talibol-
maktan alıkoy ar. Bu karara rağmen müzakere 
talebimiz bu esaslar dâhilinde müzakere mânası
na tekabül edeceği cihetle, bundan sonra müzake
re için her zaman her taleple kapımız açıktır.» 
tarzında bir beyanda bulunmuştum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Amerika 

Cumhurbaşkanı Johnson'un 5 Haziran 1964 ta
rihli mektubu ile; Türk Hükümetinin 13 Hazi
ran 1964 günü gcnderliği cevabi mesajın, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda açıklanma
sının beynelmilel teamüllere uygun olmadığı ve 
bunun Amerika'nın müsaadesine vabeste bulun
duğunu ifade buyurdular. Ben Amerika'nın 
müsaadesine vâbe:te olduğu kanaatinde değilim. 
Buna; rağmen Hükümet bunun açıklanması mev
zuunda müsaade için müracaatta (bulunmuş mu
dur? Ve ceva-D almış mıdır? istirham ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Hükümet bu 
mektubun neşrinde mahzur olmadığına karar 
verdiği an, mektulbu neşrotmeşinin, saklanmasın
dan büyük faydası olacağına kaanidir. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Kıbrıs Türk 
Cema-Lİn'n bir Türk Hükümeti kurması teşeb
büsü hakkındaki Hükümetin görüşü hukukî ba
kımdan mı? 

DTSİSLERİ BAKANI İHSAN SABRI 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Bu suale cevap 
vermekten beni mazur görmelerini sayın hatip 
ten rica edeceğim. 

Hürmetlerimle selâmlarım. 
BAŞKAN — Saym Bakan devmı ediyor so

ru sormaya, efendim. 
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NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Ara bulu
cunun istifası üzerine yeni arabulucu tâyin edil
miş midir! Bir yeni arabulucuyu Makârios kabul 
etmiyeceğini bildiriyor. Bir ihtilâf doğması ha
linde Hükümet ne yapmayı düşünmektedir? 

»DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Arabulucunun 
kabulü veya ademikabulü diye bir hâdise bahis 
konusu değildir. Müessese mevcutur, Arabulu
cu olarak gösterilecek şahıs hakkında taraflar 
fikir söyliyeeek ve ittifaka varacaklardır. He
nüz yeni arabulucu hakkında Türk Hükümetine 
resmî teklif yapılmamıştır. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Bir soru da
ha soracağım müsaadenizle. 

Hükümet bir müdahaleye mecbur olursa Mec
lisin evvelce verdiği yetkiyi kâfi görmekte midir? 
Yeni bir yetkiye ihtiyaç duyacak mıdır? 

DISlSLERt BAKANI İHSAN SABRI 
ÇAĞLAYANGİL (Devamca) — Sayın Halk 
Partisi Lideri Brtfba&anımız o tarihlerde Meclis
te böyle bir yetki hususunda karar istihsal edil
diği zam^n bugünün Dışişleri Bakam tarafın
dan kendisin'e «Bu, artık hâdiseleri Meclise ge 
tirmeden icra yetkisi midir, bir harekete girmek 
kararınızda tekrar Meclise gelecek misiniz?» di
ye, «Bu bir kanun tasdikidir. Bir yeni müdaha
lede Meclisi haberdar edecek misiniz?» buyurdu
lar. «Gayet tabiî bunu yapacağım» demiş idi. 
Yetkinin hududu odur. O yetkiyi haiz olduğu
muzu o santiarla kabul ediyoruz. Yetkiyi reddet
tiğimizi değil. 

BAŞKAN — Sayın Yötlkin, (başka sorunuz 
kalmadı değil mi efendim? 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Tamam efen
dim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRI 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Hürmetlerimle 
selâmlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir takrir gelmiştir, bilgileri
nize arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Parti grupları ile Hükümetin karşılıklı 

münakaşalarının sonu gelmiyeceği görülmekte
dir. 

2. Senatomuzda bu millî dâvanın halli için 
Hükümet icraatına ışık tutacak ve mazi ile il
gisi olmıyacak kısa ve madde madde ne yapma- | 
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mız gerekeceğini söylemek istiyen senatör arka
daşlarımız varsa gruplara takdimen o arkadaş
lara söz verilmesinin Heyeti Umumiye kararına 
arzını rica ederim. 

Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 

iBAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay çok haklıdır
lar. Fakat, İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesinin 
3 ncü fıkrası buna imkân vermemektedir. Bu 
imkânı ancak grupları adına söz alan arkadaşla
rın almaması sağlıyabilir. Arz ederim. 

Söz sırası Adalet Parti Grupu adına Sayın 
Celâl Ertuğ'undur. 

A.P. GRUPU ADINA CELAL ERTUĞ 
(Elâzığ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerleri üyeleri; 

Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs dâvamızla ilgili 
bir tavsiye kararı alınması üzerine Millî Birlik 
Grupu saym üyeleri tarafından Millet Meclisine 
nıuvaci olarak bir genel görüşme yapılması teklif 
olunmuştur. 

Yüce Heyetiniz bu teklifi uygun görmüş; 
görüşme 3 günden beri devam etmektedir. 

Saym arkadaşlar, 
A.P. Senato Grupu olarak bu genel görüşme

ye millî bir vazife şuuru içinde, vicdan' huzuru 
ve memnunlukla katılıyoruz. 

A.P. Grupu, partizanca iddiaları bir tarafa 
iterek tam bir objektiflik ölçüsü içinde bizatihi 
meseleye eğilme kararında idi. Bu yolu tercih 
ettik, çünkü memleket menfaatlerini her türlü 
çıkarcı davranışların üstünde tutmak zaruretine 
vlirekten inanıyorduk. Yine de aynı karar ve 
inancı taşımak ihtiyacındayız. 

Sayın senatörler, 
Meselenin çeşitli açılardan enine boyuna tah

liline girmeden önce, evvelemirde ve kesinlikle 
bir gerçeği burada bir kere daha dünya önünde 
hep birlikte tekrarlıyalım. Birleşmiş Milletler 
Siyasi Komisyonunda ve Umumi Heyette alman 
karar bir tavsiye karandır. Zürih - Londra -
Lefkoşe andlaşmaı1 arını asla değiştirir bir nite
liği yoktur, bu andlaşmalar olduğu gibi yürür
lüktedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin meşini ve hukukî 
andlaşmalara istinadeden hakalrı tam mânasiyle 
mahfuzdur. Kıbrıs gitti, Kıbrıs'ı kaybettik gibi 
yorumlar yanlıştır. Çünkü Birleşmiş Milletlerin 
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devletlerarası andilaşmaları değiştirme, bozma 
yetkisi olamıyacağı bu teşekkülün yasasında sa
rahatle kaydolunmuştur. Bu önemli noktayı 
böylece tesbit ettikten sonra şimdi bu genel gö
rüşmenin hedefini, amacını sarahate kavuştur
makta fayda görüyoruz. 

Muhterem arkaadşlar; gerek Mecliste gerekse 
Yüce Stnatoda yapılan konuşmaları dikkat ve 
itina ile izledik. Neticede şunu müşahade ettik 
ki, kürsüye cılkan hatipler Saym Ürgüplü ve Sa
yın Artus hariç, herkes zarif bir eda içinde 
elindeki kabahat buketini A.P. iktidarına takdim 
etmek cabası içindedir. O zaman aklımıza gayri-
ilMivari şu soru gelivor; acaba maksıat üzüm ye
mek mi yoksa; bekçi dövmek mi? Burada vatan-
perverane tahliller yanıldı, çok değerli fikirler 
ileri sürüldü, fakat bütün yargılar döndü dolaş
tı bir Johnson 'mektubuna, bit Amerika antina-
ti's'ine. Birleşmiş Milletler toplantısına katılan 
Türkive Cumhuriveti Hükümeti Dışişleri Baka
nının basiret^ zl i P"ine dÜP'üm^endi kaldı. O dere
ce ileri p-idüdi ki. Birleşmiş Mili etler d eki müza
kerelerde Ttum temsilcilerinin başarıları cömert
likle övüldü, bizim temsilcileriımiiz ve 'diplomat
larımız da yerildi. Bu tutumdan sonra biraz 
daha acık konuşmak, millet huzurunda: bütün sa<-
fahativle Kıbrıs dâvası üzerinde tahliller yap
mak gelecekteki 'tutumumuz bakımından f ay
da1! hattâ lüzumlu hale gelmiştir. 

Kanaatimizce bu genel görüşme Kıbrıs konu
sunu iç politikaida istismar gibi bir istikamete 
asla saptırmama,11 ıdır. Yine aynı şekilde bâzı 
doktri'ner görüşlere bir vesile gibi kullanılmama
lıdır. Eğer konuyu bu mecraya doğru itersek, 
umulan yarar yerine zararlı sonuçlar ortaya çı
kabilir. 

İktidar partisinin bir grupu olarak diğer bir 
hususu da Yüksek Heyetinize açıklamak yerinde 
olacaktır, 

A.P. iktidarı bu genel görüşmede bir hesap 
verici; mevkiinde sayılmamalıdır ve sayılamaz. 
Bu kanımıza katılmanızı dilememizin sebebi de 
şudur : 

Biz hesap vermekten, mesuliyetten kaçınmı
yoruz. Ancak konuyu bir tüm halinde inceledi
ğimiz zaman göreceğiz ki Kıbrıs dâvasının mazi 
ile ilişgisi olan pek çok noktaları vardır. Bu 
inançla meselenin tartışılmasına biz de bir mü
şahit rahatlığı içinde katılacağız. 

Genel görüşmelerin A.P. iktidarının ilk gün
lerinde açılmış olmasını bu bakımdan çok isa
betli bulmaktayız. 

Filhakika A.P. 6 haftalık bir iktidardır. Hü
kümet güven oyu aldığının tam 8 nci gününde 
Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerdeki görüş
melerine katılmıştır. Bu görüşmelere gitmeden 
önce de Sayın Halk Partili arkadaşlarımızın 
tavsiyelerine daha önceden önem vererek muha
lefetin Kıbrıs dâvasında mesuliyet almış, mevzuu 
banından beri cok iyi %ilen otoriteleri, Birleşmiş 
Milletlerde yıllarca Türkiye'nin temsilciliğini 
vapmış şahsiyetleri 'toplantıya katılacak heyeti
mize davet olunmuşlardır. 

Meselâ bu hevete davet edilen Saym Selim 
Sarner Birleşmiş MU^etlerde yıllarca Türkiye 
Cumhuriyet inin delegeliğini yapmış, diğer iki 
arkadaşımız Hariciye Vekilliği yapmış, Saym 
Nihat Erim 'de Kıbrıs Anıaivas asının yapılmasın
da büyük emekleri sepketmiş bir arkadaşımızdır. 
Fakat bu davet, Hariciye Vekilimizin de izah 
ettiği veçhile kabul edilmemiştir. 

Bir iktidar işe başlarken bâzı önemli, hayati 
meselelerin muhaısebesi'nin yapılmasını millî gü
venliğimiz bakımından mutlu bir olay saymak
tayız. 

Henüz A. P. iktidarının defteri âmâli açılır
ken, göreceği işlerin hata - sevabı işlenmeden ön
ce, Kıbrıs gibi millî bir dâvanın hangi noktada 
partimize devrolunduğunu tesbit ve Yüce Hu
zurunuzda tescil ettirmekte büyük fayda var
dır. Bu tesb'itten sonra Yüce Meclislere karşı so
rumlu onan Hükümetimiz kendi devrine ait ic
raatının hesabını daha kolaylıkla vermek imkâ
nına sahibolacaktır. 

Pek iyi hatırlanacağı üzere bu kürsüden 
A.P. Genel Başkanı, Başbakan Demirel şu be
yanda bulunmuştu : 

«Bizim için 1965 Türkiyesi vardır. Bizim 
başlangıç, noktamız budur» demişti. 1965 Tür-
kiyesinin birçok meseleleri arasında Kıbrıs 
dâvasını devir alan A.P. iktidarı mesuliyet ve 
görevinin idraki içinde üzerine düşeni yapmış
tır ve yapacaktır. Bu hususlar göz önünde tu
tulursa bu genel görüşmenin özel bir tarihî an
lam taşıdığı meydana çıkacaktır. 

A.P. Senato Grupu genel görüşme talebinin 
Kıbrıs dâvasında Birleşmiş Milletlerde yapılan 
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müzakerelerin, alman neticenin iç politikada is
tismar konusu yapılma düşüncesinden doğma
dığına inanmak böyle bir ihtimali bu genel gö
rüşmenin hedefinin dışında görmek ihtiyacm-
dadır. Bunun aksini düşünmek ancak düşman
larımızın işine yarıyacaktır. Kıbrıs dâvasının 
Birleşmiş Milletlere gidinceye kadar geçirdiği saf
haları bir tarafa iterek, Birleşmiş milletlerin 
tavsiye kararından A. P. Hükümetini sorumlu 
görmek bu görüşten yararlanmaya çalışmak 
hem insafsızlık hemde millî menfaatlerimize ay
kırı bir davranıştır. 

Muhterem Senatörler, 
Kıbrıs davasını tarihi gelişme seyri içinde 

gerçekçi bir anlayışla mütalâa etmek zorundavız. 
Kıbrıs davasının tek yönlü bir mesele olmaktan 
ziyade bir meseleler kompleksi olduğunu bize 
tarih gösterir. 

Milletlerarası teşekküllerde fbu dava ele alı
nırken bakıldığı açıya göre değişen bir mahiyet 
arz etmektedir. 

Zaman çeşitli açılardan Mütalâa edilen dâva, 
çeşitli hukuki tefsirlere, çeşitli anlayışlara 
boğulmuştur. Bugüne kadar bizatihi davaya çö
züm bulma gayreti ile ileri sürülen hal tarzları 
diplomatik, politik akrobasi oyunlarından ileri 
gidememiştir. Neticede Kıbrıs davası bugün 
diplomasi ve politik vasatlarında bulunduğu ka
bın şeklini alan fizikî bir seyyaliyete sokulmuştur. 

Bu karışık tablonun nedenlerini bulmak 
için tarihin derinliklerine inmek ve olayları za
man faktörü içinde sadakatle izlemek incelemek 
gerekir. 

Sayın senatörler, 
Bir tezi ispat edebilmek için tarihî gerçek

lere başvurmak zorundayız. Malûm bâzı hu
suslara değinmek mecburiyetinde kaldığım için 
özür dilerim. Türk Milleti huzurunda bu millî 
dâvayı bütün safahatı ile ortaya sermek gere
kiyor. 

Kıbrıs malûmunuz olduğu veçhile 1571 de 
zaptedilmiş Osmanlı İmparatorluğunun hâkimi
yetine girmiştir. 1878 e kadar da 300 yıldan 
fazla Türk hükümranlığında kalan Kıbrıs 
Doğu - Akdenizdeki mevkii itibariyle, ethnic, 
kültürel gelenekler bakımından Anavatana bağ
lılığı şüphe ve tereddüde mahal bırakmaz. Bu
nun yanında jeopolitik, stratejik bakımlardan 
da önemi büyüktür. 1878 de Rus savaşının aley

himize sonuçlanmasından sonra Türkiye'ye ge
lecek bir Rus saldırısını önleme gerekçesi ile 
bildiğiniz veçhile Ada İngilizlere muvakkaten 
verilmiştir. 

Birinci Dünya Savaşından sonra 1923 te Lo
zan muahedesinin 1 6 - 2 1 nci maddeleri gereğin
ce Kıbrıs İngiliz İmparatorluğunun bir ülkesi 
olarak tanındı. 1925 te Ada sakinlerine tabiiyet 
seçme hakkı verildi. Bu sırada pek çok sayıda 
Kıbrıslı soydaşımız Türk tebaası olmayı tercih 
ederek Anavatana göç ettiler. 

Bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim, sa
yın senatörler. Ada'deki Türk nüfusunun azal
masına karşılık' bir insan bir oy politikasını gü
den Rumların sayısı Ada'da günden güne çoğal
maya başlamıştır. Bu tarihlerden sonra Tür
kiye, istiklâlinin ve devrimlerinin heyecanı için
de Kıbrıs'ta güdülen sinsi ve sistematik politi
kayı dikkatinden kaçırmıştır. 

Sayın senatörler, 
Kıbrıs meselesinin bâzı karanlık noktalarını 

aydınlatmak için bâzı tarihî vesikaları dile ge
tirmekte fayda vardır. 1907 de Mr. W. Churcil 
Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı halinde ortaya 
çıkacak meseleleri belirten raporunda şunları 
söylüyor: « . . . Kıbrıs Yunanistan'a ilhak edi
lirse Ada'daki Türk müslümanlarm hayatı ta
mamen tahammül edilmez- bir hale gelecektir. 
Türkler ya ezilecekler ya da Ada'dan kovula-
caklardır. Eğer Türkler Ada'nm Yunanistan'a 
ilhakını protesto ediyorlarsa bunun sebebi Ada'
nm Yunanistan'a ilhakının kendilerinin sonu 
olacağını bildiklerindendir . . . » 

Mr. Churcil'in bu beyanatı 50 yıl sonra Yu-
ııanista'nm organize ettiği eoka tethişçilerinin 
bir deklarasyonu ile teyidedilmiş bulunmak
tadır. 

Gelecek yılların Türklere reva gördüğü akı
bet bu beyannamede şöyle ifade ediliyordu : 

« . . . Karşımızda iki düşman var: İngiliz
ler ve Türkler. Evvelâ İngilizlerle meşgul ola
cak onları denize dökeceğiz, sonra da Türkleri 
yok edeceğiz.. Gayemiz enosistir. . . » 

İşte arkadaşlarım, Kıbrıs'ta güdülen politi
kanın açık bir delilidir bu. 

Yeraltı kuvvetleri yıllar boyunca mücedele-
lerine devam etmişler. 1954 yılında İngiltere'ye 
açılan mücadele son şiddetini bulmuştur. 
1958 e kadar eokacılar tethiş hareketlerine de-
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idea var mıdır? Evet. O halde burada bir ba
kıma millî topraklarımıza bir tecavüz mânasının 
meknuz olduğu da vardır. Kabul ediyor mu
yuz ? Bizce, evet. 

Şimdi sorarım sizlere; bütün dünya millet
lerinin hücumuna, taarruzuna, istilâsına uğra
mış 1919 Türkiye'sinde Büyük Atatürk'de bu 
kabil hesaplara düşseydi, biz İstiklâl mücadele
sini kazanabilir mi idik? O zaman da denizle
rimizde yabancı donanmalar vardı, toprakları
mıza yabancı askerler ayak basmıştı. Fakat 
Atatürk'e bir Johnson mektubu değil, idam hük
münü tebliğ eden yıldırım telgrafları yağıyor
du. 

vam etmişler, İngilizleri bezdirmişlerdir. Bu 
sıralarda İngiliz Parlâmentosunda Selvyn Loyd: 
«Seli determinatıonu kabul edebiliriz. Fakat bu 
birtakım milletlerarası andlaşmaları sarsacak
tır. Lozan'da bir taraf olan Türkiye işe karışa
caktır.» diyordu. Bu espiri içinde Londra'da 
başlıyan bu konferansta uzlaşma olamadı. Fa
kat bu tarihten sonra Kıbrıs'taki tedhiş grup
ları Türkleri hedef almaya başlamıştı. 

1959 da başlıyan müzakereler sonunda Zü-
riîı. Londra ve Lef koşa Andl aşmalarına mün
cer olan neticeler elde edilmiştir. Böylece yeni 
bir devletlerarası hukuk statüsü içinde Kıbrıs 
bir devlet olarak bağımsızlığına kavuşuyordu. 

Kıbrıs Cumhuriyetinin daha ilk yıllarında 
devlet vazifesi alan Rumlar malûmunuz olduğu 
veçhile Anayasayı tek taraflı olarak ihlâl etmiş
lerdir. 1963 Aralık 21 - 22 gecesi Rumlar bu 
ihlâllerini korkunç bir tedhiş hareketi haline 
getirmiş ve bu tedhiş kısa bir zaman sonra kat
liam halini almıştır. 

Bu sıralarda, mesuliyet sahibi olan o zaman
ki, Hükümetimizin sorumluluk anlayışı, bu ted
hiş hareketlerine karşı, muahedelerde mevcut 
müdahale hakkının kullanılmasını millî menfa
atlerinize uygun görmemiştir. 

Sayın senatörler, burada bir ihtimal karşı
mıza çıkıyor; bu görüşmeleri davet eden aller-
jik noktalardan birisi acaba bu müdahale konu
su mudur, diye. 

Müzakerelerden edindiğimiz intıbaa göre 
O. H. P. izahı müşkül bir psikolojik hal içinde 
bu müdahale hakkının kullanılmamasmda ken-
disni suçlu gören varmış gibi nefsî bir müda
faaya lüzum hissetmektedir. 

