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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

•r>o8o sayılı Gümrük Kanununa bağlı Günı-
rük Giriş Tarife Cetvelini^ değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı ile, 

Sendikalar Kanununun 20 nei maddesinin 
4/a bendinin, 22 nei maddesinin 1 nci bendi
nin, 27 nei maddesinin 1 nei ve 3 neü fıkraları
nın, 81 nci maddesinin 10 neu bendinin ve 2 nei 
geçici maddesinin düzeltilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin, yeniden acık oya sunularak ya
pılan tasnifleri sonunda, kabul olundukları an
laşıldı. 

istanbul Milletvekili Tahsin Demiray ile 
Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın, 
had bir şekil alan Türk - Yunan münasebetleri
nin umumi bir muhasebesinin yapılması ve 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Yunanis
tan Hükümetinin bâzı beyanları ve bâzı davra-

SOIUI 

Sözlü suru i 
I 

1. ----- Bitlis Milletvekili Müştak Okııuıuş'un, | 
I9(İ8 yılında yapılması kabul edilen Bitlis Ka- | 
palı Spor Salonunun programdan çıkarılması 
sebebine dair sözlü soru önergesi, Devlet Bakan
lığına gönderilmiştir. .((î/889) 

Yazdı sorular 
!.• -~ Edirne Milletvekili Fahir GiritliogUr-

nun, Havsa ilçesi Tahal köyünü anayola bağlı
yacak yolun ne zaman tamamlanacağına dair 
yazılı soru önergesi Bayındırlık Bakanlığına, 
gönderilmiştir. (7/4i)2) 

2. -— Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu-
uun, Uzunköprü ilçesi yakınındaki Ergene köp
rüsünün yerine bir yemişinin yapılması veya 
eskisinin tevsii konusunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı -soru önergesi, Bayıudırlık Bakanli-
lına gönderilmiştir. (7/498) 

.'!. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ari-
kaıı'ın, Midyat ilçesi civarında bir Gölet inşası 
konusunda bir çalışına, olup olmadığına dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/494) 

nışları ile bu Devletle Türkiye arasında yürür
lüğe konmuş bütün anlaşmaların gözden geçi
rilmesi hususlarındaki önergeleri okunduktan 
sonra açılan genel görüşme sırasında, Başbakan 
ve önergeler sahipleri ile grup sözcüleri"ve mil
letvekillerinden bâzıları konu üzerine önemle 
eğilerek geniş açıklamalarda bulundular.* 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle, 6 Ma
yıs 1964 Çarşamba günü saat 14 te genel gö
rüşmeye devam olunmak üzere 19,80 da Birle
şime son verildi. 

Başkan Kâtip 
'Fua.il S irmen • Amasya 

Nevzat Şener 
Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 
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i 4. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
I 

I kan'in, Gercüş, Midyat ve Nusaybin bölgelerin-
I d e tütün ekiminin serbest bırakılmaması sebe

bine dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve Te
kel Bakanlığına, gönderilmiştir. (7/495) 

H. -— Erzurum Milletvekili Adnan Şeıiyurt'-
uu, Erzurum ili Çat ilçe merkezi toprak envan
terinin ne zaman yapılacağına dair yazılı soru 
önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/49Ö) 

(i. — Konya Milletvekili Kadircan Kaflı'nın, 
Manisa Bağcılar Bankası İstanbul Şubesinin, 
tasanı I' hesabından, tevdiat sahiplerine ödeme 
yapmadığı hakkındaki şikâyetlerin doğru olup 
olmadığına, dair yazılı soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına, gönderilmiştir. (7/497) 

7. — Kars Milletvekili Hıza Yalçın'ın, 1902 
yılında yev depremi âfetine mâruz kalan İğdır 
ilçesine, uzun vadeli ve faizsiz kredi verilip ve-
rilmiyeceğiue dair yazılı soru önergesi, İmar ve 
iskân ve Tarım Bakanlıklarına gönderilmiştir, 
(7/498) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, 2804 sayılı Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/719) 

(Sanayi ve Plân komisyonlarına) 
Rapor 

2. — Kurucu Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1961 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonla
rı raporları (5/85) Gündeme) (S. Sayısı : 704) 

KÂTİPLER 

B Î R Î N C t OTURUM 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN —•• Millet Meclisinin 98 nci Birle- «imi ti i acıvorum. 

3. — YOKLAMA 

BALKAN — Yoklama. otomatik cihazla ya
pılacaktır. Sayın üyeler anahtarlarını çevirip 
lütfen kabul düğmesine bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama, işlemi bitmiştir. 
(joğunluguınuz var. Müzakerelere başlıyoruz. 

4. — GENEL GÖRÜŞME 

/. — istanbul Milletvekili Tahsin Demir ay 
ih Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'ın, 
had bir şekil alan Türk - Yunan münasebetleri
nin umumi bir muh&seb esinin y&pılması için bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/10) 

2. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in Yu
nanistan Hükümetinin bâzı beyanları ve bâzı 
• davranışları ile bu Devletle Türkiye arasında, 
yürürlüğe konmuş bütün anlaşm&l&nn gözden 
geçirilmesi hususunda bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/11) 

BAŞKAN — Genel görüşmelere devam edi
yoruz. Söz sırası Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Ekrem Alicaıı'mdır. Buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Aziz arkadaşlarım, milldtimizin bü
yük ekseriyetini temsil eden iki partimize men

sup muhterem milletvekili arkadaşlarımız tara
fından, Anayasamızın 88 ve 89 ucu maddelerine 
güre, Hükümetin Kıbrıs politikası ve Türk - Yu
nan münasebetleri mevzuunda genel görüşmeler 
açılmasına dair verilmiş olan takrirler üzerine 
acılan' genel görüşmeleri Y. T. P. Meclis Grupu 
olarak memnuniyetle karşılamış bulunmaktayız. 
Bu müzakereler sadece Hükümetin Kıbrıs poli
tikası ve Devletimizin Yunan Devleti ile olan 
münasebetlerinin dışında, öyle tahmin ediyoruz 
ki, dış politikamız ve iç .politikamızda bâzı önem
li meselelerimiz üzerinde de Yüksek Meclisin mu
ayyen millî istikametler tesbit etmesinde ve bu 
yolda Hükümete bâzı işaretler vermesinde fay
dalı sonuçlar doğuracaktır. Dünkü müzakereleri 
dinledikten ve dünkü müzakerelerde, takrirleri 
vermiş olan arkadaşlarımızın izahlarını dikkatle 
takibettikten sonra Yeni Türkiye Partisi Meclis 
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Grup a adına, bu partinin Genel Başkanı saatiy
le bizzat görüşlerimi Yüksek Meclise arz etmek 
ihtiyacını duydum ve bu sebeple huzurunuzda 
bulunmaktayım. 

Esas üzerindeki görüşlerimizi izaha girmeden 
önce, bir temennimi arz etmek isterim. Bu mü
zakereler öyle, temenni ediyorum ki, bir nevi for
malite ikmali mânasını taşımasın, olumlu birta
kım sonuçlar versin. Burada konuşmuş olan söz
cü ve takrir sahibi arkadaşlarımızın, üzerinde 
durdukları bâzı tedbirlerin alınmasına, olumlu 
tedbirlerin alınmasına millî menfaatler bakımın
dan faydalı sonuçlara doğru Yüksek Meclisin 
tedbirler almasına yol açsın, önümüzdeki mesele 
hakkında bâzı müşahedelerimizi ve bâzı düşünce
lerimizi kısaca izah etmekte fayda mülâhaza et
mekteyim. Sayın Tahsin Demir arkadaşımız, 
(«Tahsin Demiray», sesleri) Sayın Tahsin De-
miray arkadaşımız - özür dilerim, soyadını bili
yordum, yalnız telâffuz ettim - dünkü konuşma
sında meselenin tarihî cephesini uzun uzun izah 
ettiler ve dayandığı temel sebepleri işaret ettiler. 
Kendilerinin işaret ettikleri.bu temel sebepler 
üzerinde hakikaten mutabık olmamaya imkân 
yoktur. Elbette önümüzdeki mesele Yunanlıla
rın uzun vadeli Elenizm politikasının megaloide-
anın doğurduğu bir meseledir. Yalnız işin bu
günkü safhası üzerinde, ben hâdiseleri kısaca önü
nüze getirmek suretiyle, bâzı tahliller yapmak 
istiyorum. 

Bugünkü mesele resmen 30 Kasım 1963 tari
hinde Makarios'un Türkiye - Yunanistan - İn
giltere hükümetlerine ve Türk cemaatine verdi
ği bir muhtıra ile meydana çıkmıştır. Muhterem 
arkadaşlarımın bu muhtıraya dikkatlerini çek
mek istiyorum. Makarios bu muhtıranın altına; 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Arşövek Makarios diye 
imzasını atmıştır. Demek ki, Devlet Başkanı sı-
fatiyle bu muhtırayı vermişltir. Bu muhtıranın 
dayandığı sebepleri umumi hatlariyle Makarios 
şöyle izah etmektedir; bu muhtıradan bâzı kısım
ları Yüksek Heyetinize aynen okumak isterim. 

«Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası, hali hazır 
şekliyle Devletin suhuletle idaresi bakımından 
güçlükler yaratmakta, ülkenin kalkınma ve inki
şafını engellemektedir.» Demek ki, Makarios'un 
bu muhtırada, zahiren sebebolarak gösterdiği hu
sus, Anayasanın Devletin suhuletle idaresi ve 
ülkenin kalkınma ve inkişafını sağlaması bakı
mından doğurduğu bâzı güçlükleri ortadan kal-
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dırmak maksadına müteveccihltir. Makarios, bu
na mümasil beyanlarını muhtıranın çeşitli yer
lerinde tekrarlamaktadır. Ve sonunda şöyle di
yor; «Bu durum, Devlet Başkanı olarak beni bü
yük endişelere sevk etmektedir. Devletin suhulet 
ile işlemesi ve inkişafı bakımından mevcut engel
lerin hiç olmazsa bir kısmının kaldırılarak bâzı 
güçlüklerin halledilmesi gerekmektedir.» Muhtı
rayı dayandırmak istediği sebepler, yine şu pa
sajda da okuduğum gibi, Devletin suhulet ile 
idaresi bakımından karşılaşılan güçlükleri orta
lan kaldırmakdır. 

Sonunda Makarios muhtırasını şöyle bitiri-
vor: «Anayasanın yarattığı bâzı güçlükler üze
ninde durdum. Netice olarak şurasını önemle 
'fade etmek isterim ki, niyetim bu tek-
"iflerle Türk cemaatini meşru haklarından 
ve menfaatlerinden veya matlup himaye
lerden ımalhrum etimefk değildir, gaye, Dev
i t in düzenli şekilde iş görmesine mâni bâzı 
^ürüz sebeplerini ve sebepleri ortadan kal-
iırtaaktır. Anayasanın esas gayesi kendi çer
çevesi içinde Derletin uygun bir şekilde faali
yette bulunmasını sağlamak ve düzensizlik ve 
-'htilâlf kaynaıklıarını yaratmamaktır. Teerübe-
7er Anayasamızın bu gayeye ulaşmadığını ve 
bâzı hükümlerin -tatbikatta büyü'k güçlükleri 
sâdır 'Olduğunu göstermiştir. Halkımızın men
faatleri için bun/a bir çare bulmalıyız. Muh
telif m'üşkülâ't noktalarımın teklif olunajı şe
kilde hallinin Kıbrıs halkının bir bütün ola
cak hayrına olacağına samimî olarak inanıyo
rum. Kıbrıslı Türklerin de bu görüşe iştirak 
edeceklerini ümidederim.» Fevkalâde sureti 
haktan görünen ve sadece Anyasada bâzı pü
rüzlü noktalar vardır, Devletin suhuletle ida
resi, /ülkenin kalkınması ve inkişafı bakımım
dan bunlar güçlükler yaratmaktadır, bunları 
^ birliği ile düzeltelim demekte Makarios. 30 
Kasım 1963 tarihinde verdiği ve bu meseleyi 
resmen harekete getiren ilk muhtırasında. 
Ama yine kıymetli arkadaşlarım, 'muhtırayı 
başından sıonuma kadar okudukları zaman gö
receklerdir ki; bu mulhtrrada Anayasanın te-
Tiel maddeleri olarak Türk cemaatinin huku-
':unu teminat altına alan temel -maddeler ola-
ık tesibit edilmiş bir talkım maddelerin orta' 

ian kaldırılması, ki 13 maddede toplanmış, tek. 
'f olunmaktadır. Yani telâffuz etmeden, esası 

maksadını telâffuz edemeıdem işi bugünkü hale 
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getirmediği için, henüz bu cesareti kendisinde I 
bulamıyan Makarios, Anayasanın teımeli olan 
Zürih ve Londra Anlıaşmalarının ve Anayasa
nın Kıbrıs Devletini idare bakımından, Dev
letin müştereken iki cemaat tarafından yönei- I 
turnesi prensibini kabul eder gözükmekte - ar
kadaşlarımın dikkati erini bilhassa bu ntiktıaya I 
teksif etmelerini istirham ederim - kabul eder I 
gözükmekte, bâzı pürüzlü noktalar var, bu I 
pürüzlü noktaları düzeltelim diyerek, 13 mad
de halinde birtafkım teklifler yapmaktadır. I 
13 maddeyi de muhterem arkadaşlarım bilirler, 
bunun içinden üç tanesi, hattâ müşterek yöne
tim bakımından Türk cemaatine bâzı tavizler I 
veren maddeler... Bu tâvizlerle Kıbrıs Cumhu
riyetinin Devlet Başkanının gaybubetinde bu- I 
gim'kü Anayasayla kabul edilen Temsilciler I 
Meclisi Başkanının ona vekâlet etmesi yerine I 
Cumhurbaşkanı Muavininin vekâl'et etmesi, ya- I 
ni Türk Cemaat Reisinin vekâlet etmesi fikri- I 
ni savunmıakta, Temısileiler Meclisi Reisliği ve I 
Reisvekilliği bakımından yine Türk Cemaati
nin 15 kişilik temsilcilerinin baışının gerekti- I 
ğinıde Temsilciler Meclisine vekâlet etmesi, Ri
yasete vekâlet etmesi fikrini savunmakta, Rum 
cemaatinin lâğvedilmesi fikrini dahi bir m'ad- I 
de' halinde koymakta, yani 'muhtırayı verdiği I 
anda Makarilos müşterek yönetimi, iki cema- I 
atin müşterek yönetimi fikrini kahul eder gö- I 
zükmekte, endirekt yollarla, dol'amibaçlı yol- I 
larla da esas maksadını tahakkuk ettirmek I 
gayretini sarf ekmektedir. I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım. Anayasa
nın 182 nei maddesi, arz ettiğim bu temel hak
lan garanti altına almıştır. 182 nıci maddesi I 
'bu maddelerde değişiklik yapılamaz hükmünü 
koymuştur. Maddenin 1 nci fıkrası aynen şöy- I 
ledir; «Bu Anayasanın 11 Şubat 1959 tarihli 
Zürih Anlaşmasından ithal 'edilmiş bulunan I 
ve ek 3 ünde gösterilen maddeleri veya mad- I 
delerin kısımları bu Anayasanın temel madde- I 
leri olup hiçbir suretle gerek değiştirme, gerek I 
ilâve veya gerekse kaldırma suretiyle tadil I 
edilemez.» Makariios'un bu 13 maddenin içe- I 
risinde, biraz evvel arz ettiğim üç tanesi ha
riç, diğerleri hu temel maddelere taallûk eden I 
tadilleridir. Demek ki Makarios'un (teklifi 
Anayasanın şu maddesiyle ve Garanti Anlaş- I 
masının ikinci maddesiyle, ki bu maddede Ga- I 
ranti Anlaşması ile garanti altıma alınmıştır, | 
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teminat altma alınmış olan hükümlere aykırı 
tekliflerdir. 

Bu izahı yapmaktan maksadım, ihtilâfın as
lında 'büyük hukukçu meselesi, büyük bey
nelmilel hukuka, milletlerarası hukuka vâkıf 
büyük hukukçuların, otoritelerin halledeceği 
bir mesele olmadığını, ihtilâfın açıkça Maka
rios'un hareket hattı ile hukuka aykırı «bir 
hareket olarak ortada olduğunu meydana çı
karmıştır sevgili arkadaşlarım. (Y. T. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar) Bu kadar 
açık, bu kadar hukuk dışı bir harekettir, varı
lan tekliflerin şiddet yolu ile tahakkuk ettiril
mesine çalışılması. Bu teklifleri pekâlâ yana
bilir, yapahilir ama bu teklifler aneak nor
mal usuller içerisinde ilgililer tarafından mü
zakere konusu yapılırsa; ilgililer tarafından 
müzakere konusu yapılıp da birtakım hal tarz
larına gidilecek olursa, bu yollar takiibedile-
bilir. Aslında bu teklifler yapılsa dahi îl'gili-
*er kabul etmedikleri takdirde elhet hukuk yo
lunun dışında bir yola girmesi, Makarios iciri 
bahis konusu değildir. Bunu hem Makarios'-
'in hareket hattını vuzuha kavuşturmak bakı
mından arz ediyorum, hem de dostlarımızın, 
müttefiklerimizin; biz tarafsısız, biz hu işde 
taraf tutamayız gibi beyanlarına karşı taraf
sızlıklarının mânasını tesb-it etmek bakımın
dan Yüksek Meclise arz ediyorum. (Bravo ses
leri) Makarios hu teklifleri yapıyor ve arz et
tiğim gîbi, bir Derlet Başkanı olarak yapıyor, 
yani ben iki cemaatinde hası olarak, cemaatler 
arasında Ibir tefrik yapmadan hu işi yapıyo
rum, sırf devletim suhuletle yürümesi bakı
mından. Devlet aslında Zürih'te kabul edilen, 
Londra'da kahul edilen ve bilâhara Anayasa 
ile tesis edilen iki cemaatin müşterek yönetimi 
esasına dayanmaktadır fikrini kabul ettim di
yerek yaptığı tekliflerdir. Ama bu arada her 
zaman olduğu gibi, muhtırasında da hu tek
liflerin Anayasanın temel hükümlerine aykırı 
olduğunu çok iyi bildiği İçin, hen zaten diyor. 
bunları Londra Konferansında da ortaya at
mıştım, ama ne yapayım ki o zaman 'birtakım 
zaruretlerle anlaşma imzalamak meeburiyetin-
de kaldım. îyi ama o zaman o anlaşmayı sen 
imza etmek ımec/buriyetinde bir an için Türki
ye'nin tazyiki altında kaldıysan, acaba Türki
ye'nin tazyiki, ingiltere'yi de mi o anlaşmala
rı imzalamaya zorladı, aeaba Yunan Hükü-
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jııetıiııi de imi, io zamanki Yunan Hükümetini de 
nü o anlaşmaları imzalamaya zorladı? Bu çeşit 
esbabı mucibe ile anlaşmaları ortadan kaldır
mak fikrini müdafaa etmeye gidecek olursak, 
Sayın Nilhat Erini'in dün ifade ettikleri gilbi, 
anlaşmalara vefa kaidesi, prensibi diye blir şey 
ortada kalamaz. M'eüele bu kadar hukuka 
aykırı, ıhukuk. di,51 ve 'hattâ bu Ihukuk dışı 
olma fikrini Makarilos'da mulhltırayı verirken 
bildiği için, bunu fbir nevi izah mecburiyeti 
ile karşı karşıya (hissetmiştir kendisini. Muflı-
1 ırada da bunu izah etmiştir. 

Şimdi, bvı muhtırayı veren MakariosTin 
takibetmesi icabeden yol, muhtırayı alan Devlet
lerin normal usuller içinde buna verecekleri ce
vaba göre meseleyi takibetmesidir. Bu meseleyi 

taklipd'e netlice alabilirse atacak. Müşterek .mutaba
kat! arla birtakım pürüzleri ortadan kaldırıcı ye
ni tedbirler tesbit edilirse, tesbit edilecek. Ama bu 
mevzuda neticeye varı İmci ya kadar Ada'da sta
tüko devam edecek. Ada'da Kıbrıs Devleti devam 
edecek, Ada'da cemaatler arası ihtilâflar, kendi
sinin ifade ettiği gibi/ Devlet Başkanı sıfatiyle 
körüklenmek değil, bilâkis cemaatler arasında bu 
meseleden dolayı ihtilâfların doğmaması, fiilî hâ
diselerin çıkmaması için en ileri derecede bizzat 
o Devletin başı sıfatiyle kendisinin tedbirler alma
sı icabedecekti. Ama ne oldu sevgili arkadaşla
rım? Makarios tamam iyi c aksi bir yol tuttu. Şimr. 
di, Hükümetimiz-o zaman ne cevap verdi Makari-
os'a Bunu da müsaadenizle bir, iki madde halin
de arz edeyim. Türk Hükümeti kendisine 16 Ara
lık 1963 tarihinde verdiği cevabi muhtırada, Ana
yasanın tatbikatında müşkülât doğduğundan bah
sediyorsun, Anayasanın tatbikatını ilk günden 
itibaren baltalamak için ne mümkünse elinden ge
leni yaptın, diyor Türk Hükümeti, ki filhal hâdi
seler böyle cereyan etmiştir. Bir taraftan Kıbrıs 
Devletinin kuruluşuna mütaallik anlaşmayı imza
lıyor, bir taraftan da, ertesi gününden itibaren, 
bu ilk safhadır Enonis'o giden yolda ilk safhayı ge
tirdik bundan sonra 2 nei safhada yürüyeceğiz ve 
bundan sonra 2 nei safhayı katederek Enonisi ta
hakkuk ettireceğiz, diyen beyanları ile bizzat Dev
let Başkanı olarak kendisi başlıyor. Ve Ada'da 
Anayasanın tatbikatı bakımından her türlü müş
külâtı meydana getirmek için elinden gelen gayre
ti sarf ediyor. 

' Dün Sayın Başbakan konuşması sırasında ifa
de etti. Türk Hükümeti defaatle bu çeşit.hare-
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ketleri Kıbrıs Devleti Başkanı olarak kendisine, 
ingiliz Hükümetine, Yunan Hükümetine, hülâsa 
bu mevzuda ilgililere defaatle bildirmiş olmasına 
rağmen, hâdiseler devam etmiş ve en sonunda, 
hattâ Kıbrıs'ta Anayasa Mahkemesi Başkanı da
hi istifa edip vazifesinden ayrılmak mecburiyetin
de kalmıştır. Türk Hükümeti o zaman haklı ola
rak kendisine, Anayasanın iyi niyetli tatbikat im
kânlarına yol açmış olaydınız, bu durum meyda
na gelmezdi, bu itibarla biz, sizin muhtıranız üze
rinde müzakere yapamayız diyerek cevap verdi. 
Türk Hükümeti, Sayın Hariciye Vekilinin bir ko
nuşmasından öğrendiğimize göre, hattâ bu mevzu
da iyi niyetini göstermek için, Paris'te Kıbrıs'la 
ilgili Hariciye Nazırları toplantısında Yunanis
tan Dışişleri Bakanına, eğer Makarios temel mad
deler üzerindeki taleplerini geri alacak olursa, 
kendisinin ifade ettiği gibi, ülkenin gelişmesini 
ve kalkınmasını sağlayıcı, Devleti suhuletle idare 
edici olma bakımından, Anayasanın tatbikatı do
lay isiyle uğradığı müşkülât varsa birtakım pra
tik hal tarzları bulmak suretiyle, bu müşkülâ
tı önlenmeye dahi yardımcı olmaya hazırız, dedi
ğini ifade etmiş bulunmaktadır. 

Demek ki, biz bu derece iyi niyetimizi de 
göstermişiz ki, o zamanki Yunan Hükümeti de, 
Dışişleri Bakanımızın bu mütalâasına iştirak etti
ğini, Yunan Hükümetinin o zamanki Dışişleri Ba
kanı ifade etmiş; haklısınız demiş. Kıbrıs Dışiş
leri Bakanını davet ederek kendisine de bu yolda 
tavsiyede bulunmuş. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; mesele hukuk yö
nünden bu kadar Türkiye'nin ve Türk Cemaati
nin lehinde. Makarios'un hareketi bu derece hu
kuk dışı bir hareket. Bu hareket karşısında ben. 
gerek anlaşmaya Yunan Hükümeti ile birlikte im
zasını koymuş olan İngiliz Hükümetinin gerekse 
NATO'daki müttefiklerimizin bu konuda, Türki
ye'nin bu derece haklı durumu muvacehesinde, 
maalesef ilgisiz davrandıkları kanaatini taşımak
tayım. Bu ilgisizlik daha işin başında başlamış
tır. 

Makarios, muhtırası reddedildikten sonra, Pa
ris'te kendisine, pratik birtakım tedbirlere ihtiyaç 
varsa bu mevzularda görüşebiliriz denilmiş olma
sına rağmen, 21 Aralıktan itibaren, görüşlerini 
zorla hâkim kılmak için, Türk Cemaati üzerinde 
tethiş kampanyasını bizzat kendisi açmıştır. Bizzat 
kampanyayı bir metot olarak/hukukî yollardan 
netice istihsaline imkân göremediği için, bir 
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tıııeitols olarak muhtırasını kalbul ettirmek ve 
gerekiyorsa, fırsatlar elverirse, daha ileride el
de etmek için tehdiş kampanyasını bizzat 21 
Aralıktan itibaren harekete geçirmiştir. 

Bu hâdiselerin şu inkişafı muvacehesinde, ak
sinin iddia edilebilmesine imkân olmıyan bir ger
çektir, arkadaşlarım. Bunu dostlarımız, mütte
fiklerimiz ve nihayet NATO daki bizimle beraber 
sulhu korumak, bu bölgedeki sulh koruma taah
hüdümü yapmış olan milletlerin ne şekilde aksi 
kanaate sahibolabileceğini anlıyaîbilmemize im
kân olmıyan bir gerçektir, meydandadır ve hâ
dise budur. Şimdi, bu tedhiş hareketleri karşı
sında şüphesiz harekete geçecek olan mekanizma 
Garanti Anlaşmasıdır. Başka bir şey yok ve o 
Garanti Anlaşmasında da taraflar tesbit edil
miş, bir taraf Kıbrıs Cumhuriyeti, diğer taraf 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunan Hükümeti ve İn
giliz Hükümeti. Yani taraflar; bir taraf üç dev-
tel, bir taraf da Kıbrıs Cumhuriyeti. Kıbrıs Cum
huriyetinin başındaki zat cemaat başkanı sıfatı 
ile Anayasanın bu temel hükümlerini ihlâl et
mek teşebbüsüne girişmiş, muhtıra bunun resmî 
delili; meydanda, ortada. Terhis hareketi başla
mış. Garanti anlaşmasının 4 ncü maddesi saraha
ten harekete geçilebilecek vaziyette. Tereddüt 
sureti katiyede bahis konusu olacak gibi değildir. 
Ama Garanti Anlaşmasının 4 ncü maddesini ha
rekete geçirebilmek için Hükümetimiz, birlikte 
imzalarını attıkları Yunan Hükümetine, îngiliz 
Hükümetine müracaat ettiğinde, istişare ediyo
ruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye ce
vaplar almış bu suretle günler geçmiş, en sonun
da da üçl<ü idare kurulabilmiştir. 

Şimdi bu noktada Hükümeti tenkid etmek 
mümkündür. Bu noktada üçlü müdahaleye giri
şemedim, münferid müdahale yapmalı mıydı, 
yapmamalı mıydı meselesi, bendenizin kanaatime 
göre, bâzı arkadaşlarımızın da tenkid ettikleri 
gibi, tenkid edilebilir. Ama, tenkid etmek için 
henüz, yine benim kanaatime göre, vakit erken
dir. Şartları iyice düşünmek lâzımdır. Dostları
mızın, o anlaşmanm altına imzasını atmış olan 
dostlarımızın, Yunanistan zaten serahaten aksi 
istikamette, ama ingiliz dostlarımızın da bu mev
zuda mütereddit hareket etmeleri elbet Hüküme
tin hareketlerinde tesir yapmıştır. Bunun yanın
da Amerikalı dostlarımızın da aynı tereddüdü 
NATO dâki ortağımız sıfatiyle taşımış olması, 
Hükümetin hareketlerinde tereddütler doğması-
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na sebebiyet vermiştir. Bu konuda tenkid de ya
pılabilir, Hükümet haklı da olabilir, bendenizin 
kanaatine göre, hüküm vermek zamanı henüz gel
memiştir. 

Şimdi, yine bendenizin kanaatine göre, mese
lenin ondan sonraki safhasında birtakım oyala
yıcı kararlar alınmasının, hâdisenin birtakım 
oyalama ve uyutma politikasına tabi tutulması
nın, beynelmilel sahada, temeli burada atılmıştır. 
Garanti anlaşmasına başlangıçta o anlaşmaya 
imzalarını atmış olan devletler sahip çıkar da 
Garanti Anlaşmasını tatbik edeydiler, mesele 
başlangıçta normal yolunda yürüyecekti, ondan 
sonrası da normal sulhçu yollarla halledilme im
kânına kavuşacaktı. Ama başlangıçta oyalama si
yaseti bir defa yerleştiği için sonuna kadar hâ
diseler bu şekilde inkişaf etmiştir. 

