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t — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Kıbrıs ihtilâfı mevzuunda Türkiye, Yuna

nistan ve İngiltere ile adadaki Türk ve Bum Ce
maatleri temsilcileri arasında Londra'da imza
lanan Anlaşmalarda Hükümetin takibettiği po
litikanın Büyük Millet Meclisinin tasvibine su
nulmak üzere bu hususa ait dokümanların gön
derildiğine dair Başvekâlet tezkeresi ve ilişik 
esbabı mucibe okundu. 

Anlaşmaya ait metinlerin tetkikine imkân 
verilmek üzere müzakerenin Çarşamba gününe 

tehirine dair verilmiş olan takrirlere Hükümet 
de iştirak ettiğinden, 

4 . I I I . 1959 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Beis 
îçel Mebusu 

Refik Koraltan 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attülâ Konuk 

Kâtip 
Samsun Mebusa 

Abdullah Keleşoğlu 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklif 
Bursa Mebusu Mazlum Kayalar*ın, Gelir Ver

gisi Kanununun 18 nci maddesinin tadili hakkın
da kanun teklifi (2/304) (Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

Mazbatalar 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1956 büt

çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Beisliği tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniver
sitesi 1956 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyi
hası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/106, 1/238) (Buznameye) 

2. — Karayolları Umum Müdürlüğünün 

1956 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Mu 
hasebat Beisliği tezkeresi ile Karayolları Umum 
Müdürlüğünün 1956 bütçe yılı Hesabı Katî ka
nunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatası (3/234, 1/199) (Buznameye) 

3 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Beisliği tezkeresi ile Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1956 
malî yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Diva
nı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/98,1/230) 
(Buznameye) 
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B I R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REÎS — Refik Koraltan 
KÂTİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Giresun mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
REÎS Ekseriyet vardır, celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

2. — Ktbris mevzuunda Hükümetin takibet-
tiği politikanın tasvibi lıakkında Başvekalet tez
keresi (3/375) 

REÎS — Hükümetçe verilen karar ve 2 Mart 
1959 Pazartesi günü izhar buyurulan arzu üze
rine Kıbrıs meselesinde Hükümetçe takibedilen 
hattı hareket, ve alman neticeler hakkında ve
rilmiş bir takrir vardır, şimdi onu okutuyorum. 
Kabul buyurulursa umumi müzakeresine geçece
ğiz. 

Yüksek Reisliğe 
Kıbrıs meselesini görüşmek üzere müzakere 

açılmasına karar verilmesini arz ve teklif «ede
riz. 

Yozgad Mebusu Denizli Mebusu 
Atıf Benderlioğlu Baha Akşit 

Bursa Mebusu 
Mazlum Kayalar 

REÎS — Yine Yüksek Heyetinizce malûm ol
duğu üzere Hükümet de bu takrire iştirak etmiş 
bulunuyorlar. Bu takriri yüksek reylerinize arz 
ediyorum :, Kabul edenler... Etmiyenler... itti
fakla kabul edilmiştir. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Söz alanla-
nn isimlerini okur musunuz. 

'REÎS — Şimdi söz alanların isimlerini oku
yacağım. 

Bu isimlerini okuyacağım arkadaşlar kendi 
mütalâaları olmak üzere söz söyliyeceklerini bil
dirmiş olanlardır. Listeyi okuyoruz : 

Kasım Gülek (Adana), Basri Aktaş (Kasta
monu), Necati îlter (Sivas), Bahadır Dülger 

(Gazianteb), Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara), Ha
lûk Timurtaş (Balıkesir), Fethi Çelikbaş (Bur
dur), Zeki Erataman (Tekirdağ), Turhan Fey-
zioğlu (Sivas), Hamdi Ragıp Atademir (Konya), 
Bülent Ecevit (Ankara), Hikmet Bayur (Mani
sa), Hamza Eroğlu (Adana), Osman Kapani (İz
mir), Nüvit Yetkin (Malatya), Rüknettin.Na-
suhioğlu (Edirne), Kemal Satır (Adana), Os
man Turan (Trabzon), Sabri Dilek (Trabzon), 
Nazmi Ataç (İstanbul), Burhan Belge (MuğL), 
Himmet ölçmen (Konya). 

Şimdi yeniden söz istiyen arkadaşlarımızın 
isimlerini tesbit ediyoruz : Nusret Kirişcioğlu 
(Sakarya), Osman Bölükbaşı (Kırşehir), izzet 
Akçal (Rize), Sezai Aktağ (Manisa). 

İsmet İnönü, Grup adına buyurun. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İSMET 

İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlarım, 
Kıbrıs ihtilâfının halli için hazırlanan vesika
ları tetkik ettik. 

Bu vesikalar, şimdiye kadar tarafların taki-
bettikleri tezleri terk ederek yeni »bir esası ta-
kibetmeleri neticesinde meydana gelmiştir. Bi
lindiği gibi, Kıbrıslılar arasında ve Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki dâva, son zamanlarda öz 
ve kesin çehresini şu şekilde göstermişti : Kıb
rıs ihtilâlcileri ve Yunanistan Devleti, kâh 
«Self-Determination» veya «Auto-Disposition» 
veyahut 'bağımsızlık talebi şeklinde dolayısîyle, 
kâh İngilizlerin kayıtsız şartsız çıkmasını isti
yen bir müstemleke kavgası şeklinde doğrudan 
doğruya, Kıbrıs'ın Yunanistan'a iltihakını ̂ isti
yorlardı. 

— 21 



î : ÖO 4 . 3 
Türkiye'nin resmî isteği, Kıbrıs'ın Yunanis

tan'a iltihakından kendi müdafaa ve emniyet 
baklan ve ırkdaşlarmm selâmeti bakımından 
mahzurları dolayısiyle İngiliz idaresinin kalma
sı ve Adanın her halde başka bir devletin eline 
geçmemesi safhalarından geçerek, en son şu 
prensipte ifadesini bulmuştu : Kıbrıs'taki Türk 
menfaatleri ve Kıbrıs cemaatlerinin bir arada 
yaşamaları imkânının kalmaması sebebiyle Kıb
rıs Adasının, Türkiye ve Yunanistan arasında 
taksiminden başka çare yoktur, denilmişti. 

Bu tarz, Türk Hükümetinin son fedakârlığı 
olarak Büyük Mecliste kesin karara bağlanmış 
ve bu kararı milletin benimsemesini temin için 
her şey yapılmıştır. 

Şimdi önümüzde bulunan vesikaların mahi
yeti, hükümetler tarafından şimdiye kadar ta-
kibolunan karşılıklı iki tezin terk olunması ve 
yeni bir esası istikametinde Kıbrıs ihtilâfının 
hallolunması teşebbüsüdür. Bu teşebbüse nihai 
safhasında emrivaki olarak kabul ve imza edil
miş bir şekilde Meclis huzuruna gelmektedir. 

Tekrar ifade etmek lâzımgelirse, önümüzdeki 
prensip anlaşması, tarafların şimdiye kadar güt
tükleri, Yunanistan'a iltihak ve Adanın taksimi 
tezlerinin katî olarak bertaraf edilmesi ve bu 
temele dayanılarak iki cemaatin beraber yaşa
masını tanzim eden bir hal tarzıdır. İlk önce bu 
temel hakkındaki fikrimizi söyliyeceğiz. Ben, bu 
başlangıçta, o kadar kesin taahhüdlerden ve 
memlekette geniş galeyanlardan sonra, Hükü
metin kendiliğinden prensip değiştirmesinin 
Meclis huzurunda kaydedilmeye değer olduğu
nu belirtmek isterim. 

Ancak, yeni müzakere prensibinin sulh dâ
vasına ve memleketimize ve hattâ Kıbrıs hal
kına getirmesi muhtemel olan faydalara çok 
kıymet veriyoruz; İçinde bulunduğumuz ittifak 
manzumesinde umumi selâmet ve emniyet ba
kımından kuvvetli sbeplerin bizi anlaşmaya 
sevk ettiğini takdir ediyoruz. Bu arada, kuvvet
li dostların, çok tesirli nasihatlerinin ehemmi
yetli bir hissesi olduğunu tahmin etmekte güç
lük çekmiyoruz. 

Bütün bu sebeplerle, Kıbrıs'ın mecbu
ri bağımsızlığı esasına dayanan yeni müzakere 
istikametinin, arz edeceğimiz kayıt ve şartlar 
altında tasvibine taraftarız. 
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I Bu kararın bizim için temel şartı şudur : 

Biz taksim tezinden katî olarak vazgeçtiği
miz gibi, müstakil Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yu
nan Devleti Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı ihti
malinden kesin olarak vazgeçmişler midir? An
laşma vesikaları, iki tarafın tezlerini bertaraf 
etmiş olmak maksadiyle hazırlanmıştır; ne de
receye kadar maksadın temin olunduğunu tah
lil etmeye mecburuz. Çünkü, anlaşmanın kıyme
ti ve ciddiyeti her şeyden evvel bu noktadaki 
vuzuha ve samimiyete bağlıdır, ilk önce, tak
sim tezinin ne suretle bertaraf edilmiş (olduğu
nu söyliyeceğim. 

Anayasa projesinin 22 nci maddesinde Kıb
rıs'ın tamamen veya kısmen her hangi bir dev
letle birleşmesinin veya taksime müncer olacak 
tarzda bir istiklâlin mümkün olamıyacağı tasrih 
edilmiştir. 

Yine Anayasa hükümlerinden olmak üzere, 
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere *nin Kıbrıs 
Devletinin istiklâlini, toprak bütünlüğünü ve 
Anayasanın temel hükümlerini garanti eden bir 
andlaşmanın akdedileceği yazılmıştır. 

Anayasa hükümlerine atfen, Kıbrıs 'Cumhu
riyeti ile Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ara
sındaki Garanti Andlaşmasmm özü şudur: 

Kıbrıs Cumhuriyeti hangi devletle olursa ol
sun, siyasi veya iktisadi bir birliğe tamamen ve
ya kısmen katılmamak taahhüdünü deruhde edi
yor. Bu"maksatla, Adanın her hangi bir devlet
le birleşmesini veya taksimi hususlarını doğru
dan doğruya veya dolayısiyle mümkün kılacak 

I her türlü faaliyetin memnu olduğunu ilân edi
yor. 

Buna karşılık, teminatçı üç devlet, Anayasa 
ile müesses durumu kaydettikten sonra, Adanm 
her hangi bir devletle birleşmesi veya taksimi 
gayesini güden her türlü faaliyeti, imkânları 

i nispetinde men etmeyi taahhüdediyorlar. 
Garanti Andlaşmasmm şimdi söyliyeceğim 

i maddesine dikkatinizi çekeceğim, üçüncü mad
dede deniliyor ki, işbu Andlaşma hükümlerinin 
ihlâli halinde teminatçı devletler lüzumlu ted
birleri almak üzere kendi aralarında istişare 

'ederler. Müşterek veya birlikte tesbit edilmiş 
I bir hareketin ifasının gayriroümkün olması ha-
l- Tinde, garanti eden üç devletten her biri eski 
I nizamı iade etmek için harekette serbest bira-
1 kılıyor. 
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Şimdi, 'bu maddeyi, Anayasaya aykırı olarak ı 

bir taksim tezini takibedeceklerin kullanmasına 
imkân olup olmadığını düşünelim. Kanun dışı 
böyle (bir teşebbüste İngiltere ve Yunanistan'ın 
tarafsız 'kalarak Türkiye'yi ser*best bırakacak- I 
lan tasavvur olunamaz. Zaten, Kıbrıs Adasında 
iktidarda bulunan halkın çokluğu aleyhine bir 
taksim tezinin tatbik olunalbilmesi, artık madde
ten tasavvuru mümkün olmıyan bir harekettir. 

Bu suretle, Garanti Andlaşmasmda, taksim 
tezinin hukukan olduğu gibi, fiilen de tatbik 
edilmesine hakikaten imkân bırakılmamıştır. 

Bizim, bir taraftan müstakil Kıbrıs Cumhuri
yeti Anlaşmasını yapıp, onun altında, Kıbrıs'ın 
taksimini fiilen düşünmüş olmamıza ihtimal 
yoktur. 

Burada, taksim tezini 'bertaraf eden ikinci 
bir kayıt vardır. Kıbrıs Anayasası ihlâl olunur
sa ve diğer müttefikler alâkadar olmayarak yal
nız Türkiye kuvvetini kullanırsa, bu halde da
hi, Türkiye'nin hakkı, müdahale ile münhasıran 
eski nizamı, yani bağımsızlığı yeniden tesire ça
lışmaktan ibarettir. 

İhlâli ve bunu tamir için müdahale feda
kârlığını öne sürerek, taksim tezi kendi l im
den avdet etmiştir, iddiasına düşmemeyi Türki
ye başından taahhüdetmektedir. Bu taahhüdü 
hilâfına hareket etmesine hukuken olduğa ka
dar, maddeten de imkân yoktur. 

Kıbrıs Cumhurİ3''eti ile Türkiye ve Yunanis- I 
tan arasındaki İttifak Andlaşması, Kıbrıs'ın I 
istiklâline ve bütünlüğüne karşı doğrudan doğ
ruya veya dolayısiyle vukubulan tecavüzleri I 
defetmek içindir. Tecavüzün doğrudan doğru
ya veya dolayısiyle olan şekli üzerinde Türki- I 
ye ile Yunanistan mutabık olurlarsa müşterek I 
müdafaa kolaylıkla işler. Mutabık olmazlarsa, 
meselenin, ya iki devletten birinin harekatı ile I 
yahut Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilâf I 
şeklinde Dörtlü Andlaşma hükümleri içinde mü- I 
talâa edilmesine mecburiyet hâsıl olur. 

Müşterek karargâhla kurulan, askerî kııv- I 
vetler, devletler arasında ihtilâf olmadığı hal- I 
lerde işliyebilecek bir kuvvet mahiyetindedir. I 
Bu müşterek karargâhın, devletler arasında ih- I 
tilâf olduğu zaman, meselâ; taksim uğrunda I 
Türkiye lehine bir askerî müeyyide olmak ma- I 
hiyeti yoktur. I 

Buraya kadar verdiğim izahattan anlaşıl- J 
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maktadır k i ; taksim tezi hukukan olduğu ka
dar, fiilen de bertaraf edilmiştir. 

Şimdi, Enosis, yani adanın Yunanistana ilti
hakı keyfiyetinin nasıl bertaraf edildiğini tet
kik edeceğiz. 

Anayasanın 21 ve 22 nci maddeleri, taksim 
tezinde olduğu gibi, bir yabancı Devletle bir
leşmenin de mümkün olmıyacağını kabul etmek
tedir. Dörtlü Andlaşmada, taksim tezi ve bir
leşme tezi, Kıbrıs Cumhuriyeti ve teminatçı 
devletler tarafından müsavi derecede reddolun-
maktadır. Dörtlü Andlaşmanm 3 ncü maddesi 
bir ihlâl halinde müeyyide tatbikini düşünmek
tedir. Maddenin Enosis ihtimalinde ne derece
ye kadar tesirli bir surette tatbik olunacağı 
yakından tetkik olunmaya değer. 

Âkıdler istişare edecekler, müşterek veya 
beraberce kararlaştırılmış bir hareket mümkün 
olmazsa, her biri eski nizamı yeniden tesis için 
haklarını mahfuz tutacaklar. Şimdi, bir enosis 
hareketine karşı Yunanistanm bizimle beraber 
olması az muhtemeldir. İngiltere müdahale için 
katî bir taahhütle bağlanmamıştır. İngiltere, 
Anayasanın ihlâl edildiğini ve müdahale lüzu
munu teslim etse bile, bu maksatla yapılacak 
askerî harekâta iştirak edip etmemek kendi 
takdirine kalmıştır, ingiltere, bu şekilde hare
ket ederse, müdahale, Dörtlü Andlaşmadaki gi
bi, beraberce kararlaştırılmış olur; ama, müş
terek olmaz. Bu halde, dâvanın ihlâline karşı 
Türkiye'nin yâlnız başına harekete geçmesi 
mevzuubahsolacaktır. 

Ayrıca unutmamalı ki, böyle bir zamanda 
Andlaşmayı ihlâl eden Kıbrıs Cumhuriyeti Bir
leşmiş Milletlerin âzası bulunacaktır. İhtilâf, 
bütün Dünya Teşkilâtının ve hususiyle Güven
lik Konseyinin müşterek meselesidir. Bu vazi
yette, Türkiye, eğer süratle hakkını kullana
rak müdahale imkânına malik olursa, yapaca
ğı haklı bir emrivakiyle dâvasını kazanabilir. 
Halbuki şartların, tarafımızdan süratli bir as
kerî hareket yapmaya müsaidolduğu ve her za
man olacağı iddia edilemez. Bu sebeple, Ana
yasa dışı teşebbüs edilecek enosis hareketini, 
işbu Andlaşma hukukan bertaraf etmiş görün
se de, fiilen bertaraf etmemektedir. Halbuki, 
taksim tezi, hukukan olduğu gibi, fiileı de ber
taraf edilmiştir. 

Dışişleri Bakanının beyanları, âkidlerin ha
reketlerinde hüsnüniyetin esas olduğuna isti-
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nadetm ektedir. Anlaşma vesikaları her ihtima
le göre tedbirler düşündüğünden, taksim hak
kında olduğu gibi, iltihak hakkında da alman 
tedbirleri hakiki değeri ile takdir etmek hüs
nüniyetin icabıdır. Zaten bizim kanaatim :zce, 
İki cemaatin beraber yaşamasını tdmin edecek 
Anayasa hükümleri o kadar muğlâktır ki, bun
ların hüsnüniyetle işletilmesi, ancak ve ancak^ 
her iki cemaatin beraber yalamaktan başka bir 
çareleri kalmamış olduğuna ciddî olarak inan-
malariyle mümkündür. Cemaatlerden birine 
kânun dışı olsa da, fiilî bir hal imkânı görün
düğü müddetçe, Anayasa maddelerinden her-
biri, işlemekte büyük güçlüğe uğrayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz ki Yu
nanistan'a iltihakın bir gün emrivaki yarılma
sına mâni olacak yeter müeyyide konulmamış
tır. Bu suretle, anlaşma için yeni bir istikamet 
bulmaya karar verildiği gün, ilhakı bertaraf 
etmek karannda tam tedbirler alınmamıştır. 
Tedbir yalnız taksimi bertaraf etmek hususun
da kesin şekilde alınmıştır. Aşikâr bir surette 
bizim müzakereciler, kendi gayelerini gerçek
leştirmekte eksik kalmışlardır. Bu eksiğin ta
mamlanması lâzımdır. 

Bu eksiği bırakmamak için müzakerecilçr 
.elbette askerî çare aramış olacaklardır, anla
şılıyor ki, bu çarenin ten)ini mümkün olama
mıştır. 650 kişilik bir birlikten Anayasanın ih
lâline mâni olmasını istemek elbette akla gele
mezdi. Ahdî ve siyasi bakımdan tam çare ara
mamışlar mıdır? Yoksa istihsal mi, edememiş
lerdir? Bilmiyoruz. Ancak, kanaatimiz şu^ıır ki, 
gözlerinin önündeki bir ahdi çareyi ihmal et
mişlerdir. Bu çare şudur; dörtlü anlaşmada 
iltihak veya taksim teşebbüsü aleyhinde müş
terek hareket temin edilemezse Yunanistan'nm 
alacağı vaziyet tasavvur edilebilir. Fakat, in
giltere'nin, Anayasa ihlâline karşı mutlaka 
müşterek teşebbüs taahhüdüne girmesi lâzım 
idi. İngiltere'nin kesin taahhüdü olmaması, mü
tecavizi teşvik edecekti, ingiltere'den böyle 
bir taahhüdü istemeyi mümkün ve haklı bulu
yorum. Mümkündür, çünkü ingiltere, iflılâl 
halinde takdir ederse müdahale etmek hakkını 
zaten kabul etmiştir. Bu suretle, 'Âkıdlerden 
her hangi birisi aleyinde yeni bir vaziyet alma
ya davet edilmiş olmıyacaktır. Mesele, sade
ce ingiltere'nin eski nizamı iade için menfaati 
ihlâl edilen devletle birlikte herhalde müşterek 
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harekette bulunacağını beyan etmesinden iba
rettir. ' 

Böyle bir talepte hakkımız vardır. Çünkü, 
nihayet kanun dişi bir hareketi menetmeye iş
tiraki istiyoruz. Yunanistan, ilhak tezini hu-
kukan olduğu gibi, fiilen de bırakmaya mec
bur olduğundan istediğimiz teminata itiraz et
mesi için sebep bulunmamak lâzımdır. 

Neticeye bağlıyorum; Yunanistan'a iltihak 
kapısını fiilen açık bırakmakta olan andlaşma-
nın eksiği tamamlanmadıkça bunu kabul etmek
te mazur olduğumuzu beyan ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gene hayati ehemmiyeti olan diğer bir mesele 

de Türkiye'nin adadaki Türk cemaatine iktisadi 
her nevi yardımı yapabileceğinin gerektiği şe
kilde tasrih edilmemiş olmasıdır.* 

Anayasanın 24 ncü maddesinde kendi cemaa
timizin eğitim, kültür, spor ve hayır müesse
selerine yardım edebileceğimiz yazılmıştır. Bu 
kâfi değildir. Mutlak olarak, cemaatimizin 
malî ve iktisadi ihtiyaçlarına koşabilmemiz te
min edilmelidir. Azlıkta olan cemaatlerin ya
şamaları ancak iktisadi şartların elverişli olma
sına bağlıdır. Biz, bunun, tarih boyunca çok 
misallerini görmüşüzdür. Şimdi beraber yaşa
ma şartlarını kurarken, en esaslı bir maddeyi 
ihmal etmemeliyiz. Dışişleri Bakanının, iste
diğimiz kadar malî ve iktisadi yardım yapabi
leceği iniz yolunda encümendeki teminatı bir ba
kıma kıymetlidir. Bu ifade ile, Anayasa mad
desine mutlak surette yardım kaydının konma
sına ciddî bir mâni bulunmadığını şimdiden söy
lemiş olmaktadır. Durum gerçekten böyle ise, 
kolay tahakkuk ettirilebilecek bir talepte bulu
nuyoruz, demektir! Ama bu kayda ihtiyaç var
dır. Zamanla şifahi teminat unutulur, vesika
lara giren metinlerin hükümleri devam eder. 

İleride bir güçlüğe mahal kalmamak ve bu
gün de geniş bir huzur sağlamak için, mutlak 
iktisadi yardım hükmünün kayıt ve tasrih edil
mesi, hayati bir ehemiyeti haizdir. 

Mâruzâtımı çok esaslı iki noktada*tesbit edi
yorum. Hükümetin bunları nasıl temin edebi
leceğini öğrenmek istiyoruz. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Hariciye Vekili! 
HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Başkanının Kıbrıs An-

— 24 
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laşması hakkındaki mütalâalarım büyük bir 
dikkatle dinledim. Kendilerinin, bütün Türk mil
letini alâkadar eden bu mevzuda uzunuzadıya 
tetkik ve tetebbuda bulunduklarını müşahede 
ettim. Sarf ettikleri mesaiden dolayı kendileri
ne teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. Bu mesele 
üzerinde her Türk'ün, ne kadar büyük bir hassa
siyetle olursa olsun, durması elbette ki, milleti
mize has olan vatanperverliğin bir tezahürüdür. 
Sayın İnönü'ye cevap vererek kendilerini tat
min etmeye çalışacağım. 

Sayın înönü alâkalı hükümetlerin Kıbrıs me
selesinde evvelce ittihaz etmiş oldukları politi
kalarını terk ederek yeni bir esas üzerinde mu
tabakata varmış olduklarını kaydetmekle sözle
rine başladı. Muayyen ve sabit menfaatlerin ko
runabilmesi için elbette muhtelif usul ve çareler 
vardır. Düveli ihtilâfların hallinde en mühim 
usul ve en iyi çare, hiç şüphesiz, muhasım olan 
tarafın muvafakatini elde etmek suretiyle, millî 
menfaatlerin himaye edilmesinin teminidir, ar
kadaşlar, huzurunuza çıkardığımız anlaşmaların 
temelleri bu esaslara dayanması bakımından 
millî menfaatimize en uygun olanıdır. 

Şimdi Sayın İnönü'nün anlaşma hususundaki 
mütalâalarına geçeceğim. Sayın İnönü buyurdu
lar ki, bizim için esas enosisin, yani iltihakın 
bertaraf edilip edilmemiş olmasıdır. .Yunanistan 
için asıl esas, taksimin bertaraf edilip edilmemiş 
olmasıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, kendilerinin beyanla
rından anlamış olduğunuz veçhile, gerek tak
sim, gerek enosisin bertaraf edilmesi aynı mad
delerin içinde yer almış bulunmaktadır. Bu, ga
ranti anlaşması ve Kıbrıs Anayasası maddele
rinde aynı şekilde yer almış bulunmaktadır. Sa
yın İnönü her halde vatanperverliğinin verdiği 
bir hassasiyetle olacaktır ki, hakikatte aynı şe
kilde tasrih ve tesbit edilmiş olan bu teminatın 
taksim için tamamen, enosis için ise eksik şekil
de mevcut bulunduğunu ileri sürdüler. 