Johnson mektubu problemi de buradan çıkı
yor. Halbuki biz, bu bir kanaat ve mesuliyet 
anlayışı meselesidir, diyoruz. O zamanın Hü
kümeti böyle davranmayı benimsemiş ve öyle 
hareket etmişlerdir. Bir şey dediğimiz yok. 
Ancak bunun müdafaa şekli yanlıştır. Âmme 
vicdanını, Türk efkârı umumiyesini rahatsız 
edecek bâzı yargılar ileri sürülüyor, bu yapıl
mamalıdır. 

Sayın arkadaşlar, 
Meseleyi şöyle vaz'edelim. Kıbrıs coğrafi, 

stratejik, ethnic özellikleri ile Türkiye'nin bir 
parçası mıdır, değil midir? Bizce bunun ceva
bı ; evet öyledir. 

Kıbrıs dâvasının temelinde enosis, megalo-

Türkiye'yi mektuplarla idare olunur bir 
Devlet halinde göstermeye çalışmak Kıbrıs dâ
vasının halline fayda getirmiyeceği gibi, aynı 
zamanda bu büyük milletimizi rahatsız edici 
bir davranıştır. Koca Kıbrıs dâvasını bir ke
nara bırakıp Johnson mektubunu açalım mı, 
aemıyalım mı münakaşası hazindir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Hem Kıbrıs'a yapılması o zaman mevzubah-

solan müdahale mutlaka bir muharebe çıkar
ması mı olacaktı? Yunanlılar Ada'ya 15 bin 
askeri nasıl çıkardılar? Bu durum ve bu olay
lardan sonra mesele o zaman T. B. M. M. ne ge
tirilmiş ve gizli otumlarda görüşülmüş; bir ga
ranti Devleti olarak muahedelerde mevcut hak
lan kullanma yetkisinin, bütün ihtilâflar da dik
kate alınarak, tekrar Hükümete verilmiştir. 

Böyle bir yetki ile mücehhez olan Hüküme
timiz meselenin hallini başka yollarda aramış ve 
Amerika'nın bu işe karıştırılmasında sakınca 
görmemiştir. Başkan Jonhnson'un şahsi temsil
cisi olarak Mr. Acheson bir muslihane hal tarzı 
bulır«aya çalışmış, fakat bu teşebbüs de sonuç 
vermemiştir. 

3 Eylül 1964 te A. P. kanadından 120 imzalı 
bir takrirle T. B. M. M. olağanüstü bir toplan
tıya çağırılmış, Hükümetten Kıbrıs konusunda 
bilgi istenmiştir. 

Bu oturumda uzun uzun bilgi veren Hükü
met Başkanı Sayın İnönü, 5 Haziran tarihli 
Johnson mektubundan epey bir zaman sonra, 
Amerika'ya karşı olan hislerini ve Amerika'nın 
tutumunu şu cümlelerle ifade etmiştir : 

« . . . samimî kanaatle, Büyük Mecliste ve 
Türk Milletinin huzurunda ifade ediyorum ki, 
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Amerika'nın tutumunda hâdiselerin Türkiye 
aleyhine cereyan etmesi için hiçbir tasmim yok. 
Amerika tesirlerinin akim kalması yüzünden 
vaziyetin vahamet kesbetmesinde Kıbrıs idare
sinin ve Yunan politikasının uzun müddet Ame
rika'yı yanıltabilmiş olması önemli bir rol oy
namıştır.» 

Amerika'nın gayretlerini ve bunların netice
lerini mütalâa ederken vaziyeti doğru görmek 
vazifemizdir. Amerika'nın gayretlerini anlayış
lı ve samimî tarafından görmek lâzımdır. 

Beyanatına devam eden Saym Hükümet Baş
kanı İnönü, o günkü gerçek durumu da şöyle 
ifade etmiştir : 

« . . . Kıbrıs idaresi zorla emrivaki istiyor. 
Türk Cemaatini yaşama imkânından zorla mah
rum etmek istiyor. Yunanistan da Kıbrıs'ın bu 
politikasını destekliyor. Kıbrıs'ın bu dâvada 
aldığı sert davranış da kendisine devamlı destek 
sağlıyan Yunanistan'ın sorumluluğuna hudut 
yoktur. Biz Kıbrıs'ta barışı tesis etmek için 
Birleşmiş Milletler voliyle ve her türlü hukuk 
vasıtaları ile çare bulmaya çalışıyoruz. Kıbrıs 
idaresi bütün bu çareleri iptal etmek yolunda 
yürüdükçe her an askerî müdahaleyi tatbik hak
kımızdır. Bilinen mevsuk haberlere göre Yu
nanistan resmî askerî kuvvetlerinden 10 bin 
kişilik bir kuvvet orada bulunmaktadır. Kıbrıs 
Rumlarmdan mütemadi teşkilât ve silâhlanma 
ile ondan daha fazla bir kuvvet hazırlanmakta
dır. Bunlar Türk Cemaatinin ezilmesine ve bi
zim Türk Cemaatini müdafaamıza karşı koymak 
için kullanılacaktır. İş bugünkü mahiyetiyle 
her an her vasıta ile Kıbrıs'ta askerî bir müda
hale mecburiyetini ortaya koymakla kalmıyor, 
en geç ilk çatışma anından itibaren, Yunanistan 
ile aramızda bir harb çıkmasına doğru ilerliyor. 
Yunanistan barışın bozulmasını, aramızda silâh
lı bir çatışmanın meydana gelmesini göze almış 
gözükmektedir.» 

Saym senatörler, 
Kronolojik silsile içinde olayların gösterdiği 

tablo budur. 
Şimdi burada C. H. P. sinin bir görüşünün 

tahlilinde de fayda vardır. 
Anamuhalefet, Yunanistan'ın Kıbrıs'a 10 - 15 

bin kişilik bir askerî kuvvet çıkarmasını bir
kaç gün önce C. H. P. yetkilileri tarafından 
şöyle yorumlamıştır: Bu son günlerde açık
lanmış bir yorumdur ve Saym Hükümet Baş

kanının 3 Eylül 1964 te yaptığı Meclis konuş
masında böyle bir konuya değinilmemiştir. Bu 
yetkili zat; «Yunanistan Kıbrıs'a 10 - 15 bin 
askeri Ada'da mevcut komünizm tehlikesini ön
lemek için çıkarmıştır, bu sebepten bu çıkar
maya Amerika göz yummuştur,» demektedir. 

Bu çok tefsire muhtaç bir görüş olsa gerek.. 
Gerekçesini bildiren bir vesika var mı acaba 
ortada, bunu bilmiyoruz. Fakat bu şöyle bir 
soruyu hatıra getiriyor, acaba aynı gerekçe ile 
biz de aynı hareketi neden yapmayı düşünme
miştik o zaman ? 

Saym senatörler, 
Bu konulara değinmek zorunda kalışımız 

sorumlu ya da sorumluluk aramak gibi bir dü
şünceden doğmadığına emin olmanızı rica ede
rim. Meselenin kronolojik tahlilini yaparken 
bütün gerçekleri olduğu gibi millet huzurunda 
ortaya koymanın faydasına inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlar, 
Biz A. P. Crupu olarak bugüne kadar gelmiş 

geçmiş bütün Hükümetlerin T. C. nin ve onun 
büyük Meclislerinin meşru Hükümetleri oldu
ğuna, hepsinin çabasının Türk Milletinin yük
sek menfaati uğruna olduğuna inanıyoruz ve 
hepsini hatasiyle, sevabiyle bizim Hükümetleri
miz olarak kabul ediyoruz. 

Her Hükümetin hizmet felsefesi bir hizmet 
anlayışı olduğuna da inanıyoruz. Kimin doğru 
kimin yanlış davrandığını ifade edemiyeceğimize 
bu hükmün tarihe aidolduğuna da kaaniiz. 

Saym senatörler, 
Yine bu sıralarda, yani Eylül 1964 başlarında 

Türk ve yabancı basında Makarios ile A. B. D. 
Başkanı Nasır arasındaki sıkı münasebete dik
katimizi çekmek zaruridir. 

Makarios'un Mısır'ı ziyaretinin dünya ba
sınında tepkileri bu sıralarda devam etmekte
dir. İngiltere'nin sayılı ve ciddî gazetelerinden 
The Times ve The Grundin gazeteleri. Mısır -
Kıbrıs ilişiklerine geniş yerler vermektedir. Na
sır Kıbrıs halkını dışarıdan gelecek bütün mü
dahalelere karşı koruyacağına söz verdiğini sa
rahatle beyan etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tarihî olaylar içinde Kıbrıs dâvasının inki

şafının anahatları budur. Durumu bütün çıp-
lanlığiyle özetlemek ieabederse bâzı istisnalariy-
le geçen zamanın Kıbrıs ve Yunanistan lehine 
işlendiğini itiraf etmek zorundayız. 
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Bizim sulhçü, etrafı incitmekten çekmen po
litikamıza karşılık Kıbrıs Kumlarında ve Yu
nanistan'da değişmiyen bir Elenizm şuuru bir 
etniki eterya idealizmi yaşamıştır. 

Nitekim, 
1950 de muhalefet lideri olan Papendreu: 

«Bir Kıbrıs milleti yoktur, Kıbrıs halkı var
dır» diyor. 

Başbakan olduğu zaman da Papendreu : 
«Kıbrıs milleti yoktur, Kıbrıslı Yunanlılar 

vardır. Ve binnetice Yunanistan'la birleşmeden 
başka yol olamaz.» Sözünü tekrarlıyor. 

28 Mart 1963 te Cyprus Mail'e verdiği beya
natta yine aynı Papendreu: «. . . beni tanıyan hiç
bir Rum Kıbrıs şuuru yaratmaya açlışmak iste
diğime asla inanmıyacaktır, anlaşmalar bir Dev
let yaratmıştır bir millet değil . . .» diyor. Bu 
minval üzere Kıbrıslı Rumlar ve Yunan yöne-
cileri daima ve gittikçe artan bir gayretle Pan 
Elinizm idealini koro halinde ilân etmekten çe
kinmemişlerdir. 

Öte yandan dünya yüzüne yayılmış geniş bir 
Yunan propaganda şebekesi, her kıtanın her ül
kesinde sistemli bir fâaliyet ile durmadan çalış
maktadır. 

Şurası da bir gerçektir ki, dinî müesseseler, 
kiliseler bir ideoloji mücadelesi yuvası halinde teş
kilatlandırılmıştır. Bütün bu şartların yanında 
bizim imkân ve şartlarımızı düşününüz ve bir mu
kayese yapınız. Daha yeni yeni Türkiye'yi, hak
larımızı, dünya milletlerine tanıtma çabasına gir
miş bulunuyoruz. 

İşte Birleşmiş Milletler toplantısına Adalet 
Partisi iktidarının Dışişleri Bakanı itimat oyu al
dığının 8 nci günü böyle bir hava ve şartlar için
de gidiyordu. Buna rağmen, hak adalet ve insaf 
ölçülerine uyan herkes Birleşmiş Milletler" müza
kerelerinin zabıtlarını tetkik edince Dışişleri Ba
kanının ve değerli diplomatlarımızın ne çetin bir 
mücadelede ne kadar gayret sarf ettiğini görme
mesine imkân yoktur. Bu zabıtlar basılmış, üye
lere dağıtılmıştır. Okumayan arkadaşlarıma oku
malarını rica edeceğim. Bu zabıtları tetkik bu
yururken bir kere daha teslim buyuracaksınız ki, 
milletlerarası siyasi teşekküller bir adalet cihazı, 
bir kaza organı değildir. Onlardan âdilâne ka
rarlar, yargılar beklemek safdillik olur. Orada 
menfaatler, hisler, karşılıklı hesaplar çarpışır. 
Devletleri insanlar, insanları da hisler idare eder. 

Hazırlanmış bir zemin, kâfi propaganda yoksa, 
sempati ağı teşekkül etmemiş ise, hele hele kuv
vet ortaya konmamışsa milletlerarası, teşekkül
lerden bir netice almak imkânsızdır. Bu kurul
larda hak kuvvetli görünenindir. 

Birleşmiş Milletlerin birçok üyeleri nezdinde 
Rumların estirdiği hava şudur: Türkiye daha dün 
Balkanlarda, Orta - Doğuda, Afrika'da yayılma 
politikası güden emperyalist bir devlettir. Bugün 
de eski yayılma medeniyetini öven telkinlerle do
ludur. Ve her ülkenin çocukları bu telkinler al
tında yetiştirilir. İşin garibi bugünkü Rumları 
eski Yunanlıların bir devamı olduğu kanısı mü
temadiyen bu genç dimağlara işlenir. Biz, Ana
dolu'nun bir Yunan medeniyetinin makam de
ğil, bir Hitit, bir Eti, bir Sümer medeniyeti ile 
dünyaya çıkmak ve Avrupa'nın asıl mazisi diye 
Yunan medeniyeti bahsedilir. Avrupa medeniye
tinin asıl menşeinin, Anadolu'da doğan asıl men-
şeinin Hitit, Sümer ve bunlardan tevarüs ederek 
gelen Selçuk medeniyetleri olduğunu ve toprak
larımız üzerindeki bu medeniyetin gerçek varis
lerinin de biz olduğumuzu dünyaya maalesef 
gereği kadar tanıtamamışızdır. Siyasetlerinin, 
istilâcılığın peşindedirler. Birleşmiş Milletler üye
leri sizler birçoğunuz bu devletin idaresinden kur
tulmak için yüz yıllar boyunca istiklâl mücade
lesi yaptığınızı unutuyor musunuz?» Yeni ba
ğımsızlığına kavuşan Afrika, Asya devletleri nez
dinde de bu tema aynı şekilde işlenmiş, onların 
gözleri önüne Kıbrıs hürriyetine kavuşmak isti-

. yen masum bir ülke olarak gösterilmiş... Türk 
azınlığının mesut ve müreffeh olarak yaşadığı, 
hayatlarından memnun oldukları, fakat Türkiye'
nin ve oradaki Türk ajanlarımızın güya Türk ce
maatini isyana sevk ettikleri, Kıbrıs'ın içişlerinin 
bu şekilde ihlâl olunduğu fikri telkin edilmiş ve 
bu milletler buna inandırılmıştır. 

Kıbrıs'ın durumunun çözümünün tek yolu 
bağımsızlığına kavuşması olarak da gösterilmiş
tir. 

Türkiye'nin de daima istilâcı bir tehlike olarak 
Ada'nm yanıbaşmda durduğuna bu milletler inan-
dırılmışlardır. 

Sayın arkadaşlarım, 
31 devletin oyları bir yıl önce bizim müşahit 

olarak dahi kabul edilmediğimiz Kahire Konfe
ransında Devlet Başkanları tarafından karar al
tına alınmıştır. 
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Devlet başkanlarının aldığı bu kararı oraya 
giden delegasyonların kabul etmemesi, bunun ak
sine rey kullanmaları imkânının da tek partili, 
çoğu tek parlâmentolu olan bu devletler için gay-
rimümkün olduğunu tasdik buyurursunuz. 

Öte yandan bize bu devletlerin yakın görün
mesi, bizim onlara yakın görünmemiz için başka 
bir engel var. Türkiye İmparatorluk idare et
miş bir devlettir. Ve gerçi biz istiklâl mücade
lemizi yaparken bu hüviyetin içerisinden çıktık, 
fakat onlar henüz bunu unutmuş değillerdir. Bi
zim onlara yakın görüııebilmemiz için aramızda 
büyük bir mesafe vardır. Bu mesafeyi aşmamız 
kolay değildir. Bunu aşmak için evvelemirde 
hariciye teşkilâtımızın geniş kadrolara sahibolma-
sı gerekir. Bugün 31 Afrika devleti nezdinde 
elçilik kurmamız için hariciye bütçesi geldiği za
man hiçbiriniz bunu karşılıyaeak imkânların Türk 
Hazinesine yükliyeceği külfetin is'af edilemiye-
cek olduğunu kabul edersiniz. İşte Birleşmiş Mil
letlerin oyları böyle bir mekanizma içerisinde 
sağlanmıştır. Müzakere zabıtlarını okuyan ar
kadaşlarım görmüşlerdir, Yunanistan mütema
diyen muhataplarına; bize Türkler emperyalist 
diyorlar, güya biz Türkiye'yi istilâ edecekmişiz, 
rica ederiz, biz küçücük bir devletiz, bu küçücük 
Yunanistan nasıl olur da Türkiye'yi istilâ ede
bilir daha biz 120 sene mücadele ettik, istiklâli
mizi kurtarabilmek için uğraştık bunlarla, didin
dik, kan döktük, çalıştık, siz buna inanabilir mi
siniz, derken, İmparatorluk idare etmiş Türki

ye'nin buna kolaylıkla anti tezi ispat ettirmesi 
ve yayması kolay değildir. 

Öte yandan Birleşmiş Milletler müzakerele
rine giden heyetimizin bir dezavantajını yine 
gözünüzün önüne getirmeli isterim. Ada'da fi
ilî duruma hâkim olan biz değiliz. Ada'da fiilî 
duruma hâkim olan maalesef onlardır. Filhakika 
resmî beyanatlarla tesbit ve tevsik edildiği veç
hile, 15 bin kişilik Yunan askeri, 40 bin kişilik 
milis teşkilâtı bulunan ve müstahkem bir mevki 
haline getirilen Ada'da, hâkimiyetin onlar elinde 
olması, demin arz ettiğim psikolojik faktör içe
risinde hakkın kime verileceğini önceden göste
riyordu. 

Çok sayın senatörler, 
Bir noktaya da Özellikle değinmek is

terim. Biz milletlerarası dostluklardan, vefadan 
bahsediyoruz. Bizi desteklemediler diye bâzı dost
larımıza sitem etmeye kalkıyoruz. Devletlerarasın
daki dostlukları plâtonik dostluk olarak kabul et
mek hatadır. Dostlukların birtakım menfaatler 
ve kuvvet hesapları üzerine oturduğu yüksek ma
lumlarınızdır. Her devlet diplomatik, ahdî, ilişki
lerinde evvelâ kendisinin zarar görmemesini he-
sabeder, sonra da bir millî menfaat bekler. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ bir dakika. Her 
halde daha devam edeceksiniz, genel görüşmeye 
devam etmek üzere birleşime bir saat ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 18,30 

— 577 — 



ÎKÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Fikret Turhangil 

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

• «» * 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

4. — GENEL GÖRÜŞME 

1. — Millî Birlik Grupunun Kıbrıs konusu 
ile ilgili bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi }d/ll) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Celâl 
Er tuğ konuşmasına devam etmek üzere kürsüye 
teşrif buyursun. 

A. P. GRUPU ADINA CELÂL ERTUĞ (De
vamla) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri, bir saatlik ara tatilinden 
önceki, mâruzâtımdan sonra kaldığım noktadan 
devam edeceğim. Ancak şimdiki mâruzâtımla 
önceki arasında bir münasebet, irtibat kurabil
mek için birkaç kelime ile mâruzâtımın baş kıs
mını özetlememe müsaade buyurmanızı rica ede
ceğim. 

Mâruzâtımın baş kısmında Kıbrıs meselesi
nin genel görülme konusu yapılmasını mutlu bir 
olay kabul ettiğimizi arz etmiştim. Bunun sebe
bi sadece bu millî meseleye bir yön vermeye ışık 
tutacak muhterem fikirlerin burada serd edilmiş 
olması değil, aynı zamanda 6 haftalık bir. mazisi 
olan iktidarımızın Kıbrıs konusunda âdeta bir 
envanterle, yani hangi noktada Kıbrıs meselesini 
devraldığını tesbitle başlanmasında millî menfa
atlerimiz yönünden fayda gördüğümüzü arz et
miştim. 

Muhterem senatörler, Kıbrıs politikasında bi
zim açımızdan ve Kıbrıs Rumlariyle, Yunanlıla
rın takibettiği politika açısından meseleyi gözden 
geçirmiştik ve belki yetmiş seneden fazla bir za
mandan beri Kıbrıs'ta takibedilen sinsi ve siste
matik politikadan bahsetmiştik, enosis idealin
den bahsetmiştik ve Başbakan Papendreu'mm ağ
zından Kıbrıs politikası hakkındaki prensiplerin 
nasıl vaz'edildiğini de söylemiştik. Filhakika bun
lara bir delil olmak üzere 28 Mart 1963 te Cyprus 

Mail denen gazeteye verdiği beyanatta Papendreu 
diyor ki; «Beni tanıyan hiçbir Rum Kıbrıs şuuru 
yaratmaya çalışmak istediğime asla inanmıyacak-
tır, andlaşmalar bir devlet yaratmıştır, bir millet 
değil.» diyor. Bu minval üzere Kıbrıslı Rum
lar ve Yunan yöneticileri daima ve gittikçe artan 
bir gayretle Pan Helenizm idealini bir koro halin
de ilân etmekten çekinmemişlerdir. 

