
D Ö N E M : 1 C İ L T : 21 TOPLANTI : 3 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ Sİ 

Doksanbirinci Birleşim 

4 . 9 . 1964 Cuma 

tçind 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 574 

2. — Yoklama 574 

3. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 575 

1. — Kıbrıs'ta kutsal görevini yapar
ken şehit düşen Yzb. Cengiz Topel'in mâ
nevi huzurunda Yüce Senatonun d dakika 
saygı duruşunda bulunmasına dair Millî 
Birlik Grupu Başkanı Vehbi Ersü'nün 
önergesi. 575 

2. •—• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ İli 
Üyesi Selâmi Üren'in, 9 . 8 1964 Pazar 
günü saat 3,30 da Tekirdağ'da kalb sekte-

Sayfa 
sinden vefat etmiş olduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi (3/350) 575 

3. — Kıbrıs olayları ve Hükümetin ta-
kibettiği politika hakkında gerekli izahatı 
vermek üzere Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun toplantıya çağrılmasına dair 
A. P. Grupu önergesi (4/67) 575:596 

4. — Genel görüşme 596 
1. — Kıbrıs olayları konusunda grup

ların ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
de mütalâalarını söyliyebilmelerini temin 
için bir genel görüşme açılmasına dair A. 
P. Grupu Başkanı Bursa Üyesi îbsan Sabri 
Çaglayanğil ve 7 arkadaşının önergesi 
(8/10) 596 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kıbrıs hâdiselerinin son inkişafları ile bu hu
sustaki görüşmelerin mahiyeti ve Hükümetin yö
nettiği politika hakkında Cumhuriyet Senatosu
na bilgi verilmesi ve gerekirse, konu üzerinde 
Cumhuriyet Senatosunun görügünün tesbiti için 
Anayasanın 83 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası ge
reğince Cumhuriyet Senatosunun hemen top
lantıya cağnlmasma dair Adalet Partisi Grııpu 
önergesi okundu. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Elâ
zığ Milletvekili Kemal Satır; Başbakan İsmet 
İnönü'nün, Kıbrıs konusunda, Millet Meclisin
de izahat vermek duı umunda bulunması sebebiy
le Cumhuriyet Senatosunda Hükümeti kendisinin 
temsil edeceğini; ancak Genel Kurulun; 

a) Konu üzerindeki Hükümet açıklaması
nın ve müzakerelerin bugün yapılması; 

b) Hükümetçe açıklamanın bugün yapıl
ması, fakat konu üzerindeki görüşmelerin ya
rına, bırakılmasını, 

c) Hükümetin açıklamasının vo konu üze
rindeki görüşmelerin yarma taliki, 

Hususlarından birine 'karar vermesini rica ve 
görüşme yarına tehir edildiği takdirde Hükü
metin tamamen Cumhuriyet Senatosunda hazır 
bulunabileceğini ifade etti. 

Adalet Partisi Senato Grupıı Başkanı İhsan 
Sabri Çağlayangil'in; C. İL Partisince de benim
senen, Kıbrıs olayları hakkındaki Hükümet 
açıklamasının ve müzakerelerin yarına bırakıl
masına dair teklifi kabul olundu. 

4 Eylül 1964 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Enver Aka Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 
Kâtip 

Zonguldak 
Tank Remzi Baltan 

2. — YOKLAMA 

91 npi Birleşime katılmayan üyeleri göste
rir yoklama tutanağı 

1. Mehmet Erdoğan Adalılar (İstanbul) 
2. Ahmet Orhan Akça (Kütahya) 
3. Cahit Akyar (Denizli) 
4. Osman Alişiroğlu (Ankara) 
5. Rahmi Arıkan (Bolu) 
6. Galip Afşar (Adana) 
7. Abdurrahman Bayar (Mardin) 
8. Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 
9. Şevket Bııladoğlu (Trabzon) 

10. M. Ali Demir (Tunceli) 
11. Ömer Ergün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
12. Celâl Ertuğ (Elâzığ) 
13. Enis Kansu (İzmir) 

14. Talât Oran 
15. Talip Özdolay 
16. Nevzat özerdendi. 
17. Edip Somunoğlu 
18. Cemal Tarlan 
19. Kâzım Yurdakul 
20. Reşat Zaloğlu 
21. Halit Zarbım 

(Bilecik) 
(içel) 

(İzmir) 
(Erzurum) 
(Tekirdağ) 
(Sakarya) 
(Trabzon) 

; G ü muşane) 

Yukarıda adları yazılı sayın (21) üyenin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4.9.1964 
tarihli 91 nci Birleşimine katılmadıkları tesbit 
edilmiştir. 

Kâtip 
Ahmet Çekemoğlu 

Kâtip 
Kudret B aylımı 



B I R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğüu (Sivas), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, birleşimi 'acıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kıbrıs'ta kutsal görevini yaparken şe
hit düşen Yzb. Cengiz TopeVin mânevi huzurun
da Yüce Senatonun 3 dakika saye/ı duruşunda 
bulunmasına dair Millî Birlik Grupu Başkanı 
Vehbi Ersü'nün önergesi. 

BAŞKAN— (umdeme geçmeden evvel Kıbrıs 
hâdise!eri esnasında şehit düşen Hava Yüzbaşı
mız hakkında bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kıbrıs'ta kutsal görevini yaparken şehit düşen 

Yzb. Cengiz Topel'in mânevi huzurunda Yüce Se
natonun 3 dakika, saygı duruşunda bulunmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Millî Birlik (Trupu Başkanı 
Vehbi Ersü 

BAŞKAN — Yüksek Senato üyelerini saygı 
duruşuna davet ediyorum. 

(Ayakta üç, dakika saygı duruşunda bulunul
du.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ İli Üye
si Selâmı Üren'in, 9.8. 1964 Pazar günü saat 
3,30 da Tekirdağ'da kalb sektesinden vefat etmiş 
olduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/350) 

BAŞKAN — Yüksek Senatoya üzüntü ile arz 
edeyim ki, Tekirdağ Senatörümüz S el â mi Üren'i 
maalesef kaybetmişizdir. Bu husustaki Hükü
met tezkeresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ İli Üyesi Se

lâm! Üren'in, 9 . 8 . 1964 Pazar günü saat 3,30 
da Tekirdağ'da kalb sektesinden vefat etmiş ol
duğu, İçişleri Bakanlığının 15 . 8 . 1964 tarihli 

ve 3. 23302 - 64/6890 sayılı yazısiyle bildirilmiş
tir. 

Teessürle arz ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

BAŞKAN — Merhum Tekirdağ Senatörümüz 
Selâmi Üren için Senato üyelerini saygı duruşu
na davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 

3. — Kıbrıs olayları ve Hükümetin takibet-
tiği politika hakkında gerekli izahatı vermek 
üzere Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
toplantıya çağrılmasına dair A.P. Grupu öner
gesi (4/67) 

BAŞKAN — Senatonun dünkü birleşiminde 
Yüksek Heyetinizin almış olduğu karara uyarak 
Kıbrıs hâdiseleri üzerinde Sayın Hükümet Baş
kanına söz veriyorum. 

Sayın Hükümet Başkanı, buyurunuz. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Mil

letvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; Yüce Senatonun toplanma
sını teklif eden takrir bilgi edinmeyi ve gerekir
se Yüce Meclis görüşünün tesbitine girişmeyi ar
zu etmektedir. İlk önce bilgi kısmını izah edece
ğim. Hükümet Kıbrıs'ta takibettiği politika için 
15 Haziranda gizli otunun istemiş ve Millet Mec
lisince müzakere 19 Haziranda yine Hükümetin 
istediği güven oyu ile neticelenmişti. Bu gizli otu
rum ve güven oyu muamelesi Haziran başında 
Kıbrıs'taki mezalime karşı ahdî hakkımız ve vazi
femiz olan müdahale mecburiyetinin tesbitine te
vessül olunması üzerine meydana çıkmıştır. Aske-
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C. Senatosu B : 91 
rî müdahale teşebbüsünün tehir olunması sebep
lerini biliyorsunuz ve bunun üzerinde Amerika 
seyahati bahis konusu olmuştur. 

Şimdi Yüce Senatoya o zamandan beri geçen 
hâdiseleri arz edeceğim. Bu devrede ilk ehemmi
yetli çalışma Amerika'da vukubulmıış, en yüksek 
kademede Devlet ricali ile vaziyet tetkik olun
muştur. Bunun neticesinde Zürich ve Londra 
Anlaşmalarının mahsulü olan bütün muahedele
rin ve Anayasanın yürürlükte olduğu kabul ve 
ilân edilmiştir. 

Kıbrıs ihtilâfının süratle halli için tedbirler 
düşünülmüştür. Bu müddet esnasında emniyetin 
ve sükûnun muhafazası ve muhtaç bir halde olan 
mağdur Türklerin sefaletlerinin artınamasmm 
temini çareleri görüşülmüş, ve iş birliği kararlaş
tırılmıştır. En mühim nokta başlıca alâkalılar 
olan Türkiye ve Yunanistan arasında bir temasın 
temini ile hal çaresi aranması icabının tesbiti idi. 

Türkiye ile Yunanistan arasında görüşme ve 
konuşmayı temin için tedbirler aranmaya başlan
mıştır. Seyahatin Amerika'dan sonra Londra'da 
ve Paris'te cereyan eden safhaları umumi olarak 
muahedelerin muteber olduğu, ve bir hal çaresi 
süratle bulunmak lâzım geldiği üzerinde cereyan 
etmiştir. 

Türkiye ve Yunanistan'ın görüşlerini araştır
mak ve birleştirmek teşebbüsünde birçok güçlük
ler baş göstermiştir. Nihayet Birleşmiş Millet
ler Arabulucusunun iştirakinde ve nezaretinde 
Cenevre'de bir müzakere mekanizması kurulmak 
mümkün oldu. Bu müzakere, bizim gönderdiği
miz Yüksek Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı 
ve Meclisin tasvibi ile Kıbrıs meselesini Birleşmiş 
Milletler nezdinde takip ile vazifeli Prof. Nihat 
Erim arkadaşımızın iştiraki ile Cenevre'de açıl
dı. Nihat Erim, 8 Temmuzda Cenevre'de bu
lundu. Askerî meselelerin görüşülmesinde müşa
vir olarak General Sunalp kendisine iltihak etti. 

Temmuz ortasında, Birleşmiş Milletler neza
retinde iki Hükümeti temasa getirmeye çalışan 
Amerika'nın mümtaz Devlet adamı Mr. Acheson 
ile görüşmelerde, ilk ihtimal belirmiş, ve Mr. 
Acheson hal şekli olarak düşündüklerini yazılı 
olarak delegemize vermiştir. Prof. Erim bu tek
lifle 16 Temmuzda Ankara'ya geldi, Bakanlar 
Kurulunda konuşuldu. Bu teklifin müzakere ze
mini olarak kabul edilmesine ve bâzı iyileştirme
ler yapılmaya çalışılmasına, Bakanlar Kurulun
ca karar verilerek, Heyetimiz Cenevre'ye gön-
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derilmiştir. 20 Temmuzdan itibaren (Acheson 
Plânı) müzakere zemini alınarak görüşmelere 
devam edilmiştir. Plân ana hatları ile şudur : 

Kıbrıs Adasının Karpas yarımadası kısmın 
da, Türkiye'ye hükümranlığı kendisine aidolacak 
ve Türkiye'ye Anavatanın ayrılmaz bir cüz'ü sa
yılacak bir arazi verilecek. Bu sahanın tam ola
rak sınırı hükümranlık esası üzerine yapılacak 
müzakerelerde tesbit edilecek. Türkiye bu sa
hada dilediği kadar askerî kuvvet bulundura
bilecek ve bu yoldan kendi emniyetini ve Kıbrıs 
Türklerinin emniyetini sağiıyacak tedbirleri ala
bilmek imkânını elde edecek. Bu saha, Kıb
rıs'ın diğer yerlerinde yaşamaya devam etmek is-
tiyeeek Türklerin ilerde yeni tecavüzlere mâ
ruz kalmaları halinde iltica edebilecekleri bir 
melce olacak. 

Mr. Acheson bundan başka, Kıbrıs'ın Kum
lar veya Yunanistan idaresinde kalacak kısmın
da ikamete devam edecek Türkler için «Mahallî 
Şelf - Covcrmeııt» veya «Mahallî Şelf Adıni-
nistration» bölgeleri öne sürmüştür. Teferrua
tı müzakerelerde kararlaştırılacak olan mahallî 
vergileri kendileri toplıyacak, ve masrafları ken
dileri yapacaklar, mahallî polise kumanda ede
cekler, Türklere taallûk ettiği ölçüde adalet mü
esseselerinin umumi sevk ve idaresine hâkim ola
caklar, ve belediyenin ve mahallî idarenin di
ğer yetkilerine de sahip bulunacaklar. Bu ma
hallî muhtar idare Devlet içinde Devlet mahi 
yeti almıyacak, merkezdeki siyasi otoriteye kar
şı sorumlu sayılacak. Bu şekilde Şelf - O över-
ment, Türklerin çoğunluğu teşkil ettiği Kıb
rıs'ın iki veya üç bölgesinde kurulacak. 

Adanın başka kısımlarında yaşayacak Türk
lerin haklarının korunması için merkezde bir 
Türk idaresi kurulması düşünülüyor. Bu teşek
kül kendi kendini muhtar bir şekilde idare ede
cek iki veya üç bölge dışında yaşıyan Türkle
rin şehirlerde mahallelerin ve şehir dışında hep
si Türk veya büyük çoğunluğu Türk olan köy
lerin, idari işlerini sevk ve idare edecek. 

Mr. Acheson'un düşündüğüne göre, bütün 
bu haklara sahibolan Türkler yine de merkezi 
otoritenin vatandaşları olacaklar, ve bu sıfatla 
meselâ Lozan Muahedesinde azınlıklara tanınan 
haklara da malik olacaklar. Hattâ bunlara ilâ
ve, koruyucu tedbir olarak ya Birleşmiş Millet
ler yahut Milletlerarası Adalet Divanı tarafın
dan tâyin edilecek bir «Milletlerarası Komiser» 
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O. Senatosu B : 91 
Türk cemaatine ve Türk fertlerine tanınan hak
lara saygı gösterilip gösterilmediğini, yerinde 
müşahade edecektir. Mı*. Acheson, yazılı ola
rak delegemiz Prof. Erim'iıı suallerine verdiği 
cevapta, bıı şekille milletlerarası komiser tâyi
ni usulünün, Amerika Hükümetinin Danzig ve 
Saar bölgelerinde iyi islediği telâkkisinde oldu
ğunu da belirtmiştir. Bu milletlerarası komiser, 
doğrudan doğruya şikâyet dinliyebileeck, tahki
kat yapabilecek, ilgili otoritelere haksızlığı ta
mir etmek için tavsiyelerde bulunabilecektir. 
Hattâ Mr. Acheson, bu komiserin tamir ve taz
minini emredebilme yetkisi ile teçhizini dahi 
muarız tarafın istinaf hakkı olmak sartiyle, dü
şünmüştür. Eğer fiilen ilgili otorite, bu Komi
serin tavsiye veya kararma itaat etmezse, muta
zarrır olan taraf Milletlerarası Mahkemeye, veya 
taraflar müzakerede kabul ederlerse, NATO ya 
başvurulabilecektir. 

15 Temmuzdaki durum budur. Bu teklifler 
Bakanlar Kurulunda görüşüldü. Müzakere ze
mini olarak kabul edildi. Bilhassa Türkiye'ye il
hak olunacak arazinin genişliği ve hudutları 
hakkında talimat verilerek heyetimiz iade olun
du. 

Bundan başka, Akdeniz'in o bölgesinde, Tür
kiye'nin emniyetini korumak için, Yunanlıların 
Meis adasını da Türkiye'ye terk edebileceklerini, 
Mr. Acheson, delegemize söyledi. 

20 Temmuzda Cenevre'de müzakere yeniden 
başladı. Bizim heyetimiz ilk önce Türkiye'ye 
terk olunacak arazinin hudutlarını tâyin et
mek lâzımgeldiğini söylemiş, İm arazi hudutla
rı tâyin olunurken hangi mülâhazaların hakim 
olacağı düşünülmüş, ilk önce askerî mülâhazala
rın ele alınması kabul edilmiştir. Mütehassıs 
Amerikan generali ve Kıbrıs'taki Ataşem il it eri 
davet olunarak, bizim askerî delegemizle görüş
meler yapılmış ve arazinin genişliği hususunda 
neticelere varmışlardır. Bir kısmında tam mu
tabakat ve Garp hudutlarında bize göre asgari, 
Amerika mütehassıslarına göre âzami hudutlar 
düşünülmüştür. 

