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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral ("Vvdet Su-
nay'ın -'İO Ağustos Zafer Bayramının 4'J nci 
yıldönümü vesilesiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri 
adına. Başkanın şahsında milletvekillerine ve 

Millet .Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in, şah
sı ve melletvekilleri adına Türk Silahlı Kuvvet
lerine selâm ve tebriklerini bildiren karşılaklı 
telgrafları okunarak alkışlar arasında bilgiye 
sunuldu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı Kerid Meleıı'e Devlet Bakanı \ i ivit Vet-
kin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

A. B. Meclis Urupu Başkanı ile (\ K. M. B., 
V. T. B. ve M. B. Meelis Urupları başkanvekil-
lerinin Kıbrıs ve bununla ilgili dış politika 

konusunda grupların ve milletvekillerinin de 
mütalâalarını söyliyebilmelirini temin ve Mec
lisimizin görüşünün belirmesi için genel gö
rüşme açılması istemine dair müşterek önergesi 
okunarak, bütün siyasi parti grupları ve Hükü
met adına yapılan konuşmalardan sonra oya su
nuldu, kabul olundu. 

Genel g'ürüşmenin 7 Eylül. Pazartesi günde
mine alınarak saat 15 de yapılması kararlaştı
rıldıktan sonra (saat If),:î0 da) birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kati]) 
Başkan ve kil i Yozgat 
Nurettin ()/,• ismet Kapısız 

Kati]» 
Samsun 

11 yas Kılıç 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN •— Fuad Sirmen 

KATİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN •- Muhterem arkadaşlarım,- birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama, yapılacaktır, elektrik
ler yandığı zaman lütfen düğmeyi sağa çevirip, 
beyaz işarete basınız. 

(Yoklama, yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir, 

çoğunluğumuz vardır, g'ündeme geçiyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — J . /'. Meclis Urup Başkanı İstanbul 
Milletvekili Mahmut Rıza licrtan, ('. K. M. I\ 
Meelis Urup Başkan vekili Sivas Milletvekili 
Ccvad (hl yakmaz, V. T. /'. M celin Grup Baş
ka n vekili 11alay Millet'vekili Sekip İnal ve M. I\ 
Meelis Urup Başkan vekili Yozgat Milletvekili 
İsmail Hakla A kıl ağan'm, Kıbrıs ve bununla 
ilgili dış politika konusunda grupların ve mil
letvekili dinin de mütalâaların ı söijl iye bilmele

rini temin ve Meclisimizin görüşünün belirmesi 
için bir genel görüşme ar/ılması istemine dair 
müşterek önergesi (8/1,2) 

BAŞKAN —- .Evvela, genel görüşme üzerinde 
söz almış otom grup sözcülerine söz vereceğim. 
İlk söz vsırası Millet Partisi (»rııpu adına Zekâi 
Durman'indir. 

Buvurunuz. 

— 302 
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M. P. GRÜPU ADINA ÖMER ZEKÂÎ BOR- 1 

MAN (İstanbul) — Muhterem 'Başkan, a/iz mil- I 
letvekilleri; Kıbrıs bulıranııını vahamet kesbet- I 
tiği ve buna bağlı (larak dış tehlikelerin belir- I 
diğıi bit* zamanda, Yüksek Meelis hâdiselere el I 
koymuş bulunmaktadır. I 

Millet 'bizden imi it verici ve muvaffakiyete I 
ulaştırıcı davranışlar 'beklemektedir. Bütün I 
milletin bizi dinlediği şu anda, vatanseverlikten I 
başka hiçbir düşüncenin .milleti temsil edenlere I 
hâkini bulunmadığiıiıı, 'müzakerelerin ortaya I 
koyacağından Millet Partisi emin bulunmakta- I 
dır. I 

Bu müzakereler; hakka dayanmıyan kuvvet- I 
lerin hak ve iman karşısında .mağlubiyetini ta- I 
rihe tescil eden istiklâl mücadelesi ruhunun, I 
kııvayi millîye ruhunun Türkiye'de sönmediği, I 
alev alev yandığı gerçeğini mutlaka ortaya ko- I 
yacaktır ve bundaı da dost, düşman herkes I 
hissesine düşeni alacaktır. I 

Türkiye'deki parti mücadelelerinden cüret I 
alarak hayale kapılanlar, tehlike karşısında bir I 
anda meydana gelen millî birlik ve beraberli- I 
ğin granit kayasında ümitlerinin boşa gittiğini I 
görmekle hüsrana uğrıyacaklardır. I 

Sn anda hepinizin gönlünde (vatan partiler I 
için değil, partiler vatan itindir.) Anıeutüşünün I 
millî bir dua gibi yükseldiğini duyar gibiyiz. I 
(Bravo sesleri, alkışlar) I 

Muhterem arkadaşlar, bu düşünce ve duygu- I 
hırla. ayırmağa değil, birleştirmeye çalışan bir I 
ruhla hâdiselerin üzerine eğileceğiz. Bununla. I 
beraber hakikatleri suni bir nezaket ve zararlı I 
bit tesanüt anlayışına feda ctmiyerek, düşün- I 
düklerimizi söyliyeeeğiz. I 

Dış politikamızın gaye ve prensipleri bakı- I 
mındau, partiler arasında bugüne kadar bir fark I 
mevcudolnıanuştır. I 

Devamlı bir dünya sulhu içinde bahtiyar bir I 
Türkiye görmek düşüncesinde hepimiz ımıtabı- I 
kız. Birleşmiş Milletler Yasasına uygun olarak I 
bütün milletler için barış, hürriyet, adalet ve I 
hak eşitliği esasına dayanan bir dünya nizamı- I 
nııı kurulması müşterek hedefimizdir. Ahde vefa I 
ise, milletimizin değişmez şiarıdır. I 

Muhterem arkadaşlar; Kıbrıs hâdiselerinin I 
ortaya, koyduğu gerçeklerin ışığı altında gidi- I 
leeek yolu belirtmeden, dostluk ve ittifaklarımı- I 
zı bir tahlile tabi tutmadan evvel gelmiş ve | 
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geçmiş bütün hükümetler zamanında dış politi
kamıza arız olan bâzı umumi zaıfları ifade et
mek isteriz. 

Bugün içinde bulunduğumuz hüzün verici 
durumu yaratan sebeplerin başında bu zaıfların 
geldiğinden şüphe edilmemelidir. 

Dış politikamız, bugüne kadar devam eden 
zararlı bir gelenek neticesi olarak, belli şahıs
ların üstün sayılan görüş ve kanaatlerine göre 
idare edilmiştir. 

Dış politika resmî çevrelerce her devirde 
âdeta esrarlı bir faaliyet sahası addolunmuştur. 
Resmî iddialar ne olursa olsun Meclis muraka
besi dahi her zaman şeklî ve sathi kalmaktan 
ileri gidememiştir. Dış politika ile ilgili mese
lelerde susmak ve suni bir beraberlikten bahset
mek âdeta vatanseverlik sayılmıştır. Bu bida
tin tesiriyle tenkidedehler de her zaman kötü
lerim iştir. 

Dış politikanın ana istikametleri bakımın
dan, iktidarla muhalefet arasında görüş birliği 
bulunmasının, her meselede ve her davranışta 
muhalefetin iktidarı bir gölge gibi takibetmesi 
ve ona alkış tutmacı mânasına gelmediği bir tür
lü kavranamamıştır. Şahsiyet, haysiyet ve me
suliyet duygusu taşıyan ve bir fikir ve kanaa
tin sahibi bulunan muhalefet hiç şüphe yok ki, 
iktidarın her hareketini mutlaka tasvibeder bir 
mevkie düşemez. 

öte yandan çok partili bir dev ne girdiğimiz 
günden bulgunu kadar hayati bir önem tatsıyau 
dış politik» mevzuuında bile ,mııb;a;iefeıt ve ikti
darım danışma ve d*a yanlışıma igeleneğiıni tesis yo
lunda ciddî 'hiçbir adım altılınıa.mıştır. 

Mühim meiselelerde bu •geleneği! kuracağı 
vadiyle işbaşına gelem şimdiki Uüıküınvet de 
Kıbrıs faciası başladı.ğ undan beri, anuıhailıefetue 
istişare lüzunıuanu her nedense 'hissetııneımiş, ve 
sadece, çoğuınıu g'aızetellerden üğrenebiılleccğimiz 
bâzı bilgileri pa-rti liderlerine verniıck'le yetin
miştir. 'Başbakanımı paınti lideriıeriyie zaıımın 
zaman yaptığü topUainıtıilamn içyüzü de budur. 

Muhterem arkadaşlar; dış poiitika'mızı.n. 
öıiıemıl'i '"Zıaıfilariındanı birine daha. ıt'e.nıaıs etınıe'k is-
tiyoruız : 

Her haıiıigi biıt< ittifak v.e ııreseilâ NATO İt
tifakı çercfevcsinıdo bidleşıııiJûk, ikıamaaıt vw şaih-
siyet swhibi olmaya ııııâni değildir. 

Küvıve'tld ve ^eniğinin, ağzımıa bakam ve haıre-
ıkehleriıni ona görıe. ayarlııyaın bir Devtlett duş po-< 
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1 itikada itiıhaır saıhibi .•oilalrmaz. O foldan* iki, ıbir , 
göilge gibi kıendMaıi t'aıkibe'tıtiği Devılıoi ve dev- . 
kuılier daıhi oıuaı itibar etımcızlier. Bnugün Türiki- ; 
yo'nıiın kaırşıilaışıtığı ımıamzıaıra ve yaılmızlıik İni acı 
.hatki'kaıtiın! bir ifaıdesi değil nrıâ-clin"- ? 

Aynı -gaye ve pı-enısipleri henimfsiyen don). 
ve nıütıtıefiid'e idinizin, dış p.o'lîiıtitküHMiıi' tıaıtbika.-
.t'Miıd'a faıi'klıı yollar datkil>ti'ttikıLori bi.i' vakıadır. 
M'eniıi'aıat. ve .tüzeli dınnuımiarMiıım zaruri kiiklığı 
ılnı fankhıırdır iki, o devletlerim dış politikaları
ma ışaıh'siyet ve hayaıtiye't kaızaıı d ı.ınıı aktadır. 

Bu gereeğe nağmen Türk hmkümıeıtlıeri vaık-
ıtiyle niiazlııım nıill etil ere hüın-iyet ve istiklâl yo-
l'uıııjdıanii ııeıhber ve misal oktuğuııımızıiı unuıtarak, 
lıer uıeselliede ımüıtfıefikleı-inin •a(ğ".z-ıui)a- katkmuş ve 
•onlıaırı ınıeıni'nun; etımek düışiinıcesiylo preımsipier-
den ve şallısiycıfe şaıtıLanııniciaın, aızaıklıa§ınıışiai"dıı\ 
Biı mevzudaıki ikazlarımıza. da kuılaıklıaırıını ıka-
'paııi'iışlardıi'. 

•Sııınsı gelmiişkom ifade lodeiliım. ki, ka.şkakı-
rı;ııiı: haik yolııında yaslımız 'bıraikaımkırum, kir gön! 
iıaik yolunda yalınım 'kallm'aiaırı yadırgaımnıaniialı-
dvr. 

MuHıt-ere/iH .arkadaşlıaınnı} kumdan, sonraki 
miâruızaıtıııırziın, .kıynıetıhmdirikmeıs'i! l>aık,ı m nidan 
l'aydaılı nkıcağıımaı imauıdığınıız bâzı 'csiaıslkırı kir 
.kere dıaitıa ifade eıtınıeik isteriz. 