Öte yandan dünya yüzüne yayılmış geniş bir 
Yunan propagandası olduğundan bahsetmiştik. 
Bu propaganda şebekesi dünyanın her tarafında, 
her kıtanın her ülkesinde sistemli bir faaliyet ile 
durmadan çalışmıştır ve çalışmaktadır. Meselâ 
Amerika'da milyonun üstünde Yunanlı vardır. 
Bunların pekçoğu varlıklı insanlardır. Film şir
ketlerinin, büyük iş yerlerinin, otellerin, resto
ranların sahibidirler, bu Rumlar. Bu şebeke in
giltere'de, Avustralya'da, Afrika'nın çeşitli yerle
rinde, Orta - Doğu'da da aynı durumdadır. Da
ha ilerisi var sayın senatörler, Birleşmiş Millet
ler Hukuk Mücaviri bir Rumdur. Avrupa Kon
seyi Genel Sekreter Yardımcısı yine bir Rum
dur. Ve birçok milletlerarası teşekküllerin sekre-

. teryalarımn kadrolarına çok sayıda eleman ile 
sızmaya muvaffak olmuşlardır. 

İşte bu ölçüler içinde milletlerarası organla
ra, teşekküllere gerçek değerini vermek ve ora
lardan faydalanmanın zeminini vaktinde hazır
lamak lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Kıbrıs dâvasının son ve aktüel safhası olan 

Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunun ve 
Umumi Heyetinin vardığı karar üzerinde dur
mak ve bâzı tahliller yapmak bize tevcih olu
nan basiretsizlik ve ithamlara, savunma değil, 
fakat cevap teşkil edecektir, 
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Biz konuyu şahsileştirnıeden burada ileri sü

rülen fikirlerin dayandığı felsefeye göre Birleş
miş Milletler müzakerelerini tahlil niyetinde
yiz. 

Buradaki tartışmalarda bütün hatipler ga
yet iyi niyetli olduklarını ifade ile söze başladı
lar, bu iyi niyetin dışına çıkmanın sen - ben, ya da 
partilerarası münakaşa şekline sokmanın zararlı 
olduğunu beyan ettiler. Bu sözler alkışlandı. 
Ondan sonra anlaşıldı ki, bu birkaç dakika sü
ren güzel sözler daha sonraki suçlamalara bir 
giriş kapısıdır. 

Söz dönüp dolaşıp Dışişleri Bakanımızın 
Birleşmiş Milletlerde basiretsiz bir güdümüne 
bağlandı. Johnson'un mektubuna eklendi. Ame
rikan Sefirinin beyanı mevzuubahscdildi. 

Eğer sorumluluk aranıyorsa muhasebesini 
yapmakta fayda görürüz. Evvelâ burada Sayın 
Ürgüplü büyük bir kemal ile hakikaten vatan-
perverane bir tahlil yaptı. Kendi Başbakanlığı 
dönemine raslıyan devrenin hesabını verdi. 

4 ncü Koalisyonun icraatından A. P. iktida
rım da muhatap tutmak görüşmelerin başında 
ve arasında sık sık ifade edilen iyiniyet hava
sına uymaz. 

Eğer Kıbrıs dâvasının 4 ncü Koalisyona ras
lıyan döneminin hesabı soruluyorsa o zaman 
karşımızda Sayın Bölükbaşı'nm, Sayın Alican'-
m, Sayın Tür keş İn de burada muhatabolarak 
oturmaları gerekir. Esasen böyle çok ortaklı hü
kümetlerle hesaplaşmanın zor olduğunu takdir 
eden büyük Türk Milleti sadece A. P. yi iktida
ra getirmekle meseleyi basite irca etmiştir. 

Eğer ana muhalefet partisi her fırsattan her 
ne pahasına olursa olsun iktidarı yıpratmak onu 
çalıştırmamak gibi bir politika takibetmezse, A. 
P. yapacağı icraatın ve takibedeceği politikanın 
hesabını her an vermenin mesuliyetini müdrik 
olarak hizmet görecektir. 

Şimdi Sayın C. H. P. sözcülerinin ağırlıkları
nı koyduğu Birleşmiş Milletler müzakerelerini 
ve basiretsizlikle itham olunan Dışişleri Baka
nımızın çetin mücadelelerine geçiyorum. 

Zabıtlar gözden geçirilirse görülür ki : 
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kipriyano, Yunan 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Çiri-
mikos ile Dışişleri Bakanımız arasında çetin bir 
mücadele geçmiştir. Bu mücadelede Çağlayan-
gil savunduğu tezlerde başarı kazanmıştır. Fa-

GZ : a nsovmeg 'O 
kat netice başarılı değildir. Bunun sebeplerinin 
de demin muhtelif açılardan mütalâasını yaptı. 

Bu müzakerelerde evvelâ Kipriyano, mûtadı 
veçhile, masum bir aktör hüviyetinde ve saldır
gan bir eda ile Türkiye'yi itham etmektedir. 
Muahedelerin, Kıbrıs Anayasasının zorla kabul 
ettirildiğini iddia ediyor. Kıbrıs'ta Türkiye'yi, 
Ada'daki Türkleri isyana sevk etmekle suçlu
yor. Zürih, Londra andlaşmalarmdan her vesile 
ile sözde Zürih, sözde Londra andlaşmaları diye 
bahseden Kipriyano, Türkiye'nin istilâcı tehdit
lerinden Kıbrıs'ın kurtarılması gerektiğini sık 
sık ileri sürüyor. 

Arabulucu Galo Plaza'nm raporuna da sık 
sık değinen ve sığman Kipriyano, bu rapordan 
pasajlar alarak tezini savunma çabasını gösteri
yor. Ve müdafaasına rapordan sayfalar dolu 
mesnet alıyor. 

Sayın Çağlayangil 2,5 saat süren konuşma
sında cevabolarak şu tezi savunuyor : 

Bilinmesi gereken önemli nokta Kıbrıs'ta bir 
Kıbrıs milletinin bulunmadığı ve hiçbir zaman
da olmadığıdır. Kıbrıs halkı birbirinden ayrı iki 
cemaat teşkil eden Türklerden ve ramlardan 
meydana gelmiştir. Bunların dinleri, etnik özel
likleri, dilleri, gelenekleri, dinleri ve emelleri 
tamamen farklıdır. Bunlar Türk ve Yunan mil
letlerinin Kıbrıs'taki uzantılarını meydana ge
tirirler. Ve kendilerini Türkiye ve Yunanistan'a 
bağlı hissederler. Kıbrıs'ta hüküm süren ikti
dar ne olursa olsun Türkler ve Rumlar daima 
cemaat arasında veya kültürel, dinî kaynaşma 
yolları ile hiçbir birleşme vâki olmadığı cihetle 
bu farklılıklar tarih boyunca devam edegclmiş-
tir. Rum cemaatinin elenizm idealine ve enosise 
bu kadar taassupla bağlı olması ve Türk Cema
atinin ise kendisini derin bir şekilde Türkiye ile 
bir tutmayı arzu etmesi keyfiyeti birbirinin hâ
kimiyetine tabi olmayı asla kabul etmiyen iki 
millî cemaatle karşı karşıya olduğumuzu fazla-
siyle ispat etmektedir, diyor, Çağlayangil ve 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiyi de 
şu şekilde vasıflandırıyor : 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki münase
betler Yunanistan'ın Türkiye topraklarını Tür
kiye aleyhine genişletme amacı ile kendini gös
terdiği sürekli gayretlerle şekillenmiştir. Yuna
nistan, Yunan emperyalizminin sembolü olan 
megalo idea, büyük ülkü adı verilen bu yayıl-
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ma politikasını gerçekleştirmek için Türkiye'ye 
en zayıf zamanlarında hücum etmekten çekin
memiştir. Bu politika her defasında bugün Kıb
rıs'ta olduğu gibi bir katliam, yağma ve imha 
dalgası ile birlikte ortaya çıkmıştır. Birinci 
Dünya Savaşından sonra Türk anavatanına sal
dıran Yunanistan'a ve onu âlet eden sömürgeci 
devletlere karşı Türk halkının ve Atatürk'ün 
önderliğinde giriştiği mücadele emperyalist bas
kı ve istismara karşı ilk bayrağı kaldırmış ol
muş ve sömürge devletlerin kurtuluş ve bağım
sızlıklarının kutsal amacı için bir örnek teşkil 
etmişti. 

Yunanistan'da basılmış ve gençlerin muhay-
yelesinde bir Yunan imparatorluğu fikrini tah
rik etmeye matuf coğrafi haritalar bu toprak 
taleplerini gayet iyi dile getirmektedirler. Bu 
harita 1919 yılında değil, fakat 1964 de Atina 
meydanlarında teşhir olunmuştur. Bu harita da, 
Türkiye'den İstanbul, Batı - Anadolu kısmı, 
Balkanların bâzı ülkelerinin bâzı kısımlarını içi
ne alan bir haritadır. 

İşte Yunan emperyalizminin ve hiçbir zaman 
sönmiyen elenizm megalo idea tarzında ifade edi
len yayılma politikasının delilleri bu şekilde Tür
kiye Dışişleri Bakanı tarafından dile getirilmiş
tir. Türk Dışişleri Bakanı Zürih - Londra and-
laşmalarmm baskı altında imzalanmadığını, bi
lâkis Kıbrıs halkının ve yöneticilerinin muvafa
katiyle imzalandığını deliller ve vesikalar ibraz 
ederek ispat etmiştir. 

Bundan sonraki ihlâl hareketlerini, Ada'ya 
gönderilen Yunan askerlerini, Türk bölgelerine 
yapılan kuşatmaları, iktisadi kısıtlamaları, Bir
leşmiş Milletler mensuplarının ve bizzat Genel 
Sekreterin raporlarını delil göstererek söyle
miştir. 

Bu arada Yunanistan'ın o zamanki muhale
fet lideri Papendreu'nun 27 Şubat 1959 da par
lâmentoda yaptığı bir konuşmanın zabıtlarını 
da vesika olarak ortaya koymuştur. Bu beyana
tında M. Papendreu diyor ki : 

«Mademki bu andlaşmaları Kıbrıs Rumları 
ve liderleri tarafından kabul edilmiştir, Yunan 
Hükümeti için buna muhalefet imkânsızdır.» 
Dışişleri Bakanımız Hükümetimizin görüşünü 
şu şekilde ifade etmiştir : 

Hükümetim bu meseleyi kuvvete, şiddete ve 
askerî işgale tevessül ederek halletmek yolun
daki her türlü teşebbüsün katiyetle karşısmda-
dır. Bu şekilde yaratılacak emrivakileri hiçbir 
suretle kabul etmiyecektir. Kendisi nasıl ahdi 
mükellefiyetlerini tanıyor ve onlara riayet edi
yorsa, ihtilâfa taraf olan diğerlerinin de kendi 
mükellefiyetlerine riayet etmelerini istemekte
dir. 

Fakat Hükümetim Türk Cemaatinin meşru 
ve Anayasa hakları bakımından ahdi olduğu 
kadar mânevi bir mükellefiyetin altındadır. Ve 
bu cemaata zulüm yapılmasına müsaade edeme
yiz. Başlıca endişesi iki cemaat arasındaki kar
şılıklı itimat ve emniyet içinde ahenk, sulh ve 
işbirliğinin hükümran olduğunu görmek ve Do
ğu - Akdenizde barış ve istikrarın muhafazasına 
çalışmaktır. 

Bakanımızın bu konuşmasına karşı Kıbrıs 
Dışişleri Bakanı Kipriyano'nun cevabı sonra 
Sayın Çağlayangil'in cevabı sonra Çirimikos'un 
konuşmaları ve teati edilen görüşmeler zabıtlar
da mevcuttur. 

İnsaflı bir dikkatle okuyunca bu zabıtlar 
Dışişleri Bakanımızın basiretsiz bir politika dav
ranışı içinde olduğunu göstermez. Yukardan beri 
izah edegeldiğimiz Kıbrıs dâvasını ille de bir 
şahsın omuzlarına yüklemek istiyorlarsa sayın 
muhaliflerimiz ona denecek söz yoktur. 

Müzakerelerin sonunda varılan kararı değer
lendirmek ayrı bir konudur. Bu karar bu şart
lar altında karşılaşılması mukadder bir karardı. 
Kısa bir zaman sonra bu kararın bizi değil Bir
leşmiş Milletleri tahribeden bir nitelikte olduğu
nu cihan umumi efkârı anlıyacaktır. 

Bu kararı ne lüzumundan fazla büyütmek ne 
küçümsemek mümkündür. Fakat bütün tefsirlere 
rağmen hu karardan sonra (artık müdahale kapı
ları kapanmıştır) şeklindeki hüküm de hatalıdır. 
Esasen bu yorumun, sahipleri tarafından da geri 
alındığını memnunlukla geçen gün burada din
ledik. Bu karara çekinser kalanların tutumu hak
kında ileri sürülen yargıların gerçek cevabını 
Dışişleri Bakanının müzakerelerin tarzı cereya
nına ait verdiği izahatta ve zabıtlarda da bul
mak mümkündür. 

Sovyet Rusya ile olan iyi komşuluk münase
betlerimizin onların çekinser kalmasını sonuç
landırdığını iddia etmek bugün için doğru bir 
yargı değildir. Şûrası muhakkaktır ki, bugünkü 
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iktidar Sovyet Rusya ile ve bütün komşularımız
la iyi münasebetler, dostluklar kurmayı öngör
mektedir. Ancak bu dostluklarımızda tavizci bir 
duruma düşmemek de esasdır. 

A. P. iktidara geldikten sonra, ister Birleş
miş Milletler kararından önce olsun ister sonra 
olsun Sovyet Rusya'nın tutumunda bir değişik
lik olmıyacağı resmî ağızlardan beyan olunmuş
tur. Birleşik Amerika'nın lehimize oy kullanma
sını bir yasak savma diye yorumlıyan görüşe 
katılmak da mümkün değildir. Amerika bu ka
rara müspet oy vermekle bizim bundan sonraki 
tutumumuza karşı takınacakları tavırda nevema 
angaje olmuştur. 

Amerika Büyükelçisinin beyanatını da iç me
selelerimize müdahale gibi telâkki etmek pek 
haklı bir görüş olmasa gerek. Gazetecilerin Ame
rika Elçisine sorduğu sual şudur : 

Türkiye Kıbrısa bir müdahale hareketinde bu
lunmaya kalksa ikinci defa olarak Amerika mâ
ni olmaya kalkar mı? Verilen cevap, Amerika'nın 
şahsiyeti mâneviyesinde bir ithamı cevaplandır
maktadır. Büyükelçi diyor ki; 

Türkiye'nin muahedelerden doğma müdahale 
haklarına Amerika hiçbir zaman müdahale et
memiştir ki, bundan sonra da böyle bir şey mev-
zuubahsolsun. Tabiî memleketini itham eden bir 
soruya verilen bu cevap bizim içişlerimize müda
hale anlamını taşısaydı, bunun karşısında ilk is
yan edecek de biz ve bizim hükümetimizdir. 

Kıbrıs dâvası münasebetiyle dış politikamızı 
yeniden düzenleme, NATO daki durumu yeni
den inceleme fikirleri nihayet birer mütalâadır. 
Eğer bu teklifler Batı blokundan kopalım teklif
leri ile paralel değilse dikkate alınması gereken 
birer noktai nazardır. Ancak bunların inceden 
inceye değerlendirilmesi takdir buyurudur ki, 
böyle bir genel görüşmede yapılamaz. Bunun için 
burada serd edilen kıymetli fikirleri derliyen top-
lıyan zabıtlara tesanüt eden Hükümet ihtisas ko
misyonları, teknisyenler ve Hükümet bir araya 
gelerek memleket menfaatlerine uygun yolu tes-
bitte bundan faydalanırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif vesilelerle 
Atatürk'ün millî politikasından ayrılmaktan ve 
ayrılmamaktan bahsolunmaktadır. Kanaatimizce 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri temel unsurla-
riyle dış politikada daima Atatürk'ün politikası
nı izlemişlerdir, bundan sonra da izliyeceklerdir. 
Temelde değişen bir şey yoktur. Ancak fer'i tat-

8 . 1 . 1966 O : 2 

I bikatta her Hükümetin kendi mesuliyet anlayışı
na göre davranışı vardır, bu da gayet tabiîdir. 

Sayın senatörler, 
Mâruzâtımı bitirirken şu duygularımı açıkla

mama müsaade buyurun. Bu genel görüşmede 
yapılan tartışmalar meselelerimizin demokratik 
bir özgürlük içinde ve millet huzurunda tartışıl
ması anlamını taşıması bakımından çok faydalı 
olmuştur. Çekinmeden her şeyi olduğu gibi ko
nuşuyoruz. Hem de büyük hakem mevkiinde olan 
Türk Milletinin huzurunda... Konuşmalarımız 
Kıbrıs dâvasının hukukî veçhesi üzerindedir. He
pimizin üzerinde müttefik olduğumuz husus Kıb
rıs'ın ve orada yaşıyan soydaşlarımızın hakları
nı asla çiğnetmemektir. Bu gayede bir ve bera-

I berlik içinde olduğumuzu dünyaya bir kere daha 
ilân ediyoruz. 

Meselenin bizatihi kendisine müteveccih çö-
I züm yolları türlü açılar dikkate alınarak ileri 

sürülen fikirlerin ışığı altında yapılacaktır. İşin 
bundan sonraya kalan kısmı artık teknik komis
yonlarda, diplomatik çevrelerde hazırlanır. 

Milletlerarası hukukun bize bahşettiği hakları 
saymıyacaklara, insan haklarını çiğnemek, barışı 
tehlikeye sokmak istiyenlerin karşısında büyük 
Türk Milleti ve onun şanlı Türk Ordusu çelik bir 
kale gibi durmaktadır. Bu emniyet içerisinde is
tikbale huzur ve güven içinde bakmamız için 
hiçbir sebep yoktur. Grupum adına Yüce Heye
tinizi saygı ile selâmlar Cenabıhakkm Türk Mil
letine ve Kıbrıslı muztarip soydaşlarımıza en iyi 
şekilde yardımcı olmasını niyaz eder; hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlığa bir takrir verilmiş
tir, efendim. Bilgilerinize arz edip Başkanlık gö
rüşü ile birlikte Heyeti Umumiyenin reyini istih
sal edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
12 ada konusunda bilgi vermek üzere, o za

manki Dışişleri Umumi Kâtibi Sayın Senatör 
Cevat Açıkalm'a konuşma imkânı verilmesine mü-
sadelerini arz ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sadi Koçaş Âmil Artus 
Zonguldak Zonguldak 

Tarık Remzi Baltan Tevfik İnci 
Tabiî Üye Ankara 

Fahri özdilek Hıfzı Oğuz Bekata 
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BAŞKAN — Sayın Açıkalm söz almışlar ve 

44 ncü konuşma sırasındadırlar. Kendilerinin 
uzun yıl Hariciyeye hizmet etmiş olmaları ha
sebiyle verilmiş bulunan takrir Yüksek Heye
tinizce kabul edildiği takdirde, gerek grup adı
na konuşacak arkadaşlar, gerek şahısları adı
na konuşacak arkadaşlar izhar buyuracakları 
reylerle kendilerine önce konuşma hakkım ta
nımış olacaklardır. Bu bakımdan takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Açıkalm, buyurun efendim. 
ÇEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın 
Hükümet erkânı; bendenize söz vermek lûtfun
da bulunan takrir sahiplerine şükranlarımı arz 
ederken, bu takririn kabulü suretiyle tecelli 
eden Yüksek Senatonun kararını da bir emir 
ve bunu şahsım için büyük bir iltifat telâkki 
ederim. Müsaadenizle her iki tarafın bana iz
har etmiş olduğu iltifattan cesaret alarak fi
kirlerimi samimî olarak ve bütün çıplaklıkla-
riyle arz etmek isterim. Bu suretle de eski ve 
emektar bir memur ve 45 sene bu memleketin 
siyasi mukadderatında küçük ve genç bir me
murluktan müdüriyet odalarına kadar çıkmış 
bir vatandaşın vazifesini ifa etmiş olacağımı 
zannederim. 

Bir haftadan beri gerek Mecliste, gerek Se
natoda memleketimizin en hassas bir mevzuu 
bütün umumi siyasetin içinde en mühim bir 
siyasi mevzuu olan Kıbrıs meselesi hakkında 
cereyan eden müzakeratı hakikaten büyük bir 
hassasiyetle herkesle - beraber dinlemiş bulunu
yorum. 

Görüşmelerin bazan mevzuun ehemmiyetine 
nisbetle arz ettiği çetinlikler ne kadar bâzı ke
re benim gibi tarafsız bir adamı kızdırmış ve
ya rencide etmişse, bilâkis mevzuun ehemmiye
ti ile mütenasib olarak bütün üyelerin gösterdi
ği titizlik, böyle kuyumcu gibi deşerek, birbir
lerini hırpalarcasma, birbirlerine sual sorarak 
ve birbirlerinin suallerine cevaplar vererek yap
tıkları müzakereler Türk Parlâmento hayatın
da hakikaten iftiharla kaydetmeye değer bir 
safhadır. Bunu bir memleket evlâdı olarak if
tiharla müşahede ederim. 