Bu müzakereler, başından beri iki Hükümet 
arasmda; mahrem tutulmak kaydiyle cereyan et
miştir. Biz buna bugüne kadar büyük dikkatle 
riayet ettik. Halbuki Yunan Hükümetinden, 
müzakere esaslarını öğrenen Arşövck Makarios, 
Atina'yı bir ziyaretinden dönerken bunları usu
le aykırı bir şekilde - hattâ tahrif ederek - ilân 

4 . 9 . 1964 O : 1 
etti. Aynı haberler Yunan gazetelerinde ve 
oradan bütün dünya basınına aynı şekilde inti
kal eyledi. 

Makarios'un (1) Atina ziyaretinde Yunan 
Hükümeti ile yaptığı görüşmeyi mütaakıp, Ac
heson plânının kendilerince kabule şayan olma
dığı öğrenildi, Delegemiz bunun üzerine Hükü
mete izahlarda bulunmak üzere 7 Ağustos't a An
kara'ya avdet etti. 

Cenevre'de bir aydan beri süre gelen müza
kereler esnasında, Kıbrıs'ta aylardan beri devam 
eden silâhlanma, daha da çok artmış ve Türk 
Cemaatinin uğradığı tehditler, azalmak şöyle 
dursun, büyük ölçüde tertipler, umumi bir ta
arruz hazırlığı mahiyetini almaya başlamıştır. 
Limanlara gelen büyük silâh sandıkları, Birleş
miş Milletler tarafından hiç müdahale edilme
den, ithal edilmiş ve Kıbrıs idaresi tarafından 
Birleşmiş Milletlerin Türk cemaatini korumak 
için yardımları tesirsiz hale getirilmiş, büyük 
taarruzlar bu suretle hazırlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin bütün gay
retleri akim kalmakta idi. 

Bu hazırlıklar Cenevre müzakereleri elle tu
tulacak konular halinde ilerlerken Kıbrıs'ta bü
yük ölçüde taarruzlar da patlayacak dereceye 
vardırılmıştır. Türk köylerinin altında bulun
dukları baskı, her günkü basın ve radyo haber
lerinden bildiğiniz gibi, insanların içecek suyu 
kesilecek ve çocuklarla hastaların muhtaç olduk
ları süt yasak edilecek dereceye götürülmüştür. 
Ağustosun ilk haftasında, Yunan Hükümetin
den Acheson plânına ret cevabı etrafa yayılırken. 
Kıbrıs'ta ve Mansura'da. büyük taarruz patla
mıştır. Bunun üzerine Türle cemaatinin yar
dımına koşmak vazifesi, bizi Adaya hava kuv
vetleri şevkine mecbur elti. 7 Ağustos ihtar 
uçuşu yapıldı, 8 ve 0 Ağustos günleri tecavüz 
eden Rumların millî muhafız dediği, Anayasa 
dışı kuvvetle]' ve o civarda, bulunan askerî he
derler bombardıman, edilmiştir. 

!) Ağustos günü. Amerika bize Arşövck Ma
karios'un bombardıman durmadığı takdirde, 
Türk cemaati aleyhine umumi kıtale başlıya-
cağını bildirdi. Bu tehdit teklifini reddettik. Ay
nı gün akşam üstü Makarios'un Türk köylerine 
karşı taarruzu durdurduğu Amerika Hüküme
tince bize bildirilmesi üzerine, biz de ertesi gün 
bombardımana devam etmiyeceğimizi vadettik. 
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Biz bombardımanı durdurmak için, Erenköy 

bölgesinde, köylere taarruz eden Rum kuvvet
lerinin, o mıntıkadan tamamen çekilmelerini, 
bütün Ada sathında Türklere karşı ateşin tama
men kesilmesini, ve Türk cemaatine karşı tat
bik edilen iktisadi ablukanın kaldırılmasını t.a-
1 ebettik. Tavassut eden Amerika ile bu şartlar 
görüşülürken 9 Ağustosta Güvenlik Konseyi, 
tarafları ateş kesmeye davet kararını aldı. 

Bu bombardıman günlerinde NATO Genel 
Sekreteri ile Sovyet Başbakanından ve Amerika 
Cumhurbaşkanından ateş kesme ve barış mesaj
ları aldık. Ateş kesine nazari olarak kabul edil
mek suretiyle bizim şartlarımızın kabul ve tat
bik edilmesi, mûtat olan müracaatı er, takipler 
ve talepler sırasına girmiştir. Gerek cemaat ve 
abluka için, gerek silâhlanma ve Kıbrıs'taki kuv
vetlerimiz için Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler as
kerî ve sivil makamlarına, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine, Amerika, İngiltere hükü
metlerine müracaat, şikâyet ve takip, her gün
kü hayatımızın gayretleri halini almıştır. 

9 - 10 Ağustos günlerinde Yunan Başbakanı 
ile aramızda şifahi mesajlar teati olunmuştur. 
Yunan Başbakanı bana, bombardımanın durması 
için müracaat etmiş ve ben kendisine biran ev
vel ihtilâfın halli ile, sebebin ortadan kaldırıl
masını nazik ve samimî bir surette bildirmişim 
dir. 

Yine 10 Ağustos gününde Genelkurmay Baş
kanımız, Paris'te NATO Karargâhına gitmiştir. 

Bugünler, Genel Sekreter, ingiltere Başba
kanı ve Sovyet Başbakanı ile aramızda mesajlar 
teatisi ile geçmiştir. Bunların hepsinde, sulh 
yoliyle, Birleşmiş Milletler vasıtası ile ihtilâ
fın halli arzusu gösteriliyordu. 

Yunan Hükümeti, tekrar Kıbrıs idaresi ile 
tesanüdünü ilân etmiştir. 

Cenevre Heyetimiz 14 Ağustosta Cenevre'ye 
döndü. Bu arada Amerika Cumhurbaşkanı bi
ze ve Yunanistan'a tekrar mesajlar göndermiştir. 
Bombardıman esnasında NATO'dan alınmış olan 
Hava Kuvvetlerimiz NATO'ya iade olunmuş 
bizi takiben Yunanistan'da iade etmiştir. 

Türk cemaatinin hali bundan sonra da ikti
sadi abluka ve yeni taarruz hazırlıkları tehdidi 
altında geçmekte bulunmuştur. Bir yerde 
su kesilir, o açılırken başka yerde kesilir ve her 
g-ün değişik bir abluka tedbiri tatbik olunur. 

Bu müddet esnasında müzakere safhası şudur: 
14 Ağustosta Cenevre'ye dönen delegemiz, er

tesi gün Mr. Aehcson'u, görerek Yunanistan'ın 
ve Makarios'un müzakere zemini olan Acheson 
plânını reddettiklerine göre, bizim de Cenev
re'de 8 Temmuzda müzakereye başladığımızda, 
öne sürdüğümüz mutlak ve kesin taksim proje
mize avdet ettiğimizi söyledi ve buna dair ha
ritayı Mr. Aclıeson'a verdi. 

Bu sırada, Yunanlıların ilk defa bir teklifle 
Cenevre'ye gelerek El. Greco burnunda, 32 Km2 

lik bir sabada, sadace hava ve deniz üssü olarak 
kullanılmak kayıt ve şartı ile ve 25 - 30 yıl kira 
ile bir sahayı Türkiye'ye bırakabilecekleri ve 
Türk cemaatine ise, sadece Batı - Trakya Türk
lerine tanınan ekalliyet hakları ile buna ilâve 
milletlerarası bir mercie doğrudan doğruya şi
kâyet imkânı verecekleri, Mr. Acheson Ylan öğ
renildi. Vâki teklifi ciddî telâkki et m iverek 
hemen bertaraf etlik. Bunu takiben. Kaı-pas 
yarımadasında, Yunanlıların 50 yıl müddet ki
ralı, evvelce Mı*. Acheson ile görüşülenden daha 
az, ancak 50 Km2 lik bir sahayı kabule meylet
tikleri delegemize söylendi. Bu teklifi de. mü
zakere zemini kabul ettiğimiz plân dışında oldu
ğundan, reddettik. 

Bütün bu tekliflerde, müzakere zemini kabul 
ettiğimiz maddelerde, iki taraf bir anlaşmaya 
varırsa, bu anlaşmanın Yunanlılar lehine be
deli Enosis olacaktır. 

20 Ağustos Prof. Erim'e Mr. Acheson tara
fından, Kıbrıs meselesinin halli için, iki tara
fa, yani Türkiye ve Yunanistan'a tebliğ olun
mak üzere, Amerika Hükümetinin arabulucu 
teklifi olarak, tebliği yapıldı. Bu tebliğ bize 
22 Ağustosda Amerika Büyükelçisi tarafından 
teyidedildi. 

Bu teklif kısaca şudur: 
1. Karpas yarımadasında Batı sınırı Komi 

Kebir'in iki mil Batısından Kuzey - Güney is
tikametinde çekilecek, bir hattın Doğusunda 
kalan bölgede, Türkiye 50 yıl süre ile, bir aske
rî üs bulundurma hakkına sahibolacaktır. Ay
rıca Türkiye Magosa Limanından serbest istifa
de edebilecektir. 

2. Yunan Hükümeti, Kıbrıs cemaatine Lo
zan Muahedesinde ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmcsindekiler de dâhil olmak üzere, kabul 
edilmiş insan ve azınlık hakları için sağlam te-
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ıniııat verecektir. Kıbrıs sekiz kaymakamlık 
bölgesine ayrılacak, ve kaymakamlardan ikisi 
daima Türk olacaktır. 

3. Bu bölgelerin idare memurları arasında 
Türklere de ehemmiyetli miktarda yer ayrılacak
tır. Fazlaca Türk nüfusu olan yerlerde muh
telif Yunan ve Türk Polis memurları, karakol
ları ve kontrolları kullanılacaktır. 

4. Lefkoşe'de Kıbrıs Umumi Valisinin ya
nında, yüksek derecede bir Kıbrıslı Türk me
mur ve ona bağlı kâfi miktarda büro memurla
rı bulnacak, bu yüksek dereceli memur (Türk 
İsleri idarecisi) sıfatı gibi bir unvan taşıya
cak ve bu memur bütün Adada Türklerin hak
larına ve refahlarına riayet edilip edilmiyeceğini 
müşahede edecek. Bu konuda Umumi Valiye, 
Atina Hükümetine veya lüzum olursa Milletler
arası Komisere başvurabileceklerdir. 

5. Yunan ve Türk hükümetlerinin muva
fakati ile, Birleşmiş Milletler veya başka millet
lerarası bir merci, Kıbrıs'ta bir yüksek komi
ser bulunduracaktır. Bu zatın vazifesi, Kıb
rıslı Türklerin haklarına riayeti müşahede ve te
min etmeye çalışmak olacaktır. İhlâlleri Yunan 
otoritelerine, onlar çare bulamazsa milletlerarası 
bir kaza merciine aksettirecektir. 

6. Kıbrıslı Türklerin ahvali şahsiyet er i için, 
ayrı bir Medeni Kanun olacaktır. Bu konuda
ki dâvalara ilk mahkeme olarak Türk hâkimler 
bakacaklardır. 

Bu teklif üzerinde, ilk önce, bizim nokta i 
nazarımızla temel fark olan 50 yıl kira ile üs ka
bulü noktasını ele aldık. Diğer meselelerin tet
kiki sonra yapılmak üzere, ilk önce kira ile mu
vakkat arazi terki teklifinin kaldırılması ve ev
velce ilk teklifte kabul edildiği gibi mülkiyeti, 
hükümranlığı bize aidolacak, Türkiye'nin ayrıl
maz bir parçası sayılacak bir arazi sahibi olmak 
prensibinde ısrar ettik. Prof. "Erim.'e ilk verdi
ğimiz talimat budur. 

22 Ağustosta, Amerika Büyükelçisi teklifleri 
bana ve benimle beraber olan Dışişleri Bakanı
mıza resmen tevdi etti. Ve üzerinde tabiatiyle 
görüşme yapıldı. Görüşme kira ve mülkiyet ih
tilâfı üstünde toplanmıştır. Kira şeklini kabul 
edemiyeceğimiz kesin olarak bildirilmiştir. 

23 Ağustosta, Amerika Büyükelçisi tekrar 
talimat alarak geldi ve itirazlarıma cevabolan 
mülâhazalariyle beraber tekliflerinde ısrar ettik-
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lerini bildirdi. Tekrar kesin olarak kabulümüz 
imkânı olmadığını söyledim. 

Bundan sonra, Amerika'dan aldığımız cevap, 
31 Ağustos tarihindedir. Bunda Amerika Hü
kümeti, arabulucu olarak yaptığı tekliflerin, 
Türkiye ve Yunanistan tarafından kabul edilme
mesi üzerine, Cenevre'de çalışmaya fasıla ver
diğini ve Mr. Acheson'u davet ederek vaziyeti 
onunla istişare edeceğini tebliğ etmiştir. Hulâ
sa olarak Amerika iyi niyetle ve iki tarafın ka
bul edeceği bir hal şekli bulmak gayretiyle 
çalıştığını teyidetmektedir. 

iSaym üyeler; Amerika'nın Kıforıs ihtilâfı
nın 'b alsından iberi tutumunu umumi efkârımı
zın dsoğraı olarak Ibiiınesini lüzumlu görmekte
yim. Amerika;, Kılbrıks'ı vücuda getiren muahe
delerde, t a ra ! ve imza sahibi değildir. Dost 
ve müttefiklerin 'arasında Ibir mesele -olarak 
(kendisi, 'son Kıibrııs paitla>maısından evvel de, 
patladıktan sonra da daima Ihaıberdar edilmiş
tir. Yunanlıları bilmiyorm. Fakat biz Ameri
ka'nın meseleye uzaktan Ibakmasını değil, me
seleye -bir 'hal tarzı bulmak için yakından faal 
'bir rol ^oynamasını daima istemişizdir. 

Zürih ve Londra Anlaşmalarının kabulünde 
isinat noktası olan esaslı ümitler, kanaatler 
vardır. Enosis ve taksim mücadelesi esnasında, 
taraflar bir hal şekli bulamadıkları için, müs
takil Ibir Kıbrıs mefhumu üzerinde mutabık 
kalmışlardır. Teminata ve askerî kıtalarla 
desteklemeye dayanan dost ve müttefik olan 
Türkiye ve Yunanistan devletleri arasında, bu 
muahedelerin iyiniyetle işliyeceği ümidedil-
ımişitir. Şimdi anlaşılıyor ki, müstakil bir Kıbrıs 
hüviyetinin faydalı olacağı ümidi, yalnız imza 
eden devletlerde değil, Amerika'da da o za
man mevcut idi. Sekiz ay önce pathıyan ceb
ren Anayasa ihlâli teşebbüsüne kadar, her ih
lâl, temin atıcı- devletler arasında süratle görü
şülüyor ve imza sahibi devletler, Yunanistan 
dâhil olarak Kiıbra Anayasasına riayet edil
mesini destekliyorlardı. Arşövek Makarios'un, 
Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk gününden beri, 
mevcut Anayasayı temelinden değiştirmek fik
rinde olduğu görülmüştür. Yunanistan dâhil, 
teminıatçı 'devletler 'buna müsaidolmamışlar-
dır. Arşövek Ma.karios şiddet kullanarak, Ana
yasanın ihlâline, ve Türk Cemaati haklarının 
kaldırıl masına teşebbüs ettikten sonra, bütün 
plânım zorla emrivaki ihdasında toplamıştır. 
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Yunan Hükümetinin Arşlavek'in Anayasa

dan ayrılmasını tabiî (gördüğü, Garanti Anlaş
ması ile imıza salhipl erine verilen müdahale 
ihakkınım işlemıemesi (hususunda onumla tesa-
müde karar verdiği andan itibaren, Kıibrııs 
•Oumlhuriyetinin hukukî 'temeli, esasında çök
müş ve bu zorlanış ile yeni hir Kıbrıs sta
tüsü, yani Ada'nın Yunanistan'a ilhalkı plânı j 
ortaya 'çıkmıştır. Bu plânın, Ibaışında müştere- , 
ken. .hazırlandığı ve tatJbikine karar verildiği, j 
hâdiselerin seyrinden öğrenilmektedir. 