'Bilindiği; dizere Türlviyie Cumhuriyeti hiçbir 
zaımaım ıbaiksız ermeliler peşimde ibir mıaecı-a po
litikası tıM.kibeıt'nııeıniiiştir ve e>ttniyecektir. Şüpke-
isiz kıt esa,s •onıııın, haık 've .haysiyeti uğruımda: .her 
türlü fVdaıkârlığı ve neticeyi göze 'alıtiMisııma. iimâni 
değildir. Bekamız un şm-tı da bıııdur. 

Enırivakileıre boyum eğen .milletlerin âkılbeti 
meyda'mdadır. 'TavliZ 'vıerildikçie vo zaıf göisıtıeıriık 
dükçe yeni talepler ve yeni igailellerie ıkaırşıiaş-
ırmak ııin;kia/(lele r̂ttiır. Kısacası, berke-skı koJlay-
Üıikıkı yu/ınruik vuracağı kir ha$ dıı rmmuıma, düş-
ınıenucıki lâzımıdır. 

Miıliot. Panıtisi Meclis (Trupu, şirmdiyıe ıka;-
(la;r lliifkü.metıi haksız 'ümdller peşimde bit- ırmaıee-
ıiıaya (teşvik eıtm'eımiş, .sadece Hüküımeit'teım ınıiıllî 
nıeıiı itaatlilerimiz Kıbrıslı iırkıt!a:şl>aırıınıızıım ılıaık ve 
haıyaıtı ve Devleiinıizinı haysiyeti içim, tkaırarlı 
vo ceısuıi' el/ımaısını istemüş'tar. Bugüm dıe .ayımı şeyi 
istem Bekteyiz. Tenıkid, vo . te.mıemınilerıimiz d'aıi-
ınıa. .biı ıınaksıaida ımâtıiıf okmuıştar ve miaıcıaıktır. 

Mıifbtereiim ,aıhkaid aşıla mm, 5 Mayıis 1964 to 
yaıpılan. geneli ıgörüış>ım'ede Hnkümoifim Kıbrıs po-
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litiıkaıSJındaıki hıaıtıa, zmi ve ınueısmliyetTeriotıi 1»* 
i'errnıatiyle ve ö'çılkça ifadıe leiıniştiık. 

l£âfıızıa)liaııınızı tıaızöleımek iıçsittiy o zıainiiaıniki 
ımâi'U'zattımifzdaın ıbaza paaıç'aıklrı tekraınla iktifa 
edeıeeğiz. llaıta/ ve mıesuiliyetiıerin. dıe'riınıliğkııc in--
nniycıceğiz. 

O zaman yani dört ay evvel şöyle söylemiştik: 
«Türk Hükümeti, Kıbrıs meselesinin hallinde 

her şeyden evvel milletçe göze alabileceğimiz fe
dakârlık ve tehlikeler olcusunda müessir olabile
ceğimizi unutmamak ve tedbirini buna göre al
mak mevkiinde idi. 

Hükümet, müttefiklerimizin ve bilhassa Ame
rika'nın durumunu daha başlangıçta sarih olarak 
görememiş ve bu meseleyi Türkiye'nin kendi ba
şına halletmek mecburiyetinde olduğunu kavra
yamamıştı r. 

Dost ve müttefiklerimizin bu mevzuda ken
dilerine düşeni muayyen bir zaman içinde yap
mamaları halinde Türkiye'nin kendisine düşeni 
yapacağını kesin olarak onlara bildirmem eki e ve 
gereğini yapmamakla Hükümet, ne büyük mesu
liyeti yüklenmiştir. Meseleyi bir diplomasi çar
kı içinde çürütmek yolundan Hükümet uzak 
kalmalı idi. Nitekim dünyayı aydınlatmak için 
bu yola gittik diyen Hükümet, bugün, yalnızlığı
nı Başbakanın ağzı ile yabancı bir dergide orta
ya koymuştur. Şimdi de aynı Başbakan (NATO 
meseleyi halleder.) diye, mesnedini açıklamadığı 
yeni bir eyimseıiik rüzgarı estirmektedir, 

Müttefiklerimizin bugüne kadarki davranış
larının devamı halinde aradaki ittifakın gönüller
de müeyyidesini bulmıyan ölü bir metin haline 
geleceği gerçeğini kendilerine kesin olarak bildir
meli ve neticesine intizar etmeliyiz. 

Diğer taraftan da daha evvel ifade ettiğimiz 
veçhile, dış politikamıza mutlaka, bir şahsiyet ver
meliyiz. Kimse bizi başkasının gölgesi saymama
lıdır. 

Dost vo müttefiklerimize yapılacak ikazların 
tesirsiz kalması halinde Kıbrıs meselesini Tür
kiye'nin, müdahale hakkını kullanarak halletme
si kaçınılmaz bir zarurettir. Bu meselenin nihai 
hal tarzı gidilecek yol, iktidar ve muhalefetin 
işbirliği ile bir millî politika halinde tesbit olun
malıdır.» 

Muhterem arkadaşlar; Millet Partisi Meclis 
Grrupu 5 Mayıs 1964 de Yüksek Meclis huzurun
da ifade ettiği ve Başbakanın Amerika sevaba-

— 304 
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tinden evvel 17 Haziran 1964 te tekrarladığı ıbu 
görüşmelerden bugün de ayrılmış değildir. 

Esasen konu bu görüşten ayrılacak ıhiçjbir mâ
kul seıbep de şimdiye kadar ortaya 'koymamıştır. 

Diğer taraftan, Hükümetin icraatı bizim bu 
samimi görüş ve kanaatlerimiz istikametinde te
celli efrmeıriiş, zarf ve tcreddütılerle anâlûl bulun
muştur. 

Millet Partisinin teklif ettiği üzere, iktidar 
ve muhalefetin işbirliği ile Kıbrıs meselesinin 
nihai hal tarzı ve gidilecek yol, bir millî politika 
halinde tesbit olunmamıştır. O kadar ki, iktidar, 
bu yola girmek lüzumunu dahi hissetmemiştir. 

O günden bugüne neler cereyan etmiştir? Şim
di bunun üzerinde duracağız : 

Başbakan Amerika'ya gitmiş ve Kıbrıs'la alâ
kalı andlaşmalarm yürürlükte bulunduğu, müş
terek tebliğlerle bir kere daha ifade ve ilân olun
muştur. 

Fakat yürürlükte olduğu kabul edilen bu and-
1 aşmalara saygı gösterilmesini temin edecek hiç
bir ciddî ve tesirli adnm atılmamıştır. 

Emniyet ve asayişi sağlamak gayesiyle Kıb
rıs'a gönderilen Birleşmiş Milletler Kuvvetleri de 
tecavüzler karşısında, silâhlı bir nasihatcı heyet 
veya kayıtsız bir turist topluluğu olmak vasfın
dan ve zlaı'fmdan kurtulmamıştır. 

Kıbrıs'ta emrivakiler yürıümcıkte, orası Tür
kiye'nin meşru ve haklı müdahalesini fiilen önle
mek gayesiyle bir silâh deposu haline getirilmek
te ve Türk topluluğu, silâh zoru ve iktisadi ablu
ka ile ölümü veya teslimiyeti tercih şıkkı ile kar
şı karşıya bırakılmaktadır. 

Hâdiselerin bu seyri içinde Türk Hükümeti
nin yaptığı tek fiilî hareket ise, Rumların Türk'
leri imha gayesiyle giriştikleri son tecavüzler kar
şısında Kıbrıs'ta mahdut bir saha içindeki as
kerî hedefleri bombardıman ettirmiş olmasıdır. 
Türk milleti tarafından tesvip ile karşılanan bu 
harekât maalesef Kıbrıs'taki bütün askerî hedef
leri içine alacak ve neticeye götürecek bir şümul 
ve mahiyette olmamıştır. 

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metinin teşebbüsü ile Cenevre'de yapılan müza
kereler de akamete uğramıştır. 

Kıbrıs mevzuunun nihai hal tarzı ve gidilecek 
yol hakkında millî bir politika tâyinini istiycn 
Milltet Partisinin teklifleri kanşısında (millî poli
tikamız vardır) iddiası ile alâkasız kalan Hükü-
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met mülkiyeti ve hükümranlığı Türkiye'ye ai-
dolacak cüzi bir arazi parçası karşılığında Kıb
rıs'ın Yunanistan'a ilhakını dahi razı olduğu hal
de bir netice alamamıştır. 

Amerika'nın Türk milleti tarafından kabulü
ne imkân oimıyan kiralık üst teklifi de bittabi 
Hükümet tarafından reddedilmiştir. 

Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı meşru ve hak
lı müdahaleyi, Haziran 1964 başında Cumhur
başkanı Johnson'ın, mahiyeti Yüksek Meclisçe 
malûm bulunan mesajı ile önlenmiş bulunan Ame
rika'nın teşebbüsleri de böylece neticesiz kalmış
tır. 

Muhterem rkadaşlarım; Başbakanın Kıbrıs 
hakkında verdiği son izahatla, gazetelerden öğ
rendiklerimize yeni bir şey ilâve etmemiştir. Bi
lâkis birçok noktaları karanlıkta bırakmıştır. Hü
kümetin ilerde ne yapacağına ise hiç temas edil
memiştir. 

Bu şartlar altında, bâzı noksan bilgilerle Yük
sek Meclisin ne gerektiğini tâyin etmesi elbette 
mümkün değildir. 

Meclisten direktif istiycn bir Hükümet, her 
şeyden evvel onun doğru bir hüküm vermesini 
sağlıyacak bilgileri açık veya gizli bir celsede or
taya koymak mecburiyetindedir. Bilmiyenden 
şüphesiz doğru bir hüküm beklenemez. Her tür
lü bilgiye sahip bulunan bir Hükümetin, ne ya
pacağını açıklamadığı bir zamanda karanlıklar 
içinde bulunan Meclisten ne yapılacağını söyle
mesini beklemek, isabetli bir hareket sayılamaz. 
(Alkışlar) İcra mevkiinde bulunan bir Hükümet 
evvelâ kendisi ne yapmayı düşündüğünü söyler, 
ondan sonra Meclisten direktif bekler. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi Başbakanın 
izahlarında karanlık bıraktığı başlıca noktalara 
temas etmek istiyoruz : 

1. Kıbrıs'ta federal bir idareyi kabule şa
yan gördüğünü daha evvel millete ve Meclise 
açıklamış bulunan Hükümet, Türkiye'ye verile
cek küçük bir arazi karşılığı, adanın Yunanis
tan'a ilhakını hangi sebeplerle benimsemiştir? 

2. Türk uçaklarının Kıbrıs'a yapmak mec
buriyetinde kaldıkları müdahale karşısında diğer 
devletlilerin ve bilhassa Amerika ve Rusya'nın 
tutumu ne.olmuştur? 

3 Bizzat Amerika tarafından yürürlükte bıı-
luduğu kabul ve ilân edilen andlasmalar gereğin
ce, Türkiye'nin ileride Ada'ya yapmak mecburi
yetinde kalacağı meşru ve haklı müdahale karşı-
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sında Hükümet, Amerika ve Rusya'nın nasıl ha
reket edeceklerini tahmin etmektedir? 

4. Türkiye'nin meşru ve haklı müdahalesini 
Haziran bağında durduran Amerika Cumhurbaş
kanı Jönhson'un, Türk uçaklarının son bomba r-
dıımanı üzerine Türkiye'ye gönderdiği mesajın 
mahiyeti nedir? 

İstikbalde yapacağımız hareketler hakkında İm 
mesaj bir hüküm ihtiva etmekte midir? 

Riayet böyle bir hüküm varsa, Hükümet bu
nu nasıl değerlendirmek!edii'? 

Bu husufta gazetelere intikal etmiş bulunan 
iddialar doğru mudur? 

Amerika'nın Türkiye aleyhinde bir tasmimi 
olmadığı yolunda Başbakan'in ileri sürdüğü hüs
nü şahadetin takdiri bakımından da bu suallerin 
cevaplandırılması zaruridir1. 