Şimdi bizim Senatomuzda görüşülen mevzu 
yalnız Kıbrıs mevzuu değil; aynı zamanda da 

siyaseti hariciye mevzuudur. Bu bakımdan eğer 
müsaade ederseniz acizane görüşlerimi şöyle 
hulâsa etmek istiyorum. 

Kıbrıs mevzuunda bilhassa Senatomuzda ce
reyan etlen müzakerelerden sonra söyliyecek 
bir şey pek kalmamıştır. Gerek Dışişleri Baka
nı, gerek muhalefet, gerekse iktidar partileri
nin sözcülerinin ariz ve amik söyledikleri ve bir
birlerine verdikleri malûmat ve izahat ve hele 
Dışişleri Bakanının son olarak bize verdiği 
ınuknî beyanat benim için kâfidir. Ancak, şöy
le kendimi, eskiden olduğu gibi, mesul bir me
mur masasında telâkki ederek; sonra ne ola
cak, diye bir düşüncem de vardır. Ben şöyle te
lâkki ediyorum: Kıbrıs nedir"? Bir defa bunun 
ismini koyalım. Kıbrıs şu: Kıbrıs, hukuku düvel 
kaidelerine tevfikan bir beynelmilel ahitle doğ
muş müstakil bir Devlettir. Nasıl olmuş bu? 
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs'ı da 
içine alarak bir muahede akdetmiştir. Demiş
ler ki, filân Adada müstakil bir Devlet kurul
muştur. Bunun içinde yaşıyan cemaatler var
dır. Bu iki cemaat hukukî mütesaviye ile bir
birleriyle şu şeraitle yaşıyacaktır. Bir mühim 
şart vardır. Bu memleket başka bir memlekete 
kendini kaptırmıyacak, yani enosis olmıyacak. 
Bu olmıyacağı gibi artık bundan sonra taksim 
de yoktur. Hem bunu Kıbrıs taahhüdetmiştir, 
hem de Yunanistan, Türkiye ve İngiltere bunu 
taahhüdetmiştir ve bunu da garan olarak im
za etmişlerdir. Şimdi bâzı kere denilmiştir ki, 
efendim böyle muahede olmaz. Neden? Çünkü 
milletlerin Selfdetermination hakkı mukad
des bir haktır. Binaenaleyh, böyle mukaddes 
bir hakka taarruz olunmaz. Maşallah!.. Neden 
olmasın? İşte misal; Avusturya. İşte misal; İs
viçre. İstiklâlini, nötüralitesini muhafaza ede
cek. Binaenaleyh, tam ve mutlak bir beynel
milel ahittir ki, bir memleketi hukuku düvel 
camiasına bir Süjet de Droit olarak koymuş
tur. Bu memleket kalmıştır, Birleşmiş Millet
lere girmiştir, Commomvealth'e girmiştir ve 
eğer aklı başında bir devlet reisi olsa pekâlâ 
da müstakil olarak yaşar. Çünkü Türkiye, İn
giltere ve Yunanistan'ın garantisi bunu ilelebet 
payidar edebilir. Bu böyle olmadı maalesef. 
Efendim, Türkiye'nin buna müdahale hakkı 
yoktur, diyorlar. Neden olmasın? Bugün acaba 
Avusturya kalkıp da iki Alman memleketi bir« 
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na kaaniim. Çünkü eskiden beri oraya giden 
mevzuların böyle ne şekilde değişiklikler ve 
dalgalanmalar geçirdiğini biliyoruz. Niçin biz 
kalkıp da heyeti murahhasamızm, Hariciye Ve
kilimizin orada iyi çalışmadığından bahsediyo
ruz? Hayır. Maalesef hâdisat ve Kıbrıs dâvamı
zın belki o memleketler tarafından lâyıkı veç
hile anlaşılmamış olmadı, belki bu kararın bu 
şekilde çıkmasına sebebolmuştur. Diğer bir tâ
biri ile, bu memleketler bu kararı bizim lehi
mize verecek olurlarsa korkmuşlardır ki, aynı 
şey kendi başlarına gelir, diye. Bu da bir haleti 
ruhiye meselesidir. Kaldı ki, farz edelim bu ka
rar lehimize çıksaydı, bunun tatbik zoru var 
mı? Ne olacaktı? Yine biz bunun faydasını 
görmiyecektik. Şimdi bunu söylemekteki mak
sadım şudur; bugün Kıbrıs meselesi bütün çıp
laklığı ile olduğu gibi durmaktadır. Muahede 
bakidir. Durum aynı vahametini muhafaza et
mektedir ve âtinin ne olacağı belli değildir. 
Bütün millî hassasiyetimiz, bütün millî birliği
miz bu mesele üzerinde toplanmalıdır. Dış si
yaset denilen mesele milletlerin iç kuvvetleri
nin dışarıya aksidir. Tıpkı bir filim makinası 
gibi. Filim makinasmın içerisine koyduğunuz 
filim bozuk ise dışarı bozuk akseder. Eğer içe
risine koyduğunuz filim güzel ise o zaman muh
teşem bir manzara olur. İşte arkadaşlarım, Kıb
rıs meselesi bugün durumunu aynı vahametle, 
aynı ehemmiyetle muhafaza etmektedir. Bu
nun müstakbel şekil çareleri ancak Türk Mil
letinin birliğinde, anlayışında, vahdetindedir. 
Benim kanaatim budur. 

biriyle Anschluss yapmaya kalksa, kim müda
hale etmiyecek buna? Sonra acaba beynelmi
lel hayat ne yapar bunu? 

Alalım isviçre'yi- Senelerden beri müstakil 
olarak, beynelmilel muahedelerle doğmuş bir 
memleket. İsviçre'nin aklına gelse de, ben kal
kıp Avusturya'ya veya Almanya'ya iltihak ede
ceğim dese, buna müsaade ederler mi acaba? 
Dünyada bir reaksiyon olmaz mı? Bu verdiğim 
misaller sırf, Londra ve Zürich andlaşmaları-
nın ve bilhassa bizim Garanti Andlaşmasınm 
tam hukuku düvel kaidelerine göre yapılmış 
mutlak bir andlaşma olduğunu tebarüz ettir
mek içindir. Hattâ şunu da diyebiliriz ki, önü
müzde misaller çok. Macaristan'da bugün şelf 
determination kullanmak istediği zaman bun
dan birkaç sene evvel Rusya müdai ~de etmedi 
mi? Perişan etti memleketi. Bizimki öyle değil. 
Bizim müdahale hakkımızın ne şekilde olacağı 
muahedenin kendinde mündemiçtir. O sırf Kıb
rıs'ın istiklâlini ve oradaki camiaların hür ve 
müstakil insan olarak yaşamaları hukukunu 
temin etmek içindir. Tabiî bunun şekli tatbiki, 
hükümetlerin ve âkıd devletlerin işine kalmış 
bir meseledir. 

Şimdi bu böyle olunca, safahatına, artık tek
rar girmiyeceğim, ariz ve amik tekrarlanmıştır. 
Bizi rencide eden bir mesele var; Birleşmiş 
Milletlerin kararı. Bunun da tafsilâtına girmi
yeceğim. Yalnız ben şunu söyliyeceğim; biz 
Birleşmiş Milletlerden başka bir şey mi bekli
yorduk? Benim görüşüme göre, hayır. Çünkü 
Birleşmiş Milletler zaten malûl bir müessesedir. 
Şu bakımdan malûldür ki, esasen büyük dev
letler dediğimiz beş devletten bir tanesi yoktur, 
dört memleketle işler. Ondan başka 47 devletle 
başlıyan bir müessese, bugün 117 devlet olmuş
tur ve bu 117 devlet vakıa hepsi istiklâline ka
vuşmuş ve bunun için çabalamakta olmakla be
raber belki hayat tecrübeleri diğer devletler 
kadar da büyük değildir. Yani bunlar her dâ
vayı muhakkak ki, benim anladığım kadar ya
hut başka müstakil devletlerin anladığı gibi 
anlamak durumunda değillerdir. Belki bizim 
gayet tabiî bulduğumuz bir şey, onları çok ren
cide eder mevzulardır, ki, öyle olmuştur. Biz 
burada diyoruz ki, efendim bizim heyetimiz 
orada iyi çalışamadı. Ben bunu kabul etmiyo
rum. Bizim heyetimizin fevkalâde iyi çalıştığı-

Şimcli bu böyle olmakla beraber ve böyle 
olunca bize ne düşüyor? Bize düşen şu. Bize dü
şen Kıbrıs meselesini olduğu gibi alıp üstüne 
kehle aşılamamak -tâbirimi mazur görün- pa
razitler aşılamamak. Biz tut turduk; efendim, 
Kıbrıs meselesinde millî politikamız yok... Ne
den yok milli politikamız? Kıbrıs meselesinde 
zayıf politikamız var... Niçin zayıf politikamız 
var?.. Kıbrıs meselesinde hâdiselerin icabı veç
hile her gelen Hükümet kendisine düşen vazi
feyi yapmıştır. Her gelen Hükümet masa ba
şına geçtiği zaman Türk Hükümeti olarak va
zifesini yapmaya gayret etmiştir. Meselâ, her 
türlü düşünceden âri olarak geçen Mecliste açı
lan Kıbrıs genel görüşmesinde Cumhuriyet 
Halk Partisi mümessili çıkmıştır. Efendim ben 
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şu, şu, şu sebeplerden dolayı yapamadım. Ce
sur bir harekettir. Muhasebesini verirken ni
çin yapamadığını cesaretle söylüyor. 

Şimdi diyoruz ki, sen niçin bunu yapama
dın? Çünkü onlar sana dedi ki; senin bir millî 
politikan yoktu, sen cesur politika takibedeme-
din. O da diyor ki; ben şundan dolayı yapa
madım. Bunu dediği zaman doğru mu, yanlış 
mı! Elbette doğru. Çünkü bir memleket iki 
büyük memleketin karşısına çıktığı zaman kal
kıp da bir serseri hareketi yapamaz. Bu mesuli
yeti alacak hiçbir Türk Hükümeti yoktur. Mâ-
kûsen bugün de diyoruz ki; efendim sen yeni 
gelmiş bir iktidara bu işi gözüne, yüzüne bu
laştırdın. Hayır efendim, öyle bir şey yok. Bilâ
kis cansiperane çalışmıştır bu adamlar. Arka
daşlar; bunlar Türk hükümetleridir. Türk Hü
kümeti olur da memleketinin hizmetinde vazi
fesini ifa etmiyen Türk Hükümeti tasavvur edi
lebilir mi? (Alkışlar) Bundan başka, affeder
siniz ben kemali samimiyetle konuşuyorum, 
çünkü her iki tarafın teveccühünden şımarmış 
bir kişi olarak konuşuyorum. Bir de bunun 
haricinde meselâ lüzumsuz şeyler çıkar. Kıbrıs 
meselesi etrafında belki lüzumsuz bir hamaset 
havası yarattık. Hayır efendim, hamaset ha
vasına lüzum yok. Bir muayyen müeyyidenin 
kullanılması hiçbir zaman ne harbdir, ne darp
tır, ne istilâdır. Bir müeyyidedir, bir haktır, 
bunu istediğin zaman kullanırsın, şerait müsa-
idolduğu zaman ve memleketin menfaatine, 
memleketin alacağı karara göre kullanırsın. 
Diyoruz ki, Kıbrıs'ı Lozan'da kaybettik. Neden? 
Kıbrıs, 12 ada bilmem nerede kaybedildi. Ne 
lüzumu var bu lâkırdılara? Efkârı umumiyemi-
zi, memleketimizi, esasen mustarip kardeşleri
miz orada bir sakallı gâvur papazının hunhar 
hareketiyle ezilir, biz de kan ağlarken ne lüzum 
var, kendimizi böyle sözlerle üzmeye? Var mı 
bir lüzumu? Yok. Şimdi herkes diyor ki; efen
dim 12 ada gitmiş! Gitmiş... Ne yapalım? 
Tıpkı Yahudinin hesabına benziyor. Yeniçeri 
demiş ki; Hazreti İsa'yı Yahudiler öldürdü, 
ben de seni öldüreceğim. Aman demiş, Yahudi; 
ben şimdi öldürmedim, O 1900 sene evvel öldü. 
Yeniçeri; E... ben ne yapayım, şimdi öğrendim, 
demiş. Peki biz bugün mü öğreniyoruz 12 ada
nın ne olduğunu? Buna ne lüzum var arkadaş
lar? Efkârı umumiye bugün bir gazete oku
yor; efendim,. Alman Sefiri gelmiş, o zamanki 

Devlet Başkanına demiş ki; 12 adayı veriyorum. 
Bizim Devlet Başkanı da demiş ki; hayır ben 
böyle şeyi kabul edemem. Ne mantıktır, bu? 
Ciddiyetle kabili telif değil, fakat basit adamın 
ruhunu rencide eden bir şeydir. Nasıl tasavvur 
edersiniz, Alman Sefiri gelecek, İtalya'ya 
aidolan bir adayı İsmet Paşaya yahut da kime 
teslim edecek, İsmet Paşa da yahut o zamanki 
Başvekil, hayır ben bunu almam, diyecek. 
Eğer dediyse, aferin. İtalya'nın malını Alman 
nasıl verir efendim? Bunlar lüzumsuz, milletin 
ruhunu tazibeden, tahriş eden meselelerdir ki, 
bundan tevakki edelim. 

Şimdi, bugünkü görüşmelerimizde Kıbrıs dâ
vası üzerinde benim nâçiz kanaatim, mutlak 
surette vâki olan görüşmeler neticesinde bir ta
vazzuh vardır. Bugünkü Hükümete, sen Kıbrıs 
meselesini ne yapacaksın, diye soracağız. Ceva
bını verdi. Bugün peşinen bir Hükümet, bir 
Türk Hükümeti problem karşısına çıktığı gibi 
birer birer deşecektir, alacağı kararları Mec
lise getirecektir. İcabediyorsa Meclisin kararını 
alacaktır ve tatbik edecektir. Ve bundan bütün 
partiler ve bütün efkârı umumiye de mutabık 
kalacaktır. Binaenaleyh, bu husus da tamamen 
bitmiştir. Bunda diyeceğim bir şey yoktur. 

Bir şeyi daha hâtıra olarak söyliyeyim, ma
demki 12 adadan bahsetmemi istedi arkadaşlar, 
ona da kısaca temas edeyim; 12 ada bizden na
sıl gitti? Nasıl gittiğini tarih biliyor. Burada 
tarih dersi okutamayız. Ama, Birinci Cihan 
Harbinden sonra biz adayı almamışız. Nasıl 
alırsın arkadaşlar, kim alır? 12 adayı, geldiler 
Yunanistan'a verdiler. Kim vermiş? O Mütte
fikler verdi. Muazzam bir harb var, darp var, 
o harbde muzaffer çıkmışlar. Benim fikrimi mi 
soracak bunlar? O kadar soramazlar ki ve o 
kadar sormamışlardır ki, kendilerinin haberi ol
madan gitmiştir. Eusya gelmiştir, teklif etmiş
tir, İngiltere ile Amerika'ya, onlar da vermiş
lerdir. Niçin teklif etmiştir? Ümidetmiştir ki 
o zaman Yunanistan'da dahilî harb vardır, ko
münist harb vardır, General Markos kazanacak
tır ve bu suretle de 12'ada ona mülhak olarak 
bağlanacaktır, Balkanların bir mütemmimi, 
peyklerden biri olacaktır. Bu böyle olmuştur. 
Devlet dosyalarında, o zaman lıasbel vazife ifa 
ettiğim memleketten gönderdiğim malûmat mev
cuttur. Bu hususta müsaadenizle artık söyliye-
cek başka şeyim yoktur. 
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Sayılı arkadaşlarımız müzakereyi 'daha ge
niş tutarak Türkiye'nin siyasetinden de bahset
tiler. Ve bilhassa NATO ile münasebetimizden 
bahsettiler. Arkadaşlar, NATO'yıı bu memle
kette kuran memur bendenizim. 1952 senesine 
kadar da bunun bütün muhasebesini herkesle 
yapmaya hazırım. Bugün denildiği gibi değil
dir. Demekki bu NATO'mm bilinmez bir tara
fı vardır. Demekki, devairimiz ve halk efkârı 
bu hususta nakıs malûmatı haizdir. Bun un ka
bahatleri kimdedir? Hariciyemizde midir, Hü
kümette midir, yoksa birtakım yanlış malûmat 
ifşa edenlerde midir? 

Türk Ordusu NATO'mm emrinde değildir. 
Benim bildiğim, R 36 dokümandır, aklımda 
kaldığına göre. Türkiye NATO'ya kuvvet ver
miştir. Efendim, Türk kuvvetleri NATO'ya bağ
lıdır. Hayır NATO ya kuvvet olarak ne verdiyse 
odur, benim bildiğim. Ben Türk kuvvetini istedi
ğim zaman alır, kullanırım. Dediler ki, efendim, 
Türk generalleri NATO'mm generalleri filân 
rütbededir, terfi edemezler. Yok böyle bir şey. 
Niye bunları söylüyoruz, NATO'mm aleyhinde 
hava yaratıyoruz? Biz NATO'ya yalvararak-
tan girdik. NATO bizim için en güzel bir mü
eyyidedir, en güzel bir müdafaa sistemidir. Eğer 
işlemiyen bir tarafı varsa alırsın karşına mü-
kemmelen müzakere edersin, meseleyi halledersin. 
Ama NATO bana bir fenalık getirmiyor. Bu 
bir komplekstir, artık kendimizi bundan kur
taralım. 

Sonra, siyaseti hariciyemizde istiklâl yok
muş. Kim demiş efendim, istiklâl yokmuş diye?. 
Allah'ın günü insan bunu duydumu ister iste
mez isyan ediyor. Hariciyemizde istiklâl yok-
mıı? En müstakil en parlak, en iftihar edilecek 
bir siyasettir. Atatürk devrinden beri gelen 
bütün devlet adamlarının ve mesut bir hâdise 
olarak birbirine tevarüs eden Devlet adamları, 
bu Devleti kuran adamlar, nasıl olmuş da müs
takil siyaset yapmamışlar? Yalnız kaldığımız 
günler oldu, gırtlağımıza sarıldıkları zamanlar 
oldu, istiklâlimizin1 tehdit altında okluğu za
manlar oldu. Alman yardımı, Amerikan yar
dımı, İngiliz yardımı var mı idi? Hayır dedik. Her 
türlü tehlikeye karşı bu memleket ölmeyi bilen şe
refini müdaf a etmeyi bilen bir memlekettir. Ama 
biz şimdi ölmeyi istemiyoruz. Biz artık yaşamak 
istiyoruz, yaşamak için dostlarımızla mütte

fiklerimizle, yardımımızla hep mensübolduğu-
muz camiamız içinde yaşamak istiyoruz. Bu 
bakımdan da eğer yapılacak, tashih edilecek 
şeyler varsa mükemmelen tashih etmek kabil
dir. 

Bir de, uzun seneler benim de mensuboldu-
ğum, Hariciyeye ait söylenenler var. Hariciye 
iyi çalışır hariciye iyi çalışmaz. Efendim, ni
çin hâriciye başka Devlet devairinden daha aşağı 
olsun? Ben böyle telâkki etmiyorum. Bu arka
daşlarımızın muhakkak ki, diğer Devlet devai-
rindekilerden belki onlardan daha çok Devlet hiz
metine müsmir neticeler kaydettikleri varit
tir. Bu bakımdan kendilerine bir nevi iftira 
şeklinde yapılan şaibeden kendilerini tenzih 
etmek isterim. 

Arkadaşlarını, çok söylendi, ben tekrar et
mek istemiyorum. Benim istirhamım şudur. 
Bugün gerek Kıbrıs meselesinde olsun, ge
rek umumi siyaseti hariciyede olsun, Tür
kiye münhasıran ve yegâne kuvvetini kendi 
birliğinden ve kendi kuvvetinden alır. Bun
dan gayrı hiçbir kuvvet yoktur Türkiye'de. 
Binaenaleyh biz dost ve düşmana karşı göste
receğimiz birlik sayesindedir ki, önümüzde 
çok müşkül seneler de olduğunu kaydede
rek, bütün bu müşkülâtı bertaraf edebili
riz. Bugünkü görüşme hakikaten arz etti
ğim gibi memleketimizin parlâmento haya
tında iftiharla kaydedilecek bir şeydir. Artık 
parlömonter icaplar, partilerin birbirlerine 
tevcih ettikleri tenkidler ve muahezelerin de 
zannediyorum ki, verilen cevaplarla kâfi de
recede tatmin edilmiş olsun. Benim âcizane 
temennim, memleket' birlik halinde ve müsta
kil bir politika ile, takibetmekte olduğu po
litikanın devamı ile Atatürk'ün mirasına lâyık 
olarak hizmetimizi ifa edelim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Söz, Millî Birlik Grupu adına 

Sayın Yıldız'm. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
• YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan sayın 

arkadaşlar ve Hükümetin sayın üyeleri; gö
rüşlerimizi sunmadan evvel Grupumuzun 3 gün
lük görüşmelerin sonucunda edindiği intibaı 
ve kanaatleri özet olarak arz etmek isterim. 