Benim, kaııaaitiımee, Zürilh »ve Londra anlaş- j 
maları yapılırken, Garanti Muahedesine konu- | 
lan tele taraflı müdahale tedbirinin de, Türk- I 
ier 'tarafından yalnız başına işletilmıesinin ön- ! 
leneiceği, onlarca hesajbedilmişjtir. Amerika'- , 
nın fbıı sebeple ıbn mesele patladığından iti- '. 
ibaren her ,gün artan vahamet karşısında baş
lıca 'endişesi, iki NATO müttefikinin ibir /harbe 
tutuşmasını önlemeye 'çalışmak olmuştur. Çün
kü, Arşölvelk Malkarias teskin edilmez ibir hırs 
ile, ızior emrivaki yapmaya çalışırken, iister is
temez Türklerle 'çatışacaktı, ve Yunanistan 
•muahedeleri !bir yana bırakıp da Makarios'la 
(tesanüt politikası takübedihıce, bu çatışma der
hal, Türkiye ile Yunanistan; arasına, intikal 
edecekti. ! 

NATO içinde büyük mesuliyet sahibi ola
rak Amerika'nın, bu hale meydan, vermemek 
ilcin gayret sarf etmesi /anlaşılabilir. Ancaik 
Türkiye'nin 'Cemaatini 'kurtarmak için, askerî 
müdalhaleden başka çaresi kal maniası müm
kündür. Yunanistan ile çatışıma, ühtimalindıen 
dolayı Türkiye'nin askerî müdahalesi ünlenıme-
ye çalışılırsa Ada'da zıor kullanmak çabasında 
olan Arşiölvefc idaresinin, bundan talbiatiıyle 
teşvik ve yandım görmüş olduğunu kaibul et
mek .lâzımdır. j 

Amerika, -bu. tezat- ve ihtilâfı fark etti. Bu- ! 

nun 'Türkiye, Yunanistan ve Kılbrıs mesulleri 
ile iş birliği yaparak, ikna yoluyla, sükûn ve 
emniyet tesis .ederek hailedilebite'Ceğini ümi-
detti. OBu ümit, bizim (görüşümüze göre, Maka-
rios nezdinde tamamiyle /tesirsiz kalmış ve onunla 
teisanüt ilân eden Yunan Hükümeti nezdimde, mü
temadi gerilemeye ve inkisara duçar 'olmuştur. 

Kıbrıs idaresinin istidadı ve Yuman Hü
kümetinin politikası! hakkımda doğru teşlhis 
konması, Amerika gayretlerinin bugüne kadar 
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neticö vermemesinin 'başlıca »ehelbidir. Sami
mî kanaatle Büyük Mecliste ve Türk Milleti 
huzurunda ifade ediyorum ki, Birleşik Ame
rika'nın tutumunda, hâdiselerin Türkiye aiey-
llıino ^cereyan etmesi için Ihiçbir tasmim yok
tur. Amerika tesirlerinin akim kalması yüzün
den vaziyetin valhamet kesbetımeısinde Kıbrıs 
idaresinin ve Yunan politikasının uzun müd
det Amerika'yı yanı1] tabiim iş >olmasT önemli 
bir rol oynamıştır. 

Amerika'nın ıgayretlerini ve bunlarım neti-
ıcelerinii mütalâa ederken, vasiyeti doğru gör
mek vaızifemizdir. 

Amerika'nın ıgayretlerini, Iböyle anlayışlı ve 
samimî tarafından görmek lâzımdır. Bundan 
sonra da meselenin adalet içinde haıllolun-
nıası için onun Ibüyük (gayretler sarf etmesi 
Ibehemaihal lâzımdır. Türkiye ve Yunanistan 
arasında harfe çıkma, ihtimali, NIATO içinde 
ide daimî Ibir endişe konusu 'olmuştur. NATO 
azaları, Türkiye ile Yunanistan ar alsında bir 
•anlaşma llıâsıl «İması için, mütemadi temen
nide Ibulunitnuşlar, fakat- $on Yunan Hüküme
tinin Kıferıs Devletini vücuda getiren muahede
ler aleyhindeki politikası yüzünden, amelî bir 
netice Ihâsıl 'olmamıştır.- Kıbrıs patlamasının 
sekiz aydan beri devamı esnasında, bizim po
litikamızın hedefi, Kıbrıs'ta emniyet ve sükû^ 
nun tesisi için tedbir aranmak, ve daimî ibir hal 
şekli bulraalk için gayret sarfı olmuştur. Kib
risin istiklâli aleyhinde sabit1 'bir fikir sahibi 
•olduğumuz samlmaması için ilk günden, biz 
federasyon fikrini ortaya koyduk. Bugün de, 
o tasavvura avdet edilse, razı oluruz. Karşısın
da Ibulunduğumutf ödev, mualhedeleri tanımı-
yan ve onların tahribini aorta emrivaki haline 
igetirmeık istiyen ıbir Kıbrıs idaresi elimden 
ITürk Cemaatinin hayat ve emniyetini kurtar
mak ve mualhedelerin yürümekte 'olduğu esa
sını, saklı tutarak, daimî 'bir hal şeklini bul
maya 'çalışmaktır. Biz egemenliğimiz altında 
askerî ve idari ihtiyaçlara cevap verecek ıbir 
bölgemin ilhak 'olunmasını, ve cemaatin yaşanma 
Ulaklarıma riayet edilmesini .müzakere 'zemini 
yapmayı bu sebeple kaibul ettik. Bunuı temin 
eedersek, Yunanistan'ın enıosis isteğine karşı 
bir nevi Türkiye'ye iltihak fikri ile bir anlaş
ma zemini ıbulmuş olacağız. Daimî bir 'hal şekli 
aradığiimııza »göre, alacağımız ara'zi parçasının 
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daimi ve ebedî İvaraikterde olması mantıkî ve 
zaruridir. 

Buıgünkü durumda gerçek nedir? 
Kıbrıs idaresi zorla emrivaki yapmak is

tiyor. Türk Cemaatini yaşama imkânından »arla 
mahrum etmek istiyor. Yunanistan Kıbrıs'ın 
l)iu politikasını destekliyor. Kılbrıs'm bu dâvada 
aldığı sert davranışta kendisine devamlı des
tek sağlıyıan Yunanistan'ın sorumluluğuna hu- | 
dut yoktur. Biz, Kılbrıs'ta ibaroşı tesis etmek j 
için Birleşmiş Milletler yoliyle ve lıer türlü 
hukuk vasıtaları ile çare bulmaya çalışıyoruz. 
Kılbrıs idaresi Ibütün! !bu 'çareleri iptal etmek 
yolunda yürüdükçe her an askerî ımıüdaihaleyi 
tatbik etmek hakkımız vardır. Bilinen mevsuk 
hanerlere göre, Yunanistan resmî askerî kuv
vetlerinden bütün teçhizatı ile (hiç. olmazsa^ 10 
bin 'kişilik bir kuvvet orada !b ulun dur mak
tadır. Kibrite Rumlarındau 'mütemadi teşkilât 
ve silâhlanma ile ondan dalha faızla bir kuv
vet haızırlamaktadıır. Bunlar Türk Cemaatinin 
ezilmesine ve ıbizim 'Türk Cemaatini müdafaa-
nııza karşı: koymak için kullanacaktır. İş 
ıbuıgünkü ımalhiyıetinde 'her &n Iher vasıta ile 
Kıbrıs'ta -askerî müdahale mecburiyetini or
taya çıkarmakla kalmıyor, en geç ilik çatış
ına anından itibaren Yunanistan ile aramızda 
ibir harb çıkmasına doğru ilerliyor. Yunanis
tan'ın gürültülü ve gösterişli askerî haizırlıik-
ları bunun delilidir. Yunanistan (barışın bozul
ması ve aramızda silâhlı çatışmanın meydana 
ıgelmesi içini gözü kapalı !sure!tlte ilerlemektedir. 

'Türkiye ile Yunanistan arasında (böyle 'bir 
ıhaı'b çıkarsa Kılbrıs meselesi o harbin içinde 
ancak fer'î kalacaktır. Vaziyet 'acıklı haliyle 
fakat bütün açıklığı ile (budur. 

(Barış yollar iyi e bütün' ıbu güç şartları ber
taraf etmeye gayret, ediyoruz. 

Bayın üyeler, 
Şimdi Senatoyu davet eden takririn ilk kıs

mına, yani bilgi istiyen ve politika kısımları
na cevap verdim. İkinci kısmına geliyıorum. 
İkinci kısım izahatımdan »sonra ne gerektiği
nin takdiridir. Bu ise tamamen Yüce Meclisle
rin takdirine (bağlıdır. 

Bayın üyeler, 
Sovyet Rusya'nın Ibu (meseledeki alâkasını 

ve teşebbüslerini biliyorsunuz. Sovyet Ruisya 
hususiyle son ızıamanlarda yaptığı bütün teşeb-
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'büslerinde, Kılbrıs'ta Rum Cemaati ile beraber 
Türk Cemaati İnaklarının mahfuz tutulması lü
zumundan nakşetmektedir. Bunun gibi, fede
ratif 'bir Devlet olan ıSovyet Rusya'nın, 'bizim 
federasyon şeklinde aradığımız İbir hal yoluna, 
da, 'inüsaidolması lâzımdır. Sovyet Rusya'nın, 
Kıbrıs meselesini, bir NATO üssü olarak ele 
alması, politikasının tabiî bir icaibı olduğu 
düşünülürse, Türk Cemaatinin acılıktan öldiü^ 
itilmesi gibi bir faciayı hoş görmesi tasavvur 
edilemez. Sovyet Rusya'nın bize tebliğlerinin 
umumi efkârımızda üzüntü yaptığı doğrudur. 
Ama onun beyanlarından Kılbrıs idaresinin 
zulümlerini desteklediği mânasını çıkarmak 
yanlış olacağı inancındayım. 

(Sayın üyeler, 
Şimdi size son günlerin, hepimize üzüntü 

veren hâdiselerinden 'bahsetmek isterim. Bü
yük şeihirlerimıkdc gösteriler ve mitingler ya
pılmaktadır. Bunların pek aızı kanunun iste
diği tarzda, dalha evvel müracaat ve Ibu suretle 
Hükümetin kontrolü kalbul edilerek yapılmış
tır. Büyük kısmı müraeaaltsiz ve kanuni mua
melesi tekemmül ettirilmeden yapılmıştır, yani 
kanunsuzdur. Kıbrıs meselesinde teessürün ve 
(heyecanın ifadesi, esas maksat olarak göste
rilmektedir. Bu çerçeve içinde tecavüzler ya
pılmış, misafirimiz sayılan yalbaneı Devlet 
mümessilliklerine nahoş muameleler reva gö
rülmüştür. İzmir'de Fuar 'da yapılanlar ise, her 
mânası ile, milletimiz' için ıstırap, zarar ve her 
türlü belâ kaynağı olmak istidadı göster
miştir. Hattâ İzmir'de İbir mâibede tecavüz edil
miş ve henüz kasar miktarı te-sibit olnnanıa-
mıştır. Bütün bu .hâdiseleri esefle- ve teessürle 
kaydediyorum. NâJhoş nmarmeleyo mâruz ka
lan devletlere, Hükümet adına teessürleri
mizi söyledik. Yapılan tahribatı tamir etmeye 
çalışıyoruz. Tecavüzlerin içinde en vahimi 
Fuar 'da davetimizle misafir bulunan devletle
rini bayraklarına yapılan saygısızlıktır. Birle
şik Amerika, İngiltere, Sovyetler Birliği, Bir
leşik Arap Cumhuriyeti, Çekoslovakya hükü
metlerine burada teessürlerimizi ifade ediyorum. 

Kanun içinde yapılması mümkün olan 'bu 
.gösterileri, kanun dışı hir hale sokan, asıl 
idarecilerini adalet bulmaya çalışmaktadır. 
Türk Devletinin itibarına zarar vermek kas-
diyle (hareket eden suçlular vardır. Adalet 

— 581 — 



C. Senatosu B : 91 
.bunları meydana çıkaracak ve lâyık okluk
lara eczaları elbette verecektir. (Milletimize her 
vesile ile her yerde söylemek 'vazifemizdir ,ki, 
ıbu kaibîl 'kanunsuz iharelketler Devletimizin lira
sına. her muısi'belti geitirelbilir. 

IBu tecavüzlerin ihenüz meydana çıkarılma -
mı'ş ulan teşvikçileri, nümayişleri Hükümetin 
tertiplediği iftirasına el alltımdam yayımakta-
dırlaır. Hu'zurunmızda 'bu yalanlar] kesin olarak 
reddediyorum. 

Yüce Senatoya eniğin saytgıtarımı sunarak 
(sözlerime son veriyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Başkanımız 
Kıbrıs konusunda izahat vermiştir. Şimdi İçtü
züğümüzün 131 nci maddesi gereğince yalnız 
önerge sahiplerinden birisine ve grup sözcüleri
ne de söz vereceğim. Buna göre konuşma yapa
cak arkadaşlarımızın isimlerimi okuyorum : 

C. II. P. (Irupu atlına. Sayın Karakurt, 
Y. T. P. Grupıı adına Turhan Kapamlı, Tabiî 
(iyelerden Ahmet Yıldız söz istiyen arkadaşlar 
bunlardır. 

»Simdi ilk sözü, İçtüzüğümüz gereğince öner
ge sahiplerinden bir arkadaşa veriyorum. 

Buyurun Sayın Karasapan 

A. V. SENATO GRUPU ADINA CELÂL 
TEVFİK KARASABAN (Afyon Karaıbisar) — 
Sayın Başkan, Sayın Başbakan ve Hükümet 
Üyeleri, sayın arkadaşlar; 

Sayın Başbakan tarafından Hükümet adına 
verilen bilgileri dikkatle dinlemiş bulunuyoruz. 
Hepimizin bildiği gibi, geçen yılın 21 Aralık 
'tarihimden beri alevlenen Kıbrıs meselesi, bütün 
Türk Milletiyle 'birlikte, Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri olarak onun temsilcisi bulunan bizleri 
hayati bir şekilde ilgilendirmiştir. Hatırlama cağı 
üzere Kıbrısta olayların endişe verici bir geliş
me göstermesi karşısında, Hükümetle Büyük 
Millet Meclisi arasında sıkı, hattâ günlük temas
ların olması dileği açıklanmış ve bir müddet için 
bu da sağlanmıştır. Her ne kadar arada Hükü
metin bu hayati konu üzerine gerek. Millet Mec
lisinde, gerek Yüce. Senato'd a gizli ve açık 
izahları dinlenmişse de, ımilletin temsilcileri ola
rak çoğu halde bizlerin bildiği bilgiler, ajans
lara ve basına intikali! edenlerden fazla olmamış, 
hattâ bâzı imtiyazlı oldukları anlaşılan basın 
yazarlarının diplomatik ve politik olayların 
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ancak Hükümetin çevrelerince bilinmesi gere
ken gizli tarafları haklandın, bilgi edinmek im
kânlarını buldukları da görülmüştür. 

Türkiye için bir toprak meselesi değil, ondan 
daha önemli millî bir dâva olarak benimsenen 
Kıbrıs meselesinde dayandığımız Zürich ve 
Londra, andltaşmalariyJle, bunların ayrılmaz bir 
parçası olan Kıbrıs Cuanhuriyeti Anayasasının 
tek taraflı olarak değiştirilmesine tek bir açık 
kapı bırakılmamış olduğuna göre, bu hükümle
rin. kimsenin tereddüdü olmıyacak şekilde 'sa
bit vö ikatî olması icabeder. Gerçekte on yıldan 
beri hassasiyetle takibedilcn ıbu Millî dâvanın 
gelişmeleri son unda Türkiye dünya ibarıışmdaki 
movfkiilni Birleşmiş Milletler Anayasası ülkelerine 
(bağlı olarak ve Dünyanın zaımıanımııızda, bu lasrın 
ikinci yarısında yönelmekte olduğu (birilik hare
ketlini göz önünde (bulundurarak, ıhâ>zı feragait-
ier yapmak ihtiyacının hissetmiş ve feragatin 
en (büyüğünü de ıbııgün herkesçe bilinen Kııb-
rıs statüsü teşkil, etmiştir. 