5. Kıbrıs Anayasası ve andlaşmalar çiğnen
mek suretiyle Ada Türkiye ve Türkler aleyhine 
bir silâh deposu ve bir askerî yığmak sahası ha
line getirilmiştir. Nitekim Başbakan'ın açıkla
masına göre, Kıbrıs'ta en az 10 bin mevcutlu ve 
tam teçhizattı bir Yunan birliği vardır. Kıb
rıs'tı Rumlar da bundan daha fazla bir kuvveti 
hazırlamaktadır. 

Rumların Kıbrıs'taki son tecavüzleri karşısın
da harekete geçen Türk uçakları hangi sebeple 
bütün askerî hedefleri bombarduman etmemiş ve 
yarının tecavüz kaynaklarını kurut ma m ıştır? 

Neden bir askerî çıkarma ile 'bu teşebbüs kati 
neticeye ulaştırılmamıştır? 

Bu suallerin cevabını Başbakan'ın açıklama
sında bulmak mümkün değildir. Hükümet bu 
karanlık noktaları icabında gizli bir celsede mut-
1 aka. aydınlatmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün durum nedir? 
Kıbrıs'ta dokuz aydan beri devam eden teca

vüzler karşısında dostluk ve ittifaklarımız maale
sef işlememiş, fedakârlığı yalnız Türkiye'den 
beki iyen tavsiye, nasihat ve hattâ, baskılar bir
birini kovalamıştır. Birleşmiş Milletler ise yüz 
kızartıcı facialar karşısında zevahiri korumaktan 
öteye gitmemiştir. 

Kıbrıs'taki pervasız Rum tecavüzlerini dur
durmak için kendilerinde bir sıfat ve imkân 
bulaımyanlar, bu gidişe son vermek isti yen Tür
kiye'nin meşru ve haklı, müdahalesini çeşitli yol
larla, önlemeye çalışmışlardır. 

Mnkarios idaresinin ve onun emel ve sue or-
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tağı Yunanistan'ın bugünkü uzlaşmaz durum
ları ve gülünç cesaret nümayişleri bir Türk mü

dahalesinin önleneceği kanaatine dayanmakta
dır. Bu kanaat yıkıldığı gün Kıbrıs meselesi hal 
yoluna girecektir. 

Yeri gelmişken Amerika Cumhurbaşkanı 
Misler Johnson'un ıbir 'sözlünü burada tekrarlı
ya cağız. ıBâ'Zi Ameılilkan .gemilerine a I eş edildiği 
iddiası ile Kuzey Vietnam'a günlerce günlerce 
ıbmmiba yağdıran iMıilsıter Johnson bu hareketi 
yaparken şöyle söylemiş idi : 

«Haklı olanın hakkını aramakta şaşmaz bir 
azim göstermesi, bugün barış için zaruridir.» 

Kıbrıs'ta evlâtları öldürülürken, dokuz ay
dan beri tahammül gösteren Türkiye'nin aııd-
Iaşmaların kendisine verdiği müdahale hakkını 
bir gün kullanması halinde bu hareketi yapan 
ve bu halktı sözleri söv I iyen Johnson'ıın karsı
mıza çıkması beklenmemek ieabeder. 

lîu ümidimiz hilâfına Amerika'nın Kıbrıs'a 
yapacağımız meşru bir müdahalenin karşısına, 
çıkacağı veya hu sebeple bir tecavüze uğrama
mız halinde bizi yalnız bırakacağı Hükümetçe 
kabul ediliyorsa, bu takdirde Türk - Amerikan 
dostluğunun ve NATO iti fa kının manen yıkıl
dığını kabul etmek ve dış politikamıza buna. 
göre yeni bir istikamet vermek zaruridir. (Al
kışlar) 

Diğer taraftan Başbakan izahlarında Kıbrıs 
idaresinin zorla emrivaki yapmak istediğini, 
Tüıik Cemaatini yaşama iımlkânuıdan .mahrum 
bırakmaya çalıştığını ve Yunanistan'ın da bü
tün bu hareketlerde kendisini desteklediğini 
söylediler. Kıbrıs'a, yapmaya mecbur olacağımız 
askerî bir müdahale halinde Yunanistan'la ça
lışmanın mulkad'der (bulunduğunu ve Yunanis
tan'ın gürültülü ve gösterişli askerî hazırlıkla
rının buna. bir delil olduğunu ilâve ettiler. 

Buna karşı Hükümet barış yolları ile bütün 
bu güç şartları bertaraf etmeye çalıştığını söy
lemektedir. 

Ada'da emrivakiler süratle ilerlemekte ve za
man, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin aleyhi
ne işlemektedir. 

Hükümetin barış yoliyle meseleyi halletme 
gayretleri netice vermediği veya yeni tecavüz
ler başladığı takdirde, Garanti An di aşın asının 
Türkiye'ye verdiği müdahale hakkı kullanılma
lıdır. Bu müdahale yapılmadığı takdirde Kıbrıs 
dâvasının kaybedilmiş olduğunu kabul etmek 
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icabeder. Şüphesiz böyle bir neticeye ise, Türk 
Milletnim rıza göstermesi mümkün değildir. 

Haksız olduğu halde Kıbrıs'ı ilhak hayaliyle 
bizimle bir harbi göze alacak Yunanistan kar
şısında, haklı olan Türk Milleti gerilemek zil
letini asla göstermiyecektir. (Alkışlar) Aksi 
takdirde milletimiz için Kıbrıs gailesi bir son 
değil, bir başlangıç olur. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi gidilecek yol 
hakkında, Millet Partisi Meclis Grupu olarak 
düşündüklerimizi kısaca ifade edeceğiz • 

1. Dost ve müttefiklerimize yapılacak s,»n 
ve kesin ikazların tesirsiz kalması halinde Tür
kiye'nin Kıbrıs meselesini müdahale hakkım 
kullanarak, halledeceği açıkça ifade okunmalı
dır. (Alkışlar) 

2. Kıbrıs buhranının ortaya koyduğu ger
çeklerin ışığı altında işlemiyen dostluk ve itti
faklarımız yeniden gözden geçirilmeli, menfaat
lerimizin emredeceği kararlar alınmalıdır. 

3. Kıbrıs meselesinin nihai hal tarzı millî 
bir politika halinde tesbit ve ilân olunmalıdır. 

4. Kıbrıs buhranı çok vahîm bir safhaya 
gelmiş ve buna bağlı olarak dış tehlikeler belir-
miştiı\ Kıbrıs'a yapacağımız meşru ve haklı 
müdahalenin bir Türk - Yunan harbine müncer 
olacağını ifade eden Başbakan da bu durumu 
açıkça teyidetmiştir. 

Hâdisenin yaratabileceği diğer ihtilâtlar da 
nazara alınacak olursa, buhranın ve tehlikenin 
vahameti anlaşılır. Böyle bir manzara karşısın
da bütün ihtilâflar susmalı, yalnız vatansever
lik ve birlik ruhu konuşmalıdır. (AH. ar) Teh
likeleri uzaklaştıracak ve buhrandan şerefle 
çıkmamızı sağlıyacak yol budur. Bütün kuvvet
ler ve gayretler bu maksat uğrunda bir araya 
gelmelidir. Tehlike anında Türk Milleti daima 
böyle yapmış ve muzaffer olmuştur. 

En ümitsiz şartlar altında başarılan istiklâl 
mücadelemiz de. bu şiarımızın ölmez bir eseri
dir. 

BAŞKAN — Sayın Dorman bir dakika. 
Müsaade buyurursanız grup sözcüleri müd

det kaydı ile mukayyedolnıadan fikirlerini be
yan etsinler. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, devam edin efendim. 
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M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKA t DOR

MAN (Devamla) — Demokratik memleketler
de, dış tehlikeler karşısında bütün partilerin bir 
araya gelerek millî koalisyon hükümetleri kur
dukları her zaman görülmüştür. Kıbrıs buhranı 
ve beliren dış tehlikeler karşısında bizde de par
tiler millî bir cephe teşkil etmeli, bir koalisyon 
hükümetinde hepsi müşterek sorumluluk yük
lenmelidir. Böyle bir cephenin ve böyle bir hü
kümetin kuruluşu dışarıya karşı son derecede 
tesirli olacak ve Kıbrıs dâvasının hallini kolay
laştıracaktır. 

Ayrıca bu hareket vatandaşlara büyük bir 
ferahlık ve emniyet duygusu verecektir. 

Türkiye'deki parti didişmelerine ümit bağlı-
yanlar da millî birliğin bu tezahürü karşısında 
hüsrana uğrayacaklardır. Mevcut şartlar içinde 
hiçbir parti, kendisini diğer partilerle mesuli
yeti paylaşmaktan müstağni saymamalıdır. 

Du teklifimizle biz, bir nimete değil, mille
tin selâmeti uğruna ağır bir külfet ve mesuli
yete taliboluyorıız. 

Millet Partisi Meclis Grupu, bütün partileri 
bu vatansever görüş etrafında birleşmeye da-
"\ et eder. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN" — Söz sırası şimdi C. K. M. P. 

adına Sayın Ahmet Oğuz'undur. 
Buyurun. 
O. K. M. P. GRUPU ADINA AHMUT OĞUZ 

(İstanbul) —Muhterem milletvekilleri, 
Hükümetin izlediği Kıbrıs politikası hakkın

da, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin görüş
leri çeşitli vesilelerle açıklanmıştır. Ancak son ge
lişmeler Kıbrıs meselesini, Orta - Doğu'da barışı 
tehdideden bir mesele olduğu kadar; Türk Dev
letinin ve milletinin bekası dâvası haline de ge
tirmiştir. İşin bu safhaya gelmesinde sorumlu
luk, yaygın olmakla beraber, en büyük pay, bu
günün Hükümetindedir. 

Dünün ve bugünün iktidarları, Türkiye'nin 
dış politikasını genellikle kapalı oda politikası ile 
yürütmüş, tesirli bir Parlâmento murakabesine 
engel olmuşlardır. Bilhassa 3 ncü İnönü Hükü
metinin inhisarcı tutumu, dâvanın muayyen bir 
istikamete şevkinde, millî görüş birliğine varıl
ması imkânını vermemiştir. 

C. K. M. Partisi, Kıbrıs politikasının bugün
kü haliyle ve iktidar grupunun veya Hükümeti
nin münhasıran kendi sorumluluğu altında yürü-
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tülmesi gereken bir politika olmaktan artık çık
tığı kanaatindedir. Evvelce de söylediğimiz gibi 
milletin arzu ve teamüllerine uygun ve kendi im
kânlarımızla gerçekleştirmeye muktedir olabilece
ğimiz bir politika tesbitine mecburuz. 

Devletin ve milletin bekası, millî şeref ve hay
siyetimizin zedelenmemesi ancak şahsiyetli, belir
li, azimli ve enerjik bir tutumla mümkündür. Her 
işte Amerika'nın vizesini, NATO'nun tasdikini, 
Yunanistan ve Makarios'un tasvibini büyük bir 
titizlikle ariyan zihniyetle Devletin dış politika
sı yürütülmez. (Alkışlar) 

Sayın arkadaşlar, 
Türk Hükümetinin politika ve davranışlarını 

değerlendirebilmek için hukukî statüyü tesbit ve 
Kıbrıs olaylarının seyrini takibe de zaruret var
dır. 

Garanti Anlaşmasına göre, Kıbrıs Cumhuriye
ti bağımsızlığını, toprak bütünlüğünün idamesini 
ve Anayasasına riayet edilmesini sağlamayı ta-
ahhüdetmiş bu itibarla da her hangi bir Devlet
le birleşmeyi doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
teşvik edecek her nevi hareketi yasaklamıştır. 