Kendilerine arz etmek isterim : Anayasa mu
cibince hem taksim, hem de enosis aynı katiyetle 
reddedilmektedir. Garanti Anlaşmasına gelince: 
Garanti Anlaşması aynı maddeyi teminat altına 
almakta ve her iki ihlâl hâli karşısında teminat 
veren memleketlerin aynı şekilde hareket ede
ceklerini ifade ve tasrih etmektedir. Şu halde 
eğer teminat enosis için yoksa, taksim için de 
yoktur, arkadaşlar. Binaenaleyh her iki memle-
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ketin mukaddem iddialarına karşı aynı şekilde 
teminat mevcut bulunmaktadır. Her iki memle
ket aynı hükümlerden istifade etmektedir. İkisi 
arasında bir fark gözetmeye imkân yoktur. 

Vaziyeti mütalâa edelim : Farz edelim Yu
nanistan ve Kıbrıs'taki Rum cemaati enosise ait 
faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu faaliyetler ya 
icrai şekilde veya propaganda şeklinde oluyor. 
Hüküm sarihtir. Türk cemaatini temsil eden 
Cumhurreisi Muavini ortaya çıkacak diyecek ki, 
anayasayı ihlâl etmeye gidiyorsunuz, ben emni
yet hususundaki veto hakkımı kullanmak iste
rim. Bunun yanında üç memleket yani Türkiye, 
İngiltere ve Yunanistan ortaya çıkacaklar ve 
anayasanın ihlaline müsaade edemeyiz, diyecek
lerdir. Veyahut bu memleketlerden yalnız birisi 
buna mümanaat etmek istiyecek, bu takdirde 
diğer ikisi müştereken hareket edecektir. Yahut-
ta ikisi mümanaat edecek, diğer biri harekete 
geçecektir. Şimdi hukuku düvel ile ve siyasi 
tarihle uğraşan arkadaşlar gayet iyi bilirler ki, 
müşterek garanti halinde, müşterek teminat 
mevzuunda en mühim nokta şudur : Taraflar
dan birinin teminatı, diğerlerinin harekete geç
mesini önler, müşterek garanti halinde ehemmi
yetli olan cihet müştereken veya ferdan ferda 
hareket serbestisini temin etmektir. Binaen
aleyh, Sayın İnönü'nün burada za'folarak gös
terdiği husus, hakikatte bir kuvvettir. 

Meselâ, bu garanti andlaşmasmdaki hüküm
leri Avusturya Andlaşması hükümleriyle muka
yese ediniz : Orada «Böyle bir hareket memnu
dur» der. Fakat öyle bir hareket zuhurunda ne 
yapılacağı tasrih edilmemiştir. Kıbrıs Andlaş-
masmda ise, diğer iki taraf razı olmasa da, doğ
rudan doğruya harekete geçmek istiyen devle
tin harekete geçebileceği tasrih edilmiştir. 

Şimdi, vaziyetlerimizi mukayese edelim : Yu
nanistan Adadan 600 mil, Türkiye ise 40 mil 
uzaktadırlar. Bu noktaya lütfen dikkatini teksif 
ediniz. Anayasayı ihlâl eden bir vaziyet zuhu
runda, Adaya 600 mil uzaktaki bir devlet mi, 
yoksa 40 mil uzaktaki bir devlet mi daha çabuk 
gelebilir? 

Sonra Sayın İnönü Kıbrıs'ın Birleşmiş Mil
letlere âza olacağından bahsettiler. Kıbrıs'ın 
Birleşmiş Milletlere âza olması bizim hakkımızı 
selbetmez. Çünkü bu yaptığımız anlaşmalar da 
Birleşmiş Milletlere kayıt ve tescil ettirilecek
lerdir. 

- » -
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Kıbrıs Cumhuriyeti bu anlaşmaların ışığı al

tında oraya âza olarak girmiş olacaktır. Bina
enaleyh, Birleşmiş Milletlerin bu hususta yapa
cağı hareket ancak Anayasa ve Garanti anlaş
malarını ihlâl eden memlekete karşı olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, bu
rada zaıf diye ileri sürülen hususat kuvvetten 
başka bir şey değildir. 

Sayın İnönü, «İngiltere'den ayrıca bir taah-
hüd alınmalı idi.» dediler. İngiltere ahdin, ihlâli 
halin müştereken hareket etmek taahhüdünü 
esasen almış bulunmakta ve ayrıca diğer iki 
memleket gibi, müşterek hareket hususunda mu
tabakat hâsıl olmadığı takdirde, tckbaşma ha
rekete geçmek hakkını da mahfuz tutmaktadır. 
Bundan fazla taahhüde giremez. Aynı şekilde 
Türkiye müştereken veya münferiden müdahale 
hakkına sahibolmakla kendi menfaatlerini temi
nat altına almış bulunmaktadır. (Soldan, şiddetli 
alkışlar) 

Binaenaleyh, Bnosis veya taksim hususunda 
teminat tamdır. Bu teminatımız, her zaman 
söylemek istediğim ve söylemekten daima mem
nuniyet duyacağım gibi, ilk önce üç Müttefik 
Devletin, yani böyle bir badireden aklıselimleri 
sayesinde çıkmış olan üç müttefikin birbirlerine 
karşı olan hüsnüniyettine, anlayışına, ittifak
larına ve menfaat birliklerine olan imanına da
yanmaktadır: (Soldan, bravo sesleri) Ondan 
sonra da, eğer içimizde - ki hiçbir zaman bunu 
zannetmem - nakzı ahdetmek istiyeeekler olursa 
sormak isterim : Bu halde en kötü vaziyete dü
şecek olan 26 milyonluk ve Ada'ya 40 mil mesa
fede bulunan Türkiye midir? (Soldan, alkışlar) 
öyle zannediyorum ki, Sayın İnönü'yü bu hu
susta tatmin etmiş olmam lâzımgelir. 

Şimdi ikinci hususa geçiyorum : O da yardım 
meselesi. Sevgili arkadaşlarım, Anayasada ha
yır cemiyetlerine, içtimai cemiyetlere, mektep
lere, irfan ocaklarına, spor cemiyetlerine her 
iki Devletin de yardım edebileceği tasrih edil
miş bulunmaktadır. Kendilerinden çok rica ede
rim, her hangi bir Devlet Anayasasında buna 
mümasil bir kayıt bulurlarsa, ben kendilerini 
tebrik edeyim. Çünkü başka anayasalarda böyle 
bir kayıt yoktur. Bu yolda bir kaydın konulma
sı Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun 
bir tezahürüdür. Ve anavatanlarına bağlı iki ce
maate ait hakların tanınmış olmasından ileri gel
mektedir. Bunun iktisadi sahalara da teşmili ka-
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bildir. İktisadi sahada anlaşma yapmak daima 
Türkiye'nin imkânı dahilindedir. Bu vesileyle 
hatırlatmak isterim : Türkiye'nin orada kurdu
ğu bankaları vardır. Bankalar vasıtasiyle ikti
sadi yardımı daima yapılabilir. Bunlardan ayrı 
ne gibi bir yardım temini istiyorlar? Türkiye 
hastane kurabilecek, doktor gönderebilecek, üni
versite ve mektepler açabilecek, din adamları 
gönderebilecek» Türk cemaatine ait işlerde, 
banka, kooperatif ve saire işlerinde eksik olan 
teknik elemanı temin edebilecek. Bunlar az iş 
midir? Ayrıca unutmamak lâzımdır ki, bu Ada'-
daki Türklerin durumunu iyice» mütalâa eder
seniz, onların anavatan Türklerinden daha zen
gin olduklarını görürsünüz. Böyle olmasına rağ
men, onların camia olarak kuvvetlenmesi ve neş
vünema bulması için yardım hususunda ayrı 
bir madde koydurmuş bulunuyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, Sayın İnönü'den tek
rar rica.,ediyorum. Encümende konuşup izahat 
verdiğim zaman bâzı arkadaşları da orada idi. 
Oradaki konuşmalarımızı arkadaşlarından öğ
renebilirler. Bizim yaptığımız bu Anlaşma ha
kikaten her bakımdan oradaki Türk camiasının 
menfaatine olduğu gibi, Büyük Türk Anavata
nının da emniyet ve menafime uygun anlaşma
lardır. Bu anlaşmalar hakkında Yunan mu
halefetinin neler söylediğini huzurunuzda oku
mak isterdim. Bunlar, muhakkak ki, yüzde yüz 
haklı iddialar değillerdir. Fakat aynı endişele
rin oralarda da gözüktüğü nümayandır. Bu da 
gösterir ki, yapılan Anlaşma ile, hakikaten 
her 3 taraf da kendi menfaatlerini karşı tarafın 
haklı iddiaları ile hudutlandırmak imkânını bul
muşlar, istikbali temin etmişler ve Kıbrıs Ada
sı 'nın hem daha büyük ve müreffeh bir istikbale 
doğru ilerlemesini, hem de bu ilerleme esnasın
da kuvvetli dostluklara istinadetmesini sağlamış
lardır, değerli arkadaşlarım. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) 

REİS D. P. Meclis Grııpu adına Zcyyat 
Mandalinei. 

!). P. MECLİS GKUPÜ ADINA ZEYYAT 
MANDALİNCİ (Muğla) —' Aziz arkadaşlarım, 
beııdon evvel konuşan Sayın İnönü ve Sayın Ha
riciye Vekili Fatin Rüştü Zorhı'yu büyük bir 
dikkatle dinledim. 

'Demokrat Pat'ti Grupu adına Kıbrıs mesele:;; 
hakkında'ne düşündüğümüzü arz edecek ve belki 
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tereddütlere düşülen bâzı noktalarda zannediyo- | 
rum ki, ışık tutmak mümkün olacaktır. Bu hu
susta elimden geleni yapacağım. 

Arkadaşlar, milletimiz sulh, sükûn ve refah 
yolunda ilerlemenin • ancak adalet ve insanlık 
duyguları ile kabil olabileceğine inanmış bir mil
lettir. Hakikaten harblerin, galibi de, mağlubu 
da ne hale getirdiğini kitaplardan değil asırlar 
boyunca devam eden harblerden milletler öğ
renmiş bulunmaktadır. Bunun içindir ki sulh 
yolunda yapılmış olan her teşebbüsü destekle
mekte ve her müteşebbisi bağrımıza basmaktayız. 

İşte arkadaşlar, hükümetimizin, Yunan ve İn-
gliz hükümetlerinin Kıbrıs meselesinin çıkmaz
dan kurtarılması hususundaki gayretlerini bu 
noktadan mütalâa ediyor ve her üç hükümete 
başta reisleri olduğu halde şükranlarımızı cen-
dan ifade ile sözlerime başlıyorum. 

İngiltere ve Yunanistan ölüm kalım kervanın
da memleketimizin en yakın omuzdaşlarıdır. So
nu gelmiyen münakaşa ve müzakerelerden bü
tün dost âlemi endişelendiren ve düşmanlara 
ümit veren muhataralı devreden sonra bugün 
çok şükür ki dostların yüzü gülmüş, ve düşman
lar kederlenmeye başlamıştır. Şurası muhakkak
tır ki; mevcut muahede nevi şahsına münhasır 
bir meselenin bütün hususiyetlerini kavrıyan 
bir hususiyet taşımaktadır. Ve daha ilk nazardı 
tatbikatının büyük bir hüsnüniyete nıuhtaçot-
dtiğu göze çarpmaktadır. Suiniyetin en muhkem 
andlaşmaları dahi zedeliyebileeek bir sihirli kuv
vet olduğu hepimizce malûmdur. Elbetteki, sui- j 
niyet va^ridolduğu takdirde, bu anlaşmanın bün
yesini zedelemesi de mümkün olabilir. Fakat ar
kadaşlar; bir muahede tek taraflı olarak veril
miş bir borç senedi, bir noter senedi değil, kar
şılıklı taahhütleri tazammun eden bir vesikadır. 
Bir tarafın her hangi bir suiniyeti , karşısında, 
diğer tarafın politikasını revize etmesi her za
man için mümkündür. Kaldı ki, mevcut vesikala
rın 21 • - 22 nci maddelerinde bu husus düşünül
müş ve garanti andlaşmasmm 2 nci maddesin
de de, biraz evvel Sayın İnönü'nün ve Hariciye 
Vekilinin keydettikleri şekilde, eğer istişare neti
ce vermezse tek başına hareketi dahi mümkün 
kılan klozla tahkim etmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, kendimiz' hüsnüniyet sahibi ol
duğumuza göre, bu gibi büyük çapta bir me
selenin hallinde muhataplarımızı da hüsnü ni- | 
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yet içinde kabul etmek zaruretiyle karşı karşiya-
yız. Kaldı ki, Kıbrıs meselesinin bugüne kadar 
geçirdiği safahat bu hususta bizleri tatmin edici 
neticelere isal etmektedir. 

Arkadaşlar; Kıbrıs'la alâkalı memleketlerin 
bu mevzudaki politikalaırının inkişafı ve seyri 
üzerinde küçük bir tahlil yapmak, zannediyo
rum ki, bizleri tatmin etmeye kâfi gelecektir. 

İngiltere'nin durumu : Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs meselesi çıktıktan sonra bugüne kadar 
geçen zamanda İngiliz politikasının ana hatları 
şu bir kaç nokta içinde mütalâa edilebilir. 

1. Türk ve Yunan hükümetleri arasında 
tam mânasiyle iş birliği ve müşterek anlayış esa
sına göre bir statüye varmak. 

2. ingiltere'nin beynelmilel taahhütlerini 
ifa edebileceği şekilde Ada'daki üslerini muhafa
za edebilmek. 

Bugüne kadar yapılan bütün beyanlarda, 
tekliflerde ve plânlarda bu iki noktayı tesbit et
mek her an için mümkündür. Bu tekliflerin 
kâffesinde mevcudolan bir husus vardır. O da 
İngiltere'nin Ada üzerindeki hükümranlık hak
kını muhafaza etmek gayretine matuftur. Hal
buki son aylar zarfında Yunan ve Türk hükü
metlerinin münasebetlerinin yeni şekilde geliş
mesi karşısında İngiltere bu noktadan daha ile
riye gitmek suretiyle bu iddialarını tamamen 
terk etmiş ve bu suretle hüsnü niyetini ispat et
mekten geri kalmamıştır. Yüz milyonların bu
lunduğu ülkelere dahi seyyal bir şekilde istiklâl 
bahşetmiş bulunan İngiltere Kıbrıs meselesinde 
haddizatında hasis davranmış değildir. Ancak 
1955 te Londra Konferansında teeyyüdettiği şe
kilde bir Kıbrıs istiklâlinin mevzuubahsolabile-
eeğini, ancak buna automie'den, şelf gouvern-
ment'den gidilebileceği hususunu ifade etmişler
dir. Fakat arkadaşlar, İngiltere 'nin Kıbrıs 'a 
istiklâl verebileceği şeklinin Yunanistan tara
fından Enosis şeklinde anlaşıldığı zaman Tür
kiye haklı olarak" taksim fikrini 'benimsemiş idi. 
Bu arada İngiltere'nin iki dost memleket ara
sında meydana gelen huzursuzluk karşısında 
kendi derdini unutarak bir nevi arabuluculuk 
haline geçmiş olması realite bakımından son de
rece ciddî bir imtihan vermiş olmakla İngiltere 
için şayanı şükrandır ve takdire değer bir du
rumdur. 

Yunanistan 'a gelince : Aramızda son derece 
sert çekişmeler olmuştur, fakat daima ve her za-
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man Yunanistan'ı Türk dostluğuna ehemmiyet 
verdiğini her vesile ile tebarüz ettirmiştir. Av
rupa Konseyine giden arkadaşlarımız bilirler, 
aramızda sert çekişmeler olmasına rağmen, top
lantıdan çıkar çıkmaz Yunan mebusları ile bir 
araya geliyor ve dâvanın halli için bin türlü 
çareye baş vuruyorduk. Demek ki arkadaşlar; 
Yunanistan, bütün müşküllere ve aramızdaki bü
tün çekişmelere rağmen Türkiye ile dostlukları
na ehemmiyet atfetmeye devam etmiştir. 

Karamanlisin, muslihane bir şekilde son de-
ia ortaya koyduğu durum ise bunun en asil mi
salidir. 

Bize gelince; hükümetimiz büyük bir împe-
ratorluğun vârislerine yakışan bir olgunlukla, 
ağır başlılık içinde meseleyi daima politik saha
dan diplomatik sahaya çekmeye çalışmıştır. 
Bu bir realitedir. Bu gibi meselelerin politik 
sahaya intikali memleketler arasında daima 
lüzumsuz münaferete sebebiyet vermiştir. Türk 
Hükümeti bu yolda sarf ettiği gayretlerle 
ağır başlılığını ispat etmiştir. 

Arkadaşlar; buna rağmen Türk Hüküme
ti yüksek menfaatlerinden vazgeçmemiş ve 
bu menfaatleri vekar içinde müdafaa etmesini 
bilmiştir. 7 Eylül 1955 Londra Konferansın
da Fatin Rüştü Zorlu Adanın Türkiye bakı
mından ehemmiyetini izah ederken şunları 
söylemişti; «Adada otonomiden bahsedilmesi için 
ilhak, birleşme veya bunu temin edecek şe
kilde bir şelf - determination prensibinden vaz
geçilmesi ve her şeyden evvel sükûnetin iadesi 
şarttır.» 

Yani prensibolarak Türkiye Hükümeti Ha
riciye Vekilinin ağzından istiklâl fikrine mut
lak olarak muhalif olduğunu iddia ediyor 
değil ancak böyle bir fikrin birleşmeye veya 
ilhaka gitmesi endişesini izhar etmiş oluyor
du. Çünkü Türkiye için mühim olan cihet, 
Adanın Anavatan müdafaası için zararlı bir 
hale gelmesini önlemek ve oradaki ırkdaşları
mızın 'hayatlarını teminat altına almaktı. 
Taksim fikrine de esasen bu hususi an temin 
etmek için son çare olarak başvurulmuştu. Bu
gün ise memleketimizin müdafaası bakımın
dan mühim olan, bu Adada kuvvetlerimiz buluna
caktır. Yani Türkiye için, memleketimizin mü
dafaası bakımından tehlikeli bir durum arz 
etmiyecek şekle sokulmuştur, ilhak ve birleşme 
fikri bertaraf edilmiştir. 
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Arkadaşlar, Sayın îsmet inönü'nün hassa

siyetini takdir ederim. Elbette ki, hepimiz bu 
noktada fevkalâde hassasız. Fakat bir noktada 
kendilerini tasvibetmiyorum. Aynı maddeler 
içinde tahkim edilmiş bulunan bir birleşme 
veya ilhaka karşı ve diğer taraftan taksime 
karşı alman tedbirler bir taraflı mütalâa edil
diği takdirde elbette ki, üzerlerinde türlü tür
lü fikirler imale edilebilir. Burada bunu şe
kilden şekle götürmemek ve hakikaten bir 
çıkmaza sokmamak için her şeyden evvel kar
şı tarafta aradığımız hüsnüniyeti bütün eş
kaliyle kendimizin göstermemiz lâzımgelir. 

Görülüyor ki, arkadaşlarım, bu mesele her 
üç memleketin de menfaatleri korunmak su
retiyle neticelenmiş ve müşterek bir zafere 
bağlanmıştır. Bu zafer hüsnüniyetin, aklı se
limin ve bilhassa diplomasinin zaferi olmuş
tur. Her üç memleket de kendilerini peşin 
alınmış kararların zebunu olmaktan kurtar
mışlar ve hâdiselerin seyyaliyeti içinde on
lara hâkim olabilmişlerdir. 

Yunanistan bu andlaşma ile Kıbrıs mesele
sinde zararalı çıkmamıştır, bu bir realitedir. 
Çünkü Kıbrıs'ın istiklâli taayyün etmiş ve 
Kıbrıs'ın tealisi için Yunanistan uhdesine şe
refli vazifeler almış bulunmaktadır. '• Türkiye 
için de aynı durum varittir. Kıbrıs'm Ana
dolu için zararlı olabilecek durumu berta
raf edilmiş ve Kıbrıst'aki ırkdaşlarımızın hu
zur içinde yaşamaları temin edilmiştir. 

Arkadaşlar, kalpten kalbe dost olan iki mil
leti kedere garkeden bu Kıbrıs hâdiselerini 
halletmiş olmaları Karamanlis ve Menderes her 
iki milletin de minnet ve dualarını kazandır
mış olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, kin kini, nefret nef
reti doğurur. Muhabbet, muhabbeti, dostluk 
dostluğu besler. Kıbrıs'ta atılan dostluk ve mu
habbet tohumlarının kısa zamanda neşvünema 
bulmasını ve yeni dostluk hareketlerine mün
cer olmasını candan temenni etmek isterim. 

Arkadaşlar, tabiat Türkiye ve Yunanistan'ı 
jeopolitik, stratejik durumları itibariyle bö
lünmez bir bütün halinde halk etmiştir. İk
tisadi kuruluşları birbirlerini tamamlayıcı va
sıfta ve dış âleme karşı müşterek bir politika tat
bikini mücbir kılmaktadır. Kitlelerin arasın
da asırların yuğurduğu mutlak bir benzerlik 
vardır. Yani bu iki memleket bir arada ya-
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şamak için her türlü hususiyet ve menfaatlere 
sahiptir. Ve dünyanın günbegün değişen kon-
sepsiyonu içinde birlik bağlarının takviyesi bir 
zaruri icaptır, inşallah Kıbrıs'ta başlıyan kon-
federal, müşterek hayat muvaffak olacak ve 
sahasını genişleterek daha mesut ve şümullü 
neticelere vâsıl olacaktır. Ve bu suretle bizi çok 
üzen Kıbrıs hâdiseleri birgün müşterek bir 
kaderin taayyününde beşaret olarak mânalan-
dırılacaktır. 
Bizlere gelince; birinci vazifemiz memleketi

mizi tehlikelere karşı muhafaza etmenin te
minatı olan birliğimizi muhafaza etmektir. 

Kıbrıs, bizler bir oldukça ve politikamızı 
samimiyet, teenni ve vuzuh sehpası üzerinde 
sağlam tuttukça melhuz ve müstakbel fırtına
lara mukavemet edebileceğimizin en canlı bir 
dedilini vermiş bulunmaktadır. Bu birliğimizin 
devam etmesi, Kıbrıs'ın istikbalinin de teminatı 
olarak teemmül edilebelir, bu ' hususta huzuru
nuzdan ayrılmadan evvel Türk milletinin mu
halif iyle muvafıkiyle bu güne kadar göstermiş 
olduğu olgunluğu şükranla yâdetmek isterim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan, al
kışlar.) . 

REİS — Kasım Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş

larım. Kıbrıs hakkında Yüksek Meclis hu
zurunda umumi bir görüşme yapmak imkânını 
bulmamız milletçe iyi karşılanmış ve bu imkâ
nın hâsıl olması hakikaten Meclis tarihimizin 
önemle üzerinde duracağı bir hâdise olmuştur. 

Biz C. H. P. liler bu mühim millî konuyu 
dikkatle inceledik. Aziz arkadaşlar, dış po
litika konularında konuşmak nazik bir iştir. 
Kelime üzerinde, cümle üzerinde itina ile du
rarak konuşmak lâzımdır. Hele Kıbrıs gibi mil
lî bir meselenin görüşülmesinde elbette bu iti
nanın bir kat daha fazla olması gayet tabiîdir. 
Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinin bu
güne kadarki tutumu üzerinde duruyorum. 
Şimdiye kadar hata edilmiştir, şu kadar kere 
fikir değiştirilmiştir, diye durmamızın bugün 
için faydalı olduğuna kaani değilim. Evvelce 
bunun üzerinde siz ne söylemiştiniz, biz ne söy
lemiştik, münakaşalarına burada girecek deği
lim. Kıbrıs konusunda daha evvel yaptığımız 
beyanı büyük hücumlarla karşılıyan bâzı söz
ler de olmuştu. Ama hâdiseler gösterdi ki, Kıb
rıs meselesinde, bu işi görenler olmuştur. 
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Şimdi önümüzde bir anlaşma var; 
Aziz arkadaşlarım, bir emrivaki halinde de 

önümüze gelmiş olsa bu anlaşma üzerinde ko
nuşmak gereklidir. Bu anlaşmanın kıymetli ta
rafları üzerinde bütçe konuşmalarında durdum. 
Londra Anlaşması Akdenize sulh getirmiştir. 
NATO içindeki ihtilâfı halletmiştir. Adada sul
hu sükûnu iade etmiş, teröre nihayet vermiş, 
Türkiye - Yunanistan arasında dostluğa imkân 
vermiştir, dedim. .. . • 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu vasıf
ları ile önümüzdeki andlaşmanın birtakım nok
sanlarını müşahede ettik, bunları huzurunuzda 
belirtmeyi yine bir millî vazife, yine bir vatan 
vazifesi addettik. Bunlar üzerinde durulması 
bizim için büyük hatâ olurdu, bunu millet 
önünde elbette siz de istemezdiniz. Bu hatala
rın, eksiklerin, noksanların görüşülmesi şu 
bakımdan faydalıdır. Bunlar içinde hâlâ düzel
tilmesi imkânları olanlar vardır. Londra An
laşmasına dayanılarak bâzı andlaşmalar yapı
lacaktır ki, bunların orada dikkate alınması 
mümkündür. 