Esasımda «Şelf Delteruriiınation» diye ileri 
sürülen uımuinii kaidenin yalnız bir zümreye 
tatbiki, diğerimin bundan mahrumiyeti mev-
zuuihahsolaımaz, Kubrıs'ın jeopolitik dunumu, 
(memleketimize son derece1 yalkın (bir durumda 
olması ve 400 sen elden (beri Irurada ımühiım bir 
Türk topluluğunun yaşamakta olması ve ıbu 
Ada'da da esaslı unsurların Rumlarla 'Türk
lerden ibaret ibulunması itibariyle hu «Şelf 
Determination» esasının her iki camia için 
ayrı ayrı tatbiki gayet tabiîdir. Bunun için
dir ki, statünün, yani ıbuiinkü andlaşmalarm 
kahulünden evvelki tezimiz taksimi esasıma da
yanıyordu. Fakat bu taksim esasından idemin 
arz etltiğim (büyük prensipler 've büyük mef
kureler düşünülerek sarfınazar edilmiş ve 
ıbugünlkü vaziyet hâsıl olmuştur. Binaenaleyh, 
Türkiye kendi hissesine düşen Kılbraıs davasının 
'beynelmilel ıbir krize meydan verımiyecek şekil
de halledilmesini' istihdaf eden fedakârlığı 
zamanımda, yapmış ıbulıınmadetadır. 

1960 Ağustosunda iimaalaınmıasiylc (birilikte 
yürarlüğe konulan «Garanti Andlaşması» nan 
başlangıç kısmındaki iki iteınnel hüküm, ıbu Ibelge-
yi imza eden Tüılkiye Cumhuriyeti, Kııbrıs Cımı-
huriyetli, Yunamıilsitan Kırallığı, ıBüyük Britanya 
ve Kuzey trlanıda Birleşik Kırallığı, Kııbrıs Cumı-
huriyejtimin Anayasasının temel maddeleriyle ku~ 
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rulmus ve düzenlenmiş olduğu şelkilde bağımsız
lığının, toprak ibütünilüğünün ve güvenliğinin 
muhafazasının müşterek menfaatleri icabından ol
duğunu ve Kıjbrıs Cum<huriyeitinin Anayasasiyle 
kurulan düzene riayet sağlamak ıhususunlda mu
tabakata vardıklarını, her naniği bir tereddüde 
meydan verımiyeceık ıkesiıı 'ifadeyle açı'k'laımış-
landır. İs bununla da Ikalmamıış, aynı belgenin 
birinci maddelsi, Kılbrıs Cıuııhuriyetini yalnız 
bağımsızlığını ve güvenliğini anuhafaıza ive 
Anayasasına riayetle tatmatmen veya Ikılsınıeıı 
her hangi bir devlete, siyasi ve ekonomik birli
ğe katılmamakla mükellef tutmakla da yetinme
miş, Adayı her hangi bir devletle birleştirecek j 
veya taksimine doğrudan doğruya veya dolayı- J 
siyle teşvik edecek her türlü hareketten de im
za sahiplerini açıkça menetmistir. Bu belgenin 
altında Kıbrıs Cumhuriyetinden maada Türkiye 
İngiltere ve özellikle Yunanistan'ın da imzala
rı vardır. Bunun açık anlamı şudur: Demin de 
arz ettiğim gibi, «Şelf Determination» un her 
iki camia için tatbikinden sarfınazar edildiği
ne göre, buradaki hükümlerin tam olarak tatbi
ki icabeder Türkiye bu hususta kendisine dü
şen feragatin âzamisini yapmış durumdadır. 

Milletlerarası anlaşmaların akdedildikleri za
manın şartlarına göre yürürlükte kalması ve bu 
şartların değişmesi halinde hükümlerin de değiş
tirilmesi fikrini ifade eden ve milletlerarası hu
kuk âlimleri arasında uzun tartışmalara yol 
açan, Lâtince «Rebus sie stantibus» formülü da
hi tek taraflı bir tasarrufa cevaz veremez. Kıb
rıs andlaşmalarını imza eden taraflar kendi du
rumlarını, menfaatlerini 1960 Ağulstosundaki, 
daha doğrusu Zürllı ve Londra Aııdlıaşmalarma 
imza konulduğu bir yıla yakın önceki zamanda 
ölçmüşler ve karşılıklı fedakârlıklarla Kıbrıs 
Milletlerarası âlemde bağımsızlığını bahşeden 
bu hükümleri kabul etmişlerdir. Bu hükümle
rin nasıl değiştirilebileceği de, her andlaşmala-
rmdakinden daha ziyade, daha sarih olarak bu 
andlaşmalarda açık olarak gösterilmiştir. 

Muhterem, arkadaşlarım, muhakkak ki, siz
lerce de malûm olan bu ahdî durumu huzuru
nuzda tekrar etmekten kasdımız; Hükümetin, 
bize verdiği bilgilere göre, andlaşmalarm tasdiki 
münasebetiyle Büyük Millet Meclisinin kendi
sini bağlı kılmakla mükellef tuttuğu yetkile
ri, yarın girişeceği diplomatik müzakerelerin 
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icabı da olsa, bir tarafa bırakmıyacağı hususu
na dikkat nazarınızı çekmekten ibarettir. 

21 Aralıktan ıberi cereyan eden olaylar Hü
kümeti sırf dünya barışının korunması hususun
da bâzı feragatlerde bulunmaya zorlamış olabi
lir. Bu kürsüden Sayın Başbakan, Başkan Jolm-
son'un davetine icabet etmek üzere giderken 
ifade ettiğimiz gibi, o zaman veya daha sonra 
kendisine verilen yetkiyi, müzakereler sırasın
da da olsa, tecavüz etmemek için Hükümet, Bü
yük Millet Meclisinin huzuruna gelebilir, yap
mayı zaruri gördüğü feragatlerin âzami hudut
larını açıklar, hattâ bunu gizli bir oturumda 
da sağlıyabilir ve gerekli yeni yetkileri de aldık
tan sonra, karşımızdakilerle konuşabilirdi. Ma
alesef iş böyle cereyan etmiyor. Böyle yapılma
dıktan başka, tâbiri caizse, diplomatik taktik ha
talarına da düşülmüştür. Bu hata şudur: 

K fendim, Amerikan Devlet adamı Mr. 
Acheson'un ilk teklif formülü üzerinde, bizim 
bunu anüzakereye esas olarak kabul etmemiz yan
lıştır. Kaldı ki, Başbakanın .Johnsoıfla ve di
ğer devlet yetkilileriyle görüşmelerinde, kendi
lerinin açık ifadelerine göre, Zürih ve Londra 
Andl aşmalarının yürürlükte oluşu prensibi tes
lim olunmuştur. Acheson teklifi ise ıbu esası 
ihlâl etmiştir. Müzakereler esnasında çeşitli 
andlaşma formülleri ileri sürülebilir ve bunlar 
ilgililer arasında daha sarih görüşmelere ibir 
esas olabilir. Ancak, esaslı bir değişiklik arz eden 
Acheson teklifinin, mutlaka millî iradenin tem
silcisi olan organlara getirilmesi şarttı. Dene
bilir ki, esasen Hükümet de bunu yapacaktı. El
bette yapmalıydı. Fa'kat yukarıda işaret ettiğimiz 
diplomatik taktik hata işte burada kendisini gös-
eriyor. Acheson teklifini yaptığı zaman, bu 
tekliften Kıbrıs Hükümetinin ve Yunan Hü
kümetinin haberi olduğu anlaşılıyor. Fakat tek
lif esas itibariyle bizim için büyük bir feragat 
teşkil ettiği için, evvelâ onların ne düşündükle
rinin ve bunu müzakere esası olarak kabul edip 
etmediklerinin sorulması ve anlaşılması gere
kirdi. Eğer cevap menfi idiyse, yani Yunanis
tan ve Makarios o zaman böyle bir müzakere 
esasını kabul etmiyor idiyseler, tarafımızdan 
bunun kabulü en büyük bir hata olurdu. Pek 
tabiî olarak onlar tarafından müzakere esası 
olarak kabul ediliyor idiyse, müzakerelerin in
kişafına göre mesele yukarda da arz ettiğim 
gibi, Büyük Millet Meclisine getirilir ve iça-
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beden salâhiyetler Hükümete munzam olarak 
verilirdi. Bu hatanın neticesi şu olmuştur ki, 
biz teklifin, hem de ahdî dayanaklarımıza ta
mamen aykırı ve bir anda onları hükümsüz kı
lacak bir teklifin müzakerelere esas olabileceği
ni bildirimsizdir ve Yunanlılar da pek tabiî 
olarak bunu hemen reddetmişler ve daha kötü
sü Mr. Aeheson başka alternatifleri de ileri sü-
rebilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, İm esaslı noktaya te
mas ettikten sonra maksadımızın bu nâzik dâvada 
Hükümeti teerim etmek olmadığını da tasrih et
mek isterim. Adalet Partisi olarak bidayetten 
beri Kıbrıs dâvasında takibedilmesi lâzımgclen 
yol hususunda sarih ikazlarda bulunulmuştur. 
Şayanı temennidir ki, bu kadar nâzik bir dâva
da Hükümet büyük muhalefet partisiyle ve diğer 
muhalefet partileriyle sıkı temaslarını idame ettir
sin ve bunlarda samimî hareket etsin vs onların 
fikirlerini alarak müzakereleri ilerletmek yoluna 
gitsin. Maalesef işlerin bu şekilde cereyan etme
diği hepimizin malûmudur. 

Hâdiselerin ne şekilde cereyan ettiği, ne ka
dar feci hallere meydan verdiği üzerinde burada 
uzun uzadiya duracak değilim. Bizzat Sayın Baş
bakanın ifadelerinde de bunları duymak tama-
miyle mümkündür. Dost ve bizim siyasetimizi 
tervicetmiycn diğer bize muhasım devletler muh
telif vesilelerle bizim nezdimizde diplomatik bir
çok teşebbüslerde bulunmuşlardır. Bu teşeb
büslerin bâzıları çok ağır mahiyettedir. Bunu da 
burada tekrar etmek istemiyorum. Yalnız bilhas
sa son millî feverana sebebiyet veren, son Ameri
ka tepkisinin mahiyeti hakkında' da Sayın Başba
kan t amam iyi e bizi tenvir etmiş değildir. Gaze
telere intikal ettiğine güre halkın feveranına se-
bebolan nokta da budur; Amerika bize bilhassa 
NATO silâhlarının Kıbrıs dâvasında kullanılamı-
yacağı ve NATO'nun tarafımızdan müdahale ya
pıldığı takdirde Rusya'ya karşı bizi yalnız bıra
kacağı tabiî olduğu şeklinde bir nota vermiş. Bu
nu sarahatle söyliyemiyoruz. Yalnız halka ya
yılan ve feveranı mucibolan nokta bu olduğuna 
güre, bu cihetin tasrihinde fayda vardır. Eğer 
böyle bir şey varsa, şu noktayı hemen kaydetmek 
icaheder ki, NATO'nun bize verdiği silâhlar bi
zim millî menfaatlerimizi müdafaa etmemiz, millî 
haklarımızı müdafaa etmemiz için kullanılmak 
üzere verilmiştir ve kendi millî haklarını müda-
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faa cdemiyen bir milletin ba§kalariyle müştere
ken bir müdafaa sistemine giremiyeceği de gayet 
tabiîdir. Biz Kıbrıs'ta bir toprak dâvası gütmü
yoruz. Emperyalizm peşinde değiliz. Oraya 
bulduğumuz formül dünyanın en ileri formülle
rinden idi. Eğer bu formülleri hakkiyle kullan
ırı asını bilseydik1!-, Yıınanilıîar bu hale düşmez
lerdi ve bizi de bu kadar müşkül duruma sokmaz
lardı. Bir Avrupa birliğine giderken, küçücük 
bir Kıbrıs Adasında, Türklere biraz imktiyazlı 
muamele yapılmasının büyük bir mânası olmamdı. 
Kaldıki bizim yaptığımız feragat karşısında on
ların yapacakları... Taviz işte bundan ibaretti. 
Binaenaleyh, muahedelerin bize verdiği, garanti 
muahedelerinin başka devletlerle birlikte beynel
milel hukuk çerçevesi içerisinde bize de verdiği 
millî haklarımızın müdafaasında bize nefsimizi ve 
müttefiklerimizin menfaatlerini müdafaa için ve
rilmiş olan silâhların kullanılmaması gibi bir for
mül ileri sürülemez ve bunu şiddetle reddederiz. 

Rusyi ile karşı karşıya yalnız bırakılmak me
selesine gelince; henüz hâdiseler kâfi derecede 
inkişâf etmediğine göre ve Rusya'nın bize karşı 
takındığı itavır sert ve menfi olmakla -be ribei' 'bu
nun nerelere kadar gideceği bilinmediğine göre, 
bu temdidin ağırlığını büyütmekte de isabet olma
sa gerektir. 

Dahilî bünyemizde, Kıbrıs meselesinin ikti
sadi ve siyasi sahada, husule getirdiği tahribata 
burada uzun uzadiya temas edecek değiliz. Genç
lerimizin ve milletimizin bu millî dâvada göster
dikleri hassasiyet ve alâka hepimizce şükranla te
lâkki edilir ve bunu biz ancak gerek onların mü
messili olarak kendimize, gerek Hükümetimize bir 
kuvvet addederiz. Yalnız kanunsuz, usulsüz, ah
lâk ve umumi telâkkilere aykırı hareketlere giri
şilmiş olması, ki bunlar kanun dairesinde müsaa
delerle yapılmış nümayişler de değil daha evvel
ki nümayişlerde olmuştur, bizi son derece müte
essir kılmış ve bu bizim gerek millî, gerek bey
nelmilel haysiyetimizi ^rencide etmiştir. Bilhas
sa izmir Fuarı gibi bin rica ve minnetle birçok
larının iştirakini teşvik ve tertibettiğimiz bir mü
essesede vukua gelen tahribat ne kadar esefle ya-
dedilse azdır. Bunların maddi ziyanlarını maa
lesef yine Türk mükellefleri ödiyecektir, biz ödi-
yeceğiz. Ve bu mesele bir teessüfle geçiştirilecek 
kadar ehemmiyetsiz olmasa gerektir. Hükümetin 
bu işte gafil avlandığı muhakkaktır. Kendilerine 
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ikaz da vâki olmuştur, buna rağmen lâzımgelen 
tedbir alınmamış ve bu acı hâdiseler doğmuştur. 
İşte bütün bunlar sebebiyledir ki, biz Hükümetin 
verdiği izahatı tatminkâr olmaktan çok uzak bu
luyoruz ve daha ileride fırsat zuhur ettiği takdir
de bütün beyanatı madde madde tenkid etmek 
hakkını da muhafaza ediyoruz. Hürmetlerimizle. 

(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Senato Grupu Adına 
Sayın Esat Mahmut Karakurt, 

C. H. P. U U U Î J P U ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Urfa) —Muhterem arkadaşlarım, 
Kıbrıs dâvasının zuhur ettiği günden bugüne 
kadar geçirdiği bütün safhalar Sayın Başbaka
nımız tarafından huzuruııuzunda tanı bir vuzuh
la ifade edilmiş ve bu mevzua ait fer türlü siya
si hâdiseler ve olaylar eksiksiz 'anlatılmış önü
müze serilmiş bulunmaktadır. 

Bütün bu izahattan anlaşılan ve çıkan neti
ce şudur : 

Hükümetimiz NATO'nun iki üyesi biribiri-
niin müttefiki olan ve müşterek topraklarını 
müşterek bir düşmana karşı müştereken koru
yabilmek için senelerden beri elele vererek ha
zırlanan Türkiye ile Yunanistan'm bu elîm hâ
dise yüzünden biribirinin boğazına sarılması, 
bir harbe tutuşmaması için insan kudretinin üs
tünde bir tahammül ve emek sarf ederek bu elîm 
çatışmayı bu ana kadaı* önlemeye çalışmıştır. 

Bu çalışmanın Hükümet için kolay bir şey ol
madığını aylardan heri nasıl bir siyasi ve umu
mi efkâr baskısı altımda bulunduğunu uzağa 
gitmeye ne hacet şümdi dinlediğimiz muhterem 
parti sözcülerinin afadaler'inden de anlamaik ka
bildir. 