Makarios'un talebiyle İngilizler müdahale et
ti, üçlü idare kuruldu. Makarios burada Garan
ti Anlaşmasının tatbik edilmesine sebebiyet ve
ren, hukuk dışı hareketleri yapmış olan insan
dır. Ma'karyos'un talebiyle elıbette bu şekilde bir 
müdahale işin başlangıcında sağlam temellere 
oturtulmamasına sebebiyet vermiş ve ondan son
rası da Birleşmiş Milletler müdahalesi, Birleşmiş 
Milletler kuvvetlerinin adeta Makarios'tan tali
mat alır gibi bir duruma girmiş olması, başlan
gıçtan itibaren Makarios'a verilen bu, hak etme
diği pozisyondan ileri gelmiştir. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grııpu olarak biz, dost
larımızın bu mevzudaki tutumunu, tarafsız bir 
tutum olarak mütalâa etmemekteyiz. Bilâkis, 
dostlarımız meseleye kâfi nisbette önem verme
dikleri için kendi cephelerinden belki bâzı sesep-
lerle Makarios'u destekliyen bir yola girdikleri 
için, Türkiye meseleyi halletmek bakımından tek 
başına kalmıştır ve dostlarımızın bu hareketi bi
zim müstakbel tutumlarımız bakımından, dış po
litikamızın esaslarına vermemiz gerekli olan isti
kametleri tâyin bakımından bize bâzı fikirler 
vermelidir, sevgili arkadaşlarım. Böyle kritik bir 
meselede bize ahdî bağlarla, bağlı olan ve bu ka
dar haklı olmamıza rağmen bu.bağları harekete 
getirmiyen dostlarımız, yarın Türkiye'nin başına 
başka meseleler çıkacak olursa Türkiye'nin emni
yetini tesis için girmiş olduğu anlaşmaları nasıl 
tatbika sokacaklar? (Bravo sesleri, alkışlar) Ola
maz. Bu meselede dostlarımızın tutumları açıkça, 
yarın karşımıza çıkabilecek daha başka mesele-
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lerde de bize karşı nasıl hareket . edeceklerini 
ayıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. O halde 
Türkiye bundan ders almak mecburiyetindedir. 
Dış politikasını buna göre tesbit etmek mecbu
riyetindedir. Ama bunu derken, dış politikamı-

- zın temel inde değişiklik yapalım mânasını kaydet
mediğimi de açıkça ifade edeyim. (Bravo sesle
ri) Ama dış politikamızda zihniyet bakımından, 
dinamizim bakımından, tarafsızlık değil, ama is
tiklâl in o sahibolması bakımından, şahsiyetini bul
ması bakımından, bâzı değişiklikler yapmak mec
buriyetinde olduğumuz, bu hâdise- ile açıkça or
taya çıkmıştır. (Bravo sesleri) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Makarios, arz 
ettiğim gibi, muhtırasını verdiği zaman, esas dü
şünce olarak iki cemaat arasında Kılbrıs'da müş
terek yönetim fikrini reddetmediği halde, hâdi
selerin, mütaakıp inkişafları sonunda bugün da
ha ileriye gelmiş bulunmaktadır. Gerek dostları
mızın, biraz evvel arz ettiğim politikaları ve ge
rekse Yunanistan'ın yeni Hükümetinin ve yeni 
Hükümet Başkanının Makarios'îtan daha ileri bir 
şekilde bu mevzuda Enonisci olması dolayısiyle, 
Makarios bugün daha ileri taleplerle huzuru
muzda bulunmaktadır. Nereden çıkarıyoruz 
bunu? Bu da Papandreu'nun Kıbrıs mevzuun
da ilân ettiği politikasından. V»e bu politika 
da Makariso'u virgülüne kadar destekliyorum, 
demesinden meydana çıkmaktadır. Papan
dreu ne diyor? «Yunan Hükümeti Elenizmin 
KıbrıstaTsi haklı mücadelesini kayıtsız ola
rak destekler.» 

Mühim kısımlarını okuyorum Kıbrıs poli
tikasının. 

«Çoğunluğun yönetim haklarının tam mâ-
nasiyle korunması ve denetleme haklarının te
minat altına alınması. 

Tek çözüm yolu; Kıbrıs halkına egemenlik 
haklarını tam mânasiyle kullanarak geleceği 
hakkında karar verme imkânını verecek tam 
ve kayıtsız bağımsızlıktır.» Açık söylüyor, 
«Türklerle" dost geçinmek isteriz, Türklerle 
Atatürk ve Venizelos tarafından temelleri atı
lan dostluğu idame etmek isteriz.» Ama, men
faatler bahis konusu olduğunda, menfaatle
rimizden zerrece fedakârlık yapmayız. Bu dost
luk Yunanistan'ın Elenizm dâvasının vasıtası 
olnııya mecburdur. Papandreu'nun mütalâası 
Bu. Kıbrıs'ta çoğunluk yönetecek, lütfedecek
ler, azınlığın hukukunu teminat altına alacak- j 

6 . 5 . 1964 0 : 1 
lar. Bu teminatı da şimdiye kadar gördük. Ay
rıca da çoğunluk, bu şekilde kurulan Devlet, 
kendi kaderini kendisi tâyin etmetke tamamiyle 
serbest olacak, yani ertesi gün de, ben, Yunanis
tan'a iltihak ettim, diyebilecek. Bunu da Ma
karios, bir gün öncesine kadar «Papandreu'nun 
bu görüşlerini desteklerim», dömektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; biraz evvel 
izahını yaptığım muhtırada, beraber yönetimi 
kabul eden bir esasla karşımıza çıkıyor, Yu-
nanisan'm kendisine cesaret vermesi, dostla
rımızın mânası anlaşılamayan tarafsızlık politi
kası dolayısiyle, bu işi Enosis'e kadar götü
recek bir yola giriyor. O halde Makarios'un 
tutumu bu gidişle, şartlar ne şekilde kendisine 
müsaade ederse o istikamette, mütemadiyen ta
leplerini arttırıcı istikamette yürüyecektir. 
Türkiye artık bu meselede ne Makarios'a, ne 
Yunanistan'a inanmak imkânına sahip değildir. 
Biz hâdiselerin bu safhaya gelmesi karşı
sında artık Kıbrıs konusundaki politikamızı sa
rahaten .maddeler halinde tesbit etmeye mec
buruz. Esasen bu genel görüşmelerin bu isti
kamette ıbir neticeye ulaşması ve bi/lâhara arz 
edeceğim diğer tedbirlerin alınması faydalı 
sonuçlara varına bakımından bir zarurettir. 
Bendeniz, vuzuha varmadığımız takdirde, açık-
görüşlerimizi dfade etmediğimiz takdirde. 
Sayın Başbakanın dünkü konuşmasında ifade 
ettiği, her ümit devri hayal kırıklığı ile ne
ticelendi, şeklindeki ümit kırıklıklarının de
vam edeceği kanaatindeyim. Karşımızdakiler 
kararlıdırlar, katı surette bu işi 'Enosis'e gö
türeceğiz, demektedirler. O halde Birleşmiş Mil
letler müdahale etmiş, Birleşmiş Milletler 
arabulucusu çalışıyor, şu oluyor, bu olu
yor; teklifler gelecek, reddedilecek, tekrar 
çalışılacak, şu olacak, bu olacak.. Fakat bu işte 
hedef, karşımızdakilerin hedefi, Enosis'tir, bu
nu bilmemiz lâzım. Buna göre de politikamızı 
ne yapabileceksek, o kadarını tesbit etmek mec
buriyetindeyiz. Bendeniz hissi de olmak kanaa
tinde değilim. Evvelâ Hükümet olarak bir hu
susu açıklamalıyız. Zannediyorum, şimdiye ka
dar da oldukça vuzuha kavuştu, açıklanmış 
durumda. Her şeyin başında Kıbrıs'ta Rum 
Cemaatine müsamaha etmek suretiyle Kıbrıs'taki 
ırkdaşlarımızın tedhiş altında bırakılması fikri, 
Türkiye'nin katî surette reddedeceği bir hareket
tir ve Türkiye'yi bugün için hukukan elinde 
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bulunan Garanti Anlaşmasını kullanmıya sevk 
edecek bir hareket şekli olacaktır, diye ilân et
mek mecburiyetindeyiz. Yani ırkdaşlarımıza 
tedhiş hareketini, can, mal ve iş emniyetlerini 
ortadan kaldırıcı hareketleri, kaba kuvvet kul
lanma hareketlerini Kıbrıs'ta katî surette önle
mek şarttır demek ve bu halde bu çeşit tedhiş
ler yeniden başladığı, bu çeşit tedhişlere teşeb
büs edildiği takdirde Garanti Anlaşması mut 
laka harekete getirilecektir, demesi lâzımgelir 
Birinci işin başı budur ve burada bir taviz ver 
mek bahis konusu olmamak icabeder. (Soldan 
daha evvel söyledik, sesleri.) 

BEFET AKSOY (Ordu) — Söyledik ama 
hareket etmiyor. 

Y. T. P. GRUPÜ ADINA EKREM ALÎ-
CAN (Devamla) — Doğru söylüyorsunuz, ar
kadaşlarım, zaten bu hususu ifade ederken ol
dukça vuzuha kavuşmuş bir noktadır, dedim. 
Bu, küllol'aralk ifade edilen bir politikanın bir 
maddesidir. Bunların arkası gelecek, arkası ge
leceği için bunları teker teker arz ediyorum. 

A. P. Grupuna mensup arkadaşlarımız, bu 
söylendi, fakat tatbik edilmedi, demektedir
ler. Biz, muhalefetin bir kolu olarak, politika
mızı tesbit ederken bu hususun da maddelerden 
birisi olmasını teklif ediyoruz. Şüphesiz, bu poli
tikayı tatbik edecek olan her Hükümetin ken
disine göre bir tutumu olacaktır. . Bugünkü 
C. H. P. Hükümeti bunu açıkça ifade etti. Ve 
bu yolda netice almakta bâzı usuller tatbik et
ti. Bu usullerin beğendiğimiz tarafları var, be
ğenmediğimiz tarafları var. Acaba A. P. ikti
darı olsaydı bunu^ilân edip tatbik edebilir 
mivdi, onu da düşünmek icabeder, insaflı olmak 
lâzımgelir. (Orta ve sağdan bravo sesleri, al
kışlar.) 

A. P. SIRALARINDAN BİR MÎLLETVE-
KtLl — Başbakan Yardımcısı olsaydın tatbik 
edebilir miydin? 

EKREM ALtCAN (Devamla) — Vallahi, 
Başbakan Yardımcısı olsaydım acaba tatbik ede
bilir miydim, burada katî olarak bir şey söyli-
yemem. (Orta ve sağdan bravo sesleri, alkışlar.) 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Türk cema
atinin bu suretle her türlü tecavüzden masun 
hale getirilmesi kaydiyle, ihtilâfın barışçı yol
lardan halledilmesi lüzumuna inanmaktayız ve 
bu mevzuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
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sevi tarafından girişilmiş olan hareketin ba
şarıya ulaştırılması için Türk Hükümeti, Türk 
Devleti olarak elimizden gelen gayreti yapmaya 
kararlıyız. Bu yardımları yaparken Birleşmiş 

'Milletler personelinin bu mevzuda aldıkları va
zifeleri tarafsızlık ölçülerine katî surette riayet 
ederek yapmalarını istemek de hakkımızdır. Po
litikamızı tesbit ederken her tarafı ile bunları 
ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Biz o kanaatteyiz ki, sevgili arkadaşlarım, 
Birleşmiş Milletler personelinde, bilhassa gaze
telerde okuyoruz, zaman zaman, hakkında çıkan 
makaleleri okuyoruz, Birleşmiş Milletler Barış 
gücü kumandanının vazifelerini ifada tam ta
rafsızlık içinde olmadığı kanaatine varmış bu
lunmaktayız. (Bravo sesleri) bu çeşit hâdise
lerde Hükümetten istediğimiz ve Hükümeti 
tenkid ettiğimiz, bu çeşit hâdiselerde şiddetle ha
rekete geçmesi ve bu çeşit hâdiseleri derhal ön
lemek için her türlü tedbirleri almasıdır. Bu 
mevzularda da Hükümetin kâfi derecede gay
retli davrandığı kanaatinde değiliz. Onun için 
bu kaideyi, bu prensibi koymak lüzumu var
dır, diyoruz. Zürih ve Londra Anlaşmaları ve 
bu anlaşmalara dayanarak yapılmış, tatbika 
konulmuş Kıbrıs Anayasası; din, dil, ırk ve kül
tür ayrılığı olan iki cemaatin müşterek egemen
liği esasını peşinen kabul etmiş vesikalardır. 
Bu vesikalarda Kıbrıs Cumhuriyetini iki cemaa
tin birlikte yürüteceği karar altına alınmıştır. 
Bu adadaki cemaatlerin nüfusları ile birlikte, 
Adanın Türkiye ile olan tarihî, coğrafi ve stra
tejik ilişkilerinin de taraflarca itirazsız kabul 
edilmiş olmasının bir neticesidir. Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyi'nin, devletin bu kuru
luş temelini değiştirici bir yol seçmesi salâ
hiyetleri cümlesinden değildir. Arabulucunun 
vazifesi, Kıbrıs Devletinin daha suhuletle ida
resi ve ülkenin kalkınma ve inkişafını engelle
mesi yönünden Anayasanın yarattığı iddia olu
nan güçlüklere, mevcut anlaşmalar çerçevesi 
dâhilinde tarafları tatmin edici bir hal tarzı bul
maktır. Bu esası da böylece tesbit etmek şart
tır, sevgili arkadaşlarım.. Yoksa yarın arabulucu, 
«Ben ımeseleyi tetkik ettim, bir hal sureti ola
rak karşınıza şu hal suretiyle^ çıkıyorum;» dediği 
zaman önünüze getirdiği hal sureti, mevcut 
anlaşmaları ortadan kaldırıcı bir hal sureti ol
mazsa. Makarios'un, muhtırasında bahsettiği te-
ımel sebebolarak, ülkenin kalkınması ve geliş-
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'mesi, ülkenin suhuletle idaresi bakımından doğ
muş, bulunan güçlükleri anlaşmalar hükümleri 
çerçevesi dâhilinde bir hal tarzına bağlamaktan 
ibarettir. Bu hususu da politikamızın maddele
ri içerisinde mutlaka tesbit etmek şarttır. 

Türkiye., bu ihtilafta dostlarından kendi ta
rafını tutmaları şeklinde özel bir muamele bek
lememiş, beklememektedir. Türkiye sadeee mev
cut nizamı zorla bozucu hareketlerin v-e Kıb
rıs'taki Türk cemaatine yapılan insanlığa aykırı 
vahşetlerin müsamaha ile karşılanmamasını iste
mektedir. (Bravo sesleri) Dostlarımız da bu 
hususu böylece bilmelidirler. Biz hiçbir suretle, 
ihtilâfta bizi tutun, bizim, gayri hukukî taleple
rimizi karşılayın, gayri hukukî taleplerimizi des
tekleyin demiyoruz. Yalnız ihtilâfta tarafsız 
olun. Ve ihtilâfta Kıbrıs'taki ırkdaşlarımıza kar
şı girişilmiş olan vahşi ve barbarca hareketler 
karşısında 20 nci asrın gerektirdiği insanî ölçü
ler içinde hareket edin diyoruz. Başka hiçbir 
sevi kendilerinden talebetınemekteyiz. (Herek 
Afakarios ve gerekse Yunan Hükümeti anlaşmala
rın altındaki imzalarını açıkça reddetmek sure
liyle kendilerini hukuk dışına çıkarmışlardır. 
Dört yıl önce imzalanmış anlaşmalar bir yana, 
Alakarios yeni Yunan Hükümetinin kendisine 
verdiği cesaretle bugün allı ay önceki muhtıra-
sındaki teklifler ve taleplerinden dahi daha ileri 
neticeler istihsâli hevesine kapılmış gözükmekte
dir. Bu derece ciddiyetten mahrum 1 ulumlarla 
milletlerarası münasebetlerin hukuk düzeni için
de yürütülmesi, elbet imkânsızdır. Bu hakikat
leri de açıkça telâffuz etmek lâzımdır. Açıkça 
Kıbrıs politikamızı tesbit ederken dünya efkârına 
bildirmemiz, duyurmamiz icabeder. 

Türkiye Kıbrıs üzerinde Mlenizm gibi bir 
politikayı kabul edemez. Papandreu'nun Kıbrıs 
ihtilâfının temel sebebini bu şekilde tavsif etmiş 
olması, son olayların gerçek mânasını ortaya çı
karmış bulunmaktadır. Londra ve Zürih Anlaş
maları ve .Kıbrıs Anayasası Yunan Hükümeti
nin Megalo - ideası ile Elenizm politikasına i^övo 
yönetilecek bir Kıbrıs Devletinde elbette kabili 
tatbik vesikalar olamazlar. Onlar bu vesikaları 
kendi politikalarının bir vasıtası haline getirmek 
çabasındadırlar. Türk Hükümeti, Türk Devleti 
ve Türk milleti olarak onların bu politikasının 
katî surette ıkanşusındıayız ve bunu ilân etmek 
şarttır. Türkiye Atatürk ve Venizelos tarafın
dan te<raelleri atılmış olan Tütfk - Yunan fl'mt-
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luğunu devanı ettirmek arzusundadır. Am:ı 
dostluk Yunanlıların Kleniz'nı politikasının bir 
vasıtası olarak kullanılmak istenirse, Türkiye 
yine Atatürk'ün tahakkuk ettirdiği Millî Mü
cadele r u/h unu iilıya etmekte asla tereddüt gös-
termiyecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bu d'i 
hakikaten Türk - Yunan münasebetleri bala
nı ııulan bize hâkim olan esas görüştür. Türk -
Yunan münasebetleri konusunda, doıstlu'k için
de yiirüyeli/m, dostluk içinde yürüyelim ama, 
dostluk, her zaman sizin m e nıfa a ti erin ize hizmet 
etmek 'suretiyle Türkiye tara;fındaıı • aranacak 
bir şey değildir. (Bravfo sesleri) Atıatiu'k, dün 
Venizelo's'la 'birlikte Türk - Yunan dostluğu
nun temelini atmışla, yine Atatürk' .1919 da 
o Yun ani darı n giriştikleri küstah tecavüzler 
karşısında /bu memlekette millî 'mücadele ruhu
nun temelini atmış ve bu ruhu tahakkuk et
tirerek izmir'de onları denize de dökmüştü,'. 
(Bravo sesleri) TüHkiye dostluk istemektedir 
ama. dostluğu iyi niyetli dostluk -olarak yürüt
meye kararlı iseler bu doslluğun peşindedir. 
Aksi halde Atatürk'ün tahakkuk ettirdiği Millî 
Alücadele ruhu her gün Türkiye'de ihya edile-
'bileceiktir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Al illet lerar.a:sı anlatmaların arzu ediimiyen 
'hükümlerinin gaıyrikabili tatbiktir, denilmek 
'suretiyle, tek taraflı olarak reddedilmeleri 
usul 'haline getirilecek olursa; Loyjan Anlaş
masında Türkiye'nin de üzerinde duracağı hü
kümler elbet nıevcııdolacalktır. Bu da bizim 
onlara. ıkarşı tek taraflı olara'k anlaşmaların 
bozulanııyacağı fikrini ifade için ortaya ata
cağımız bir prenisiptir. 

.Muhterem arkadaşlarım ; Y. T. I*. Meclis 
(îrupu olarak bu meselede, meselenin esası 
balkım i nidan görüşlerimiz bunlar. Yani umumi 
hatları ile meseleyi barışçı usullerle halletmek 
kararımız katîdir. Adada ırkdaşlarımıza karşı 
girişilecek lıer türlü şiddet hareketi bizi elbet 
bu ırkdaşlarımızın yardımına koşıma'k vazife 
ve haklkına sahip ki bıçaktır. ('Bravo sesleri) 

.Bunun id ışında, meseleye Birleşmiş Milletler esa
sen el koymuştur, Birleşmiş Milletler Oüven-
l;!k Konseyinin gayretlerini müspet sonuca 
ulaştırmak için elimizden gelen yardımı yap-
<maya hazırız. Türk - Yunan .münasebetleri ko
nusunda dıa iyi niyetli olduktan sonra, bu 
ınıünase'betleri kanşıhiklı olarak idame ettirmek 
kararındayız. 
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^imdi, 'muhterem arkadaşlarımı; pmliti'kayı 

teısbil etmek (kolay. Yalnız o politikayı yürüt
mek. esas. Dün gruplarımı izin gözcüleri arka-
da'Şİ'an.'mı. ve takrir sahiplerini dikkatle dinler 
İken, müşterek olarak üzerimde durulan bir 
hususu 'tc'sbit ettim. 

Sayın Tahsin Denil ray'in 'bâzı ifadeleri ha
kikatten beni heyeıeanlandırdı.-Bel'ki cümleleri 
aynen muhafaza edemedim. Fakat mâna itiba
riyle^, şu mânada birkaç cüm'les'ini kaydetti'mı. 
Sayın Ta'hsin Deıminay, Yunanlılarım Megalo 
İdealim aiTİattıktam slonra, bunun altında Os
manlı imparatorluğunun çökertilmesinden son
ra Türkiye Cumhuriyetim'in işinin 'biti rilmı esi 
dâvası da var'dır. Bu tatbikata balktikçıa, mâ
nevi yıkıntıyı gördükçe, insan delhşete düşü
yor. İçende birlbîrim'izle mücadele ederken va
tan, toprağının altımızdan santim santim kay
dığını bilelim, dediler. 

Muhterem arkadaşımızın bu ifadelerine ilâve
ten Adalet Partisinin Muhterem Sözcüsü Faruk 
Sükan arkadaşım, «Meselenin halli için memleket
te demoratik rejim tatbikatının kemaliyle yerine 
getirilmesi lâzımdır. Memleket dâhilinde, içerde 
tam bir huzur sağlanmalıdır. Memleket dâhilinde 
muztarip insanlar bulunduğu müddetçe tam bir 
huzur içinde olmamıza imkân olamaz.» dediler. 
Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü Cihad 
Baban arkadaşım; «tç, politika ile dış politika ara
sında umum ve hususu mutlak alâkası vardır. 
Memleket içinde huzur mevcut değilse o memle
kette dış politikanın başarılı olmasına imkân yok
tur.» dediler. 

C. K. M. P. Sözcüsü irfan Baran arkadaşım da; 
«Kuruluşunda millî bir ITükümet kurulması yo
lunda gayret gösterilmemiş olması dolayısiyle, 
Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs politikasının bü
tün mesuliyetini üzerine almıştır.» dediler. Şim
di, bütün bu ifadelerden anlaşılan bir mâna var; 
bu politikayı yürütebilmek için, içerde iç politika
mın bakımından bâzı tedbirlere ihtiyaç vardır, 
demektedir arkadaşlarımız. Yani millî bir Kıbrıs 
politikası yürütmek mecburiyetindeyiz, Kıbrıs po
litikasında başarılı bir şekilde yürüyebilmemiz 
için, iç politikamızda huzura muhtacız ve iç po
litikamızda da huzuru sağlıyabilmek bakımından 
her türlü tedbiri almalıyız demektedir, dört tane 
partinin Meclis Grupları. Bendeniz de beşinci 
Partinin Meclis Grupu Sözcüsü olarak arkadaşla-
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rımın bu mütalâalarına bütün gönlümle iştirak 
etmekteyim. 

Sevgili arkadaşlarım; bu kürsüye çıkıp zabıt
lara bir şeyler geçirtmek maksadının dışında bâzı 
tedbirler almak, bâzı tedbirleri sağlamak mecbu
riyetindeyiz. 

Adalet Partisine mensup arkadaşım; «Memle
kette huzuru sağlayıcı şartları yerine getirmeli
yiz.» buyuruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup arkadaşım; «tç politika ile dış politika 
arasında çok yakın rabıta vardır, dış politikada 
muvaffak olabilmek için iç politikadaki aksaklık
ları gidermek mecburiyetindeyiz.» diyorlar. Ve 
diğer partilere mensup arkadaşlarımız da aynı şe
kilde beyanlarda bulunmak suretiyle aynı fikri 
müdafaa ediyorlar. Pekâlâ, bu görüşmeler belki 
bugün sona erecek. Bu sözler söylenmiş olacak, 
bu sözler zabıtlara geçirilmiş olacak, ondan son-

I ra?... Ondan sonra tekrar Hükümet, Kıbrıs poli-
j tikasını ben idare ediyorum, diyecek. Adalet Par

tisi, Kıbrıs politikasını sen iyi idare edemiyorsun, 
, diyecek. Biz tekrar aynı yolda yürümekte de-
! vam edeceğiz. Faydası? Adalet Partisi ile Halk 
i Partisi Türk Milletinin en az yüzde seksenini tem-
j sil etmektedir. İki parti de bu kürsüye gelerek 
| beyanlarda bulundular. O halde, ben bu iki par-
j tiden istirham ediyorum, «Beyanlarınızın mânası 
' ne ise onu tatbike koyun.» (Bravo sesleri, alkış-
ı 1ar.) Türkiye'de iç politikada huzur lâzım. Güzel, 
j Türkiye'nin iç politikası ile dış politikası birbirine 
j bağlıdır, bu da güzel. Evet ama, ben de bunu söy

lemiş idim, zabıtlara geçmiştir, diyeceğiz yarın. 
öteki, ben de bunu söylemiştim, zabıtlara geçmiş
tir, diyecek? Zabıtlara geçirmek marifet değildir. 

; Türkiye hayatî bir devre yaşamaktadır, sevgili 
\ arkadaşlarım. (Bravo sesleri.) Türkiye'nin haya-
! tında sayılı günler yaşamaktayız. Türkiye'nin ha

yatında sayılı günler yaşadığımız bu zamanlarda, 
partilere, buradan ifade ettikleri sözleri tatbika 
koymak, mesuliyetlerinin icabı olarak hatırlatıl
mak icabeder. Ben hatırlatıyorum, bu mesuliyeti 
sizlere. (Bravo sesleri.), (A. P. sıralarından mü
dahaleler.) 

Muhterem arkadaşlarım, ben aynı kanaate iş
tirak ediyorum ve bu kanaatimin ieabettirdiği va
zifeler varsa, mesuliyetler varsa, Grupum adına. 
bu kürsüden ifade ediyorum ki, hepsini takabbül 
etmeye amadeyim. (Sağdan alkışlar, bravo sesle
ri.) yeter ki, bu memleketin bugünkü şartları içe
risinde müdafaasını yaptığımız bu politikayı ta-
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lıakkuk mevkiine sokabilelim. O halde, bendenizin 
iki partiden bahsetmem; sizleri daha çok değerlen
dirmekten ibarettir sevgili arkadaşlarım, iki par
ti, daha büyük vatandaş kütlesini temsil etmekte
siniz. Bu meseleleri halletmekte, mesuliyetleriniz 
bize nazaran daha ileridir. Mesuliyetlerinizin 
icabını kürsüden söylediğinize, müteşekkiriz. Ama, 
yerine getirmek için de gerekli gayretleri yap
mak mecburiyetindesiniz. Nedir gerekli gayret
ler?... 

SİNASİ OSMA (izmir) — Sen de balonu 
patlatırsın... 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALÎCAN 
(Devamla) — Balonu ben patlatırsam, beni ber
taraf edersiniz. Siz C. H. P. ile balonsuz iş birli
ği yaparsınız dostum. (Y. T. P. sıralarından, bra
vo sesleri, alkışlar.) Ben talip değilim. Bana va
zife verirseniz seve seve, milletimin emrinde par
ti olarak ve partinin Genel Başkanı sıfatiıyle va
zifeyi tekaibbüle amadeyiz. Ama bu, balon patla
tacak dersiniz, beni bir kenarda bırakırsınız iki 
parti, milletin yüzde seksenini temsil eden iki 
parti Türkiye'nin meselelerine mutlaka hal tarzı 
arar, aramaya mecbursunuz, aramaya mahkûm
sunuz. Arama mesuliyetinin altındasınız, sevgili 
arkadaşlarım. (Bravo sesleri alkışlar) Ben esa
sen bu mesele üzerinde konuşmama başlarken 
ifade etmiştim, sözcü arkadaşlarımı dinledikten 
Yeni Türkiye Partisinin Genel Başkanı sıfatiy-
le bizzat konuşmak ihityacını duydum demiştim. 
Meseleyi izah ettikten sonra, mesele hakkındaki 
görüşlerimi, grupum adına ortaya koyduktan son
ra, meselenin esas cephesine temas edebilmek ihti
yacı ile huzurunuza çıktım. Bu dâvayı en verim
li şekilde takibedebilmek ve en verimli şekilde 
neticeye ulaştırmak, Türkiye'de büyük ekseriyete 
dayanan bir Hükümetle çok daha kolayca müm
kündür. Her türlü hesapları bir yana bırakma 
zamanıdır Türkiye için. Her türlü hesapları bir 
yana bırakmak zamanı olduğunu da arkadaşla
rımız ifade etmişlerdir. Ve bunlar... (Soldan gü
rültüler) 

BAŞKAN —• Arkadaşlar, lütfen konuşmaları 
takiıbedelim ve yerimizden müdahale etmiyelim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALlCAN 
(Devamla) — Arkadaşlarım nedense, kendileri
nin dün benimsedikleri bu fikirleri müdafaa et
memden hoşlanmadılar. 

Şu halde sözümü fazla uzatmıyacağım. Mese
leyi asıl yönü ile partilerimiz ve bilhassa bu iki 
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partimiz dikkate alacak olurlarsa, meselenin 
memleketimiz için çok daha hayırlı neticelere gi
debileceği katî surette kabul edilmek ieabeder. 
Biz Türkiye olarak sadece kendimize güvenmek 
mecburiyetinde olduğumuzu bu hâdiselerle öğ
renmiş bulunuyoruz. Sevgili arkadaşlarım. Hiç 
kimse Türkiye'nin meselelerini Türkiye adına 
halledemez ve halledemiyecektir. Bunu çok iyi 
bilmek mecburiyetindeyiz. Bizzat meselelerimizi 
biz halletmeye mecburuz. Türkiye'nin iktisadi va
ziyeti zorluklar içerisindedir. Binaenaleyh Tür
kiye meselelerini hallederken cesaretsiz hareket 
eder gibi fikirleri dostlarımızın, düşmanlarımı
zın kafalarından silip atmaları ieabeder. Ve on
lara bunları silip attırmanın çaresini de, arz et
tiğim. şekilde, partiler olarak hep birlikte hare
ket edersek bulabiliriz arkadaşlar. (Bravo sesle 
ri, alkışlar) Türkiye, Millî Mücadeleye girerken 
bugüne nazaran çok daha zayıf idi sevgili arka 
iaşlanm. Ama imanla girdik, imanla bu işin 
liderliğini alan bir liderin etrafında Türk Mil
leti birleşti, bütün dünyaya karşı muvaffak ol
duk. Bugün de muvaffak olmamak için hiçbir 
ıebep yoktur. Yeter ki, o imanı tekrar bulalım, 
ı imanın etrafında tekrar harekete geçelim. Ben-
lenizin maruzatım bundan ibarettir. (Bravo, 
sesleri alkışlar) 

BARKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
vın Zekâi Dorman, 

M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂ! DOR
MAN (istanbul) — Muhterem Başkan, aziz mil
letvekilleri; 

Aylardan beri Kıbrıs'ta cereyan eden kanlı 
facialardan, bütün Türk Milletinin yüreği yara
lıdır. 