Partimiz adına Genel Başkanımız İsmet İnö
nü konuştu, önemli bâzı noktalan burada hu
zurunuzda yetki ile ele aldı. Bunlar üzerin
de duracak değilim. Ancak Sayın Dışişleri Ve
kili burada, enosis meselesi üzerinde İnönü'ye 
cevap mahiyetinde bâzı noktalar üzerinde dur
dular. 

Aziz ardakaşlarım, enosis üzerinde Kıbrıs'
ın Yunanistan'a ilhakı üzerinde hassasiyetle 
durmamız yerindedir. Tarihte bunun acı bir
takım misalleri vardır. Girit işi Türkiyenin hâ
lâ ttıatırındadır. 19 ncu yüzyılın sonlarında yi
ne buna benzer bir yolla Girit Türk imparator
luğu camiasından aynlmıştı. Orada da yine 
terör çıktı, orada da yine böyle bir İdare sona 
erdi, adayı kaybettik. O vakit de, «Girit bi
zim canımız, feda olsun kanımız» demiştik. 
Ama bu bir "faide vermedi. Otonomi idaresi 
sona erdi. Onun için birtakım teşebbüslerin ada
da mümkün olması ihtimali üzerinde Türk mil
letinin hassasiyetle durmasını yerinde kabul 
edersiniz. 

Aziz arkadaşlanm, Dış Balkanımız Türkiye 
ile Yunanistan her ikisi de fedakârlık ettiler, 
hem taksimi, hem enosisi bertaraf etmişlerdir, 
anlaşmada vardır, Garanti Andlaşmasında var* 
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dır, buyurdular. Ama üzerinde ehemmiyet- I 
le durmamız lâzımgelen fiilî garantidir. Mua
hede yasak etmiş, fakat yasağa rağmen eno-
sis lehinde birtakım teşebbüslerin adada mey
dana geldiğini tasavvur buyurunuz. Adada 
seçim yapılır, seçimden sonra adada ehemmi
yetli olarak enosis lehinde bir hareket çıkarsa, 
o vakit üç devlet istişare edeceklerdir. Oturup 
istişare eden üç devletin kararlarına karşı Türk 
Cumhurbaşkanı Yardımcısının vetosu vardır, j 
Ben emniyet bakımından vetomu kullanacağım 
der. Fakat bunun o kada? değeri olduğuna kaa- j 
ni değilim. Çünkü üç devlet bir neticeye varma
dıkları vakit hareket serbestisini muhafaza 
ederler. Bunlar anlaşmalarda vardır. Bu, ne de
mektir? Müdahale hakkını haiz olur, demektir. 
Müdahale nasıl olur? Müdahale silâhlı kuvvete 
kadar gidehilir. Silâhlı kuvvete kadar gidebilir 
deyince işin ehemmiyeti !bir kat daha ehemmiyet 
kazanır. Ben bunun tafsilâtına girmiyeceğim. 
Benden sonra askerlik işlerini bilen bir arka- j 
daşımız bunları huzurunuzda ifade edecektir. 
Orada bizim ayrı Tur üssümüz yoktur. Yunanlı
larla müşterek ıbir garnizon içinde 650 askerimiz j 
olacaktır. Üzerinde ehemmiyetle durulması lâ- j 
zımgelen meselelerden biri Ibudur. Askerlik ba
kımından İngilizler Adada hâkimdir. Çünkü üs
leri vardır. Onlar için [hiçbir tahdit yoktur, is
tedikleri kaçlar kuvvet bulundurabilirler. İşte 
bundan dolayı İngiliz garantisinin ehemmiyeti 
üzerinde arkadaşlarım durdular. Bu bakımdan 
ehemmiyetlidir. Hakikatte kesin olarak Adaya 
hâkim olan İngilizlerdir. 

İyi niyet.. Elbette iyi niyet her şeyde esastır 
ve burada da işin iyi yürümesi için iyi niyet 
şarttır. Ama iyi niyeti sağlamaya imkân yok
tur. Dante'nin meşhur sözü, «Cehennemin ta
banları iyi niyetle döşelidir» der. Bütün samimi
yetimizle Yunanistan'la dostluğun,. Yunanistan 
ile Türk Milletinin beraber yaşamasının ehem
miyetine inanıyoruz. Politik, jeopolitik, Türk -
Yunan milletleri, 'beraber, el birliği ile sulhu te
min edeceklerdir.. tk i memleketin menfaati de 
"bunu icabettirir. Bunu ilk defa gören Atatürk 
ve Yunanlıların Trüyük devlet adamı Venizelos'u 
bu vesile ile yâdetmek yerinde olur. Ama kâfi 
değildir. Fiilî bakımdan enosisin ayrıca kâfi (ga
rantisi mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlar, yine Genel Başkanımı
zın üzerinde çok durduğu iktisadi yardım mev-
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zuu da vardır. Dışişleri Bakanı da söylediler, 
yardım imkânımız vardır duyurdular, Adadaki 
Türkler daima farklıdır, iktisadi "bakımdan, 
Türkler Rumlardan daha çok yardıma muhtaç
tır. Kıbrıs'taki Türkler, Rumlarla ; mukayese 
edildiğinde, iktisadi ıbakımdan Rumlar daha 
zengin, daha müreffeh durumdadırlar. Türkle
rin ise iktisaden yardıma ihtiyaçları daha faz
ladır, iktisaden daha zayıftırlar. 

Dışişleri Bakanının dedikleri doğrudur. An
laşmada sarih olarak ifade ettiler, Kıbrıs'ta 
Türk cemaatine yardım hayır müesseselerine 
ve oradaki spor cemiyetlerine yardım şeklinde
dir. Doğrudan doğruya iktisaden ve en yakın
dan candan alâkalı olduğu müesseseler dışında, 
yardım ka'bil değildir, bu meskûttur. Mahallî 
idarenin salâhiyeti vardır denilmektedir. 

Kıbrıs Cumhuriyeti istediği tedbirleri alır. 
Dinî, eğitim, kültürel, spor gibi müesseseler dı
şında meselâ dışardan bankalar, kooperatifler 
ve sendikalara yardım kahil midir? Hüküm yok
tur. Kıbrıs Cumhuriyeti kendi kendine kararla
ra varır. Kıbrıs Cumhuriyetinde çoğunluk Rum
ların elinde. İki cemaat birbiri aleyhine her 
hangi bir surette birinin öteki aleyhine tedbir 
alması imkânı yoktur denecek. Veto vardır, de
necek. Alman, tedbirler öyle olur ki, Türklerin 
yapmak imkânı yok, Yunanlıların da yok, ol
sa; bu. yine de Rumların lehinde olur. Türklere 
iktisadi yardım yapılması şartı mutlaka temin 
edilmelidir. Yoksa Adadaki Türklerin zaten za
yıf olan iktisadi durumları büsbütün zayıflar. 
Bir misal vereyim, topraktan. Toprak reformu 
hakkında ıbir hüküm var; toprak reformu ya
pılırsa Türklere ait arazi yalnız Türklere dağı
tılacaktır, diyor. Reform yapmaz, ya ne yapar? 
Satın alarak yapar. İsrail'den en yakın misali 
size vereyim ; Arapların elindeki toprakları Ya
hudiler nasıl aldılar? İstimlâk mi ettiler? Hayır. 
Parasını vererek satın aldılar. Rumlar, Türkle
rin elindeki toprakları, hedelinî vermek suretiy
le çatır çatır satın alır. Bunun içindir ki, Dok
tor Fazıl Küçük Kıbrıs'ta Kıbrıs Türklerine 
«Vatandaşlarımız, topraklarınızı satmayın» de
miştir. Kıbrıs'ta toprağın % 40 ı Türklerin elin
dedir. Bu nokta daima lehimizde olmuştur. Ama 
yarın tamamen satılabilir. Dışardan bu Türk 
ırk.ladşlarımıza yardım edemezsek, hu toprak
lar Rumlar tarafından satın'alınır /gider; bunu 
önlemeye de imkân kalmaz. 
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Bir iki nokta üzerinde daha duracağım : Mü

him bir mesele de muhaceret meselesidir. Türk
lerin kaybettikleri topraklarda daima kaybetti
ğimiz memleketlerin takibettikleri bir sistem 
vardır; muhacir getirirler, Türk köylerine.yer
leştirirler. Oradaki Türleri tedirgin ederler. Bu
nu Garbi - Trakya'da, Adalarda, Sırbistan'da 
gördük. Kaybettiğimiz bütün memleketlerde 
Türkler tedirgin edilmişlerdir. 

Andlaşmada muhaceret hususunda hiçbir 
hüküm yoktur. Kıbrıs Hükümetinin serbestçe 
alacağı bir kararla halledeceği meseleler ara
sında muhacereti de görebiliriz. Kıbrıs Cumhu
riyeti kanun geçirir ve. mesele her sene-Kıbrı-
sa dışardan 10 bin muhacirin gelebileceğini ka
bul eder. Türkiye dışarıya muhacir göndermez, 
ba hususta bir teamülü yoktur. Bilâkis dışar
dan muhacir kabul eder. Ama Yunanistan her 
sene dışarıya on binlerce muhacir gönderir. 
Kıbrıs Hükümeti her sene 10 bin Türk ve 10 
bin Yunanlı muhaciri kabul etmek hususunda 
müsavi şartlarla bir kanun çıkarırsa, bu ka
nun veto edilemez. Çünkü fark gözetici bir 

- muamele değildir. Türkiye muhacir gönderemez, 
halbuki Yunanistan gönderebilir. Her sene on 
bin Yunanlı muhacir Kıbrısa giderse yavaş ya
vaş muhacirlerin artmasiyle Türklerin umumi 
nüfusa nazaran şimdiki nispetleri azalır, kay
bolur. Kibrisin Rum ekseriyetli Hükümeti, sa
dece, iyi bir iktisadi. kalkınma programı saye
sinde, her yıl dışarıya göç eden Kıbrıslı Rum
ların kalmasını temin etse, yine, nispetler aley
himize değişir. Filhakika şimdi varılan anlaş
mada % 30, % 70 esası konmuştur ama, bu 
fark zamanla değişirse Yunanlılar kolaylıkla 
dünya huzuruna çıkıp, insaf eskiden böyle idi. 
ama bakın nüfus farkı ne nispetlerede tahav-
vül * göstermiştir der, propagandaya başlar, 
bunda muvaffak da olabilir. Bu yoldaki 
propagandada bizim ne kadar yavaş ol
duğumuz bilhassa bu hâdisede görülmüş
tür. Yunanistan'ın Kıbrıs hakkındaki pro
pagandalarını gördük. Amerika'da 2,5 mil
yona yakın vatandaşları vardır. Bunlar orada 
cemiyetler kurmuşlar, Nevyork'da çıkardıkları 
Yunan asıllı, Amerikalıların çıkardıkları gaze
telerin neşriyatını hep takibettik, biliriz, pro- İ 
pagandalan aleyhimize olmuştur. j 

Diğer mühim bir konu da Kibrisin NATO j 
ya girmesidir. Bunun bizim için büyük bir kuv- I 
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vet olacağı aşikârdır. Kıbrıs'ın NATO ya gir
mesi Türkiye'nin savunması bakımından çok 
mühimdir. 

Kıbrıs NATO ya girecektir, denmesine rağ
men elimizdeki vesaikte böyle bir şey yoktur. 
mevcudolan hüküm şudur; diyor ki, Kıbrıs'ın 
NATO ya veya Türkiye ve Yunanistan'ın bera
berce dâhil olduğu teşekkül ve ittifaklara gir
mesi kararı veto edilemez. 

Kıbrıs'ın NATO ya girmesi mevzuunda son 
derece dikkati calip bir hâdise oldu. Makarios 
beyanat veriyor, United Press înternational'e 
beyanat veriyor; soruyorlar; NATO ya gire
cek misiniz? Diyorlar. Diyor k i ; Kıbrıs gibi kü
çük bir adanın bu gibi ittifaklara girmesi doğ
ru değildir. 

Yarın Kıbrıs'ta Makarios'un işgal etmesi 
muhtemel bulunduğu mevki düşünülürse, bu 
beyanatın ehemmiyeti meydana çıkar. 

Yine bundan, Kıbrıs Cumhuriyetinde çağun-
lukla alınacak kararlarda Kıbrıs'ın NATO ya 
girmek hususunda vereceği karara ne dereceye 
kadar bel bağlamak mümkündür1? Bunun üze
rinde önemle durmak lâzımdır. 

Diğer bir mühim mesele de NATO dan Yu
nanistan'ın çekilmesidir. Olur veya olmaz... Ama 
çekilirse ne olur? Buna dair de bir şey yoktur. 
Bu da iyi niyete terkedilmiş. İyi niyet. Tabiî, 
her zaman ileri sürülür. Ama bunların daha 
evvel teemmül edilmesi ieabederdi. 

Yine mühim bir ihtimal: Kıbrısta bir seçim 
yapılır. Yapılan bu seçimde siyasi umdesi hür 
dünyanın siyaset ve umdesine uymıyan bir par
ti iktidara gelebilir. Böyle cereyanların Kıb-
rıs'da kuvvetli olduğunu hepiniz bilirsiniz Böy
le olursa o vakit Kıbrıs'ın durumu, Kıbrıs Türk
lerinin durumu ve Kıbrıs üzerinde yapılmış an
laşma son derece müşkül bir vaziyet alabilir. 
Denmeliydi k i ; Batı Almanya Anayasasında 
olduğu gibi hürriyetle, hürriyet mefhumiyle 
kabili telif olmıyan partilerin Anayasa Mah
kemesince kapatılması sağlanmalıdır. 

Diğer mühim bir nokta üzerinde durmak 
isterim, Kıbrıslı Türklerin vatandaşlığı mese
lesi: 

Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs vatandaşı olacak
lar, aynı zamanda Büyük Britanya Milletler 
Camiasının tâbiiyet imtiyazlarını muhafaza 
edebilecekler. Çok isterdim ki, bu bugün dahi 
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temin edilebilir, Kıbrıs Türkleri Türk tâbiye-
tinde, Yunanlılar Yunan tâbiyetinde olsunlar. 
Bu, birinci Mac Millan plânında vardı. Bunun 
temin edilmesiyle Kıbrıslı bir Türk Türkive'de 
siyasi hayata atılabilir, Mebus seçilebilir, Türk 
ordusunda hizmet edebilir. Bunu önümüzdeki 
anlaşmanın birinci dokümanının ikinci maddesi
nin (C) bendinde temin etmenin kabil olduğu
nu arz etmeyi bir vazife bilirim. Bir iki ufak 
nokta üzerinde daha durmak isterim. 

Bir Hâkimler Şûrası var; Hâkimler Şûrası
nın önemi büyüktür. Bir tarafta hâkimlerin 
tâyinini, terfiini, naklini düşünecek, diğer taraf
tan Muhtelit mahkemeler teşkili üzerinde yetki 
sahibi olacaktır. Muhtelit mahkemeler Türkler
le Rumlar arasındaki meseleleri halledecek mü
him bir müessesedir. Hâkimler Şûrasında bir 
Türk, iki Rum ve iki reyi iîe bir tarafsız vardır. 

Bir Anayasa mahkemesi var. Bir Türk, bir 
Rum, bir tarafsız azadan müteşekkildir. Bu ka
dar mühim yetkileri olan Hâkimlik Şûrasında 
Türklere Rumlarla eşitlik temin edilmelidir. îki 
Rum, iki Türk bulunmalı idi. Türklerin hakla
rı bakımından bu noktanın ehemmiyetli olduğu
na kaaniim. 

Kıbrıs'ta bir radyo var. Devlet radyosudur 
bu. Burada Rum camiasına da, Türklere de hak 
tanınacağı Radolitte Tasarısında olduğu gibi be
lirtilmeli idi. 

Sayın arkadaşlarım, Anlaşmanın müspet ta
raflarını belirttik. Sulh getirmiştir dedik, dost
luk tesisi kabil olmuştur dedik, Ada'da sükûn 
teessüs" etmiştir dedik. Endişelerimizi de huzu
runuzda belirttik. Bu endişelerimizi belirtmeyi 
millî ve vatani bir vazife biliyoruz. Bu belirt
tiğimiz endişeler içinde bir çoklarının ıslah edil
mesi kabil olduğuna kaaniiz. Bu kanaate sizin 
de iştirakinizi ve hep beraber bu iştirak içinde 
rey vermemizi temenni ederim. . 

Hürmetlerimi sunarım. (Sağdan : alkışlar) 

REİS — Hariciye Vekili. 
HARİCİYE VEKÎLl FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, Ada
na Milletvekili Kasım Gülek arkadaşımızın mü
talâalarını dinlediniz. Kendisi Genel Başkanla
rının mütalâalarını aldılar, onlara bâzı ilâveler 
yaptılar ve huzurunuzda, beyan etmek imkânını 
buldular. Maziyi misal aldılar, anlaşmalardan 
bahsettiler, onların iyi taraflarını da belirttiler, 
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sulh getirdiğini söylediler. Bu arada, bâzı endi
şeler izhar ettiler. 

Kıbrıs meselesinde unutulacak bir mazi, hiç 
olmazsa Demokrat Parti zamanında unutulacak 
bir mazi yoktur. Bu mesele, Birleşmiş Milletler
de beynelmilel âlem önüne çıktığı andan itiba
ren, bütün Türk milletinin, ona tercüman olarak 
Demokrat Parti hükümetlerinin millî menfaati 
korumak için sonsuz gayretler ve muvaffakiyet
lerle doludur. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
Biraz önce de arz ettiğim gibi, millî menfaatin 
korunması sadece bir tarzda olmaz, O menfaat
lerin korunmasının en iyi şekli, hiç şüphesiz, 
karşımızdaki muhasımlarla dost olarak, onlarla 
anlaşarak ve fakat bir adım geri gitmeden o me-
nafii temin etmekle olur. Huzurunuza çıkardı
ğımız bu anlaşma bu söylediklerimi tamamiyle 
yerine getirmiş bir anlaşmadır, tzhar ettkleri en
dişelere bakınız : öyle demek istiyorlar ki, ga
ranti enosise karşı yokmuş, taksime karşı var
mış. Bu vesileyle İngiltere'nin taahhüdünden 
bahsettiler, ingiltere zaten garanti anlaşması 
mucibince anayasanın her hangi bir ihlâlinde 
hareket etmeyi taahhüdetmiş bulunuyor. Böyle 
bir ihlâli önlemiş bulunuyoruz. Bir kere daha 
önlemeliymişiz. Böyle olduğu halde, bu garanti 
yine hukuki bir garanti olacaktır. Meselâ alâkalı 
maddeye ikinci bir cümle ilâve edilecek, kim 
haksıza, kim anayasayı ihlâl ederse, ingiltere 
onun aleyhinde hareket edecektir, denilmeli 
imiş. Bir kere anayasanın ihlâl edilip edilmediği 
üzerinde ihtilâf olacak. Bunun üzerinde muta
bakat hâsıl olursa, ingiltere ahdine sadakat gös
terecek veya göstermek istemiyecek. ikinci bir 
hükümde esasen mevcut birinci hükmün tekra
rına lüzum var mı? Şüphesiz yoktur. Çünkü in
giltere akde sadıkane hareket etmediği takdir
de, yani şayet ihlâl edecekse, ilâve bir hüküm 
koyup taahhüdünü tekrarlatmakla yeni bir te
minat elde edilmiş olmıyacaktır. Görüyorsunuz 
ki, arkadaşlar, bâzı şeylerde ince düşünmek veh
me kapılmak ancak muzır oluyor. (Soldan, al
kışlar, bravo sesleri) 

Sonra, arkadaşlar, iktisaden yardımın der
piş edilmediğini söylüyorlar : Bir anlaşmada 
bir cemaate yardım edilmesine imkân konulu
yor. Buna en ufak bir teşekkür dahi edilmiyor. 
Fakat ekonomik sahada yardım unutulmuş. 
Nesi unutulmuş arkadaşlar? Bütün sosyal cemi-
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yetlere yardım imkânı vardır. «Bu spor cemi
yetlerine» diye iş küçümsenmeye çalışılıyor. 
Gerçi spor işlerinin de ehemmiyeti vardır. Kal
dı ki bütün sosyal cemiyetlere, hastanelere yar
dım imkânı mevcuttur. Hayır cemiyetlerine ve 
fakirlere yardım imkânı vardır. Kendisinin 
söyledikleri iktisadi yardım acaba, nedir? bir 
düşünelim. Söyledikleri iktisadi yardım acaba 
nedir? Bunu meneden hüküm nedir? Onu imkân
sız bırakan hüküm nedir? Anlaşmaya göre, en 
2İyade müsaadeye mazhar millet, muamelesine 
tâbi olacağız. Yani ikamet hakları hususunda 
müesseseler tesisi hususunda, banka kurmak hu
susunda ve sairede «en ziyade müsaadeye maz
har mlilet» hükmüne malikiz. Bunlarm aleyhin
de karar ittihazı Türk Reisicumhurunun veto
suna tâbidir. Bugün orada her hangi bir banka 
açılabilir. Yarın bir kanun getirmek suretiyl-?, 
adaya yabancı sermayesi giremiyeceği veya Türk 
sermayesi giremiyeceği hususunda bir kanun çı
karılırsa Türk Reisicumhurunun vetosu orada 
hazır ve nazırdır. Bunu neye düşünmüyorlar? 
Tasavvur ettikleri yardımın yap] İmasına, ecnebi 
sermayesinin gelmesine imkân vardır. Bu arada. 
Ziraat Bankasın1 n şube açması imkânı mevcut
tur. Bugün Demokrat Parti iktidarının tama
men uzak görüşlülüğü sayesinde orada kurul
muş bulunan İş Bankası şubesi de her an yar
dıma hazır vaziyettedir, öyle ise ne demek isti
yorlar? Ticari anlaşmalar mı, hususi ticaret an
laşmaları mı yapalım demek istiyorlar. Cema
atleri ayırıp hususi anlaşmalar mı düşünüyor
lar? Yunanistan'ın da ayrıca Rum cemaatleri 
için anlaşmalar yapması lâz'm mı demek istiyor 1 
Bu yerinde bir mütalâa değildir. 

Bize adaya muhaceretten bahsettiler. Diğer 
tarafından da çifte tâbiiyetin lüzumunu hatırlattı
lar. Bir Kıbrıslı Türk gelsin, Türkiye'de mebus
luk yapsın, dediler. Dikkat buyurunuz Kasım 
Beyefendi, burada tenakuza düşüyorsunuz. 

Sonra, Kıbrıs'a onar bin muhacir gönderme 
kararı alınabileceğinden, ve bunun Yunanlılar 
lehine işliyebileceğinden bahsettiler. Acaba Yu
nanistan muhacir göndermekte tamamen ser
best mi? Hayır arkadaşlar. Çünkü dışardan ge
tirilecek muhacir ecnebi tâbiiyetindendir. Bina
enaleyh, Türk Reisicumhur muavininin, vetosuna 
tâbidir. Bu yabancıların ikamet haklan mev
zuudur. Kaldı ki, 10 binlerce muhacir gelmesi 
ihtimali fiiliyatta varit de değildir. Çünkü haddi-

. 1959 O * 1 
zatında muhaceret Rum unsurunun harice git
mesi şeklinde vukubulmaktadır. Rumlar müte
madiyen İngiltere, Amerika'ya gidip duruyor-
lar. Fiilen vaziyet meydandadır. Londra'da 60 
biri Kıbrıslı Rum vardır. Buna mukabil ancak 7 
bin Türk vardır. Bunları encümende arkadaşları
nıza izah ettim, her halde size söylemişlerdir. 
Bugün Avusturalya'dalOObinB'Um vardır, buna 
mukabil çok az Türk, belki 10 - 15 aile vardır. 
Amerika'da da vaziyet aynen böyledir. Binaen
aleyh, bu husustaki endişeleri tamamen yersizdir. 