Bir yandan ihtirastan gözleri kana bürünmüş 
bütün izan ve İrade kudretlerinden mahrum kal
mış, gayesine ulaşmak için her türlü feci vası
taya baş vurmaya amade korkunç bir ilhakçı, 
idare, bir yandan bu idareyi bütün gücü iie des-
tekiiyeceğini söyliyen ve icabederse harbe gire
ceğini «ilân eden nereye gitmek istediğini bilmez 
müttefik bir Yunanistan ve bir yandan da in 
safsızca, zalimce katle uğrıyan ııkdaşlarımız, 
bütün bunları her türlü tehditlerle destekliyen 
menfaatçi komşular karşısında siz, bir Hükümet 
olarak ama kuvvetinden, kudretinden emin, ar
zu ettiği zaman arzularını yerine getirebilmek 
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imkânlarına uihapolduğuna inanan bir Hükümet 
olarak seferber ettiğiniz kuvvetleri, seferber et
tiğiniz yerde bekleteceksiniz. Efkârı umumiye-
ııı n baskısına, parlâmentonun tazyikine ve ya
bancı her türlü oyun, tehdit ve hareketlere gö
ğüs gererek izanını, iradesini kaybetmiş melun 
ihtiraslaıı için dünyayı ateşe vermekte dahi 
mahzur görmemiş, birtakım mecnun insanların 
elinde yalnız Kıbrıs'ı değil aziz ark a d aslanım, 
Dünyayı kurtarmaya çalışacaksınız. 

Bu söylenmesi, tenkid edilmesi kolıay ama, bir 
Hükümet olarak yapılması kolay olan bir iş de-
.«i'l. İşte bu kolay olmıyan işi içte ve dışta her 
türlü riski göze alarak Hükümetimiz yapmış ve 
şu ana kadar bir Türk - Yunan harbinin önüne 
geçerek yakın bir tarihin feci. bir şekilde tekrar 
yaşanmasına müttefikimiz Yunanistan namı ve 
hesabına mâni olmuş, fakat bu arada millî şe
refin korıınnuası ve ırkdaşlarımızın hayatı mev-
zuubahsolunca hiçbir hudut ve sınır tanımı-
yarak şahlanışımızın nasıl bir şahlanma olaca
ğını da dosta düşmana göstermiştir. Ama insan 
hayatında olduğu gibi devlet hayatında da [ta
hammülün, soğukkanlılığın, temkinin bir hudu
du derecesi vardır, Bunu aklı başında olan dost
larımızın takdir etmesi lâzımdır. Bu böyle devam 
edip gidemez. Bunun böyle devam etmesine ne 
Milletimizin ne milletlerin sinirleri, ne iktisadi 
durum, ne de dünyanın bugünkü hali müsait 
değil dii'. 

Hükümet Başkanımız sarahatle ifade etmiş
tir. Bu ifade Türkiye'nin her hangi bir parti ik
tidarda bulunursa, bulunsun umumi ve değiş
mez politikasıdır. Yunanistan Türkiye mevcud-
olduğu müddetçe 'Kıbrıs'ı tek 'başına ilhak ede
mez. 

Yunanistan'ın Aylardan beri Kıbrıs'ta da 
yapması Kıbrıs'a on binin üzerinde asker ge
tirmesi, hazırlanması Türkiye bakımından mü
him bir hâdise değildir. Bir harb olacaksa, bu 
harb Kıbrıs'taki on bin Yunanlı askerle değil, 
Yunıanistan'ın çıkarabileceği bütün askerlerle 
olacaktır ve böyle de olacaksa ve bundan sonra 
da ne olacaksa, bunun muhasebesini Yunanlı 
dostlarımız evvelâ çok yakın bir tarihe müraca
at ederek ve sonra da aklı seilimlerini işleterek 
yapmalıdırlar. 

Bir milletin evvelâ bir dostunu, sonra da bel-
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ki. butun bir dünyayı ateşe vermekten korumak 
için gösterdiği aklı sel i ini, ve. o milleti idare et-
Dio nıesuliyediui üzerine almış 'bir Hükümetin 
dirayet ve soğukkanlılığını ilânihayet istismar 
ederek bir netice alınabileceğini zannetmek akıl
lıca yapılmış 'bir .muhasebe olmasa gerektir. 

Dünyanın bir felâketi,' sürüklenmemesi iyin 
gayret sarfetmek yalnız Türkiye'nin değil, bu
gün •Türkiye'nin karşısında bulunan dostları
mızla. dostlarını izm etrafını saran daha büyük 
dostlarımızın da vazifesi .icabıdır. Nihayet biz 
Türkiye olarak dünyanın birtakım kötü akı
betlerden korunması vazifesini her peyinim feda 
•ederek. tek başımıza, üzerimize almış olduğumu
zu böyle bir garip lauhlıütle bulunduğumuzu 
hafırbınııyoruz. Biz ire kadar temkinli, ne kadar 
soğukkanlı, aklı selimle hareket ediyorsak, 
•dostlarımız da, bir o kachır aklı selimle ha
reket etmesini istemek hakkımızdır. Dünyanın 
tek taraflı fedakârlıklarla idare edilmesi veya
hut >e ht i rahnesi sisteminin çoktan tarihe 'karış
mış olduğunu unutmanı.ak lâzımdır. 

Sözün, 'kısası, netice şu : 

Diz hâlâ silahlıar konuşmadan bir masanın ila
sında, oturup konuşularak bu dâvanın halili ci
hetine gidileceğine inanıyoruz. Eğer İni 'inanışı
mızda, da bir defa daha, ya.nılırsak bundan do
ğacak mesuliyet artık Türkiye'nin değil, 'Tür
kiye'yi âdeta, arkasından iterek zorlıyarak bu 
duruma getirenlerin olacaktır. Bundan sonra 
ne olacaktır ' Bundun sonrasını da bir değil 
dünya düşünsün artık, T üi ruletlerimle. 
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zı bünyemizde süratle halledeceğiz. Bu sebeple-
Hükümetin hatalı tutuluları üzerinde durmamak 
ve onun münakaşası içinde millî tesanüriümüze 
keder getirmemek kararındayız. Kıbrıs dâvası
nın barış yoliyle müzakere içinde hallini millî 
menfaatlerimize uygun buluyoruz. Ancak, olup 
bitenlere meydan vermemek Adadaki kardeş
lerimizin huzur ve emniyetlerini sağlamak ka
yıt ve şartına bağlıyoruz. Hilâfına her tutum 
neticesi ne olursa, dünya sulhunu nereye götü
rürse götürsün, bunu gönül rahatlığı ve vicdan 
huzuru içinde karşılamanın gururu ile dolu
yuz. Hükümetlerin. bu kararı muvazi enerjik 
hareketlerini, bekliyoruz. Müzakereler neticesi. 
alınmadan müzakere dışı bir metot ile Kıbrıs 
dâvasının hallini şayanı kabul bulmuyoruz. 
Türkiye meseleleri ve milletçe halli zaruri dâ
vaları olan, l>ir memlekettir. Türkiye icabediyor-
sa ittifaklarını yeniden tetkike mecbur olan bir 
memlekettir. Türkiye az gelişmiş iktisadi ve ma
lî sıkıntısı bulunan bir "memlekettir. Türkiye 
ihtilâl sonrası meselelerini kardeşçe halletumek 
mevkiinde bulunan bir memlekettir. Bütün bu 
meseleler üzerine cesaretle eğilecek ve mesuli
yetleri paylaşacak esprideki hükümlerden vazi
fe ve bu mânâda enerji bekliyoruz. Cesur olma
ya ve meselelerimizi bütün çıplaklığı ile ko
nuşmaya mecburuz. Bir siyasi teşekkül en ma
sum hesaplarla millet reyinin yüzde ellisini tem
sil eden bir diğer bir siyasi kuruluşa, duymaya 
mecbur olduğu hürmet hissini kaybederek yüzde 
elli noksanı ile demokrasiyi yürütmeye akalli-
yetine rağmen iktidar olmanın ve iktidarda kal
manın gayretini gösterirse, o memlekette de
mokrasiden bahsetmek zorlaşır. Yapıcı Türk 
toplumu millî haysiyetimize keder getiren ik
tisadi, malî ve içtimai buhranına çözüm yolu bul
mak için. bizi ve siyasi parti farkı gözetmeksizin 
hepimizi hizmete çağırıyor. Bu davete anlayış 
ile. cevap vermek vazifemizdir. Seçimlerde alına
cak neticeyi düşünen Yunan politikası dünya sul
hunu büyük 'bir badireye' sokmuştur. Bunun 
öğrettiklerinden faydalanmak zorundayız. İç. po
litika muvaffakiyetlerini düşünmeden millî 
menfaatlerimiz etrafında sürat ve samimiyetle 
birleşmeye, milletin ıstıraplarına nihayet ver
meye mecburuz. Vatandaşları, bu meselelerimi
zin halli sırasında fedarkârlığa davet ederken 
siyasi kuruluşlarımızın ve hükümetlerin bu an
layış terkibine gitmiş olmaları şarttır. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — V. T. P. Senato (irujuı adına 
Sayın Turhan Kapanlı. 

V. T. P. SENATO (IIU.TU ADİNA TDR-
.11 AN KAPANLİ (Sakarya.) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; mahdııdolan dostla
rımız, belli düşmanlarımız, vefalı vefasız cüm
le müttefiklerimiz şu hususu katiyet ve ciddiyet
le bilmelidirler ki, Türk Milleti ve onun hükü
metleri emrivakileri kabul etmemenin mutlak 
kararı içindedirler, Millî şuur, millî menfaat, 
millî haysiyetm.erim.iz etrafında birleşmiştir. 

Dışarıya cesaret yeren her türlü ihtilâflarımı-

http://haysiyetm.erim.iz
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Millî mücadele ruiıu içine girmeye, bu ru

hun vereceği dirilikten faydalanarak maziye 
ve istikbale muz af bütün üzüntü mevzuu me
selelerimizi, bir daha avdet etmemek üzere, hal
le zorl uyoruz ve milletçe de bu güçteyiz. İç, po
litika çekişmelerinin dışarıya cesaret verdiğini 
unutmamak lâzımdır, öteden beri müdafaasını 
yaptığımız millet çoğunluğuna dayanan bir 
Hükümetin cesaretle karar alabileceğine, müza
kerelerin ve iç meselelerin böylece millet lehi
ne hallolacağına inanıyoruz. 

İki büyük siyasi parti bu mânâda biıibirl-
rino yakın durmalı, bugünkü iktidar partisinin 
de grıır ile vazife alacağı ve millet ekseriyetine 
dayanan yeni bir hükümetin mıısdarip vatan
daşın tereddütlerine süratle hal çaresi bulabi
leceklerini artık kabul ıctmelidirler. öteden beri 
böyle bir Hükümet tavsiye ettiğimiz cihetle bu
günkü iktidar partisi ve Hükümeti beyanımı
zı yapıcı istikamette ve yapıcı bir görüşe dayan
dığı hususunda tereddüt duymamalı ve müta-
lâaımızın kırıcı bir maksadı bulunmadığı kabul 
edilmelidir. 

Türk Milleti özlediğini ve mücadelesini yap
tığını böylece Ibulursa Hükümetinin yanında fe
ragatle yerini alacak ve Türk mucizesi bir kere 
daha tahakkuk edecektir. Millî birlik ve beraber
lik, karşılıklı sevgi ve müsamaha ile beslenir. 
Karşılıklı hataların muhasebesinden ziyade unut
ma hissinin, fazileti içinde ıstırapların gideril
mesine samimiyetle çare aranmalı kardeşlik hu
kuk unun ihyasına gidilmeli aynı vatanda yaşa
manın gururu hizmet ile de paylaşılmalıdır. Şa
hıslarına hürmet hislerimizi muhafaza etmekle 
beraber iyi niyetlerinden asla şüphe etmediği
miz bugünkü Hükümetin kuruluş şekli ve esprisi 
itibariyle bu imkândan mahrum bulunduğunu 
ifade ediyoruz. Bugünkü Hükümet müttefikle
rimize ve müzakerecilere Türk umumi efkârı
nın ıştıra}) ve hassasiyetini kuruluş şekli ' itiba
riyle intikal ettirememiş, şımarık papazın ta
sallutundan masum kardeşlerimizi koruyama-
mıştır. Siyasi parti mülâhazaları dışında neti
cesi harbe müncer olsa dahi emrivakileri ka
bul etmiyeceğimiz hususunu dayandığı kütleye 
temsilen dünya devletlerine kabul ettirecek bü
yük partiler Hükümetinin veya zaruret varsa 
millî hükümetlerin bu meseleyi uygun vasata 
kolaylıkla çekeceğine inanıyoruz. Bu anlayış 
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içinde Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlıyo
ruz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına buyu
run, Sayın Ahmet Yıldız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Sayın 
Başbakan ve Hükümet üyeleri, sayın senatörler. 
Ben Millî Birlik Grupu adına bu konu etrafında
ki görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, İnsan haklarına saygısız
lığın en utanç veren sahnelerine tanık olmanın, 
derin üzüntüleri içinde, güvendiğimiz bâzı dost
ların yarattığı acı hayal kırıklıkları ile, Türk top
lumunun heyecanı son derece artarak bütün 
dikkatini bu Yüce Meclise çevirdiği tarihî bir ânı 
yaşamaktayız. 

Ulusal bilincin son derecede uyanık, heyecan
ların büyük ölçüde coşkun ve yakın gelecekten 
ümit verici bir gelişmeyi bu şiddette özlediği bir 
anda yapılan bu olağanüstü toplantıdan ulusu
muzun bugünü ve yarını için, hayırlı sonuçlar 
elde edilmesi temennisi ile sözlerimize başlıyaca-
ğız. Bu toplantıda, dünyadaki gelişmeleri, serin 
kanlılıkla ve uzak yararlarımıza göre eleştirerek, 
diğer devletlerin tutumunu doğru değerlendirip, 
dünya politikasını etkiliyen başlıca etkenleri bi
limsel metotlarla, ortaya koyabildiğimiz ölçüde 
Türk dış politikasının bundan sonraki başarısına 
yardım edebiliriz. 

Bu kadar ciddî ve ulusal kaderimiz yönünden 
bu derecede önemli bir konuyu tartışırken, şu ya 
da bu ön yargının etkisi altında kalmadan par
ti veya her hangi bir politik çıkara destek çıkar
ına eğilimine asla. kapılmadan, yaşadığımız ola
ğanüstü dönemin omuzlarımıza yüklediği tarihî 
sorumluluğun gereğini ifa, edebilmenin içten he
yecanı içinde, görüşlerimizi sunmaya çalışacağız. 
Biz konuyu, geçmişi, bugünü ve geleceği ve tüm 
olarak Türk dış politikası yönünden incelemek 
suretiyle biraz teferruatlı olarak yüksek takdir
lerinize sunmak istiyoruz. Konuyu su başlıklar 
altında inceliyeceğiz: 

1. Kıbrıs'ın bugünkü statüsü ve bunu mey
dana getiren andlaşmalarm genel mahiyeti, 

2. Olaylara karşı Hükümetimizin tutumu, 
3. Kıbrıs Devletini meydana getiren devlet

lerin tutumu, 
4. Tutumları kesinlikle belli olan diğer dev

letlerin hareketlerinin değerlendirilmesi, 
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5. A. B. i), nin tutumu, j 
6. B. M. Barış gücünün tutumu, | 
7. Dış münasebetlerimizin toptan gözden ge- j 

e irilmesi zorunluğu, 
S. Kıbrıs ve Yunanistan'la ilişkin politika

mız. 
Bugünkü statüyü meydana getiren Andlasma-

lar: 

Bunlar] iyi niyetle, uygu)ayan bir iktidar mev-
eudolduğu ve öngördükleri statüyü garantiliydi 
devletlerin de, aynı iyi niyetle taahhütlerine bağ
lı kaldıkları sürece, mevcut Anayasa düzeni hiç
bir ciddî buhran ve sarsıntı geçirmeden yaşıya-
bilirdi. 