Haklı olmanın verdiği hudutsuz infialimize 
bir de, hak yolunda yalnız kalmanın zehri karış
mış bulunmaktadır. 

işte böyle bir merhalede, dış politikamız üze
rine eğilmiş bulunuyoruz. 

Burada cereyan edecek müzakereler ve. söyle
necek acı, tatlı her söz, bir gerçeğin yeniden or
taya çıkmasına vesile olacaktır. O da, hakka da-
vanmıyan kuvvetlerin, hak ve iman karşısında 
mağlûbiyetini tarihe tescil ettirmiş olan kuvayı 
milliye ruhunun, Türkiye'de sönmediği, alev 
alev yandığı gerçeğidir. 

Bu inanışla her şeyi bir kere daha açıkhya-
n.ağız. Hakikatleri, suni bir nezakete ve zararlı 
bir tesanüt anlayışına feda etmiyeceğiz. 
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Demokrasi, susanlardan değil, söyliyenlerden 

kuvvet ve şeref kazanan bir rejimdir. 
Aziz milletvekilleri; 
Temas edeceğimiz dış politika meseleleri hak

kındaki maruzatımızın hakikî mânasiyle anlaşıl
ması bakımından bâzı esasları bir kere daha be
lirtmek istiyoruz. 

Dış politikamızın gaye ve prensipleri bakı
mından partilerarasında bir fark mevcut değil
dir. Devamlı bir dünya sulhu içinde bahtiyar bir 
Türkiye görmek düşüncesinde hepimiz mutabı
kız. Birleşmiş Milletler yasasına uygun olarak, 
bütün milletler için barış, hürriyet, adalet ve hak 
eşitliği esasına dayanan bir dünya nizamının ku
rulması müşterek hedefimizdir. Ahde vefa ise, 
milletimizin değişmez şiarıdır. 

Aziz milletvekilleri; Kıbrıs hâdiselerinin or
taya koyduğu gerçeklerin ışığı altında dostluk ve 
ittifaklarımızı bir tahlile tabi tutmadan evvel dış 

" siyasetimize arız olan bâzı umumi zaıfları ifade 
etmeyi zaruri görmekteyiz. Bugün içinde bulun
duğumuz hüzün verici duruma bizi getiren se
beplerin başında, bu zaıfların geldiğinden şüphe 
edilmemelMir. 

Dış politikamız bugüne kadar devam eden za-
"*nrlı hir i'elenek neticesi olarak klâsik savıl a'bile-
cek görüş ve kanaatlere göre idare edilmiştir. 

Dış politika, resmî çevrelerce, adeta esrarlı 
bir faaliyt sahası addolunmuştur. 

Resmî iddialar ne olursa olsun, Meclis mura
kabesi dahi, şeklî ve sathi olmaktan ileri gideme
miştir. 

Dış politikayla ilgili meselelerde susmak ve 
suni bir beraberlikten bahsetmek, adeta vatanse
verlik sayılmıştır. Bu da bid'atm tesiriyle, ten-
kid edenleri jurnal etmek ve en yakışıksız şekil
de kötülemek yoluna da gidilmiştir. 

Dış politika yönünden, iktidarla muhalefet 
arasında görüş birliğinin bulunması, her mesele 
ve her davranışta muhalefetin, iktidarı bir göl
ge gibi takilbet'mesi ve ona alkış tutması mânası
na gelmediği bir türlü kavranmamıştır. 

İktidarlar ne düşünürlerse düşünsünler, şah-
sivet, haysiyet mesuliyet duygusu taşıyan ve bir 
fikrin ve .kanaatin sahibi bulunan muhalefet hiç 
şüphe yok ki, onların her hareketini takip ve 
tasvibetmek gibi bir mevkide değildir. 

Öte yandan, çok partili bir devre girdiğimiz 
bugüne kadar, hayatî bir önem taşıyan dış poli
tika mevzuunda bile muhalefet vo iktidarın da-

6 . 5 . 1964 O : 1 
nışma ve dayanışma geleneğini tesis yolunda cid
dî hiçbir adım atılmamıştır. Mühim meselelerde 
bu geleneği kuracağı va'diyle güvenoyu alan şim
diki Hükümet de, Kıbrıs faciası başladığından 
beri, muhalefetle istişare lüzumunu her nedense 
hissetmemiş ve sadece, çoğunu gazetelerden* öğ
renebileceğimiz bâzı bilgileri parti liderlerine 
vermekle yetinmiştir. Başbakanla parti liderleri
nin yaptığı toplantıların içyüzü budur. 

Âdet yerini bulsun kabilinden yapılan bu ' 
toplantılar, işin aslını bilmiyen vatandaşlara bel
ki de yalancı bir ferahlık vermiştir. 

Danışma ve dayanışmanın yolu her halde bu 
değildir arkadaşlar. 

Bu hareket tarzı, kendisini her şeye yeterli 
gören bir zihniyete yakışabilir. Ve dış politika
daki başarısızlıkların sebeplerinden muhakkak ki 
biride budur. 

Unutmamak lâzımdır ki, bir memleketin dış 
politika başarısı iç politikasının demokratik esas
lara dayanıp dayanmamasiyle sıkı sıkıya alâka
lıdır. 

Bu vesile ile iktidara bir kere daha hatırlata
lım ki, demokrasi yalnız dışımızı süslemeye yarı-
yan bir yaldız değildir. Bu gerçek kavranmalı 
ve icapları hulûs ve samimiyetle yerine getirilme
lidir. 

Programındaki danışma ve dayanışma taahhü
düne dahi sadakat göstermiyen bir Hükümetin, 
bu gerçeği kavrıyacağmı ümidetmek, hayal de 
ol?;a, memleketin selâmeti adına bu hayali terk 
etmek istemiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri dış politikamızın 
önemli zaıflarından birine daha temas etmek 
isteriz: 
. Her hangi bir ittifak ve meselâ NATO ittifakı 

çerçevesinde birleşmek, kanaat ve şahsiyet sahi
bi olmaya mâni değildir. Kuvetli ve zenginin 
ağzına bakan ve hareketlerini ona göre ayarlıyan 
bir Devlet dış politikada itibar sahibi olamaz. 
Okadarki, gölge gibi kendisini takibettiği Dev
let ve devletler de ona itibar etmez. 

Bugün Türkiye'nin karşılaştığı hazin manzara 
ve yalnızlık bu gerçeğin bir ifadesi değil midir? 

Aynı gaye ve prensipleri benimsiyen dost ve 
müttefiklerimizin, dış politikanın tatbikatında, 
birçok noktalarda farklı yollar takibettikleri her 

İ gün görülen bir vakıadır, 
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Menfaat ve ö/elliklerin zaruri kıldığı bu fark

lardır ki, o devletlerin dış politikalarına şahsiyet 
ve hayatiyet kazandırılmaktadır. 

Bu gerçeğe rağmen Türk Hükümetleri, vak
tiyle mazlum milletlere hürriyet ve istiklâl yo
lunda rehber olduğumuzu unutarak, her mese
lede müttefiklerinin ağzına bakmış, ve onları 
memnun etmek düşüncesiyle, prensiplerden ve 
şahsiyet şartlarından uzaklaşmıştır. Okadar ki, 
bugün NATO ittifakı içinde müstakil ve şahsiyet
li bir siyaset takibeden Fransa'nın dahi, sonun
da hürriyet ve istiklâlini kabule mecbur olduğu 
kardeş Cezair'in haklı dâvasını desteklememek 
gibi, tarihî bir hata irtikâbetınişlerdir. Bu mev-
zudaki ikazlarımıza kulaklarını kapamışlardır. 

Sırası gelmişken ifade edelim ki, başkalarını 
hak yolunda yalnız bırakanların bir' gün hak yo
lunda yalnız kalmaları yadırganmamalıdır. 

Bu çeşit politika, tarihi ve mânevi rabıtalarla 
bağlı bulunduğumuz birçok kardeş milletleri in
citmiş ve bugün onların, yanımızda değil, kar-
sı m ızd akil erin yanında bulunmaları talihsizi iğiylc 
bizi karşı, karşıya bırakmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; bundan sonraki ma
ruzatımızın. kıymetlendirilmesi bakımından, fay
dalı olacağına, inandığımız bâzı esasları da ifade 
etmek isteriz : 

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir 
zaman haksız emeller peşinde koşan bir maeera 
politikası takibetmemiştir. Şüphesiz bu esas, 
onun hak ve haysiyeti uğrunda her türlü fedakâr
lığı ve neticeyi göze almasına mâni değildir. 

Hatay'ın ilhakı mevzuunda, aksini telkin eden 
sözde ihtiyatlı ve basiretli müşavirlere rağmen, 
büyük Atatürk'ün cesur davranışları, bu anlayı
şın asil bir tezahürüdür. Atatürk, O müşavirlere 
uymuş olsaydı bugün Hatay vatan toprakları 
i (ünde bul ıınmıy acakt ı. 

Emrivakilere boyun eğen milletlerin akıbeti 
meydandadır. Tâviz verildikçe ve zaıf gösteril
dikçe, yeni taleplerle karşılaşmak mukadderdir. 
"İhtirasların değişmez kaidesi ve tarihin ibret do-
1 u şahadeti de budur. 

Millet Partisi Meclis Grupu, şimdiye kadar 
Hükümeti, haksız emeller peşinde bir maceraya 
teşvik etmemiş, sadece ondan millî menfaatleri
miz, Kıbrıslı soydaşlarımızın hayatı ve Devleti
mizin haysiyeti için cesur ve kararlı olmasını is
temiştir. Bugün de ayni şeyi istemekteyiz. Bü-
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tün sözlerimiz, tenkid ve temennilerimiz bu mak
sada matuf olacaktır. 

Aziz milletvekilleri; acaba Hükümet, temas 
ettiğimiz bu esaslara uygun hareket edebilmiş 
midir? Şimdi bunun üzerinde duracağız. Ve 
vakıaların diliyle konuşacağız. 

İmza edenlerin dahi inanmadığı anlaşmala
rın gölgesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti, zoraki bir 
şekilde doğmuştur. Gönülden ayrılmış olanları 
bir arada ve bir idare altında yaşatmanın müm
kün olmadığını gösteren hâdiseler ve ihtilâflar 
çok geçmeden birbirini t akib etmiştir. 

Kıbrıs Rumları ve Yunanistan için «Enosis» 
değişmez bir idealdi. Onlar için Kıbrıs Cumhu
riyeti, bu gayeye erişme yolunda atılmış bir 
adımdan başka bir şey değildi. Andlaşmaları im
za edenler dâhil, bu gerçeği bilmiyen bir tek 
Türk politika adamı da yoktu. 

Nitekim, o zamanın muhalefet partileri (ZtU 
rih ve Londra) anlaşmalarını tasvibetmeıniş ve* 
'Kıbrıs Anayasasının ihlâli halinde, garanti ve
ren devletlerin müdahalesini mecburi değil, ih
tiyari kılan hükmü tenkid etmişlerdi. Muhale
fetin bütün itirazlarına rağmen, emrivâkılar yü
rümüş ve Kıbrıs dâvası pamuk ipliğine bağlan
mıştı. Kısacası bugünkü facialar daha o zaman 
görülmüş fakat zamanın iktidar sahiplerine bu
nu anlatmak mümkün olmamıştı. O zaman Kıb
rıs'la alâkalı andlaşmaların bu za'fma ve gele
cek tehlikeye temas edenler, kendileri iktidara 
gelince acaba ne yapmışlardır'? Şimdi bunu göz
den geçirerek, muhalefette tenkid edenlerin ik
tidardaki tedbir ve basiret derecelerini, hâdise
lerin mihenk taşına vurmak istiyoruz. 

Kıbrıs Cumhuriyeti doğduktan sonra, iki ce
maat arasında çıkan ihtilâflar, Rumların değiş
mez gayesine uygun bir şekilde ele alınmış veya 
ihdas edilmiştir. 

Müstakil Türk belediyeleri konusunda, Ma
ka rios idaresi Anayasaya aykırı kararlar almış
tır. Kararların bu vasfı Kıbrıs Anayasa Mahke
mesinin hükmüyle tescil olunmuştur. Maka rios 
idaresi bu kararı tanımıyacağmı pervasızca, ilân 
etmiştir. 

Rumların maksadına alet olmıyan ve bir Al
man Profesörü olan Anayasa Mahkemesi Baş
kanı ise, çeşitli baskı metotlariyle istifaya ve 
Ada'yı terke mecbur edilmiştir. Bu durum biz
zat Mahkeme Başkanı tarafından, zamanında. 
dünya efkârına açıklanmıştır, 
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Makarios daha da ileri gitmiş, Anayasa ta

dili talebine cevap teşkil eden Türk Hükümeti 
notasını, milletlerarası münasebet ve adapta 
yeri olmıyan bir küstahlıkla iade etmiştir. Böy
lece Kıbrıs Rum idarecilerinin pervasızlığı zir
ve noktasına ulaşmıştır. 

Bütün bu olaylar, tehlike (•anını çalmıyor 
muydu? Türk Hükümetini vazife ve tedbire ça
ğırmıyor muydu? Bugünkü faciaların vukubu-
lacağmı daha o zaman idraklere haykırmıyor 
muydu? 

Buna rağmen Hükümet ne yapmıştır? 
Türk Devleti için Garanti Andlaşmasıııı ha

rekete geçirmek ve dostlarla istişarede bulun
mak vazife ve salâhiyeti, bu hâdiselerle birlikte 
daha. o zaman doğmuştu. Bunun için kanlı hâ
diselerin vukuunu beklememek lâzımdı. Mesele 
o-anda- ele alınmalı garantör devletlerle dostları
mızın durumu o anda tesbit edilmeli ve Türki
ye'nin emniyeti Kıbrıs Türklerinin hayatı ve 
Devlet olarak haysiyetimiz için neler yapabile
ceğimiz onlara kesin bir dille ifade ve kendileri 
vazifeye davet olunmalıydı. 

Umuların niyet ve maksadını dünyaya an
latmak için, mâsıını Türk kanının akıtılması 
beklenmemeliydi. 

Bunlar zamanında yapılmadığı gibi, Kıbrıs 
olaylarının Türk Devletine yükliyeceği vazifele: 

riıı icabı ve hazırlığı da derpiş edilmemiştir. 
Cereyan eden bu hâdiseler, bir müdahaleye 

hazır olmayı, Türk Devleti için kaçınılmaz bir 
vazife haline getirmişti. Bunun icaplarını yap
mamak, Türk hükümetlerinin birinci hataları 
olmuştur. 

Aralık '!!)(>."> te başlıyan ve devam eden kanlı 
hâdiselerden sonra girişilen mütereddit ve kifa
yetsiz teşebbüsler ve müşahede olunan rücular, 
hu gerçeğin reddedilmez delilleridir. 

Ünıidederiz ki, Hükümet aksini iddia etmez 
've bizi bâzı gerçekleri açıklamaya zorlamaz. Şa
yet zoriarsa gizli bir celsede söyliyeceklerimiz 
çoktur. 

Hükümet maalesef hâdiselerin zaruri kıldığı 
tedbirlerden uzak kalmıştır. Uçurulan birkaç 
jet uçağı ve zaman zaman gemilere bindirilip 
Kıbrıs karasularına gönderilen ve geri getirilen 
askerler, kanlı bir idealin yolcularını yıldırama-
mıştır. Bilâkis ric'at mahiyetinde olan bu hare
ketler, Türkiye'nin bir göz dağı vermekten öte-
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ye gidemiyeceği kanaatine dayanan Makarios'-
un kanlı plânına cüret kazandırmıştır. 

Kıbrıs'ta kanlı hâdiseler cereyan ederken (Do
nanmamız Akdenizc hareket etmiştir.) diye Dışiş
leri Bakanının ağziyle yüreklere su serpen Hü
kümet, bir müddet sonra, âdeta Özür diler gibi 

'(Donanmamız bir limanımızdan bir limanımıza 
hareket etti.) demiştir. 

Türk Hükümetini, Kıbrıs Kumlarına ve onla
rın perde arkasındaki suç ortaklarına cüret veren 
bu rüculara sevk eden zaruretin ne olduğu, Mec
lise ve Millete bugüne kadar izah edilmiş değil
dir. 

Zaıf ifade eden bu rüculara Hükümeti sevk 
eden, bugün bizi bırakmış olan dost ve müttefik
lerimizin telkinleri midir? 

Kğer böyleyse Hükümet, bu telkinlere hangi 
haklı sebeplerle uymuştur. Bunu da öğrenmek 
isteriz. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Kıbrıs'ta cereyan eden faciaların tertiplisi ve 

baş mesulü Makarios olduğu halde, Türk Hükü
meti onu âdeta muhterem bir muhatap saymış ve 
sözde üçlü bir müdahaleyi kabul etmiştir ve böy
lece büyük ve tarihî bir hata daha işlemiştir. 

Müdahale adı. verilen bu teşebbüsün, Garanti 
Andlaşıııasma uygun bir hareket olmadığını bil
mek için hukukşinas olmaya lüzum yoktu. 

Makarios'un muvafakati ile ve onun sözde gü
venliği tesis gayretlerine destek olmak üzere, üç 
Devlet müdahalede ve daha doğrusu suçluya hiz
met arzında bulunmuştur. 

İngiltere ve Yunanistan bu oyalayıcı hareket
leriyle, Türkiye'nin haklı müdahalesini önlemek 
istemişlerdir. Ve bunda ela muvaffak olmuşlar
dır. 

Makrios'un muvafakati ile vâki olan bu müda
halenin ne mahiyetti! olacağını kestireni ediğin i 
Türk Hükümeti, iddia edemezdi. 

İngiltere ve Yunanistan, Türkiye müdahalede 
bulunacağını beyan edinceye kadar; Makarios nez-
dinde teşebbüste bulunmak gibi, gülünç ve oyala
yıcı bir hareket hattı içinde idiler. 

Müdahala eden üçlü kuvvetlerin İngiliz Ko
mutanı ise, bütün davranışlarında Rumları ilti
zam etmiş ve Makarios'la mutabık kalmadan hiç
bir harekette bulunmamak emrini Londra Hükü
metinden almıştır, 
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BAŞKAN — Sayın Dorman bir dakikanızı ri

ca edeceğim; yazılı konuşmanız 20 dakikayı bul
muştur. 

Yazılı konuşmanın devamını Yüksek Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim, devam buyurun. 
M. P. GRUPTI ADINA ÖMER ZEKÂI DOR

MAN (Devamla) — Grup adına teşekkür ederim 
efendim. 

Hükümet bunun aksini acaba iddia edebilir 
mi? Cevap bekliyoruz. 

Yeri gelmişken ifade edelim ki, bu İngiliz 
komutanının zihniyeti bugün, Birleşmiş Milletler 
kuvvetlerine komuta eden Hintli General tarafın
dan da tevarüs edilmiştir. 

Ada'da can ve mal emniyeti tesis edilmeden, 
Türk Hükümeti, Londra Konferansına katılmak 
hatasını da irtikâbetmiştir. 

Kıbrıs Rumlarını çok iyi tanıyan İngiltere, bu 
teşebbüsten bir netice çıkmayacağını peşinen bili
yordu. 

Bu esnada bir taraftan da, (Makarios'la muta
bık kalmadan hareket etme.) diye, Ada'daki in
giliz komutanına direktif veriyordu. 

Bütün bunlar, acaba, Türk Hükümetinin meç
hulü müydü? 

ingiltere'nin bu teşebbüsü, meseleyi bizdeki 
mâruf tabiriyle, komisyona havale etmekten başka 
bir mâna taşımıyordu. 

Türkiye'nin bu neticesiz konferanstan çekile
ceği anlaşılınca, hâdiselerin başından beri (Kıb
rıs meselesine karışmak için benim ne sıfatım 
var? Başka maksatlarla verdiğim silâhları birbi
rinize karşı kullanamazsınız.) diyen Amerikalı 
dostlarımız, ingilizlerin telkini ile sözde harekete 
geçtiler. Bu da, Türkiye'nin bir müdahalesini 
önlemeye matuf, bir oyalamadan başka bir mâna
ya gelemezdi. 
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Yunanistan'ın İngiliz - Amerikan teklifini ka

bulü, hakikatte redde muadildi. Türkiye'nin Kıb
rıs'a müdahalesine mâni olduğu söylenen Ameri
ka'nın, nüfuzunu ve ağırlığını bize değil Yuna
nistan'a hissettirmesi icabederdi. 

Üçüncü dünya harbine sebebolmak ister misi
niz diyenler, bunu bize değil Yunanistan'a söyle
meliydiler. Bu endişelerini, haklı olanlara değil, 
Türk'ü boğazlıyanlara anlatmalı idiler. 

Bu gerçeği ve Yunanistan'ım iki yüzlü siya
setim Türk Hükümeti, ya (zamanında kavruya-
anarruş veya öyle gözükmeyi her nedense uygun 
bulmuştur. 

Hükümet, Makario's'un, İngiliz - Amerikan 
plânını kabul etmemesi halinde, Adayı dost
larımıza işîgal ettirmek gibi bir hayale de bel 
'bağlamıştır. 

insan hakları ve Birleşmiş Milletler Meal
leri uğrunda (Kore'de) Türk kanı döküiür-
'ken bizi alkışlıyam dost ve müttefiklerimiz, 
başta Amerika olmak üzere bizi yalnız bırak-
>m ıslandır. 

(Süveyş ve Küba) mevzuundaki celâdet ve 
cesaretlerini görmek mümkün olamamıştır. 
Şimdi ise, tarafsız olduklarımı raıhatça söyliye-
biliyorlar. 

•Hıristiyanlık taassubu ile, kadîm Yunan 
medeniyeti hayranlığı ile ve küçük hesapla rlıa, 

.Kıbrıs'ta cereyan eden facialara göz yumanla
ra, hayranı gözüktükleri meldeniyet mefhumu 
içinidc, Ortaçağ vahşetinin bulunup bulunma
dığını' isormak isteriz. 

ıHür dünyamın, lideri mevkiinde olan dostu
muz ve müttefikimiz Amerika'nın bu hareketi, 
ımânevi bir iflâsım ta kendisi değil midir ? 

Başlangıçta meseleyi Birleşmiş Milletlere 
götürmenıek gayretinde olan dostlarımız, gü
nün birimde, Makarios'a takaddüm mucip 
sebebiyle Güvenlik Konseyine baışıvurulmasını 
uygum bulmuşlardır. 

Orada ne yapmışlardır? Yaptıklarını, alınan 
kararın bugün Kıbrıs'taki tatbikatiyle açıkça 
görmekteyiz. 

insan haklarına bel bağlııyam'larım, 'bir ümit 
ışığı olarak gördükleri Birleşmiş Milletler ise, 
Kıbrıs'taki kuvvetlerinin utandırıcı durumu 
ile maalesef gönüllerde sönmüştür. 

•Kıbrıs Rüm çetecilerinin tehdidi altımda el
lerini yukarı kaldıran ve masum kuşamların 

Ada'ya NATO memleketlerinden alınacak bir 
kuvvetin gönderilmesini öngören ingiliz ve Ame
rikan teklifi, Yunanistan tarafından kabul edildi. 
Bu teklifi şeklen kabul eden Yunanistan, Makarios 
muvafakat etmeden Ada'ya kuvvet gönderilmesini 
bir işgal sayacağını ve Birleşmiş Milletlere müra
caat edeceğini ilâve etmeyi de ihmal etmedi. 

Herkes biliyordu ki, Kıbrıs meseleleri zahirde 
Lefkoşa'da ve hakikatte Atina'da halledilebilir
di. 
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katli karşısında, bir turist kayıtsızlığı içinde 
'kalanlar, Adada bir idarei maslalhat siyaseti
nin tatbükçisi haline gelmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri; buraya kadar 
olan maruzatımız, dost ve müttefiklerimizin 
hüzün verici tutumlarını açıkça ortaya koy
maktadır. 

Bizim ıstırabımıza anlaşılmaz' nir takdirsiz-
likle NATO'da Birleşmiş Milletlerde seyirci 
kalmıştır. 

Büyük prensipler unutulmuş, maalesef ezelî 
kaide olan küçük hesaplar, hâdiselere .hük
metmiştir. 

Bu suretle (Ağlarsa anam ağlar, gayrisi ya
lan ağlar) sözündeiki acı .gerçek bir kere daha 
anlaşılmıştır. 

Bu neticenin birinci mesulü Hükümet, ikin
ci mesulü de dostlarımız ve müttefiklerimizdir, 

TürTs Hükümeti, Kıbrıs meselesinin hallin
de, her şeyden evvel, milletçe göze alabileceği
miz fedalkârlık ve riskler ölçüsünde müessir 
olabil ecelimizi unutmamıak ve tedıbiririi İra
na .göre almak mevkiinde idi. 

Hükümet, müttefiklerimizin ve bilhassa Ame
rika'nın durumunu daha başlangıçta sarih ola
rak görmemiş ve bu meseleyi Türkiye'nin ken
di başıma halletmek mecburiyetinde olduğunu 
kavrıy anlamıştır. 

Dost ve »müttefiklerimizin bu mevzuda ken
dilerine düşeni muayyen bir saman içinde yap
mamaları halinde, Türkiye'nin kendisine dü
şeni yapacağını kesin olaralk onlara bildirme-
mekle ve gereğini yapmamakla Hükümet, en 
büyük mesuliyeti yüklenmiştir. 

Nitekim dünyayı aydınlatmak için bu yola. 
gittik, diyen Hükümet bugün yalnızlığını Baş-
ba'kanın ağziyle bir ya'bancı dergide ortaya 
koymuştur. 

Şimdi de aynı Başlbakan (NATO meseleyi 
halleder.) diye mesnedini açıklamadığı yeni bir 
iyimserlik rüzgârı estirmektedir. 

Başlbaikanm bir yabancı dergide çıkan beya
natı karşısında, ileriyi göremiyen ve tedbirini 
alamıyan bir Hükümetin, kendi mesuliyetini 
de 'başkalarına vülkleımeye naikkı olmadığını 
hatırlatmak isteriz. 

Muhterem milletvekilleri; Kıbrıs hâdisele
rinin ışığı altında, Hükümetimizin ve mütte
fiklerimizin tutumunu 'ana hatlariyle ifade et-
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miş bulunuyoruz. Şimdi de bâzı temennileri
mizi arz edeceğiz. 

Kıbrıs'ta cereyan eden katliâmın perde ar
kasındaki mesulü, tasvipçisi, teşvikçisi ve 
(BNOStS) hayali peşinde koşan Yunanistan'la 
Türkiye'nin dostluğu, onun bu tutumu değiş-
inedikee müm'kün değildir. Türke düşman olan
lar, ondan dostluk bekliyemezler. 

Yunanistan kendi hareketleriyle, Türk • 
Yunan münasebetlerini eski düşmanlık hala
sına sürüklemiştir. 

Uzun gayretlerle tesis edilen bir dostluğu 
yıkmıştır. Artık her şey yeniden banlamaktadır 

Buna göre meselelerin tiopyelnin ele alın> 
ması ve Yunanistan'ı hır dost telâkki ederek 
onun telbaası lenine kaJbul edilmiş olan bütün 
imtiyazların kaldırılması lâzımdır. 

Bu mevzuda Devletlerarası Huikuka uygun 
'olarak, Hükümetçe alman tedbirleri tasvip 
ve aynı yolda yürümesini temenni ediyoruz . 

Bu vesileyle, menşei ne olursa 'Oİsun, Türk 
vatandaşı olan ve Türk kanunlarının himayesi 
altında bulunanları aşırı hassasiyetlere karşı 
korunacağını ifade eden Hükümet beyanını da 
tamamiyle paylaşıyoruz. Esasen Türk Milleti
nin medeniyet ve insanlık anlayışına da bu 
yakışır. 

Müttefiklerimizin bugüne kadarki davranış
larının devamı halinde, anadaki ittifakın, gö
nüllerde müeyyidesini bulmıyan ölü bir metin 
haline geleceği gerçeğini kendilerine kesin 
olarak bildirmeli ve neticesine intizar etmelViz 

Diğer taraftan da, dalıa evvel ifade ettiği
miz veçihile, dış politikamıza mutlaka bir şah
siyet vermeliyiz. Kimse bizi başkasının gölge
si saymamalıdır. 

Dost ve müttefiklerimize yapılacak ikazla
rın tecimiz .kalması halinde, Kıbrıs meselesini, 
Türkiye'nin, müdalhale ha'k'kını kullanarak hal
letmesi kaçınılmaz bir zarurettir. 

Bu meselenin nihai hal tarzı ve gidilecek 
yol, iktidar ve muhalefetin işbirliği ile, bir 
millî politika halinde teısbit olunmalıdır. 

Bu mevzuda millî bir politilka tes'bit edilme
diği halde, Hükümet programının tenkidi ve
silesiyle yaptığımız teklifi (Millî politika mev
cuttur.) idd'asiyle karşılıyan Hükümet de bu 
yersiz tutumunda ısrar etmemelidir. 

Millet Partisi Meclis Grupu, anaıhatlannı 
ifade ettiğimiz bu teklif ve temennilerin ışığı 
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altında, un nihai ef ete danışıma prensibini benim-
siyecck her Hükümetle bu millî dâvada işbir
liği yapmaya amaldedir. 