Gerçekten önergemizde arzu ettiğimiz ve 
belirttiğimiz ve ilk konuşmamızda da tanımla-
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maya çalıştığımız, açıklamaya çalıştığımız amaç
lara yönelmiş şekilde görüşmelerin olumlu bir 
sonuca doğru geldiği kanaatindeyiz. Gerçekte 
bazan iç politikalara sapıldığı, bazan belki millî 
dâvanın verdiği heyecandan ötürü dozajın ka
çırıldığı anlar oldu. Fakat tümüyle arz etmek 
isteriz ki, görüşmeler olumlu, Senatodan bekle
nir şekilde tümüyle, genel yönüyle olgun şe
kilde cereyan etmiştir. Bunun için beni bağış
larsa arz edeyim, en güzel örneği de Sayın Dış
işleri Bakanıdır. Dün ilk konuşmasından sonra 
başlayıp, bugünkü konuşmasını dinleyince Sa
yın Bakandaki gelişme bizim Senatomuzdaki ge
lişmeden daha hızlı olmuştur. Bundan dolayı ken
disine teşekkürlerimizi arz ederini. Esasen ama
cımız da belirttiğimiz gibi böyle bir sonuca doğ
ru Senatonun gitmesi, Senatonun olgun görüş
lerinden Hükümetin hem uyarılması, hem de 
bundan sonra onlardan ışık alması idi. 

Bu arada konuyu biz sunduğumuz zaman ol
dukça geniş çerçevede sunma zorluğunu, ihtiya
cın duyduk. Politikamızın tümü ile Yüce Heye
tinizin huzurunda Hükümeti de bir tartışma, 
bir görüş alışverişi ortamı içinde politikasının 
söyliyebildiği kadarını söyleyip, söyliyemedikle-
rinl 'de Senatonun ve kamu oyunun beliren et
kileri ve özlemleri yönünde ilerletebilmesine 
yardım etmekti. 

Bu arada elbette bâzı tenkidlerde yine bulu
nacağız. Sayın Bakana bâzı tenkidlerde bulu
nursak, dün gerçekten yorgun kafalarımız, bi
raz da heyecanlı anımızda bizi dindirici konuş
malar yaptığından dolayı duyduğumuz teşek
kürleri gölgelemez. Evvelâ Sayın Çağlayangil 
bizi bağışlarsa, bir nokta ile başlıyoruz; bazan 
istediğini söylemek için Sayın Bakan, söyleme
diklerimizi kendi diliyle bize söyletip, konuş
masını buna dayandırarak konuştular. Sonra 
konuşmaların genel niteliği ile de bazan ilgisi 
olmıyan, bilmiyorum, bâzı deyimlerde, bâzı ser
zenişlerde bulundular. Kullanmadığımız sözleri, 
söylemediklerimizi söylemek alışkanlığının her 
halde uzun sürmiyeceği temennisiyle bu görüş
lerine kısaca değinmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, evvelâ Sayın Tevetoğ-
lu, bizim konuşmamızdan sonra görüşlerini be
lirttiler ki ben oradan başlıyacağım. Gerçekte 
Sayın Tevetoğlu'nun üslûbu, konuşmasında kul

landığı ifadeler yönünden tenkidimize ve yadır
gamamıza hedef olmadı. Elb etteki görüşlerimiz 
aynı olmıyacak bâzı noktalarda ayrıldık, ama 
Sayın ÇağlayangiTin başlangıçtaki konuşmasın
dan daha olumlu olduğunu, eğer Bakan bizi ba
ğışlarsa, söylemek istiyoruz. Bu arada bâzı yan
lışlıklar oldu. Hem Sayın Bakan, hem Sayın Te-
vetoğlu ve hem de Sayın Ertuğ da bu noktaya 
dokundular. Biz tenkidlerimizde gerekçenin 
açıklanmasında iki aylık hükümeti hedef alma
dık. Dış politikamızın tümünü tanımlamaya, ek
sikliklerini, düzeltilmesi, gereken yönlerini be
lirtmeye çalıştık. Ama Sayın Çağlayangil hep
sini üzerine aldı, götürü, bir cevap vermek ih
tiyacını duydu ki, bunların büyük bir kısmının 
onunla hiç ilgisi yoktu. Onun için belki biraz 
çelişiklikler buradan çıktı. Biz eğer A. P. sini ve 
Hükümetini ele alırsak yönelttiğimiz tenkidleri 
özetlemek isteriz. Bunlardan bir tanesi, bir iki 
yerde dedik ki, bâzı A. P. liler, A. P. demedik 
evvelâ, bâzı A. P. liler Londra ve Zürich And-
laşmalarmı benimsiyor. Benim sözlerimin A. P. 
liler diye A. P. sine yönelen kısmı sadece bun
dan ibarettir. 

2 nci, Sayın Başbakanın iki sözünü politika
mızda olumsuz etkiler yapar, diye ele aldık. 
Bunlardan bir tanesi, megaloideayı besliyen Yu
nanlıları küçümsiyen sözler. Yunanlıları biz de 
büyük görmüyoruz, biz de güçlü görmüyoruz. 
Yalnız bu iclea, bu ülke, bu ideoloji diyelim, bü
yüklerin koltuğunda bize çok zararlı oluyor ve 
tarih boyunca da zararlı oldu. Yalnız Yunanis
tan olsa bunu o kadar önemsemezdik. Ama bu 
iddiasını, bu ülküsünü birçok kimselere daha 
savundurarak en zayıf anlarımızı bulduğu za
man bizden bir parça bir şey koparmak için kul
landığı ve her nedense bâzı müttefiklerimize 
de sempatik gelen bir şekilde savunduğu bir id
dia olduğu için küçümsenmemesi gerektiğini 
evvelâ arz etmek istedik. 

Sonra Sayın Çağlayangil'i tenkid ettiğimiz 
kısımları tekrar özetlemek isteriz, bundan son
ra olmaması için evvelâ belirttik ki, Sayın Ba
kan giderken alınacak karara karşı bir önyar
gılı belirli bir durum içinde gidiyor anlamına 
gelen tenkidlerle gitti; bunu yanlış bulduk, de
dik. Küçükler, bundan almanlar, aleyhimizde 
her hileyi, her yalanı ve her oyunu çok iyi kul
lanmayı beceren Yunanlılar ve Kıbrıslılar bunu 
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kullanmak suretiyle istekli olanların da isteğmi 
azaltıcı yönde olumsuz etkisi olduğunu anlat
mak istedik. 

İkincisi, pazarlık yapmamalı idi, dedik. Ona 
döneceğiz ve Bakan bizi bağışlarsa orada kendi 
sözleriyle; tutanaktaki .sözleriyle kürsüdeki söz
lerinin de bir olmadığını tutanaktan arz etmek 
istiyeceğiz. 

Üçüncüsü; savunmada bâzı kusurlar oldu, 
dedik, gecikmeler oldu, dedik. Çok kere soğu
duktan sonra, bir iki gün sonra, aninde konu
şulmadığı için, aradan birkaç kişi konuştuktan 
sonra konuşulduğu için etkiler soğudu. Çirimi-
kos konuştu, Kipriyanu konuştu, başkaları ko
nuştu, sonra bize sıra gelince acaba bu niçin ko
nuşuyor diyecek kadar bazan ilgisiz davranış
lara sanırız ki, geç etki yapma yolunu seçti. 

Sonra, tenkid ettiğimiz bir husus, sonraları 
biraz daha değişti. Bundan memnunuz. Fakat 
ilk geldiği zaman Sayın Bakanın beyanını rad
yoda dinleyince bok başarılı bir şey olmuş, söy
lüyor. Ve birkaç defa tekrar edildi, bu. Hattâ 
bir kıyaslama oldu. Dörtlerin tasarısı ile bizim
kini Meclis kürsüsünden de kıyasladılar. Böyle 
olunca dedik, bu yanlıştır. Gerçekte çok kötü 
bir karardır bu. Bu bizini ağzımızdan asla övül-
memelidir. Sonra aleyhteki oylara Sayın Baka
nın gerekçesini de beğenmedik. Evvelâ bunu 
beğenmemekte de bir fayda bulamadık. Aleyh
teki oylara gerekçeyi biz bulmalı idik. Sonra en 
kötü kararı eskileriyle kıyaslama yollu bâzı üs
tünlükler çıkarma metodu da uygun değildir, 
dedik. Çünkü, o halde biz peşinen angaje olu
yoruz, bağlanıyoruz. Vaktiyle alınmış bir kara
rımız var. Siz de o kararı beğendiniz veya öv
dünüz. Kararı beğendik övdük. Şimdi de alman 
ona benziyor, diyeceklere gerekçedir, bu, dedik. 
Böyle şey söylenmemelidir. 

Esasen böyle de değil. Sonra işi bazan ne
denlerini anlıyamadığımız şekilde, Lozan'a ka
dar götürüp gerekçe bulundu. Şimdi bu nokta
da sanırım ki, arkadaşlarımızın çoğu bilir; Lo
zan iki yönden eleştirmelere uğradı. Bir yönü 
Kıbrıs'ın 1957 de Birleşmiş Milletlerde bu sta
tüye gidebilecek durumu kabul edilinceye kadar 
Türk Hükümeti dayanağını Lozan'dan alıyordu. 
Şimdi okumayayım maddeleri. Teknisyen oku
duğumuz maddelerden alıyordu sanıyorum, bu
nu daha iyi hatırlarlar. 

Sonra dendi ki, siz buna dayanarak hak id
dia ederseniz bu dostlarımız tarafından pek tu
tulur bir tez değildir. Sonra, doğrusu başkadır. 
Doğrusu, orada iki cemaat var, cemaatin hak
ları vardır diye. Doğru olan tez ilk defa 1957 
Assamblesinde bu şekilde kabul edilerek görüş
meler bundan sonra devam etti. Demek iste
rim ki, Lozan'a bir zamanlar, bu statüye daya
nak veren iyi bir maddesi var diye sarılınıp, 
sonra bu maddeye dayanarak bunun üzerin
deki haklarımız yoktur, diye savunulur. Bunun 
hiçbir faydası olmadığı gibi, Lozan ne şunun, 
ne bunundur arkadaşlarım. Lozan ne şu, ne de 
bu partinindir. Lozan Türkiye Devletini 19 Ma-
yıs'tan 23 Temmuz'a- getiren olayların sonucu
dur. Böyle olunca bunun kusurlarını arama ve
ya bunu küçümseme, kötüleme, şartlar içinde 
düşünürsek hem yersizdir, faydasızdır, hem de 
haksızlıktır. Onun için dedik ki, buraya dokun
mayalım, buradan gerekçe aramayalım. 

Sonra birşey de arz edeceğim; yine Sayın 
Bakan bizim bâzı cümlelerimizi başka yönde 
kullandılar. Belki geç saat olduğu için, belki de 
yorgun oldukları için oldu, bilmiyorum.. Ama 
onlara birer birer yapıcı yönde tekliflerimiz de 
olacak. Yine yapıcı yönde görüşlerimizi sunaca
ğız. 

Londra ve Zürich Andlaşmalarını yine bu
rada Sayın Tevetoğlu bizi bağışlarsa arz ede
yim; yine nerdense bir Övme ihtiyacını duydu. 
Evet, kötü miras demek, fenadır dediniz. Hal
buki biz diyoruz ki, Londra ve Zürich Andlaş-
maları, Sayın Bakan da hak ihya etti diye bun
lardan teselli aradı. İhya edilen hak kimin le
hine oldu ve ne şekilde kullanıldığını hele gör
dükten sonra, onları övmek değil tanımak, on
ları temel alarak bundan sonra görüşmeleri 
yapmak doğrudur. Burda beraberiz. Ama bun
lar çok mübarek şeylerdir her hakkı bize ver
di, diye bir tezi savunmamız dâvamıza hizmet 
etmez. Onun için Sayın Tevetoğlu bağışlarsa 
bizi, bunu söylemek isteriz. 

Sonra İngiliz'ler hazırladı değil, İngilizlerin 
işine beraber gelen bir tezdir, diye savunduk. 

Bir de Sayın Tevetoğlu, «Cumhuriyet Halk 
Partisinden niçin tatlı bir dille, bizden ise acı 
dille bahsettiniz, diye bir şey söylediler. Ve 
yalnız üçüncü Karma Hükümeti, onun politi
kasını övdünüz, diğerlerini beğenmediniz, Ev-
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velâ olaylar böyle geldi. Yani biliyorsunuz, 
Kıbrıs olayları üçüncü Karma Hükümet za
manında başlar ondan evvel değil, olaylardan 
sonraki politikayı tümüyle uygun bulduğumu
zu söyledik. Bunları tekrar edeceğiz. Sayın Çağ-
layangil dün akşam, o politikayı benimseyen, 
ama o şekilde söylemeyip de bizim görüşlerimiz 
halinde arz ettiklerimizi onun da benimsediğini 
gördük. Ve sanırız ki, Sayın Çağlayangilia 
görüşleri daha evvel burada pek fazla söylen
miyordu. Demek ki, üçüncü Karma Hükümetin 
politikasını Sayın Çağlayaııgil benimsediğine 
göre, bunda anlaştık. O politikayı biz o zaman 
görüştüğümüz de grupumuzun da benimsediği 
politika idi. Ve Başbakanla da o zaman görüş
tüğümüz de gerçekte geçen gün açıkladığımız 
zaman ki tenkidlerimizi yaptık ve kendisine 
de bizim görüşümüz, NATO ile bağlantımız, 
Amerika ile ilişkimiz, Yunanistan'la ilişkileri
miz, Rus'ya ile, tarafsız devletlerle ilişkileri
miz hususunda görüşlerimiz budur. Baktık ki, 
onun da görüşleri, bizden öğrendi diye bir id
diam da yok kendilerinin görüşlerinin de böyle ol
duğunu karşılıklı konuştuğumuz zaman gör
dük. Görüşlerimizde birlik var. Onun için onu 
beğendik. Yoksa burada, 1964 yılının sonunda 
bütçe tenkidieri sırasında da söyledik ki, en 
beğendiğimiz dış politika 1964 yılının dış poli
tikasıdır. Bunu söylediğimiz zaman içinde çok 
hükümetler geldi geçti. 

Şimdi teker teker sırasiyle sayın Dışişleri 
Bakanı ile biraz daha fazla karşılaşacağız. Onun 
için beni bağışlarsa aramızda zaten bâzı tartış
malar oluyor, dilimizde bile bu fark oluyor. Ben 
çok yeni Türkçe kullanıyorum. Sayın Bakan ise 
çok eski bir dil kullanıyor. Ama anlaşmakta 
sanırım çok sıkıntı çekmeyeceğiz. 3,5 yılı bizim 
sureti kafiyede ibra için bir çabamız yok. Öyle 
bir şey söylemedik. 1963 yılında buhranlar baş
layıncaya kadar yapılan eksikleri söyledik. 
Kendisi de katıldı ki; bu eksikler yapılırken iç 
buhranlarımızın da bunda etkisi oklu. 

Şimdi Kıbrıs politikasında çok eskiden ger
çekte başlıyan hatalar veya politikamızın tümü
nü ilgilendiren hatalar bu noktaya getirildi. Ve 
hepimiz bu noktada sanırım ki görüş birliğine 
vardık. 

Sayın Bakan bir iki noktada bizi çok te
reddütlere de sevk etti. Evvelâ müdahale konu

sunda. da; bir defa müdahaleyi savunmadık, 
kim söyledi dedi. Bir iki cümle sonra, müda
haleyi savundu, arkasından yine başka bir gö
rüşle, o halde bu müdahale de pek anlaşılama
dı, sanırım ki müdahalenin başlangıcında - bi
zim askerliğimizi de överek - niye yapılamadı
ğını söylediğinizi anlamadım dediler. Çünkü, 
başında yapılamazdı, dedik. Sonra Türk ordu
su daima bunu yapacak güçtedir, dedik, bunu 
anlamadım dediler. Bunu bilhassa belirtmek iste
rim, yanlış kanaate ulaşmamak için. 

Başda gerçekten Makarios olayları çıkardı
ğı zaman Türk Ordusu ona yakın bir yerde 
donanmasını, çıkarma araçlarını, kuvvetleri ha
zır bekletmiyordu. Bekleyemezdi, baskım bize 
haber vererek hazırlamamıştır. 

Onun için demek istedik ki, böyle bir za
manda bir çıkarma için günler lâzım; Kuvvet
lerin yığılması, gemilerin taşınması ulaştırma 
araçlarının, çıkarma araçlarının getirilmesi lâ
zımdır ki, bunlar günler alır. Birliğin hazır
lanması lâzım. O halde 21, 22, 25 Aralık günle
rinde böyle bir şey yapılamaz idi. Ondan son
raki husus, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin zama
nı kullanarak yaptığı hazırlığın sonucunu ifa
de eder. (A. P sıralarından, «Makarios'un be
yanları vardı» sesi) Biz Makarios'un beyanla-
riyle idare edilmiyoruz. Biz diyoruz ki, o za
man hazılığımız böyle idi. Fakat şimdi Türk 
Ordusu siyasi yönden alınacak her hangi bir 
kararı yürütebilecek durumdadır. Dünya ka
mu oyunca kabul edilmeden böyle bir şey ya
pılamaz, görüşünü savununca Sayın Çağlayaıı
gil, elbette o zaman bizim görüşümüzü biraz da
ha kuvvetlendirdi. Çünkü biz de dedik ki, 
dünya kamu oyu başlangıçta çok aleyhimizde 
idi. Uzun yıllar yapılan propogandalar sonun
da 1963 yılında dünya kamu oyu fazlaca aley
himizde idi. Şimdi şu konuda Sayın Bakana 
yardımı olur, veyahutta arkadaşlarımıza yar
dımı olur diye arz ediyorum, pazarlığı bizim 
tarafımızdan yapmanın fena etkilerini tutanak
lardan öğrendik. Yalnız burada, Sayın Çağ-
layangil beni bağışlarlarsa, burada okuduğu 
ile tutanaklar arasındaki farkı belirteyim. 14 
Aralık tarihli tutanağın 14 ncü sayfasından 
okuyorum : 

«Jamaika Delegesinin müşahhas ve yapıcı 
tekliflerine iştirak ederek», diyor Sayın Çağ-
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layangil, kim için yapıcı olduğunu bilmiyo
rum, ama böyle bir ifade ile başladı; «Türki
ye şimdi şurada, hiçbir zaman Ada'nm taksi
mine matuf bir politika takibetmiyeceğini be
yan etmeye hazırdır. Şu şartla, ki...» îşte pa
zarlık. Sayın arkadaşlarım, «Şu şartla ki» pa
zarlık demektir işte. Onu burada okumadı
lar onun için anlıyamadık. «Fakat,, şu şartla 
ki ; Yunanistan ve Kıbrıslı ramlarda aynı şe
kilde beyanda bulunarak Birleşmiş Milletler 
önünde ilelebet enosisten vazgeçtiklerini açık
lasınlar.» İşte dedi ki, biz tezimizi beklerken 
tez öne sürmezken Saym Bakan Jamaika 
Delegesinin yardımiyle «şu şartla ki» der de
mez ki, taksimden vazgeçmemiz için şartımız 
var. Yoksa biz de taksimciyiz, anlamına ge
len bir ifade kullndılar. Halbuki dediler ki. 
burada, hayır ben dedim ki, vazgeçtik böyle 
bir iddiamız yok, siz de bundan vazgeçin. 
siz de bunu söyleyin. Hayır, «Şu şartla ki» 
dediler. O bakımdan biz bunu hatalı gördük 
ve bu pazarlığın bizim tarafımızdan gelme
mesi doğrudur. Çünkü her iki tarafın bu ka
pısı kapanmıştır. 