Fakat, daha başlangıçtan beri bu çözümü 
ENOSİS için geçilmesi gereken bir ilk safha sa
yan ve kazanacağı hükümranlık hakkını, bunun 
kaynağı ve kendi statüsünün tek dayanağı oldu
ğuna bakmadan eski taahhüt ve imzası aleyhine 
kullanmaya kararlı ve kendinden olmıyanlara iş
kenceden özel bir bizaııs hazzı duyan bir Rum yö
netimi başa geçerse, bunu perde arkasından des
tekliydi bir «megalo idea» cı Yunan Hükümeti 
mevcut olursa ve bu komploculara karşı kaypak 
davranan en güçlü garantör devletin, harekete 
geçmesi şöyle dursun, bizim taahhüdümüzü yeri
ne getirmemize dahi engel olursa, bugünkü sonuç 
mukadder olur. Böyle bir tutum içinde, Londra 
ve Zürich konferans ve andl aşmalarının. Türk 
halkına güvenilir bir statü sağlıyabildiğini iddia 
etmek, gerçekleri yanlış değerlendirmek olur. 
Gerçekten enosisten kurtarılan Türkler, bir çe
teye bütün haklariyle teslim edilmiştir, bu and-
1 aşmalarda. (Jok iyi kullanılırsa, çok iyi niyet 
gösterilirse, andlaşmalar, büyük güçlük de yarat-
ınıyabilirdi. İki noktaya deyiııerek geçeceğini; 
bunlardan bir tanesi, müdahale hakkı dahi, mün
hasır şart koymak suretiyle, müdahaleyi gerekti
ren durumları teşvik edici mahiyettedir. Evet, 
Anayasa düzenini düzeltmek münhasır şartiyle 
müdahaleyi koyunca, müdahaleyi gerektiren du
rumu bozanlar iJeri gitti mi, müdahaleden daha 
fazla yapacak bir şey kalmıyor. Bu defaatle tek
rar edilirse, Ada'daki Türk'ün akıbetini tahmin 
etmek mümkün. Sonra... Veto dışındaki konular, 
biliyorsunuz vatandaşın günlük hayatını ilgilen
dirmez, dış politikada Millî Savunma konuların
da çoğunluğu Rum olan Kabineye çoğunluğu 
Rum olan Meclise tamamiyle Türk azınlığı teslim 
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edilmiştir. Niyetler de böyle olduktan sonra bu 
sonucu beklemek mukadderdir... 

Hükümetimizin tutumuna değinmek isterim: 
21 Aralık 1963 olaylarından önce ve o talih

siz gelişmeleri lıazırhyan olaylar karşısındaki tu
tumumuz, maceracılara fırsat vermiş ve onları 
cesaretlendirmiştir. Ancak, bu yargıya varırken 
daha insaflı konuşmak gerekirse, kusuru yalnız 
Hükümetlere yüklemek mümkün değildir. Geçir
diğimiz ayaklanma tehlikeleri, azgın politika çe
kişmeleri, her türlü aşırılığa ve djş düşmanlara 
cesaret veren olumsuz tutumlar ve Hükümet 
buhranları ile âdeta kaynayan bir memleketin 
ne zaman düşeceği belli olmıyaıı Hükümetlerine, 
başını kaşıyacak vakit bırakmıyanların da, bu hu
sustan paylarına düşenine sahip çıkmaları poli
tik ahlâklılığın bir gereği sayılmalıdır. 

21 Aralıktan sonraki politika, genel olarak 
sağduyuya dayanan, seviyeli ve karşılaştığı bü
yük güçlüklerle akıllı şekilde mücadele ettiği söy
lenebilir. Bu genel politik strateji içinde, insan
lık ideallerine saygı, verilen sözlerin tutulacağı
na inan ve karşı tarafları da, hiç olmazsa en az 
bir ölçüye kadar, iyi niyetler göstereceği umudu 
ile, uzlaşıcı yoldan ayrılmamaktaki kararlılık yü
zünden, bâzı fırsatların kaçırıldığını da belirt
mek isteriz. Artık karşımızdakilerin hiçbir sözü
ne inanılamıyacağı ve güvendiğimiz bâzı çevrele
rin de, en beklenmedik şekilde, bizleri yalnız bı-
racakacağı A'e hattâ engeli iyeceği gerçeği meyda
na çıkmış bulunduğundan, bundan sonra çok da
ha kararlı ve zecri hareket edileceğini ummak is
teriz. 

özgür dünya dayanışması zayıflar, NATO 
sarsılır kaygısını ileri sürenler bu yalnız kendi 
çıkar ve yararlarına işliyen ve bizim ulusal yarar
larımızı dahi önlemede kullanılan düzenlerin sa
dece bizim sırtımızdan yaşamasına tahammülü
müz kalmadığını öğrenmelidirler. Korktukları 
durum gerçekleşir, bu düzenler yıkılırsa sonuçla
rına hep birlikte katlanırız. 

Garantör devletlerin tutumu. 
Yunanistan - İngiltere'nin tutumunu gereği 

gibi değerlendirebilmek için giriştikleri taah
hütleri ve imza ettikleri belgelerden bazı kısımla
rı yüksek takdirlerinize sunmak suretiyle «ne id
dia ettiler ve şimdi de ne yapıyorlar» sorusuna 
daha kolay bir cevap verebilmenize yardım edece
ğiz. Kıbrıs Devleti Anayasanın 181, Md. «and-
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laşmalarm ve Ek, 2 protokolün Anayasa hük
münde olduğunu aeıkça belirtmektedir. Ana
yasanın 182. Md. gereğince de, temel maddelerin 
değiştirilme ve kaldırılmaları yasak edilmiştir. 

Anayasanın diğer maddeleri ise, her iki ce
maatin 2/3 çoğunluğunun oyu ile ancak değişebi
leceği bir anayasa hükmüdür. 

Ayrıca andlaşmanm 1 nci maddesinin ikinci 
fıkrası; «Kıbrıs Cumhuriyeti her hangi bir dev
letle tamamen veya kısmen her hangi bir siyasi 
veya iktisadi birliğe katılmamayı taahhüt eder. 
Bu itibarla herhangi diğer bir devlet ile birleş
meyi veya Adanın taksimini doğrudan doğ
ruya veya dolayısiyle teşvik edecek herhangi-
bir hareketi yasak ilân eder.» 

ikinci madde; «Yunanistan, Türkiye ve Bir
leşik Kırallık Kıbrıs Cumhuriyetinin bu andlaş
manm 1 nci maddesinde gösterilen taahhütleri
ni nazara alarak Kıbrıs Cumhuriyetinin bağım
sızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini 
ve aynı zamanda Anayasanın temel maddele
riyle kurulan nizamı tanırlar ve garanti eder
ler. Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Kırallık 
aynı şekilde kendilerini ilgilendirdiği nisbette 
Kıbrıs'ın her hangi diğer bir devlet ile birleşmesi
ni veya Ada'nm taksimini doğrudan doğruya ve
ya, dolayısiyle teşvik etme gayesini güden her 
hangi bir hareketi yasak etmeyi taahhüdederler.» 

Garanti Andlaşması ile de 3 Devlet bu Anaya
sa düzenini, hem bir hak ve hem bir ödev olarak, 
korumayı ve bunun için müdahaleyi taahhüdet-
mişlerdir. 

Bütün bu sözleşmelere imza koyan İngiltere'
nin başlangıçtaki tutumu çok hayal kırıcı olmuş
tur. 

Ortak müdahaleye yanaşmadı. 
Münferit müdahalenin karşısına çıktı. 
Londra Konferansında bir olup bittiyi bize 

kabul ettirmek eğilimini gösterdi. 
Uluslararası münasebetlerde en tecrübeli ve 

uzağı görme niteliğini taşıyan bu büyük mütte
fikimizin imza ettiği andlaşmalarm ve verdiği 
sözlerin üzerinden 3 yıl geçmeden takındığı bu 
tavın çok yadırgadığımızı itiraf etmek isteriz. 

Bununla beraber, geç ele olsa, ingiltere'nin 
gerçeğe yöneldiği inancına varmak istiyoruz. 

Yunanistan, arada sırada, muhasım bir devlet 
imiş gibi davranacağı kanısını veren, dostluğu 
kazanılamaz ve kazanıldığı sanılan kısmı da çok 
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pahalı olan, bu tedavi bulmaz «megalo idea» has
talığından muztarip komşumuz, verdiği sözlerin 
ve attığı imzaların mürekkebi dahi kurumadan 
her şeyi unutur görünüşü çok hayret ve daha 
doğrusu ibret vericidir. 

Hani enosis yoktu. Bunu teşvik yasak edil
mişti... Anayasaya riayet taahhüdedilmişti... Di
ğer bir devletle birleşme yasak edilmişti!... Bütün 
bunları imza ettikten sonra, sıkılmadan Başbaka
nının dahi ağzından dünyaya bu propagandanın 
tersi yapıldığını gördük. 

Makarios: Bu adamı söz konusu etmeyi bu 
kürsüye saygısızlık saymamanız ricası ile, bir iki 
kelime söylemek isteriz. (Alkışlar, bravo sesleri.) 
Bu tipte bir adam ele geçirdiği egemenlik hak
kını, bu hakkın kaynağı ve kendi statüsünün te
meli olan andlaşmaları ve Anayasayı değişmede 
kullanmasını beklemeliydik. Eli kanlı bir çete 
başını, tarihteki yüz karası sahneleriyle en iğrenç 
bir entrika yuvası halinde çalışan Bizans Rum 
Kilisesinin bu en kirli temsilcisini böyle bir ma
kama getirenler ve onu hâlâ muhatap sayanların 
Allah günahlarını affetsin demekten başka bir sö
zümüz ol mıyacaktır. 

Tutumları açıkça belli olan devletlerin hare
ketlerini değerlendirmek isteriz: 

Sovyet Bloku. 
Aleyhimizde olan her şeye evet ve lehimizde 

olan her .şeye hayır diyen geleneksel tutumu bu 
konuda çok daha belli bir hal aldı. 

Aramızdaki buzlar eriyeceği iyi komşuluk ve 
hattâ dostluk münasebetleri kurulacağı umutları 
bâzı iyimserlerin gönlünde yeşermeye başladığı 
sırada, Rusya'nın tutumu çok ibret verici olmuş
tur. Kapı arkasında fırsat bekleme rolünü seçen
ler, eski kötü münasebetlerin tek sorumlusu say
dıkları Stalin'in izinden gitmekten çekinmedi
ler. 

Yunanistan'la çatışmamızı ve NATO'nun çök
mesini istemeleri gayet normaldir. Buna diyece
ğimiz yok. Fakat insanlara karşı girişilen kor
kunç cinayetleri nasıl olur da cesaretlcndirebilir-
ler. 

Emperyalistlerin zulmünden insanlığı koru-
pacaklarmı ve komünist ütopyasını gerçekleştire
ceklerini iddia edenlerin, bu cinayetleri yapanla
rı tutmaları ibret vericidir. 

Kızıl üstüne kara cübbesini örten çeteci pa
pazın, ecdadının huyunu depreştiren ve çağımız 
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insanlığı ile alay eden cinayetlerini, İtendi karak- I 
terinin bir gereği sayarız. Fakat bu facianın se
yircisi olanların verdiği örnek çok daha umut ki- | 
rıcı olmaktadır. Hele bu cinayetleri teşvik eden- ı 
ler... ! 

Kardeş Müslüman devletler arasında ikisinin 
tutumu da yürekler acısıdır. 

içindeki kompleksler ya da anlamsız kinler 
yüzünden, dost olmamıza bir türlü yanağını yan 
Mısır'ın Nasırını, Kruşçef'le kucaklaşmış görün
ce, ondan aldığı kopyaya uymasını yadırgamıyo
ruz. Fakat bunu hâlâ anlamıyan ve bizleri kınar 
gibi görünen diğer kardeş ülkelerin de, artık ger
çeği gördüklerini umarız. 

Hıristiyanlığın yüksek ideallerini çetecilik 
hırsına feda eden kızıl papazı, Müslümanlığın in
sancıl duygulariyle alay edercesine, bağrına ba
san Nasırla beraber görmek, bizi hiç şaşırtma
mıştır. 

Komşumuz Suriye'yi anlamak ise çok güçtür. 
Cürmüne yakışmıyan söz ve iddialarını, yaka

landığı hastalığın nöbet hezeyanları sayarak, ona 
da yine iyi günler temenni ediyoruz. 

Daima vefalı bir dostluğu yaşatmış olan Ku
zey - Afrika devletleri ile, diğer Müslüman dev
letlerin de, Kıbrıs faciasında derin bir üzüntü 
duyduklarına inanıyoruz. 

Bu arada, Pakistan ve iran'ın kardeşçe davra
nışı karşısında beslediğimiz derin şükran duygu
larını belirtmekten büyük haz duymaktayız. (Al
kışlar). 

Pakistan'daki gösteriler, ilgili mercilere müra
caatta kullanılan ifadeler gözlerimizi yaşarttı. 
İran da gerçek bir dost olduğunu belirterek, yü
reklerimizi fethetmede Pakistanı izlemekte geç 
kalmadı, işte gerçek dostlar. Avrupa'da Alman
ya'nın ilk gününden beliren dostluğu, yürekten 
yüreğe giden yolun, kuvvetli ve haysiyetli bir 
ulus olmanın en güzel örneğidir. İtalya'dan baş
lamak üzere bütün Avrupa memleketlerinde, Kıb
rıs zulüm ve cinaj^etlerine karşı duyulan üzüntü 
basında ve birçok resmî ağızda belirtilmiştir. 

A. B. D. nin durumu : 
ittifak ve dostluğunu her şeyin üstünde ve 

hattâ dış politikamızın ana ekseni sayageldiğimiz, 
Amerika'nın Kıbrıs'la ilgili tutumu çok hayal kı
rıcı olmuştur. 

Yetkili bir organınca ifade edilen «tarafsız ve 
hareketsiz» ligi seçişi anlaşılmaz bir falso idi. i 
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Karşı taraf bütün yönlerine el alttığı ve müt

tefiklerinin çatışmasına kadar gidecek bir konu
daki A. B. 1). nin bu tutumunu izah etmek için 
diplomatik lîigatta uygun bir kelime bulamadığı 
mızı itiraf edelim. Amerika'ya karşı bir dostun 
hayal kırıklığını ifade eden sözlerimizin iyi anla
şılacağı umudundayız. 

Biraz sonra tutumu değişen A. B. I), nin 
«Kıbrıs'la mı uğraşacağız, nice sorumlarımız var
dır.» anlamındaki beyanları diplomatik ve poli
tik sağduyu ve gerçeklerle alay ediliyor kanısını 
vermiştir. Bizi hic ilgilendirmiyen Kore ve Küba 
krizlerinde bizden gördüğü karşılıkla bu sözler 
karşılaştırılınca insana gece yarısı rehavetinde, 
ya da âni uyanışta sarf edilmiş gibi gelen bu he
sapsız sözlerin mantığı tırmalıyan etkilerini hiç 
unutamıyoruz. 

Karşımızdakilerin karekterine en uygun gelen 
ve tek çözüm yolu olan müdahalelerimizi önli-
yen Amerika'nın sert tutumlarını, ileri sürdüğü 
uınııd verici görüşler biraz yumuşatır gibi oluyor
du. Fakat çok tekrar edilen bu durumlarda dai
ma yanıldığı halde bir uyarılma belirtisi göster
memiştir. 

Dean Aelıeson'un ilk plânı üzerinde yalnız 
bir tarafın avukatı gibi yapılan değişiklikler, kö
tü tutumun bardağı taşıran son damlası olmuş
tur. Tl'icbir vesayet altında bulunmıyan Küba'ya 
karşı giriştiği ve bizce de sempati ile karşılanan 
hareketini, ulusal yararlarının bir gereği sayan 
bu büyük müttefikimiz, bizim andlaşnıalarm ver
diği hakkı Kıbrıs'a karşı kullanacağımız zaman 
gösterdiği aşırı tepkiyi anilyamadığımızı itiraf 
etmek isteriz. Vietnam hareketiyle aynı günlere 
rashyan bizim hareketimize karşı tepkiyi, oradaki 
hareketlerle kıyaslayınca anlamak biraz daha 
güçleşiyor. 

Hele diğer bâzı memleketlere karşı girişilen 
oyunları, bir generalin aracılığı ile, Türkiye'de 
de denemek istediği hususundaki yayınlar, her 
Türk'ü şoke edecek çirkinliktedir. Bu konu hak
kında hem Hükümetten ve hem müttefikimizden 
beklediğimiz açıklamalara henüz tanık olamama* 
ııın üzüntüsü büyüktür. Bâzı söylentilere göre 
bu çirkin oyuna cesaret verenlerin memleketimiz
de de bulunduğu yayılmaktadır. Böyle bir ihanet 
varsa, faillerini geciktirmeden meydana çıkarma
lıyız. 