(Mâruzâtımıza .son verirken, Hükümetin 
Kıbrıslı mücahitlere her türlü yardımda, bu
lunmasını temenni eder, Türk tarihine yeni 
'destanlar e'kliyen Kilbrjs.li şehitlerimiz ve kah-
ramanlariımız önünde tazimle eğiliriz. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz alan arka
daşlarımın konuşmaları bitti. Şimdi şahısları 
adına söz alan arkadaşlarımın isimlerini sırasiyle 
okuyorum. 

Nihat Akay, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Mus
tafa Kemal Erkovan, Müslihittin Gürer, Ruhi Sö
ver, Nazmi Özoğul, Reşat özarda, Hilmi Aydın
ger, Mazhar Arıkan, Nilıat Diler, Burhan Apay
dın, Şinasi Osma, Gökhan Evliyaoğlu, Kasım 

'Gülek, Fethi Ülkü, Halûk Nur Baki, Ali ih
san Balım, Kudret Mavitan, Muhiddin Güven, 
Neriman Ağaoğlu, Ahmet Bilgin, Sahabettin 
Orhon, Sabahattin Savacı, Nihat Erim. Bu ara
da Sayın Mustafa Kemal Erkovan sırasını Sa
yın Gökhan Evliyaoğlu'na vermiştir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bir öner
gemiz vardı, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Nihat Diler arkadaşımız, şa
hısları adına konuşmaların 10 dakika ile tahdi-
dedilmcsini teklif eden bir önerge vermiştir. 
Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kıbrıs meselesi ve Yunanistan'la münasebet

lerimizin gözden geçirilmesi mevzuunda konuşa
cakların sayısı fazladır. 

Mümkün mertebe herkesin fikirlerini ifade 
etmelerine imkân vermek için şahısları adına 
konuşacakların konuşmalarının 10 ar dakika ola
rak tahdidedilmesini arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Vuzuh hâsıl olmamıştır, yeniden oylarınıza 
arz ediyorum. Şahısları adına konuşmaların 10 
ar dakika ile tahdidedilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Şimdi, O. H. P. Grupu adına söz istemiş 
olan Sayın Turhan Feyzioğlu'na söz veriyorum. 

O. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlar; uzun 
bir konuşma yapmıyacağım. Meselenin bütün 
cephelerine etraflıca dokunmak niyetinde deği
lim. Dün burada partileri adına konuşan 
bâzı hatipler, Avrupa Konseyi ile ilgili müta
lâalar serd ettiler. Meselenin daha ziyade Av
rupa Konseyi ile ilgili cephesine ve şahsan 
katılmak imkânını bulduğum son Avrupa Kon
seyi toplantısında cereyan eden bâzı müzake
relere temas etmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım, Avrupa Konseyinin son 
toplantısında, Kıbrıs meselesi, gerek genel si
yasi müzakere çerçevesi içinde, gerekse Kıbrıs 
Delegasyonunun Avrupa Konseyi Statüsüne ve 
Kıbrıs Anayasma tamamiyle aykırı bir kuru
luşta olması yönünden, etraflı müzakerelere ko
nu. teşkil etmiştir. Genel müzakere çerçevesi 
içinde, Türk Delegasyonu başlıca şu noktalar 
üzerinde durmak imkânını bulmuştur. 

Kıbrıs krizi, hepsi de hür dünyanın ve Av
rupa Konseyinin üyesi olan ülkeler arasında or
taya çıkmış olan bir krizdir. Avrupa Konseyi bu 
konuda lakayt kalamaz, kalmamalıdır. Kendi 
prensiplerini inkâr edemez, etmemelidir. 

Avrupa içi bir meselede, daha çok Avrupa 
dışı ülkelerin söz sahibi olmasına yol açacak 
usuller yerine, Avrupa'nın, kendi sorumlulu-
luğunu üzerine alarak bu konuya el koyması 
lâzımdır. 

Kıbrıs'ta Avrupa Konseyine vücut veren te
mel prensipler ve Avrupa'nın temelinde bulunan 
İnsan Haklarının herbiri ihlâl edilmiştir. İnsan 
Hakları Sözleşmesinin bir tek maddesi yoktur 
ki, ihlâl edilmiş olmasın. Konseyde de belirtti
ğimiz gibi, sadece eşit iş bulma imkânı ve saire 
gibi, insan haklarının incelikleri değil, insanla
rın yaşama hakkı, yemek yeme hakkı, 7 - 8 ya
şındaki çocukların öldürülmek korkusu olma
dan okula gitmeleri hakkı, ecdat yadigârı top
rağını sürme hakkı, evlerinde oturma hakkı 
ayaklar altına alınmıştır. 

Bu cinayetler karşısında Avrupalılık şuuru 
sükûtu muhafaza edemez. Avrupa, açıktan açı
ğa, kendisine vücut veren ve Konseyin temelin
de bulunan insan haklarının çiğnenmesine göz 
yumacak olursa, bu prensiplerin savunmasını 
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kimden bekliyecektir? Doğu blokundan mı, 
yoksa Afroaziatik grupa dâhil olan ülkelerden 
mi?... Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin ih
lâli karşısında isyan etmeyi ve bu hakların sa
vunmasını deruhde etmeyi bunlardan mı bekli-
yeceğiz? 

Bu ana fikirler etrafında toplanan görüşü
müz, Konseyde büyük ilgi toplamıştır. 

Dün Sayın Tahsin Demiray'm benim de bir 
sözümü naklederek belirttiği husus, Avrupa 
Konseyinde tesbit edilmiş, Konseyin havasın
dan çıkarılmış bir sonuç değildi. Türklerin dı-
şarda çok düşmanı olduğu gerçeğini bir Avrupa 
gezisinin intibaı olarak söylemedim. Onu hangi 
intibalarm tesiri ile söylediğimi biraz sonra arz 
edeceğim. 

Avrupa Konseyinde, Yunan tezi lehine, biz
zat Yunanlılardan başka hiç kimsenin sesi yük-
selmemiştir. Buna karşılık Türk görüşü üst 
üste söz alan birçok hatipler tarafından açıkça 
savunulmuştur. Burada bilhassa Avusturya de
legeleri Tonçiç ve Çernetz'in, çok ilgi çekici bir 
konuşma yapan Lüksemburg delegesi Margue'-
m ve İtalyan Delegesi Luciferro'nun beyanla
rına işaret etmek isterim. 

Avusturya delegeleri, daha ziyade, Avrupa'
nın bu konuya lakayt kalmaması gerektiği hu
susunda ısrarla durmuşlardır. Daha evvel Türk 
Hükümetinin yaptığı çeşitli teşebbüslere rağ
men, ki bu teşebbüsler yapılmıştır ve Avrupa 
îsti sari Assamblesinin bu konuda ittihaz ettiği 
çeşitli kararlara rağmen, tavsiyelere rağmen, 
Bakanlar Komitesinin Kıbrıs buhranına lakayt 
kalmasından; Avrupa nazırlarının gereken ilgi
yi göstermemesinden şikâyet etmişlerdir. Buna 
karşılık, bilinen mütalâa ileri sürülmüştür. 
Londra Konferansının akıbetini tehlikeye dü
şürmemek, Konferansın çalışmalarını ve i§e el 
koymuş olan Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını 
güçleştirmemek gerektiği tezinin Nazırlar Top
lantısında ileri sürüldüğü hatırlatılmıştır. Av
rupa işe el koymalıdır, diyenler, bizimle birlikte 
bunun da cevabını şu şekilde vermişlerdir : Dün 
burada Sükan arkadaşımın da belirttiği gibi, 
Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 52 nci mad
desi ve rejyonal andlaşmalarla ilgili diğer mad
desi, Avrupa Konseyinin Kıbrıs meselesi ile il
gilenmesine imkân veriyor idi. Türk Hüküme
tinin bu konudaki teşebbüsleri, Türk Delegas
yonunun daha evvel yaptığı teşebbüsler, Assam-
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blenin vermiş olduğu kararlar - ki bunlar isti-
sari bir assamblenin kararları olduğu için maa
lesef bağlayıcı değildir - nazırlar tarafından na
zarı itibara alınmalıydı, buna hiç mâni yoktu, 
denmiştir. 

Biz, Birleşmiş Milletlerin işinin güçleşeceği 
iddiasına karşı şu tezi ileri sürdük; arabulucu
nun da, Birleşmiş Milletlerin de bütün diğer 
konferansların ve toplantıların da başarıya ulaş
ması için, Avrupa'nın, haklıdan yana vaziyet al
ması lâzımdır, insan haklarının çiğnenmesi kar
şısında, kendi prensiplerinin ayaklar altına alın
ması karşısında, Avrupa'nın sükûtu ihtiyar ey
lemesi değil, sesini yükseltmesi lâzımdır. Avru
pa susarsa; o zaman diğer bütün organların, bü
tün milletlerarası kuruluşların işi güçleşir. Av
rupalılık şuuru harekete geçer ve insan hakla
rının çiğnenmesi karşısında sesini gür olarak 
yükseltirse, işte o zaman, arabulucunun ve Bir
leşmiş Milletlerin işi güçleşmiş değil, kolaylaş
mış olur. 

Sayın arkadaşlarım; Lüksemburg Delegesi
nin konuşmasının ilgi çekici olduğunu arz et
miştim. Bilhassa şu yönden ilgi çekici idi. Maa
lesef, mahdut da olsa, bâzı çevrelerde raslanan 
meseleye din açısından, orta çağ zihniyeti açı
sından bakma yerine, insan hakları açısından, 
sağlam prensipler açısından bakan bir konuşma 
idi. Bu hatip, Makarios'un hem din adamı, hem 
de politikacı olduğunu hatırlattıktan sonra, te
menni ederiz ki, din adamı hüviyeti, politikacı 
hüviyetinin altında tamamen kaybolmasın, dedi. 

Yunanlıların istanbul'daki bâzı rahipler ve 
Yunan uyruklular aleyhinde alman ve hukuk 
içinde, andlaşmalar mucibince alman tedbirlere 
müteveccih tenkidleri karşısında, aynı delege 
şu şekilde cevap verdi; «Kıbrıs'ta hıristiyanlar 
çoğunluktadır, fakat dünyanın başka yerlerin
de, bu arada Türkiye'de bütün Orta - Doğu'da 
hıristiyanlar azınlıktadır. Azınlıkta olan bu 
hıristiyanlar nisbeten refah içinde, huzur içinde, 
hürriyet içinde yaşamak imkânına bugün sahip 
bulunmaktadırlar. O halde Yunanlılar ve Kıb
rıs Eumları sadece Kıbrıs'ta hıristiyanların ço
ğunlukta olmasından istifade ederek birtakım 
maceralara girişecekleri yerde, dünyanın başka 
yerlerinde dindaşlarının azınlıkta olduğunu ha
tırdan çıkarmamalıdırlar.» Şüphesiz, bu son de
rece haklı bir görüştü. Bizim, anlaşmalara ve 
hukuka dayanan izahlarımıza muvazi idi. 
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Daha dikkati çeken bir başka görüş de, Kıb

rıs'ın tam istiklâl iddiaları karşısında ve bir 
milletlerarası andlaşma ile, garanti andlaşma-
ları ile, komşu memleketlerin imza sahibi ol
duğu muahedelerle bir bağımsız Devlet kuru-
lamıyacağı tarzındaki itirazlara karşı verilen 
şu cevap idi : 

«Lüksemburg'un Kıbrıs'la bir benzerliği var
dır. Biz de küçük bir devletiz. Lüksemburg gibi 
bir Devlet, tıpkı Kıbrıs gibi, büyük komşuları
nın rızası olmadan bağımsızlık içinde yaşıya-
maz. Lüksemburg da Kıbrıs gibi bir Londra An
laşması ile kurulmuştur. 1839, 1867 Londra An-
laşmalariyle kurulmuştur. Bu anlaşmaların hü
kümlerine riayet suretiyle devam eder. iki ayrı 
etnik grupun yanyana yaşadığı bir ülkede, sa
yıca azınlıkta olan cemaatin, sayısının çok üs
tünde haklar temin etmesi de ilk defa Kıbrıs'ta 
görülen bir husus değildir, bunu yadırgama
mak lâzımdır. 

Aynı delege, Yunan delegelerinin, «çoğun
luk idare eder, azınlık himaye edilir», tarzında
ki tezi karşısında, bizim görüşümüze uygun bir 
tarzda ve onu tekrarlıyarak, «çoğunluk idare 
eder, azınlık himaye edilir» prensibi demokra
tik bir anlayış değldir, demokratik bir ülkede 
azınlık da idareye iştirak eder. Bilhassa iki ayrı 
etnik grup var ise, cemaatlerin her ikisi de ida
reye iştirak eder, sözünü kuvvetle tekrarladı. 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlarım, Savın De-
miray arkadaşımızın dün tatlı bir üslûpla do
kunduğu dış husimot, konusu Avrupa Konseyi
nin havasından aldığımız bir his değil idi. 

Benim söylediğim şu idi ve bunu tekrar et
mek isterim : Her ülkenin, her milletin oldu
ğu gibi, bizim de, Türkiye sınırları dışında 
yeter derecede hasmımız vardır. Bilhassa bü
yük bir millî dâva ile karşı karşıya bulunduğu
muz şu sırada, her Türk, diğerini biraz daha 
sevmelidri. Her millet kendi gücüne dayanır. 
Gücümüzü artırmak, iktisadi gücümüzü artır
mak, askerî gücümüzü artırmak yolunda, 'bir 
başka azimle seferber olmalıyız. 

Her Türk vatandaşı, Türkiye'nin yarını için 
biraz dama azimle çalışmanın heyecanına gir
meli ve memleketin her alanda kalkınıp güç
lenmesini amaç bilen bir ülkücülük ve heyecan 
dalgası, Anavatanı, bir uçtan bir uca sarsmalı-
dır, demiştim. Bu, ruhumdan yükselen bir ses 
idi. Bunu yalnız Avrupa, Konseyinin ilhamı 
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il değil, Türk - Yunan mücadelelerinin tarihi
ni , arkadaşım kadar teferruatiyle Salisbury'nin 
mektuplarını incelediğimi söyliyemesem do az 
çok incelemiş bir insanın heyecanı ile söylüyor
dum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Kıbrıs dâvası konusunda, memleketimizde 

henüz vazıh bir görüşün tesbit edilmediği ve 
«Kıbrıs'ın bizi ilgilendirmediği» veyahut da 
«ingiliz müstemlekesi statükosunun devam et
mesinin doğru olacağı» tarzında görüşlerin be
lirtildiği günlerde, resmî görüşümüzün dair 
açıkça belli olamdığı günlerde «Kıbrıs mesele
sinde görüşümüzü duyurmalıyız» başlıklı bir 
yazı yazdığımı hatırlıyorum. Bu ya/ı. 10 nen 
vılmı bir süre önce doldurmuş olan Forum'un 
ilk sayılarından birinde çıkmıştır. 

İngiltere'de bulunduğum bir sırada, ora
daki ilhamlarla kaleme alınmış olan bu yazıda, 
bütün ingiliz basınının, Avam Kamarasının. 
Lortlar Kamarasının sadeee ingiliz ve Yunan 
görüşünden haberdar olduğunu: birçok gazete 
ve dergilerde yunan görüşünü acıklı yan maka
leler, okuyucu mektupları çıktığım; fakat Türk 
görsün ün ingiliz umumi efkârına bir kelimevle 
bile aksetmediğini yahut da eok silik birtakım 
kısa haberlerle aksettirilcbildiğini ifade ettik
ten sonra, 31 Mart 1054 tarihli Manchester 
Guardian'da çıkan bir okuyucu mektubuna da 
atıf yaparak, Kıbrıs dâvasının aslında bir Mc-
galo Idea dâvası olduğuna dikkati çekmiştim. 
Hattâ, yazımdan dört yıl evvel, 1949 yılında 
çıkmış olan bir dergide (AVoodhonse) imzalı bir 
makalede, (Yunanistan'ın büyük fikri) (me-
galo - idea) başlığını taşıyan bir makalede, Yu
nanistan'da büyük Yunanistan fikrinin ölmedi
ğini ve Kıbrıs dâvasının bu açıdan ele alınması 
lâzımgelen bir dâva olduğunun belirtildiğini, 
ifade* etmiştim. Demek ki, Avrupa Konseyi dö
nüşündeki sözlerim, birkaç günlük bir seyaha
tin ilhamiyle söylenmiş değildi. Kıbrıs dâvasın
da Türkiye'nin sesini kuvvetle duyurması lâ-
zımgeldiğini, bu dâvanın büyük bir dâva oldu
ğunu, Bizansı merkez yapmak suretiyle kurul
mak istenen bir büyük Yunanistan dâvası ile 
Kıbrıs işini irtibatlandırma gayretlerini, daha 
on yıl önce ifade etmiştim. Hattâ, tam o sırada 
çıkmış olan, istanbul'un Fethinin 500 neü yıl
dönümü başlıklı bir Yunan eserine de, Kıbrısla 
ilgili yazımda dikkati çekmiştim. Güya ilmî, ta-
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rihî bir inceleme olan bu eserin son faslının 
Megalo - idea başlığını taşıdığını belirterek, 
tehlikeye dikkati çekmiş ve Türk umumi efkârı 
bu tehlike karşısında şahlanmak, Kıbrıs dâva
sına bir büyük millî dâva olarak bakmalıdır, 
diye 10 yıl önce yazmıştım. Yunanlıların Ana
dolu faciası dedikleri, bizim zaviyemizden, ise 
Anadolu zaferi olan İstiklâl Mücadelesi ile gö
müldüğünü sandığımız «Büyük fikrin» hâlâ kur
calanmakta olması karşısında, Türk milletinin 
şahlanması lâzımgeldiğini belirterek, dikkatleri 
uyarmaya çalışmıştım. Demek ki, Sayın De-
miray, bugünkü uyarışımın birkaç günlük bir 
intibaın neticesi değil idi. 

Sayın arkadaşlarım, bu küçük ve zaruri pa
rantezden sonra, tekrar Avrupa Konseyi konu
suna dönerek, belki Kıbrıs'ta alınacak fiilî 
neticeler bakımından büyük amelî sonucu ol-
mıyan, fakat mâna itibariyle önemli olduğunu 
sandığımız Kıbrıs delegasyonunun terekküp tar
zına dair Konseyin, yetkileri İnceleme Komis
yonunun aldığı karara temas etmek isterim. 

Bu komisyonun kararı, bugünkü Kıbrıs Rum 
idarecilerinin tutumunun bir mahkûmiyeti şek
linde tecelli etmiştir. Türk Delegasyonu, Sayın 
Akçal ve Mavitan arkadaşlarımızın iştirakleri 
ile ve Heyeti Umumiyede Sayın Ertuğ'un da 
yapılan ithamlara cevap vermesi ile, tam bir bir
lik halinde, hiç. şüphesiz bütün millî dâvalar 
karşısında olduğu gibi, orada da tam bir birlik 
halinde hareket etmiştir. Toplu olarak tesbit et
tiğimiz bir görüşü, 10 imza ile, bütün delegas
yonumuzun, C. K. M. P. li Y. T. P. li C. H. P. li 
ve A. P. li .bütün arkadaşlarımızın imzası ile 
Başkanlığa sunduk. Bu itirazımız, benim de üye 
olduğum Yetkileri İnceleme Komisyonuna ha
vale edildi. Etraflı bir incelemeyi gerektirdiğine 
hükmedildiği için, birinci günde bütün delegas
yonlar tasdik edildiği halde, Kıbrıs Delegasyo
nunun tasdik edilip edilemiyeceği konusu ertesi 
günkü celseye talik edildi. 

Komisyon, tesadüfen, hakikaten çok değerli 
bâzı hukukçuların da iştirakiyle toplanmıştı. 
Çok kıymetli bir raportör ve başkana sahip bu
lunuyordu. Kıbrıs Anayasasının, bizim dikkate 
arz ettiğimiz maddeleri bir bir incelemek sure
tiyle, vaktinizi almamak için tamamını okumak
tan kaçınacağım, fakat birkaç noktasına temas 
edeceğim çok şayanı dikkat bir karar verdi. 
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Bu kararda, Avrupa Konseyinin insan hak

ları, fert hürriyeti ve her şeyden önce hukuk 
hâkimiyeti prensibine dayandığı belirtiliyor, 
Avrupa Konseyi Statüsünün yalnız başlangıcın
da değil, 3 ncü maddesinde de hukuk hâkimiye
tinin bütün üye devletlerce başlıca bir prensibo-
larak kabul edildiği tesbit ediliyor ve ondan 
sonra şu sual soruluyordu: Kıbrıs Devleti hukuk 
hâkimiyetine riayet etmiş midir? 

Bu soruyu cevaplamak için de Kıbrıs Anaya
sasının hükümleri gözden geçiriliyor ve sırasiyle 
birinci maddesindeki «İki Cemaatin iş birliği 
prensibinin,» 6 ncı maddesindeki «Bir Cemaat 
aleyhine tefrik yapılamaz, ayırıcı muamele uygu
lanamaz'; ne teşriî uzuv, ne idari ve icrai organ 
bir cemaat aleyhine ayırıcı bir işlem yapamaz.» 
yolundaki hükmü tahlil ediliyor ve Kıbrıs dele
gasyonunun seçim tarzının bu hükme aykırı oldu-

! ğu belirtiliyordu. 
I Ayrıca Kıbrıs Anayasasının 62 nci maddesin

de, Kıbrıs Parlâmentosunun yüzde 70 inin Rum, 
yüzde 30 unun Türklerden teşekkül edeceğine 
dair bir hüküm bulunduğu, bunun her türlü ista-

J tistikî verilerden müstakil olarak Kıbrıs Anaya-
I sasında yer aldığı ifade ediliyor. Bunun hemen 

ardından yine aynı Anayasanın 73 ncü maddesin
de yer alan, Parlâmentonun bütün komisyonla-

• rında, daimî, geçici, özel komisyonlarında millet
vekili seçimi nisbetlerine aynen riayet edilmesi 
lâzımgeldiğine dair hüküm hatırlatılıyor ve şu 
sual soruluyordu: 

Avrupa Konseyi delegasyonu doğrudan doğ
ruya bir komisyon değildir, Parlâmentonun bir 
komisyonu değildir. Fakat bu hükme tabi midir? 

Kıbrıs Çalışma Nazırı, Komisyonda izahat ver
meye davet edilen Nazır bu noktaya itiraz etmiş
ti. «Bu bizim bir iç meselemizdir; sözü geçen 
madde yalnız iç hukukumuzdaki Parlâmento ko
misyonlarına uygulanabilir.» demişti. Buna ce-
vabolarak, Komisyon, Avrupa Konseyine gide
cek delegasyonun hukukî statü bakımından Kıbrıs 
Parlâmentosu komisyonlarından daha önemsiz 
olmadığına işaret ediyor ve bütün bu saydığım 
hükümlerin ışığı altında Kıbrıs Anayasasının çe
şitli hükümlerinin açıkça ihlâl edildiğini tesbit 
ettikten sonra, şu kararı veriyordu; Kıbrıs Cum
huriyeti tarafından Avrupa Konseyi Istişari 
Asamblesine temsilci ve yedek temsilci olarak ya
pılan tâyinler, Avrupa Konseyi Statüsünün hü
kümleriyle kabili telif değildir. 
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Bu karar 7 kabul ve 2 çekinser oyla alınmıştı. 

10 ncu delege olan Yunanlı delegenin oy hakkı, 
asıl üye gelmediği ve yerine bir başkası gönderil
diği için, tanınmamıştı. Bu itibarla, hiçbir muha
lif olmadan, yalnız iki müstenkife karşı, bu önem
li karar komisyondan çıktı. 

Bundan sonra Kıbrıs delegasyonunun üç üye
sinin tamamının mı yetkilerinin muteber olmadı
ğı, yoksa sadece ikisinin muteber olup, Türk ol
ması lâzımgeldiği için, üçüncüsünün mü muteber 
olmadığı konusu komisyonda tartışılmıştır. Ve 
ekseriyetle, ikisinin muteber sayılması, üçüncünün 
muteber sayılmaması yolunda bir karar sâdır ol
muştur. Bu noktada şahsan ben, Komisyon Başka
nı ve bir başka komisyon üyesi, üçünün de yetki
lerinin muteber olmıyacağı görüşünü belirtecek 
tarzda oy kullandık. 

Aziz arkadaşlarım, netice itibariyle, heyeti 
umumiyede, bâzı arabuluculuk ve tatlıya bağlama 
gayretlerine rağmen, bizzat Kıbrıs Meclis Başka
nı Klerides, bir Rum delegenin ve bir yedek üye
nin Konseyden çekilmesi lâzımgeldiğini teslime 
mecbur olmuş; Kıbrıs Delegasyonundan üç Ru-
mun yerine ancak iki Rumun tutanaklarının mu
teber sayılmasına karar verilmiştir. 

Bu da gösteriyor ki, Avrupa Konseyi büyük 
icrai kararları almaya yetkili olmasa da, gerek 
Bakanlar Komitesinin, gerek istişari adını taşıyan 
Asamblenin yetkileri çok mahdut olsa da, iyi kul
lanıldığı takdirde, hür dünyaya hitabetmek bakı
mından değeri olan bir forum teşkil eder. Bu ara
da, küçük bir parantez açarak, Meclisimizin bu 
Konseyin komisyon çalışmalarına katılmama yo
lunda ittihaz etmiş olduğu kararı değiştirmesini 
rica edeceğim. Çünkü bu Konseyin Komisyon ça
lışmalarına katılmadan heyeti umumiyede netice 
almaya imkân yoktur. Bütün raporlar komisyon
larda hazırlanır ve müzakere konuları komisyon
larda olgunlaşarak Heyeti Umumiyeye gelir. Bu 
itibarla memleketimizin bu müesseseyi iyi kullan
madığından, Hükümetin ilgisizliğinden bahsedilir
ken, aslında bu konuda başlıca ilgi gevşekliğinin 
bizim tarafımızdan, milletvekilleri tarafından, 
gösterilmiş olduğunu, huzurunuzda bir hakikati 
ifade etmiş olmak için söylemeye mecburum. Ye
ter derecede kıymetlendirmediğimiz doğrudur, fa
kat bu, teşriî uzva terettübeden tarafı ile de böy
ledir ve bilhassa bu tarafiyle böyledir. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra, sözle
rimi bitirmeden önce kısaca Saym Demiray'ın 
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temas ettiği ahali mübadelesi konusuna da dokun
mak isterim. Ahali mübadelesi konusunda Ata
türk'ün «Bu benim hayatımdaki ikinci büyük 
hatam olmuştur.» dediğini ifade buyurdular. Ata
türk bu sözü ne zaman söylemiştir, söylemiş mi
dir? Söylememiş midir? Bilmiyorum. Yalnız aha
li mübadelesinin Türkiye için kurtarıcı olduğuna 
kaaniim. 

Lozan'ın getirmiş olduğu, Anadolu'yu Rum
lardan temizleme mânasmdaki ahali mübadelesi, 
Malazgirt'te kapısını açtığımız Türk Anadolu'nun 
Türklüğünü tescil eden; bu toprakları her türlü 
Elenizm heveslerinden ebediyen kurtaran çok ba
şarılı bir tedbir olmuştur. îlânihaye Anadolu'ya 
Elenizmin göz dikmesi imkânlarını ortadan kaldı
ran isabetli ve uzak görüşlü bir tedbir olmuştur. 
(Ortadan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, ahali mübadelesi 
prensibinin aleyhinde biz Türkiye olarak vaziyet 
alamayız. Çünkü taksim tezini ileri sürdüğümüz 
velya cioğrafi sınırla layrılimuş Federal Devlet 
sistemini ileri isürdüğümlüz zaman, bunun al
tında 'belki bir miktar ahali mübadelesi bulu
nacağını düşünmeye mecburuz. 

Bu itibarla ahali 'mübadelesinin p,sensi!bine 
itiraz edersek ve bunun kötü bir şey olduğu
nu idldia edersek, Türkiye'nin yıllardan beri 
ileri sürdüğü tezleri veya bugün savunmakta 
bulunduğu 'resmî tezi •savummıak kolayılaşmaz, 
güçleşir. 

Bütün bunların yanında bir hakikati daha 
ifade etmek mecburiyetindeyim. Elbette ki ne 
Avrupa Konseyimde alınacak şu veya bu ka
rar, hattâ Blrle'sjmiş Milletler Güvenlik Kuru
lunun alacağı şu veya bu karar ile; masabaşı 
kararları ile Kıbrıs dâvalsının en iyi neticeye 
bağlanmasının kabil olduğuna, bunların kâfi 
geleceğine inammak .mümkün değildir. Adada
ki Türk mukavemetinin devamı, oradaki fiilî 
durum, Türkiye'nin dayamışı, nihai hal çaresi 
üzerinde tefsiri ıolacak faktörler arasında, ka-
naati'imca en önemli, olanıdır. Hükümet elbette 
bunu bilmektedir. Bundan ısionra bu hususu da
ima göz önünde tutacağına şüphem yoktur. 

Dün bu (kürsüden ifade edildiği gibi, Tür
kiye'nin müdahale hakkı devam etmektedir. 
Türkiye anılaşmaların yırtılmasına, tek taraflı 
'ortadan kaldırılmasına razı olmadığımı ifade et-
ımlştir ve bu görüşünde haklıdır. 