Dikkatli tetkiklere istinaden yapağınız bü
tün tenkidlerde izhar etiğiniz endişelerin gayri-
varidoluşu anlaşmaların mükemmeliyetini gös
termesi bakımından memnuniyetimi mucipol-
maktadır. 

Şimdi arkadaşlar, Yunan muhalefetinin an
laşmalar hakkında neler söylediklerini kısaca 
anlatayım: Meselâ eski Başvekillerden Papaand-
rau «Ada da meskûn büyük Rum ekseriyetinin 
hakları çiğnendi» diyor. Bizim muhalefet böyle 
söylemiyor, teşekkür ederim kendilerine. «Ada 
taksim edildi, fakat hukukan taksim olmuştur,» 
bunları söyliyen solcular, komünistler değildir, 
muhalefet liderlerinden Papa Androu'dur.» tak
sim bile Yunanistan için bundan daha elverişli 
idi. Taksimle adanm büyük bir kısmı gidecekti. 
Şimdi bütün Kıbns'ı kaybettik. İki cemaatin 
nispeti % 80 e karşı % 18 olduğu halde, en 
mühim meselelerde Türklere yan yanya haklar 
tanındı. Enosisten katî olarak feragat etmemiz 
büyük bir kayıptır. Türkler taksimi hukuki 
sahada tahakkuk ettirmişlerdir. Türkiye millet 
olarak Kıbns'a avdet ediyor» diyorlar. 

Eski Hariciye Vekillerinden Stefanopulos 
bakınız ne diyor t «Radeliff ve Mac Millan plân
lan bile bu Andlaşmadan bizim için çok daha 
elverişli idi. Çünkü self-determination kapılan-
nı açık bırakmaktaydı. Şimdi bu kapılar tama-
miyle kapanmıştır. Self-determinatione karşı si
lâhlı teminatlar verilmiştir. Bekliyebilîrdik. în-
gilterede yakında seçimler yapılacaktır, tşçi 
Partisinin bizim lehimizde daha müsait şartlan 
kabul edeceğinden emindik. Ne diye kısa bir 
müddet daha bekliyemedik! Lozan Ahitname
si yıkılmıştır. Ve Türkler ilk defa olarak kay
bettikleri bir toprağa tekrar ayak basmı§lardır.> 

Şimdi, sevgili arkadaşlara», ben Halk Parti
sinin hassasiyetini anlıyorum. Yunan muhalefet 
partileri de hassas. Her iki tarafın bu hassasi-
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yeti de gösteriyor ki, haklı ve yerinde bir An
laşma yapılmıştır. Kıbrıs'taki Türk cemaatinin 
menfaatleri tamamiyle korunmuştur. Ve kolay 
elde edilemiyecek bir şekilde korunmuştur. Ana
yasa komplikedir, diyorlar. Evet komplikedir. 
Çünkü Türk cemaatinin haklarının korunması 
için bu derecede teferruatlı hükümlere ihtiyaç 
vardı. Fakat ortada bir esas çizgi vardır .- O da 
iki cemaatin başka çıkar yol olmadığını anlıya-
rak buna göre hareketlerini ayarlamalarım sağ
lamaktır. Londra müzakereleri sırasında Yu
nan cemaati lideri de bundan bahsetti. Kendi
sine dedim ki : «Anlaşmanın hükümleri iki ce
maatin ahenkli bir tarzda yürümeleri lâzım gel
diğini kendilerine anlatacak şekilde tesfoit edil
di. Bundan başka çıkar yol yok.». Hakikaten 
iki cemaatin birbirinin menfaatine hürmetkar 
olarak yürümeleri lâzımgeldiğini anlamaları lâ
zımdır ve ancak bu şartla Anlaşma işler. Bunu 
temin edebilmek için gereken iklimi de bizlerin 
ve onların hazırlamamız lâzımdır. Biz bunları 
hazırlamaya gayret edeceğiz. Millî vazifemiz de 
budur. Nasıl ki, Türk ve Rum cemaatlerinin 
menfaatlerinin temini, bu anlaşmalarla birbirine 
karşı müsamaha ve iş birliği içinde yaşama! a-
riyle kabildir. Binaenaleyh, yapılan andlaşma-
lar hüsnüniyete dayanmaktadır. Bu da tabiîdir. 
Sayın Kasım Gülek hüsnüniyetten şüpheci bir 
dille bahsetti, muhakkak ki, hüsnüniyet bütün 
beynelmilel âlemde esastır. Bu husus ki bu 
anlaşmalarda Yunan muhalefetinin söylediği gi
bi, hüsnüniyetin arkasında silâhlı müdahaleye 
kadar giden bir garanti vardır. 

Keza diyorlar ki; «Bizim orada ancak 650 as
kerimiz olacaktır. Bunun la mı, 650 askerle mi 
müdahale edeceksiniz?» Bunu bize Yunan Ce
maati Lideri de söyledi : «Bir gazetede şu çıktı 
diye yarın başıma asker yığarsanız ne olur?» 
dedi. Kendisine, «Asker sizin kapınıza gelmek 
için değildir, oradaki teşriki mesainin bir nü-
mtmei imtisalidir.» dedik. Biz Ada'ya mütema
diyen jandarma kuvvetiyle, tahakküm etmek ga
yesinde ve iddiasında değiliz. Fakat eğer orada 
Anayasa ihlâl edilirse 26 milyonun hazır oldu- j 
ğu muhakkaktır. (Soldan, alkışlar) 1 

Sevgili arkadaşlar, Türkiye hakiki mena- t 
fiini temin edebilmiştir. Oradaki Türk cemaa j 
tinin inkişafını, Türkiye'nin de yardımlariyle I 
tamamiyle temin etmiş olacağı gibi, her Tür
kün Ada'da bir ekalliyet unsuru gibi değil, fa- ! 
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kat Ada'nın idaresinde söz sahibi bir efendi gibi-

dolaşmasını temin etmiştin 
Sayın arkadaşım muhaceretten bahsetti. Türk 

egemen olamadığı yerden hicret eder, efendi 
olarak bulunduğu yerden hicret etmez. Türk 
halkı Ada'da efendi olarak dolaşacaktır Bu, 
onun haklarının teminat altına alınmış olması 
sayesindedir. 

Sevgili arkadaşlarını, bandan başka biz ada
nın müdafaasını istiyorduk, adanın müdafaa s.ı 
bizim için elzemdir ve; bunun müttefiklerimizin 
elinde bulunması lâzımdı. Bilhassa bizim güve
nimiz İngiliz ordusunda değil miydi? Bugün 
İngilizler yine oradadır. Bandan başka ittifak 
anlaşmamız mucibince, adanın müdafaasında 
ibiz de bilfiil, hak sahibi oluyoruz. 

Şimdi Kıbrıs'ın NATO ya girip girmemesi mev
zuuna temas edeceğim : Derhal söyliyeyim ki, 
ortada bir zühul var: Kıbrıs NATO'ya girmek is
terse bizim reddet uı .iveceğimiz tabiîdir. İster 
girsin, ister girmesin. Benim müttefikim mi? 
Evet... Yunanistan'ın müttefiki mi? Evet.. îiı-
•g İtere'nin müttefiki mi? Evet NATO'ya girsin, 
girmesin bunun büyük bir ehemmiyeti yok. Kıb
rıs NATO'ya girerse bundan şanü şeref kazanır. 
Türkiye ve Yunanistan NATO âzası dır. Türkiye 
yine NATO'ya ve Bağdad Paktına dâhil olan İn
giltere'nin de müttefikidir. Adada İngiltere'ni.!! 
hâkimiyeti altında iki üs vardır ve adanın bü
tün radarlarını ve sairelerini kullanma hakkı 
ingiltere'ye tanınmıştır. Sevgili arkadaşlarını. 
bu vaziyette Kıbrıs NATO'ya girmiş, girmemiş ha
izi ehemmiyet değildir. Bunun üzerinde, bu bit 
eksikliktir, diye durmak hiç- de yerinde olmıyan 
bir şeydir. Yunanlı dostlarımız bize «Kıbrıs'ın 
NATO'ya girmesini kabul eder misiniz? diye sor
dular. Biz de «ederiz» dedik, her halde girerse 
memnuniyetle kabul ederiz. 

FAHRİKARAKAYA (Elâzığ) — Makarius'-
un beyanatı... 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Makariyos'un bu husus
taki beyanatı şu veya bu olabilir. Ma-
karios NATO'ya girip girmemek mevzuunu 
tetkik edebilir. Varacakları karar ne olursa 
olsun, bizim kaybımız nedir? Bu endişeler 
büyük hassasiyetin eseridir. Yapılan anlaşma
lar muvacehesinde bunlar hakikatte vâdit de
ğildir. 
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Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan, al

kışlar) . 

REİS — Basri Aktas. 
BASRÎ AKTAŞ (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar; Kıbrıs adası ihtilâfına nihayet ve
ren ve Yüksek Heyetinize arz ve takdim edilen 
vesikaları dikkatle tetkik etmiş bulunuyoruz. 
Ayrıca. Sayın Hariciye Vekilimizin Hariciye 
Encümeninde verdikleri izahatı, sualleri, cevap
larını gördükten sonra kanaatimizi daha köklü 
olarak ifade etmek imkânına sahip bulunuyoruz. 

Hükümetin Kıbrıs hakkındaki siyasetinin 
esasını iki maddede toplamak mümkün oluyor. 
Bunlardan birincisi; Türkiye'nin emniyeti, 
ikincisi ise adadaki 120 bin Türk'ün huzur için
de yaşaması. 

Bu iki ana prensip bizi şu neticelere vardı
rıyor: 

1. Kıbrıs'ın yabancı bir devlete ilhakın; 
önlemek, 

2. Ada Türklerini yabancı bir idareye terk 
etmemek, 

3. Türkiye ve adanın emniyeti için Kıb
rıs'ın müdafaasına iştirak etmek. 

Londra Anlaşmaları ile bütün bu hususlar 
temin olunduğu gibi, Türk cemaati ile Rum ce
maati, Reisicumhur ile muavini aynı haklara sa
hip kılınmakta, Türk cemaatinin ana vatanla olan 
her türlü alâkası ve bütün hukuki mevcudiyeti 
muhafaza edilmektedir. [Adanın müdafaasında 
Türk askerini vazifeli kılmak Garanti Andlaş-
ması, tesbit edilen nizam bozulduğu takdirde 
Türkiye'ye müttefikleriyle, mümkün olmadığı 
takdirde de münferiden müdahale hakkı tanı
mıştır. 

Bu neticelere varmanın kolay olduğunu iddia 
etmek ve alınan neticenin ehemmiyetini küçült
mek mümkün değildir. Beş sene evvel Kıbrıs 
Adası ihtilâfı hakkında bir̂  yabancı topluluğa 
Türkiye'nin faklarından bahsetmek dinleyiciler 
tarafından çok tereddütle karşılanmakta idi. Ve 
uzun müddet Türkiye'nin haklan basit bir ekal
liyetin hakları olarak mütalâa edildi. Halbuki 
şimdi, Türk Cemaati tekrar edelim, Ada'da Rum 
cemaati gibi aynı siyasi ve hukuki haklara sa-
hibolmaktadır. 

Anlaşmanın beynelmilel alandaki ehemmiyeti 
hür dünyadaki akisleriyle ifade olunabilir. Mat
buat, radyolar, tanınmış fikir ve siyaset adam-
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lan Kıbns davasındaki başarıdan dolayı Türk 
ve Yunan Hükümet Reislerinin izhar etikleri iyi 
niyeti tebrik ve takdir etmektedirler. 

Şimdi Kıbrıs için istikbale emniyetle bak
makta kendimizi haklı görüyoruz. Maziyi, kötü 
ve kanlı sahneleri geride bırakıyoruz. Yeni bir 
devre giriyoruz. Bu devir Atatürk'ün temin ve 
tesis ettiği Türk - Yunan dostluğu devridir. Ada
daki iki cemaatin karşılıklı saygı ve itimada 
müstenid idareleri ve ahenkli müşterek bir ha
yat tanzimleri, Türk - Yunan dostluğunun tesiri 
altında* mesut inkişaflar gösterecektir. Kıbrıs 
hakkındaki, Londra anlaşmaları, Türk - Yunan 
münasebetine tesir ettiği nispette hür dünyanın 
temel müdafaasını teşkil eden Atlantik Paktının 
da daha iyi işlemesi ve Doğu Akdenizde bu pak
tın zayıf olan halinin kuvvetlenmesine yarıya-
cak ve temin edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs Adası ve halkı 
için de yeni bir devir açılıyor. Bu devir sulhun, 
korkusuz hayatın, emniyet içinde birlikte insan
ca yaşamanın devridir. Bu devrin zaferi Türk -
Yunan dostluğunun zaferi olacaktır. Bu başa
rıyı hep birlikte sağlıyalım. 

Artık Kıbnslı bir Türk veya Rum akşam evi
ne döndüğü zaman kapısından içeri endişe ile 
girmiyecek, eşinin, oğlunun kiminin bugün ek
sik olduğunu sormıyacak... 

Maddeler hakkındaki mâruzâtımız ve bunlaiğ-
dan çıkardığımız netice; Londra anlaşmalarını 
uzlaşma zihniyetinin ve siyasetinin bir zaferi 
olarak karşılıyor, binnetice Hükümetin Kıbrıs 
meselesinin halli hususunda takibettiği siyaseti 
ve aldığı neticeleri tasvibediyoruz. 

Son sözümüz : Kıbrıs Türk - Rum Cumhuri
yetinin mesut olması, Ada halkının lâyık olduğu 
refaha kavuşmasıdır. (Soldan, alkışlar) 

NECATÎ İLTER (Sivas) — Muhterem arka
daşlara», Hükümet İngiltere ve Yunanistan'la 
Kıbns konusunda yaptığı anlaşmayı Yüksek 
Meclisin tasvibine arz etmiş bulunmaktadır. Bu 
anlaşma mahiyeti itibariyle gelecek nesilleri da
hi alâkadar ettiği için bunun üzerinde hassasi
yetle durmak zorundayız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs konu
su mevzuubahsolalı beri Hükümet bize daima 
demiştir ki, Kıbrıs mevzuunu hallederek Türk -
Yunan dostluğunun sağlam bir şekilde korun
ması lâzımdır, bir. 
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Adadaki ırkdaşlarımızın haklarının korun

ması lâzımdır, iki. 
Kıbrıs Adasının stratejik durumu dolayısiy-

le Anadolu'nun emniyetinin korunması lâzım
dır, üç. 

Şimdi acaba önümüze gelen anlaşma bu esas
ları temin etmekte midir? 

Muhterem arkadaşlarım, şüphesiz bu üç esa
sın en iyi şekilde temini Adanın ilhakı veya tak
simi ile mümkündür. Bununla beraber bugünkü 
dünya durumu, bilhassa İkinci Dünya Harbi so
nundaki dünya durumu ve milletlerarası müna
sebetler böyle bir hal tarzına imkân vermez. Ni
tekim, bugün önümüze gelmiş olan anlaşmayı 
temin için yalnız bizim gayretlerimiz değil baş
ka büyük devletlerin de teşvikleri lâzım gelmiş
tir. 

HARİCÎYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Yok Öyle şey. 

NECATİ İLTER (Devamla) — Ben böyle 
mütâlâa ediyorum, siz yok olduğunu ispat eder
siniz. Bununla beraber ben bu mevzu üzerinde 
durmıyacağım. 

Umumiyetle mütalâalardan anlaşıldığına gö
re Kıbrıs Anlaşması muğlak bir anlaşmadır. Bel
ki böyle muğlak oluşuna birtakım zaruretler te
sir etmiştir. Fakat tatbikatta müşküller olması, 
Adada yanyana, içice yaşıyan iki ırk arasında 
üıtilâtlara, mücadelelere yol açması şüphesizdir, 
hattâ bu ihtilâtlar ve bu mücadeleler Adadaki 
iki ırk arasına ister istemez girer. Bu bakım
dan Kıbrıs mevzuunda esas olarak aldığımız 3 
noktadan; Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
münasebetlerin korunması keyfiyeti, Ada'daki 
mücadelelerden müteessir olur. 

Anlaşmanın tatbikinde azınlıkta olan, yani 
Rumlara nazaran nüfusça azınlıkta oian Türk 
ırkının zorluklara mâruz kalması da mümkün
dür. 

Muhterem arkadaşlarım, beynelmilel anlaş
malarda iyi niyetlerin kâfi olmadığına şüphe 
yoktur. Tarih bunun misalleri ile doludur. Şim
di bizim anlaşmayı tetkik ettiğimiz zaman çıkar
dığımız neticeye göre, enosisin kapısı kapanma
mıştır. Ve bu mütalâalarımız yapılmış plan an
laşmanın tamamlanması yolunda arz edilmekte
dir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; yapılan ga
ranti andlaşmaları adanın gerek dışarıya, ge-
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rek içeriye karşı müdafaasını nasıl sağlamak
tadır?... Evvelâ adadaki kuvvet durumunu mü
talâa edelim; adada, adanın her tarafında çe
şitli kuvvetleri bulunan İngiliz üstleri mevcut
tur. Yapılan andlaşma gereğince İngiliz üstle
ri arasındaki yollardan, telefonlardan, sudan 
ti)gilizler faydalanacaktır. Binaenaleyh ada için
de İngilizler rahat rahat hareket edeceklerdir. 
Demek ki; adanın büyük kuvveti İngiliz kuv
vetleridir. Sadece adanın bilhassa dışarıya kar
şı korunması için bir müşterek karargâh kurul
muştur. Bu karargâhta 950 si Rum, 650 si 
Türk olmak üzere 1600 kişilik bir kuvvet mev
cuttur. 

Şimdi arkadaşlarım, içerde bir rejim deği
şikliği vukubulursa ve bu rejim, adadaki sta
tüyü değiştirirse, Garanti Andlaşmasmı yap
mış olan devletler biribirleriyle istişare edecek
lerdir. Anlaşma mümkün olmazsa her üç dev
let kendi başına harakete salahiyetli olacaktır. 

Şimdi bir an mütalâa edelim, elbette |tıosi-
si istiyenler bunu açıktan açığa istiyecek de
ğillerdir. Böyle müesses bir nizam içinde eno-
sise baş vuranlar elbette bu teşebbüslerini giz
li yapacaklardır. İstişare muvaffak olmayın
ca ve adada rejim değişikliği olunca 650 kişi
lik Türk kuvveti büyük bir kuvvet olmadığın
dan nötralize edilebilir. 

Şu halde adada Türk kuvveti olarak iş gö
recek bir kuvvet kalmıyabilir. (Soldan, Tür
kiye var Beyefendi, sesleri) 

Şimdi arkadaşlarım, böyle bir hareketin, 
rejim değişikliğinin, dışardan başka bir dev
let tarafından yani Garanti Andlaşmasma imza 
koyan bir devlet tarafından geldiğini kabul bu
yurun. Bunu imkân dâfhilinde görüyorum, biz 
ne ittifaklar, ne dostluklar gördük. Binaen
aleyh bu andlaşma içerisinde, üçlü Garanti 
Andlaşmasmı imza etmiş olan devletlerden biri
si içerde vuku bulacak rejim değişikliğini eno-
sise doğru gitmek için tasvipetmiş olabilir. Ve 
böyle bir halde İçerde vuku bulmuş olan deği
şikliğin dışardan da takviyesi mümkün olur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ada içerisin
de böyle bir değişiklik vuku bulduğu zaman 
Türkiyenin adadaki kuvvetiyle fiilî bir müda-
faasınııi mümkün olmadığı açıktır. Böyle bir 
hareket vukubulduğu zaman bu hareketi yapan
lar elbette geçit resmi yapmak için yapmazlar. 
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Bu hareketi yapanlar bir netice almak için yap
mışlardır. Garanti veren üç devletten biri ta
rafından bu hareket desteklenebilir. Bugüne ka
dar vukubulnıuş hâdiseleri hatırlıyalım. Ada 
içindeki Rum nüfusunun vaziyetiyle, bunların 
EOKA içindeki mücadelelerinden anlıyoruz ki, 
birkaç gün içinde 50 - 60 bin kişilik bir kuvvet 
vücut bulabilir. Bunları andlaşmanm memle
ketimiz hayrına olması için söylüyoruz, ister
seniz dinlemeyin. Böyle bir hareket vuku bul
duğu zaman demek ki Türkiye'nin adada mev
cut kuvvetleriyle fiilî bir müdafaası mümkün 
değildir. Soldan; nasıl olur, sesleri) Ada içeri
sindeki mevcut kuvvetlerden bahsediyorum, du
yulmuyor mu? 

Demek ki, adadaki mevcut kuvvetlerle fiilî 
müdafaa mümkün değildir. Tekrar ediyorum; 
bu hareket dışardan tasvip görmüşse, şayet ada
daki statü değişikliğinden fayda uman bir dev
let mevcutsa böyle bir hal ispanya Harbinden 
beri gördüğümüz gönülleri meydana çıkarabi
lir. Adanın mevcut nüfusu böyle bir hal vuku
unda bir hafta içinde 50 - 60 bin kişilik bir mu
harip kuvvet vücuda getirebilir. (Soldan; biz 
de kurarız, sesleri) 

Arkadaşlarımdan bu fikirleri kabul etmiyen-
ler aksini iddia edebilirler. Ben fikrimi söylü
yorum. Böyle bir hareketin vukubulduğunu ve* 
üç devlet arasında yapılan istişareden sonra 
müşterek bir harekete karar verilemediğini ve 
devletlerin her birisinin harekette serbest bıra
kıldığını kabul ediniz bir an için böyle bir hal
de iki devletten, yani bizden gayrı iki devlet
ten birisi adada vuku bulan değişikliği kendi 
menafime uygun bulursa esasen bu müşterek 
harekete imkân bırakmaz. Onu zorlıyan bir 
madde de yoktur. Bundan başka ne vaziyet 
hâsıl olmuştur? Ada üzerinde hâkim kuvvet ola- j 
rak, devlet kuvveti olarak İngiliz kuvveti ! 
mevcuttur. Hava kuvveti vardır, deniz kuv
veti vardır, nihayet kara-kuvveti vardır. Bir 
de müessif hareketi yapmış olan ihtilâl kuvvet
leri vardır. Bunları da bu hesapla 50 -\60 bin 
kişi kadar kabul etmek lâzımdır. Arkasından 
gönüllüler gelmektedir. Ben size bir ihtimal
den bahsediyorum. İstikbalde böyle bir suikast 
tertibedebilirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, böyle bir 
vaziyet olursa ne olacaktır? Türkiye Cumhuriye-
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ti Hükümeti; Hariciye Vekilimizin beyanına gö
re 'harbe kadar gidebilecektir. Şimdi Adaya hâ
kim bulunan İngiltere evvelâ böyle bir harekete 
müsaade edebilir mi? Bu 'bir. 

İkincisi; Adada höyle bir vaziyet hâsıl ol
muşsa dışardan gönüllüler bunu destekliyorsa, 
İspanya, Kore'de olduğu gibi.. Türkiye'nin böy
le 'bir harekete teşebbüsünün bugünkü milletler* 

! arası münasebetler içinde müşkül olacağı mu
hakkaktır, büyük zorluklara mâruz kalacağına 
şüphe yoktur. 

İkincisi; askerî bakımdan da birtakım müş
külât olduğunu kabul etmek lâzımgelir. Bu as
kerî bakımdan olan müşkülâtın izahını burada 

j yapmak mümkün değildir. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, üçünoü bir 

esas vardı. O <esas Kıbrıs Adasının stratejik du
rumu dolayısiyle Anadolu'nun emniyeti bakı
mından haiz olduğu ehemmiyet. Böyle bir 'hal 
tekevvün ederse ve Adada meselâ bir komünist 
rejimi veya Türkiye'ye dost olmıyan bir rejim 
yerleşirse Anadolu'nun emniyeti nerede kaldı? 
(Soldan, Rados, Meis adalın burununun dibin
di sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, faiz eksik ve 
gedik gördüğümüz noktalan gösteriyoruz. Bun-
lan dikkat nazarına alıp almamak elbette ekse
riyet ıgrupunun elindedir. Ama istikbal için, ge
lecek nesiller için huzursuzluk yaratabilecek, 
gelecek nesillere müşküller doğuracak anlaşma
ları akdederken eok düşünmek zorandayız. Bu 
vaziyette bizim 'görüşümüze göre İngiltere Hü
kümeti Adadaki mevcut fiilî durumu dolayısiy
le, Adadaki Cumhuriyetin ve Anayasanın muha
fazası için garanti verebilir. İngiltere Hükümeti 
gelecek yıllar için, istikbal için bu garantiyi 
vermekten kaçmak istemektedir. Sonradan İşçi 
Partisi .gelebilir diye düşünüyor, yarın ahval 
değişebilir diye düşünüyor. O zaman için ser
bestliği muhafaza ediyor. (Sağdan, «Doğru, doğ
ru» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, İngiltere'nin böyle 
bir garantiyi vermesi için hıehir mâni yoktur. 
İngiltere'yi bu garantiye zorlamak lâzımdır. 
Bu garanti olmadıkça Adada emniyet olmıya-
caktır. (Soldan, gürültüler) Bugün değilse ya
rın, yann değilse öbürgün, üç beş sene sonra 
Ada uçup gidecektir. (Soldan, gürültüler) O za
man Sayın Hariciye Vekilini belki hulup sora-
mıyacağız. (Soldan, «Vah, vah» sesleri) O za-
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man belki ıbizler de (bulunmıyacağız. (Soldan, 
gürültüler) 

REİS — Necati Bey, bir dakika müsaade 
buyurunuz. 