C. Senatosu B : 91 
Amerika'nın, bizde şüphe etmek istemediği

miz iyi niyetine rağmen, yakındığımız politik tu
tumunda Kıbrıslı Rum ve Yunanlılar tarafından 
yanıltılmış olduğunu ifade eden Sayın Başbaka
nın beyanı kaygılarımızı biraz daha da artırmış
tır. Olaylara yanlış teşhis koyduğu kanısı kaygı
larımızın süregitmesini etkilemektedir. Kandırı
lan ve bu ölçüde belli olaylara yanlış teşhis ko
yan ve bu yanlış teşhiste sayısız tekrarlamalar 
yapan A. B. D. nin politikasına güven beslemek 
çok güç ve aşırı bir iyimserlik olur, o halde... 

Ağustos buhranında Rusya karşısında bizi 
yalnız bırakacağını söyliyen Amerika'nın gönül
lerde bıraktığı tortuyu zamanın silmesini temen
ni ederim. Çok küeükbir devlete karşı harekete 
geçtiği zaman Kore'de, gücüne rağmen, güçlülü-
müze rağmen yalnız bırakmadığımız müttefiki
miz, güçlüklerimizi bildiği halde en büyük ken
di düşmanına karşı yalnız bırakacağım diyebil
mesi, şaka dahi olsa unutulması güç anılar bıra
kıyor. 

Olayların bu ölçüde kötüleşmesinde büyük 
payı olan Amerika'nın bundan sonraki tutumuna 
ilişkin Sayın Başbakanın iyimserliğini paylaşmak 
isteriz. 
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büyük günahları olmuştur. Hele Oeneral Oya.ni 
faciası akılları durduracak ölçülere varmıştır. 

Ganilerin, zalimlerin alay ettiği duruma so
kulan Barış Gücü mensuplarının duydukları 
üzüntüyü evlerine yazdıkları mektuplardan öğ
reniyoruz. 

Son defa, Türk mevzilerini yıkmaları üzerine 
«Galiba ödevlerine ve temsil ettikleri teşkilâtın 
gereklerine uygun bir varlık gösterecekler ar
tık» dedik. Fakat yine tek taraflı oldu. Son 
günler etkisini göstereceği umudu uyanır gibi 
olmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kıbrıs olayı ve bunun karşısında Birleşmiş 

milletlerin tutumu sanırız ki dünyada bu teşki
lâta karşı beslenen güveni çok sarsmıştır. Bü
yük idealler savunuldu, büyük ümitler ortaya 
atıldı, büyük hedefler gerçekleştireceği söylen
di, bunun için öğütler kuruldu, Amerika'da, 
Avrupa'da konuşmalar devam etti, sonra bir 
adam çıktı, bir Adada, «Ben bunları dinlemem, 
hepsi boş lâflar» dedi. «Üstelik devletlerarası 
hukukun temel kurallarını da dinlemem 'ben. 
Beni Cumhurbaşkanı yapan Anayasayı dinle
mem» dediği halde, bunun karşısında bütün teş
kilât ve onun önündeki temsilcilerinin göster
diği aciz insanlığın geleceğe beslediği ümitleri 
çok zayıflatmıştır. 

Saym arkadaşlarım; 
Bugüne kadar karşılaştığımız tutumlar ve 

gelişen durum, Türk dış politikasının tüm ha
linde gözden geçirilmesi gerektiği gerçeğini or
taya koymuştur. Bu gerçek iaırşısmda, ihtiya
cımız olan çok önemli bir tutumu ortaklaşa be
nimsememiz gerekir. Bu karara hep beraber 
varmalıyız. Aksi halde çok zararlı çıkabiliriz. 

Sayın Başbakanın «Yeni bir düzen kurulur, 
Türkiye'de bu düzen içinde yerini alır» demesi 
üzerine büyük bir saldırı kampanyası başladı. 
Kanaatimizce ulusal yararları ve haysiyeti her 
şeyin üstünde tutması gereken bir dış politika, 
sırtımızdan yaşayacak ve yalnız başkalarının 
yararına çalışacak hiçbir bağlantıyı değişmez 
kabul edemiyeceğimden, başkasının bu gerçeği 
ifade eden sözlerinin de yadırganmaması gere
kir. Birlik halinde ulusal yarar ve haysiyeti her 
şeyin üstünde tutmada, bilinç ve gönül birliği 
yapılmadıkça Türk dış politikası, tüm halinde 
gözden geçirilmel/i sözleri hiçbir önem taşımaz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Biz Amerikan Milletini veya Amerikan Hü

kümetlerini hedef almıyoruz. Amerikan Milleti 
ve Amerikan halkının büyük çoğunluğu Kıbrıs 
faciasına karşı duyduğu üzüntüyü türlü şekilde 
belirtmektedir. Biz bu konu ile ilgili -Ihonson 
politikasından söz ediyoruz. 

Birleşmiş Milletler ve barış gücünün tutu
mu : 

Kıbrıs olayları B. M. ler için çok kötü, çok 
hayal kırıcı kanılar yaratmaya sebeboldu. 
U - Thant'ın gevşek davranması ve nedendir bi-
linmiyen bir tarafgirlikle, canileri ve Genel Sek
reterliğini yaptığı dünya teşkilâtının temel ilke
leriyle alay ederek, onları hiçe sayanları koruma
sı ve bunu belgeleştiren ilk raporu insanı kimin 
yazdığından dahi şüphe ettirecek niteliktedir. 

Barış gücünün durumu ise yürekler acısı. 
Barış Gücünün Rum cinayetlerine seyirci 

kalması, ihtiyar, hastalara ve çocuklara varm-
cıya kadar, girişilen zulüm hareketlerine karşı, 
insanlık ideallerine bağlılığı dünyaca 'bilinen 
ulusların askerlerinin ellerini kollarını bağlı tu
tanların, Birleşmiş Milletler idealleri yönünden» 
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Türk dış politikasında etraflı ve olumlu ka

rarlara götürebilecek bir durum tartılması yap
maya imkân verecek kadar durum aydınlanmış
tır. 

Gerçek dostlar ve dost ol m ıy anlar ile ilgi
sizler ve ilgileri çıkarları için olanlar belli oldu. 

Dünya politikasına yön. veren birçok etken
ler hakkımla yeter bir 'bilgi edinmiş bulunuyo
ruz. 

Bağıımlı dış politikaların, devletleri inisiyatif
ten ve fırsatlardan yararlanma olanağından yok
sun bırakacağı gibi, karar peşinen bilineceğin
den, fazla önem verilemez duruma düşürür. 

Dünya politikasının aldığı şekil ve son geliş
meler, esasen Devletimizin politikasının yeni 
'baştan düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu 
yolda, büyük ilerlemeler kaydeden devletlerin 
meveudolduğunu da görmekteyiz. 

Gelişmeleri izliyoruz. Avrupa Ortak Pazarı 
ve yine Avrupa Entegrationu... îki kampın 
içindeki bağımsız ve millî yararları koruyan po
litik çatışmalar. O halde dünya politikası bir 
dönüm noktasına da gelmiştir. Bağlı olduğu
muz bâzı andlaşmaların bizden sadece hizmet 
istediği ve ulusal yaparlarımıza 'destek olmadığı 
açıkça belli oluyor. Örneğin NATO. «Aman yı
kılır» diye titrediğimiz ve yıkılmasın diye fe
dakârlıklara katlanmaya zorlandığımız NATO. 
kendi kuvvetlerimizi kendi hayatî amaçlarımıza 
yöneltmede engelleyicilikten başka hiçbir etki 
göstermedi. Esasen NATO'ya verdiğimiz kuv
vetlerin durumunu incelemede daha fazla geeik-
miyeceğimiz açıkça belli oldu. Bütün Silâhlı 
Kuvvetlerimizi NATO emrine vermekle yapılan 
büyük kusur şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. 
O zaman bunun karşısında direnen bâzı komu
tanların âkibetini biliyoruz. Gerçekten ihtiyaç 
anında NATO emrinden haber vermek suretiyle 
kuvvet alınabilir ve bizini gilbi de başkası yok
tur, bütün kuvvetlerini (A) sından (Z) sine ka
dar teslim eden... Ama, ileride çıkması muhte
mel bir görev için gerekli şekilde donatılacak 
ve silâhlanacak bir birliği bulundurmak imkânı 
kaybolmuş oluyor. Bu maksatla, bir birlik silâh
landırmak, bir birlik bulundurmak ortak emri-
komuta içinde mümkün değildir ve hareket et
tireceğimiz her kuvveti NATO bilir. Sır diye 
bir şey kalmamıştır. Ben size acıklı bir şey arz 
edeyim; Yunan subayı 'bir Birleşmiş Milletler 

karargâhında Türk kuvvetleri hakkında brifing 
verdiğini görme bahtsızlığına, düşmüş bir ada
mım. 

Halbuki ihtiyaca yetecek bir kuvveti şimdi
den NATO emrinden almak ve gerektiği şekil
de donatımını, cephanesini ve silâhını hazır 
bu İtindi ırm ak gerekir. NATO'ya kayıtsız şart
sız teslimimiz dolayısiyle gereksizliğine hükmedi
lerek, ihmal edilen Türk' harb sanayiini de bu 
sayede canlandırmak mümkün olur. Oldukça 
gelişme haline geldikten sonra bu sanayi ihmal 
edilmiştir. Özet olarak; NATO'dan ayıracağımız 
millî bir silâhlı kuvvet ve bunu desteklivecek bir 
millî askerî sanayii kurmaya derhal başlamak 
zorundayız. Hele Kıbrıs'a karşı NATO silâhla
rım kullanamazsınız diyerek en çirkin bir ihtar
la, bizi sadece, komünistlere karşı bir nöbetçi 
sayan görüşler açıkça belli olduktan sonra bu 
ihtiyaç çok belirgin hale gelmiştir. Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin bekçilikten çok daha yüce 
millî görevleri olduğunu herkes anlamalıdır. 
En beklenmedik anda yalnız kalacağımız ve hat
tâ düşmanlarımızın cesarctlendirilebileeeğine 
ilişkin yeter dersler aldıktan sonra tam anlamı 
ile bağımsız bir dış politika gütmek zorunda ol
duğumuzu anlamada daha fazla gecikenleyiz. 
Böyle bir politikanın, ekonomik kalkınmamız 
içinde gereğini, yerine getirmeliyiz, («üçlük 
yaratacağı muhakkaktır. Evvelâ yapılan her 
yardımı bir hizmetin ücreti saymak istiyen tu
tumlarını ve yardımı bir politik baskı olarak 
kullanma eğiliminin utandırıcı sonuçlarının 
kamçılaması gereken ulusal şuur içinde, kal
kınmamızda en güvenilir kaynakların bu kutsal 
yurtta olduğu ve kendi kata, kol emeğimizi kal
kınma yolunda seferber etmeden daha şerefli 
bir ödevimiz olmadığına inanalım. (Alkışlar) 
Millet böyle bir birliği canı gönülden destekler, 
politik arzularla baltalanmadığı takdirde. 

Oış kaynaklar bulmada da dünya sanıldığı 
kadar kısır değildir. 

Kıbrıs ve Yunanistan'a ilişkin politikamız. 
Kıbrıs : 
Kıbrıs'ın bir taraftan, orada yaşıyan 120 000 

Türk'ün can ve mal emniyetinin sağlanması ve 
bunun devamlı bir garantiye ulaşması, diğer ta
raftan Türkiye'nin jeopolitik ihtiyaçlarına ce
vap verecek şekilde çözümü şarttır. Bunun da 
ilk temel şartı olarak Ada üzerinde mülkiyeti 
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bize ait Önemli bir arazi kesimine malik olmamız 
kesin bir zorunluktur. 

Kıyılarımızdaki bütün adaları elinde bulun
duran ve dostluğunu kazanmanın imkânsız oldu
ğu artık belli olan Yunanistan'ın, dünya ile bağ
lantımızı kuran en önemli bir limanının karşı
sına gelip oturmak da gösterdiği yüzsüzce aç 
gözlülük karşısında gerilememiz imkânsızdır. 

Şimdiye kadar gösterdiğimiz uysallık ve uz
laşma umudu ile verdiğimiz tavizler, karşı ta
rafta doymak bilmez bir iştaha kabarmasından 
başka bir şeye yaramadı. Dostlarımızın «Rum
lar ve Yunanlılar söz anlamazlar, bari siz feda
kârlık edin» diye diye bıçağın kemiğe dayanma
sına bizi zorlamaya sevk eden bir neden de uz
laşıcı tutumumuz olmuştur. 

Bunun son bir örneği de değiştirme birliğimiz-
dir. Aynı iyi niyet ve boş umutla değiştirmeyi 
geciktirmemiz hatalı olmuştur. Hükümet de
ğiştirme birliğini derhal göndermelidir. Aııd-
laşmalarm verdiği hakkı kullanmadan bizi önli-
yen ve kendi kanunlarımızın bile uygulanması
nı engelliyen böyle bir geciktirme çok yanlıştır. 
Askerliği bitmiş insan gelemiyor. Değiştirme 
birliğini gönderirken, papaz şımarık ve küstah
lığını gösterip zorla karşı koymaya kalkışırsa, 
artık zor kullanmadan başka çare kalmadığı ger
çeğini anlamıyanlar da uyarılmış olur. 

Yunanistan'a gelince : 
Kıbrıs buhranının, başlangıcından beri, baş 

sorumlusu Yunanistan olduğu ve bu memleketle 
dostluk kurma hayalinin artık tamamen söndü
ğüne inanmıyan tek aklı başında Türk düşünü
lemez. Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili, mavi 
küfün tütünle olan ilgisi gibidir. Yok etmek ve
ya lıiç, olmazsa tek taraflı sömürmek... Bu ara
da aklına gelen her fesat yuvasını içimize ka
dar sokup çalıştırmak. Bunu bildiğimize ve 
hiç olmazsa şimdi öğrenmiş bulunduğumuza gö
re, Yunanistan'la bütün münasebetlerimiz bir 
ameliyat masasına yatırılmalıdır. Lozan dâhil 
bütün münasebetlerimiz artık açıkça belli olan 
Yunan hırs ve düşmanlığının gerektirdiği şekil
de, ciddî ve köklü tarzda ele alınmazsa fırsat 
kaçırılacaktır. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Mil
lî Mücadelede yediği dayaktan sonra, dostluğu
muzun önemini ve gerekliliğini takdir eden Yu
nanlıların neden anladıklarını Sayın Başbakan 
herkesten iyi bilir. Bizden gasbettiği yerler ve 

şımarık çocuk rolünde «hep bana hep bana» di
yerek, nerede ise Türkiye'yi kendi yurdu sana
cak kadar avantaj sağladığı bütün sorumlar ele 
alınmalıdır. Böyle bir köklü gidişin sağlanma
sı halinde Kıbrıs buhranını Türk Ulusu için 
ilerde hayırla anacaktır. 

Sayın arkadaşlar; 
Artık, elindeki Yunan pasaportunu bizi soy

ma beratı gibi kullanan tek Yunanlı sınırları
mız içinde kalamaz. (Alkışlar) 

Birer fesat yuvası olan Patrikhane ve Ruh
ban okullarının bu kutsal topraklar üzerinde ec
dat ruhlarım rencide ettiği ve yüreklerimizde 
işi iyen birer kanser rolünde oldukları iyice bi
linmelidir. «fileniki Hııosis» Derneği- kurulup 
ve İstanbul'da yaşatılır duruma gelindi. Bütün 
bunlara karşılık Batı - Trakya, Türklerine karşı 
girişilen baskı, hayalleri durduracak ölçüde sü
re gitmektedir. Koynumuzda yılan beslemek 
saflığım kesinlikle terk etmeliyiz. 

Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi münase
betlerimiz bir harbe doğru gitmektedir. Savaştan 
çoğunlukla askerler kaçınır. Biz de bu kanıda 
olmamıza rağmen, savaşın tek çıkar yol haline 
gelmekte olduğu inancımızı belirtmek durumu
na gelişimizden üzülüyoruz. Uzlaşma imkânsız
dır, gerçekler hayal veya boş umutla örtülemez. 
ChurehiPin dediği gibi -«anlaşmak için iki ta
raf lâzım» bizim karşımızdakilere taraf olamaya
cağımız meydanda. Yunanlıların dedikleri gibi 
bir çözümü kabul etmek bir savaşın yıkıcılığın
dan daha ağır basan bir haysiyet yıkıntısı yara
tacağı gibi yeni yeni iştahların kabarmasına fır
sat verir. 