— 284 — 



M. Meclisi B : 98 
'Türkiye'nin 1)930 Anlatmasını temdidetme-

ıme kararı Yunanlıların davranışları karşısında 
isabetli 'bir cevap olmuştur. Haıttâ dün burada 
Sayın Erim'in belirttiği gibi, Yunanistan'ın 
sotm tutumu, milletleımrası anla'şımaları açıJkça 
ihlâl edenleri açıktan savunan b'ir vaziyet ta
kınması (karşısında, bu anlaşmanın süresinin 
dolmasını 'beklemeden dahi, anlaşmayı yürür
lükten kaldırmanın, Devletler Hulkukundalki 
mukabele bilmi&il 'esaslarına göre, mümkün 
•olacağını sarılmaktayız. Hükümetin bu konu 
üzerinde dunmasını temenni lederiz, 

Muiht ereni arkadaşlarım, Yunanlılar; Türk -
Yunan dostluğu konusunda ne ekerlerse lonu 
'b'içeeeiklıendir. Rüzgâr ekenin fırtına biçtiği 
tarihte ilk defa .görülmemektedir. Bundan 
sjonra da macera heveslilerinin maceraya atıl
malarını lönliemek kimsenin elimde değildir. 
A'ma, madem heveslilerini hüsrana uğratmanın, 
Türkiye'nin ve insian jhaklarına bağlı devletle
rin kudreti dâhilimde olduğuna kaaniiz. (Bra
vo sesler) . 

Muhteremi arkadaşlarım; Lozan Anlaşılması 
Ege, Akdeniz ve Doğu - Akdemiz bölgesinde 
Türk ve Yunan, halkları arasında bir dikkatli 
muivaaene kurımuştur. Kıbrıs'ın Yunanistan'a 
ilhakı gayretleri veya Kıibrısta, Ruim çoğunlu
ğunun idareye mutlak olarülk hâkim olma gay
retleri, bu muvazeneyi kökünden yıkar. Bu 
•muvazenenin yıkılması ise Türkiye ile Yuna
nistan arasındaki dostluk ve iş/birliği /bağları
nın tamamlyle kopmasından ibaret kalmam. 
Türk ve Yunan (münasebetlerinin temelinden 
ve Yunanistan'ı ya'krndan ilgilendiren birçok 
hükümleriyle taımamen ıgözden geçirilmıesini za
ruri îkılar. 

Yunanistan'ı tendideden tehlikelere karşı 
kamşu ülkeyi anealk sağlam bir Türk dostluğu
nun koruiyabileoeğini hilen insanlar, Yunanis
tan'da da ıaz değildir. Bunu bize açıkça ifade 
eden, hükümetlerinin son tutumu karşısında 
endişelerini belirtenler de .olmuştur. O halde 
seçim zamanı yaptığı hararetli vaadlerden hız 
lalan ve bu hızla Türk - Yunan dostluğunu da, 
NATO nun Doğu kanadını da tahripten çekin-
miyen Papaanldera'ya karşı kendi vatandaşla-
rınm, akıl ve iz'an sa'hibi vatandaşlarnnıını aya
ğa kalkım'alarını ve herkesten önce Yunanis
tan'ı) tefodideden bu davranışlar karşısında, oma 
dur deımeseni 'bilmelerini temenni ediyoruz. 
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Yıkmak kolaydır, faika t yrkılanm yerine 

Yunanistan için yeter güvenlik sağlıyacak 
olan yeni tedbirleri bulmanın o kadar kolay 
olmadığını, komşularımız inşallalh kısa zaman
da idraik edeceklerdir. 

Türîk Milleti dış tehlikeler karşısında ve 
millî dâvalar uğrunda daima, tek bir vücut .ha
linde 'birleşmesini bilmiştir. En ağır şartlar 
içlinde dahi şahlanmasını bilmiştir. 

Türk Milleti, isimdik! gibi güçlü olduğu de
ğil, uzun süren har'blerden bîtap düştüğü gün
lerde daibi, bütün bir Batı âleminin manen ve 
ıimaddeten destekler görümdüğüYumanistan kar
şısında, 'Sakarya'ları ve Dumlupınar'ları ya
ratın asını Ibilımiştir. 

Ağırbaşlılığımızın, bir zaıf eseri olmadığı
nı, akıl ve basiretin eseri olduğunu dost ve 
düşman 'bilmelidir. Bunu bilmiyenler de elbette 
öğreneceklerdir. (Bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, biraz da Hür Dünyaya 
(hitafcederek, bâzı 'gerçekleri hatırlatmakta, bir 
kere dalha hatırlatmakta' fayda 'olduğunu zenne-
diyorunı. 

Hür Dünya, Devletler Hukukunun en Ibasit 
ve toaşta gelen kuralı olan «Paeta Sunt 'Ser-
vanda» yani «Ahde vefa» prensibinin çiğnenme
sine göz yamamaz. 

Hür Dünya, kendisinin kuvvet kaynağmı 
teşkil leden 'bütün insan 'haklarının, 'bütün hu
kuk; prensiplerinin birer 'birer çiğnenmesi kar
şısında sustaalk 'gafletini (gösteremez. Haklıdan 
yama açıkça vaziyet alim ak yerine, kimseyi hoş
nut etmesi mümkün lolmryan, fakat hoşnut 
öderiz zannettikleri taraf da dâhil lolm.ak üze
re, herkesi 'kıracağı ımulhaldkaık ibultınan foir 
idarei maslahat ve 'taviz politikasına gidemez. 

Böylesine taviz ve idarei maslahat politika
larının milletlerarası münasebetlerde ne valhîm 
te'hlikeler yarattığını, dünyayı nasıl 'kana. ve 
ateşe 'boğduğunu, yaşlı dünyamız çdk ya'kın 
tarihlerde tecrübe etımişjtir. Bir defa dalha tec
rübe etmeye ihtiyacı yoktur. 

Hür Dünya, dinî taassup veya 'arazi geniş
letme gayretleri uğruna cinayetler işlenm'esini, 
Yirminci Yüzyılın ortasında cinayetler işlen
mesini soğukkanlı 'bir ilgisizlikle takiıbedemeız. 

Prensipler ya vardır, ya yoktur, insan Iha'kla-
rına saygı duygusu ya vardır, ya yoktur. Kıbrıs 
Türkünün kanı, dün burada Sayın Erim'in 
söylediği gibi, Kıbrıs'taki yaşlı, masum ima-
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rain kanı, Devlet güvenliği aleyhinde çalıştığı 
için hudut dışına çıkarılan iki rahibin eülbibe-
sinden daha az değerli değildir. (Bravo sesle
ri, -al'kışlar) 

Batı alemindeki Ibü'tün iz'an sahiplerinin, 
tehlikelere işaret eden Lüksemhurg delegesi 
gibi, Ortaçağ taassubunun ar'kaısına sığınarak 
insan hatlarının çiğnenmesine gaz yummak 
yerine, Hür Dünyanın kuvvetini teşkil eden 
temel prensiplerden yana vaziyet alacaklarına 
güvenimizi hâlâ kaybetmiş değiliz. 

Hür Dünya vazifesini yapmalıdır ve bilme
lidir ki, Türk Milleti Kıbrıs'ta en güç şartlar 
içinde va'tian toprağını koruma vazifesini ya
pan Türklere karşı kendi vazifesini ımultlalka 
yapacalktır. Saygılarımla. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Akay. 
AHMET NÎHAT AKAY (Çanakkale) — 

Yüksek Meclisin kararma uyarak mümkün oldu
ğu kadar bâzı kısımları atlayıp maruzatımı on 
dakikaya sığdırmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; Türklere karşı gi
rişilmiş sistemli imha hareketi Türk dünyasın
da bir gün bile durmamıştır. Bugün de onun 
hedefi Kıbrıs Türk'ü olmuştur. Asyada Bal
kanlarda tehcir edilen, katledilen, milyonlarca 
Türk'ün kaderine ise, Kerkük sokaklarında sü
rüklenen biçarenin derdi ne ise Kıbrıs .Türk'
ünün kaderi de odur. Zaman, zaman gösterilen 
dostlukların sahtelikleri ise en küçük sebep
lerle meydana çıkmakta gecikmemekte ve fa
kat ne hazindir ki, bütün bunlara rağmen Türk 
dış siyaseti bu sahte dostların politikalarının 
dümen suyundan ayrılmamaktadır. Adımı bir 
de millî sıfatı takılan bu siyasetin takibi ger
çek dost olacak milletlerin kaybına yol açmak
tadır. Türk Devlet radyolarının Cezayir vatan
perverlerini âsiler diye tavsifinin Şarkın mazlum 

•millet1 erinde Türk umumi efkârında ne derin 
menfi akisler meydana getirdiği hâlâ unutul-
•mamntır. Büyük Türk - Yunan dostluğu ede
biyatına en çok alkış tutan ve inanan biz olduk. 
Büyük Türk - Yunan dostu olarak tanıtılmak 
istenen Venizelos'u, bütün yunanlı1 arın müşte
rek tarafiyle görüp değerlendiremedik. Lozan'
da şunları söyliyen işte o büyük Türk dostu 
Venizelos'tu : 

«Anadolu Balkan Yarımadasından biraz da
ha büyüktür. Niçin Balkan yarımadasında 
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bir çok devletler kuru1 abiliyor da, Anadolr.da 
üç devlet mümkün görülmüyor. Doğuda bir Er
meni devleti, Batıda bir Yunan devleti, geri ka
lan yerlerde de bir Türk Devleti.» 

Yunan ruhu daima Megalo - Idea ile beslen
miş döküldükleri denizin mavi hayalinin coş
kunluğu içinde bir defa daha Akdenizin bir > 
başka tarafında denize dökülecek hale gelmiş
tir. Lozan'da muzaffer bir milletin temsilcileri 
olduğumuz halde verdiğimiz tavizler yetmiyor
muş gibi bir de âdeta bir nevi yeni kapitülâs
yonları, Yunan uyruklulara tanımış olduk. Kıb
rıs buhranının ortaya çıkardığı bir çok hakikat
leri gördükten ve değerlendirdikten sonra te
menni edelim ki, Türk dış politikası artık bü
yük dostların bir peyk politikası olmaktan çıkT"^ 
sın ve gerçek mânasiyle bir millî politika haline 
gelsin. 

Muhterem arkadaşlar; biz bu genel görüşme
de Türk - Yunan münasebetlerine sadece bir 
zaviyeden bakmak istiyoruz. Helenizmin sem
bolü Yunan millî şuurunu besliyen Ayasofya 
ve onu uzaktan seyreden, isa'dan çok Heleniz
min havasiyle dolu Fener Patrikhanesi bu za
viyeden görülen ilk noktalardır. Binaenaleyh, 
Türk - Yunan münasebetlerine biz de bu nok
tadan başlamak istiyoruz. 

«Ben bir fikri ve gayeyi temsil ediyorum. 
işte maddi aczime rağmen bana büyük ve ni
hayetsiz bir kudret veren de bu fikirdir. Bu 
fikri ergeç emrivaki denilen vahşete galebe ede
cektir. Mânevi kuvvetler mağlubedilmezler. 
Bu fikre hiçbir şey karşı gelemez, Bu fikir 
zihayattır. Bizü dört asırdan beri vikaye eden de 
odur. Bizim kurtulmamızı müjdeliyecek olan ya
kın fecrin ilk parlayışını ölmeden görocek olur
sam kendimi bahtiyar sanırım.» Bu sözleri Ru-
meliyi kaybetmenin verdiği derin bir acı içinde 
bulunduğumuz sırada 1912 Kânunuevvel tarihli' 
(Figaro) Gazetesinin İstanbul muhabirine söy-
liyen ramların en meşhur patriklerinden üçüncü 
Yoahim'di. 

Ve ona bu sözleri söyleme imkânını veren 
1453 ün Fatihi idi. patriki mükellef bir ziyafete 
davet ile mutantan bir surette kabul eden ve 
ayrılırken eline kıymettar bir âsa vererek:» 
Patrik olunuz, Cenabı Hak sizi muhafaza etsin. 
Her vakit meveddetimden istifade edebilirsiniz. 
Her hususta eslâfmızm hukuk ve imtiyazatına 
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malik olunuz.» diyen Fatih'in, o büyük insani 
müsamahası dörtyüz elli sene sonra bu sözleri 
söyletiyordu. «Kimse patrik'e tahaküüm etme
sin, kim olursa olsun hiçbir kimse .kendisine 
ilişmesin, kendisi ve maiyetinde bulunan büyük 
papalar her türlü umumi hizmetlerden müebbe-
den muaf olsun.» Diyen Fatih'in imparatorlu
ğunda daha bu sözler söylenirken en büyük teh
like doğuyor, bir fesat ocağı kurulmuş oluyor
du. 

(Türkiye ve Tanzimat) müellifi An yel Hankt 
«Rum patrikhanesi fatihten sonra nail olduğu 
hukuk sayesinde hakikaten Hükümet içinde 
Hükümet idi» der ki, gerçeğin hem de bu ya
bancı tarafından tam bir ifadesidir. 

Lozan'da yine eski çerçevesine saklanmasına 
rağmen, bizim gafletimiz neticesi tekrar İm
paratorluk devrindeki haline gelmiş olduğunu 
ileride göreceğiz. Patrikhanenin asıl !büyük iha
neti 1 nci Dünya Harbiyle başlar. Bu hakikati 
Venizelos'un ağzından dinlemek daha kati bir 
kanaat verecektir. 

Venizelos şöyle diyor : 
«Bana verilen ve daha sonra da Ibâzı tecel-

liyatı ile hakikate tamamen intibak ettiği de 
tesbit edilmiş olan teminata göre ınıemaliki Os
maniye'de mevcut ve rumlarm meskûn bulun
duğu bilcümle küçük, büyük şehir ve kasabalar
daki kiliseler ve Rum mektepleri tamamen bi
rer silâh deposu haline ifrağ edilmişlerdir. Bu 
netice için o mahalde yaşıyan ramlar büyük bir 
basiret ve cesaret göstermişler ve Türklerin 
mabetlere ve mahallî mekteplere karşı olan 
hürmetlerinden istifade etmişlerdi, izmir'in 
işgaline tekaddüm eden günlerde İstanbul'daki 
Fener Patrikhanesinden bir heyet gelerek beni 
gördü. Karadeniz sahillerinde müstakil 'bir Rum 
Devleti kurmak için derhal faaliyete geçmek 
kararında bulunduklarını, milis alaylarını hare
kete geçirmek için sadece Yunan zabitlerini bek
lemekte olduklarını 'bana iblâğ etti. Heyetin. 
saihiboldukları serveti öğrenince miktarı beni 
hayrette bıraktı. Kendilerinin sahibolduğu al
tının mevcudu o anda Yunan Hükümetinin sa-
hibolduğu altın yekûnundan fazla idi.» 

1919 da Patrikhane kapısına çifte kartallı 
Bizans bayrağını asıyor, birçok cemiyetler ku
rarak büyük Yunanistan hayali içinde faaliyete 
geçiyor. Rum Pontus Devletinin haritasını bas 
tırıp Anadolu'ya dağıtıyor. Yetiştirdiği papaz-

6.5.1964 O : 1 
larla isyanı sabotaj hareketlerine girişmek için 
tertipler alıyordu. 

Bütün bunları göz önüne alan Türkiye Rum 
Patirkhanesinin Türkiye'den çıkarılması için 
Lozan'da haklı ve ısrarlı talepte bulundu. Bu 
hususu daha iyi ortaya koyabilmek için Lozan 
zabıtlarından bâzı kısımları nakletmek istiyo
ruz. «Türkiye Heyeti murahassası tali komis
yonda patrikin bu salâhiyetleri ahiren siyasi ga
yeleri için istimal ettiğini iddia etti. Hattâ pat
rikhanenin siyasi bir merkezi tahrikat olduğu 
iddiasında bile bulundu.» Türk Heyetinin bu 
görüş ve talebinde ilk önce ve şiddetli İngiltere 
muhalefet etti ve «patrikhanenin İstanbul'dan çı
karılmasının yalnız Ortodoksların değil, fakat bil
cümle Hıristiyan âleminin hissiyatı diniyesine 
hakaret addedileceğini» iddia etti. Fransa ve 
Amerika da bu görüşe katıldı. 

«Türkiye noktai nazarını muhafaza etti. Ve 
halifenin hukukî cismaniyesini lâğveden Türki
ye Hükümetinin Rum Patrikhanesini İstanbul'
dan tob'ide ka'tî surette karar verdiğimi beyan et
ti.» 

BAŞKAX — Sayın Akay, bir dakikanız kal
dı. 

NİHAD AKAY (Devamla) — Arzu edilmi
yorsa atlıyayım efendim. (Devam, devam ses
leri) 

Kğer müsamaha ederseniz ve mevzuun cazip 
bir tarafı varsa devam edeyim. 

' BAŞKAN — Konuşmanın devamı hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendini. 
NİHAT) AKAY (Devamla) — Teşekkür ede

rim efendim. 
«İstanbul'daki Rum ahalinin kalmasını an

cak hu şartla kabul edeceğini aksi takdirde is
tanbul Rumlarının da çıkarılmasını istiyeceğini 
kezalik Patrikhane meselesi halledilmezse tali 
komisyonun tetkikine mevdu bulunan bilcümle 
mesaili sairenin halli hususunda teklif olunan 
tarzı tesviyeler hakkında vâki olan muvafaka
tini geri alacağını da ilâve etti. Türkiye'nin bu 
sert ve açık ifadesine rağmen karşı taraf görüş
lerinden katiyen inhiraf etmediler. 

Lord Grürzon dermeyan ettiği teklifin mesele
nin en iyi sureti halli olduğu fikrindedir. Patri
kin İstanbul'da ikamete devamla beraber munha-
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sıran dinî bir müessese şekline girmesi lâzımgel-
diğini düveli müttefikanm tasdik ettiklerini be
yan etmek arzusundadır.» Venizelos, Türkiye Hü
kümetinin Patrikhaneyi ipka etmesini fakat Lord 
Gürzon'un teklifi veçhile yalnız ruhani ve rulıba-
nî salâhiyetlerini icra ederek Patrikhaneyi ipka 
etmeyi kabul etmesini bu esas dâhilinde» talebet-
ti. Uzun ve sert münakaşa ve müzakerelerden 
sonra : 

«ismet Paşa Patrikhane meselesine müteallik 
hususta Yunan heyeti murâhassalarınm, Patrik
hanenin siyasi ve idari mahiyette olan umur ile 
iştigal etmiyeceği ve münhasıran mesaili dinij'e 
dairesi dâhilinde kalacağı hakkında konferans 
huzurunda vâki olan beyanatı senet ittihaz eyledi 
ve teklifinden sarfı nazar eyledi.» 

Ama görülüyor ki Lozan'ın hemen arkasın
dan, Fener Patrikhanesi bu çerçevenin dışına 
çıkmış ve yine siyasi Yunanî faaliyetine girmiş
tir. 

Bugün gizli ve plânlı faaliyetin esasını, Tür
kiye'de Hıristiyanlığı ve Bizansı diriltmek için 
Rum Milliyetçiliğine ehemmiyet vermek teşkil 
etmiştir. Bunun için bilhassa mekteplerde sıkı 
bir münasebet kurulmuş, müdür öğretmen tâ
yinlerinde söz sahibi olmanın çareleri aranmış, 
öğretmenlerle toplantılar tertip edilerek direk
tifler verilmiştir. Azınlık okullarındaki Türk 
Müdür muavinlerinin yine bu yoldan gelen taz
yikle kaldırılmasına muvafakat edilmesi havsa
lanın alacağı husus değildir. Yukarıda işaret et
tiğimiz dostluk yüzündendir ki, istanbul'un 500 
ncü Fetih şenliklerinin bilhassa sönük geçmesi 
de temin edilebilmiştir. 

Bu dostluk öyle ibret verici levhalar çizmiş
tir ki, bugün hatırlanması bile insanı ürpert-
mektedir. istanbul'da öyle idareciler biliriz ki, 
camiye sadece bir turist gibi girdikleri halde, 
Patrikhanede yapılan büyük âyinlere hususi da
vetli olarak iştirak etmişler, bu uhrevî havanın 
coşkunluğu içinde Fener Patrikhanesine yeni 
haklar temin etmiye çalışmışlardır. 

Lozan'da münhasıran ruhanî bir makam ola
rak kalacağı hususunda karar verilen Patrikha
ne Bizans teşkilâtını aynen muhafaza etmekle 
Lozan'ı tanımadığını hemen göstermiştir. Bugün 
Konya'da tek bir Rum yoktur, iznik de öyledir. 
Fakat Fener Patrikhanesinin teşkilâtında Bi-
zansa muvazi olarak bir Konya, bir iznik V.s. 
metropolidi hâlâ mevcuttur. Âyinlerde Hıristi-
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yanlık Bizans ruhu ile birleşmiştir. Papazlar, 
metropolitler yakalan Bizasn armaları ile süslü 
cübbeler giyerler Patrik Bizans devri asasını 
kull anır. Patrikhane bu havanın dağıldığı siyasi 
bir merkez halindedir. Nitekim Zografyon Rum 
lisesinde Rumca basılmış bir beyanname ele geç
miş ve bu hal patrikhane ile Rum mektepleri 
arasındaki münasebetin işbirliğinin düşündürü
cü vesikası olmuştur. 

«Bulunduğumuz şartlar sizi birçok müşkül
lerle karşılaştırabilir. Fakat ecdadıdımızm bize 
vermiş olduğu terbiye ve fikir, ruhlarımızda da
ima yaşamaktadır ve yaşıyacaktır. Elen milleti
nin kanında bu fikir daimi olarak cevelan etmek
tedir Zorlukları yenerek hedeflerinize ulaşacak
sınız. Size bu sahada muvaffakiyetler temenni 
ederim. Belki birtakım karşılıklara uğrıyacaksı-
nız. Fakat ceddinizin size vasiyetlerini unutma
yınız.» Bu vasiyet Yunan megalo idea'smdan 
başka bir şey değildir. 

Patrikhanenin istanbul'da Sultanahmet'te 
yeni bir patrikhane binası inşası için teşebbüse 
geçtiği ve hattâ ileride müstakil bir devlet hali
ne gelmeyi istediği o tarihlerde istanbul'da her
kesin duyduğu bir söylenti idi. Nitekim 1955 ta
rihinde bu söylenti bir gazeteye de şöylece ak
setmişti. 

«Fener Patrikhanesinin Vatikan gibi bağım
sız bir Devlet haline getirilmesi için Yunanis
tan'da yapılan teşebbüslerin memleketimizde 
uyandırdığı tepki devam etmektedir. Türk Ceza 
Kanunun herhangi bir şahsın Türkiye'de Cum
huriyet rejimine ve memleketin toprak bütün
lüğüyle Devletin hükümranlık haklarına karşı 
harekete geçmesini ve Türkiye sınırları içinde 
ayrı bir Devlet kurmaya kalkışmasını suç say
dığı Ve çok ağır cezalarla müeyyidelendirdiği 
için bizzat Atenagoras, ne de patrikhaneye men
sup bir başka şahıs memleketimizde oturup, öte 
yandan Fener'in bağımsız bir Devlet haline gel
mesini açıkça is'tiyememektedir. Fakat gerek 
patrikhane ile ilgisi olan çevreler, gerek Atina'
nın hareket tarzını takibedenler Athinariki Ga
zetesinin neşriyatını durup dururken muharri
rin kafasından çıkmadığını ileri sürmekte itti
fak halindedirler. Sultanahmet civarında ve 
Ayasofya'ya yakın bir mahalde kuııılması arzu 
edilen Fener din devletinin arazisinin asgari üç 
kilometre kare olması istenmektedir. Böyle bir 
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Devletin dış. iç, maliye bakanlıkları bir miktar j 
polis ve gösteri askeri bulunacağı gibi, Bizans 
kartallı bir bayrağı ve vatandaşları da mevcu-
dolacaktır.» 

Almanya'da yayınlanan Logos mecmuası da 
aynı mevzuda şunları yazıyordu: 

«Preteston ve Formason beynelmilelci çevre
ler İstanbul'da Vatikan Devletine benzer bir Bi
zans Devletinin kurulmasını müzakere etmekte
dirler.» 

Bu haber ve söylentiler karşısında patrikha
ne Hep susuyor, ortaya çıkıp katı dille bunları 
yalanlamyı düşünmüyordu. Ve biz patrikhane
nin nasıl bir faaliyet içinde olduğunu öğrenebil
mek için daha 8 - 9 sene geçmesini, Kıbrıs'ta yüz
lerce Türk'ün kanının dökülmesini bekliyecek 
ve ancak ondan sonra hâbı gafletten uyanacak, 
Rum mekteplerinde Aynoroz filminin oynatıl
makta olduğunu görecek, patrik vekilini hudut 
dışı edeceğiz. 

Sultan Mahmut'un emriyle asılan âsi patri-
kin asıldığı patrikhane kapısını bugüne kadar 
açmıyan Fener'in gözü daima "Ayasofya'dadır. 
Akrapolis gazetesinde «Dostluğumuzun esaslaş-
tırılmasmı istiyoruz. Ayasofya'nm Elen kilisesi
ne iadesi, vukubulan büyük inkılâbın en parlak 
tezahürü olacaktır» diye ortaya atılan aslında 
Rum Patrikhanesinin söylettiği sözlerdir. 

Burada şunu ısrarla ifade edelim ki Ayasof- • 
ya'ya çanı hiçbir kuvvet asamıyacaktır. Ayasof-
ya çanı değil, mahzun minarelerinden müezzini
ni bekliyor. Kapıları ardına kadar açılmış, fet
hin 511 nci senei devriyesinde Cuma namazı ce
maatini bekliyor. 

Time ve Fortune dergilerin yazarlarından 
Rota "Wirterrol, Kıbrıs meselesinin dahi İstan
bul Rum Patrikhanesinin, hususiyle Patrik Ate-
negoras'm hazırladığını şöyle ifade etmektedir : 

«Böyle siyasi bir işin bu din adamının siyah 
mantosu altında idare edildiği nereden bilinsin. 
önce Kıbrıs Rumlarını, sonra Yunan halkını 
Türkiye ve İngiltere aleyhine tahrik eden kim
se, aslında ruhani bir vazife ile mükellef bulu
nan Atenagoras'tır. Onu yakından tanıyanlar 
bilirler ki, o din adamından ziyade siyaset ada
mıdır. Kiliseyi, ruhani vazifesini düşünmez, si-
sayetle meşgul olur. O Amerika'da bulunduğu 
zamanlarda da öyleydi. Onunla birlikte çalışan 
din adamları Ortodoks kilisesine bağlı oldukla- I 

rından Patrik Atenagoras'tan emir alırlar ve 
onun emrinin dışına çıkamazlar.» 

İşte Lozan'da münhasıran dinî bir müessese 
olarak kalacağı kabul edilen Fener Patrikhanesi 
ve onun patriki budur. Yunan milliyetçiliğini 
Türk İstanbul'da telkin ve tamim etmeye çalışan 
odur. Manastır'da'ki kilisedeki papazdan öğret
mene kadar cemaat ve topluluk karşısına çıkan 
herkes Patrikhanenin plânlanmış bir faaliyeti 
içindedir. Rum azınlık okulları direktifleri Pat
rikhaneden alır ve onun birer ileri karakolu gi
bi vazife görürler. Helenizm İsa'nın İncilinden 
önce Rum gençlerinin ruhlarında akisler yapar. 
Bugüne kadar bunların misalleri çok görülmüş
tür. Ama biz büyük Türk - Yunan dostluğu re
haveti içinde oralı olmamışızdır. 

Hıristiyanlıkla beslenen ve desteklenen aşırı 
Yunan milliyetçiliğinin Türkiye içindeki bu ge
lişmesini görmeyiz de, bir şehircilik mütehassısı 
yabancı mimarın sadece Binzas'ı ortaya çıkar
mak için Türk ve müslüman İstanbul'u öldürme
sine aldırış etmeyiz de kendi milliyetçiliğimizi 
bayram nutuklarında telin ve takbih ederiz. 

Türkiye'de geniş bir ekalliyet ırkçılığı mev
cutken Türkçülerimizi ırkçılar diye teşhire çalı
şırız. Lâik Türkiye Cumhuriyetinde dinî hürri
yetin kemaline sahip ekalliyetin karşısında müs
lüman Türk'ün dinî duygulariyle istihza eden 
yayınlar yapar, gericilik adı altında aydınlık 
kalpleri karartmaya çalışırız. Lozan'da verdik
lerimiz yetmiyormuş gibi daha da ileri gider, so
nunda «Aman ben ne yaptım» diye hayıflanırız. 

«Bizim için bir Kıbrıs dâvası yoktur.» diye 
ilk beyanatımızı verir sonra karşınızda eli kanlı, 
cübbesi kanlı bir papaz görünce uyanırız. 

«Ey Türk titre ve kendine dön» sözü asıl 
bugün söylenecek değer ve mânadadır. Hürmet
lerimle efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —. Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) —• Sayın Başkan, kıymetli Milletvekille
ri, evvelâ yalnız Türkiye'yi değil Dünya efkârı
nı yakından ilgilendiren mühim bir meseleyi 
Yüce Heyetiniz huzuruna getirmeye vesile olan 
önerge sahibi kıymetli arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. 

Şimdiye kadar Hükümetin Kıbrıs meselesin
de Türk Milletinin yüzünü ağartacak, şeref ve 
haysiyetini kurtaracak şekilde bir netice alması
nı sükûnla ve büyük bir ümitle bekledik. 
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Bekledik ama maalesef bu bekleyiş sürür ve 

sevinç yerine üzüntü ve hüsranla gelişmekte ve 
devam etmektedir. 

Acaba neden bu mühim dâvanın neticesi se
vinç değil de üzüntü ve hüsrana inkılâbetmiş-
tir ve etmektedir? 

işte ben kendi görüşüme göre bu netice ve 
sebebin üzerinde kısaca duracağım. 

Türk Devleti bu zamana kadar Türk - Yu
nan münasebetleri ve Kıbrıs politikası konusu 
ve dâvasında basiretli ve isabetli bir politika ta-
kibetmiş midir? 

Bu sorunun kavramını gerçekçi ve samimî 
bir görüşle inceliyelim. 

Bir Devletin daima iki politikası olması lâ
zımdır. Bunlardan birisi ana politikadır, hiçbir 
zaman değişmiyen politikadır. Bu politika değiş
mez. Çünkü bu, Devletin millî tarihinden, millî 
ülkülerinden ve jeopolitik durumundan doğan 
politikadır. Günlük olaylar bu politikaya etki 
yapamaz ve yapmamalıdır. 