Şimdi Amerika konusundaki görüşlerimizi 
biraz daha berraklaştırmak istiyoruz. Çünkü 
arkadaşlarım, üzerinde duruken; mektubun 
açıklanmasını istiyenler arkasında bunun aca
ba ne var, neden Amerika bu işte lehimizde 
oy verdi? Amerika düşmanlığı varken gibi 
sözler ile mektubu istemeye, Amerika'yı ten-
kid etmeye başka anlamlar verilmeye çalışıldı. 
Evvelâ şurasını açıkça belirteyim ki, biz Millî 
Birlik G-rupu olarak Johnson politikasının 
karşısındayız. Biz Millî Birlik Grupu olarak 
Johnson politikası ile Amerika'yı ayırıyoruz. 
Amerikan Devleti ile Amerikan Milletine karşı 
değil, Johnson iktidara geldikten sonra izle
diği politikanın aleyhindeyiz. O politika ki. 
hiçbir şüpheye yer bırakmıyacak şekilde 
Türk - Yunan münasebetleri kötüleştikten 
sonra açıkça enosisi savunduğunu hep biliyo
ruz. Silâh gönderdiğine göz yumduğunu hep 
biliyoruz. Bize gönderdiği mektuba benzer 
şekilde Yunanistan'ı baskıya almamıştır. Ver
diği mektubun mahiyeti bildiğimiz kada-
riyle öyle değildi; anlattık. Yine biliyoruz ki, 
Amerika - Yunanistan münasebetlerinde Yuna
nistan'ın tarafını tutmaya meyillidir, Johnsıon 
politikası olarak. Hattâ Johnson'u Wilson'a 

benzeterek de arz etmiştim. Amerika ile müna
sebetlerimizin iyi olmasında büyük fayda
mız olduğuna biz de katılıyoruz. Ama bunun 
faydasının Amerika'ya da daha az olmadığını 
sanırım onu da her halde biliyoruz. O halde bunda 
karışıklık var. Yalnız Amerika ile dostluğumuz bi
zim lehimize değil, Amerika'nın da lehine bir 
dostluk olmasa zaten hiç kimse böyle bir dost
luğu yaşatmazdı. O halde dostluğun kuvvet
lenmesi yolunda açıkça Amerikan politika
sına isterse şirket, isterse Johnson, isterse 
petrolcü, ne kararla olursa olsun, Türk ka
mu oyunda tepki yapanlarla, Amerikan Dev
letini Amerikan milletini beraber mütalâa et
mek açıkça gerçeği başka yönlerden izah et
mek olur ki, buna taraftar değiliz. 

Sonra Sayın Çağlayangil; «İşte lehte oy ve
renleri övdünüz, Amerika'yı niye övmediniz!» 
Evet biz Pakistan'ı ve İran'ı daima övdük ve 
övülmeye zaten hakları var. Arnavutluk; şah-ı 

san benim ve grupumuzun bu derecede bir görü
şü yoktu, Arnavutluk hakkında. Fakat olumlu 
oyunu gördük, Bakanlığın da açıklamasını gör
dük, Aleyhte de ondan evvel bir oyunu, bir hare
ketini görmediğimize göre, Arnavutluğun oyunu 
da beğendik, takdir etiik. Amerika'ya gelince: Sa
yın arkadaşlarım, kırk günahın muhasebesi 
bir saatte yapılamaz. O ana kadar o kadar 
yapmış bir tek lehimizde oy vermiş. Ee... Bitti 
hepsi.. Bu kadar saf değiliz ve politikaya da bu 
kadar çok aşırı iyi niyet yaramamalıdır. Sonra 
şu gerçeği de biliyoruz ki, Amerika çaba har
camış, şunu yapmış, bunu yapmış, ama tek kal
mış. Hiç kimse ilk kez Amerika'nın tuttuğu 
tezin arkasında oy kullanmamış. Acaba bunu 
biz mi yaptık? Amerikayı da böyle acınacak 
hale biz mi düşürdük? Bu noktada anlaşalım. 
Amerika şimdiye kadar Türk Yunan münase
betlerinde bu kadar kötü aleyhimizde bir politi
ka gütüğü halde, arada bir bayram şekeri ve
rir gibi bir oy verdi diye hepsi unutulmaz. İş
te anlaşamadığımız bir nokta budur. 

Diğer bir nokta da yine Sayın Bakan 4 Mart 
kararı üzerindeki görüşümüzü yerdiler, bunu 
son kararla bir tutmamızı yerdükleri gibi ara
da da bir söz ettiler, 4 Mart kararı ile bu son 
kararın aynı olduğunu söylemedim, fakat ben 
dinledim, 4 Mart kararı son Genel Kurul ka
rarının ağa babasıdır, dediler. Ağa babası ol-
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duktan sonra benzerliğini artık bize sormasın. 
Demek ki, onun yavrusu olarak karşımıza çık
tı Öyle ağa baya gibi birbirine benzemiyen ta
rafları çok fazla. Onu da belirttik. Bir tanesi; 
iki cemaati alıyor, bir tanesi andlaşmaları yü
rürlükte gösteriyor, bir tanesi açıkçası hiçbir 
surette karşı tarafın tezini ki, 4 Mayıs kararı bu, 
4 Mart kararında anlaşmalar vardır, 4 Mart kara
rında iki cemaat var, 4 Mart kararında Ma
karios'un reçetesi dâhil edilmiş değildir. Son 
karar ise bunun tersi. Cemaat yerine azınlık, 
andlaşmalardan söz edilmiyor ve Makarios'un 
reçetesi de olduğu gibi içine oturmuş. Böyle 
olunca bizi bağışlasınlar, bunların İkisini birbi
rine benzetmekte güçlük çektik. Ne türlü göz
lük taksak bunlara baksak birbirine benzemi
yorlar. Ama 4 Mart kararında da beğenmedi
ğimiz taraflar vardır. 

Sonra Sayın Oağlayangil dediler ki, bunu 
zamanın Başbakanı Sayın inönü övdü. Burada 
görüşlerimizin çoğunu kapsıyor, dedi ve öbür 
tarafa da hezimettir, dedi. İşte biz buna yan
lış bir diplomasi demiyoruz, uygun bir politi
ka uygun bir diplomatik metot diyoruz. Diyor 
ki, bize geldiği zaman her ne kadar böyle idiy
se, esas bu kararı bu hale sokan, Kipriyano'yu 
alkışlatan egemenlik, bağımsızlık tezleri ara
sında Kıbrıs Hükümetinin sonra kullanabilece
ği, lâfları 4 Mart kararı haline sokan Ameri
kan delegesi - onu Sayın Çağlayangil daiha iyi 
bilir - iyice alkışlandı. Demek ki, bu kararın 
arkasında ve bize de aman daha ileri gitmeyin, 
Rusya vetosunu kullanacak diyen bir Devlete, 
sizin yaptığınız bizi siyasi hezimete götürüyor, 
demek, her halde ondan sonraki politika iein 
söyliyecek lâf bulma en azından bu şekilde ha
reketi yapmasını önlemek gibi bir isabet var
dır. Ama bundan çok daha kötü bir kararı 
övmekse bunun tam tersi olur Onun için bizi 
bağışlarsa, politikasına ve bandan sonra ken
disinin, inşallah birçok defa savunacağı tezler
de, Millet Meclisinde, Senatoda şunu söyledim 
diye her halde kendi ağzından kendisine gerek
çe burada bâzı arkadaşların yaptığı gibi grup 
başkanı ile bakanı konuşturmak suretiyle ora
da da Tüılkiyc Parlâmentosunda konuşan Sa
yın Dışişleri Bakanı, burada konuşan Sayın 
Dışişleri Bakanı, diye başkalarına böyle karşı
lıklı gerekçe verdirmemesini temenni ediyoruz. 

Çünkü bunlar, bize gerekçe vermek için, ver
mesin, derken, gerekçe verilecek halde değil
dir, diyoruz. Böyle değildir, diyoruz; hiç kim
se bu gerekçeden yararlanamaz. Çünkü böyle 
bir şey yoktur. Hattâ şurada dün akşam bir 
söz kullandılar ki, bunu düzeltmelerini rica 
edeceğiz. Bunu, o kararı içişlerine karışmama 
hükmü diye, aldınız diye bir ifade kullandılar. 
Yani bu karara göre güya Makarios'un içişleri
ne karışmama hükmünü o kadar ihtiva ediyor
muş. O zaman Makarios'un istediği tezi savun
muş duruma düşer ki. Sayın Bakan, bizim mü
dahale hakkımızı önlüyor anlamına Sayın Ba
kan bunu yorumluyamaz. Anlaşmaları tanı
dıktan sonra anlaşmaların içindekiııi de ka
rar tanımıştır. O halde anlaşmaların gereğini 
kabul eden bir kararı Makarios sonra içişlerine 
karıştırılıyor şeklinde yermesine Sayın Bakan 
gerekçe vermemelidir. Bizim Bakanımız oldu
ğunuza göre gerçekte bize karşı dâvayı savu
nurken kendinize engel çıkarmamanız, bizim 
de yapıcı bir teklifimiz olacaktır. Kararı bizim 
de yapıcı bir teklifimiz olacaktır. Kararı bi
zim de yerdiğimizi söylediler; son G-eııel Kurul 
kararını. Ve ondan sonra hem yerdiniz; hem 
de bu kararın etkisi yoktur, dediniz, görülme
miş bir yenilgidir, dediniz, arkasından da bu 
kararı tanımıyacağız, tanımıyoruz, dediniz. 
Doğrudur. Söylediklerimiz böyledir ama, biz 
buradaki yenilgiyi Kıbrıs'ı kaybetme anlamı
na almadık; politikamızın yenilgisi, dedik. 117 
devletten yalnız 4 ünü yannmızda bırakan bir du
na almadık; politikamızın yenilgisi, dedik. 117 
devletten yalnız 4 ünü yanımızda bırakan bir du
rumu yarattığı, için bunu kötü yaptık. Yoksa 
haklarımızı almış, bundan sonra Kıbrıs'ı kay
betmişiz diye bir iddiada asla bulunmadık. Bu 
anlama gelmiyor, bu. Biz diyoruz ki, öyle bir 
durum oldu ki Birleşmiş Milletlerde bizim lehi
mize oy kullanan dört kişi kaldı. İşte bunu dış 
politikamız bakımından çok fena yorumlııyo-
ruz. Hattâ Sayın Bakan, geçen konuşmasında 
dinledim, gittiğimiz bölgelerde üç Devlet te
zimizi destekliycceğini söyledi. Sonra bakıyo
ruz o bölgeden üç devlet yok ortada. Demek 
ki, iyi niyet heyetindeyken bile, kendisine söz 
verdikleri, destdkliyeeeğiz dedikleri halde, bâ
zı kimseler yan yana oturdukları zaman destek
lememişler. (Sağdan «ne yapsın»1 sesleri) mü
saade buyurun, biz Bakan ne yapsın demiyo-
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ruz. Bütün kusur Bakanındır, demiyoruz. Bu 
kararı beğenmemek noktasındaki görüşlerimiz 
anlaşılsın, dış politikamızda Tasladığımız şu 
yenilginin düzeltilme çarelerini beraber düşü
nelim. Yoksa, Bakanı mahkemeye verelim, Ba
kan bu kararı böyle aldırdı, Ba'kan şöyle yap
saydı, bu kararı yüzde yüz lehimize çevirirdi, 
demiyoruz. Bir defa mantıki bir çelişmeye düş
müyoruz. Ama 'karar kötüdür, alman sonuç 
kötüdür, bunu düzeltmek çareleri nedir, diye 
görüşlerimizi de sunduk. Onun için lehte yo
rumlanmaması görüşünü savunuyoruz. 

Şimdi burada bir görüş daha oldu. Bunu yi
ne ilerideki görüşlerine yarar diye arz ediyo
ruz. Birleşmiş Milletler bir tarafın aleyhine ka
rar almaktan çekinirler, buyurdular. Ama bun
da çekinmediler. Yani bir tarafın aleyhine ka
rar alınmaz, alınmaması gerektir. Ama aldılar. 
Demek ki, o derecede politik bakımdan politi
kamıza kötü not verilmiştir. Ama efendim, hep-
si aleyhte değildi. Aleyhte olmıyanlar da, çe-
kinserler de aleyhte olacağını bile bile; çünkü 
siyasi komisyonda görüşülürken kim lehte, İdim 
aleyhte anlaşıldığına göre, çekinser oy kulla
nan, lehte ve aleyhte oy kullananlar, Türkiye'
nin tezinin aleyhine, Makaribs'un kafbul ettiği 
tezin çıkacağını bile bile oy verdiler. O halde 
Birleşmiş Milletlerin geleneğini bozduk. 

Birleşmiş Milletlerin geleneğini bozacak ka
dar kötü bir karar. Onun için, bunu da 'ben sa
nırım ki, Sayın Bakan bu şekilde övmesinler, 
temennimiz. 

Şu mektup işine de bir iki kelime ile dokun^ 
mak isteriz. Çünkü çok söylenildi, Sayın Bakan 
da buyurdular, mektubun savunucusu değiliz, 
buyurdular. Arkasında, söyleyse bunu açıkla
maya gönüllüyüz, diyecek gibi geldi bana. Son
ra da açılmasının bütünüyle karşısına dikildi
ler. Hattâ Saym Başkan bile, bunun karşısın
da, bağışlarlarsa bizi, arz edeceğim, eski baş
kanlara benzer şekilde önergelere muamele yap
tı. Bunu da Sayın Başkana hiç uygun görmedik. 
Çünkü Saym Başkana daha evvelce de özel ola
rak Başkanlığı iyi idare ettiği hususunu arz et
tim ve iyi bir başkanlık yapıyorsunuz, dedim. 

BAŞKAN — Saym Yıldız, Başkanlığın bu hu
sustaki tutumları zabıtlara geçmiştir. Onu ileride 
münakaşa etmek her zaman mümkün olacaktır. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Şimdi gerçekte bu işi iyi 
anlıyalım. Biz, mektubun yayınlanmasını isterken 
ne solcu, ne sağcı, ne orta yolcu filân değil, esa
sında bu mektubun Türk - Amerikan dostluğuna 
yardım edeceği inanciyle istedik. Türkiye'de bir 
yıl içerisinde gerçekte eskiden umulmıyacak şe
kilde tepkiler niye uyandı? 

Amerikan vatandaşı da bunu bilsin. Şu sözleri
mizle de yardım ediyoruz buna bir ölçüde ama, bil
sin ki, böyle bir mektup gönderince. o memleket 
daha yokken dünyada bir numaralı imparatorlu
ğun varisi olanlara bu mektup gönderilince bu 
milletin çocukları isyan eder Anlatmak istediği
miz budur. O bakımdan bize reva görülen bu 
şeklin hata olduğunu anlatmak istiyoruz. Ameri
kan Milleti, size karşı değil; Johnson'un bu mek
tubu ve bize karşı Türk - Yunan münasebetleri 
dolayısiyle izlediği politikanın karşısındayız. 
Bunu, mektubu iyi anlatacak; sonra, haysiyetli 
bir devlet buna karşı nasıl davranır, bunu da 
gösteren öbür mektup da bizi memnun etmiştir. 
Bütün partilerin bulunduğu toplantıda sanırım 
ki, Adalet Partisinden Halk Partisine kadar al
kışla mıy an yoktu. Öbüründen de üzülmiyen yok
tu. 

Madem biz alkışladık, biz üzüldük, neden mil
let aynı şeyi alkışlayıp, aynı şeye üzülmesin? Ne
den millet öğrenmesin? Biz öğrendik, iki meclis 
de öğrendi. Sanırım ki, burada da maksadı ne
dir acaiba, bunlar ne düşünüyorlar, bir oy ve
rirken buna gittiler, falan diye; şimdiye kadar 
çok başarılı sanılan taktiği bize karşı kullanan 
arkadaşlar, bizi bağışlarlarsa rica ediyorum, bu
nu bir daha kullanmasınlar. Bu mektubun al
tında ne var, diye soru sordu Sayın arkadaşımız 
Tevetoğlu. Arkasında bir şey var ki, bu kadar 
direniliyor, açıklanmasın diye biz de soru soru
yoruz, niye bu kadar direniyorsunuz, arkasında 
bir, şey mi var da açıklamıyorsunuz diye soru so
ruyoruz. 

Sonra bizim biraz görüşlerimiz hatalı imiş gi
bi, açılamaz diye bir görüş savunuldu buradan. 
Buna cevap vermek sorunluğunu duyduk. Açı
lamaz değil, arkadaşlar. Sanıyorum ki, söyledik
lerimizi haksız bulmak mümkün değildir. Açı
lır, haber verilir. Şimdiye kadar çok açıldı ve 
kimseye de, artık sana mektup yazamam ben, 
çünkü Türkiye'ye mektup göndermek demek, ga
zetelere bunu vermek demektir anlamına bu yo-
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rumlanamaz. Onun için, açılamaz, güven sarsı
lır, falan, açmak istemiyen görüşlerin savunma-
sıdır ki bu, buna fazla iltifat edilmesin. 

Sonra, üzerinde çok hassasiyetle durduğu
muz bir - iki noktaya yanlış anlam verdi, Sayın 
Bakan: Megaloidea gençlik idealidir filân, Yu
nanistan bunu böyle besliyor Böyle masum, böy
le yüce bir ideal değildir... 

Hiçbir memleket sanırım ki, kolay kolay 
komşuları aleyhinde böyle bir iddiayı dernekler 
halinde açıkça gazetelerde sağda - solda yaşatır, 
söyler onun için de, memleketinin en büyük şeh
rinde bunun derneklerini kurarak savunursa, 
öbür memleket buna seyirci kalmaz. Onun için 
Megaloidea öyle sanıldığı gibi, çok yumuşak bir 
şeydir, bu zavallı Yunanlılar çoluk çocuğa he
ves vermek, heyecan vermek için bu iddiayı sa
vunuyorlar... Yok öyle şey. Megaloideanm mahi
yetini biliyoruz, derneklerini Türkiye'nin en bü
yük şehrinde yaşatıyorlar. O halde öyle ona biz 
gerekçe vermiyelim, sonra gücü neymiş ki, bu 
iddiayı gerçekl eştirsin... Demin de arz ettik, gü
cü yok ama güçlülerin koltuğunda hep bizden 
birşeyler koparmaya çalışmıştır. Bizim de şikâ
yetimiz güçlülerdendir. 

Ondan değil. Kıbrıs'a çıkarmayı da arz et
tim. Bizim Kıbrıs'a her zaman çıkacak kuvveti
miz, Silâhlı kuvvetlerimizi çıkarabilecek duru
mumuz olmuştur, olacaktır. Bunu bir kıyaslama
ya tenezzül dahi etmeyiz, Yunanistan ve Kıb
rıs'ı... Ama bunu Sayın Oağlayangil'in ifadesiyle 
söyliyeyim; ağa babaları karşımızda. İşte o ağa 
babalardan şikâyetçiyiz. O ağa babaları da, biz bu
rada, bir tek oy verdiler, ah ne güzel bize karşı 
hareket ettiler, diye övmiyelim ki, bundan son
ra onlar da anlasınlar, bizim onların kötü hare
ketlerinden şikâyetçi olduğumuzu. 

Sonra, çok üzerinde durmamıza rağmen ger
çekte bir yönüyle bizim görüşlerimize katıldı Sa
yın Çağlayangil, bundan dolayı müteşekkiriz. 
Fakat tekrar söylemek isterim ki, New - York'tald 
cami ile patrikhaneyi bir günde dahi arka arka
ya insanın telâffuz edemiyeeeği kadar araların
da fark vardır. Değil onları bir cümlede konuş
mak Newyork'daki cami, nihayet orada birkaç 
müslümanm gidip namaz kıldığı, derneği olmı
yan, politikası olmıyan, hiçbir iddiası olmıyan 
bir cami. Patrikhane kendileri de buyurdular 
ki, bu derecededir. Onun için Patrikhane husu

sundaki görüşlerimize katılıyorlar Biz daha ile
ri giderek, 5 - 6 madde halinde yaptığımız tek
lifleri uygun olarak Patrikhane hakkında işlem 
yapılması taraftarıyız. Çünkü, biz Patrikhaneyi 
hemen atın, gitsin diye teklifte bulunmadık. Fa
kat dedik ki, esaslı iki nokta, Patrikhane politi
kası, budur, tarih boyunca böyledir, teşkilâtı bu
dur. 

Sayın Bakan, beklerim, söylesinler, 14 tane 
metropolit ve 4 piskopos nereyi temsil ediyor, 
patrikhaneye Hükümet soruyor mu? Neden bu 
komisyonların var, neden Cumhuriyet Senatosu 
gibi teşkilâtlanmışın, siyasi teşekkül müsün sen, 
maliye, dışişleri, panortoks'ün ne işi var sende? 

İşte bunları sorsun. O papaz okulu, politika 
okulu sanıyorum ki, Sorbondan daha yüksek 
tahsil veriyor. Makarios'u karşımıza çıkaran da 
böyle okul. Okul değil bu, İlahiyat Fakültesi gi
bi değil bu, Yüksek İslâm Enstitüsü gibi değil, 
bu. Tarih boyunca bunun durumu bellidir. Son
ra patrikhanenin bir sürü, liseler, orta okulları 
ilkokulları mevcut. Millî Eğitim Bakanlığı mı 
burası? Âdeta devlet gibi idare ediyor. Her şeyi 
var. Ama bir kısmını dernekle idare ediyor, bir 
kısmını konsoloslukla idare ediyor, bir kısmını 
basın bürosu ile idare ediyor. Bütün karşısında 
bir de Türk Ortodoks kilisesi vardır, diyoruz. 
Bu zat bütün varlığını vermiş, Türklükten ifti
har eder. Ama, dini ayrıdır. Ortodokstur, Hıris-

tiyandır. Ama Türklükte sizin kadar, benim ka
dar dâvamızı benimsediğini 40 yıldan beri is
pat etmiştir. 