Sayın arkadaşlar, konuşmamızın sonunda 
yürütme ve yasama organlarının yüksek takdir
lerine sunmak istediğimiz çok önemli bir konu
ya da değinmek istiyoruz. Kıbrıs dâvasının dış 
politikadaki etkileri, güvenliğimiz yönünden de
ğeri, Türk - Yunan münasebetlerini yepyeni bir 
şekle sokması ve iç politik çıkarlara konu olma
sı yanında, bugün çok önemli bir yönü daha ol
duğu inameındayiiz, Kubri's konusu Türkiye için 
bir rejim sorunu ve rejimimizin kaderi üzerin
de büyük etkisi olacak, bir dâ/va (haline gelmiş
tir. Bu yönden konuyu iç politik çıkarlar ya
rarına kullanmaktan kaçınmak, ulusal haysi
yetimizi rencide etmeden bir çözüme bağlamak 
ve Türk - Yuman m'ünaselbetlerimi haıkefltiği öl-
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ç.üde yeni baştan düzenlemek için, siyasi görüş 
farkı gözetmeksizin tam bir iş birliğine haya
ti. şekilde muhtacız. Bunun gerçekleşmesi umu
du ve bu uğurda üstün başaıru dil eklerim izle 
(Millî Binlik Grupu adına hepinizi saygıyla se-
1 anılarım. (Al ki şiar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İhsan Sabri Oağiayangil. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH
SAN SABRİ ÇAŞLAYANGİL (Bursa) — Sa
yın Başkan, değerli Hükümet erkânı ve muhte
rem arkadaşlarım; 

Sekiz aydır dünya umumi efkârını büyük bir 
hassasiyetle ve zaman zaman ciddî endişelerle iş
gal eden Kıbrıs konusu hakkında bilgi istemek 
ve gerekirse Yüce Senatonun görüşünü tâyin ve 
lesbit etmek üzere A. P. sine mensup ve Ana
yasanın şart koştuğu orantıya fazlasiyle malik 
bulunan grupu muz Yüksek Heyetinizi toplantı
ya çağırmak lüzum ve ihtiyacını, millî bir va
zife şuuru içinde bulunmanın icapları olduğu ka
dar, Hükümetin âdeta itiyat haline getirdiği mu
halefetle istişareden kaçmak hususunda göster
diği ısrar dolayısiyle, zaruri görmüştür. Bu iti
barla ben mâruzâtımı evvelâ bizi toplantıya ça
ğırmaya sevk eden âmilleri izah, sonra da Yü
ce Senato görüşünün ne yolla tâyin ve tesbiti 
uygun olacağına hasredeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Yerden göğe kadar haklı olduğuna hepimizin 

yürekten ve kuşkusuz inandığımız Kıbrıs dâva
sını korumak ve onu kurtarmak yolunda bütün 
milletle birlikte mücadele eden ve Türkiye Cum
huriyetini temsil eden Hükümete tarihin Ehli
salip devirlerinin yeniden canlandığı hissini 
uyandıracak bir şekilde dost, düşman, yâr -
ağyar her çevrenin yakışıksız ve iz'ansız bir 
davranış takındığı böylesine nazik bir devrede ve 
millî bir dâvada Hükümeti za'fa uğratacak onu, 
bir deyişle, sarsacak hücum ve tarizlerde bulun
mayı aklından geçirecek memleket evlâdı yoktur. 
(Sağdan alkışlar) Muhalefet vazifesini biz bizi bi
le tatmin etmiyecek şekilde öylesine ifa etmekte
yiz ki, eğer zaman zaman Hükümetten gelen ka
nunları iktidar partisinin muhalefetine rağmen 
reylerimizle çıkarıyorsak, bu memleket ve mil
lî vazifeyi partiden çok sevdiğimizin en güzel mi
sal ve örnekleri olur. (Bravo sesleri) Bütün 
milleti tek yürek halinde birleştiren böyle mil-
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lî bir meselenin büyük bir dirayet ve kiyasetle 
Türklerin tarih boyunca kaybetmektense (ilme
yi tercih ettikleri şeref ve haysiyetlerinin ölçü
ler içinde çözülmesi lüzumunda ittifak etmeye
nimiz de elbet i e ki bıüunmıyaeaktır, 

Muhterem arkadaşlarım, Batı anlamında 
iktidar ve muhalefet münasebetleri her ikisi de 
aynı derecede ağırlık taşıyan sorum ve şeref
lerle dolu millî bir hizmet yoludur. Hükümet 
iktidarın kudretini muhalefetin murakabe vazi
fesine verdiği önemle orantılı olarak kullanma
dıkça za'fa duçar olur. 

Biz, 1!) Hazirandan beri karanlıklar kinde 
kaldık. Hükümet istediği bütün yetkileri aldı. 
Milletçe her türlü salâhiyetle mücehhez ve dün
ya çapında kahramanlık destanları yaratmış, her 
verilen ödevi alnının akıyle cihanın hayranlığı
nı kazanarak başarmış bir orduya malik, hele 
başında ömrünü harb sahalarında, politika ala
nında büyük tecrübelerle geçirmiş bir Şefin ida
resindeki Hükümetten çok şeyler beklemekte 
haklıydık. 

Ele alındığı günden bu yana geçirdiği saf
halar Kıbrıs konusunda bizde büyük üzüntüler, 
derin inkisarlar yaratmasına rağmen Türk Mil
leti bu dâvadan yaralı çıkmayı ne düşünmekte
dir, ne de böyle bir âkibete rıza gösterecek zih
niyettedir. Hükümetiyle, ordusuyla, milletiy
le Kıbrıs dâvasını cihetteki yine mazimize ya
kışık olarak halledeceğiz. Bu emniyet, hatala
rı zamanında görüp, açıkça görüşmek ve deşmek 
suretiyle kuvvet bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, son haftaların sü
ratle değişen hâdiseleri istikametlerinde tahav-
vüller gösteren Hükümet davranışı karşısında 
gönül isterdi ki, millet çoğunluğunun reyine sa
hip, onun vebalini müdrik ana muhalefet par
tisi hâdiselerin inkişafından ehemmi.yet derece
sine göre ve zamanında haberdar edilerek olup 
bitenleri değerlendirmek imkânını bulabilsin. 
Muhalefet partisinin en yetkili organları vatan
daş karşısında Kıbrıs konusu ile ilgili suallerin 
cevaplarını vermekte büyük zorluklar çekmiş ve 
dergilerle, gazetelerin bilgileri dışında hâdise
lere nüfuz imkânını, hattâ Hükümete vâki olan 
müracaat, rica ve teşebbüslerine rağmen bir 
türlü bulamamıştır. Biz bir muhalefet parti
siyiz. Vazifemiz murakabedir. Murakabe vazi
fesinin ifası, murakabe mevzuunun cereyan şek-
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line tam bir vukufla kabildir. Yabancı Devlet \ 
gazete ve radyolarında her gün ilân edilen plân, 
teşebbüs ve haberler bu memleket içinde bir sır 
halinde muhafaza edilirse muhalefette endişe, 
vatandaşta telâş başlaması zaruri olur. Hükü
met mütemadiyen değişen ve geniş zikzaklar ta-
kibeden ve ele gecen fırsatları daima heder ey
lediği zehabım uyandıran tasarrufları ile öylesi
ne şaşırtıcı bir politika takibetmiştir ki, gittiği 
yolun tenkid veya tasvibine girişmek şöyle dur
sun, mahiyetini tefsir ve izah etmeye bile im
kân bulunamıyan olaylar karşısında kalındı. Mu
halefetle iktidar bu millî dâvada karşılıklı an
layış ve samimî bir işbirliği haline girdikleri gün 
hem Hükümet büyük kuvvet kazanacak, hem de 
dost - düşman böyle elemli anlarında karşıların
da kuvveti münakaşa edilen bir Hükümet değil, 
topyekûn, dimdik tarih yaratmış Türk Milleti 
bulunduğunu ibret ve dehşetle anlıyacaktır. 
(A. P. sıralarından alkışlar) İşte arkadaşlarım, 
bizim davetimiz dünyanın telâşa düştüğü böyle 
mühim bir dâvada Yüce Parlâmentoyu her tür
lü bilgiden Hükümeti muhtaç ve mecbur oldu
ğu kanaatinde bulunduğumuz murakabeden yok
sun halde tutmanın zararlı olduğu kanaatine da
yanır. Tamamen iyi yüreklidir. Kibrisin bir 
Hükümet değil, bir millet meselesi olduğu 
gerçeğini bilene, bilmeyene, görene görmiyene. 
inanana, inaıımıyana kafasına vura vura ispat 
etmek gayesinden hız alır. Bu dâva öylesine 
mühim bir ağırlık taşır ki muhterem arkadaş
larım, hiçbir mülâhaza ile bu yolda hataya düş
meye veya düşülen hatalar varsa eğer, bunları 
örtmeye kimseye hak vermez. Bu anlayış için
de Hükümetin verdiği izahatı dikkatle dinle
dik ve Yüce Senatonuzu davet etmenin ne ka
dar lüzumlu olduğuna bir defa daha inandık 
Şimdi Yüce Senatonun görüşünü tâyin ve tesbit 
etmek için ne yoldan gitmeliyiz, müsaade bu
yurursanız onun izahına geçeyim. 

Sevgili arkadaşlarım, şu anda yaptığımız 
müzakere Tüzüğümüzün 131 nci maddesine da
yanılarak açılmış bir müzakeredir, maddeyi oku
yorum: «C. Senatosu üyeleri Hükümeti iç. ve dış 
durum hakkında açıklama yapmaya davet eden 
önergeler verebilirler. Hükümetin açıklamasın
dan sonra önerge sahiplerinden birisine ve grup 
sözcülerine söz verilir.» 

Burada grupları adına arkadaşlarım çıktı
lar, konuştular. Çok değerli fikir ve ıuütalâala-
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rını dinledik. Faydalı idiler; bizi irşat ettiler. 
Hükümete de tahmin ediyorum ki, pek güzel 
malzeme verdiler. Yalnız, hatırlarsınız ki ; bu
rada Senato açıldığı zaman, Sayın Başbakan 
Yardımcısı, arzu ederseniz şimdi izahat vere
yim, müzakeresini yapalım, isterseniz talik ede
lim, buyurmuşlardı. O zaman bendenizin ricanı 
üzerine bu talik edilmeseydi de, o verilen iza
hat üzerine derhal müzakere açmış olsaydınız, 
bir buçuk saat içinde telhis edilmiş olan ve 
aylara sığan bu gayet mahmul hâdiselerin tefsi
rini, izahını ve tenkidini gruplarımız adına ne 
şekilde yapma imkânına kavuşacaktık? 

Bir kere bu önerge, münhasıran önerge sa
hiplerinden birisine konuşma hakkı verir, gru-
pu olan partilere hak verir. Senatomuzda iki 
parti kanuni nisabı dolduramadığı için bir gru-
pa malik değildir. Senatomuzda ömrünü bü
yük elçiliklerde geçirmiş, bu dâvada en 
çok riayet edilmesi icabeden politikanın 
teknik yollarına ait büyük vukuf sahibi 
bir dâvada haklı olmak kâfi değil, bunun 
kendi tekniği içerisinde yürütmenin lüzum ve 
zarureti vardır, diplomaside ona 'bihakkin vâ
kıf, bu orduya şerefle hizmet eden değerli or
generaller varki, tamamen askerî harekât hak
kında bilgi fikir ve mumarese saMbi olan bu 
arkadaşların mütâlâalarını dinlemek imkânın
dan mahrum mu kalacağız? 

Ben şimdi gelir derim ki, efendim Londra 
ve Zürilı Andlaşmalarma sadığız, Makarios bu 
anlaşmaları feshediyor ve ona istinaden mü
dahale hakkımız yoktur. Kendisine ruh ve ha
yat veren andlaşmalardır. Bu anlaşma feshedıi-
lirse Makarios yoktur, Kıbrıs Devleti yoktur. 
Feshedilmiş bir andlaşmanm kendisini ihya-
eden kısmı baki, müdahale hakkı merdut,. Böy
le bir şey olamaz o halde neden muhatap addet
tik? Sayın Başbakanımız gelir der k i ; Ameri
ka seyahatinin en güzel, en tatlı neticesi Lond-
re ve Zürih Andlaşma'larının yürürlükte oldu
ğunu kabul etmeleri' olmuştur. İnşirah buluruz. 
Oradaki müdahale hakkını kullanmaya kalk
tığımız zaman görürüz ki ; anlaşmaları kabul 
edenler, müdahaleye mesağ vermezler. 

Bu kabîl tenkidleri, hattâ demin Sayın Yıl
dız'm, biraz benim de iştirak ettiğim; Amerika 
belki iyi yüreklidir, ama bu dâvanın ne tara-
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fidir, ne hakemidir, yalnız endişeli bir takipçi
sidir. İki NATO Devletleri arasında kavga var, 
ayırayım, diyor. Bir de bakıyor, bir taraf şir
ret, mütehevvir, arsız, küstah, öbür taraf edeb-
li, uysal. Bu lâf anlamaz, ben şunu halledeyim 
diyor. Böyle bir politika içindeyiz, buyurdular. 
Bunlar tenkid edilebilir. Ama bu tenkidlcr bu 
mevzuun ciddiyetiyle mütenasip tenkidlcr de
ğildir. 

Ben iki gündür okuyorum, muhterem Baş
bakanın Mecliste verdikleri beyanı. Arkadaşla
rıma bir görüş hazırlatıyorum. Grupuma götü
receğim ve bu beyanı sizin adınıza şu tarafları
nı tasvip, bu taraflarını tenkid edeceğim, diye 
müsaadelerini alacağım. Binaenaleyh, 131 ııci 
maddenin verdiği imkânı Kıbrıs dâvası hudu
du içinde kâfi görebilmek ve onunla yetinmek 
Yüce Senatonun dâvaya gerekli ilgiyi göster
mediği zehabını uyandıracak bir tasarruf oldu-
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ğu kanaatindeyim. Bunun içindirki, diğer grup 
arkadaşlarımızın da iltihakiyle bu mevzuda bir 
genel görüşme açılmasını teklif ve rica ediyo
ruz. Teknik hudutlariyle, teferruatiyle ve dâ
vayı bidayetten alıp intihasına kadar yanında 
ve karşısında bulunduğumuz tarafları belirtil
mek suretiyle gruptunuz görüşü izah edilecek
tir. Başkanlık Yüksek Makamının, 331 nci mad
denin kifayeti içindeki, görüşmelerin hitamın
da, Yüce Heyetinize arz edeceğimi umduğum 
teklifimin hüsnü telâkki buyurularak bu mev
zuda bir genel görüşme açılmasını ve grupları
mızın enine - boyuna, hattâ bu mevzuda fikir 
sahibi arkadaşlarımızın dâvaya medar olacak 
mütalâa, ve değerli fikir ve tenkidleriniıı gün 
ışığına çıkarmasına imkân bahşetmenizi rica ey-
]iverek, huzurunuzdan hürmetle ayrılırını. (Al
kışlar) 

4. — GENEL GÖRÜŞME 

1. — Kıbrıs olayları konusunda grupların ve 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de mütalâaları
nı söyleyebilmelerini temin için lir genel görüş
me açılmasına dair, A. P. Grup Başkanı Bursa 
Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil ve 7 arkadaşının 
önergesi (8/10) 

BAŞKAN — Genel görüşme açılması husu
sundaki önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kıbrıs ve bununla ilgili Dış Politika kon11 

sunda Grupların ve Cumhuriyet Senatosu Üye
lerinin de mütalâalarını söyleyebilmelerini te
min ve Senatomuzun görüşünün tayini için bir 
Genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Senato Grup 
Başkanı C. K. M. P. adına 
Bursa Afyon Karahisar 

İhsan Sabri Çağlayangil Rasim Hancıoğlu 

Millî Birlik Grupıt Bşk. 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 
Kastamonu 

Nusret Tuna 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

M. P. adına 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusman 
Bursa 

Baki Güzey 
Aydın 

Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Frendim, İçtüzüğümüzün 28 
nci maddesi gereğince bu önerge bundan son
raki gündeme alınıp müzakere edilecek ve Yük
sek Heyetiniz genel görüşme açılıp açılmaması 
hakkında karar vereceksiniz. Normal toplanma 
günümüz Salı günüdür. Bu itibarla 8 Eylül i904 
Salı günü saat 15.00 te toplanmak üzere Yük
sek Senatonun Birleşimini kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.50 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kıbrıs olayları ve Hükümetin takibet-

tiği politika hakkında gerekli Lzahaîtı vermek 
üzere Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
toplantıya çağırılmasına dair önerge (4/67) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 
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GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN ÎŞLER 

IV 
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VERİLEN ÎŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 
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ÎŞLER 