Ana politika, realitelerin zoru ile çizilmiş ve 
bizzat realite olan bir politikadır. Meselâ bir 
devletin açık denizlere çıkmak istemesi, buna 
engel olan diğer devletleri bertaraf etmek ihti
yacı duyması gibi. 

Ana politika, sadece ilgili devletin yüksek 
devlet adanılan tarafından bilinen teferruatlı 
bir plân halinde tesbit edilmiş olmalıdır. 

Ana politika ve ana dâvanın yanısıra bir de 
günlük olaylar ve durumlara göre takibedilen 
(hizmet politikası veya günlük politika) vardır, 

Değişen hallere ve şartlara göre günlük poli
tika, ana politikadan ayrılmış gibi görünebilir. 
Fakat aslında vazifesi ana politikanın tahakku
ku için gerekli zamanı kazandırmak, uygun ve 
elverişli şartları yaratmaktır. Bir vazifesi de ana 
politikayı gizlemek ve onun kolayca ve en kısa 
zamanda tahakkukuna hizmet etmektir. 

Bunun için, hizmet politikası adı da verilebi
lir. 

Hizmet politikası rengini ve şeklini, ana poli
tikanın direktiflerinden alır. 

Bir Devlet ana politikasından asla vazgeç
mez ve geçemez. 

Yunanlıların Bizans İmparatorluğunu ihya, 
Megalo ideası gibi.. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim ise, üzülerek 
söylemek lâzımdır ki, plânlı bir ana politikamız 
Âe bir de hizmet politikamız olmamıştır. Bu yüz-
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den günlük tesirler bizi pusulasız gemi gibi olay
ların elinde oyuncak etmiş ve Devletçe büyük 
zararlara uğramaklığımıza sebebolmuştur. 

Yunanlıların istiklâl aldıkları ilk günlerden 
beri takibetmiş oldukları ana politika asla de
ğişmemiştir. Hizmet politikaları ise, günün icap
larına göre bir maske olarak, ana politikayı ba
şarıya ulaştırma aracı olarak kullanılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; Yunan ana politi
kasının esasları daima şu olmuştur : 

1. — (Megalo idea) yi tahakkuk ettirmek, 
yani istanbul ve Batı Anadolu'yu ele geçirerek 
büyük Yunanistanı kurmak. 

2. — Doğu Akdeniz ve Ege Denizinde büyük 
Devletler dışındaki Devletlerden üstün deniz 
kuvvetleri bulundurmak. 

Bilhassa daima Türkiye'den üstün bir do
nanmaya sahip olmak. 

3. — (Megalo idea) yi tahakkuk ettirmede 
yardımcı ve destek olmak üzere patrikhaneyi ve 
istanbul Rumlarını yerlerinde muhafaza etmek 
ve ayakta tutmak, 

4. — Ayasofya'yı tekrar kiliseye çevirmek ve 
çan takmak. 

5. — Anadolu'da tekrar Ortodoksluğu hâkim 
kılmak. 

6. — Denizcilikte üstün olmak ve Türkiye'
nin denizciliğini baltalamak ve zafiyete uğrat
mak. 

Muhterem arkadaşlarım; Yunanlıların istik
lâl mücadeleleri Yunan kilisesi tarafından ve di
ğer Hıristiyan Devletlerin dinî tahrikleri ile bes
lenerek- ortaya çıkarılmış bir mücadeledir. 

Bütün hayatı boyunca, Yunan Devletinin po
litikasına daima kilise hükmetmiş ve bugün de 
yine Yunan Ortodoks kilisesi hükmetmektedir. 
Yunan papazları, din ile politikayı daima bera
ber yürürtmektedirler. Tarih boyunca Yunan 
siyasi hareketlerinin başında papazlar bulun
muştur. Bugün de Kıbrıs'ta Makarios baş rolü 
oynadığı gibi Yunanistan'da da Atina metropo
liti, Türk düşmanlığı politikasını fiilen yürüt
mekte ve idare etmektedir. 

Yunan okul kitapları, Türk düşmanlığı tel
kin eden ve Bizans Iparatorluğunu yeniden kur
mayı hedef tutan yazılarla dolu bulunmaktadır. 

Enosis edebiyatı ise daima gayet pervasız bir 
şekilde yapılmış ve yapılmaktadır. 
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Buna karşılık Türkiye Devleti büyük bir gaf

let göstermiştir. Ve sahte dostluk sözlerini ciddî 
sanarak tedbir almakta kusur etmiştir. Bu söz
lerim yalnız bugünkü iktidara ait değildir. Bu
gün değil iktidar, ana muhalefet partisi dahi bu 
korkunç gerçekleri bir tarafa iterek sırf Hükü
meti tenkidetmek ve bilemediğim birtakım mü
lâhazaların tesiri altında Kıbrıs'ta oluk gibi 
Türk ve Müslüman kanı akarken, Türk gençli
ğinin millî öfke neticesi Rumlara attığı küçük 
ve asil fiskeleri hoş görmemektedir. Bunu tees
süf ve teessürle karşıladım. 

Bu konuda geçmiş Hükümetlerin de büyük 
hataları olmuştur. Bütün vebali bugünkü Hükü
metin üzerine yüklemek doğru değildir. 1953 yı
lında Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin, si
lâhlı kuvvetlerimize yayınladığı bir emirname 
ile askerlik ders kitaplarından, Balkan Savaşı 
ve İstiklâl Savaşımıza ait bahislerde geçen Yu
nan kelimelerinin silinmesi ve yerine düşman 
kelimesinin yazılması istenmiştir. 

Böylece- Yunan dostluğunun Türk askerleri
nin kalplerine kadar yerleşmesi istenmiştir. Gi
rit adasında Yunanlılar tarafından işlenilmiş 
olan fecî cinayetler bilinirken; Kıbrıs'ta gizli ve 
aşikâr hazırlıklar senelerden beri devam eder
ken, Batı Trakya'da bulunan Türk çoğunluğu 
Lozan Anlaşmaları hiçe sayılarak çeşitli entri
kalarla azınlığa indirilirken, Türkiye neden gö
zünü açmadı ? 

Kıbrıs'ta günün birinde bugünkü olayların 
meydana geleceğini dört sene önce, üç sene ve
ya iki sene önce Hükümet sezemedi mi? Düşü
nemedi mi? Bu kadar kısa mesafeleri bile gör
mekten âciz olan bir Hükümet, Devleti nasıl se
lâmete götürebilir? 

Rumların ve Yunan Hükümetinin bugünkü 
tutuma gideceği belli olduğuna göre, Hükümet 
bunları karşılamak üzere ne gibi plân yapmış ve 
tedbirler almıştır? 

Genelkurmay Başkanına ne gibi direktifler 
vermiştir? Edindiğim bilgiye göre bugün Kıb
rıs'ta Yunanistan'dan sevk edilmiş 12 bin kişilik 
bir gönüllü gerilla kuvveti bulunduğu gibi, ay
rıca Yunanistan'ın yardımı ile yerli Rumlardan 
kurulmuş 42 bin kişilik bir kuvvet bulunmak
tadır. Bunlara 950 mevcutlu Yunan alayını da 
ilâve edersek 50 - 55 bin kişilik bir kuvvet Kıb
rıs'ta savaş halindedir. Bu kuvvetlerin başına 
Yunan Hükümeti evvelce Arnavutluk savaşla-
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rmda temayüz etmiş bulunan korgeneral rütbe
sinde (Karayanis) adında seçkin bir kumandan 
yollamıştır. Oradaki harekâtı bu general idare 
etmektedir. Yani hergün öldürülen Türkler bu 
generalin plânı ve emirleri gereğince öldürül
mektedir. Buna karşılık Türk Hükümeti ne yap
mıştır? 

Ne gibi tedbirler almıştır? Benim verdiğim 
bu bilgiye sahip midir? Bunu biliyorsa bu ka
dar büyük bir kuvvetin Kıbrıs'ta yığılmasına, 
silâhlanıp teşkilâtlanmasına nasıl göz yummuş, 
niçin kayıtsız kalmıştır? 

Hükümetin Kıbrıs meselesindeki tutumu hiç
bir zaman mâkul ve mazur görülemez ve göste
rilemez... 

Arkadaşlarım, ilk günlerde gazetelerin Baş
bakana hitaben sordukları (Paşam çizmeyi çe
kecek misiniz?) sorusuna Başbakanın verdiği 
«Çizmem yok ama aklım var» cevabı maalesef 
çok ihtiyatsız ve çok hatalı bir söz olmuştur. 
Bunu öğrenen Yunan Devlet adamları, Türk 
Hükümet Başbakanının, Kıbrıs için ciddî tedbir
lere başvurmak niyetinde olmadığı mânasını çı
karmışlardır. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Türk Devlet adamları arasında Sayın inönü'

den daha çok Yunanlıları tanıyan yoktur. 
Harp meydanlarından ve sulh masalarından 

tanıdığı Yunanlıları çizmesiz, akılla mağlûbede-
ceğini ümidetmekte idi, maalesef ümidi üzüntü 
ve hayrete çevrildi. 

Donanma İskenderun'da toplandıktan ve sert 
notalar verildikten sonra çizme giyilecek san
mıştım. 

Ama ne çizme giyildi ne de akıl galebe çaldı. 
Bilâkis bu tutum ve durum Türk Devletinin 

politikasını zayıflatan zararlı bir blöf olmuştur. 
Kıbrıs için yapılan yığmaklar ve gemilere bin
dirmeler de Kıbrıs Rumlarını iyice azdırmış ol
duğu gibi Yunanistan'ı da daha cüretkâr bir ha
rekete sevk etmiştir. 

İskenderun'da hazırlanan kuvvetlerin yığıl
ması güç, geç ve kifayetsiz olmuştur. 

Olayların patlak verdiği Aralık ayında der
hal çıkarma yapılsa ve cesaretle müdahale hak
kı kullanılsa idi, yara müzminleşmez ve Türk 
Milletinin şeref ve itibarı, millî izzetinefsimiz bu 
kadar rencide edilmezdi. 
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21 Aralık ile 31 Aralık arasındaki günlerde 

basiret ve cesaretli hareketlerle herşey değişebi
lir ve halledilebilirdi. O fırsat kaçırıldıktan son
ra artık Adaya, Türkiye'nin resmen kuvvet çı
karması siyasi ve askerî pek çok ihtilâflara yol 
açacak hale geldi. Esasen her geçen gün Ada'da-
ki Rum silâhlı kuvvetlerinin sayısı ve hazırlık
ları da arttığı için, küçük bir Türk kuvvetiyle 
bu işi halletmek imkânsız hale gelmiştir. 

O halde Türk Hükümetinin Yunanistan'ın 
harekâtına muvazi olarak Ada'ya Ocak ayından 
itibaren gönüllü gerilla kuvvetleri şevkini sağ
laması gerekmez mi idi ? 

,Türk Milletinin Muhterem Vekilleri, sözleri
mi bitirmeden önce bir hususu belirtmeden geçe-
miyeceğim. 

Bugün Kıbrıs'ta Rumların kuvveti malûm
dur. Bu büyük kuvvete karşı dört aydır bir avuç 
Türk mücahidinin nasıl savaştığı meydandadır. 
Demek ki dünkü kahramanların çocukları bu 
vasıflarını muhafaza etmektedirler. Birleşmiş 
Milletler ideali için Kore'de arslanlar gibi çarpı
şan Türk Milleti ve Ordusu bugün yalnız bırakı
lırsa bundan Birleşmiş Milletler utansın, dost 
diye bağrımıza bastığımız milletler utansın. Biz 
bu işin de içinden çıkar, hakkımızı almasını, şe
refimizi kurtarmasını, istiklâl Savaşında Yunan 
palikaryalarına verdiğimiz dersi tekrarlamasını 
pekâlâ biliriz. (Bravo sesleri) Ben dün Yüce He
yetiniz huzurunda Başbakanın «Kıbrıs bizim 
millî bir davamızdır. Şeref ve haysiyetimizin ge
rektirdiği şekilde neticelendirilecektir» sözünü 
Hükümet Başbakanının katî ve cesaretli bir an
dı olarak kabul ediyorum. 

Evet arkadaşlarım, Türk Milleti şerefsiz ya
şamaktansa şerefli ölmesini bilen bir millettir. 
Bizi anlıyamıyanlar izana, insafa ve hak yoluna 
davet ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökhan Evliyaolğu. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Balıkesir) — 

Sayın milletvekilleri; Türk - Yunan münasebet
leri mevzuunda açılmış olan bu genel görüşme
de söz sıramız geldiğinde, meseleye arkadaşla
rımın pek az dokunduğu bir başka zaviyeden 
bakmak üzere, bir hazırlık yapmış ve biraz uzun
ca konuşmak için hazırlanmıştım. Fakat konuş
maların 10 dakika ile tahdidedilmesi üzerine* 
bir hulâsa yapmak zorunda kalacağım. 

Bugün bu genel görüşmede mevzumuz Türk 
- Yunan münasebetleridir. Fakat Türk - Yunan 
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münasebetleri Kıbrıs meselesinden neşet ettiği 
cihetle, arkadaşlarımız haklı olarak bu mesele
yi daha geniş bir açıdan müzakere etmişlerdir. 
Aslında Kıbrıs meselesinden doğan bu konu, gö
rüşülüyor ki, sadece Türk - Yunan münasebet
leri mevzuu olmaktan çıkmış, Türk - Amerikan 
münasebetleri, Türkiye - Avrupa münasebetleri 
ve pek az dokunulan ve hattâ hemen hemen hiç 
dokunulun yan bir tarafı ile, Türkiye - Rusya 
münasebetleri halini almıştır. Esasen meselenin 
Birleşmiş Milletlere de aksetmiş olması dolayı-
siyle bugünkü konu aynı zamanda Türkiye -
Dünya münasebetleri mevzuu haline gelmekte
dir. Ancak mevzuu burada birçok hatip arkadaş
larımız bir millet ve milliyetçilik heyecanı içine 
almışlar, Batı ittifakına, Yunan Hükümetine ve 
milletine tevcih edilen her türlü haımasi edebi
yat içinde konuşmuşlardır. Ancak görüşmeleri 
şu ana kadar geçen safahatiyle objektif bir kritiğe 
tabi tutarsak, bugüne kadar bu mevzuda söy
lenmiş olan sözlere bir tek yeni ışık tutulma
dığı da meydandadır. Esasen Kıbrıs meselesi
nin ortaya çıktığı günden beri bu konu üzerin
de burada her şey defaatle konuşulmuş ve ya
zılmış olan şeylerdir. Ancak Kıbrıs meselesinin 
hâd safhaya ulaştığı şu sıralarda bizim bu me
seleye bakarken bir otokritik yapma lüzumu kar
şısında bulunduğumuz bir hakikat olarak meyda
na çıkıyor. Bu da bir lüzum ifade eder. 

Umumiyetle Ibu meselede Yunan Hükümeti
ni, gayri meşru Kıbrıs Hükümetini ve Batı itti
fakına, hattâ hür müttefiklerimizi ithama giden 
bir geniş edebiyat yaptık. Yalnız, bunları ya
parken aynı açıdan kendi hayatımız hususuna 
da bir nazar atfetmedik. Batı ittifakını kazan
manın muhtelif yollarının tecrübe edilip edil- • 
mediği hususunda hiçbir şey görüşmeden, yal
nız itham ve tenkidler yapıldı. Yalnız şu husu
su kaydedeyim ki, yapılmış olan görüşmelerde 
Sayın Tahsin Demiray Beyefendinin yapmış ol
duğu enteresan tarihçe ile, Faruk Sükan Be
yefendi arkadaşımızın yapmış olduğu konuş
mada ehemmiyetli bir yer iiktisabeden Batı it
tifakı ve hür dünya ile olan münasebetler pa
sajından başka, arkadaşlarım beni mazur gör
sünler, ilgi çekici bir konuşmaya Taslamadığımı
zı tekrar ifade etmek istiyeeeğiz. 

Bu Batı ittifakı ve hür dünya ile olan mü
nasebetlerimiz Türk basınında, efkârıumumiye
de ve Parlâmento çatısı altında gu hâdise ile or-
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taya atılmış oldu; Sayın Başbakanımız, Tııme 
Mecmuasına ibir beyanat vererek, icabederse Batı 
ittifakının yıkılabileceğini ve değişen dünya şart
ları için Türkiye'nin kendisinin (bir yer alabile
ceğini ifade etmek suretiyle bu mesele ortaya 
çıkmış oldu.' 

Beyanatın tahlilini arkadaşlarımız kuşbakışı, 
zaman zaman yaptılar. Ancak bu beyanatın mem
leketimizde ve hür dünyada uyandırdığı tepki
ler üzerinde fazla durulmadı. Bizi burada bir 
oto kritik meselesi olarak kendi memleketimiz
deki tepkileri ilgilendirmektedir. Beyanat üze
rinde tahliller yapan ilim adamları, politikacılar, 
şu iki husus üzerinde durmuşlardır. «Bu bizim 
Batı dünyasiyle olan politikamızda bir yeniden 
değerlendirmeye davet midir? Yoksa bu, Tür
kiye'nin Batıdan ayrılmasını icabettiren temel 
bir politika değişikliğinin işareti midir?» İti
raf etmek lâzımdır ki, yerli basında yapılan tef
sirler bu ikinci tarafından meseleyi ele almışlar
dır. Hattâ bu arada memleketimizin millet ef
kârı umumiyesi olarak geleceğini çok yakından 
tehdit eden birtakımı inkişaflar da almıştır. Bu 
hususa burada bu milletin bu büyük çatısı al
tında tevakkuf etmekte büyük faydalar olduğu 
kanaatindeyiz. Bu hususta bu beyanatın tefsi
rinde o kadar ileri gidilmiştir ki, bunları bir 
uzun konuşma için doküman olarak getirdiğim 
yazılardan ve gazetelerden okumak isterim. 

Ancak vaktin darlığı dolayısiyle şimdi onları 
sadece hülâsa etmek isterim. Bu mevzuda o ka
dar ileri gidilmiştir ki; Türkiye'nin Batı dün
yasından kopması için bir Kıbrıs meselesinin 
zuhurunun beklenmesinin bile hatâ olduğu, esa
sen çoktan bu ittifaktan ayrılmak zorunda bulun
duğumuz hususunda çok ateşli yazılar yazılmış
tır. Hattâ o kadar ileri gidilmiştir ki, çok uzak-
•ta bulunan bir Amerika ile işbirliği yapılacak 
yerde hudutlarımıza komşu olan büyük ve nüfuz
lu bir memleketle işbirliğine geçse idik çoktan 
birçok meselelerimizde daha kati neticeler ala
bilirdik, şeklinde yazılar yazılmış ve bu yazılar 
da bu mealdeki diğer edebiyat gibi, maalesef 
müsamaha görmüştür. 

Evvelâ üzerinde durmamız lâzımgelen husus 
şudur; bu edebiyata, bu yeni neşriyata, milleti
mizi yakından tehdideden bu tehlikeli neşriyata 
bu hızı vermek durumunda mıydık? Böyle bir 
işaretin arkasından 1875 tarihinden beri Türki
ye'de hücre ve fikir faaliyetinde bulunan komü-

6 . 5 . 1964 0 : 1 
rıizm faaliyetlerinin istifade imkânlarını araştırıp 
araştırmıyacakları üzerinde düşünmek durumun
da değil mi idik? Nitekim bahsettiğim gibi, 
Türkiye'nin hür dünyadan, Batı ittifakından 
ayrılmasını, değişik dünya şartları içinde herke
sin kendisine göre izah etmeye çalıştığı bir yeni 
blokda yer almasını istiyen tefsirlere istikamet 
verilen bu işaretle acaba büyük bir hatâ işlenmiş 
değil midir? Nitekim dikkat edilirse Türkiye'nin, 
Batı ittifakından ayrılmasını ve pek nüfuslu bir 
komşu memleketle işbirliği yapılmasını istiyen-
ler aynı zamanda mütaaddit defalar dahilî po
litika üzerindeki görüşlerini de şöyle açıklamış
lardır: Bunların içinde Türkiye'de, başka mem
leketler gibi «yaşasın komünizm» denilememek-
tedir. Eğer bir ülkede sadece «kahrolsun ko
münizm» denilir de o memlekette «yaşasın ko
münizm» diye bağırılamazsa o ülke gerici bir ül
kedir. Aynı zamanda başka defalarda Castro 
için, «dünyanın en büyük liderlerinden biri, 
yaşasın Castro» diye methiye düzenlerin, şimdi 
kalkıp Türkiye'nin Batı ittifakından ayrılması 
meselesini büyük bir iştiha ile kabul etmelerinde 
milletimizin yakın ve uzak hayatını tehdideden 
çok büyük bir tehlike karşısında kalmış olduğu
muz gerçeği meydana çıkar. Bütün bunları dü
şünürken meseleyi şuraya getirmek istiyorum; 
bundan bir buçuk ay kadar evvel komünizme 
karşı dünyanın en mürefeh ülkesi durumunda 
bulunan ve en kudretli kıtası meyanmda bulunan 
Amerikan'm Dışişleri Bakanı Mr. Dean Rusk bir 
beyanat vererek Amerika milletini, Amerikan 
basınını ve politikacısını bir fikir etrafında top
ladı. Diyor ki; «Bugün Küba küçücük bir ada
dır. Amerika büyük bir memlekettir. Ama Kü
ba'ya sıçramış olan, Lenin, Kastro, ve Marx naza
riyelerinin Amerikan Kıtasına sıçramasına musa
llama etmiyeceğiz ve etmemelisiniz.» 

Durum böyle olunca büyük müttefikimizin 
müreffeh memleketi halkını böyle ikazı karşısında, 
acaba bu tehlikenin hemen hududunda bulunan 
Türkiye'de, mesul makamlar, buna paralel bir 
istikamette Türk milletini, Türk efkârı umumi-
yesini ve Türk basınını uyarıcı bir harekete gi
rişmişler midir? Biz bu kanaatte değiliz. Hattâ 
dâhili politikada atılan bâzı yanlış adımların is
tismarına bile, söylediğim gibi, misalleri bura
da bulunan birçok neşriyata müsamaha edilmiş
tir ve bu müsamahaya devam etmektedir. Hattâ 
bu, Başbakanımızın beyanatından sonra yapılan 
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tefsirler hususunda, Hükümet mensubu bir Ba
kan arkadaşımız NATO ve CENTO ittifakı için
de bulunan Türkiye'nin bu ittifak içinde kendi
sini hür ve mesut hissetmesini söylemesinden son
ra, kuliste karşısına çıkarak, NATO'cu ve CEN
TO'cu milletvekili diye. bir istihza mevzuu haline 
getirildiği de vekayi arasındadır. Mesele bu ka
darla kalmamıştır. Sadece bir tek misalle iktifa 
etmek istiyorum. Dünyanın meşhur Komünizm 
Literatüründe büyük ve azılı komünistler arasın
da ismi geçen adam vardır. O adam bütün fel
sefesini ve estetiğini ve bütün idealizmini şu ilke 
üzerine kurmuştur. Bunu Literatürden tesbit 
etmek mümkündür. Diyor ki; «Dünyada bir tek 
fazilet vardır, komünizme hizmet etme fazileti. 
Bir komünist bu fazileti ifa ederken içinde bu
lunduğu memleketin şartlarına göre hareket eder. 
Kendisini gizler. Eğer açık konuşabiliyorsa açık 
konuşur. îeabettiği zaman her türlü maskeleri 
kullanabilir. Ama her türlü şerait içinde yegâne 
gayesi komünizme hizmet etmektir.» Bu adamın 
adı Bertol Brehttir. Bu adam hakkında Hükü
met mensubu bakanlarımızdan biri, «çağımızın 
en büyük yazarı» diye gazetelere beyanat ver
mek durumunda kalmıştır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Evliya-
oğlu. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 
Efendim, mevzua intikal için daha bâzı şeyleri 
konuşmak durumundayım. Ama arkadaşlarım 
müsamaha etmezlerse burada sözümü kesmek is
terim. Lütfen, durumu arz edin efendim. 

BAŞKAN — Konuşmanın devamı hususunu 
Heyetinizin oylarına arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 

Efendim, 'müsamafhamzı suiistimal etımiyeee-
ğim, sözlerimi kısa keseceğim. Arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. 

Denilecektir ki, sathi bir tefekkürle, bu 
mevzuun "bugün konuşulmakta olan genel gö
rüşmenin mevzuu olan Türk - Yunan münase
betleri ve Kıbrıs meselesi ile ne ilgisi var? Bu
nu söylemek 'bile, iddia edeceğiz ki, yine bir 
gafletin 'eseri olacaktır. Çünkü (bugün Kıb
rıs meselesi Batı camiasında haklı tefsirler me-
yanında telâkki edildiği tarzda bir beynelmi
lel komünizm meselesi haline gelmiş bulunmak-
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tadır. Onun için Kıbrıs meselesi ve Türk - Yu
nan münasebetleri mevzuunda konuşan bâzı 
arkadaşlarımızın bunu Yunan tarihinden gelen 
bir meıgalo idea ile tavsif etmelerini de Ibiz 
yerinde fakat dar bulacağız. Çünkü buıgün 
megalo idea nasıl, Yunanistan'ın Batı ittifa
kına karşı bir yıkıcı tavrı, tahrik edici bir 
beynelmilel koımünizım meselesi olabilirse aynı 
şekilde Türkiye'mizi 'hür ve mesut, kendimizii 
içinde hür ve .mesut hissettiğimiz BaJtı ittifa
kından ve NATO Anlaşmasından söküp atmak 
istiyen cereyanların arkasında da bu beynel
milel komünizm hareketlerinin bulunması ba
kımından büyük mânalar ifade etmektedir. 
Esasen 1061 senesinde Kıbrıs meselesi daha o 
kadar had safhaya gelmeden Ibu mevzu üzerin
de yazarların ıbâzı yazıları maalesef o zaman 
Ankara'da makes bulmamış, fakat dış basında 
ve dış politikada, politika çevrelerinde akisler 
uyandırmıştı. Dalha o zaman bâzı yerli yazar
larımızın ve dış politika ile ilgili meşhur dün-
va yazarlarının tefsirinde, Kıbrıs'ta kanlı 
birtakım oyunların hazırlanmakta olduğu, bir 
komünist faaliyetinin göze çarpar derecede 
kendisini hissettirmeye başladığı fakat andlaş-
•m alarm bu meselelere en ziyade müdahale 'hak
kını t anım iş olan Türkiye Hükümetinin bu me
sele ile lâyıkı veçhile ilgilenmediğine, dair ikaz
lar çıkmıştı. Bütün bunları teslbit 'etmiş (bulu
nuyoruz. Daha uzun bir konuşma fırsatında 
'bunların hepsini dokum ant e olarak arkadaşla
rımıza arz etmek imkânını bulacağız ve bulmak 
istiyeceğiz. 

Dış dünyada yapılan tefsirler daima Türk 
Hükümetini uyarmaya ve Kıbrıs'ın .Akdeniz'
de bir Küba halini almak üzere olduğu husu
sunda dikkatleri çekmeye matuf idi. Fakat 
bu meseleler üzerinde o zaman durulmadı. 
Ateşli silâhların kullanılmasını ieabettireeek 
bir müdahaleden önce yapılabilecek olan dip
lomatik, fikrî (birçok müdahaleleri yaramak 
fırsatını eok kaçırdık ve bunları asla kullan
madık. Ve bu hususta, itiraf etmek lâzımdır 
ki, bizden ziyade Batılı müttefiklerimiz telâş 
içinde idiler. Ancak kendilerine muhatap bu-
Innmıvan bir memlekette uzun müddet kendi 
politikasında acz göstermiş bir Hüküme+e dabn 
ne kadar müddetle yardım edilebilirdi? Simdi 
dorumu bir de bu acıdan almak lâzımdır. 
Türkiye'nin dış politikasının iç politikası ile 
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ilgili solduğu llıususunu bundan bir müddet ev
vel yinie bu çatı altında dış politikamız üzerine 
açılan bir genel görüşmede arz ettiğimiz za
man, arkadaşlarımızın ibir kısmının büyük in
fiali ile karşılaşmıştık. Fakat aradan geçen 
»aman, nihayet 'bu infial kutbu içinde bulu
nan arkadaşlarımızın da dış politikanın bu 
memleketin iç politika meseleleri ile çok ya
kından ilgili olduğunun itirafı gibi bize bir sa
adet anı yaşamak fırsatını vermiş olmasından 
dolayı hiç değilse, kazanç içindeyiz., Ama ma
demki, bu noktaya gelmiş •bulunuyoruz ve bu 
noktada çok dalha samimî olmak için birtakım 
mecburiyetler karşısında bulunduğumuzu da 
hatırlamamla lâzımdır. Bu 'mecburiyetleri biz 
yine kendi kendimizi teııkid açısından böyle 
değerlendirmek isteriz. 