Efendim, görüyorsunuz ki, millî hem de mu
azzam bir meseleyi zevkle mütalâa imkânı için
deyiz. Rahat rahat 'konuşuluyor. Lütfen hatibi 
takip buyurunuz. 

NECATİ ÎI/TER (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bizim görüşümüze göre müşterek 
karargâh Adada emniyet tesis edecek bir kuv
vet teşkil etmez. Bu, bir paravandan ibarettir. 
As'kerlik bakımından 'hiçbir kıymeti haiz değil
dir. Binaenaleyh Ada üzerinde, gere'k Anadolu'
nun stratejik bakımdan emniyeti, gerek Ada 
halkının haklarının muhafazası, gerekse orada 
devamlı şekilde zuhur edecek ihtilâfların Türk-
Yunan dostluğunu bozması ihtimalini bertaraf 
etmek için Adada İngilizler gibi Türkler ve Yu
nanlılara 'birer üs verilmelidir. Yunanlılara üs 
verilince Türklere üs verilmesinde mahzur ol
maz. Müşterek 'karargâh paravandır, elindeki 
kuvvetin tesiri yoktur, boğulur. Bizim düşündük
lerimizi söylemek borcumuzdur. Nazarı dikkate 
alıp almamak sizlere düşer. Hürmetlerimle, 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — Hariciye Vekili. 
HARİCİYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çana'kkale) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Albay Necati llter'in 'askerî mütalâalarını 
uzun uzun dinledik. Bir sulh getiren anlaşma
dan, bu derece harble alâkalı sözler sarf ede
rek bahsetmek meslekleri icabı olsa gerek. Fa
kat kendi sahaları bakımından da, bizim bakı
mımızdan da korkarım ki, bir hataya düşüyor
lar. Lütfen dikkat huyurursamz, (bütün mütalâa
larında, müttefiklerden birinin teşvikiyle Ada
da bir enosis hareketinden, ayrı ayrı Türk ve 
Yunan üsleri 'kurulmasından bahsettiler. Ondan 
sonra şunu unuttular: Türkiye Adaya 40 mil, 
Yunanistan 600 mil mesafededir. Diğer taraftan 
İngiltere'nin bizim aleyhimize hareket edebile
ceği şüphesini izhar ettiler. Bir vehimden ibaret 
olan bu şüphe vesilesiyle şunu da belirtmek is
terim : Biraz evvel burada Sayın llter'in men-
subolduğu parti sözcüleri uzun tızadrya, Ana
yasanın ihlâli halinde İngiltere'nin müdahalesi
nin mechuri olması lâzımgeldiğini beyan ettiler: 
Halbuki şimdi Sayın llter aynı İngiltere'ye kar-
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; şı itimatsızlık izhar etmekle kendi partisinin 

görüşü ile tenakuza düşmüş olmuyor mu? 

REİS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Gazianteh) — Muh

terem arkadaşlar, müzakerelerin başladığı saat
ten beri burada konuşulanların hepsini dikkatle 
dinledim. Elbette müzakerelere mevzu olan And-
laşmaları ve vesikaları evvelce tetkik etmiş ol-
maklığım tabiîdir. Umumi olarak, evvelâ, muh
terem muhalif arkadaşlarımızın Andlaşmalar 
hakkındaki noktai nazarları üzerine bende hâ
sıl olan intihalara dokunmakla sözüme başla
mak istiyorum. Gerek Muhalefet Partisi Lideri 
Sayın İnönü, gerekse şahsı adına konuşan Ka
sım Oülek, gerekse Sivas Mebusu Necati llter'in 
konuşmalarında müşterek olan cihet,. Sayın 
İnönü'nün ortaya atmış olduğu hususlardır. Ya
ni Enosis kâfi derecede garantiye bağlanmamış
tır. Buna mukabil, taksim garantiye bağlanmış
tır. Gerek Enosis gerek taksimi garantiye bağlı-
yan madde, tek maddedir. Enosis için mevcud-
olan hükümler bu tek maddede taksim için de 
mevcuttur. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir hukuki 
'görüştür ki, aynı cümlenin içerisinde taksime 
mütedair olarak verilmiş olan garantiyi kuvvet
li görmektedir- Enosise mütedair olan garan
tiyi zayıf görmektedirler ve İngiltere ayrıca bir 
garanti versin dediler. İngiltere bir Garanti 
Andlaşması yapmıştır. Artık İngiltere'ye bu 
Garanti Andlaşmasının hudutları içerisinde ne 
tavsiye edilehilir, yemin mi teklif edilecektir, 
vallahi, billahi garanti ediyorum mu, diyecek
tir? Diplomatik usuller dairesinde, diplomatik 
diller dairesinde, şimdiye kadar tatbik edilegel-
mekte olan mevzuat muvacehesinde bundan da
ha kuvvetli hir garanti cümlesi 'beklemeye ve 
konulmasına imkân yoktur. Bu 'garanti cümle
sinde garantinin noksan olduğunu söyliyen ar
kadaşlarımızın lütfen metin halinde ifade etme
lerini ben şahsan temenniye şayan buluyorum. 
Acaba bu metne ne koyabilirler de bundan da
ha kuvvetli olur? Bendeniz merakla bunu bekle-
m erkteyim. 

İkincisi, umumi olarak şöyle bir hal var. 
Zannederim Kasım Gülek Arkadaşımız, bunu 
zan içinde söylüyorum, fakat vazıh olarak not 
aldığım, Necati llter arkadaşımız, Kıbrıs An
laşmasının büyük devletlerin tesiriyle yapılmış 
olan bir anlaşma olduğunu ifade ettiler. 

t 
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NUSRET KİRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — înö- | 

nü de.... I 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım; inönü'nün de aynı noktayı nâ- I 
zarı ifade ettiğini arkadaşlarım söylüyorlar. 
Bundan benim istihraeettiğim şey şudur; Şüp
hesiz Kıbrıs meselesi dikenli bir mesele idi. 
Kıbrıs meselesi; esasen Türkiye ve Yunanistan 
arasında ve dolayısiyle yaptığı tesirler bakı- ı 
mından, NATO cephesinde rahne açması dola
yısiyle Batının kuvvetli bir şekilde teşkilâtlan
ması hususunda engel olmak hüviyetini göster
miş olan bir iştir. Bunun, sulhçü bir neticeye 
bağlanmış olması, bu işi başaranlar için haki
katen tarihî bir muvaffakiyet diye kaydediK 
mesi iktiza eden bir husustur. Bizim gayemiz, 
Demokrat Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini bugün idare etmekte olan Başve- | 
kili ve Hariciye Vekili, Yunanistan'ın Kara-
manlis'i ve onun muhterem Hükümeti, müşte
rek bir hüsnüniyetle, sulhçü bir anlaşma ile 
bir araya gelmişler ve muvaffakiyetli bir neti
ceye bu meseleyi bağlamışlardır. Muhalifleri
miz büyük devletlerin müdahaleleri ve tavsi
yeleriyle bu neticeye varılmıştır, derken bizim 
hakkımız olan, öz hakkımız olan, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin hakkı olan bir muvaffa
kiyeti bizim sırtımızdan alarak başka milletle
rin, başka devletlerin sırtına aktarmak iste
mek gibi bir düşünceye kapıldıklarını ben 
görmekteyim. (Soldan; bravo, sesleri) 

Arkadaşlar; Kıbrıs Anlaşmasını muhterem 
arkadaşlarımız, muhalif arkadaşlarımız Kıbrıs 
anlaşmalarına karşı pek büyük itiraz noktalan. 
ileri sürmüyorlar. Bu hususta Hükümetin ta-
kibetmiş olduğu politikayı tamamiyle gayrika-
bili tasvip bir politika olarak da görmüyorlar. 
Bundan anlaşılıyor ki, gerek İsmet Paşanm ko
nuşmaları, gerek Kasım Gülek'in konuşmaları 
vç gerekse diğer arkadaşların ileri sürmüş ol
dukları itiraz noktalarının za'fmdan anlaşıh-

ı yor ki, umumiyetle bu politikayı tasvibedecek-
lerdir. Fakat birtakım zorluklarla, güçlüklerle 
sıkıştırmak belki de iç politikada, iç politika
nın neticesinde hâsıl olacak şeyi... (Sacdan; 
şiddetli gürültüler ve «Asla, asla», s^steri) 
(Sağdan; her zaman böyle yaparsın, sesleri ve 
gürültüler) Bertaraf edeceklerdir. (Sacrdan; 
şiddetli gürültüler) Ben sükûnetle konuşuyo- I 
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rum, bağırmaya hacet yok, beyefendiler, rahat 
konuşuyorum. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Mevzuumuz 
iç politika değil, dış politikadır. 

RElS — Sükûneti bozmıyalım, arkadaşlar. 
BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Hatip

leriniz var, benden sonra gelip konuşacaklar- * 
dır. (Sağdan; gürültüler) 

REÎS — Güzel bir müzakere havasını boz
mamanızı rica ederim. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, biz dış politikada - şükürler 
olsun - diğer memleketler gibi değiliz. Muha
li Lİerimizle aramızda bir anlaşma vardır Bu 
bizim büyük vahdetimiz ve kuvvetimizdir. Kıb
rıs meselesinin etrafındaki politik müzakereler
de ve umumi konuşmalarda bu vahdet, birlik 
yine tezahür edecektir. Ben şahsan itimat edi
yorum, muhalif arkadaşlarımızın vatanseverli
ği, bu kadar ince bir meselede gerek Batı dâ
vasını, gerek NATO, gerek Türkiye'yi bu kadar 
yakından alâkadar eden bir mevzuda bizi zayıf 
düşürecek bir hattı harekete düşmeye mâni ola
cağına şahsan kaani bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Kıbrıs Anlaşması ol
muştur. Kıbrıs Anlaşmasının birçok hususları 
burada incelenmiştir. Gerek bütçe konuşmala
rında, gerek açılan bu umumi müzakerelerde 
konuşan muhterem hatipler, Hariciye Vekilimiz 
anlaşmanın incelenmedik noktasını bırakmamış
lardır. Biz de şahsan anlaşmayı inceledik. Ben 
şahsan Kıbrıs anlaşmalarını şayanı tatmin bu
lurum. Kıbrıs için şayanı tatmin bulurum, Tür
kiye'nin emelleri bakımından şayanı tatmin 
bulurum. Kıbrıs'taki Türklerin istikballeri ba
kımından şayanı tatmin bulurum. Yine Kıbrıs 
anlaşmalarını Türkiye'nin emniyeti bakımından 
şayanı tatmin bulurum. 

Şimdi, arkadaşlarım; Necati îlter'in bir sö
züne burada temas etmek istiyorum; Kıbrıs'ın 
emniyeti mevzuubahsolduğu zaman arkpdaşı-
mız oraya gönderilecek olan 650 kişilik bir 
kuvvetin bir rejim değişikliği halinde boğul
masının mümkün olabileceğini söyledi. Doğru
dur, böyle bir ihtimal vâridolabilir. Fakat ar
kadaşımız şunu katiyen düşünmediler; Kıbrıs'
ta me^zuubahis ve garantilere bağlanmış Ana
yasa ve garantiler muvacehesinde ve onlar na
mına yapılacak her hangi bi]f rejim değişikliği . 

» — 39 — 



I : 50 İA 
bizim direkt olarak müdahale etmemizi icabetti-
rir. Oradaki 650 kişilik kuşetin her hangi bir 
kötü ihtimalle boğulması bize acı verebilir. Fa
kat bunun Kıbrıs'ın kaderini değiştirmek bakı
mından asla bir kıymeti olmaz. Biz bu andlaş-
malarla yapacağımız müdahale, vaktiyle bir mü
dahale yapmaya sahibolmadığımız halde şimdiye 
kadar yaptığımız müdahalelere nazaran tam bir 
müdahale olacak, Kıbrıs'ın rejimini, Anayasa
sını muhafaza etmesi uğrunda yapılmış sulhçu 
bir müdahale olacaktır. Binaenaleyh oradaki 
kuvvetlerimizin azlığı veya çokluğu meselesi 
bunlar düşünülmek suretiyle büyük bir kıymet 
ifade etmediği tamamiyle ortaya çıkmaktadır. 

Ben başka bir hususa temas etmek istiyorum. 
Bence Kıbrıs meselesinin bu şekilde bir hal ça
resine bağlanmış olmasının asıl büyük kazancı 
onun neticeleridir. Kıbrıs meselesi pt%üzlü bir 
beynelmilel mesele haline geldiği zaman Türki
ye ile Yunafiistan arasında nasıl ihtilâf vâki 
olduğunu gözlerimizle gördük. Kıbrıs meselesi 
bir ihtilâf konusu olduğu zaman NATO'nun na
sıl zedelendiğini gördük. Kıbrıs meselesi bir 
ihtilâf noktası olduğu zaman NATO'nun bir 
kuvvet menbaı olan Balkan Paktının ne suretle 
rahnedar olduğunu gördük. 

Kıbrıs meselesi esas itibariyle belki küçük bir 
mesele sayılabilir. Fakat, vücuda getirdiği, se-
bebolduğu neticeler bakımından büyük bir me
sele olarak ortada bulunmakta idi. Benim nok-
tai nazarıma göre asıl buradaki büyük kazancı-. 
mız, Kıbrıs meselesinin bizi tatmin edici bir şe
kilde halledilmiş olmasından doğan birtakım 
menfaatleri, millî ve siyasi menfaatleri yeniden 
elde etmiş olmamızdır. NATO camiasında Tür
kiye - Yunanistan bir iş birliğine sahiboldular. 
Bu artık devam edecektir. Binaenaleyh, NATO '-

.nun cenup cephesinde uzun zamandan beri ken
disini göstermekte olan rahne tamamiyle berta
raf edilecektir. Ankara Paktı, Balkan Paktı, 
Ankara Andlaşmasiyle teessüs eden Yoguslav-
ya, Yunanistan ve Türkiye arasındaki pakt için
deki, Yunanistan ile Türkiye'nin Kıbrıs mesele
sinden dolayı teşriki mesai edememesi sebebiyle 
işlemez hale gelmiş olan zaıf tamamiyle berta
raf edilecektir. Son aldığımız haberler, Rodos'
ta seyahatte bulunan Yugoslav Cumburreisi ile 
Yunan hükümet adamlarının Balkan Paktını 
yeniden harekete geçirmek hususunda müzake
reler yaptığını göstermektedir. Binaenaleyh ar-

. 1959 C : 1 
kadaşlar, Kıbrıs Anlaşmalarının tatmin edici 
tarafları yanında, uzun zamandan beri endişe 
doğurmakta ôlan bu siyasi noktaların da tama
miyle bertaraf edilmiş olduğunu göstermektedir. 

Ben şahsım itibariyle hükümetin Kıbrıs me
selesini halletmek yolunda takibetmiş olduğu 
isabetli politika ve bu politikanın vermiş oldu
ğu tatmin edici neticeye mebus olarak teşekkür 
etmekten başka yapacak vazifem yoktur. Haki
katen gerek Hariciye Vekili ve gerekse Başveki
limiz, büyük bir dirayet ve anlayışla, tahrik 
edilmiş ve sokağa düşürülmüş olan meseleleri 
oradan ele alarak mantıki bir şekilde ve sulhane 
bir surette, iki milletin hayrına olarak güzel ne
ticeler elde etmişlerdir. Her ikisini de tebrik 
ederim. Muhalif arkadaşlarıma da gösterecek
lerinden emin olduğum anlayıştan dolayı şimdi
den teşekkür ederim ve Kıbrıs Anlaşmasının, 
Kıbrıs hakkında, Türkiye hakkında Yunanis
tan hakkında müteyemmen ve mesut neticeler 
vermesini temenni ederim. (Soldan alkışlar) 

REÎS — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, Hariciye Vekilinin- çok isa
betle ifade ettiği gibi, bu mevzu millî bir mese
ledir ve üzerinde hassasiyetle durmak vatanper
verlik icabıdır. Üstelik, milletvekili olarak aynı 
zamanda bir de vazife hissi ile, tahsisan durma
ya mecburuz. 

Ben biraz önce, konuşan Bahadır Dülger ar
kadaşımın bıraktığı noktadan mevzuu ele alaca
ğım. Hakikaten Kıbrıs meselesi, yalnız bizi de
ğil, derece derece dünyayı işgal eden, rahatsız 
eden bir mevzudur. Bu pürüzün Birleşmiş Mil
letlere kadar intikalini düşünecek olursak, or
tadan kalkmış olması, Birleşmiş Milletler cami
ası için de, bize sempati duyan milletlerin de 
memnuniyetini mucibolmuştur. 

NATO camiası içinde de böyle bir pürüzün 
izale edilmiş olması sadece hayırlıdır; ve bu' ca
miayı bundan sonra daha çok rahatlığa kavuş
turacaktır. Keza bu mesele, Yunanistan'ı, in
giltere'yi ve bizi yakından alâkadar ettiğine ve 
zaman zaman hepimizin huzurunu bozmaya se
bebiyet verdiğine göre, bu üç Devletin, arala
rındaki münazaayı halletmiş olmaları da; gerek 
Türk - Yunan dostluğu ' ve gerekse Türkiye, 
Yunanistan ve ingiltere. münasebetleri bakımın
dan son derece isabetlidir. O halde Kıbrıs mese
lesinin ortadan kalkmasiyle, en büyük halka 
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Birleşmiş Milletler ve dünya olarak, daha dar 
halka NATO ve nihayet hâdise ile doğrudan doğ
ruya alâkalı Yunanistan, Türkiye ve İngiltere 
olarak memnuniyet duyulacağına işaret ettikten 
sonra, zatı meseleye geleyim. Ve bu derece millî 
bir meselenin icabettirdiği sükûn içerisinde mev
zuu huzurunuzda kısaca tahlil edeyim. Acaba 
bu mesele emin ve devamlı şekilde halledilmiş 
midir? v 

1. İngiltere, bir millet, bir Devlet olarak 
ne ister? Kıbrıs mevzuunda bugüne kadar sır
tında taşıdığı külfetlerden daha çok kurtulmak; 
ve fakat kendisi ile alâkalı siyasi» askerî men
faatleri daha muhkem hale getirerek, katî te
minata bağlamak ister. Bugün varılan Anlaş
mada ingiltere Hükümeti bu maksadın gerçek
leşmesinde tam ve kâmil olarak muvaffak olmuş 
bulunuyor. 

O halde bu Anlaşmanın, İngiltere Hükümeti 
bakımından, son derecede isabetle tasvip ve teş
vik görmesi tabiîdir. 

2. Yunanistan ne istiyordu? Yunanistan, 
işin başından itibaren ENOSİS diye, ilhak di
ye tek bir tezi tuttu. İlhak tezinden Yunanis
tan bugüne kadar hiç inhiraf etmemiştir. Şu 
halde bu anlaşma ilhak mevzuunu tahakkuk 
ettirmediğine, hattâ bir madde ile menettiğine 
göre, Yunan Hükümetinin fedekârlık ölçüsünü 
bu anlaşmanın metni ve mânası içinde bir
likte mütalâa edelim : 

Bu anlaşma, Yunan Hükümetine ve Yunan 
menfaatlerine 'Kıbrıs'ın % 70 ini en meşru şe
kilde, yüzde yüz temin ve garanti etmiştir. 
Kalıyor % 30. Bu % 30 un da kapısı açık. Çün
kü, anayasanın ve garantilerinin şu anda bize 
verdiği tereddütlerin ışığı içinde, iltihakı ta
mamen imkânsız hâle koymuş katî bir hüvi
yet, bu metin ve mâna ya verilmemiş gibi gö
rünüyor. Bu endişemizi kürsüye getirmiş ol
mak vatanperverliktir. Bu itibarla mevzudaki 
hassasiyetimizi tabiî telâkki etmek icabeder. 

Şimdi geliyorum bize : 
3. Bizim Kıbrıs politikamız ne idi ve 

neyi elde ettik? 
Muhterem arkadaşlarım; Büyük Millet Mec

lisine hürmetin şartı, birçok hâdiseleri görme-
mezlikten gelmek, bir anda unutuvermek, olma
mış telâkki etmek değildir. Meselelerin üze
ne yürümek, beğenmediklerimiz varsa bunların 
tekerrürüne meydan vermiyecek bir anlayışı, 
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hâkim kılmak, Büyük Millet Meclisinin hü
kümranlığı içinde daima Hükümeti murakabe 
ve ikaz etmek lâzımdır. Şu halde arkadaşla
rım, bizim tezimiz ne idi? Bunu iki cümle 
ile ifade edeceğim : Hükümet, ilkönce : Kıbrıs 
mevzuu, İngilizlerin ve Yunanlıların bir iç 
meselesidir; bizimle alâkalı değildir, diyordu. 
Biz bu işe böyle başladık. İkinci, merhale : 
Kıbrıs Türktür, vatanın bölünmez bir parçası
dır, dedi : Böyle devam ettirdi. Sonra bir
denbire bu tezi de bıraktık; hâdiselerin tesiri
ne kapılıp Kıbrıs Türktür diyen cemiyet
leri kapatmıya kadar gittik. En sonra tak
sim noktasına geldik durduk. Arkadaşlar, tak
sim tezi doğru idi, eğri idi; bu bir yana. Fa
kat, Büyük Meclisin şu anında, bu mevzuu 
bir defa olsun dile getirmeden geçersek Tür* 
kiye Büyük Millet Meclisinin hükümranlık 
haklarına ve murakabe duygusuna kayıtsız 
kalmış oluruz. Bu asla bahis mevzuu olmadığı için, 
bu merhaleyi iki cümle ile belirtmek istiyorum* 

Ne idi bu mevzu? önce Hükümet ısrarla 
ele aldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ge* 
tirdi, Meclise mal oldu. Nasıl? İttifakla. Sonra 
millete mal edildi ve'«Ya taksim ya ölüm I» Türlç 
milletinin son kararı olarak Türk radyosunda^ 
dünyaya ilân edildi. Türk Parlâmetosündan 
da son feragat haddi ve son fedakârlık hu
dudu olarak dünya parlâmentolarına resmen 
bildirildi. Bu bir merhaledir ki, bunu bir de
fa daha dile getirmeden geçtiğimiz takdirde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin millî men-
faatlerdeki hassasiyetini tam ifade etmemiş 
oluruz. Onun için bu noktada duruyorum. Mil
let öyle bir hale geldi ki, arkadaşlar, bugün 
Cumhurbaşkanlığını tesit «etmek durumunda 
bulunduğumuz Makarios'u New York Valisi, 
sadece davet etti diye, Atlas Denizini pro
testo telgraflarıyla bezedik. Bunların hepsini bir 
anda unutalım diyorlar, bir anlaşmanın tahak
kuku için. Fakat bîr defa hatırlamamız lâzım
dır, arz ettiğim sebep dolayısiyle. Şimdi artık 
mesele bitsin diyoruz, peki. Ama bunca fedakâr
lık sonunda neyi elde ettik, bilmeliviz. Muhte
rem arkadaşlar, bir dış anlaşmada; bir kaç dev
let mümessillerinin oturup, dört başı mâmur ve 
yalnız bir milletin yüzde yüz .menfaatine bir 
meseleyi halletmelerine imkân yoktur, bu idra
kin içindeyiz, gayet tabiî. Fakat bu anlaşmada, 
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güttüğümüz gayenin elden çıkmış olması gibi 
bir endişe duyuyoruz : Taksim yolu artık 
hukukan ve fiilen kapanmış; iltihak kapısı ise 
aynı kuvvette kapalı değil. Kuruluşa bakınız : 

Bir Kıbrıs'ta îcra Vekilleri Heyeti 10 kişiden 
ibarettir. 7 si Rum, 3 ü Türk'tür. Cumhurbaş
kanı Bum, Cumhurbaşkan Muavini Türk olarak 
icraya iştirak ettiler mi 12 olur. 8 i Rum, 4 ü 
Türk'tür. İcra ne demek?.. Hükümet. Demek ki, 
Kıbrıs Cumhuriyetinin kaderi bu Hükümetin 
elindedir. Nasıl karar verir? Anayasa tesbit et-

„ miş : Ekseriyetle. (Madde : 5) 
O halde görüyorsunuz ki icrada ekseriyet 

Rumların elindedir ve icraya hâkim onlardır. 
(Soldan, veto sesleri) 

Geleceğim. 
İki — Temsilciler Meclisi : Yüzde 70 Rum, 

yüzde otuz Türk olarak tahakkuk etmiştir. Yüz
de 70, yüzde 30. Demekki teşriî salâhiyet de ek
seriyetle Rumlardadır. (Madde : 6) 

Arkadaşlarımız «Veto» dediler. Veto sonuna 
kadar işliyebilecek bir mekanizma değildir. İyi
ce tetkik edecek olursanız görürsünüz. 