Şimdi sorularımızdan aşağı yukarı bir kıs
mına dün, bir kısmına da bugün, cevap verdiler, 
fakat birisini nedense geçtiler, onu tekrarlıyaca-
ğız, ona da lütfen her hangi bir zamanda, sanı
rım ki, benden sonra söz aldıkları için belki ona 
da cevap verirler. Bu da Amerikan Elçisinin ha
reketi hakkında görüşlerini sorduk. Amerikan 
elçisi gerçekte Hükümeti meşgul duruma düşü
ren bir tutum içinde oldu. Sayın Bakanla gö
rüştüler, çıkar çıkmaz burada tartışmalarımız 
hakkında bildiklerimizin - ki, biliyoruz onları -
tersine veya en azından bizim söylediklerimizi e 
onun söylediklerinin çatışacağı şekilde beyanda 
bulundu. Bu, Hükümeti müşkül duruma soka
cak ve statüsüne de yakışmıyacak. Bu yönde Sa
yın Bakan bizi aydınlatırsa memnun oluruz. 
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Şimdi son kısmiyle özetliyorum; o bir şeyi 
de tespitten memnun olduğumuzu belirterek söy
lüyorum; gerçekte muhalefette ve iktidarda iken 
Adalet Partisinin sayın temsilcilerinden Kıbrıs 
hakkında özellikle müdahale ve Kıbrıs tezi hak
kında çok farklı görüşler duyduk; grup adına 
konuşmalardan. İktidara geldikten sonra da Sa
yın Başbakan ile Sayın Dışişleri Bakanının bir 
birlerine uymıyan, iyi eleştirilirse uymıyan gö
rüşlerini filân gördük. Ve muhalefette ne isti
yordu, iktidarda ne istiyordu, şimdi iktidarday
ken, hepsi birden ne istiyor, Hükümet ne isti
yor, parti ne istiyor, soruları kafamızda çengel-
leniyor ve bu durum nerede ise akortsuz bir ban
do gibi idi. Fakat Sayın Çağlayangil, memnun 
olduk, bu kürsüden beni bağışlarsa arz edeyim, 
bu akordun ilk provasını yaptı, iyi akord edil
mesini bundan sonra aynı şekilde hiç olmazsa ko
nuşulmasını temenni ederiz. Gerçekte biz, diplo
maside pazarlığı yapılacak konuların pazarlık 
öncesi açıklanmasına taraftar değiliz. Ama ge
nel amaçları ve ilkeleriyle bir politika formüle 
edilecek hale geldiği için sorumuzu yönelttik. 
Kamu oyu ciddî bir tutumla Hükümete destek 
sağlıyacağını, bizim de aynı desteğe katılacağı
mızı, görüşmelerin böyle ortaklaşa bir desteği 
sağlryacak şekilde, olgun şekilde cereyan ettiği
ni belirtmiştim. 

Teklifimiz ve düşüncemiz bu görüşmelerden, 
gerçekten birçok noktalarda Bakanla da anlaşa
bileceğimiz; biz de o görüşteyiz, biz de onu be
nimsiyoruz şeklinde ifade buyurdukları hususla
rın icraatta da aynı şekilde yürütülmesi ve bu ge
nel görüşmeyi açmamızdaki amacımızın bü
yük ölçüde gerçekleşmiş bulunmasını görmek bi
zi çok memnun edecektir. İşte Atatürkçü dış po
litika dediğimizin büyük kısmını da Sayın Ba
kan burada ifadelendirdiler. İşte bu tesbit etti
ğimiz olumlu sonuç görüşlerimizin yaklaşması 
ve kamu oyuna mal edilecek şekilde olgun bir 
sonuçla görüşlerimizin bittiği şu anda hepimizin 
müşterek bâzı görüşlerini ifade eder bir sonuç
la bitirmek istiyorum. Sanıyorum ki, hepimiz şu 
noktada anlaştık. Evvelâ, görüşmeler başarılı 
oldu. Hükümet baştan sona kadar bir gelişme 
içerisinde görüşmelere evvelâ gösterdiği tepkiye 
rağmen, sonraları yapıcı bir şekilde katıldı. Kıb
rıs dâvasında hep birlik olduğumuz meydana 
çıktı. Kıbrıs dâvasında Hükümeti tümüyle des
teklemek arzusunda olduğumuz da meydana çık

tı. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Ve bura
da tenkidlerimiz sadece Hükümetin daha iyi iş 
yapabilmesi için, yaptığı işte kusurları, kusur 
saydıklarımızı, belki kusur değil bâzı kusur say
dıklarımızı belirterek daha iyi sonuçlar alabil
mesine yardım etmekti. Ama Makarios'u da, Çi-
rimikos'u da, Amerika'sı da İngiltere'si de, Rus
ya'sı da herkes bilmelidir ki, Türkiye var olan 
Hükümetini millî Hükümet meşru^ Hükümet 
Parlâmentolardan güven oyu almış bütün parti
lerin millî dâvada destekliyecekleri, hele bu dâ
vada aramıza ayrılık, bölünme düşerek birbiri
mizi çelmeliyecek şekilde onlara gerekçe verece
ğimiz ümidini ebediyen kafasından silsin. Türk 
Milleti millî birlik içinde Hükümetinin kusurla
rını tenkid eder, ama Hükümetinin icraatını 'bü
tün gücü ile destekler. Bunda hiç kimsenin şüp
hesi olmaması gerektiği hususunu teyidederek, 
hepinizi saygı ile selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Kifayeti müzakere takririni oya arz 
edeceğim. KaJbulünden sonra Sayın Başbakan 
konuşacaşlardır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Müsaade ederseniz kısa
ca mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakam. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Muhterem, arkadaşla
rım, tekrar huzurunuza gelmek istemezdim, fa
kat pek kısa bir mâruzâtta bulunacağım. 

Sayın Yıldız'ı dikkatle dinledim, iki noktada 
üzüntülüyüm. Evvelâ müzakerelerin geldiği saf
hadan tekrar geriye dönüp birtakım hâdiseleri 
acaba yeniden bahis konusu etmekte, müzakere
lerin vardığı olumlu safhada lüzum ve fayda 
var mıydı noktasını ciddiyetle düşünüyorum. 

İkinci üzüntüm şahsıma aittir. Sayın Yıl
dız'm bahis buyurduğu hâdiseler evvelce tara
fımdan bütün açıklığı ile ifade edildi. Ve ben 
arkadaşlarımın nâçiz iltifatına mazhar oldum. 
Güzel konuştun, iyi anlattın dediler. Ama ma
alesef, hitabet hususunda kendime verdiğim nu
mara sıfır. O kadar açık söylediğim şeyler Sayın 
Yıldız'da hiçbir yer etmemiş Herkes ki, gayet 
mukni konuştun dediler - 45 yıllık hariciyeci Sa
yın Açıkalm dahi - jüridik konuştun, dâva mey
dana çıktı, dediler, Sayın Yıldız döndü, kellim 
kellim layenfağ aynı şeyleri tekrar ettiler. Ya-

— 593 — 



0. Senatosu B : 20 8 . 1 . 1966 0 : 2 
zık! Bütün tebriklere rağmen benim konuşma 
kabiliyetimin ne olduğu meydana çıktı. Bu üzün
tüye rağmen bir tek tesellim var, sayın arkadaş
larım. Sayın Yıldız'a anlatamadım, o onlamadı 
veya anlamaz göründü ama o teselli, efkârı 
umumiyenin ne demek istediğimi anladıklarıdır. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul edildiği takdirde 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel'e ve son söz 
de Sayın Esat Mahmut Karakurt'a verilecektir. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta Milletvekili) — Muhterem Başkan, Yüce 
Senatonun muhterem üyeleri, sözlerime başlar
ken hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Üç gün devam eden yorucu çalışmalar sonun
da ve gecenin bu saatinde huzurunuzu fazla iş
gal edecek değilim. Gerek Senato'da, gerekse Mil
let Meclisinde her konuşulmuş ve her sual ceva
bını bulmuştur. Bu itibarla ben konuşmamı bir 
münakaşa zeminine esas olarak yapacak değilim. 
Sadece bâzı hususları belirteceğim. 

Sahillerimizden 40 mil mesafede ve 120 bin 
Türk'ün yaşamakta olduğu Kıbrıs Adası üzerin
deki haklarımıza ve Adadaki soydaşlarımıza kar
şı girişilmiş tecavüzlerin adı olan, «Kıbrıs mese

lesi» Büyük Türk Milletinin ve onun Yüce Mec
lislerinin çok yakın ve çok içten alâkasına haklı 
olarak mazhar olagelmiştir. 

Meselenin 21 Aralık 1963 tarihine kadar olan 
safahatı, 21 Aralık 1963 te başlıyan ve bütün mil
letimizin kalbinde derin yaralar açan katliam 
hâdiseleri ve onu takibeden safahatı da yine bü
yük milletimizin ve Yüce Meclislerin malûmu
dur. 

Bu merhaleler sonunda bugünkü neticeye 
gelinmiştir. 

Ortada antlaşmalar ve bu antlaşmalar ile tes-
bit ve tescil edilmiş haklar vardır. Bu antlaşma
ların ihlâl edildiği ve bu ihlâller karşısında yine 
antlaşmalarda derpiş edilen garantilerin işletil-
mediği veya işletilemediği ve garantilerin işle-
memeye devam ettiği müddetçe de yeni ihlâlle
rin birbirini takibettiği de diğer bir vakıadır. 

Birleşmiş Milletlerin 4 Mart 1964 tarihli ka
rarını Kıbrıs Cumhuriyetine vücut veren antlaş
maları ihlâl eden Rum İdaresinin kendisini hü
kümran addetmesi şeklinde tefsir etmiş olması 
da ayrıca üzerinde durulmaya değer. Böylece 
meydana gelen durumun neticesinde Kıbrıs Ada
sı 7 - 8 mukavemet müstesna, fiilen Rumların iş
galine uğramış, cinayetler işlenmiş, hak ve hukuk 
çiğnenmiştir. Ada Rumlar tarafından tahkim 
edilmiş, külliyetli miktarda Rum ve Yunan as
kerleri ve türlü çeşitli silahlarla işgale hazır ha
le getirilmiştir. 

Esefle ifade edelim ki, Birleşmiş Milletler 
18 Aralık 1965 tarihli malûm tavsiye kararını da 
almış bulunmaktadır. Bütün bunların, Ada üze
rinde Türkiye'nin haklarını ve Ada'da yaşıyan 
soydaşlarımızın haklarını ortadan kaldırmaya 
hiçbir şekilde yetmiyeceğini beyan etmek iste
rim. (Alkışlar) Böylece Türk umumi efkârının 
«Her şey bitmiştir.» şeklinde bir intibaya götü
rülmesinin büyük bir hata olacağı hususunu 
ehemmiyetle ifade etmek isterim. 

Bir defa, Birleşmiş Milletler tavsiye kararı, 
Birleşmiş Milletler antlaşmasına, hak ve hukuka 
aykırıdır. Bu sebeple tatbik kabiliyeti yoktur 
Birleşmiş Milletlerin tescil edilmiş hakları alma
ya ve başkalarına vermeye salâhiyeti yoktur. 

Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hayat ve hakları 
ile Kıbrıs Adasında Türkiye'nin haklarının ko
runmasında Hükümetimiz kararlıdır. Bölge ve 
dünya sulhunu korumak için gösterilen sabrın 
bir sonu olduğunu herkesin bilmesi gerekir. 

Sayın Başkanlığa 
Genel görüşme münasebetiyle Senatomuzda 

3 günden beri cereyan eden konuşmalarda parti 
grupları ve topluluklar sözcüleri millî Kıbrıs 
dâvamızın ehemmiyeti ile mütenasip fikir ve gö
rüşler ishar etmişlerdir. Bu vesile ile bu olumlu 
görüşler gayesine de, halk efkârına da ulaşmış
tır. 

Millî birlik anlayışı içinde sonuçlanacak hu 
müzakerelerin Hükümetimizin icraatına da ışık 
tutacağı ve yardımcı olacağı inancındayız. Me
sele yeterli derecede aydınlanmıştır. Müzakere
nin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Manisa Tabiî üye 
Ferit Alpiskender Haydar Tunekanat 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergün 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen?.. Yok. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakan Sayın Süleyman Demirel, buyurun. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 
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Artık Kıbrıs meselesinin sulh yolu ile halli 
bizden çok bu meselede taraf olmuş diğer millet
lerin, mesuliyetindedir. Zira biz bu meselede hüs
nüniyetimizi göstermişizdir. Bu arada meselenin 
bu hale gelmesine sebep Yunanistan'ın büyük 
bir sorumluluk taşıdığını ifade etmek isterim. 

Yunanistan'ın türlü sebeplerle ve hayallerle 
girişmiş bulunduğu gayretler Türk - Yunan mü
nasebetlerini buhrana sürüklemiştir. Bu buhra
nın vahîm bir sonuca müncer olması, mesuliyeti 
hiçbir şekilde Türkiye'ye aidolamaz. Bu mesuli
yet Yunanistan'a aittir. 

Dostlarımızın, müttefiklerimizin, komşuları
mızın Türkiye'nin bu haklı dâvasına gösterecek
leri alâka veya alâkasızlık da, bu buhranın ne
ticelerini ve bundaki mesuliyetlerini tâyin ede
cektir. 

Kıbrıs meselesinin çözümü, Londra ve Zürih 
andlaşmalarma istinadetmekle bulunabilir. 

Meseleyi his ve heyecan atmosferi içinde de
ğil, soğukkanlılıkla, aklıselimle memleketimizin 
kısa ve uzun vadeli menfaatlerini nazarı itibara 
alarak hak ve hukuk prensipleri içinde düşünmek 
ve ona göre çözüm yolları, hal şekilleri aramak 
mecburiyetindeyiz. 

Kıbrıs meselesini Hükümetimiz dikkatle ta-
kibedecek Yüce Meclisleri her zaman malûmattar 
tutacaktır. Meselenin halli, veya herhangi bir 
safahatında alacağı vaziyet, milletçe karar verme
mizi icabettirecek bir durum gösterebilir. 

Böyle bir durumun icabına göre hareket olu
nacağından emin olmanızı istirham ederim. Şanlı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri milletçe kendilerine tevdi 
edilecek her vazifeyi, mazide olduğu gibi, şe
refle yapacak güçtedir. (Alkışlar.) 

Şimdi meselenin diğer bir safhasına doku
nacağım. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasm-
daki, çıkarılmasındaki sebeplerin başında, Tür
kiye'nin kendi iç meselelerine dönmüş, za'fa 
uğramış gibi görünmüş olmasının mütecavizle
re vermiş olduğu cüret ve cesaret gelmektedir. 
Kuvvetli ve mütenasip bir Türkiye'nin hiçbir 
hakkı zail olmaz. Milletçe, meclislerce, siyasi 
teşekküllerimizce bu meselede göstereceğimiz 
«beraberlik» meselenin kaderini tâyinde en mü
him âmillerden biri olacaktır. (Alkışlar.) 

Önümüzdeki günlerde, değerli basınımızın, 
yapıcı, aydınlatıcı, uyarıcı, fakat daima ağır
başlı, meseleyi güçleştirici olmaktan ziyade ko

laylaştırıcı istikametteki yardımlarına daima 
ihtiyacımız olacaktır. 

Kıbrıs meselesi, bir iç mesele değildir. Kıb
rıs meselesi bir dış meseledir. Bu meselenin çö
zümü milletçe hepimizi sevindirecek, yahut 
bunun için girişeceğimiz fedakârlık yine hepi
miz tarafından katlanılacaktır. 

Kıbrıs'ta Türk tarihine şanlı bir sayfa daha 
ilâve etmekte olan kahraman Kıbrıs'lı soydaş
larımızı saygı ile selâmlarım. 

Kıbrıs'lı soydaşlarımız, Türk tarihine, ec
datlarının şanına, şerefine lâyık hareket etmiş
ler ve etmekte berdevamdırlar. Türk olmanın 
gururunu bir defa daha hepimize tattırmışlar-
dır. Kendilerine şükran borçluyuz. (Alkışlar.) 

Üç gün devam eden bu genel görüşme Yü
ce Senatonun meseleleri incelemekteki mahare
tini ve yüksek vatanperverliğini, fikir gücünü 
bir defa daha ortaya koymuştur. 

Serd edilen fikir ve mütalâalar bu çetin dâ
vanın çözümünde bize yardımcı olacaktır. 

Yüce Senatonun muhterem üyelerine teşek
kürlerimi sunar, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Karakurt'un. 
Buyurun. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem arkadaşlar, 

Kıbrıs dâvasının bugüne kadar geçirdiği 
safhalar ve bu mevzu üzerinde gelip geçen hü
kümetler tarafından vukubulan tasarruflar, ge
rek Mecliste ve gerek şimdi de Senatoda uzun 
uzun münakaşa ve müzakere mevzuu oldu, tar
tışıldı. 

Kıbrıs'ta müdahale yapmalı mı idik, yapma
malı mı idik, yapıldığı takdirde Rusya ve Ame
rika buna müsaade edecek mi idi, etmiyecek mi 
idi? Hava bombardımanlarına devam etmeli mi 
idik, etmemeli mi idik? Birleşmiş Milletlerde 
«Siz enosisten vazgeçin, biz de taksimden vaz
geçeriz» demeli mi idik, dememeli mi idik?.. 
Anladık, kâfi!.. Kendi kendimize yaptığımız 
bu işin muhasebesi radyolarla ve gazetelerle 
harfiyen ve aynen efkârı umumiyeye nakledil
mek suretiyle vuzuha kavuşturuldu. Artık bu 
işin bugüne kadar cereyan eden safhalarından 
kimin daha çok tedbirli, kimin daha çok tedbir
siz, kimin daha basiretli, kimin daha basiret
siz, kimin daha cesaretli, kimin daha cesaretsiz 
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hareket ettiği hakkında Türk Milleti tam bir 
fikre salıiboldu. Anladı, karara vâsıl oldu. 

Yeter!.. Şöyle yapmalı idik, böyle yapmalı 
idik değil arkadaşlar, asıl mesele, bundan son
ra ne yapacağız, nasıl hareket edeceğiz, nasıl 
bir siyaset takibederek, bu büyük ve millî dâ
vayı arzu ettiğimiz neticeye bağlıyabiieceğiz!.. 
İste bütün bu müzakere, münakaşa ve mütalâa
larla halledeceğimiz mesele budur. Biz burada 
oturup, birbirimizi didikleyip yemektense, bizi 
didikleyip yemek istiyenlcrhı karşısına, kuvvet
le ve birlikle nasıl çıkacağımızı tâyin ve tesbit 
etmek asıl vazifemiz olmalıdır. Bu dâvayı ba
site irca edelim. Biz ne yaptık şimdiye kadar? 
Biz koalisyon ve Halk Partisi iktidarı olarak, 
bugüne kadar yani Adalet Partisi iktidara ge
linceye kadar Kıbrıs işinde takibettiğimiz dâ
va şu idi: 

Biz dedik ki, Kıbrıs Adası, bu Ada'nm üze
rinde oturan Enm'larla Türk'lere aittir. Dört
yüz küsur bin nüfusun 120 bini Türk, üçyüz 
bini Rum'dur. Binaenaleyh Rum'lar da, Türk'
ler de Ada'da azınlık ve çoğunluk iddiasında 
bulunamazlar. Çünkü bir yere 400 000 kişi sa-
hibolur da bu 400 bin kişinin dörtte bir mik
tarı ayrı bir cemaat olursa bu cemaatin Ada'-
daki hukuku azınlık değil, sahipliktir. Azınlık, 
meselâ İstanbul'daki Rum'larla Trakya'daki 
Türk'lerdir. 32 milyon Türk arasında 60 bin 
Rum, 8 milyon küsur Rum'un arasında 50 000 
Türk azınlıktır. Ama dörtyüz binin yüz bini 
azınlık değil sahipliktir. Binaenaleyh Ada bu 
iki sahip cemaat tarafından müştereken tesa-
hüboluıımalı ve idare edilmelidir. Hukuk ilmin
de bu sistemin ismi federasyondur. 

Federasyon zaten bugün Ada'da fiilen tees
süs etmiştir. Türk'lerle Rum'lar ayrı yerlerde 
oturmaya başlamışlardır. Ayrı otoriteleri, ayrı 
idari mekanizmaları, hattâ ayrı adlî mercileri 
vardır. Bu fiilî durumu hukukî bir hale geti
relim. Masa başına geçelim. Tatbik edilecek 
federasyon idaresinin şekil, şart ve hukukî va
sıflarını tâyin edelim, derler. 

İşte şimdiye kadar Kıbrıs işinde takibetti
ğimiz dâva bu idi ve bu dâvanın her türlü 
imkân ve şartlarından istifade ederek, Türkiye 
ile Yunanistan'ı silâhlı bir çatışmaya götürme
den bu işi bir neticeye bağlamak gayesini ta-
Idbcttik ve bu yüzden de yani dâvayı askerî bir 

müdahale ile bitiremediğimiz için cesaretsizlik, 
enerjiden mahrumiyet, hattâ korkaklıkla itham 
edildik. 