Arkadaşlar Batı teihditle, şantajla, kor
kutmakla kazanılacak bir dünya değildir. Ba
tıda bu/gün birtakım suçluluklar olduğu doğ
rudur. Ama Batılılık espirisi bu suçluluğun 
dışındadır. Nitekim Batı dünyasının, büyük 
ülkeleri de İkinci ve Birinci Oiban İh arb I erinde 
birbirlerini en kanlı şekilde yok etmek için 
her türlü çareye başvurmuşlardır. Yeri gelin
ce kendilerini bile yok etmek için lıer türlü 
tedbire başivuran bir Batı dünyasının bu ıhare-
ke'tlerini hattâ kendisini iyice tam tamı anı iş 
olan (bir ülkeye tevcih edildiği zaman itham et
meye hakkımız yoktur. Bizim iltica etmek 
mecburiyetinde •bulunduğumuz, ikna mecbu
riyetinde bulunduğumuz şey, bu Batılılığın 
çirkin hareketleri, insan tabiatının Ihemiz ye
nilememiş olan ihtirasları değil; Batı dünyası
na. olan büyük medeniyet espirisidir. Biz bu 
espiriye kendimizi kabul ettiremeimişiz, ettirc-
ımedik ve ettirmemekte ısrar ediyoruz. Çünkü 
bu espriye, Avrupa rubuna ve Avrupa kalfa
sına kendimizi tanıtabilmek, kendimiz üzerin
de bir ilgi çekebilmek için ıher şeyden evvel 
samimî, Batılı bir ülke olmak .mecburiyetinde
yiz. Arkadaşlarımızdan şimdi ismini batırlıya-
madığım bir zat, burada bu meseleye doku
nurken, Batı dünyası içerisinde Batı demok
rasilerine uygun bareket etmiyen ülkelerde ay
nı dinî ve millî.camia içerisinde oldukları hal
de iltifat görmediklerini ve buna Tito Yugos
lavya'siyle Franco İspanya'sını misal olarak 
göstermişlerdi. Biz bu kadar had bir devrede 
değiliz çok şükür... Fakat iddia edelim ki 
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Batının ileri demokratik seviyesine ulaşmış bir 
ülke de 'olmamaktayız «ve değiliz ve olmamak 
(hususunda da 'maalesef hekcmetlerimi'zden ya
ni yukardan aşağıya gelen birtakım tedbirler 
silsilesinin büyük rolü olduğu hakikatini, id
diasını tesbite mecburuz. Arkadaşlar, bir 
memleket düşününüz ki, Batılı olma iddia
sındadır. !Bu memleketin idare tarzı, siebep ve 
balhane ne olunsa olsun, başka türlü tedbirler
le ereyanı mümkün iken, devam eden ve so
nunun ne zaman ıgeleeği belli olmıyan İbir örfi 
rejimi içerisinde yaşamaktadır. Bir memleket 
düşününüz k i ; bu memleket kendi meselelerini 
demlokraltik yollardan /halletmek için millet 
hissiyatında gösterilen bütün hareketlere bir 
Hükümet zihniyeti olarak karşı gelmektedir. 
Bir ülke düğününüz ki; büyük çoğunluğun 
desteğini kazanmamış, azınlık Hükümeti tara
fından idare edilmektedir. Kendi memleketin
de halkının büyük çoğunluğunun sempatisini 
ve desteğini kazanmıyan, bir Hükümetin müt
tefiklerinden alâka göreceğini iddia etmek için 
insanın, Avrupa Demokrasilerinin çok geri
sinde yaşamış bir milletin mensubu olması 
icabeder. Ama bu millet bu iddiayı rey ve 
kanaatleriyle 'her zaman iddia ve ispat etmiş, 
büyüklüğünü ortaya koymuştur. Ama zıd
diyet idarecilerden gelmektedir. Memleketle
rini Iböyİe idar<e eden idarecilerim dış politika
da sağlam müttefikler bulmasına imkân ve 
ihtimal yoktur arkadaşalar. Bu sebeple eğer 
Batı dünyasını ikna etmek ve Batı espirisinin 
içerisine girmek istiyorsak bu andan tezi yok
tur, madem ki Parlâmento içerisinde farklı 
zihniyetler artık bir noktada birleşmiş ve ıV 
politika meselelerinin, iç huzur meselelerinin 
ballinin zamanının geldiğini ortaya koymuş
tur, şu andan tezi yioktur, evvelâ kendi kendi
mize bakacağız, evvelâ sözümüzün 'geçmesini. 
dirayetli bir millet ve memleket olarak kendi
mizi kabul ettirmemiz içi, evvelâ kendi .miliet
inize kendimizi kabul ettireceğiz. Evvela bu 
parlâmentonun, evvelâ bu Hükümetin, mil İp
tin büyük sempatisini, büyük desteğini kazan
mış olması gerekir. Bunu kazanmadıkça Ba
tılı müittef iki erimizden, Garp kafasının alını-
ya cağı birtakım fedakârlıklar beklemek imkâ
nı yoktur. Zaten bu sözlerin cevabını konuş
mamın sonunda vermek istiyordum. Bu sual
lerin cevabı buradan çıkacaktır, i 
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Arkadaşlar, Kıbrıs meselesinde genel gö

rüşme boyunca 'birtakımı tenk'idler yapıldı. Ge
nel başkanlarımızdan, parti mensubu arkadaş
larımızdan grup sözcülerine kadar 'birçok ten-
kidler ve ithamlarda bulunuldu. Ama, !bir çı
kar yol gösterilmedi. Yalnız bir İham asî ede
biyatla yetinildi. Türk Milletinin büyüklü
ğünden, Sakarya ve Dumlupınar harblerinden 
balhsedildi fakat biz bu edebiyattan çoktandır 
bahsediyoruz ama, bir netice istihsali ınıüm-
kün olamamaktadır. , O halde çıkar yol nedir? 
O halde çıkar yolu, Avrupa'nın, Batının bü
yük 'hükümetlerinin, büyük 'memleketle tinin 
ve devletlerinin yaptığı yolu, sahiplendiği ıme-
totları salhiıplenmekle elde edeceğiz. Bunlar şu
dur ; ama, bunları 'halletmek için, (bu 'metotları 
tatbik edebilmek için, evVelâ muktedir olmak 
lâzımdır. Ben de diyeceğim k i ; senelerden 
'beri sürüncemiede kalan Kıbrıs meselesini artık 
kati bir hal çaresine bağlamak için evvelâ 
ilmiktedir bir Hükümet olmak lâzımdır. Eğer 
bu Hükümet bu kudreti muhafaza edeımiye'cek 
ve bu katliam durmıyacafesa, bu Hükümetin, 
kendisini daiha kudre:tli bir Hükümete yerini 
bırakmak ve çekilmekten başka Kıbrıs mese
lesine ve kendi hesabına dair bir başka çıkar 
yolu kalmamış arkadaşlar. Bugünkü dünya, 
memleket dahilinde ve 'memleket '(haricinde ba-
reket istiyor arkadaşlar. Bu (hareketi temsil 
ede'cek dinamik jestlere salhiıp hükümetler 
istiyor arkadaşlar. Evvelâ kendi ittifaklarına 
sadakatle bağlı imza koyduğu taahhütnameleri. 
yeri gelince imzasının haysiyetini koruyacak di
rayet ve iradeye malik hükümetlerle halletmek 
imkânına sahibiz. Biz bunları yapamadıkça, 
Batılı müttefiklerimizi ne kadar itham etsek, 
her gün bir parça daha kopmakta olduğumuz 
Batı dünyasından bir parça daha uzaklaşmak
tan başka bir şey yapamayız. 

Daha geçenlerde bu kürsüde Kıbrıs mesele
sine Adalet Partisinden bir tenkid yöneldiği za
man, Sayın Turhan Feyzioğlu Bey: «Arkadaş
lar, biz vaktiyle müdahale etmedik. Zaman ge
çirmek istiyorduk. Çünkü bugün bütün dünya 
bizi tasvibediyor.» diyordu. Şimdi burada ay
nı zatlar başka şeyler söylüyorlar, bizi tasvibet-
mediklerini söylüyorlar. Bu beyanlarından han
gisi doğrudur? Bunun cevabım evvelâ kendile
ri vermek durumundadırlar. Demek ki, Batı 
dünyasından kopmuşuz ve kopmakta devam edi-
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yoruz. Ama milletin hissiyatı, bu jestlere uy
gun olan hissiyat değildir. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Ben 
böyle söylemedim. 

GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 
Bunun zabıtlardan tesbiti mümkündür efendim. 
• TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Ben 

senin söylediğin gibi bir şey söylemedim. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) — 

Bunun zabıtlardan temini mümkündür, Bey
efendi... Burada yapılan bir konuşmada, siz, 
Kıbrıs meselesinin artık bütün dünyada Türk 
tezine hak verir bir istikamette inkişaf ettiğini 
beyan etmişsinizdir. Unutmamışımdır, bundan 
çok önce yapılan bir konuşma sırasında. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — «Mü
dahale etmiyelim» demedim. Yalan , yalan! 

BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam edin. 
GÖKHAN EVLÎYAOĞLU (Devamla) - -

Şimdi arkadaşlar, durum böyle iken ve madem
ki bugün de itiraf edildiği gibi, dış dünyada 
büyük müttefikler ve yakın destekler bulama
dığımız beyan edilmiş iken, bir hakikatin üze
rine dikkatinizi çekmek istiyeceğiın. 

itki dlünya Iharbi sarsıntılarından çıkmış ve 
biraz yerleşir gibi olmuş bir dünyada sözünü ge-
çiremiyen bir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin, değişen dünya şartları altında yeniden ye
rini alabileceğini söylemek için insanın kim bi
lir hangi ciddî sebeplere istinadetmesi gerekir? 

Arkadaşlar, kendimizin sebebolabileceğimiz 
birtakım sarsıntılardan sonra ve Batı ittifakını 
yıktıktan sonra, hoş Batı ittifakı böyle jestlerle 
yıkılacak bir ittifak değildir ve bu hür dünya
nın emniyeti için kâfi bir sebeptir. Hoş hür 
dünya böyle küçük jestlerle yıkılacak bir itti
fak değildir.. Çünkü bejoıelmilel komünizme kar
şı kurulmuş bir dünya insanlığının, bir dünya 
vatanperverliğinin kurulmuş barajıdır, böyle 
jestlerle sarsılmasına imkân yoktur, ama, bir 
lâhza sarsıldığını düşününüz, hem de kendimi
zin sebebolduğu bir jestle yıktığımız Batı dün
yasının karşısında acaba bize ayrılacak yer han
gi bloka yakın olacaktır? Bunun hesabını, bu 
beyanatı verenlerden dinlemek isteriz. Bunun 
açacağı çığırın arkasından yürüyecek olan kad
roların Türkiye'de hangi sesleri çıkaracaklarını 
şimdiden öğrenmek isteriz. Nitekim bu işaret
ler, söylenildiği gibi, satıhta kalmış işaretler 
değildir. 
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Arkadaşlar, Batı dünyasından ayrılabilece

ğimizi, Batının yıkılabileceğini, yeni şartlarla 
kurulabilecek olan dünyada kendimize yer ay
rılabileceğini iddia ettikten sonra Türkiye rad
yoları Ruslardan yapılan yardım tekliflerini 
açıklamak gibi garip bir kompozisyon da yap
mıştır. Hattâ buna paralel olarak Türkiye da
hilî politikasında, aşırı stol cereyanlara verilen 
tavizlerin işaretleri artırılmıştır. Bütün bu 
jestlerle ne yapılmak istenmektedir? Bütün bun
ların üzerinde durmak lâzımdır. Yine bu dos
yada bulunduğu gibi, değerli ilini adamlarının, 
bu arada Pro'f. Fahir Armanoğlu'nun (beyan 
ettiği gibi, Ruslar yardım teklif ettikleri za
man, ib'ir şartla teklif ederler; rejimleriyle 
ayniyet kurmak şartiyle, yardımı teklif ettik
leri memlekette komünist partisinin faaliyeti
ne müsaade etm'ek şartiyle. Bunların 'hepsinin 
eserini gördük, 'hepsinin misalini gördük; Kü-
iba'dan Çekoslovakya'ya kadar hep bütün 
memleketler ve bütün dünyada çalkalanan hâ
diseler 'bunun işaretlerini göstermiştir. Arka
daşlar, hu fırsattan istifade ederek, bu 'mu
kaddes kürsüde bu alarmı vermekle Türk Mil
letinin 'milletvekillerinden biri olarak kendimi 
mesul addediyorum. Dünyada kayan memle
ketler işte höyle kaymışlardır. Ama, Ibıınlar 
'birer jest olalbilir. Bizim jest yapmamızın ar
kasından istifade edebilecek asırlık kadroların 
bulunduğunu 'hatırdan çıkarmamak mecburi-
yetdndeyiz. îşte hu mesuliyetin ışığında ola
rak 'hatırlatmak istiyorum ki, bizim beynelmi
lel komünizme karşı en hüyük kuvvetimiz ve 
desteğimiz ve hürriyetimizin temi in atı olan Ba
tı ittifakının yıkılırı asm a Türk Milleti asla rı
za gösterımiyecektir. Günkü iböyle ibir yıkın
tının enkazından, böyle bir 'halden, kurtulma
nın imkânı olmadığını biz çok iyi bilmekteyiz. 

Şurasını da kaydedelim ki, bu memlekette 
yapılan dış münasebetler tecriihelerindfe Batı 
dünyasının dikkat nazarlarını üstümüze • çek
tiğimiz, sözümüzün geçtiği, 'fikirlerimizin na
zara alındığı Birleşmiş Milletlerde kuvvetle 

.'müdafaa ettiğimiz tezlerimizin muvaffak 10i-
duğu hâdiseleri bir hayli kaharıktır. (Bütün 
bunları göz 'önüne alırsak , Batı dünyasında 
ve 'bütün- dünyada yeniden söz sahihi lolaıbilıme-
nin imkânlarını binefsihi yaşamış 'olduğumuz 
tecrübelerin ışığından çıkarabiliriz. Bunu çı
karmanın da yolu - arkadaşlarıma yine cevap 
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vermiş olmakla sözümü 'bitireyim - muktedir 
hir Hükümet kurmaktır. Türk halkının hissi
yatına ve dünyanın, hür dünyanın inkişafına 
uygun ahitlerine sadakatle bağlı, fakat sada
katle bağlı olduğu hür dünya ittifaklarının 
tatbik 'edilmekte olduğu rejimleriyle ayniyet 
kesbetmeye muktedir ve İbu iradeye sahip hü
kümetlerin ancak kurulması ile hu çıkmazdan 
çıkacağız. Böylece Kıhrıs'ta katliam duracak, 
(böylece (Batı dünyasını sadece tenkid etmekle 
değil, meselelerimizle ilgilenmeye davet etme
nin en mıedeni yolunu açmış olacağız. 

Burada birçok neşriyattan «bahsedildi. Fa
kat hiç düşünülmedi; Türkiye'nin içinde bu
lunduğu meseleleri yürütmek için Avrupa ka
fasının hu meseleleri nasıl değerlendirmekte 
olduğu hususunda kimse dikkati çekecek hir 
'Şey yapmadı. Ama, bir papazın katliamı kar
şısında, memlekette ona, ımukahelei hilmisill 
olarak yapmaya kalktığımız hareketlerin tar
zı hile 'bugün Batı dünyasında tenıkid mev
zuudur. (Bunlar yapılabilir. Ama, biz, sitili
mizde, Ibiz, tarzımızda medeni olmak mecburi
yetindeyiz. 

•Bu memlekette yapılacak olan Ihıer hareke
tin, Batı dünyasının ve -Batılı espirinin içeri
sinde ikna edici kudreti 'olmadıkça, hür dün
yada söz sahihi olmak fırsatını Ve kuvvetini 
kaybedeceğimiz »günler yaklaşıyor demektir. 
O zaıman nereye yaklaşacağımızı biz ıburada 
söylemekten' ımuzdariholacağız. 'Fakat şunu 
da iifade edelim ki, Türkiye halkı, hu garan
tilerin emniyeti içinde ancak kendisini müref
feh hissetmektedir. 

Birtakım nötralist ıgörünen sosyalistlerin 
angaje 'oldukları fikirlere talbi olarak, hudut-
larımızdaki pek Ibüyük ve nüfuzlu ülkelerle 
anlaşma yerine, kendi menfaatlerimizi de 'barış 
dünyasının fikirleri için fedakârlık ibakımm-
dan mütalâa 'etmek ve değerlendirmek kayıt 
ve şartiyle ve hür dünya ittifakını kendi men
faatlerimizin de üstünde tutmak ahlâk ved i -
rayetiyle, ancak Batı ittifakına sahiholmakla 
büyük milletler arasında yeniden eski itibarı
nı kazanacağı kanaatindeyiz. 

Arkadaşlarımıza bu münasebetle söylemek 
istediğimiz sözleri höylece hulâsa etmeye ça
lıştım. Huzurunuzdan saygı ile ayrılırım ar
kadaşlar. (ISöndan bravo sesleri, alkışlar) 
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BASILAN — Hükümet adına Sayın Başba

kan, buyurunuz. 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 

Sayın Başkanımız, muhterem arkadaşlar; iki gün
den beri Kıbrıs mevzuu üzerinde genel görüşme 
devam etmektedir. Bu görüşmelerden, kamu oyu
muz önünde ve bütün dünyanın gözünde beliren 
başlıca gerçek, Büyük.Millet Meclisinin Kıbrıs 
meselesini bütün olarak ve yekpare olarak büyük 
bir üzüntü ile ve yakın bir ilgi ile takibettiğinin 
meydana çıkmasıdır. Bu, dâva için ve Kıbrıs'ta 
zulüm görenler ve haklarını koruyanlar için çok 
teselli verici ve çok kuvvetlendirici bir işarettir. 
(C. H. P. sıralarından bravo sesleri) Hatipler 
üzüntü ile bu meseleyi tetkik ederlerken, tabi
at iyi e hâdiselerden ve bu hâdiselere Hükümet 
sıfatiyle yakın ilgisi ve sorumluluğu olan insan
lardan bahsetmişlerdir ve zaman zaman şiddet
le bahsetmişlerdir. Bunları hep iyi niyetler ile 
ele alıyoruz ve bunlardan istifade edilecek nok
taları bulup çıkarmaya dikkat ediyoruz. Tabiî 
bizim aleyhimizde kullanılan şiddetli sözlerin üs
lûbunda bir tartışmaya gireceğimi benden bekle
mezsiniz. (Elbette paşam sesleri) Daha ziyade ko
nular üzerinde sizi aydınlatmaya ve bize dikkat
le bakanları doğru anlayışlara sevk etmeye çalı
şacağım. 

Şikâyetlerin çoğunda, başından beri daha 
enerjik hareket etmek ve bununla müdahale me
selesinde geri kalmamak fikri yer tutmaktadır. 
Bu noktada, vuzuha varılmasını isterim. Onun 
için size evvelâ bu konuda izahat vermekle baş-
hyacağım. 

Müsaade ederseniz; Kıbrıs'ta müdahale için 
istinadettiğimiz andlaşmanm maddesini tekrar 
bir defa okuyacağım. Garanti Andlaşmasınm 
4 ncü maddesi; Kıbrıs'a müdahale etmek lâzım-
geldiği vakit bu hareketin nasıl tatbik edileceği
ni tarif eder. Bu andlaşmamn hükümlerine bir 
riayetsizlik halinde Yunanistan, Türkiye ve Bir
leşik Kırallık, bu hükümlere riayeti sağlamak 
için gereken teşebbüsler veya tedbirler hakkın
da birbiriyle istişare etmeyi taahbıüdederler. Ana
yasa ihlâli, Kıbrıs'ta nizamın değişmesi bahis 
konusu olduğu zaman teminatçı devletler ilk ön
ce birbiriyle görüşmeyi ve tedbirleri düşünmeyi 
taahlıüdederler. Müştereken veya anlaşarak ha
reket mümkün almadığı takdirde garanti veren 
üç devletten her birisi bu andlaşma ile ihdas edi
len nizamı tekrar kurmak maksadiyle harekete 

6.5.1964 0 : 1 
geçmek hakkını muhafaza eder. Demek ki, 
21 Aralık vukuatı üzerine Türkiye'nin yap
tığı doğrudur ve taahhüdettiği üzere, diğer te
minatçı devletler olan Yunanistan ve İngiltere 
ile istişareye başlamıştır. Bu istişare iki gün sür
dü. Uzuyordu ve bu esnada vukuat daha geniş
lemek istidadında idi. Bunun üzerine, istişare 
uzadığı zaman bir anlaşmaya varamazsak, vara
madığımıza göre, müdahale etmek hakkımızı, mu
ahede tabiriyle, harekete geçmek hakkını, tatbik 
edeceğimizi söyledik. Derhal cevap aldık. Bera
ber, mutabık olarak harekete geçeceğiz ve derhal 
İngiltere teklif etti, Yunanistan bizimle muta
bıktır, siz de mntabıksanız bir müşterek hareket 
tesbit edeceğiz. Görüyorsunuz ki, vukuat çıktığı 
zaman yaptığımız muamele, muahedeye göre, ta-
ahıhüdettiğimiz muameledir, başka türlü yapa
mazdık, onun üzerine evet, beraber hareket edi
yoruz, bizim kumandamızda 'bir idare, bir askerî 
idare kurulacaktır, kabul ediyor musunuz? Yu
nanistan kabul etti dediler. Kabul ettik. İngiliz 
kumandasında üçlü idare böyle başladı. Bir te
ehhür yoktur. Bir defa daha, yine Kıbrıs'ta ha
rekete geçme lüzumu belirdi. O da, İngiliz ida
resinin artık devamedemiyeceği anlaşılıp taa... 
Birleşmiş Milletlere kadar mesele gittikten sonra 
Birleşmiş Milletlerde 4 Martta karar verildi; mü
dahale kararı verildi. Asker gönderme ve Genel 
Sekreterin idaresine verme kararı verildi. Fakat 
bu karar tatbik olunmadı. Tatbik olunmıyor, 
olunmıyacak ve bu kuvvet teşekkül edemiyecek 
havası dünyada yayıldı. 4 Mart karar tarihidir. 
12 Marta kadar hiç kimse gelmedi ve nasıl kuv
vet teşekkül edeceği de bilinmiyordu. Bunu üze
rine tekrar teşebbüse geçtik. Mezalim devam, edi
yor, bu arada bu fasıla zamanında tamir edile-
miyecek vukuat olacak belki de Birleşmiş Millet
ler kuvvetleri hiç gelmiyecek zannı umumi idi, 
teşebbüse geçtik, müdahale edeceğiz, dedik. Me
zalim durmamıştır, Birleşmiş Milletler kuvvet
leri gelmemiştir. Bize derhal cevap verdiler; Ka
nadalı askerler yarın geliyor, ötekiler öbür gün 
ve daha öbürgün gelecekler, yakında bunların 
hepsi tamam olacak. Güvenlik Konseyi kararı 
mucibince Birleşmiş Milletler işe vaziyed edecek
tir. Bir şey yapmayınız dediler. Birleşmiş Mil
letler bize böylece cevap verdiği gibi; müttefik
lerimiz de, aman, Birleşmiş Milletler karar ver
dikten sonra ve Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin 
hareket ettikleri, hareket etmek üzere oldukları 
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her tarafa tebliğ edildikten sonra, bizim tarafı
mızdan bir harekete geçilmesi mahzurlu olur, 
müdafaa edilemez bir hareket olur, dediler. Bu
nun üzerine, hakikaten ertesi günü ilk kademe 
olarak, Kanadalılar geldiler ve ondan sonra kuv
vetler birbirini takibettiler. Genel Sekreterden 
derhal cevap aldık, hepsi geliyor, başlıyoruz, ya
pıyoruz. Böyle dendiği halde, dikkat buyurunuz, 
biz bu teşeibbüsü yapmaya, Adada zulüm devam 
ederken mecbur olmuş idik, Çünkü böyle söylen
diği halde Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin Ada
da vazifeyi demlide etmesi ancak 27 Martta 
mümkün olmuştur. 4 Mart ve 27 Mart... Her iki 
seferinde Adaya harekete geçms mecburiyeti te
hir kabil olmıyan zaruretler karşısında bulundu
ğumuz kanaatinin hâkim olduğu zamanlarda 
alınmıştır ve her iki teşebbüse de derhal cevap 
alınmış, hâdiselere yeni bir istikamet verilmiş
tir. 

Hatipler, bilhassa Adalet Partisi sözcüsü, Bir
leşmiş Milletler yerine Avrupa Konseyi ve NATO 
içinde Kıbrıs meselesinin halli için Hükümet 
çare aramamıştır, başlıca merciler oraları olmak 
lâzımdır, tezini ciddî olarak savunmuşlardır. Şim
di size Avrupa Konseyine ve NATO'ya yapılmış 
olan müracaatların tarihlerini söyliyeceğim. 

Avrupa Konseyine mebuslarımız, onlar müra
caat edebilirler, mebuslarımız derhal Kıbrıs'a 
bir tahkik heyeti gönderilmesi için müracaat et
mişlerdir. Bu esnada Adada ingiliz idaresinde, 
3 lü bir idare ve arkasından konferans toplana
cak havadisleri üzerine Avrupa Konseyi meselesi
nin halline teşebbüs edilmiş iken karışmamak da
ha doğrudur, kararını vermiştir. Avrupa Kon
seyine bundan sonra olan müracaatları, Turhan 
Feyzioğlu arkadaşımız huzurunda tafsilâtiyle an
latmıştır. NATO Konseyine 25 Aralıkta ilk mü
racaat yapılmıştır. 21 Aralıkta vukuat patla
mıştır. Biz 25 Aralıkta harekete geçme kararı 
vermişiz ve Yunanistan'a ve İngiltere'ye tebliğ 
edip müzakereye başladığımız zaman NATO'ya 
da müracaat etmişizdir. 

2 ilâ 7 Nisan'da gene NATO'da Kıbrıs mese
lesinin görüşülmesini tahrik etmişizdir. Ve en 
nihayet iki Mayısta tahrik edildi. Muhterem ar
kadaşlarım; NATO içinde Kıbrıs meselesinin ay
rı bir mesele olarak görüşülmesi daima güç ol
muştur. Çünkü NATO içinde bulunan devletle
rin her birisinin NATO ile ilgisi olmıyan birta
kım meselelerde ihtilâf lan çıkmıştır. NATO âza-
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sı arkadaşlarına bu ihtilâfları getirip görüşülme
sini istemişlerdir, NATO âzası, beraber bulun
dukları arkadaşlarının NATO dışındaki her me
selesi ile alâkadar olmakta yavaş hareket ederler, 
çok ölçülü hareket ederler ve nihayet NATO'yu. 
doğrudan doğruya alâkadar etmiyen bir mahiyet 
taşıyorsa ona karışmaktan sakınırlar. Bunun 
için başından beri her devlet birçok defa şikâyete 
mecbur olmuştur. En sonra biz, Türkiye - Yu
nanistan münasebeti, Kıbrıs meselesinden dola
yı vahim bir şekilde karanlığa gittiği zaman Kıb
rıs meselesi olarak değil, Kıbrıs meselesin
den dolayı NATO âzası bulunan Türk ve Yunan 
devletlerinin münasebetleri karanlık bir istika
mete teveccüh ettiği için NATO'num bu meseleyi 
müzakere etmesini teklif ettik. Ancak bu sayede 
NATO devletlerinin ayrı ayrı rızasını alarak ko
nuşma çaresi arama yerine otomatik olarak Türk -
Yunan münasebetlerinin o ışık altında Kıbrıs me
selesinin NATO'da konuşulması mümkün olmuş
tur. 

Görüyorsunuz ki, uluslararası teşekküllerin 
her birisinin kendisine mahsus usûlleri vardır. 
Netice almak için usûller içinde çare aramak zâ  
rnridir. 

îzahı istenilen diğer bir nokta da beyanatım
da Yüksek Adalet Divanına yaptığım işaret ol
muştur. Kıbrıs Hükümeti bu Divanda âza olmadığı 
için bunu oraya şikâyet etmek mümkün olmuyor. 
Âza olmadığı için hükümleri onu bağlamıyor. 
Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımız, başka yollar
la Adalet Divanının harekete getirilmesinin müm
kün olduğundan bahsetmişlerdir. Derhal tetkik 
ettirdim, anlaşılmıştır ki, bir defa Güvenlik Kon
seyi yolu ile, Yüksek Adalet Divanına müracaat 
etmek, Güvenlik Konseyinin her hangi bir mese
le için karar alması kadar tertiplere, ekseriyete, 
münakaşalara bağlı bir şeydir. Ondan sonra yine 
Yüksek Adalet Divanının vereceği karar bağlayı
cı bir hüküm değildir. Ancak istişari mahiyette 
olabilir. Kezalik, yine hariciyenin tetkikine göre, 
Assamblenin vereceği karar ile Yüksek Adalet Di
vanına müracaat etmek, yine istişari mahiyette
dir, neticede ilzam edici bir karar taşımamakta
dır. Bu da ancak tarafların müracaat etmesi ile 
olacaktır. 

Beyanatımda, Hükümetin çalışmaları ve muh
telif tedbirlere tevessül etmesi için söylediğim 
sözler doğrudur. Birleşmiş Milletlere gidilmesin, 
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mesele NATO içinde hallolunsun. Bu fikir, ehem
miyetle göz önüne alınmıştır. Londra Konferansı 
nihayet bulduğu zaman, dorhatır buyurursanız, 
ilk teklif ingiltere ve Amerika'nın teklifi, NATO 
devletleri içerisinden bir uluslararası kuvvet teş
kil edilip Kıbrıs'a gönderilmesi ve bununla sulh 
emniyetinin tesis edilmesine teşebbüs edilmesi idi. 
Bu tedbir, uzun münakaşalar ve araştırmalardan 
sonra nihayet Birleşmiş Milletler kanaliyle buna 
tevessül edilmesi, başka çare olmadığı için tercih 
edildi. 