O halde işte şimdi' asıl endişeye geliyoruz : 
Demek ki, bu şartların altında - girmiyorum kü
çük teferruata - bu şartların altında, acaba di-
a * . .„. 
yoruz, Türklerin taksim tezine son verildiğine; 
icrada ve Temsilciler Meclisinde ise ekseriyetin 
Rumların elinde bulunduğuna ve Garanti Anlaş
masının 3 ncü maddesinin ne dereceye kadar ta
hakkuk edeceği de bilinmediğine göre, iltihak 
da, aynı sağlamlıkta önlenebilmiş midir? îşte bu 
mühim noktada tereddüdü mucibolacak husus
lar var. Taksimin hukukan ve fiilen menedildiği 
aşikâr. Enosis de hukukan menedilmiş gibidir, 
ama fiilen de menedilmiş midir, edilmemiş mi
dir1? İşte biz bu endjşeyi izhar ettik ve haklı ola
rak tereddüt içindeyiz. Bu takdirde Kıbrıs ihti
lâfı şeklen kalkmış, fakat Kıbrıs meselesi ortada 
kalmış oluyor, bizim için. Sevgili arkadaşlarım, 
şimdi bir büyük prensip meselesi üzerinde de du
rarak sözlerimi toparlıyacağım. 

Biz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak, milletin hükümranlık haklarına sahip bulu
nan yegâne teşekkülüz. Bu gibi meselelerde par
ti zarflarımız yer bulmaz. Millî menfaatlerin, 
hükümranlık haklarının birleştiği dâvalarda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin şerefli ananesi 
hâkim olur. O halde ben Hariciye Vekilini bir 
noktada itham ediyorum. Bunu, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi adına, bir vesikaya dayanarak 
yapmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 16 Haziran 1958 günü millî anlayışın son 
derecede güzel bir ifadesi olarak, ittifakla, bir 
karar verdi. Ve bütün dünya parlâmentolarına 
bu kararını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kararı olarak Türk Milleti namına bil
dirdi. Bunu bir defa hatırlatacağım. Meclis ka
rarını aynen okuyorum : 

«Türkiye, Kıbrıs meselesi Yunanistan tara
fından ortaya çıkarıldığından beri kendi hayati 
menfaatleri ve Kıbrıs'taki 120 bin Türk'ün ha
yat ve bekasını bu kadar yakından alâkadar 
eden bu meselede herkesçe malûm olduğu gibi, 
son derece ağırbaşlı, mutedil ve uzlaştırıcı bir 
siyaset taklbetmiş ve sırf anlaşma zeminini teş
kil edeceği kanaatiyle, ilk defa Yunanlılar tara
fından ortaya atılan, taksim fikrini büyük bir 
fedakârlıkla kabul etmiştir. 

Kıbrıs'daki son hâdiseler de göstermektedir 
ki bu vahîm meselenin nihai bir hal şekline 
bir an evvel bağlanması katî bir zaruret hali
ne gelmiş olup, bunun için de yegâne âdil, hak
lı, mutedil hal tarzı olan taksimi vakit geçir
meden kabul etmek ieabetmektedir. Adakaki 
iki cemaatin yekdiğerine karşı hissettikleri iti
matsızlık ve düşmanlık bu cemaatlerin artık 
bir arada yaşamalarına ve bir idare altında iş 
birliği yapmalarına imkân vermemektedir. 
Adaya sulh ve sükûnun iadesi için, bu iki ce
maati filen ve hukukan birbirinden ayırmak 
ve hususile istikbal ve mukadderat bakımından 
derin bir endişe içinde bulunan Türk cemaati
ne, hiçbir zaman ve hiçbir suretle onun yaşa
ma hakkına ve hürriyetine kasdetmlş olan Rum 
cemaatinin tahakkümü altında bırakılmıyacağı 
hususunda teminat vermek lâzımdır. 

Binaenaleyh edanın sulh ve sükûn ve refa
hını temin ve bu meselenin vâhimleştirdiği bey
nelmilel münasebetlere gerekli dostluk ve an
layış havasını iade etmek için, nihai bir hal 
şekli olarak, ancak taksimi kabul ve tatbik 
mevkiine koymak zaruridir.» 

Şimdi Hükümetin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ittifakla, verip nihai hal şekli ola
rak dünya parlâmentolarına gönderdiği bu ka
r a n üzerinde duracağım. Hükümete de ; «Senin 
salâhiyetin buraya kadardır» diye, tahdit eden 
Millet Meclisinin karan açık ve katidir. 
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Bu karar değişebilir rai, bir şartla değişe

bilir: Hükümet Meelise gelip durumun arz etti
ği safhaları ifade eder.. Meclis yeni bir pren
sip kararı verir, ancak ondan sonra Hükümet 
gidip değişik şekli görüşebilir. (Sağdan; bravo 
sesleri, alkışlar) ı 

Arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, kararların tatbikinde ve Hükümete verdi
ği salâhiyetlerde son derece hassas olmaya mec
burdur. (Sağdan; bravo* sesleri) Hükümete biz 
kendisinin salâhiyeti hududunu tâyin ve tah-
didettik. Hükümet salâhiyetini aşarak dilediği 
gibi, Büyük Millet Meclisinin katı kararına 
rağmen, aykırı tasarruflarda bulunacak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini daimî emrivakiler
le karşı karşıya bırakacak; hayır asla razı de
ğiliz, arkadaşlar. (Sağdan; bravo, sesleri) De-
mekki Hükümet; «Tasarruflarını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi nasıl olsa kabul edecektir», 
hükmüne sahip. 

Atatürk gibi, inönü gibi gelip geçmiş ve 
gelecek hakiki Devlet adamlarının, kararını 
almadan hareket edemedikleri ve önünde dai
ma eğildikleri Büyük Millet Meclisini bir ve-

* kil peşine mi takmak istiyorlar? (Sağdan; bra-
va, sesleri, alkışlar) 

işte prensip itibariyle bu hareket Anayasa
ya aykırıdır; hassasiyetimiz buradan geliyor, 
arkadaşım. (Soldan; gürültüler) Sevgili arka
daşlarım; bu hassasiyet yalnız benim hassasiye
tim değildir, bu hassasiyet yalnız bir partinin 
hassasiyeti de değildir; bu hassasiyet Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde dün de, bugün de 
mevcudolan; yarın da mevcudolacak olan ve 
istikballere doğru aynı şekilde gitmesi lâzım-
gelen şerefli ananenin; bu milletin hükümran
lık haklarının hassasiyetidir. (Sağdan; bravo. 
sesleri ve alkışlar) 

Şu halde arkadaşlarım; neticeye geliyorum. 
Hariciye Vekilini, salâhiyetlerini tecavüz etmiş 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisine 
verdiği salâhiyet hududunu şahsan aşmış ve 
taksim fikrine nazaran çok daha geri bir an
laşmaya imza koymuş durumda görmekteyiz. 

Bu vaziyet karşısında, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin verdiği bir karara hürmetsizli
ğinden dolayı kendisinin siyasi mesuliyeti te
lâkkisi içindeyim. 

Kalıyor anlaşma ile alâkalı kısım: Burada 
noktai nazarımızı ifade ettik. Gönlümüz istiyor 
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ki, anlaşma, ada halkının bugününü ve istikba
lini garanti edecek devamlı emniyeti getirsin. 
Taksime mâni olunduğu gibi, iltihakı da fiilen 
menedecek bir sağlam garanti- rahatlığı içinde 
olsun. Bu sağlanmakla bir daha Meclise böyle 
emrivakiler karşısında bırakılmamak şartiyle 
birleşelim. Bu anlaşma içinde ** adadaki Türk 
halkının ihtilâfları ve istikbali bugün anlaşma
da şekil bakımından tesviye edilmiş görünmek
le beraber, yarın yeni baştan mesele olmakta 
devam edecekse ki, öyle intiba veriyor. Değil
se sarih izahat ve katî taahhütle şüphelerimizi 
izaie etmek Hükümete düşen bir vazifedir. 

Sözlerime son verirken, Büyük Millet Mec
lisinin ananeleşmiş olan hükümranlık hakları
na Hükümetin ve Dışişleri Bakanının mutlaka 
hürmet etmesi lâzımgeldiğini ve Meclisi böyle 
emrivakiler karşısında bırakmaya s&lâhiyettar 
olmadığını ve bu gibi hareketlere asla müsa
maha edemiyeceğimizi arz ve tekrar ediyorum. 
(Sağdan; alkışlar, bravo, sesleri) 

REİS — Hariciye Vekili. 
HARİCÎYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın burada mükerreren söy
lenen muhtelif fikirleri tekrar edip sonuna bir 
de mesuliyet meselesini ilâve ederek kürsüden 
indiğine şahidoldunuz. Kendilerinin vesikaları 
lâyıkı veçhile tetkik etmeden kürsüye çıktığı,an
laşılıyor. Yüzde 70, yüzde 30 nispetlerinden ve 
icra heyetinden, mahiyetlerini karıştırmış bir 
halde bahsetti. Bunları Heyeti Celileniz gayet 
iyi bildiği ve anladığı için üzerinde durmaya lü
zum görmüyorum, arkadaşlar (soldan, alkışlar) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Nere
sini karıştırmışım? 

HARİCİYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Hepsini karıştırdınız. Hiç an
lamadığınız sabit oldu. Bunun yanında, yine 
bâzı mevcudolmıyan vaziyetleri ihdas eder bir 
şekilde ifadede bulundu. Beni bu son yapılan 
anlaşmaları huzurunuza getirmekle şahsan mes
ul etmeye çalıştı. »Böyle bir mesuliyeti, sırf kendi 
şahsıma raci olarak, seve seve derimde edece
ğimden ihçbir zaman şüpheniz olmasın. (Sol
dan, bravo sesleri) Bundan ancak iftihar duya
rım. Fakat kendisinin kullandığı taktik açıktır: 
Böyje karar aneak Hükümet seviyesinde alına
bilir. Mesuliyetin bir tek vekile raci olmasına 
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imkân yoktur. Bu kararın mesuliyet ve şerefi, 
hepimizin bildiği gibi, en başta en büyük rolü 
oynıyan Sayın Başvekilimize düşmektedir. O 
halde nisyanın sebebi ne? Kendince, Hariciye 
Vekilinin naçiz şahsına böyle bir mesuliyet yük
lenebilirce, Meclîs tarafından daha kolay kabul 
edilebilir. Bunlar, kimsenin kulakvermiyeceği 
basit taktiklerdir, arkadaşlar. 

Sevgili arkadaşlarımı ortaya geçen seneki 
taksim karannı çıkardılar ve dediler ki : «Büyük 
Millet Meclisinin böyle bir kararı varken, Ha
riciye Vekili nasıl olur da başka bir istikamete 
gider?» Kendisinin işi iyice tetkik etmediği ̂ ia-
ha buradan belli oluyor. Biz muayyen bir mes
uliyeti yüklenerek sizin tasvip veya ademitas-
vibinize müracaat etmiş bulunuyoruz. 

Lütfen okuyunuz: Takdim ettiğimiz lâyihada, 
kararlarımızla biz şu istikamette mesuliyet aldık, 
hükümetin politikası şu şekilde tecelli etmiştir, 
diyor ve bunu yüksek tasvibinize arz ediyoruz. 
Bunu yaparken de mesuliyetimizi müdrikiz. 
Eğer sizin tasvibiniz, tasdikiniz lâhik olmazsa, 
bunun icabatım takdir ederek bu mesuliyeti de 
almış bulunuyoruz. Binaenaleyh Büyük Millet 
Meclisinin mutlak hâkimiyetine karşı bir hareket 
yoktur. O mutlak hâkimiyet karşısında büyüK 
bir inkıyat mevcuttur. Meseleleri ters göstermek 
her halde muhalefetin icabatmdan olmasa ge
rektir. 

Sevgili arkadaşlarım, biz bu yola niye girdkil. 
Başından beri arz ediyoruz: Bizce bu, taksimden 
daha faydalı bir yoldur. «Taksime niye gittiniz1» 
dediler. Bir imkânsızlık karşısında gittik. Bir 
uzlaşma için gittik. Bu arada taksimin esasen 
ilk defa Yunanlılar taraf-1 ndan ileri sürüldüğü
nü söyledik onlar tarafından ileri sürülen bir 
uzlaşma imkânına doğru bir ışığa koşar gibi 
koştuk. O zaman karşımızda oradaki Türklerin 
egemenliğini, Türk cemaatinin eşit muameleye 
tâbi olarak, ada idaresine iştiraklerini kabul et-
miyen bir Rum cemaati, bir Yunanistan mevcut 
idi. Bu şart altında Türk cemaatini , başkasının 
tahakkümü altında birakamazdık. Fakat bugün 
yapılan andlaşma ondan daha ileri daha istik
bal vadedici bir anlaşmadır. Taksimin birtakım 
müşkülâtını da nefsinde cemmetmemektedir. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Ciddiye 
almıyoruz bunları. 

HARİCÎYE VEKÎLÎ FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Zatıâlinizin sözünü ciddiye 
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aldığım gibi bunları da ciddiye alıyorum. (Sol
dan bravo sesleri) 

Demin de arz ettiğim gibi hakka ve herkesin 
teminatına uygun, istikrar vadedici bir anlaşma 
yapılmıştır. Bunu mesuliyetini ve şerefini tek 
başına üzerine almaya Demokrat Parti hükü
meti her zaman hazırdır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Çok 
yiğitsiniz.. 

HARİCÎYE VEKÎLÎ FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU (Devamla) — Size arz edilen inşa ettiğimiz 
anlaşmaların temelleri bunlardır. Bunları top-
yekûn ya kabul edersiniz, veya reddeder ve bizi 
yalnız bırakırsınız. Bu istikbal vadeden yolda 
Türk milletinin menafiini omuzlarımızda taşı
yarak tek başımıza yürümekten hiçbir zaman 
hazer etmiyeceğiz ve bundan ancak şeref duya
cağız. (Soldan, bravo sesleri ve sürekli alkışlar). 

REİS — Halûk Timurtaş. 
HALÛK TİMURTAŞ (Balıkesir) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlamadan 
önce izin verirseniz bu millî mevzuda Yüksek 
Heyetinizin göstermekte olduğu çok büyük has
sasiyet karşısında duyduğum memnuniyeti belirt
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız hemen ilâve 
edeyim ki benden evvel konuşmuş bulunan Hıf
zı Oğuz Bekata arkadaşımızın ifade etmiş oldu
ğu hassasiyetten de memnuniyet duymuş deği
lim, bunu belirtmek isterim. (Soldan bravo ses
leri). 

Filhakika, Hariciye Vekilimizin belirttiği 
gibi, ortada ne bir emrivaki, ne de yangından mal 
taşır gibi bir vaziyet mevcut değildir. 

Memleketimizin yüzde yüz menfaatlerini 
temin etmiş olan ve hükümetimiz tarafından 
vücuda getirilmiş, bir eser mevzuubahistir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım sözlerime ge
çiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Yüksek Heye
tinizin tasvibine sunulmuş olan büyük bir eser 
hakkındaki.görüşlerimi arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Bu büyük eser 
yalnız aziz milletimizin değil, bütün medenî 
âlemin ve sulh dünyasının müştereken benim
sediği barış, uzlaşma ve birlik ideallerinin ör
nek bir zaferi olarak tarihin altın sayfalarına 
geçecek 19 Şubat 1959 tarihli Kıbrıs Anlaşma
sıdır. 
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Muhterem arkadaşlarım, vâsıl olduğumuz 

bu mesut neticeyi bir zafer olarak adlandırmak
ta ne kadar haklı olduğumu bugünkü dünya 
meselelerine bir göz atmakla anlamak mümkün
dür. Bugün bir Uzak - Doğu ve Doğu memle
ketleri meselesi vardır; bir Orta - Doğu me
selesi vardır; bir Doğu ve Batı Almanya'nın 
birleşmesi meselesi vardır. Kuzey Afrika me
selesi ve onun üstünde kıta olarak bir Afrika 
meselesi vardır; bir Güney Amerika memleket
leri meselesi vardır; istiklâllerine kavuşmak 
istiyen memleketlerin meselesi vardır; gelişme
miş memleketlerin meselesi vardır; nihayet bü
tün bu meselelerin başında milyarlarca insanın 
hallini beklediği sulh meselesi vardır. Bütün 
bu meseleler karşısında ise ikinci Dünya Har
binden sonra mütamadiyen toplanan, konuşan 
ve fakat bir karara varmadan dağılan heyetler 
varddr. 

Muhterem arkadaşlarım, şu birbiri üzerine 
yığılmış milletlerarası meselelerde beşeriyeti 
sulhe götüren katı ve sarih bir karar hatırlı
yor musunuz? Maalesef hayır. Belki daha 
uzun müddet mümkün olamıyacaktır da. Bu
nun sebepleri üzerinde burada duracak değilim. 
Sadece şu noktayı ifade edeyim ki, halen ar
tık maziye mal olması gereken siyaset metotla
rı, düşünee tarzları ve çeşitli tertip ve davra
nışlar, iki büyük Dünya harbi felâketinden son
ra dahi, milyarlarca insan/m sabırsızlıkla bek
lediği hakiki sulh dâvasını can ve gönülden sami
miyetle müdafaa edenlerin karşısına çıkmakta- ' 
dır. 

Kendi jeopolitik realitemize gelince : 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye bir Akdeniz 

devletidir. Bu bölgede müşterek kadere sa-
hibolduğumuz milletlerle dün olduğu gibi bugün 
de yarın da en büyük emelimiz sullh ve sükûn 
ve istikrar içinde birlikte yaşamaktır. Fakat 
muhtelif ihtiras cereyanları bu bölgenin iki 
komşu millet?i Türkiye ve Yunanistan'ı 1822 
den 1922 ye kadar devamlı mücadelelere sevk 
etmiştir. 1922 de mesut bir dönüm noktasına 
ulaştığımızı görüyoruz. 

Bir tarafta beşer, tarihinin ender kaydetti
ği dâhi Büyük Atatürk, diğer tarafta tarihi 
iyi bilen devlet adamı Venizelos... En kızgın ve 
en kırgın gönüllerin karşısında elele veriyor ve 
her iki milletin hakiki menfaatlerine uygun sui-
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hü tesis ediyorlar. Burada büyük Atatürk'ün 
ruhunu" huzurunuzda bir defa daha taziz eder
ken kendi milletine sulh yolunda hizmet eden 
Venizelos'u da hürmetle anarım. 

Bu sulh devresinden bu güne kadar münase
betlerimizin inkişafı bizi yine Yüksek Heyeti
nizce malûm olduğu veçhile NATO ittifakı için
de iki dost millet olarak birleştirmiş bulunmak
ta idi. Ancak bu durumda iken çeşitli âmillerin 
ortaya çıkardığı Kıbrıs ihtilâfı bu çok değer 
verdiğimiz dostluk ve ittifakı zaman zaman cid,dî 
şekilde gölgelendinneye başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, daha ilk gününden 
itibaren mukaddes bir dâva halinde ele almış ol
duğumuz Kıbrıs mevzuunun yıllardan beri ge
çirmiş olduğu çok çetin safhaları ve Hükümeti
mizin mesele ile ilk temastan bu yana merhale 
merhale giriştiği mücadeleleri ve takibettiği 
azimkar ve basiretli politikayı huzurunuzda tek
rar tafsil ve tahlil edecek değilim. Burada ifti
harla ifade etmek istediğim husus şudur : Teh* 
İlkeler ve ümitsizliklerle dolu dünya siyasi şart
ları içinde çok mühim bir ihtilâf mevzuu, bu* 
gün mesut bir Anlaşma ile ortadan kalkmış bu
lunmaktadır. 

Elde ettiğimiz büyük başarının tarihî değe
rini de kısaca belirtmek istiyorum. Evvelâ Zü-
rih'te Türkiye ile Yunanistan arasında parafe 
edilen anlaşmalar, bilâhare Londra'da ingiltere 
ve Kıbrıs cemaatler mümessillerinin de iştiraki 
ile yapılan müzakerelerden sonra imzalanan ni
hai anlaşmaların metinlerini incelemiş bulunu
yoruz. En çetin ihtilâfların dahi sulh yolu ile 
halli mümkün olduğunu ispat etmesi bakımından 
ruh ve mâna itibariyle çok müspet tesirler yara
tan bu anlaşmaların tarafların menfaatlerini 
de en müspet bir şekilde telif etmiş bulunduğu 
görülmektedir. Türkiye bakımından elde edilen 
neticeleri şöylece hulâsa edebiliriz :' 

1. Ada'daki Türklerin hak ve menfaatleri 
her bakımdan korunmuştur. Türkler Ada'daki 
hükümranlık hakkına müştereken sahip ve ta
mamen müstakildir. Ada'da müsavi haklara sa
hip ve federasyondan da ileri bir iş birliği içhv 
de yaşıyacaklardır. Hulâsa, Türkler Ada'da teş
riî, icrai ve kazai salâhiyetleri • ile her bakımdan 
müstakil bir varlık haline gelmektedirler. 

2. Türkiye - İngiltere, Yunanistan ve Kıb
rıs arasında akdedilecek Garanti Andlaşması ve 
Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında akde-
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dilecek İttifak Anlaşması ile Türkiye'nin Kıb- j 
rıs'taki hak ve alâkaları hukuki hüviyetini ik-
tisabetmiş bulunmaktadır. Bu sayede Kıbrıs ile 
tarihî bağlarımız yeniden ve yapıcı bir iş bir
liği içinde teessüs etmiş olacaktır. 

3. NATO'nun Güney - Doğu kanadı ve do-
layısiyle NATO camiası büyük bir sarsıntıdan 
muvaffakiyetle çıkmış, Orta -v Doğu'nun ve bu 
bölgenin kilidi Türkiye'mizin stratejik emniyeti
ni kuvvetle sağlamıştır. Bunun bir teminatı ola
rak Mehmetçik 80 yıllık bir hasretten sonra ye
şil Ada'da şan ve şerefle tekrar vazife alacaktır. 

4. Türk - Yunan dostluk ve ittifakı yeni
den tarsin ve takviye edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; işte bütün sulh dün
yasının âkibetini endişe ile beklediği bir ih
tilâf mevzuunda Hükümetimiz büyük ve müs
tesna bir eserle, muvaffak ve muzaffer olarak 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Anlaşmaların yüksek tasvibinize mazhar 
olacağı kanaatiyle ifade etmek isterim ki, ar
tık Akdeniz'de en mesut bir devrenin kapı-
pıları açılmaktadır. 

Bu- devrenin müjdesini getiren anlaşmala
rın Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte bize, 
dostlarımıza ve btttün sulh dünyasına hayırlı 
olmasını dilerken, hepimize iftihar ve gurur 
veren bu büyük muvaffakiletlerinden dolayı 
Aziz ve Muhterem Hükümet Reisimizi ve Hari
ciyemizi can ve gönülden tebrik eder, hepi
nizi saygı ile selâmlarım. (Soldan, alkışlar ve 
bravo sesleri.) 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, konuşulan mevzuun hususiyeti odur-
ki, gerek kelimelerin intihabında, gerekse or
taya atılan beyanların nereye gidebileceği 
hususunda titiz olmak lâzımdır. Onun için umu
mi konuşmalardan bilhassa sarfınazar etmek 
zaruretini duymaktayım. Maksadımız, millî 
menfaatlerin korunması olduğuna göre tutu
lan yolun yani andlaşmaların bu millî men
faatleri korumaya uygun olup olmadığı mev-
zuunuda tartışmak iâzımgelir. Yoksa biz Sayın 
Vekilin beyanı gibi, tutulan yol vatanpervc-
rane değildir demeyi hakikaten taşıdığımız 
mesuliyetin icabından saymamaktayız. 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ 
ZORLU (Çanakkale) — Aksini söyledim. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müsaa

de ediniz, sinirlenmeyin. 
Hükümet 9 vesika ile huzurunuza gelen 

politika ile Kıbrıs ihtilâfında, bugüne kadar 
nihai olarak Meclisçe ve milletçe benimsen
miş olan taksim tezinden vazgeçmekte bil
mukabele Yunan Hükümeti ve Enosis taraf
tarı Kıbrıslı rumlarda birleşmeden, vazgeç
mekte. Nerede anlaşmaktalar? Taraflar mec
buri • bir istiklâl mevzuunda anlaşmaktalar. 
Bir esaslı nokta bu. Buraya geleceğim. Fakat 
Vekil Beyin beyanâtındaki bâzı vuzuhsuz 
bulduğum noktaları evvelâ tavzih etmek za
ruretini duymaktayım. Leberal değil, eski Baş
vekillerden Papandreou Yunan Parlâmentosun
da Vekilin beyan ettiği gibi konuşmamış-
tır. Konuşmasında lehte ve aleyhte mütalâa
ları var. Lehte mütalâaları da var, fakat on
ları okumadılar. (Beyanat vermedi sesleri.) 
Beyanatında, bütün bunlara rağmen anlaşma
ların reddi aleyhindeyim, diyor, Papandreou. 
Bu bakımdan bunu tavzih etmek lâzım. 