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ise, Anaya
sanın temel maddeleriyle kurulan temel nizamı 
tanımışlar ve Kıbrıs Cumhuriyetinin taahhüdet-
tiği hususları garanti etmişlerdir. Anlaşmanın 
hükümlerine riayetsizlik halinde Türkiye-ye ni
zamı tekrar kurmak üzere harekete geçmek hak
kı tanınmıştır. 

Kıbrıs Anayasasının 182 nci maddesi, temel 
hükümlerinin hiçbir suretle değiştirilemiyeceğini 
ve kaldırılamıyacağmı âmirdir. 

Geçen Aralık ayı sonunda Türk Cemaatine 
karşı tertibedile genel taarruz ve katliamdan son
ra Kıbrıslı Rum idareciler anlaşmalarla kurulan 
nizama son vermek istediklerini ilân etmişlerdir. 

Hareket saatinin geldiğini hesaplıyarak me
şum plânlarını tatbika koyulmuşlardır. Bu Rum 
idareciler, idarenin tamamiyle kayıtsız ve şartsız 
Rumlara bırakılmasını, Türklere azınlık hukuku 
tannnımasmı, anlaşmaların feshini, «selfdeteırımii-
natıion» esasının ve Enolsitsin tanınımıasını dtste-
mişlerdir. 

Olayların çıkışında Yunan Başbakanı Papa-
andreu ise (Kıbrıs'ı bütün kalbimizle destekliye-
ceğiz, haklı dâvalarını takibedeceğiz ve kardeşçe 
yardım edeceğiz.) demiştir. İşin bu seyrine rağ
men Türkiye Hükümeti Yunanistan'ı saflarında 
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farz etti ve Kıbrıs'ta nizam ve asayişin temini
ni istedi. Kollarını kavuşturup oturan Türk Hü
kümetinin gözleri önünde hızla Elenizm progra
mının tatbikine geçildi. Milletlerarası hukuka 
aykırı olarak, Türkiye'nin de tarafı olduğu an
laşmaların feshedildiği ilân edildi. Türkiye Dev
letinin de garanti ettiği Anayasa nizamı ortadan 
kaldırıldı, fakat Türk garantisi işlemedi. 

Hükümet bütün müesseselerden Türkleri kov
du, icra kuvvetine Rumlar el koydular, kanun
ları yalnız kendileri yaptılar, bir şekavet grupu 
Kıbrıs Cumhuriyetinin temsilcisi sayıldı. 

Meşru müdafaa haklarını kullanan Türklerin 
mâruz kaldıkları muameleler insanlık için yüz kı
zartıcı olmuştur. Zulme, vahşete ve işkenceye se
yirci kalan bir dünya içinde, Türk Hükümetinin 
do vazifelerini yapmayışı halkımızı derinden ya
ralamıştır. Yunan subayları, askerleri ve silâh
ları ile de takviye edilen şalkî Rum ordularına 
polisine, jandarmalarına, sivil topluluklarına kar
şı mahsun Türk soydaşlarımızın insan üstü mu
kavemeti Türk tarihinin şerefli sayfalarından bi
rini teşkil edecektir. 

Türk Hükümeti, Kıbrıs Cumhuriyetinin ba
ğımsızlığı ve toprak bütünlüğü tehlikeye sokul
duktan, Enonsise gidileceği ilân edildikten sonra 
ne yapmıştır? 

Kıbrıs Anayasasının kurduğu temel nizama son 
veren Rumların Kıbrıs Devletinin gasbetmclerinden 
sonra ne yapmıştır? Türklere karşı girişilen kat
liam, zulüm, gasp, kundaklama, insanlık dışı mu
ameleler ve toptan imha hareketleri karşısında 
ne yapmıştır? Tasavvur dahi edilemiyeeck kadar 
feci bu ahval ve şerait içinde Türk Hükümeti ver
diği garantiyi yerine getirmemiş vazifesini yap
mamıştır. Bugün, Türkiye'nin her evinde Hü
kümetin, olayların başladığı tarihte duruma mü
dahale ederek nizam tesis etmeyişinin felâketle
rin devamında, güçlüklerin artmasında baş sebep 
olduğu hususunda herkes müttefiktir. 

Hükümetin Kıbrıs'taki olaylarla iştiraki olan 
Yunanistan'ı 3 lü idareye davet edişi isabetsiz 
bir davranış olmuştur. Karşımızda olduklarını, 
düşman olduklarını, canilerle birlikte bulunduk
larını resmen ilân edenleri hâlâ dost farz edip 
dost kabul ederek yanımıza almak en hafif ta
biriyle gaflettir. 

Rumlar hedeflerine eli, kolu bağlı Türk Hü
kümetinin gözleri önünde koşa koşa yürümüşler-
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dir. Halbuki Türkiye olayların patlak vermesin
den evvel Kıbrıs için belirli bir politika takibet-
mediği gibi, olayların patlak vermesinden sonra 
da belirli ve müstakar bir politika takibetmemiş-
tir. Hükümetin Kıbrıs hakkında muayyen bir he
defi de olmadığı bugün yolun sonunda ortaya 
çıkmıştır. 3 lü idareyi (olayların iç yüzünün an
laşılabilmesi için faydalı bulan) Hükümet Başka
nının bu kere zincirlemesine devam eden başka 
olayların iç ve dış yüzlerini takibederek anlıya-
bilmek için harekete geçmeye vakit bulamadığı
nı milletimizin bilmesi lâzımdır. 

3 lü idareye, Türkiye'ye engel olmak için gö
nülsüz olarak katılan İngiltere, askerlerini kışla
larına çekebilmek için Londra Konferansını ter
tipledi. Türk Hükümeti Kıbrıs'ta sükûn, emni
yet ve nizam sağlanmadan her hangi bir müzake
reye gitmiyeceğini ilân etti. Hemen arkasından 
da kararından döndü Londra Konferansına katıl
dı. Bu konferans Rumları destekliyen İngiltere'
nin gayretlerine rağmen akim kaldı. Konferansın 
sonunda Türk Hükümetinin kendi kendini nakze
den garip davranışları oldu. 

Muhterem arkadaşlar, 
Garantör Devletlerin vazifelerini yapmaktan 

kaçınmaları karşısında bu vazifeyi ifa Türk Hü
kümetine kalıyordu. Fakat Türk Hükümeti ken
disinin başarması gereken bu işi müttefiklerinin 
telkini ile NATO'dan istemiştir. Bu hareket bü
yük bir hata olmuştur. Türk Devletine ait hak 
ve yetkiler başka bir heyete devredilmek isten
miştir. 

Bu, Türk Hükümetinin harekete geçemiyecek 
kadar zaıf içinde olduğu intibaını dosta, düşma
na vermiştir. Amerika'nın ve NATO'nun işe ka
rıştırılması, NATO aleyhtarı devletlerle bitaraf 
devletleri daha işin başlangıcında karşımıza çıkar
mıştır. Türkiye'ye yersiz ve icapsız tekliflerini 
kabul ettiren İngiltere ve Amerika NATO kuv
vetiyle asayişin temini plânlarını Makarios'a ka
bul. ettirememişlerdir. 

Saym İnönü Birleşmiş Milletlerden yardım is
temeye hiç lüzum olmadığını bunun maceracı bir 
yol olduğunu ilân etmiştir. Hemen bunun arka
sından da müttefiki İngiltere'nin Güvenlik Kon
seyine başvurmasını hararetle tensibetmiş âdeta 
alkışlamıştır. Türk tezine aykırı düştüğünden 
bahsile Güvenlik Konseyinden çıkan kararın ta-
nmmıyacağma dair beyanlara rastlanmış, arka-
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sından bu karar bir Türk zaferi olarak millete 
takdim edilmiştir. Bu zaferin mahiyetini son al
tı ayın hâdiseleri Türk Milletine yeteri kadar 
göstermiştir. 

Elemle görülür ki, Birleşmiş Milletler asker
leri Makarios'tan izin almadıkça hareket edemi-
yen süs askerleridir. Kıbrıs Devletini zapteden 
Rumlar Birleşmiş Milletler askerlerine kendileri
ni tenkil izni vermemişlerdir. Bu askerler mağ
dur Türklere karşı kullanılmak da istenilmişler
dir. 

Kendi haklarını Birleşmiş Milletlere devreden 
Hükümet tevali eden hâdiselerin ağırlığına daya-
namıyarak Makarios'a bir nota vermiştir. Nizam 
derhal tesis edilmediği takdirde Türkiye'ce tesis 
olunacağının Makarios'a ihtar eden bu ültimatom 
Kıbrıs'a varır - varmaz Türk Hükümeti tarafın
dan unutuluvermiştir. Bir çıkışın ardından göste
rilen zafiyet Türk Devletinin itibarını biraz da
ha zedelemiştir. 

Bugün bütün dünya Kıbrıs Devletini zapte
den Rum çetecilerini Cumhuriyetin temsilcisi 
saymakta ve kendileriyle bu sıfatla münasebetle
re girişmektedir. Halbuki bunlar, Kıbrıs Devle
tini hukukan temsil edemezler. 

Dünya devletleri bir yana, Türk Hükümeti
nin dahi meşruiyetini kaybetmiş Rum idarecile
rini Kıbrıs'ta muhatap sayması hatadır. Kıbrıs 
Devletinin varlığını kabul etmekle Kıbrıslı Rum 
idarecileri meşruiyetini de kabul etmek gerek
mez. 

Kıbrıslı Türklerin muvafakati olmadığı halde 
Rumların ^beynelmilel temaslarda Kıbrıs'ın tem
silcisi sayılmasına göz yummanın müttefiklerin 
de bu tarz davranışlarına sessiz kalmanın mâna
sını anlamak zordur. 

Hükümet kanunen mevcut salâhiyetini Mecli
se de teyidettirdiği karara bağladığı halde müda
hale hakkını kullanmamıştır. Bol bol müdahale 
hakkından, bahsedilmiş, Hükümetin dahi sayısını 
bilemiyeceği indirme, bindirme teşebbüs ve göste
rilerine girişmiştir. Hükümete göre müdahale 
hakkımız vardır, mahfuzdur, fakat tatbikata ge
lince yine Hükümete göre müdahale hakkımız 
vardır, mahcuzdur. Fakat Yunanistan bu hak
kını kullanarak Ada'ya onbin silâhlı asker sevk 
etmiştir. 

25 Aralık 1963, 15 Şubat, 13 Mart ve 5 Ha
ziran 1964 tarihlerinde Hükümet bir çıkartma 
için teşebbüse geçtiğini fakat Amerika'nın ısrar 
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ve tavsiyelerine uyularak hareketin durduruldu- | 
ğunu söyliyegelmiştir. 

Kıbrıs'ın Yunanistan'a terkini derpiş eden 
Acheson plânını müzakereye esas kabul eden inö
nü Hükümetinin Kıbrıs'ta nizamı tesis vazifesini 
yerine getirmeyigindeki iç mâna böylece gün ışı
ğına çıkmış sayılabilir. Kıbrıs'ı terke razı olan
ların orada nizam kurmıya istekli olmıyaeakları 
bellidir. 

Hükümet millî bir dâvada behemehal Ameri- I 
ka'nm müsaadesini almak mecburiyetinde değil- I 
dir. I 

Amerika'nın ENOSİS'e hizmet temayülün- I 
de olduğu anlaşıldıktan sonra dahi yetkilerimizin 
kullanılmasında kendisinden tasvip beklemek el- I 
bette abestir. Vietnam hâdiseleri bir kere daha 
göstermiştir ki, Amerika kendi itibar ve menfa- I 
ntlerini korumakta çok hassastır. Bu sebeple Tür
kiye'nin ahdî vecibelerini ifa etmesine zor kul
lanarak mâni olması düşünülemez. O kadar ki, 
Amerika'nın Kıbrıs'a silâhlı onbin asker gönde
ren Yunanistan'a bile barış aşkı ile engel oldu
ğu işitilmemiştir. Hülâsa Garanti Anlaşmasının 
işlemeyişinin belirli sebebi olarak Hükümetin 
zaıf ve tereddütleri görülmektedir. Nitekim Türk 
Hava Kuvvetlerinin son harekâtı hiçbir Devletin 
fiilî reaksiyonu ile karşılaşmamıştır. Hava hare
kâtının sınırlı tutulması da isabetsiz, hatalı bir 
davranıştır. 