Niçin en son ihtimal ve imkânları dahi kıy
metlendirmeden bir silâhlı çatışmaya gitmedi
ğimizi Sayın Nüvit Yetkin arkadaşımız sara
hatle, katiyetle, iltibasa mahal kalmıyacak şe
kilde izah ve ifade etmiş bulunuyor. 

Simdi biilı assa müttefikimiz Amerika ile iyi 
dostluk münasebetleri kurmak istediğimiz Rus
ya'nın, böyle bir teşebbüse geçmemiz neticesin
de takibedecckleri hareket tarzlarının yalnız 
bizim için değil, belki bütün bir dünya sulhu 
için nasıl tehlikeli, birtakım korkunç ihtilâf
larla dolu ve sonu tamamen meçhul bir durum 
yaratacağını bir tarafa bırakarak, yalnız Tür
kiye ile Yunanistan'ın bugünkü durumunu ele 
almak istiyorum. 

Şu haritayı bir açınız ve bakınız. 
Türkiye bir taraftan tâ Kafkasya'dan Bo

ğaziçi'ne kadar Rusya ile, bir taraftan da Bul
garistan ile hemhuduttur. Bu iki memleket 
Slavdır ve komünist memleketlerdir. Yunanis
tan ise baştanbaşa, yalnız biz hariç bütün ko
münist memleketlerle komşudur. Bulgaristan, 
Yugoslavya, Arnavutluk. 

Gerek biz, gerek Yunanistan NATO üyeleri 
iki memleketimiz, NATO üyesi iki memleket 
demek, mukadderatlarını, hayat haklarını bir
leştirmiş iki memleket demektir. Yani açıkçası 
Balkanlar'dan gelecek her hangi bir Slav akı
nına Türk ve Yunan orduları müştereken gö
ğüs gereceklerdir. Müştereken göğüs germek 
için onbeş seneden beri de Türk ve Yunan kur
may heyetleri diğer müttefiklerimizle beraber 
müştereken çalışmışlar, birtakım müdafaa ter
tibatı almışlardır. Bugün şu dakikada dahi Yu
nanistan bir tecavüze uğradığı takdirde derhal 
Türk orduları harekete geçecek ve Yunan va
tanını koruyacaklardır. Bu ahden yapmaya 
mecbur olduğumuz bir ödevdir. Keza Yunanlı
lar da biz böyle bir tecavüze mâruz kaldığımız 
halde bizim yanımızda, bizimle beraber harb 
etmeye mecburdurlar. 

Balkan Yarımadasında slav olmıyan tek iki 
memleket Türkiye ve Yunanistan'dır. 

İşte bu zaruret karşısmdadır ki, iki akıllı 
adam Atatürk ve Venizelos bu iki memleketi 
dostça birbirine bağlamaktan başka çare ol
madığına karar vermiş ve maziyi bütün hâtıra-
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lan ve faciaları ile unutarak Yunanistan' ve 
Türkiye'yi ittifakların üstünde bir dostlukla 
birbirine yaklaştırmaya çalışmışlardır. Fakat 
çok yazık! Zaruretlerin yaşıyabilme imkânları -
nın doğurduğu bu teşebbüs sırf Yunanlıların 
hesapsızca, akılsızca hareketleri yüzünden bu
günkü müessif neticeyi doğurmuştur. 

Şimdi dersiniz ki, neden Ada'ya çıkmadınız 
o halde?.. Amerika'nın çıkmaya teşebbüs ettiği
miz zaman ATâkı olan fiilî müdahalelerini, Rus
ya'nın hareket tarzlarını bir tarafa bırakın, 
kolay mı idi yine çıkmaya karar vermek?.. 

Onbeş senedir müştereken müşterek bir düş
mana karşı hazırladığınız Ada'da değil, bizzat 
Yunan toprakları üzerindeki bütün uçuş tesis
lerini, üslerini, evvelâ havadan, sonra karadan 
en kısa zamanda mahvıı perişan edip bir top
rak yığını haline getireceksiniz ve ondan son
ra da bu akılsız dostunuzu düşmanlarının ko
laylıkla içeri girebileceği, duvarları yıkılmış, 
kaleleri çökmüş bir harabe halinde bırakacak
sınız. Sonra ne olacak iştihaları açılan ve ken
dilerine imkân sağlanmış olduğu zannına düşen 
komşular?.. Yunanistan'a nüfuz etmeye çalışa
caklar, Akdeniz'e inme teşebbüsleri yeniden 
başlıyarak, büyük devletler işe karışacak, ihti
lâflar olacak ve nihayet yalnız bizim için değil, 
bütün dünya için akıbeti meçhul korkunç bir 
macera bütün debşetiyle hükmünü icra etmeye 
bağlıyacaktı... 

Enerjik değilmişiz, cesaretimiz yokmuş da, 
onun için müdahale hakkımızı kullanmamışız!.. 

Kim cesaretsizmiş, kim enerjik değilmiş? 
İnönü mü? İnönü mü Yunan'lılardan kork
muş?.. 

İnönü memleketin bütün kaleleri, bütün is
tihkâmları zaptedilmiş, silâhları elinden alın
mış, orduları dağılmış, düşman vatanın hârimi 
ismetine girmiş bir Türkiye'de, bir anda teşek
kül eden Türk ordularının, Garp Cephesi Ku
mandanı olarak başına geçip onu şimdi cesaret
sizlikle itham edenler mahallelerde birdirbir 
atlayıp, çelik çomak oynarlarken, o Yunan or
dusunu, şöyle bir gırtlağından yakalayıp sü-
rükliye sürükliye tâ İzmir'e kadar götürmüş ve 
oradan da denize dökerek Türk Milletinin ma
kûs talihini yenmiş adamdır. O mu korkmuş da 
Yunan ordusundan Kıbrıs'a müdahale etme
miş?.. 

Her şey unutulur ama arkadaşlar, tarihin 
kaydettiği hakikatler unutulmaz. Hâdiselere 
eğilirken, hâdiseleri değerlendirmesini, insaf öl
çülerini kullanmasını bilmeliyiz. 

Biz müdahale hakkımızı beceriksizliğimizden 
değil, bizim yüzümüzden dünyanın bir badire
ye girmesinden çekindiğimiz için yapmadık. 
Eğer aklımızı kullanarak, bugüne kadar çizme
lerimizi ayağımıza geçirmedik ise bundan do
layı tevbih değil, takdir edilmemiz lâzımgelir. 
Bu suretle yalnız Yunanistan'ı değil, dünyayı 
akıbeti meçhul büyük bir maceradan kurtardı
ğımız için!.. 

Şimdi söylersiniz söylersiniz, o halde neden 
Kıbrıs'ı bombardımana karar verdikten sonra 
uçaklarımızı geri çektiniz ve bu bombardımana 
hiç olmazsa bir hafta daha devam etmediniz, 
dersiniz! Cevabını Sayın Nüvit Yetkin verdi, 
eğer iki saat daha devam etseydik, Yunan uçak
ları ile vuruşmaya başlıyacak ve biımetice Yu
nanistan'la harbe girmiş olacaktık. Bırakın 
haydi bu tehlikeyi de, yani ne olurdu sanki de
vam etseydik beyler, ne netice alınırdı ? 

Muhterem arkadaşlarını, dünyanın bugün 
en kudretli, en büyük memleketi Amerika, dün
yanın en küçük, en kudretsiz memleketi Viet
nam'ı bir seneden beridir her gün beşyüz ilâ 
bin uçakla havadan bombardıman edip, Tanrı
nın günü milyonlarca ton ağırlığında korkunç 
bir cehennemi, bu memleketin toprakları üzeri
ne indirdiği halde, uçaklar sahadan çekilir çe
kilmez, o küçücük boylu, sarı yüzlü, ayakları 
çıplak Vietnamlılar, karınca sürüsü gibi yer
den toprağın üzerine çıkıp, giden Amerikan 
uçaklarına arkasından mendil sallıyorlar. 

Havadan bombardıman sadece bir hazırlık
tır. Neticeyi bugünkü teknik medeniyete rağ
men anlaşılıyor ki, yine süngü halletmektedir. 
Türk kuvvetlerini Kıbrıs toprakları üzerine çı
karıp, Mehmetçiğin süngüsünü yere saplamadı
nız mı, sadece uçaklarla bir lıarb kazanmanın 
mümkün olamıyacağım Vietnam hâdiseleri gös
termiştir. 

Ancak her şeyin, her hareketin tahammül 
edilebilecek bir sınırı, bir hududu vardır. Hiç
bir hâdise, hiçbir beşerî ve içtimai vakıa hu
dutsuz değildir. Fenalığa, kötü niyete karşı 
bir raddeye kadar dayanabilirsiniz, son damla 
taştı mı, işte o zaman aklıselim verini hislere 
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ve heyecanlara terk eder ve o zaman da artık 
hiçbir şart ve tehlike düşünülmiyerek, her ol-
mıyacak şey olur ve her olacak şey olmıyabilir. 
Kıyamet kopar. 

Muhterem arkadaşlarım, şu hususu açıkça 
ve teessüf hislerimi de katarak arz etmek is
terim ki, bizim iktidarımızın, yukarıda saydı
ğımız bu sebeplere istinaden Yunanistan'a kar
şı gösterdiği iyi niyeti, iyi niyet değil uluvvü-
cenabı, maatteessüf Yunanistan anlamamıştır. 
Bunu sarahatle itiraf etmek mecburiyetindeyiz. 

Biz burada, bütün tahammül hudutlarını 
aşarak, şımartılmış bir zengin çocuğu gibi ne 
istediğini, ne yaptığını bilmiyen, habire oradan 
oraya saldıran müttefikimiz Yunanistan'ı, bir 
felâketten kurtarmak, onu doğru yola sevk et
mek için elimizden gelen gayreti sarf ederken 
eski Yunan Başvekili Papandreu Selanik'te ba
kın ne diyordu: 

«Enosisten sonra Kıbrıs, Doğuya doğru Bü
yük İskender'in yoluna devam edecektir. Bu
nu ne Yunanistan, ne Kıbrıs tek başına yapa
bilir. Bu ancak birleşme halinde mümkün ola
caktır ve Kıbrıs'ı elenizmin Doğuya yönetilmiş 
bir hareket noktası haline getirecektir!» Ken
dilerine bu derece uluvvücenaplık göstermiş bir 
memlekete karşı, bir başvekilin bunu söyliye-
bilmesi için, o başvekilin aklî muvazeneye sa
hip bir insan olduğuna inanmaya imkân var 
mı? 

Kıbrıs'ı alacaklar, Kıbrıs bir basamak vazi
fesi görecek ve Yunanistan bu basamaktan 
Anadolu'ya atlıyarak, İskender'in yolunu ta
kip ile büyük Yunanistan'ı kuracak!.. 

Behey! gafil, Kıbrıs'a ne hacet!.. Bir zaman
lar sizi Birinci Büyük Harbin dünyadaki muzaf
fer orduları aldılar turist gibi getirip tâ An
kara'nın önüne bıraktılar da ne oldu sanki?.. 
Ne netice aldınız? Gelenlerinizin geldikleri yer
lerde bıraktıkları insan cesetleri bolluğundan 
o yerlerde şimdi orman mmtakaları teşekkül 
etti. Hâlâ mı kendinize Anadolu'ya atlıyacak 
bir basamak yeri arıyorsunuz?.. 

Yunan Anayasasının ikinci maddesi şöyle
dir. Kostantinoplu'daki «dinimiz, rabbimiz Isa-
nm dinidir. Bunun mümessili Konstantinoplu'-
daki patriktir patrik bizim ruhan, manen bağlı 
olduğumuz bir makamdır ismi ve mekânı asla 
tebdil edilemez!» 

Yunanlı dostlarımıza şunu hatırlatmak iste
rim. Biz din ve dünya islerini birbirinden ayır
mak ve dinin siyasete alet edilmesini önlemek 
ve medeni bir memleket haysiyeti ile yaşamak 
için dünya üzerindeki G00 milyon müslümamn 
ruhanî reisi halifeyi bir akşam trene koyup hu
dutlarımızdan dışarı çıkarıverdik. Anayasamız
da ismi ve mekânı asla tebdil edilemiyeeeğini 
söylediğiniz ve burada sizin için nasıl çalıştığını 
en ince teferruatına kadar bildiğimiz 
muhterem patriklinizin bir gece trenle 
Meric'in öbür tarafına bırakmakta müş
külâta mâruz kalacağımızı veyahut dünyanın 
bu yüzden ayaklanacağını mı zannediyorsunuz 
ki, anayasanıza bunun ilelebet İstanbul'da ka
lacağını koyuyorsunuz. 

Dünya Ortodoks metropolitlerinin seçtiği bir 
papazın bir islam memleketinde, Türkiye'de ne 
işi vardır rica ederim !. 

Biz iktidar olarak işle bütün bunlara rağ
men, bütün tahammül hudutlarını asarak, yine 
aramızdaki münasebeti bozmıyalım diye, bu 
acaip reis ruhaniyi, bu esrarengiz papazı, İs
tanbul'da devletin müsellah kuvvtleri ile hima
ye ve muhafaza etmekte devanı ederken, tam 
Kıbrıs işini Birleşmiş Milletlerde görüşeceği
miz sırada o papaz, dünya katoliklerinin ve 
Papanın müzaheretini temin ve bu suretle Kıb
rıs işinde bütün hıııstıyan alemini, Yunanista-
nın yaşına getirmek ınaksadiyle, ortodoks kili
seleri ile Vatikan arasındaki 1 500 senelik ih
tilafın halline uğraşmakla meşguldü. Bizi bü
tün bunları bilmiyor, takibetıııiyor mu zanne
diyorsunuz ! Şimdi fırsat zuhur etmişken bu 
kürsüden Türk Milletinin bir mümessili, olarak, 
hâlâ bu Kıbrıs işinin bir harble değil bir sulh 
yolu ile halledilebileceğine inanmış bir insan -
olarak, bugün Yunanistanı idare eden politika
cılara buradan hitabetmek istiyorum. Sözlerim
de asla bir tehdit ve korkutma gayesi arama
yınız. Sözlerimi sadece acı fakat hakikatleri 
söylemek istiyen bir dostun ikazı olarak kabul 
etmenizi rica ederim. 

Türkiye'de iki ay evvel bir iktidar değişik
liği oldu. Bugün Türk parlâmentosunun orta
lama yaş haddi kırkın civarındadır. Atatürk ve 
İnönü Venizelos'la bu Türk - Yunan dostluğunu 
kurduğu sıralarda bugün Türkiye'nin Başvekili 
olan adam, muhterem validesi tarafından kun
daklanmış Güne] alsın diye araba ile parklarda 
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dolaştırılıyordu. Temkin, sabır, tahammül, tec- • 
rübe biraz da sırtında seneler taşıyan, saçla
rına ak düşmüş ihtiyarların vasıflarmdandır bu
nu siz de bilirsiniz, bütün dünyada gayet iyi bi
lir ki, Türkiye'nin bugün sahibolduğu ordu, 
gerek maddi, gerek manevi bakımdan yalnız 
Avrupanm değil bütün dünyanın en kuvvetli 
ordularından biridir. 

Grivas gelirlerse Kıbrıs sahillerinde boğu
lacaklardır diyor. Tanrıdan oraya asker gibi 
değil, dost gibi gelmemizi temenni ederim. Yal
nız samimiyetle inanınız bana asker gibi gelir
sek eğer Sayın Grivas, intihar etmek üzere de
nize atladığı zaman boğulmaya vakit, fırsat ve 
imkân dahi bulamıyacaktır. Ne siz ne biz, Hü
kümet olarak Kıbrıs dâvasından feragat edeme
yiz. Artık her iki memleketin efkârı umumiyesi o 
şekilde hazırlanmıştır ki, feragati kabul edecek 
bir Hükümet her iki memlekette de iktidarda 
kalamaz. O halde yapacak tek iş Kıbrıs'ta bu
günkü fiilî durumu, hukukî bir durum haline 
getirmekten ibarettir. Zaten Türklerle Rumlar 
ayrı bölgelerde oturmaya, ayrı cemaatler ha
linde yaşamaya başlamışlar ve alışmışlar. Bir 
federasyon yapmak, bu fiilî durumu kâğıda 
nakletmek ve adayı bu iki cemaatin malı sayan 
müştereken bir idareye sahip kılmak en doğru. 
en kestirme yol ve hareket olacaktır. Cemaat
ler kendilerini, kendileri idare ederler, müşte
rek ve üstün bir meclis kurulur. Bu mecliste 
memleketin âli meselelerini müzakere ile kara
ra bağlar. Bunun başka çıkar yolu yoktur. 

Enosis bir hayaldir. Megaloidea felakettir. 
Ben de Sayın Amil Artus gibi önümüzdeki ay
lardan endişe duymakta olduğumu da saklamak 
istemem. Mart'ta Türk birliği değişecektir. Bir
leşmiş Milletler kuvvetlerinin çekilmesi ihtimali 
vardır. Makariyosun Kıbrıs Meclisini toplayıp 
bir gece bir emrivaki ile Yunanistan'a iltihak 
ettiğini ilân etmesi ihtimali düşünülebilir. Ya
hut fırsattan bilistifade Ada Türklerini yıldır
mak için yeni bir tecavüz hazırlatabilir. 

Bütün bunlar sureti kafiyede bilinmelidir ki 
artık bir Türk ve Yunan harbi demektir. Ve bu 
harb hangi şartlarla olursa olsun ne Amerika, 
ne liusya, ne de İngiltere tarafından durdu
rulamaz. Bunun böyle olduğunu ve böyle ola
bileceğini Hükümet sarahatle ve katiyetle ve res

mî bir deklerasyonla dünya efkârı umumiyesi-
ne bildirmelidir. 

Yunanistan'ı idare eden dostlara bilhassa 
dostça şunu tavsiye etmek isterim : Bugün bu 
durum hâsıl olduktan sonra Yunan Hükümeti 
için Makarios'un dizginlerini eline almak, Yu
nan vatanına karşı, Yunan Hükümetinin vata
ni bir borcudur. İş işten geçmemelidir. 

Sözlerimi bitirmeden evvel şu ciheti de ehem
miyetle, katiyetle ve kuvvetle Yunanistan'ı ida
re eden dostlarımın dikkat nazarlarına vaz'et
mek isterim. 

Bizim iç durumumuz, bilhassa demokrasi sa
hasında, partilerarası yaptığımız mücadeleler, 
Parlâmento münakaşalarımız, kavgalarımız asla 
Yunanistan'ı ve Makarios'u cesarete sevk edecek, 
ümide düşürecek, teşvik edecek bir unsur olarak 
kabul edilmemelidir. Biz dünya milletleri için
de itibarı yüksek, haysiyetli, gururlu, sözü
ne ve kuvvetine inanılır hür bir millet, hakiki 
Avrupalı bir camia olarak yükselmemiz, toplan
mamız, kalkınmamız için bir mücadele yapıyo
ruz. Bu mücadele tamamen kardeşçe bir müca
dele, bir aile çatışması, bir müşterek yükselme, 
büyülme kavgasıdır. 

İyi bilmelidir ki, et tırnaktan nasıl ayrıl-
mazsa bir zaruret anında biz birbirimizden öyle 
ayrılmayız! 

Hangi Hükümet iktidarda olursa olsun, han
gi şartlar mevcut bulunursa bulunsun, bir gün 
trampetler vurmaya başlar, borazanlar ötme
ye koyulursa, bir anda birleşir, bir anda demir 
bir yumruk haline gelir ve bir anda korkunç 
bir kudret heybetiyle, karşımıza çıkacakların 
karşısına dikiliriz. 

Tekrar ediyorum ve zannediyorum ki, bu
günkü iktidarın da noktai nazarını ifade ede
rek beyan ediyorum, biz müttefikimiz Yunanis
tan'la harb etmek istemiyoruz, Kıbrıs dâvasının 
masa başında halledilebileceğine hâlâ inancı
mız var. Ama bu imkân temin edilemiyecek. 
Korkunç bir emrivaki ile karşı karşıya bırakıla
cak olursak, döğüşmemiz mukadderdir. Harb 
olacaktır o zaman! Harb olacaksa elbette ki Tür
kiye de bu harbden zarar görecektir. Türkiye 
zarar görecek ama, Yunanistan hâkile yeksan 
olacak, mahvolacaktır, (Sürekli alkışlar) 
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G. Senatosu B : 29 8 . 1 . 1966 

BAŞKAN — Kıbrıs genel görüşmesi dol ay ı-
siyle 49 sayın üye söz almış, 16 sayın üye gö
rüşmüş, müzakereler'aralıksız 15 saat devam 
etmiş ve görüşme mhavete ermiştir. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. 
11 . 1 . 1966 Salı günü saat 15 tc toplan

mak üzere Birleşimi kapatırım. 
Kapanma saati : 22,05 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

29 NCU BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1966 Cumartesi 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKINCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B . BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