İkincisi, fevkalâde mühim bir hukuku dü
vel prensibidir, Vekil Bey, bizim noktai nazarı
mızı cerhetmek için, hukuku düvel prensibini 
bilmedi veya bilmemezlikten geldi. 

Kolektif garantilerde eğer garanti veren 
devletler müşterek hareketi taahhüt edecek olur
larsa münferit hareket hakkını kaybederler, 
dedi. Bu, katiyen yanlıştır. Hukuku düvelde 
kolektif garanti şu demektir: Kolektif garan
tiyi veren devletler, andlaşmanın ihlâli halinde 
müştereken müdahale etmeyi taahhüdederler. 
Fakat andlaşma maddesine ayrı hüküm koyma
ya ihtiyacolmaksızm garanti veren devletlerden. 
her birisi tek başına hareket etmek hakkına sa
hiptir. Hukuku düvelin kaidesi budur. Vekil 
bey bunu niçin söyledi, arz edeyim: Çünkü mü
zakereciler. ellerinde olan bu imkânı kaçırmış
lar, dendi. Sayın sözcü, beyanında §u hususu 
açıkça belirtiyorlar. Enosis için andlaşmalarda 
ihlâl vâki olursa, yani anlaşmalara aykırı ola
rak kanun dışı ve Anayasa dışı bir ihlâl vâki 
olacak olursa, bu takdirde İngiltere kendi tak
dirine göre müdahale edip etmemekte serbestir. 
Halbuki İngiltere müdahale için taahhüde gir
melidir. Bu sağlanmamıştır. Maddeye ayrı 
"hüküm koymadan Türkiye müdahale hakkına 
enasen sahiptir. Türkiye için mühim olan böyle 
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bir vaziyette ingiltere ile beraber müdahale 
etme vaziyetinde olmaları keyfiyetidir. Bu, ih
mal edilmiştir, bunun doldurulması lâzımdır. 

Vekil bey, anlaşmalar nihai safhasında değil
dir, bu bir başlangıçtır, başlangıç anlaşmasıdır, 
dediğine göre bu istikamette yürümeleri, yol 
almaları pekâlâ mümkündür. 

Enosis bakımından Yunanistan'ın vaziyetine 
gedince: 

Muhterem arkadaşlar, Vekil beyi bizzat Hü
kümetin resmî beyanları ile ilzam etmek isti
yorum. İhtilâf nasıl doğmuştur? Türkiye için 
bu konu, Yunanistan bunu beynelmilel bir ihti
lâf haline getirdikten sonra ortaya çıkmıştır, 
hepimiz biliyoruz. Evvelâ Yunanistan Enosis 
meselesini ortaya attı. Biz ne dedik? Bu; İngil
tere'nin bir dahilî meselesidir, dedik. Binaen
aleyh böyle diyen bir memleket ilerde bütün bu 
anlaşmalara rağmen fiilen yine böyle bir vazi
yet ihdas edildiğinde, neyi düşünmeliydi?. Ma
alesef düşünülmemiş. Şunu düşünmeliydi; her 
hangi bir şekilde ve her ne suretle olursa olsun 
andlaşma ihlâl edildiği takdirde, statü ihlâl 
edildiği halde Türkiye de ipso fakto, derhal tak
sim talebi üzerindeki hakkını muhafaza eder. 
Bu, yok arkadaşlar. Bilhassa dikkat edilmiş, ne 
var Türkiye için?.. Şu var arkadaşlar; metinler 
gayet sarih, Türkiye fiilî müdahale hakkiyle 
neyi istihsal edebilecek?.. Metindeki tâbirle, 
münhasıran eski vaziyetin iadesini. Bakın nasıl 
kaçınılmış. Münhasıran, denmiş, madde bu ar
kadaşlar. İşte size andlaşmanın 3 ncü maddesini 
aynen okuyorum; «İşbu Andlaşma hükümlerinin 
ihlâli halinde Türkiye, Birleşik Kırallık ve Yn 
nanistan bu hükümlere riayeti temin etmek maksa 
diyle lüzumlu teşebbüs ve tedbirlerin ittihazı için 
kendi aralarında istişare etmeyi vâ'dederler» 
Burada «İstişare etmeyi» diyor; harekete geçmeyi 
demiyor. (Soldan, gürültüler, devam, devam ses
leri). Devam edeceğim, sabırlı olun, işte devam: 
«Müşterek veya danışma yolu ile bir hareketin 
ifasının gayrimümkün olması halinde, garanti 
eden üç Devletten her biri münhasıran işbu 
Andlaşma ile müesses nizamı yeniden tesis et
mek gayesine matuf hareket hakkını mahfuz tu
tar.» (Soldan, tamam, tamam sesleri) Vekil Be
yin izah ettiğinin aksine bu fıkra olmadan dahi 
temin atçılardan her biri müdahale etmek hak
kını muhafaza eder. (Soldan, gürültüler, etmez 
sesleri) Siz istediğiniz kadar etmez deyin, eder. 

1959 C : 1 
Hukuku düvel prensibidir, bu, Şimdi, böyle bir 
vaziyet ortaya çıktığı anda müstakil Kıbrıs 
Cumhuriyeti de ONU'nün, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının üyesidir. Bâzı arkadaşlar, ne ehem
miyeti var, filân dediler. Ehemmiyeti çok bü
yük.. Vekil Bey konuşmasında temas ettiler. Bu 
Andlaşmalar Birleşmiş Milletlere, şartının 102 
nci maddesi gereğinee Sekretaryasma tescil etti
rilecektir. İhtilâf oraya gittiğinde evvelâ bu 
andlaşmalara bakacaktır. Yalnız bunlara mı ba
kacaklar? Kıbrıs ihtilâfı Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtına intikal ettiği tarihten itibaren bü
tün delegasyonların, bütün murahhasların ko
nuşmalarının zabıtlarına da bakacaklardır. Bu 
zabıtlar ne demektedir? Maalesef Türk Heyeti 
mesul delegesinin Hariciye Vekilinin Kıbrıs'a 
hiçbir suretle istiklâl verilemiyeceği hakkında
ki beyanını tesbit etmektedir, bu bir. (Soldan, 
«Ne demiş» sesleri, gürültüler) Evet «İstiklâl 
olamıyacak» diyor Vekil. Geçen gün de bahset
tiler burada.. Şimdi müstakil Kıbrıs Cumhuriye
tinin mümessili ne diyecektir? Bu andlaşmalara 
aykırıdır, ama andlaşmalarm imza şartlarının 
tesbiti gerekir, tetkik edin diyecek; biraz daha 
ileri gidecek ve ne diyecek? «Eğer Türkiye iler
de böyle bir vaziyet hadis olduğunda ada üze
rindeki taksim talebi hakkını mahfuz tutmak is
teseydi, bunu andlaşma metnine sokardı. Hal
buki bu andlaşmada yoktur, Türkiye bundan 
vazgeçmiştir» diyecektir. Bu itibarla hükümet
ten rica etmekteyiz; ilerisi için mühim olan bu 
noksanı tamamlasınlar. 

Bugün Şarki - Akdenızde sulh ve sükûnun 
avdet etmiş olması mükemmel bir şeydir. Dün
yanın her tarafında çeşitli gaileleri olan mütte
fiklerimiz için fevkalâde bir şeydir. NATO'nun 
çalışmaları, NATO faaliyetleri bakımından ve 
NATO içindeki tesanüt ve birlik bakımından, 
fevkalâde bir şeydir. Ama, Türkiye'nin gele
cekteki menfaatlerinin mahfuz tutulması bakı
mından da bâzı noksanlar üzerinde durulmak 
lâzımdır. Bu da bizim meşru hakkımızdır. Bun
lara işaret ediyorum. 

Şimdi Hükümet, andlaşmalara rağmen her 
hangi bir şekilde Enosis ortaya atılırsa Türki
ye de taksim tezinin mahfuz tutulduğu hükmü
nü koydurmıyacak olursa bu, arkadaşlar, mühim 
bir hukuki boşluk ifade eder. İster tasvibediniz, 
ister etmeyiniz, mevzuun hukuki görüşü budur. 
Şayet Vekil Bey gelir de «Hukuki bir imkân 
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vardır» derse, Vekilin bu beyanı bendenizi yine 
tatmin etmez. Türkiye Parlâmentosunda bu işin 
müzakeresi ve zabıtları enternasyonal bakımdan 
bir kıymet ifade etmez. İlerde Enosis meselesi 
ortaya çıktığında bu hal ehemmiyet kazanır. 
Açık olalım, müstakil bir Kıbrıs Cumhuriyetinin 
yaşatılması şayanı arzudur, fakat Türkiye'nin 
elinde olmıyan hâdiselerle, Enosisin tahakkuku
na çalışılırsa - ki, geçen hâdiseleri Türk Hükü
meti hiçbir an unutmıyaeaktır, mesele Yunanlı
lar tarafından ortaya atılmıştır - ne kadar iyi 
niyetle hareket edersek edelim muayyen hukuki 
meselelerimizde sağlam olmanın tedbirlerini bul
maya ve metinlere dercetmeye mecburuz. Bu 
büyük boşluğu doldurmaya hükümet gayret sarf 
etmelidir. 

Yunan Hükümetinin alınmasına sebep yok, 
çünkü Yunan Hükümeti de andlaşmanm metin
lerine göre müstakil Kıbrıs Hükümetinin yaşa
tılmasında iyi niyet sahibidir. Şu halde biz bu 
hususu ileri sürersek alınmamalıdır. 

îngiliz Hükümeti de alınmasın, alınmasına 
mahal yok, çünkü îngiliz Hükümeti müstakil 
bir Kıbrıs Cumhuriyetinin teşkiline taraftar. 
Türk Hükümeti de taraftar. Şu halde bir kü
çük ihtimal olarak dahi böyle bir vaziyet ihdas 
edilecek olursa, Türk Hükümetinin fiilî müda
halesine* ingiltere'nin de ahden katılmak taah
hüdü ile birlikte, Türkiye'nin, Ada'nm taksimi
ne dair hakkı da hukukan derhal ortaya çıkmış 
olsun. Bunu metinle tesbit edelim, büyük bir 
boşluktur, ehemmiyetlidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Vekil Beyin 
metni izah ederken beyanına bakınca insan en
dişe ediyor. (Soldan «Oooo» sesleri) Yunan Par
lâmentosunda «keşke taksim olsa idi» denmiş. 
BÇayır arkadaşlar, Yunan Hükümeti taksime ta
raftar olsa idi, onu yaparlardı, bunu yapmaz
lardı. Bunlar başkaları için söylenmiş, ifade 
etmiyeceğim. Vekil Bey ciddî olarak huzurunu
za çıkıp da bu müstakil Kıbrıs şıkkı taksimden 
daha iyi bir şeydir, diyebiliyor mu? Yunan Par
lâmentosu müzakereleri içinden bir metin oku
du, bu taksimin tâ kendisidir, diye. Hayır ar
kadaşlar, konuşulan mevzu bu derece umumi be
yanlarla , halledilecek lâalettâyin meselelerden 
değildir. Vekil Bey bu tarzda beyanlarda bulu
şarak işin ehemmiyetini lütfen küçümseme-
sinler, arkadaşlar. 

1959 0 : 1 
Muhterem arkadaşlar; andlaşmalaniı metin

leri, Türkiye'nin, arz ettiğim mevzuda müdaha
le hakkını gerek bugünden fiilen, gerek ilerde 
hukukan kullanması imkânlarını bertaraf ede
cek şekilde o kadar ileri derecede kaale almış ki, 
hattâ Kıbrıs'ta iki müstakil devletçik kurulma
sına dahi mâni olunmuştur, iki cemaat bir ara
da müstakil bir devlet olarak da yaşıyamıyorlar, 
en iyisi iki devletçik kurmaktır, dense bu da 
olmıyacaktır. 22 nci maddeden bu mâna çık
maktadır. 22 nci madde şudur : 

«Kıbrıs'ın tamamen veya kısmen her hangi 
bir devletle birleşmesinin veya taksime müncer 
olacak tarzda bir istiklâlin mümkün olamıyacağı 
kabul edilecektir.» 

Ne ince düşünülmüş., iki camia şu iyi niyet
lerine rağmen, Yunan Kırallık Hükümeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iyi niyetleri
ne rağmen, bütün gayretlere rağmen iki camia 
- yanılmıyorsam - müştereken yaşıyamıyor, ne 
yapalım, iki tane küçük devletçik kuralım, tak
sim değil, Enosis değil; ve bu iki devletçiğin de 
istiklâlini yine beynelmilel anlaşmalarla tevsik 
edelim, teminata bağlıyalım, deseler imkân yok
tur. Çünkü Anayasa buna dahi imkân verme
mektedir. 

HARİCÎYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Onun için koyduk onu zaten. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
fiilî vaziyete gelince; 

Muhterem arkadaşlar; Vekil Bey bir arkada1-
şımm beyanatı üzerinde durdu, sayın Necati II-
ter'in konuşması. Üs verilmesi. Bu takdirde her 
hangi bir ihtilâtlı vaziyette veyahut anlaşmala
rın ifadesiyle aoıdlaşmaların ihlâli halinde ihlâl
den mağdur olan devletin fiilî kolaylıkla hare
kete geçmesini sağlamak üzere Türkiye'ye üs ve
rilsin, Yunanistan'a da verilsin düşüncesini söy
ledi. Hariciye Vekili, Yunanistan'ı orada yer
leştirmek için iyi bir teklif, bunu Yunan Genel 
Kurmayı istiyor, dedi. Türkiye 650 asker gön
derirken Yunanistan 950 asker gönderiyor ya.. 
(Soldan gürültüler) 

REİS — Rica ederim. Sükûneti muhafaza 
ediniz arkadaşlar. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi, 
muhterem arkadaşlar; Türkiye yakın bir mesa
fededir, Yunanistan uzaktadır. Hiç kimse red
dedemez ki, yakın bir mesafeden tehlike anında 
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I yenin vaziyetinin daha kuvvetli müeyyidelere 

bağlanması zarureti vardır. 
Şimdi, Vekil Beyin bir görüşünü daha arz 

edeceğim. Müstakil Kıbns Cumhuriyeti Anaya
sasının ana maddelerinden 8 n<îi madde ile ve
toya mütaallik fevkalâde mühim bir madde kon
muştur. Istitraden arz edeyim, bu 8 nci madde 

, ekte esas teşkilâtın 9 ncu maddesi diye göster
miştir. Bu yanlıştır, 8 olacak. Orada da bir ha
ta olmuş. 

îTUO 4.3 
üslere kuvvet göndermek çok daha kolaydır. Fa
kat ben arzu ederim ki, Türkiye'nin de üssü ol
sun. (Soldan : Aaaa sesleri, gülüşmeler) Türki
ye'nin de üssü olsun, Yunanistan'ın, da üssü 
olsun. (O, o sesleri) Türkiye bakımından kırk 
millik mesafedeki üsse takviye göndermek bu
gün ü§lü bir genel karargâh olmaktan öteye 
geçmiyen kuvvetlerin takviyesinden daha ko
laydır. Mâalesef bu noksan da burada belir
mektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; ardada bu
lunan üçlü karargâhın kuvvetlerinin aclada gi
rişilecek fiilî bir teşebbüse mâni olacak kuvçet 
olmadığı muhakkaktır. Bu bakımdan Vekil Be
yin izahatı gayrikâfidir. Behemehal şu iki nok
ta ikmal edilmelidir. 

1. Andlaşmalarda - teminatçı devletlerden 
mağdur olanla birlikte diğer tarafın behemehal 
müştereken harekete geçmesi o devletle taah
hüt altmda olmalıdır. 

2. — Başlangıç anlaşmalarıdır, dediler. Eğer 
ikmal etmek imkânı varsa, üçlü bir genel karar
gâh kuvvetlerinin bugünkü vaziyeti aleyhimize 
bir muvazenesizlik ihtiva etmektedir. Gerek 
jandarma, gerek emniyet olarak Yunanistan'
dan ve Türkiye'den giden kuvvetlerin yekûnu
nu hesabedecek olursak yirmi Türk emniyet 
kuvvetine karşı 35 Rum asker veya emniyet 
kuvveti bulunmaktadır. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Az ge
lir. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bu iti
barla bu nokta da mademki, Türkiyenin mü
dahale hakkını tanımaktadır, Kibrisin müsta
kil yaşaması arzu edilmektedir, Türkiye'nin her. 
hangi bir fiilî vaziyet karşısında yani andlaş-
ların ihlâlinde hakkını fiilen alabilmesi imkân
larının sağlanması lâzımdır. Ben müzakereci 
arkadaşların noktai nazarını cidden anlıvama-
dım. (Soldan; Anlıyamazsm, sesleri) Enosis 
meselesi, enternasyal sahada Türkiye ve Yu
nanistan NATO nun âzası oldukları halde Yu
nanlılar tarafından ortaya atılan bu kadar ih
tilâf meydana gelirse, böyle mudil bir anaya
sanın ne şekilde işliyeceği tam olarak bilinme
den, nasıl bu haklı endişenize yer verilmez. Ha
ta edilmiştir. Bugüne kadar iki camiayı bir ara
da tam huzur ve sükûn içinde yaşatabilecek bir 
tertip bulunmadığı halde bu derece tatbiki müş
kül bir mekanizmanın işliyebilmesi için/Türki-

HARICÎYE VEKÎLÎ FATÎN RÜŞTÜ ZOR-
LU (Çanakkale) — Onu tasrih ederi?. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — 8 nci 
madde şudur, arkadaşlar: 

«Reisicumhur ve Reisicumhur Muavini Tür
kiye ve Yunanistan'ın her ikisinin de dâhil bu
lunduğu ittifak anlaşmalariyle beynelmilel te
şekküllere Kıbrıs Cumhuriyetinin iştirak etmek 
hususu müstesna olmak üzere haricî işlere ve 
ek 1 de tesbit edilmiş bulunan müdafaa Ve em
niyet işlerine taallûk eden heı türlü kanun ve 
kararlar için münferiden veya müçtemian ni
hai veto hakkma sahibolacaklardır.» 

Şimdi, bu maddenin NATO ile ilgisi şudur. 
Müşterek parlâmento Müstakil Kıbns Cumhu
riyetinin NATO ya girmesine karar verirse, Re
isicumhur ve Reisicumhur Muavini veto ede-
miyecektir. Şimdi arkadaşlar, bunun ne ehem
miyeti vardır, dediler. Bu daha çok müşterek 
Kıbrıs Cumhuriyetini alâkadar eder, dediler. 

Muhterem arkadaşlar, NATO öyle bir kol-
lektif savunma sistemi koymaktadır ki, hiçbir 
memleketin kaderi artık kendini ilgilendirmek
le kalmamaktadır. Bu bakımdan Kıbrıs Cum
huriyetinin NATO ya katılmasının ehemmiyeti 
büyüktür. 

Şimdi, Londra'dan hareket edeceği sırada 
Makariosun şu beyanatı şayanı dikkattir. 

«Birleşmiş Milletler teşkilâtına Kıbrıs Cum
huriyeti üye olacaktır. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti 
münasip gördüğü zamanda da îngîliz milletler 
camiasına üye olur. NATO ya gelince: Kıbns 
gibi küçük bir millet topluluğu NATO gibi bir 
askerî ittifaka girmekte kendisi bakımından 
menfaat görmez. Kıbrıs müstakil Cumhuriyeti
nin menfaati/bütün komsulan ile dostane mü
nasebetler içinde yaşamaktan ibarettir.» diyor. 

Şimdi, arkadaşlar; bu beyanat karşısında 
bu mevzua bigâne kalınamıyacağı da akla ge-
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linçe bâzı çahgmalar olduğu yani Kıbrıs müs
takil Cumhuriyetinin NATO âzası olmak im-
imkânını veren veya buna mecbur tutan bir hü
küm konmasının müzakere ve bunun Makarios 
tarafından reddedildiğini tahmin etmek güç de
ğildir. Bunun Birleşmiş Milletler teşkilâtınd ı 
müstakil Kıbrıs Cumhuriyetinin çalışmaları bar. 
kımmdan, Orta - Doğu politikası bakımından 
NATO dışında kalması, göreceksiniz arkadaşlar 
katiyen temenni etmem ama göreceksiniz, memle
ketimiz için iyi olmıyacaktır. Makarios'un de
min arz ettğim beyanlarından sonra hâdiseler, 
çok endişe ediyorum, Muhterem Vekil Beyin de-
dği gibi olmayıp huzursuzluklar yaratacak şe
kilde olacaktır. 

Son bir şey arz edeyim: Daha bugünden müs
takil Kıbrıs Cumhuriyetinin karışık mekanizması 
içinde nısabi salâhiyeti fazla olan mahfillerin 
ingiliz üsleri mevzuunda (ki bu üslerde mutlak 
ingiliz hâkimiyeti kabul olunmuştur) şayanı 
dikkat bayanlara rastladım. Üslerin komşu Orta -
Doğu memleketlerine karşı kullanılmayacağı ifade 
olunmıya başlanmıştır. Demin sayın Halûk Ti-
mürtaş'ı dinledim. Dünyanın manzarasını çizer
ken, Orta - Doğunun manzarasını da çizmeyi 
ihmal etmediler. Doğrudur. 

Muhterem arkadaşlarım, NATO âzası olan 
bir Kıbrıs Müstakil Cumhuriyeti için bu tarzda 
beyanların yeri olmıyacaktı. Bu itibarla Kıb
rıs Müstakil Cumhuriyetinin, Yunanistan ve Tür-
kiyenin beraberce üyesi oldukları, hattâ münha
sıran NATO'ya girmesini sağlamak için çalışıl
masını bendeniz lüzumlu görürüm. Müstakil Kıb
rıs Cumhuriyetine, Büyük Britanya, Yunanitan 
ve Türkiye'nin dâhil bulunduğu bir savunma 
ittifakı manzumesine yani NATO'ya bugünden 
yani istiklâlini elde eder etmez Anayasası ile 
üye olmasını taahhüt ettirirlerse, bunu koyacak 
olursa memleketlerimiz için faydalı olur, kana
atindeyim. Koymıyacak olurlarsa ihtilâflar her 
zaman çıkabilir. 

Huzurunuzdan ayrılırken bir noktanın Ve
kil Beyce açık olarak ifade edilmesinin lüzu
muna kaaniim : Bâzı ciddî sayılacak yabancı 
gazetelerde (Müstakil Kıbrıs Cumhuriyetinin 
garanti andlaşmasmm üçüncü maddesinin 
ancak hariçten vâki olabilecek tehlikelerde iş-
liyebileceği ve fakat müstakil Kıbrıs Cumhu-

.1959 C : 1 
I riyeti içerisinde dahilî siyasi hareketler neti-
j cesi istiklâlden vazgeçilirse bu madde işliyece-
j ği) eliye tefsir edilmekte ve (Bu husus sala-
' hiyetli devletlerce bugünkü metinlerde her han-
! gi bir tadilât yapılmaksızın bilâhara vuzuha 
| kavuşturulacaktır) denmektedir. Bu, fevkalâde 
! mühim bir noktadır, ihtimal vermiyorum fakat 
J tatmin edilmiş olmak için Vekil Beyin bu hu

susu açıklamasını rica ediyorum. (Soldan : Bağ-
j la..bağla sesleri.) 