Hele bu bombardımanı arla birlikle nizamı 
tesis için kuvvetlerimizin karaya çıkarılmasını 
bütün dünya beklerken, bunun yapılmamasını 
anlamak mümkün değildir. Zaıf ve tereddüt 
akıllara durgunluk verecek ölçüdedir. 

Rum çetecilerinin 5 Ağustostaki mevzilerine 
dönmeleri, caniyane ablukanın kaldırılması ve si
lâhlanmanın önlenmesine dair Hükümet şartla
rının yerine getirilmesinden önce Güvenlik Kon
seyinin ateş kes tavsiyesine alelacele uymalkta da 
isabet yoktur. 

Kıbrıs'taki Türk Birliğinin değiştirme zama
nı geldiği halde, aracı devletlerin Papaz'dan izin 
koparabilmeleri için tehir edilmesi üzücü bir ka
rardır. Şekavete karşı Hükümetin bu derece za
ıf göstermesi kimsede sabır bırakmamıştır. Maka-
rios'un tehditlerinden sonra ondan izin bekler 
duruma düşmek Türk Hükümetinin kabul ede-
miyeceği bir hal sayılmalı idi. | 

Muhterem arkadaşlar; 
Hâdiseler karşısında çaresiz görüleii Hükü

met, pasif tutumuna zaman içinde değişik gerek
çeler göstermiştir. 

tik önce uğranılan tecavüze şiddetle müda
halede bulunmak suretiyle bu dâvamızın dünya 
kamu oyuna anlatıldığı, dünya kamu oyunun 
kazanıldığı ilân edilmiştir.- Türklere acıyan in
sanlar şüphesiz çıkmıştır. Ama Türklerle Rum
ların artık bir arada yaşıyamıyacağını söyli-
yen, federasyon veya taksim tavsiyesinde bu
lunan bir Devlet dost Pakistan hariç, çıkma
mıştı?. 

Hükümetin dâvamızın haklılığını nasıl is
patladığı bu sebeple anlaşılamamıştır. Aksino 
her yerde Türk düşmanlığı harekete getiril
miş, kiliseler cephesi kurulmuş, bombardıman
lar bahane edilerek Türk barbarlığına dair 
haksız propagandalar alıp yürümüştür. 

Sonra Hükümet hukuka bağlı kalmakla ta
raftar toplayabileceğini, sonunda haklı çıkarı
lacağımızı söylemiye başlamıştır. Aslında bu 
mesnetsiz ve mantıksız bir bahanedir. Hukuka 
riayet etmiyenlcri yine hukuka dayanarak hu
kuk çerçevesi içine sokmak sukuka riayetin ta, 
kendisidir. Bu kere de NATO ittifakını koru
mak kaygısı öne sürülmüştür. Fakat Amerika'
nın tutumu NATO için Türk menfaatlerini ada
let dışı terk etmenin faydasızlığmı göstermiş
tir. Amerika'dan beklenen ümitler boşa çık
tıktan sonra Hükümet barışı kurtarmak için 
Kıbrıs Türklerinin açlıktan ve susuzluktan top
tan kırılmasını veya teslim olmalarını bekler 
görülmektedir. Şimdi Türkiye, Sayın Barbaka
nın son beyanlarına göre, sanki varmış gibi, 
Kıbrıs'ta sulh ve sükûneti muhafazası için Yu
nanistan'la müzakere gayretleri peşindedir. Kıb
rıs Rumlariyle birliğini ilân eden ve Türkiye 
ile görüşmeye yanaşmıyan Yunanistan'la mu-
sırrane müzakere isteği Devletimizin itibarını 
gölgeliyen teşebbüsler zinciri olmuştur. 

Hükümet tek taraflı barışçı yollarla mese
leyi halledebilmek için her kapıyı yoklamaktan, 
dost bakışından mâna çıkarmak ümit ve iyim
serliğinden vazgeçememiştir. 

Hükümetimiz Kıbrıs meselesinin hallini 
kendine mevdu ahdî bir görev olduğunu bilmez
den gelmiş, bu külfeti Amerika'nın omuzlama-
yışına hayıflanarak illâki mesele ile ilgilenme
sini talebetmiştir. 
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Amerika ise karışınca meseleyi Türkiye'nin 

aleyhinde hemen bitirmek istemişi ir. Hu su
retle Türk Hükümeti fsrarlariyle Amerika'yı 
İm işe hâkim veya hakem nasbetmekle hataları
na ibir yenisini daha eklemiştir. Son kere Sayın 
İnönü Mecliste Amerika'nın samimî ve tarafsız 
gayretlerinde bahsetmiştir. Fakat, Başkan 
•Ihonson'ıın dostlukla pek 'bağdaşmıyan mesaj
ları hâlâ Türk halkına açıklanmamıştır. İkinci 
mesajın muhtevasından T. B. M. Meclisi bile 
bilgili değildir. Sayın Başbakan, ne kadar t es
kiye ederse etsin Amerika'yı Türk Milletinin 
vicdanında mahkûm olmaktan kurtaramaz. Her 
fırsatla Türkiye'nin karşısına çıkan Amerika'
nın Yunauista'nın yanında olduğu hakikatini 
milletlen gizlemek menfaatlerimize uygun düş
me/. 
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temin edemiyen insanların yabancı bir zatın 
veya makamın şefaatiyle korıınahileceğini san
mak bir hayaldir. Türk Milleti kahraman evlât
larını Yunan tabiiyetine ve idaresine terk ede
mez, terke razı olamaz. 

Aziz arkadaşlar, 
Türk Milleti bilmelidir ki, Kıbrıs hâdisele

rinin başından beri ne papaz Makarios ve ne 
de Yunan Hükümeti söylediklerinden bir neb
ze uzaklaşmamışlardır. Ama Türk Hükümeti 
mütemadiyen hâdiselerin devammca gözü ka
palı olarak gerilemiştir. Nitekim Cenevre'deki 
Hükümet temsilcisi taviz verebileceğimizi ilân 
ettikten sonra, Amerika ilk teklifinden de döne
rek Türkiye'ye Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilme
sine karşılık kiralık bir üsse razı olmasını tek
li 1: etmiştir. 

Hulâsa, Kıbrıs'taki ahdî düzen sekiz aydan 
beri kurulamamış, anlaşmaların hükmü işler ha
le sokulamamıştır. Kendimizin yapması lâzını-
gclen işler, başkalarından beklenmiştir. (Iiiveli
liğin tesisinden sonra taksim veya federasyon 
ist iyen Türk Hükümeti nizam kurulmadan aç 
ve susuz, evsiz, barksız mahpusların ıstırap sa
haları ürpertisi içinde tapulu bir üst arazisi 
karşısında Kıbrıs'ın Yunanistan'a terkine razı 
olmuştur. Millî ibir politika takibet fiğini söy-
liyeu Hükümet hbıosise dayanan tek taraflı 
Acheson plânını millî politika ile nasıl bağ
daştırabilir. Tapulu arazi kelimelerinin acı. ha
kikatlerin ayıbını gizliyebileceğini nasıl düşü-
nebilmiştir. Neden Meclislere, partilere, Türk 
halkına haber verilmeden kötü bir pazarlığa 
girişilmiştir. Türk Devletinin itibarına verilen 
zarar, Kıbrıs Türklerine gösterilen vefasızlığın 
ıstırabı nasıl giderilebilecektir? Ameriıkadan 
Kıbrıs dâvasının halli için çok şeyler beki iyen 
'Türk Hülkiiımetine Başkan Jıolmsaıvun Tonıkin 
körfezindeki Amerikan harekâtı dol ayı siyi e söy
lediği şu sözlerin bir ışık tutabileceğini sanırız. 

«Haklı olanın hakkını aramakta şaşmaz bir 
azim göstermesi bugün barış için zaruridir» 

Sayın Milletvekilleri, 
Bütün bu söylediklerimiz Kıbrıs konusunda 

Hükümetin bidayetten beri ne yapacağını bil
mediği ve belirli bir hedeften mahrum olduğu
nu gelişmelerin seyri içinde takibettiği zikzaklı 
ve her seferinde geril iyen bir davranış ve acz 
içinde çırpındığını göstermektedir. 

Sayın arkadaşlar; 
Hükümetin Kimsisi esas tutan Acheson plâ

nım müzakereye esas almayı esas kabul etmiş 
olduğunu öğreniyoruz. Bu plâna göre; Türkiye'ye» 
Karpas Yarımadasında sınırı müzakerelerde hal
ledilecek bir parça arazi verilmesi derpiş edil
miştir. Türk Hükümeti verilecek bu arazi için 
tâyin edilecek askerî mülâhazaların ilk plân
da gözetilmesini istemiştir. Bu, Hükümetin affe
dilmez bir kusuru ve gaflettir. Kıbrıs'ı Yuna
nistan'a bırakmak karşılığında askerî mülâhaza
larla istenen arazinin de sınırları bir üst çer
çevesi içinde çizilmiştir, t^iındi Türkiye'nin dün
ya ortasında niçin yapayalnız kaldığı daha iyi 
anlaşılmaktadır. Kıbrıs üzerindeki tarihî, çoğ- . 
rai'h etnik ve ahdî haklarımız bir çırpıda terk 
edil mistir. 

Türkiyo'nin hükümranlığına bırakılacak ara
zinin küçüklüğü haklı olarak karikatürlere ko
nu olmuştur. Tapulu arazi aldık diye, Türk 
halikının aldatılmasının kalbi 1. olmadığı bilinme
lidir. Mr. Acheson Yunanistan'ın idaresine 
vermeyi düşündüğü Türkler için derpiş etti
ği azınlık haklarının da pratikte hiçbir değeri 
yoktur. Bağımsız Kıbrıs Devletinde Türklerin 
can ve mal ve namuslarına yapılan tecavüzle
ri garantör devletler ve Amerika, Birleşmiş Mil
letler önliyememiştir. Yunan idaresinde bunun 
sağlanabileceğine güvenmek mümkün değildir. 
'Yunan vatandaşı sayılacak Türkler haksızlığa 
ıığramasa, bir beynelmilel makama şikâyet, ede
bileceklerdir. Kendi memleketlerinde haklarım 
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Yıllardan beri iç politikadaki güdüm, Hü

kümet buhranları, partilerin meydana getirdi
ği kısır ve olumsuz didişmelerin de düşmanlara 
cüret ve cesaret verdiği anlaşılmaktadır. Filha
kika Kıbrıs konusu işte böyle bir vasat içinde 
patlak vermiş ve devam ettirilmiştir. 

Buna muvazi olarak gerek ilgili devletlerin 
ve gerekse Amerika'nın tutumu belki de bizzat 
yaratılan zafiyet ve aksaklıkların bir neticesi 
olarak Devletin itibar ve haysiyetini zedeliyen 
bir istikamete yönelmiştir. 

Bugün önümüze Kıbrıs konusu olarak çı
karılan hâdise aslında tbu mevzuun hudutlarını 
çok aşmakta ve Türk Devletinin varlığına tev
cih edilmiş kasıtlı bir politikanın başlangıcı 
olarak görünmektedir. 

Bu durum muvacehesinde bugünkü Hükü
metin dış politikada yapacağı bir iş kalmamış
tır. Hükümetin çekilmesi artık bu davranışla
rının tabiî bir neticesidir. 