Birleşmiş Milletlerde Türkiye müttefikleriyle 
yakın bir ilgi içinde çalışmışlardır ve oradan bir
çok müzakereler sonunda bir karar sureti çıkarıl
mıştır. Birçok devletin iştiraki ile çıkan bu ka
rar suretinde, herkes istediği kelimeyi, istediği 
ibareyi koydurabilmek için tam imkân bulama
mıştır. Bir uyuşma neticesi kararname çıkmıştır. 
Esaslı bir nokta; Türkiye Cumhuriyeti için hiç 
şüphe götürmiyecek bir suretle o kararnameden 
alınmıştır. Muahedelerle tesbit olunan haklarımız, 
bu meyanda teminat hakkı, harekete geçme hakkı 
ve teminatçı Devletlerin vazifelerine taallûk eden 
muahedeler, çok gayretlere rağmen, hükümden 
kaldırılamamıştır, bunların hükümsüz olduğu yo
lunda bir karar alınamamıştır. Bu salâhiyetler 
bizim gözümüzde teyidolunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; hatipler tenkid ederler
ken meselenin Türkiye ile Yunanistan arasında 
bir mesele olduğunu, ilkinden ortaya koyup buna 
göre bir yolun takibedilmesi lâzımgeldiği nokta
sında ısrar etmişlerdir. Kendilerine haber vere
yim ki, ilk günden böyle bir hareket hattı tut
maya ahden hakkımız yoktur. Çünkü, Yunanis
tan, ingiltere gibi, bizim gibi bir teminatçı Dev
lettir ve bu hakkı muahedelerden almaktadır. 
25 Aralık günü harekete geçiyoruz, siz geçiyor 
musunuz? Dediğimiz zaman, bunu hem ingiltere'
ye, hem Yunanistan'a sorduk. Görüşmelerden son
ra her ikisi, beraber hareket etmek kararı verdi
ler. Kıbrıs'taki halkın Yunan Milleti ile münasebe
ti tıpkı Türk halkının Türk Milleti ile münasebe
ti gibi herkesin bildiği bir gerçektir. Ancak bu 
gerçeklerle birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti muahe
delerle ve ilgili devletlerin taahhütleriyle kurul
muştur. Bu meselenin Türk-Yunan münasebetle
rine tesir etmesi ve bu sıfatla NATO içinde bunun 
müzakeresinin açılabilmesi, yeni Yunan Hüküme
tinin Kıbrıs meselesinde tutmuş olduğu siyasetin 
neticesi olmuştur. Yoksa başından itibaren meşe-
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le, Kıbrıs'ta husule gelen vakalar ve bunlara ça
re aramak şeklinde cereyan etmiştir, sonra esef 
verici inkişaflar göstermiştir. 

Demek istiyorum ki, başından itibaren mese
leyi Türk-Yunan meselesi olarak almak mümkün 
değildir. Bu münasebetle dış politika üzerinde 
görüşlerimi tekrar edeceğim. Dış politika konusun
da, beyanatımda, yüksek huzurunuzda verdiğim 
beyanat, Türk - Yunan münasebetlerine, gerek 
müttefiklerimize ve gerekse Sovyetlerle olan mü
nasebetlerimize dair geniş izahlarda bulunmuşum-
dur. Bütün tereddütleri, Türkiye dış politikası 
olarak bütün tereddütleri izale edecek sarih be
yanlarım vardır. Bunlara yeni bir şey eklemeye 
lüzum yoktur. Daha evvel filân dergiye şöyle 
söylemişim, tarzında; meselâ, Time dergisine son 
verdiğim beyanattan bahsolunmuştur. Time der
gisine verdiğim beyanat, Time dergisinde, benim 
bildiğime göre, bugüne kadar intişar etmemiştir. 
İç politika olarak bir cümlesi nasıl olmuşsa, içer
de çıkan bir gazetede intişar etmiş ve onun üzeri
ne herkes kendi mizacına, ve kendi tesfir etmek 
istediği yola göre mâna vermeye çalışmıştır. Bu
nun münakaşasına girmeme imkân yoktur. Ben 
Hükümet adına takibettiğimiz politikayı, öteden 
beri takibettiğimiz ve bugün de takibettiğimiz po
litikayı, sizin huzurunuzda vuzuhla söyledim. Bu
rada hatipler Kıbrıs olaylarından şikâyet eder
ken, sırası gelince müttefiklerimizden herkes, ken
di gördüğü nisbette kendi ifadesi ile şikâyet et
miştir. Müttefikler arasında şikâyetler daima ola
caktır. Bunun hududu, usulü bellidir. Bu sebep
le ittifakların devamı ve hayatiyeti üzerinde ya
pılan uzun boylu tartışmalar beyhude zahmetler 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Sayın Ekrem 
Alican Yeni Türkiye Partisi adına kıymetli bir 
beyanatta bulundular. Meseleyi, 21 Aralıktan 
daha evvelki bir safhadan bağlıyarak huzurunuz
da serdi. 

Netice olarak oradan çıkardığı şeyler, bizim 
Hükümet beyanatında Kıbrıs meselesi için söy
lediğimiz esaslara tevafuk etmektedir. Bugün 
Kıbrıs'ta, daha evvel müşterek 'bir İngiliz; Yu-
nen ve Türk -müşterek hareketinden sonra, 
Birleşmiş Milletler çıkmıştır. Bunlar takibet-
mektedirlcr. Bunlara «cemaat olarak her yardım 
gösterileceği gibi, Hükümet olarak, Türk Hü
kümeti olarak da, Birleşmiş Milletler Kuvvet
lerinin vazifelerinde yardımcı olmak için dik-
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kat göstermekteyiz. Kıbrıs'taki Türk Cemaati ne 
vakit yardımsız kesin 'bir tehlike karşısında bu
lunduğu zaman harekete geçmek hakkımız var
dır ve harekete geçmek vazifemiz olacaktır. 

Sayın Profesör Nihat Erim'in dediği gibi; 
onu da işaret ettim ; 

«Bu harekete geçmenin zamanını, şeklini si
yasi icaplara göre kullanacağız.» 

Sayın Alican harekete geçmek için yapılan 
tenkidlere hulûs ile cevap verdiler. Meselenin 
muğlâk olduğunu daha evvel Hükümette bera
ber çalıştığımız zamandan beri pek iyi bilmek
tedirler. 

Millet Partisinin sözcüsü bugünkü izahları 
ile, Kıbrıs mezaliminden duydukları üzüntüyü 
ifade ettikten sonra, Hükümette buldukları ku
surları da söylediler. Ve nihayet Kıbrıs mese
lesinin Türk Cemaatinin haklarını korunmak 
için ciddî ve enerjik bir surette ve milletle be
raber olarak bir yolun takibedilmesi noktasın
da ısrar ettiler. Tamamiyle mutabık olduğu
muza şüphe yoktur. 

Sayın Alican bu münasebetle bütün partile
rin iç politikada birtakım temenniler ileri sür
düklerini zikretmiştir. Bu iç politika bahsinde 
gruplar adına konuşulduğu gibi, şahıslar adı
na da, sayın milletvekilleri uzunboylu konuş
muşlardır. Herkes kendi mizacına göre bura
da Hükümet için arzu ettiğini, lâyık gördüğü
nü söylemekte ve politikayı kendi anlayışına 
göre izah etmektedir, iç politikada demokratik 
bir nizam, demokratik bir rejim, Hükümetin 
başlıca gayesidir ve üç seneden beri kurmuş ol
duğumuz bütün Koalisyon Hükümetlerinde iç 
politikada demokratik rejimi huzur içinde ya
şatmak gayesi takibedilmiştir. Vaktiyle Koalis
yonda beraber bulunduğumuz partiler pekâlâ 
hatırlarlar İki; beraber çalıştığımız zamanlarda 
demokratik nizamı bütün icaplariyle tatbik et
mek için birlikte hulûs ile çalışmışızdır. Bizde 
koalisyonlardan ayrıldıktan sonra hiçbir deği
şiklik olmamıştır. Hep aynı yoldayız. Demok
ratik nizamı tesis etmek istiyoruz ve hürriyet 
nizamı içinde kalkınmak istiyoruz. 

$aym Ekrem Alican işi daha ileri tekliflere 
götürerek, büyük partilerin daha etraflı görüş
melerine, beraber çalışmalarına işaret etti ve 
kendilerine düşecek vazifeleri de memnuniyetle 
kabul edeceklerini söyledi. Böyle bir temen
niyi, bir dış politika meselesi görüşülürken bir 
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neticeye vardırmak tabiatiyle mümkün değil
dir. İyi temenniler her zaman düşünülebilir, 
görüşülebilir. (Ortadan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; kendi görüşüme gö
re neticeye varıyorum. Türk Cemaati hakları
nı başariyle savunmaktadır. Taaruza uğradığı 
zaman, meşru .müdafaa halinde kendisini müda
faa ediyor, haklarım müdafaa ediyor, ailesini 
ve çocuklarını müdafaa ediyor. Siyasi alanda 
içeride bulunan sulhu koruyucu kuvvetlerle 
işbirliği yapıyor, .onlara yardımcı oluyor. Ve 
Türk Cemaatinin haklarını ve Kıbrıs dâvası
nın adalet içinde ve haklı bir surette neticeye 
vardırılması için Türk Cemaati çalıştığı gibi, 
'Türkiye Devleti Hükümeti de vazifesi olarak 
bu uğurda çalışmaktadır. (Bravo sesleri.) 

Kıbrıs meselesini milletçe, küçük iç politi
ka tartışmaları üstünde tutuyoruz. Üstünde 
tutmak için Hükümet olarak bütün sabır ve 
yardımı göstermeye çalışıyoruz. (Bravo ses
leri.) Eminiz ki, bütün milletçe, Kıbrıs'taki 
Türk Cemaatinin, soydaşlarımızın adaletli bir 
neticeye ulaşmaları için her evde, her ailede 
tam bir imanla çalışılmaktadır. 

Dünkü beyanatımda arz ettiğim gibi, dâva 
kısa bir dâva değildir. Büyük ölçüde fedakâr
lık davasıdır. Can fedakârlığı, gayret fedakâr
lığı ve milletçe fedakârlık. Bunların hepsi ya
pılmaktadır. Hepsi önümüzdeki zamanlarda bu 
fedakârlıklar daha da çok lâzım olacaktır. Hep
sini Türk Milleti olarak behemahal yapaca
ğız. (Ortadan, bravo sesleri, alkışlar.) Kesin 
kanaatimiz ve kesin ümidimiz odur ki, Kıb
rıs'ta dökülen kanlar beyhude olmamıştır. 
Yükselen adalet sesleri mutlaka amelî niticeye 
bağlanacaktır ve bütün bunlar başarı ile te
min olunurken, uluslararası sahada müttefik
lerimizle münasebetlerimiz de sarsılmadan müs
pet neticelere varmak için her dikkat göste
rilecektir. Müttefiklerimizle bu meselede va
kit vakit birbirimizden çok şikâyet etmişiz
dir. Fakat insafla söylemek lâzımgelirse, bu
güne kadar müttefiklerimizle bu meseleleri gö
rüştüğümüz zaman daima, ciddî bir ilgi görmü
şüzdür. 

İnsanlar gördükleri ilginin hududu ile ka
naat edemezler. Her gördüğümüz yârdım ve 
münasebette daha ilerisini beklemekte ve iste
mekte herkes haklıdır. 'Karşımızdakiler biz-
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don istiyorlar, biz de onlardan istiyoruz;. Mü
nakaşalar bu hudut dâhilinde cereyan etmek
ledir. Onun için kaüb istirahatı ile, fakat sağ
lam', sarsılmaz bir kararla Kıbrıs meselesin
de fedakârlığı göze alan büyük bir milletin, 
lıaklı olan adaletli neticelerini 'emniyetle bekli-
yebi liriz .Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

REFET A'KSOY (Ordu) — Bir sualim 
va.\ 

BAŞKAN - - >Sual mümkün olamıyor, Sayın 
Uefet Aksoy. Kanun, tasarı ve tekliflerinin 
müzakeresi sırasında ancak Hükümetten sual 
sorulabiliyor. Bu genel görüşmedir, bu sebeple 
anca'k konuşma mümkün oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, iki tane kifayet öner
gesi gelmiştir. Bu arada Sayın Bülent Ece-
vil ; Sayın Gökhan Evliyaoğlü'nun konuşması 
sırasında kendi demecine imalarda bulunduğu 
ve ileri sürdüğü mütalâlarm hilâfına bir hu
susun mevzunbahscdildiği iddiasriyle tavzih ba
lımda söz istemişlerdir. Evvelâ Sayın Çalışma 
Bakanı Bülent Eecvit'e söz veriyorum. Buyu
run efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) ••• Teşekkür ederim Sayın Başka

nım. "•' ' *̂ ""' 
Sayın arkadaşlarım, Kıbrıs gibi çok önemli 

ve hayati bar dâvanın ve Türk - Yunan müna
sebetleri gibi önemli bir meselenin görüşüldüğü 
bir sırada, bu mesele ile ilgisi olmıyan bir ko
nuya kısaca deyinmek zorunda kaldığım için 
özür dilerim, fakat Sayın Gökhan Evl.iyaoğ-
lııııun 'konuşmalarındaki bir itham ve bu itha
lini! altında- saklı düşünceler, beni bu konuda 
söz almaya mecbur bıraktı. Çünkü sözleri sade
ce şahsımı değil, şahsım dolayım ile Hükümeti de 
hedef tutuyor. Sayın Gökhan Evliyaoğlü'nun 
gazetesinde de bu konuda şahsıma yönelen çeşitli 
hücumlar oldu. Bunlara cevap vermek lüzumunu 
hissetmedim. Fakat Yüksek Meclis huzuruna bu 
konu getirildiğinden kısaca cevap vermek zorunda 
kaldım. Kaldı ki, görünüşte mevzu ile alâkasız 
gibi telâkki edilebilse, sözlerimin sonunda bu 
konunun Batı ile beraberliğimizin temel felse
fesiyle olduğu görülecektir. Sayın Gökhan Evli-
yaoğlu konuşmasında, benim bir demecimi ima 
ederek Berthol Breht adındaki komünist bir pi
yes yazarını dünyanın en şöhretli, en. büyük ya
zarlarından birisi olarak telâkki ettiğimi ve bu-
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nu bir beyanat olarak söylediğimi ifade ettiler. 
Ve bunu Hükümetin komünizme karşı müsama
hasının, kendilerince, delillerinden birisi olarak 
ortaya koydular. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere Bertol 
Breht adlı yazarın bütün dünyada, özellikle hür 
dünyada, çağımızın en büyük piyes yazarların
dan biri olarak tanındığı doğrudur. Bu, sadece 
benim düşüncem değildir, tiyatro alanında söz 
sahibi hemen herkesin düşüncesidir. 

İkincisi, bu eserde bir komünizm propagan
dası olmadığı da, sadece benim şahsi ve nâçiz dü
şüncem değildir, bu husus - kesin olarak tarihini 
pek hatır! lyamıyacağım, fakat 1960 tan evvel -
bir mahkeme karariyle, zannediyorum, 1957 de 
Türkiye'de bir mahkeme karariyle teslbit edil
miştir. Ayrıca, İstanbul Şehir Tiyatrosunda cere
yan eden müessif hâdiseler vesilesiyle yetkili bir 
bilirkişi heyeti vasıtasiyle de belirtilmiştir. Onun 
için Sayın Evliyaoğlü'nun Hükümete karşı çok 
yersiz ve yakışıksız bir ithamı, ima yoliyle olsa 
yöneltirken, hiç değilse bu derecede Türk mah
kemesinin, Türk adliyesinin kararlariyle beraet 
etmiş, temize çıkmış bir konuyu mesnet olarak 
almaması gerekirdi zannediyorum. Evet Breht 
bir komünist olarak tanınır. Fakat eserlerinin 
pekçoğunun oynanmadığı tek memleket, yahut 
sayılı memleketlerden birisi Komünist Rusya'dır. 
istanbul'da bâzı hâdiselere hedef olan, «Sezua-
nin iyi insanı», isimli eseri nitekim Rusya'da oy
nanmaz, fakat Amerika'da, İngiltere'de ve çe
şitli Avrupa ülkelerinde oynanır. Gökhan Evli-
yaoğlu arkadaşımızın, komünizme karşı olan tu
tumunu övdüğü Birleşik Amerika'da ben bu pi
yesi bir okul sahnesinde seyrettim. (Ortadan, 
bilmez o sesleri) 

Komünizmle İngiltere ve Amerika'da en et
kili bir şekilde mücadele eden dergilerden birici 
de (in Counter) dergisidir. Bu derginin Nisan 
sayısına muhterem arkadaşımız bakarlarsa, Batı 
Almanya'ya tahsis edilen bu nüshasının mühte-
lif sayfalarında Berthol Breht'in Batı - Alman
ya'da yayınlanmış eserlerinin ilânlarının yer al
dığını görecektir. 

Bu piyes tezinin komünizm ile en ufak bir 
ilgisi j^oktur. Çünkü aksine, bir kimsenin kendi 
malını, mülkünü etrafmdakilerle paylaşmasının, 
o kimse için de toplum için de çıkar yol olmadı
ğını; insanlara, topluma iyilik yapmak istiyen 
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kimselerin paralarını bir işe yatırarak insanlara 
iş sahası açması gerektiği tezini savunur. 

BAŞKAN — Sayın Eeevit; piyes mevzuuna 
değil, lütfen, Gökhan Evliyaoğlu'nun size atfen 
söylediği sözlerin tavzihine inhisar ettirin. Piye
sin şu veya bu şekilde tanıtılmasına inhisar et
mesin konuşmanız. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Devamla) — Pikasso gibi bir sanatçı da komü
nist olarak bilinir. Fakat, eserlerinin teşhir edi
lemediği, belki tek memleket komünist Rusya'
dır. 

Şimdi, sözlerimi fazla uzatmamak için mese
leyi esas konuya getireceğim. Sayın Gökhan Ev-
liyaoğlu arkadaşımız burada, Türkiye'nin Batı 
ile beraberliğinden, NATO ve CENTO ittifak
larına bağlılığından güzel sözlerle bahsettiler. 
NATO ve CENTO ittifaklarına en az kendileri 
kadar bağlıyız, fakat şahsan, bu bağlılığı Batı 
ile beraberliğimizin temeli olarak değil, sadece 
kaçınılmaz bir sonucu, bir tezahürü olarak gör
mekteyim. Batı ile beraberliğimizin, temelinde 
her türlü fikir hareketlerini kanunlarla ve cemi
yet menfaatleri ile sınırlı olmak şartiyle, her 
türlü fikir hareketlerine âzami müsamahanın 
gösterilmesinde görmekteyim. Bu müsamahayı 
da sadece Berthol Breht gibi bir yazarın eserle
rine karşı değil, birçok fikirlerine hiç iştirak et
mediğim Sayın Gökhan Evliyaoğlu'nun bütün 
fikirlerine karşı göstermeyi de bir vicdan borcu* 
bilirim. Teşekkür ederim. (Ortadan, bravo ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN —• Sırada arkadaşımız Muslihittin 
Gürer vardır. Yalnız bu arada Sayın Gökhan Ev-
liyaoğlu A. P. Grupu adına söz istediğinden tak-
dimen kendisine söz veriyorum. 

Buyurun, efendim. 
A. P. GRUPU ADINA GÖKHAN EVLÎYA-

OGLU (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, ben
deniz bu konuşmayı Sayın Bülent Eeevit'in ko
nuşmasından önce, Sayın Başbakanın bir husus
taki beyanı üzerine almıştım. Bu sdbeple yine o 
mevzuda konuşacağım. Ve Sayın Bülent Eeevit'-
in şahsımı hedef tutan beyanlarına burada ce
vap vermiyeceğim. Çünkü ben Berthol Breth'in 
piyesinden ve bu piyesin Türkiye'de oynanma
sından şikâyet edenlerden değilim. Ben de Sa
yın Eeevit'ten de fazla olarak bu memlekette 
İrer türlü fikrin, hele ede'bî ve sanat çerçeve
sinde kalırsa, daha geniş bir toleransla fırsat 
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ve 'imkân görmesine taraftarım, inatta kendile
rinden daiha fazla taraftarım. Çünkü (kendile
rinin her türlü -beyanına, Bakan olarak, hattâ 
bazan mevzua'tı ziorlıyan [beyanlarıma şahsan kat
lanmak mecburiyetinde 'kalıyoruz. Fakat Ikem-
d1 ijleri (bendenizin fikirlerine de hürriyet verme 
taraftarı olduklarını söyledikleri halde, Hü
kümet icraatında bulunan hir inısan sıfatiyle 
bunun .aksine hareket ettiklerini söylemek is
terim. Çünkü yazılarımın neşredildiği, birçok 
dergilerin ve gazetelerin yazı işleri ımüdüriLeri 
Hükümet icraatına talbi 'makamlar tarafından 
sı'k sık isticva'bedilme'kte, hattâ yazılanımı neş
reden bir yazı işleri müdürü, Ibir sene hapse 
mahkûm edilmiş bulunımıalktadır. 

[BAŞKAN — ıSaym Evliyaoğlu, piyes konu-
ısu hakkında.değil, esas mesele hakkımda... 

A. P. GRUPU ADINA GÖKHAN EVLÎYA-
OĞLU (Devamla) — Şimdi 'mevzua geliyorum 
arkadaşlar; pek ehemmiyetli olan hu konu 
şudur : Sayın Başbakan »burada, hem A. P. 
Grupu adına (konuşan Faruk Sükan Beyefen
dinin, hem de bendenizin bahsetmiş 'olduğuım 
Time mecmuasına verilen 'beyanatından bahse
derlerken, hu beyanatı bu dergide görmedim, 
çıkıp çıkmadığını, neşredilip neşredilmediğini, 
nasıl edildiğini 'bilmiyorum, Ibundan haberim 
olmadı, şeklinde beyan ettiler. 

ıŞimd'i arkadaşlar, durum şudur : Bu beya
nat Time dergisinde intişar e'tmiştir. Time 

..mecmuasındaki yazılar tafcibedilmiyelbilir, fakat, 
Sayın Barbakanımızın Batı ittifakı mevzuun
daki beyanından önce Akis mecmuasında ve 
Milliyet gazetesinde Batı İttifakından ayrılma 
lüzumuna -dair iSİ'stemTi neşriyat yapılmıştır. 
Bu meşriyaittam 10 gün sonra 'bu 'beyanatın Time 
mecmuasına verildiği yerli .gazetelerimizden 
Milliyet gazetesinin 8 sütunluk 'bir manşeti ile 
ve bunun, arkasından da Ulus -gazetesindeki 
'manşet ile Türk efkârına ilân .edilmiştir. Hâ-
diise bu kadarla da kalmamış, Türkiye radyo
ları hu [beyanatı okumuşlar ve biraz evvel de 
'bahsettiğini veçhile, Rus yardım tekliflerini, 
hemen bunun arkasından kompioze etmek sure
tiyle Türlk halk eflkârına ve dünyaya yaymış
lardır. 

Şimdi «bendenizin hu konuşması bu hususu 
tavzih Iha'bındadır. Arkadaşlardan, çx)k Sayın 
Başbakanımızı ilgilendirmektedir. Yüksek hu-
'zurumuzdaki bu 'konuşma fırsatını, (bu şekilde 
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(kullanarak, iSayın Başbakana Türkiye radyo
larında da 'bir kısım basında olduğu gibi, bir
takım ,gayretkeşlilklierin "kendisinin haberi ol
madan, Hükümet politikasını ve Türkiye'nin 
duş itibarını alâkadar edici birtakım Ikompo-
zisyoniar yapıldığını burada kendilerine duyur
makla bir vazife yapmış olduğum kanaatinde
yim. 

ıSaygılıarıımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Verilmiş lolan kifayet önergele

rini 'okutuyorum. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Genel görüşmeden beklenen fayda basıl ol

muştur. Partilerin görüşleri te'zalhür etmiştir. 
Meselenin dış politika eeplhesmden arz ettiği 
önem de dikkate alınarak /müzıak^renin kifa
yetinle karar verilmesini arz; ve telkliif ederim. 

Ankara 
Burhan Apaydın 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk - Yunan münasebetleri ve Kıbrıs ko

nusunda açılmış bulunan ve ilki 'gündür devam 
elden konuşmalarda 'her iki konu da, gerek 
Hükümet, 'gerekse 'önerge 'sahipleri ile gruplar 
(sözcüleri ve sayın üyelerin etraflı izanları ve 
yine donunda Hükümet tarafından verilen ce
vapla aydınlığa kavuşmuştur. 

Bu itibarla, müzıakerelerin yeterliğini saygı 
ile arz ve rica ederim. 

Bursa 
fSadrettin Çanga 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okun
muş olan kifayet önergeleri aleyhinde üç arkada
şımız söz istemiştir. Usul gereğince ancak birisi
ne ve ilk önce istiyene söz vermek durumunda
yız. Söz, Sayın Nihat Erim'indir. 

NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Sarfınazar edi
yorum. 

BAŞKAN — Şu halde kifayet önergeleri aley
hinde, Sayın Kasım Gülek. 
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KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş

larım, vakit geç, yoruldunuz. Fakat konu çok 
önemli. Bunun için, eğer tensip buyurursanız ye
terlik önergelerini kabul etmiyelim. Konuşmalar 
yarın devam etsin. Çünkü Dışişleri Bakanı soru
lan birtakım suallere elbet cevap verecektir. Bu 
kürsüden bir kısım arkadaşlarımız, son derece 
önemli, birtakım sualleri sarih olarak sordular. 
Elbet Hükümet bunlara cevap verecektir. Bun
lara bu saatte cevap vermesi faydalı olmaz. Hem 
sizler yorgunsunuz, hem de bu cevabın efkâra arzı 
zor olur. Yarma kalsın, yarın da bu konu üzerin
de konuşmak istiyenler, görüşlerini belirtsinler, 
Zaten karar aldınız 10 ar dakika konuşacaklardır. 
Mesele hayatidir. Üzerinde her şeyin söylenmiş 
olması, konuşmak istiyen herkesin konuşması, bi
zim için kuvvet olacaktır. Dünya efkârı bu konu
da Türkiye'nin ne düşündüğünü yakından takibe-
diyor. T. B. M. Meclisinde konuşmak istiyenler 
vardı, yeterlik önergesi geldi, binaenaleyh konu
şamadılar denmesin. Son derece hayati meseleler 
üzerinde, uzun konuşanlar da oluyor ama, yerin
de konuşanlar da olabilir, faydalı olur. Lütfe
din, yeterlik önergelerini kabul etmeyin. Yarın 
Hükümet cevap versin ve konuşmak istiyenler de 
burada konuşmak fırsatını bulsunlar. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önergele
rini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Vuzuh hâsıl olmamıştır, yeniden 
oylarınıza arz ediyorum. Kifayet önergelerini ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kifayet önerge
leri kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Tahsin Demi-
ray, Nihat Akay ve Nihat Erim arkadaşlarımız 
tarafından verilen Meclisimizce kabul edilmiş olan 
genel görüşmeler bu suretle bitmiş oldu. 

Vakit geçtiğinden 7 Mayıs Perşembe günü sa
at 14,00 te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Ka panma saati : 18,54 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Tahsin Demiray 

ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'm 
had bir şekil alan Türk - Yunan münasebetlerinin 
umumi bir muhasebesinin yapılması için bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/10) 

2. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim*m Yu
nanistan Hükümetinin bâzı beyanları ve bâzı 
davranışları ile bu Devletle Türkiye arasında, 
yürürlüğe konmuş bütün anlaşmaların gözden ge
çirilmesi hususunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/11) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Disiplin malhlketaelerd ikuTUİTuış, (yargı

lama usulü ve disiplin suçları ve cezaları hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/548, C. Senatosu 1/314) [Dağıtma tarihi: 
19 . 2 . 1964] (M. Meclisi S. Sayısı : 497 ye 1 
nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 368) 

2. — Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan 
kimselere tazminat verilmesi hakkında kanun ta
sarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mecli
since benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma 
Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet 
Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mec
lisi 1/544; C. Senatosu 1/311) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 457 ye 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
328) [Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1964] 

3. — İstanbul Milletvekili Çoşlkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletveki
li Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçek'in, Yasaıma meclislerinin aralarında
ki münasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki ka
nun teklifine dair C. Senatosu Başkanlığının ret 
tezkeresi hakkında Millet Meclisi Anayasa Komis
yonu raporu (2/271) (S. Sayısı : 48 .e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1963] 

4. —• İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve
kili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalış
ma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ret 
tezkeresi hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyon 
raporu (2/269) ' (S. Sayısı : 233 e 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 12 .1963] -

5. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Tiyan-
şan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayı
lı Karayolları Trafik Kanununa bir madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu Baş
kanlığının ret tezkeresine dair Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/350; C. 
Senatosu 2/83) (<S. Sayısı : 37 ye 1 nci ek) [Da-
ğırtima tarihi : 3 . 1 . 1964] 

6. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. 
Meclisi 1/292; C. Senatosu 1/251) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 325 e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı T 
181) [Dağıtma tarihi: 10 . 2 .1964] 

7. — Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddelerin
de ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının C. Senatosunca 

(Devamı arkada) 
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değiştirilen ve M. Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Mil
let Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon. metinleri (M. Meclisi 1/432; C. Senato
su 1/255) (M. Meclisi S. Sayısı : 247 ye 2 nci ek, 
C. Senatosu S. Sayısı : 231) [Dağıtma tarihi : 
28 . 3 . 1964] 

8. —• Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçeriin ölüm cezalarına çarptı
rılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında M. 
Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 
3/740; C. Senatosu 1/382) (M. Meclisi S. Sayısı : 
560 a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 422) [Da
ğıtma tarihi : 31 . 3 . 1964] 

9. —• istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Si
vas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Millet
vekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi teşebbüslerinin 
'Türkiye Büyük Millet Meclisince .denetLenımesi-
nıin dlüzienilenmlösi hakkında kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosunca (değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenan'iyen ımaiddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cum
huriyet 'Senatosu ve Karıma Komisyon anetiniLe-
ri (M. Mcclfai 2/273; C. Senatosu, 2/99) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 234 e 3 ncü 'ek, O. Senatosu 
IS. Sayım 324) [Dağıtana tarihi : 29 , 4 . 1964] 

10. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna Ibâzı ımadde ve fıkralar 'eklenmesine dair 

kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı: 461) [Dağıtma tarihi : 
5 . 10 . 1963] 

11. —• Bina kiraları hakkındaki kanun, tasa
rısı ve G'eçici Kamisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 458 ve 458 ıe 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

12. — İstanbul Milletvekili Naci ölktiam ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti 
Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Ma
nisa Millet vekili Muaımımar Erten'in Markalar ve 
ımenşe işaretleri ıhalkfcmlda Ikanun ıtelklifi ve Sa
nayii ve Adallet Ikamiısyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtıma tarihi : 
11 . 11 . 1963] 

13. •— Serbest imali ımüşavıirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Maeit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın, Malî müşavirlik ve yeminli müşavirlik ka
nunu teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi: 
17 . 8 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İSLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

tŞLER 