I Şimdi son kısma geldim, hiç merak etmeyin. 
| Muhterem arkadaşlar; Hükümetin Zürih ve 
i Londra Konferansında varmış olduğu politi

kanın metinlerini tesbit eden vesikalar bizim 
cephemizden Türkiye cephesinden Kıbrıs'da 
müstakil bir Cumhuriyetin yaşaması mevzuun
da bugün ve yarın her yönden hukuki temina
tın alınmış olduğunu gösteriyor. Fakat maa
lesef Enosise mâni olma cephesinden ve Yunan 
Hükümeti cephesinden bu müstakil Kıbrıs Cum
huriyetinin Türkiye için olduğu nispette müs
takil Kıbrıs Cumhuriyetinin ilerde de yaşa
masını katiyen teminat altına alabilecek hü
kümlere sahip görünmemektedir. Eğer görü
nüyorsa işimiz fevkalâde kolaylaşmaktadır. 
Hukuki ve fiilî teminat ve hale hukuki temi
nat kolaylıkla doldurulacak demektir. O za
man hiçbir teminatçı devlet bu müstakil Cum
huriyete itiraz etmiyecek demektir. Aksi tak
dirde bu boşluk ayaktadır. Bunun tarihi me
suliyetini kabul etmek .cidden güçtür, arka
daşlar. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Sağdan 
sürekli alkışlar.) 

RElS — Hatip arkadaşların bu mevzuda 
geniş ölçüdeki konuşmalarına Riyaset namına 
teşekkür ederim. Hepsi de bu Meclisin şerefli 
tarihine yakışır bir şekilde konuştular. Şim
diye kadar (9) arkadaşımız konuşmuş bulu
nuyor. Muhterem Hariciye Vekilimiz de mü-
taaddit defalar huzurunuza gelerek gereken 
cevapları verdi. Londra Anlaşmaları hakkında 
ve buna bağlı olan vesaik Muhterem Heyeti
nize bütün teferruatiyle daha evvel takdim 
edilmiş bulunuyor. Elbette bunlar mütalâa 
edilmiştir. Şimdi çok evvelden verilen ve ar
tık çoğalmış bulunan kifayet takrirleri var
dır. Kifayet aleyhinde Turhan Feyzioğlu 
söz istemiştir. Söz vermeden evvel kifayeti oku
tuyorum ; 
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Yüksek Reisliğe 

Kıbrıs mevzuunda Hükümetin takibettiği po
litikanın her tarafı tamamen aydınlanmıştır. 
Nitekim bu cihet, konuşan arkadaşların aynı 
şeyleri tekrar ettikleriyle de anlaşılmakta bu
lunduğundan müzakerelerin kifayetini arz ve 
rica ederiz. 

Yozgad Giresun 
Nazım Tanıl Mazhar Şenel 

Yüksek Riyasete 
Kıbrıs mevzuunda kâfi derecede tenevvür 

ettik. Kifayetin reye vaz'mı arz ve teklif ede
rim. Çorum 

Hüseyin Ortakcıoğlu 

Riyaset Makamına 
Bu mevzuda kâfi derecede tenevvür ettik. Ki

fayetin reye konulmasını arz ve teklif ederim. 
Bilecik 

Şevki Hasırcı 

REÎS — 'Kifayet aleyhinde Turhan Feyzioğ-
lu, buyurun. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Muh
terem arkadaşlarım bütün milletimizi en az 
4 yıldan beri meşgul eden bir meseleyi 4 saat
ten beri burada müzakere ediyoruz. Bir nok
tayı hatırlatmama muhterem arkadaşlarımın 
müsaade etmelerini rica ederim. Bu Andlaşma-
lar Yunan Parlâmentosunda tam 4 gün müza
kere edilmiştir. Demiyorum ki, Türkiye'de de 
mutlaka 4 gün münakaşa edelim. Fakat 4 saat
lik bir müzakerenin de asla kâfi olmadığı ka
naatindeyim. i 

Grupumuza mensup arkadaşlardan söz ala
bilen ancak birkaç arkadaştır. Memleketimiz
de kendisine bağlı bir taraftar kütlesi olan 
bir siyasi partinin başkanı ise söz istediği hal
de, Kıbrıs anlaşmaları hakkında bir tek kelime 
söylemek fırsatım şu ana kadar bulamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, taksim kararı bu 
Yüksek Meclisten alınırken bütün parti tem
silcilerinin konuşmaları hususunda Yüksek Ri- I 
yaset büyük bir hassasiyet ve dikkat göster
mişti. (Sağdan, bravo sesleri.) O zaman Os
man Böklükbaşı da konuşmuş, fakat bugün, 
yeni anlaşma hakkında bir siyasi partinin baş
kanı olarak söz istediği halde henüz kürsüye 
çıkmaya imkân bulamamıştır. I 

Muhterem arkadaşlarım, bunu hakikaten doğ- I 
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I ru görmüyorum. Kaldı ki, meselenin zatında 
aydınlanmamış son derece ehemmiyetli nokta-

- lar vardır. 
Arkadaşlarım, kifayeti müzakere ile ilgili 

bir konuşmada esasa girmek hakkına malik 
olmadığım için, etraflıca arz edemiyorum. Fa
kat Genel Başkanımız bu anlaşmada bâzı nok-

| taların büyük endişeler yarattığını ifade et
miştir. Ezcümle ilhak imkânlarının tama-
miyle kapanmadığını, hukuki ve fiilî temina
tın yetersizliğini ifade etmiştir. Hariciye Ve
kili aksi kanaattedir. (Soldan, gürültüler.) 

Müsaade edin, etraflıca konuşalım, Kıbrıs 
Adasının ilerde Yunanistan'a ilhakı ihtimali 
gibi bir ihtimal hakikaten kapatılmış mıdır? 
Yunan Parlamentosundaki «Enosis'ten vazgeç
medik» feryatlarının mânası nedir? İkna et
mesi mümkün ise, Hariciye Vekili bu Yüksei? 
Meclisin bütün mensuplarını parti farkı ol
madan ikna etsin. 

Müsamahanızı rica ediyorum, bizim parti
den ancak birkaç hatip arkadaş konuştu; bir 
siyasi parti lideri de henüz konuşmamıştır. 
Birkaç saat geç tatile girmek pahasına da 
olsa, bu millî dâva aydınlansın. Yüksek Mec
lisin isabetli görüşüne ve bu büyük meselede 
göstereceği tarihi ilgiye güvenerek, kifayet aley
hinde rey vermenizi istirham ediyorum. 

REİS — Kifayet aleyhindeki mütalâayı din
ledik. Kifayet takrirlerini de okuduk. Reyi
nize arz ediyorum. 

Bu husustaki müzakerenin kifayetini, tasvip 
buyuranlar, lütfen el kaldırsınlar... Tasvibetmi-
yenler el kaldırsınlar... 

Riyaset tereddüde düşmüştür. 
Kifayeti tasvip buyuranlar lütfen ayağa kalk

sınlar... Oturunuz arkadaşlar. Kifayeti tasvibet-
miyenler, lütfen ayağa kalksınlar... 161 reyle 
kifayet kabul edilmiştir. 

Takrirler var, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Kıbrıs ihtilâfı mevzuunda Londra'da imzala

nan anlaşmalarda, Hükümetimizin takibettiği 
politikanın tasvibedildiğinin karara bağlanma
sını arz ve teklif ederiz. 

Yozgad Mebusu Denizli Mebusu 
Atıf ıBenderlioğlu Baha Akşit 

Bursa Mebusu 
Mazlum Kayalar 

— 51 — 



î : 50 4.5 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hükümetçe Büyük Millet Meclisinin tasvibi
ne sunulan Kıbrıs meselesinin nihai hal şekliy
le ilgili 19 Şubat 1959 tarihli prensip anlaşma
ları, bilhassa : 

1. Kıbrıs Cumhuriyetinin ileride Yunanis
tan'a katılması veya Türk cemaatine tanınan 
hakların zamanla kısılması ihtimaline karşı 
hukuki teminatı daha müessir kılacak ve fiilî 
teminat sağlıyacak, 

2. Türk cemaatinin iktisadi bakımdan Rum 
cemaatine nazaran geri bir durumda kalmasını 
önlemek için Türkiye'ye bütün imkânları vere
cek, 

Yetki ve müeyyidelerle tamamlanmalıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince, ihtilâfın 

tatmin edici bir şekilde halledilmiş sayılabilmesi 
için bu hususların gerçekleştirilmesi lüzumunun 
karar altına alınmak üzere oya konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Malatya Milletvekili 
İsmet înönü 

REİS — Şimdi dikkat buyurduğunuz veçhile 
takririn birisi Kıbrıs Anlaşmasının ve bu hu
susta güdülen politikanın tasvibini tazammun 
«diyor. İkincisi, Sayın înönü tarafından veril
miştir. O da birtakım kayıtlarla bâzı mütalâalar 
ileri sürüyor. Aykırı olduğu için evvelâ İnönü'
nün takririni reyinize 'koyacağım. 

HARİCÎYE VEKÎDl FATÎN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Koyamazsın. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Muhterem Riyasetin aykırılık de
recesine göre takrirleri reye koyması tabiîdir. 
Ancak, İçtüzük hükümlerine göre, takibedilmiş 
olan müzakerenin bir gensoru mahiyetini taşı
ması itibariyle bunlar hakkındaki prosedür bun
ların açık oya konması mahiyetindedir. (Soldan, 
takrir 'hakkında söz istiyoruz sesleri, gürültü
ler) 

REİS — Arkadaşlar, müsaade buyuran, tak
riri tekrar okutuyorum. 

(Atıf Benderlioğlu, Baha Akşit \re Mazlum 
Kayalar'in takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri reyinize arz etmeden ev
vel açık oya müracaat edilmesi hakkında Riya
sete verilmiş takrirler vardır. 

Müsaade buyurursanız takrirleri okuyorum : 
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Yüksek Riyasete 

Kıbrıs meselesinde istenen tasvip kararının 
açık oya konmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa Mebusu 
Hilâl Ülmân 

Denizli Mebusu 
Hamdi Sancar 
Afyon K. Mebusu 
Murad Âli Ülgen . 
Çorum Mebusu 
Yakup Gürsel 

Çorum Mebusu 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

İstanbul Mebusu 
A. Nihat Bekdik 
Sakarya Mebusu 
Nüzhet Akın 

îzmir Mebusu 
İlhan Sipahioğlu 

Bilecik Mebustu 
Mehmet Erdem 

Kayseri Mebusu 
A. Rıza Küıçkalo 

îçel Mebusu 
Yakup Karabulut 

Muş Mebusu 
Şefik Çağlayan 

Çorum Mebusu 
Sedat Baran 
Sakarya Mebusu 

Selâmı Dinçer 
îçel Mebusu 

Mehmet Dölek 
İzmir Mebusu 
Nuriye Pınar 

Çorum Mebusu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Kayseri Mebusu 
Durdu Turan 

REİS — Diğer takriri de okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
Kıbrıs konusunda yapılan müzakereler so

nunda Meclisten alınması istenen kararlara dair 
(verilen takrirlerin açık oya konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

4 Mart 1959 

Malatya Mebusu 
N. Yetkin 
Ordu Mebusu 

Şevket Koksal 
Ordu Mebusu 
Ferda Güley 
Elâzığ Mebusu 

Mustafa Altmdoğaıı 
Adana Mebusu 
Suphi Baykam 
Ankara Mebusu 

H. O. Bekata 
Adana Mebusu 
Hamza Eroğlu 
(Mardin Mebusu 
M. Ali Arıkan 
Erzincan Mebusu 
Rauf Bayındır 

Erzincan Mebusu 
H. Şahin 

Van Mebusu 
Sait Erdinç 

Ordu Mebusu 
Muammer Tekin 

Ankara Mebusu 
Recep Dengin. 
Adana Mebusu 
Kemal Satır 
Elâzığ Mebusu 
Nâzım öztürk 

Kars Mebusu 
Ali Yeniaras 

Ordu Mebusu 
Hüsrev Yürür 

Mardin Mebusu 
Aziz Uras 
Kars Mebusu 

Osman Yeltekin 
Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 
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Tokad Mebusu 
M. Lâtifoğlu 
Sivas Mebusu 

C. özean 
Sivas Mebusu 

Edip Imer 
Sivas Mebusu 

Ahmet Kangal 

1 : 50 * 4 
Sivas Mebusu 
Nazmi Yaraş 
Sivas Mebusu 

Rahmi Çeltekeli 
Sivas Mebusu 

Yalçın İKocabay 
Ordu Mebusu 

Arif Hikmet Onat 

REİS — Kıbrıs meselesinde Hükümetin ta-
Jkibettiği politikaya dair venlen takrirleri açık-
oyâ arz edeceğim; (Soldan: Usul hakkında söz 
istiyoruz sesleri) 

İLHAN SİPAHlOĞLU (izmir) —. Usul hak
kında söz isterim. 

RElS — Buyurun. 
ÎLHAN SİPAHlOĞLU (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlarım, iki tane takrir var. Bir tanesi; 
Kıbrıs hakkında Hükümetin takibettiği politi
kaya mütedair, diğeri de C. H. P. tarafından 
verilmiş temenni mahiyetinde olan bir takrirdir 
ki, bilhassa bu son takririn reye konması uygun 
olmadığı kanaatindeyim. Bu takrirle takibedil-
mek istenen taktik açıktır. (Sağdan; gürültüler Ha
riciye Vekilimiz defatle ifade ettiler, onların en
dişelerine yer yoktur. Halbuki şimdi Büyük.Mil
let Meclisi bir tasvip kararma varırsa Halk 
Partili arkadaşlar bunu efkârı umumiyeye ya
rın şu şekilde aksettireceklerdir: Biz yeni temi
nat hükümlerini karar altına aldırmak istedik. 
Fakat Demokrat Partili arkadaşlar buna 3ranaş-
madı. (Soldan, bravo sesleri, Sağdan, gürültü
ler) Bu suretle Kıbrıs gibi Türk milletinin em
niyeti bakımından en hassas olduğumuz mevzu
da bizi halk efkârına bu şekilde takdim gayre
tini göstermekle... (Sağdan, bunları nereden çı
karıyorsun sesleri, gürültüler) Taktiğiniz mey
danda. (Soldan ve Sağdan, gürültüler, bağırış-
malar) 

REİS — Arkadaşlar; lütfen sükûneti bozmı-
yalım. İlhan Bey usul üzerinde konuşunuz. 

İLHAN SİPAHlOĞLU (Devmala) — Müsa
ade buyurun Reis Beyefendi. (Soğdan gürültü
ler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — O şekil
de kime hitabediyorsun. (Sağdan, «bunların ne 
alâkası var takrirle» sesleri) 

İLHAN SİPAHlOĞLU (Devamla) — Efen
dim, ben de mebusum, vicdanıma göre hareket 
ederim. (Sağdan, «yazık, yazık» sesleri) 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Yazık, 

yazık. 
İLHAN SİPAHlOĞLU (Devamla) — Sana 

yazık... 
RElS — Müsaade buyurun, karşılıklı konu-

maym efendim. 
İLHAN SİPAHlOĞLU (Devamla) — Hayır 

efendim, gayet aşikârdır. Mütaaddit defalar Ha
riciye Vekili tarafından, burada icabeden temi 
nat vardır deniyor. Buna rağmen bu takririn 
mânası nedir? Bir temennidir. İçtüzüğün 222 nci 
maddesi sarihtir, «icra hususlarına dair heyeti 
umumiyeye mebuslar tarafından temenni tak
rirleri verilemez.» arkadaşlar. 

Binaenaleyh, bu takriri reye koymaya imkân 
yoktur arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri ve al
kışlar. «Açık oya, açık oya» sesleri) 

RE IS — İsmet İnönü, buyurun. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar-

kadaşlar, maruzatımızı iki esaslı noktada topla
dık. Birisi, diyoruz ki bu anlaşmada esaslı bir 
istikamet vardır. Taraflar karşıkarşıya geçiyor
lar; Bu ilhak tezini ve taksim tezini bırakabm, 
sulhu korumak için anlaşalım ve her birimiz fe
dakârlık yaparak bir anlaşmaya varalım! Elbette 
her anlaşmada taraflar hüsnüniyet gösterirler 
ve mümkün olan fedakârlıkları yaparlar. Az ola
bilir, çok olabilir, ikinci derecede meseledir. 
Esas maksat hâsıl olmuşsa, temin edilmişse an
laşma zamanla eksiklerini unutturur ve fayda
ları devam eder. 

Şimdi taksimden vazgeçilecek, ilhaktan vaz
geçilecek, taraflar bunu taahhüdetmiştir. Bunun 
için konan müeyyidelere gelince; her ikisinde 
de hukukan ifade aynıdır, müeyyide şekilleri ay
nıdır. Fakat ilhakla taksimin tabiatları arasın
daki fark icabı olarak, aynı müeyyide bir ta
rafta tesirli, 'bir tarafta tesirsizdir. Hâdise onu 
gösteriyor. Şimdi Hariciye Vekilimiz ittifak an
laşmasının... 

RElS — Paşam lütfen usul hakkında devam 
buyurun, kifayet takriri kabul edilmiştir. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla).— Reis Beyefen
di müsaade buyursunlar, 'benden evvel konuşan 
arkadaşımız buyurdular ki, bunda taktik var
dır (Soldan, var sesleri) ve Hariciye Vekili iti
razları karşılamıştır. Arz etmek istiyorum, Ha
riciye Vekilinin verdiği cevaplar bizim endişe
mizi bertaraf etmemiştir. Müsaade buyurunuz, 
endişelerin bertaraf edilip edilmediğini ancak 
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'kendi şahsımız için söyliyebiliriz, mevzu orta
dadır. 

Şimdi mesele şu : Bu ittifak Anlaşması em
saline nispetle kuvvetlidir diyorlar. Diğer bir 
arkadaş da ne yapalım diyor. Eğer fiilî müeyyi
de işlemez bir halde bulunursa, bunun zararı 
çok büyüktür. Kıbrıs bir ihtilâlle karışıktır. İh
tilâlciler içinde bulunacakların nizamdan kur-
tulma çaresi olmadığını bilmelidirler. Bunda 
Âkıd Tarafların hepsinin menfaati vardır. Onun 
için takririmizde bâzı hususların düzeltimesini 
istiyoruz. Bu bir hakikattir, parti taktiği ola
maz. (Temenni sesleri) Farz ediniz, takriri ka
bul- ettiniz. Elbette bu takriri kabul etmekle 
memlekete fayda gelir, bu faydanın şerefi daha 
ziyade çoğunluğundur, bu aşikârdır. 

Şimdi burada konuşan her hangi bir arka
daşımızın mütalaası doğrudur diye, zaman za
man her köşeden söyleriz. Burada haysiyete ta
allûk eden nokta budur. Milletvekillerinin, sa
mimî çalışmalarının bir neticesidir. 

İktisadi mesele dedik, ifadesi ne olacak! 
Bunun ifadesi basit; mektep diyoruz, kültür 

diyoruz, spor diyoruz, iktisadi ve malî yardım 
kelimlerîni de eklemek mümkündür. (Soldan, 
sadet dışı konuşuyor sesleri) 

Sonra bir şey söyliyeyim arkadaşlar; Harici
ye Vekili bir noktada hassas; bu andlaşmalar ya
pıldı bitti. Bu yerinden oynamaz kanaatindedir. 
Hariciye Vekili bu meselelerde birbirinden fark
lı 'olan tezleri katî ihtiyaç olunca konuşabilecek 
kudrettedir. Pekâlâ* konuşabilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, takdir sizindir. 
Bunu kabul ederseniz Hükümeti bağlamaksızın 
•eksikleri tamamlamak hususunda yeni bir gay
rete sevk etmiş olursunuz. (Sağdan, alkışlar) 

BEİS — Takriri okuduk; umumiyet itibariy
le temenni mahiyetindedir. Bu itibarla reyleri
nize arz etmiyorum. 

Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu ve arka
daşlarının takririni açık reylerinize arz ediyo
rum. 

Reylerin hangi intihap dairesinden başlana
rak toplanacağını tesbit için kura çekiyorum: 
İzmir. 

(İzmir intihap dairesinden isimler «okunarak 
açık reyler toplandı.) 
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Reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen kul

lansınlar. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir, efendim. 
Efendim, açık rey neticesini arz ediyorum : 

Reye iştirak eden arkadaşların sayısı: 487 
Kabul edenler : 347 

(Soldan, alkışlar) 
Reddedenler : 138 
Çekimser : 2 

347 reyle Kıbrıs ihtilâfı mevzuunda Londra'
da imzalanan anlaşmalarda Hükümetin takibet-
tiği politikanın tasvibedildiği taayyün etmiştir. 
Allah millete hayırlı etsin. (Soldan, şiddetli ve 
devamlı alkışlar, bravo sesleri) 

HARİCİYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — (Alkışlar arasında kürsüye 
geldi) Muhterem arkadaşlar, gösterdiğiniz iti
mada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına 
teşekkür etmeyi en sevinçli bir vazife bilirim. 
Andlaşmalar Türk Milletine ve Kıbrıs'taki Türk 
cemaatine hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah bun
lar üe müttefik arasındaki dostluk ve ittifakın 
gittikçe daha fazla kuvvetlenmesine en iyi bir 
zemin temin eder. 

Hepinize tekrar tekrar Hükümet namına te
şekkür eder ve Anlaşmaların memleket ve mil
lete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederken; 
müstakil Kıbrıs'ın daima refah ve saadet için
de yaşamasını ve Türk - Yunan dostluğu için 
iyi bir raisal olarak baki kalmasını dilerim. 
(Soldan, şiddetli alkışlar ve bravo sesleri) 

REİS — Arkadaşlar biliyorsunuz, bütçeden 
sonra Kıbrıs mevzuunda büyük bir hassasiyetle 
duruldu. Buna dair ileri sürülen mütalâaları hep 
beraıber dinlediniz. Güzel bir neticeye vardınız. 

Şimdi, tensip buyurursanız, 23 Mart 1959 Pa
zartesi gününe kadar toplantıya ara verilmesi 
hususunda reylerinizi alacağım. 

Yüksek tensibinize arz ediyorum; 23 Mart 
1959 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Alman karar gereğince, 23 Mart 1959 Pazar
tesi günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikada 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,40 
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Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu ve iki arkadaşının Kıbns ihtilâfı mevzuunda Londra'da imza
lanan anlaşmalarda Hükümetin takibettiği politıkanun tasvibine dair olan takrire verien reylerin 

neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
487 
347 
138 
2 

104 
19 

(Takrir kabul edilmiştir) 

[Kabul edenler] 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal Özçoban 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 

Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin. Bayrı 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Koymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ »-
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
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İ : 50 4.3.1959 C : 1 
Eükneddin Nasuhioğlu 
Mükeçrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip Özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Pot;uoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan •. 
Hâmdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 

"Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros, Haeopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğln 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

I Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Münif îslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yallm 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 

Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Oermeyanoğlu 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özşan 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Urgüblü 

NltrDE 
Medeni Berk 

RlZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer ön al 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
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Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Seiâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyüdızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfîk Heri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 

I : 60 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SttRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

4.3.1959 C : 1 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Salih Zfeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

ÜRFA 
Ömer Yüksel 

YOZGAD 
Talât Alpay 

Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
öi Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kıyban 
Fuad Nizâmoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysa» 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğen ağa 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim tmirzalıoğlu 
llyas Seçkin 
Selim Soley 

Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Nâzım öztiirk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Cemal Işık 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rasira İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeni araş 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulunay 

Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Muammer Tekin 
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Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Necati îlter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kınkoğlu 
Yalçın Kocabay 

I : 50 4 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet îspirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

3.1959 O : 1 
Bekir Şeyhoğlıı 
Rıza Ulusoy 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
I. Etem Karakapıcı 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlıı 
Rıza Salıeı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Sait Erdinç. 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Avni Yurda bayrak 

[Müstenkifler] 
ANKARA 

Hüseyin Balık 
TOKAD 

Keramettin Gençler 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Ali Menteşoğlu 
ADIYAMAN 

Gani Gürsoy 
AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Orhan Uygun 

AĞRI 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
(t) 
Avni Doğan 
ismail inan 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 

BURSA 
Müfit Erkuyumcn 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (t.) 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 

DENİZLİ 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftisril 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Şevki Erker 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 

GAZÎANTEB 
ihsan Daî 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (V.) 

GÜMUŞANE 
Necati Alp 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
İÇEL 

Rüştü Çetin 
İSTANBUL 

Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Mucip Kemalyeri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Celâl Ramazanoğîu 
ibrahim Sevel 
Necla Tekine! 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (I.) 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 

Selâhattin Akçiçek 
Selim Ragıp Emeç (t.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Ali Gözlük 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdurrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ishak Avni Akdağ 

MALATYA 
Kâmil Sürenkök 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Sadi Pekin 
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MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NİĞDE 
Ali Gürün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

-

5 
1 
1 
1 

î : 50 4.3 
SÎNOB 

Muharrem^ Tansel 

StVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Halûk Çulha | 

[Münhal m 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kırklareli 1 | 

1959 C : 1 
Mahmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu (1.) 
Hasan Polat 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

URFA 
Osman Ağan 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Hulusi Timur 

Van 1 
Yozgad 1 
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