Bu halde de Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne, onu teşkil eden parti gruplarına mühim va
zifeler düşmektedir. İç ve dış politikadaki gerek
li ve köklü tedbirleri alma kudret ve cesaretini 
göstermek, her türlü zümre ve parti kaygıları
nın dışına çıkarark millî mücadele ruhunu ye
niden temsil etmek hepimize düşen bir vatan 
borç udu r. (Alkı şiar) 

Bu şartlarla iç ve dışta memleket işlerini 
millî bir ruh ile ele alacak yeni bir hükümetin 
derhal kuruluşunu C. K. M. Partisi bütün vaip
liğiyle desteklemek azmindedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu yeni Hükümetin dış politikada olduğu 

kadar, iç politikada da yapacağı mühim işler 
olduğuna kaaniiz. 

Bütün Devlet teşkilâtını saran ve onu işle
tilmez bir çark haline getiren her türlü aksak
lığı, bozukluğı, gevşekliği ve Devlet aleyhine 
dönen menfaat ağlarını yok etmek, bugün de 
esefle müşahade edilen partizan davranışlara 
son vermek vazifemiz sayılmalıdır. 

Dış politikada hür ve müstakil lür Türki
ye'yi yeniden yaratmak ve yaşatmak bu Hü
kümetin öz vazifesi olmalıdır. Bunun için de dış 
politika mevzuu yeni baştan ele alınarak eski 
hükümetler politikasını ortadan kaldırmalıdır. 
Bu meyenda yeni kurulacak Hükümetin sınır
sız elen ihtiraslarına ve Knosise karşı olduğu 
katiyetle ıbelirtilmelidir. 

Kıbrıs'ta emniyet ve nizamın temini için 
gerek hukukî ve gerekse fiilî imkânlarımız ha
rekete getirilmelidir. Bu arada en son anlaş
ma şeklinin her taksim ile mümkün olabileceği 
belirtilmelidir. 

NATO camiası içindeki devletlerin bu mese
le karşısındaki davranışları ve nereye gitmek 
istedikleri delilleri göz önünde tutularak Türki
ye'nin dış politikası gerekirse şahsiyetli ana 
prensipler' üzerine bina edilmelidir. 

NATO'nun Türkiye'ye tahmil ettiği manevi, 
iktisadi, malî ve askerî külfetler yanında sağla
nan yardımlar blâncosu açıkça ortaya konarak 
durum meydana çıkarılmalıdır. 

NATO'nun hangi ahvalde yanımızda ve han
in ahvalde yanımızda olmadığı hususunun son 
hadi sel er muvacehesinde 'belirsizliği bir kere 
daha çıkmıştır. Bunlar vuzuha kavuşturulmalı 
ve Türkiye'nin her hangi bir devletin peyki te
lâkkisi altında muamele görmesine imkân veril
in emel idiı*. 

NATO Türkiye ile kuvvetlidir, Türkiye NA
TO ile kuvvetlidir sloganının gerçeği ifade ede
mediğini NATO müttefiklerine duyulmalıyız. 

NATO son hâdiseler içinde görülmüştür ki, 
Türkiye için bir yük, bir bağdır. 

NATO tesislerinin bakım masrafları, yapını 
ınasrafl a riy I e kazandığımız menfaatlerin kat 
kat üstündedir. 

NATO parası ile yapılan tesislerin çok ağır 
bakım ve idame masraflarını fakir Türk büt
çesi ödemektedir. 

Verilen imtiyazlar, tanınan haklar, sosyal 
hayatımıza sokulan gelenek, ahlâk ve inançları
mıza aykırı usul ve tesirler millî varlığımızda rah
neler açmaktadır. 

Türkiye'nin bütün askerî gücünün NATO em
rine verilmesinin millî menfaatler ve yurt savun
ması için ne büyük tehlikeler taşıdığı Kıbrıs hâdi
seleri sebelhiyle anlaşılmıştır. 

NATO dışında askerî güç. kurmak ve takvi
ye etmek zarureti vardır. NATO'yu Amerika'
nın emrinde Amerikan menfaatlerine göre işle
yişi düzeni iyen bir ittifak manzumesi olmaktan 
çıkararak ortakları arasında eşitlik ve müşterek 
mesuliyet esaslarını gözeten bir pakt haline ge
tirme yolunda gayretler sarf edilmelidir. 

Dış yardım olmazsa Türkiye'nin çökeceğine 
dair inanç bâzı Hükümet mensuplarına kadar 
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yayılmıştır. Bâzı bakanların bu yoldaki be- ı 
yanları şüphesiz Devletin itibarını iç de olduğu 
kadar, dışarıda da zedelemiştir. Türkiye'nin 
bağımsızlığını tahdideden dış yardım tazyikleri 
karşısında memleketi ııizi, bâzı mahrumiyetlere 
katlanarak da olsa en kısa yoldan kendi kendi
ne yeter hâle getirmek zorunluğu ortaya çık
mıştır. 

Aziz arkadaşlar, 
Kendine güvenen, dâvasına inanan ve bu 

uğurda her türlü güçlüğü göğüslemesini bilen 
inançlı milletlerin kendilerine.bu kudret ve kuv
veti bulabildikleri müddetçe ayakta durabilecek
lerini tarih bize göstermiştir. 

Bu hasletlerin yıpratılınası zedelenmesi ve 
nihayet eritilmesi millî bekamızın sonuna doğ
ru bir gidişin ifadesi demektir. Buna hiçibir 
Türkün müsamaha ve müsaade etmiyeeeğinde 
zerrece tereddüdümüz yoktur. Bu itibarla mil
letçe ve Meclis olarak bir silkinme devrine1 gir
me zorundayız. 

Türkün yüksek vasıflarını, hak severliğini 
ve imivaniyet perverüğini onun »bir za'l'ı giıbi te
lâkki edip her gün bir adım daha ileri giderek 
aleyhimize yürüyenlere ve varlığımıza kaydeden
lere artık dur demek zamanı gelmiştir. 

Bunu yapamıyanlarm veya bunun yapılma
sına imkân bırakmıyan davranış ve zihniyetin 
tarihî mesuliyetinin çok ağır olduğuna bilhassa 
işaret etmek isterim Buna rağmen hâdiselerin 
en nazik bir anında işi bu hale kadar getiren
leri, millî varlığa taallûk eden esaslı bir dâvada 
işi hafife alıp bir iç politika mevzuu yapacak I 
şekli bir güven oyu ile işten sıyrılmalarının da I 
mümkün olmıyacağı gayet tabiîdir. 

Artık bir iç didişme, sen ve ben kavgası için
de millî varlığın yarınına ters istikâmette mücs- I 
sir olacak bir yöne daha fazla sürüklenenleyiz. 

Uyanmamızın, Türklüğün 'benliğine, haslet
lerine ve şahsiyetine, kavuşmamızın tam zama- I 
nıdııv 

Bunun için de Büyük Meclisin millete kar
şı olan mesuliyetini müdrik olarak gerekli ted
birleri alması ve her türlü fedakârlığı öngörme
si kaçınılmaz bir vecibedir. 

C. K. M. Partisi Grupunun samimî görüş ve 
dileklerini böylece Yüksek Huzurunuza arz I 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağ ve sol
dan alkışlar) j 
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BAŞKAN — Söz sırası Y. T.' P. Grupu adı

na Sayın Ekrem Alican'm. Buyurun. 

Y. T. P. (İRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) —• Muhterem arkadaşlarım, 

Son dokuz ay içinde milletimizi zaman za
man harbin eşiğine kadar getirmiş bulunan 
Kıbrıs ihtilâfı konusunda Yeni Türkiye Parti
si Meclis Grupunun görüşlerini ifade etmek üze
re bir defa daha huzurunuzda bulunmaktayım. 

Meseleyi etraflı bir tetkika tabi tutmuş olan 
grupumıız, bir taraftan Hükümetin Kıbrıs po
litikasında vuzuha ve ıslaha muhtaç hususlar 
üzerinde dururken, diğer taraftan da konu ile 
dolaylı olarak ilgili Devlet faaliyetlerinde son 
olayların belirli hale getirdiği bâzı gerçeklere 
dikkatleri (-ekmeyi kendisine vazife saymakta
d ı r 

Öyle zannediyoruz! ki, bu olaylar; Türk Dev
letinin idaresinde bir büyük ihtiyacolduğu şüp
hesiz »bulunan «Reform» fükıünin, basmakalıp, 
gösterişçi tutumlarla değil, sağlam ve sıhhatli 
prensiplere dayanan bilgili, enerjik ve takipçi 
tutumlarla gerçekleştirilebileceğinin de inandı
rıcı bir delili olmuşlardır. 

Temennimiz, bugünkü müzakerelerin mese
lenin önemi ile ölçülü bir şekilde cereyan etme
si ve Büyük Meclisin yapıcı direktifleri altında, 
bir taraftan Kıbrıs'taki masum ırkdaşlarımızın 
hukukunu teminat altına alacak bir millî poli
tika belirli hudutlar içinde tesbit olunurken, di
ğer taraftan da Türk Milletinin sıhhatli yarın
larının teminatı olacak bâzı gerçeklerin aydın
lığa kavuşturulmalarıdır. 

Büyük tarihi boyunca nice buhranlardan, ni
ce güç şartlardan kendisine has millî dayanış
ma ruhu ile çıkmış bulunan milletimizin, bu
günkü güçlükleri de kolayca yeneceğinden zer-
reco şüphemiz yoktur. 

Aziz arkadaşlarım, 
Peşin fikirlerden ve hislerden sıyrılarak 

gerçekleri olduğu »gibi görmek, salim sonuçlara 
'varmanın ellbet ilk •şartıdır. Kıbrıs konusu di
ye blütün dünya efkârını ilgilendiren ve bu
gün ıbütün dünya milletlerinin, 'bilhassa bu 
milletler politikalarına istikamet «veren Ibüjyük 
devletlerin, muayyen sınırlar içinde angaje ol
muş gözüktükleri toir dünya 'meselesi 'mevcut
tur. Bu meselenin esas ilgilileri Türkiye - Yu
nanistan, Kıbrıs Vlaki Türk ve Rum cemaatle-
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ri olmakla (beraber, dünyanın bütün 'milletleri 
doğrudan doğruya, veya dolaylı olarak ilgilileri 
'haline getirilmişlerdir. Bullıran devamı ettiği 
ve .çeşitli safhalar içinde seyrettiği müddetçe, 
İm doğrudan doğruya Veya dolaylı ilgi deıvam 
edecek, maddi mâneJvi güçler tbu ilgiye muvazi 
yönlerde harekete getirilmeye çalışılacaktıı\ 

O Ihalde bu konuda mütalaa beyan eder, 
tedbirler düşünür ve kararlar alırken, bir ta
raftan meselenin Ibıı m'ahiyeiiııi, diğer taraf
tan da Kıtbrıs'daki ırkdaşlarımızın haklarını 
'Ve emniyetlerini ve Türkiye'miz hudutları için
de yaşıyan '30 milyonluk milletimizin millî hay
siyet ve emniyetini birlikte mütalaa etmek' gi-
Ibi, bir şuur içinde Ibnlun.mayı hiçbir zaman 
'hatırdan çıkarmamak mecburiyetindeyiz. 

Kıbrıs konusu iki yönden incelenmek icalb-
cder. Evvelâ Kıbrıs'da kurulmuş olan Devle
tin statüsü mevzuunda ortaya çıkarılmış .bu
lunan ilhtil'âfm hukukî 'vecjh.esi Ve 'bu yönden 
'mevcut ihtilâfın halli için takibedihueisj gerekli 
normal hukukî, barışçı müzakere yiolu. 

Türk (Milleti, Türkiye Büyük MiIIelt Meclisi 
ve Türk hükümetleri olarak, k'onıınun Ibıı yö
nün d'e, bulgüne kadar .güiSterdiğlmiz 'oluğun ve 
anlayışlı tutum her türlü takdirin üzerindedir. 
Af çisele (bir dünya meselesi haline getirildiği 
içindir ki, (îaranti Anlaş'ması ile ihuku'kî ve 
sarih -olan müdahale hakkımızı dahi, bugüne 
kadar, 'belki lüzumundan fazla bir 'hassasiyet 
içinde kullanmamış bulunmaktayız. 

'Klonunun ikinci yönü, 1>ıı ihtilafı çıkarmış 
olan 'Kılbrıs Iiıtm cemaati, onun kaşı ve Atiııa'-
daki Yunan Hükümetinin meseleyi 'her türlü 
hukukî ve barışçı aııüzakere yolları dışında, Ibir 
oldu Ibiiti, Ibir emrivaki, 'bir fiilî dııruhı ihdası 
yolu ile - Enosise görtürme'k ve bu 'maksatla 
Adadaki Türk cemaatini imha edilmek veya tes
lim olmak şıklarından birini kalinde .mecbur 
et inek için, .giriştikleri 'barbarca hareketler ve 
Türk Milletinin salbrmı taşıran küstahlıklardır. 

W(y() yılının s'onunda imzaladıkları anlaşma
ların 'henüz mürekkepleri kurumadan ihtilâli 
çıkaranlar Ibunlardır. İhtilâfın doğrudan doğ
ruya ilgililer arasında yapılacak müzakerelerle 
'hukukî ve barışçı yoldan 'halli için sarf edilen 
'gayretleri redderek, ihtilâfı Birleşmiş Millet
lere götürenler inin] ardır. Birleşim iş Milletler 
Oiiveıılik Konseyinde varılan kararlara rıza 
göstermiş olmamıza rağmen, Adada devamlı 

huzursuzluklar yaratanlar, Adadaki ırkdaşla
rımıza devamdı 'baskılarda, işkencelerde, inılha. 
•teşebbüslerinde bulunanlar 'bunlardır. Adada
ki Türk cemaatinin en basit insanlık kaklarını. 
zaruri ihtiyaçlarını karşılamak imkânlarını da-
Ihi ellerinden almaya çalışanlar bunlardır. Bü
tün bu insanlık dışı teşebbüsleri artık açıkça 
^ortaya çıkarmıştır ki, bunlar, Adayı ibpyekfm 
ellerine geçirip, (müzakereler sonuçlanmadan 
önce, Knlosisi Ib'ir fiilî durum 'haline getirme 
tasmıimi içindedirler. 19Go yılı Aralık aynıda 
(başlayıp, bugüne kadar devam etmiş olan s'oıı 
ihtilâf da, Kıbrıs Türk »Cemaati ile it um cema
ati arasında çıkan fiilî çatiş'malar 'halindeki 
bütün buhranlar, Kıbrıs Rumları ve Yunan 
Hükümetinin takibetıtikleri bu emrivaki politi
kacının nıailısulüdür. 

Biz, bilhassa konunun Ibıı yönünde, Iliikii-
mıetin siyasetini değerlendirmek imkânını bula
mamaklayız. Muhataplarımızın, bir taraftan 
biz de barış ve müzakere yolu ile ihtilâfa çarı1 

bulunmasını istiyoruz derken, diğer taraftan, 
Kıbrıs'da takibel tikleri bu iki yüzlü ve ber 
türlü milletlerarası münasebetler âdabına aykı
rı tutumları karşısında, 'müessir diplomatik faa
liyetlerle ve zora dayanan fiilî durumlar yara'l-
nıa, Iheıv'esleriııi aynı usul içindi» karşı lamı ak su
retiyle, başından itibaren kararlılığımızı ispat 
edebilir ve müzakere ze'mini için Kıbrıs'daki 
vasatı u'ormal bale getirebilirdik. Hükümetin 
Ibıı tııiisusda, maalesef mütereddit ve zaman za-
'man kifayetsiz kaldığını ifade etmek mecburi
yetindeyiz. Mütereddit ve kararsız tulumların 
ise, müspet sonuçlar alınmasında, ne derece 
zararlı olduğunu iz alı a. lüzum 'olmasa gerekilir. 
Kötü karar, biç karar vermemekten iyidir, 
sözü, !bu itibarla bir mâna ifade eder. 

Dostlarımız dediğimiz ve dostlukları uğrun
da. bugüne kadar en büyük tehlikeleri güze al
dığımız devletler de, maalesef 'meselenin bu yö
nünü ciddî şekilde dikkate almaktan kaçınmış
lar, bir nevi idari maslahat siyaseti içinde, 
lıaklıyı haksızı ayırdctımelk lüzumunu duyma
dan, yükü kestirme yoldan omuzlarından atabil
me gayreti "nine girmişlerdir. Bu suretle, şir
retlik ve küstahlık bir nevi inıtiyazlılfk haline 
ge'tirilhıişıtir. 

Kıbrıs Hum cemaatinin ve Yunan Hüküme
tinin Ibıı emrivaki politikasına 'hak" e'ttiği usn] 
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içinde 'mukabele etmek konusunda, Hükümeti
mizi mütereddit harekete sevk eden âmiller 
arasında, her zaman söylediğimiz gül)i, Hükü
metin kuruluş şeklinin 'büyük tesiri olduğuna 
Ibir defa daüıa işaret etmek isteriz. Bir hükü
met ne vasıftaki şahıslardan kurulmuş olursa 
olsun, dayandığı siyasi zemin itibariyle sade
ce çoğunluğa değil, lhatttâ emniyetli bir Çoğun
luğa ısahibolımadığı takdirde, türlü mahzurlar 
Ibir yana, içinde .bulunduğu psikolojik hal iti-
Jb'ariyle, güven ve kudretle karar verdirilme 
inisiyatifinden mahrum olur. Hele verilecek 
kararlar hir milletin Ihaıh ve sulh ile nıü'mas 
(bulunduğu fevkalâde önemli millî meselelerine 
taallûk edecek olursa, 'bu psikolojik zaıf dalha 
da ileri Ibir müessiriyet taşır. Bu halin 'muha
taplarımızın hareketlerine de cesaret katabile
ceğim ayrıca dikkatten uzak tutmamak îcab-
eder. 

Bu Meelisin 6 Mayıs 1964 'tarihli toplantı
sında, «Bize ait 'bir meselenin, bizim adımıza. 
başka bir ''Devlet tarafından halledil nitesi ümit
lerine kendimizi kaptırmamamız gerektiğini» 
ifade ederek, «Milletimizi en az % 80 ini temsil 
eden iki Ibüyük partimizin »bir araya gelmele
rini», «Büyük Atatürk'fan T9I9 yılında yarattı
ğı millî mücadele ruhu içinde ve müşterek iman 
halinde »bu dâvayı ele almamızı» IBüyük Meelis-
den rica lelhmiştim. Bugün mesele daha müte-
bariz şekilde, hu yolda ele alınmak ihtiyacı ile 
karşımızda bulunmaktadır. Biz bu tarihî cel
sede de durumu yiiee huzurlarınızda ısrarla ifa
de etmeyi vazife saymaktayız. 

Dünyada milletler için, musibetlerin en va
himlerinden biri olan harbin, ihtimal olarak hu
dutlarda belirdiği anlarda, 'milletlere düşen va
zife, şüphesin, her türlü çekişmeleri 'bir yana bı
rakıp, ıbütün güçlerini Ibir araya getirmektir. 
Dalha dün, İkinci Dünya Harbinde, Avam Ka
marasında yapılan Ibir 'güven oylamasında, 81 
oy farkı ile güven almış olan İngiliz Baş/bakanı 
Nevil Chamberlain, bu ekseriyeti dahi emni
yetli ıbir ekseriyet saymamış, istifa ederek, Ibir 
gece içinde, onun Hükümetinde hakan olan 
Wiston Churchill başkanlığında bir millî hükü
met kurulmuştur. Bu hükümette Muhafaza
kâr, İşçi ve Liberal partilerle »birlikte, müstafi 
Barbakan da vazife almıştır. 

Sayın Başbakan 3 Eylül tarihli konuşmasın-
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da, hu kürsüden açıkça durumun «Tıirk-
Yunan harlbine doğru gittiğini» ifade etmiştir. 
ü llıakle millî gücümüzü 'bir araıya getirip, bu 
ağır şartları en kuvvetli «ve en emin şekilde kar
şılamak kararında olduğumuzu, dosta düşma
na ispat için, daha nelerin olmasını (beklediği
mizi Sormak: icahetmez mi? 

Kıymetli arkadaşları m, 
Atalarımız, »bir musibet hin nasihattan ev

lâdır, demişler. Kı'brıs ihtilâfı vesilesiyle, bâzı 
gerçeklerin suyun yüzüne çıkmakta oldukları
nı .acı acı müşahade etmekteyiz. Milletlerarası 
münasebetlerde dostlukların mânasını, yıllardan 
beri takibottiğkııiz dış politikanın hoşluklarını, 
dış teşkilâtımız ve diplomatik faaliyet gü«cü-
müzün kısırlıklarını bu münasebetle öğreıı'meye 
haşlamış 'bulunmaktayız. Bilhassa.. İkinci 'Ci
han 'Haılbi donunda dünyada gelişmiş 'olan si
yasi cereyanların derinliklerine inmeden, ısat-
h,i ölçüler içinde yürütülmüş bir dış politika
nın, bize kaybettirdiklerini Ibu vesile ile alık
ça görmekteyiz. Bizim 40 yıl önce haşarı il'e 
yürüttüğümüz kurtuluş hareketini İkinci Dün
ya Harbinden sonra Ibüyük kısmı ile Atatürk'-
den ilham alarak yürü tlmüş olan dünya .millet
lerinin dâvalarına karşı hig'âne kalmış bir dış 
politikanın, günün /birinde h'öyle hir netice 
verebileceğini öğrenmiş olmaktan, Ibundan 
sonraki dış politika esaslarımızı ve diplomasi 
faaliyetlerimizi tanzim bakımından her halde 
hayırlı neticeler çıkacaktır. 

Birleşmiş Milletler prensibini, Hatı âlemi
nin benimsediği insan haklarına değer veren 
demokratik esasları savunan hir dış politika 
içinde faaliyette bulunmak, diye hulâsa edebi
leceğimiz temel dış politika ilkelerimizi elbet 
devam, ettirmeliyiz. Ama, hunim yanında, 
dünyada cereyan eden yeniden kuruluş hare
keti içinde, menfaatlerimizin her zahıan, dost 
dediğimiz Ibüyük devletlerin menfaatleri ile 
unuıvazi olduğu gibi Ibir anlayışın tabiî, bir dış 
politika gütmekten uzak kalmamız, dış poli
tikamıza şahsiyet ve di nam izim, diplomasi fa
aliyetlerimize verimlilik ve ehliyet kazandır'ma-
•mız gerektiğini hatırdan çıkarmamalıyız. 

Bizim de millî menfaatler ve millî hedefle
rimiz vardır. Bunları gerçekleştirebilmek için. 
'komşularımız ve diğer devletlerle dostluklara 
ve iyi münasehetlere ihtiyaç gösteren ayrı bir 
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millî dış politikamın olması gerektiğini kabul 
etmek zorundayız. 

Dış teşkilâtımızı ve dış münasıelbeltlerimiızl 
zaman idinde Ibu anlayışlara Igöre düzenlemeye 
taJbi 'tutmak lüzumu artık aşikâr hir hal almış
tır. 

Dış politikamızı ekonomik ihtiyaçlara göre 
düzenlemek mecburiyetinde olduğumuz yolun
daki bir sakat anlayışı, Devletimizin idaresine 
hâkim mim aktan kurtarmalıyız. Gere/ek dost
luklar şahsiyetten fedakârlıklar pahasına elde 
olunamazlar, İktisadi inlin aselbetlerimizde bize 
müzahir ;olan gerçek dostlarımızın, 'bizden Ibiöy-
le bir diyet taleibetmİyeeekleriuden emin olma-
nıız icafbeder. Bu anlayış, daha çok, hiçibir 
riski ıgöze alamıyan, vdhllıam ve mütereddit 
(bir zihniyetin kendi kendisine yarattığı jbir ür
keklik folbisi «lmak gerekir. 

Aziz arkadaşlarım. 
Buraya kadar, Kıbrıs 'konusunda umumi 

olarak düşündüklerimizi sizlere arza çalıştım. 
Maruzatımı, müşahhas Kıbrıs konusu (üzerinde 
(hulâsa etmek 've ilerideki tutumumuz için gö
rüşlerimizi belirtmek icalbedersc kionuş'mamı 
şöyle'bitir in ek isterim : 

Kıibrıs ihtilafının hukukî -ve (barışçı yollar
dan, müzakere Usulü ile (halli (hususunda Hü
kümetin benimsediği temel anlayışı isahetli (bul
maktayız. Müzakereler yolu ile elde edilecek 
neticelerin Büyük Meiclise getirilmelerinde, Ibu 
neticeler üzerindeki görüşlmelerimizi ifade et
mek imkânını bulacağımız tabiîdir. Bu sa.fiha-
d;ı, TTükiVınete, kendi İnisiyatifi altında, rahatça 
ve serin kanlılıkla çalışmak fırsatı 'verilmesi 
1 ü/umuna inanmaktayız. 

Bugüne kadarki müzakereler safahatı için
de, 4 Mart 1904 tarihli Güvenlik Konseiyi 'Ka
rarının müphem kalan ve Kılbrıs'daki Barış/gü
cünü fiiliyatta Kıibrıs Rum cemaati emrinde Ib'ir 
nevi asayiş kuvveti .haline (getiren 'hükümleri
nin ikmali konusunda, Hükümetin dipliomatik 
çalışmalarla müessir neticeler alamaimış 'olma
sını. önemli 'bir noksan olarak ımütalâa etmek
teyiz. 

Hükümetin kuruluşu konusundaki te'mel dü
şüncemizi yukarda (belirttik. (Bunu tahakkuk 
ettirme imkânları şüphesiz 'bizim elimizde değil
dir. Bu itibarla Hükümetin içinde (bulunduğu 
•güç. şartlan takdir ederek, sonuca bağlanın-
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caya kadar, Kıibrıs konusunun iç politika tar
tışmalarına sermaye yapılmaması gerektiği ka
naatini taşıyoruz. (Alkı şla r) 

Muhataplarımızın Kıibrıs'dak'i ırkdaşlarımı
za 'müteveccih insanlık dışı hareketlerine kar
şı, milletimiz duyduğu haklı 'infiali zaiman za-
ıman millî gösteriler halinde ortaya koyimakta
dır. Bu gösterilerin, dâvamızın asaleti ile mü
tenasip 'hudut ve ölçüler içinde kalması yolun
da Hükümetin gerekli dikkat ve alâkayı ıgftster
mesini bu vesile ile temenniye değer bulmakta
yız. 

6, 7 Eylül 1955 (olaylarının dür nevi tekrarı 
• mahiyetindeki hareketken hiçbir suretle tasv:h-
etmeye imkân 'olmadığında şüphe yoktur. Bâ
zı ımüeSsîf 'olaylar karşısında Hükümetin ilgili 
devletlere karşı takındığı medeni tutumu, Ibu 
itibarla memnuniyetle kaydetmek isteriz. Ay
nı hassasiyet içinde, olayların vukuundan ön
ce de gerekli tedbirlerin alınması lüzumuna 
işaret etmeyi faydalı sayarız. 

Bizim inancımıza göre, bu ihtilâfa silâhlı 
ıçatışmaya kati surette vesile vierecek husus, 
Kıbrıs Rum cemaatinin, 'onun hasmın ve Yu
nan Hükümetinin, meseleyi müzakere yiolu ile 
halletmek yerine fiilî durumlar ihdası suretiy
le, bir ıoldu hitti haline getirmek yolundaki ıs
rarlı çabalarıdır. Bu halde hâdise, Türk Mil
leti için elbet bir millî şeref ve haysiyet konu
su olacaktır. (Alkışlar) 

Bu çeşilt emrivaki hareketlerinin hiçibir ne
tice 'Vermiyeceğini, 8, fl Ağustos 'kararlarında 
olduğu gibi, hu hareketlerde aynı usul içinde 
cevap vermeye1 katî surette kararlı bulunduğu
muzu Hükümetin açıkça ifade etmesi ve hu ka
rarlılığını dünya efkârına anlatması lâzımdır. 

Bu kadar haklı şartlar içinde ırkdaşlarımı
zın emniyetini milletimizin şerefini 'korumak 
yolunda girişeceğimiz meşru 'müdafaa hareketi
nin hiçibir Devlet tarafından haksız bir (hare
ket olarak mü'talâa edilömiyeceğinde şüphe 
yoktur. 

Yüce Heyetinizin varacağı sonuçların mil
letimizin asil duygularına uygun olmasını te-
'menni ederek, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına hepinizi saygı ile selâmlarım.. (Ortadan 
ve sağdan alkışlar) "" 

BAŞKAN — Şimdi Söz sırası A. P. Orııpu 
adına Sayın Sadettin Bilgiç'indir. 

Buyurun. 
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A. P. G&UPU ADINA SADETTİN BİLGİÇ 

(İsparta) — Muhterem Başkan, 'Mîllet. Mecli
sinin muhterem üyeleri. 

Sayın Hükümet Başkanı 30 Ağustos tarihin
de radyolarda yaptığı (konuşmada Türk vatan
daşlarına hitabederek: «Siz Kıbrıs meselesinin 
8 aydan beri geçirdiği bütün safhaları biliyor
sunuz, Hükümet radyolarla, Meclis müzakere
leri ile her vaziyeti daima söylemeye çalışmış
tır.» dedikten sonra demecine ezcümle şu söz-* 
leri ilâve etmiştir: «Kıbrıs meselesi Kıbrıs dı
şında ımüzakere halindedir. Müzakere 'halinde 
olan uluslararası bir meselenin her günkü du
rumunu Hükümet ağzından yaymaya imkân 
yoktur.. Hükümet Türk Milletinin temsilcisi 
olan Büyük Millet Meclisince nasıl bir hal şek
linin kabul edilebileceğini bilmektedir. Hiçbir 
Türk Hükümeti Büyük. Meclisin ve o vasıta ile 
Türk Milletinin kabul edemiyeceği bir ikaran 
benimsemiyecektir Zaten benimsemek kudretine 
sahip de değildir. Türk Milleti için kabul olu-
nalbilecek bir karar elde edilmezse Hükümet bu 
durumu B. M. M. ve umumi efkâra açıktan söy-
liyecektir.» 

Muhterem milletvekilleri; evvelâ şunu belirt
mek isteriz ki, Hükümet Millet Meclisine geti
rilen görüşme ve sorular karşısında nıustar kal
dıkça, verdiği - ekseriyetle geçmişe ait - izahtan 
başka Kıhrıs dâvasının gerek fiiliyattaki geliş
meleri gerek yapılmakta olan çeşitli müzakere
ler hakkında ne demokratik mizam gereğince 
murakabe ile vazifeli muhalefet partilerine, ne 
de umumi efkâra yeter bilgi vermemiştir. Rad
yo yorumlan ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 
vasıtasiyle verilen bilgiler ise ekseriya ajansla
rın verdiği haberlerin tekrarından ibaret kal
mıştır. 

Hükümet Başkanının yatıştırıcı sözlerine 
rağmen, Kıbrıs işinin gerek dışardaki gelişme
leri gerek memleket içerisinde ve umumi efkâr
da yarattığı tepkiler endişe vericidir. Hükümet 
Başkanı millet için kabulü imkânsız gelişmeler 
ihtimalini, Millet Meclisine ve umumi efkâra 
açıkça söylemek vaadiyle şimdiden belitanekte-
dir. Müzakere halindeki uluslararası meselelerin 
açıklanamıyacağı gerekçesiyle vaziyetin inki
şafım izleyip iş işten geçtikten sonra neticelen 
Büyük Millet Meclisine ve umumi efkâra açık
lamak meselenin Türkiye lehine halli bakımından 

bir fayda temin etmez ve dşi başlangıcından 
şimdiye kadar olduğu gibi gitgide kötü bir yo
la sokar. 

Türk vatandaşlarının fbüyük çoğunluğunun 
itimat ve teveccühünü kazanmış olan Adalet 
Partisi, Kıbrıs işi gibi bir memleket meselesinin 
milletin bilgisi dışında meçhul neticelere götü
rülmesine müsaade edemez. Bu sebepledir ki, 
Adalet Partisi Gnıpu Hükümetten vaziyeti açık
ça öğrenmek ve gereken murakabe tedbirlerini 
almak üzere Millet Meclisinin toplanması için 
teşebbüse geçmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; Hükümet Başkanı 
Perşembe günü bu kürsüden meselenin son saf
haları hakkında, bâzı eksikleri okumakla bera
ber, geniş sayılabilecek izahat verdi. Şimdi 
bu açıklamaların da ışığı altında partimizin 
Kıbns meselesi hakkındaki görüşünü arz edece
ğim. 

Kıbrıs meselesi, Türkiye'nin haklarına da
yanılarak müdafaa ettiği bir dâvadır. Türkiye'
nin bu hakları ayrıca ımilletleraraısı andlaşma-
larla teslim ve tesbit edilmiştir. Bunun yanın
da Türkiye'nin meşra haklarını hiç kimseye ve 
ezcümle Yunanistan gibi bir devlete çiğnetme-
meye yeterli imkânları ve maddi kuvveti de 
mevcuttur. Bütün bunlara rağmen Kıbrıs işinin 
sekiz ay içinde teslim alındığı noktadan (bugün
kü haline getirilmesi elbet bir takım yanlış ha
reketlerin ve hataların neticesidir. 

10 . 1 . 1963 den beri Adalet Partisi, Kıbrıs 
Anayasasının ihlâl edildiğini, Yunan Hüküme
tinin ve Makarios'un programlı bir şekilde 
bugünkü neticeye erişmek niyetinde bulunduk
larım, Türk belediyeler meselesiyle, Anayasa 
hâkiminin Makarios'un kötü emelleri netice
sinde Adayı terk etmesi vesilesiyle Büyük 
MedlAste Hüldiımıetin dikkat nazaruna suınırnuşltuı.. 
Ayrıca Hükümettin sekiz aydan/ beri detvaım! 
edip ıgıeıLem ihatalı hareketlerini ımuıh/telif vesile
lerde bu kürsüden foeMnbmiış buİTinuyıO'ruz. Bul 
ıseıbeplıe; 

1. Garanti Andlaşımıasmını 4 nıeü maddesin
de : Andlaşmıaınnın ihlâli halinde Yunanistan, 
Türkiye ve Birleşik KuraJiığun amd'laşıma hü
kümlerine riayeti sağlatmak içim gereken ıteşeb-
Misler veyıaı tedbitfler hakkımdaı binbitrlıerdıyle 
istişare etmeleri derpiş edilmiş iken, Hükümet
tim 15 Ocakta Loedraı Konferansıma ıgid'ip Ma*-
karios ile bir ımasaıya 'Otuırmjatpnı, 
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>2. iBıı bata 'iiıdtd'C'Osi'iiıd'ü kıaınşısımıa ısürüiklıeın-

'diğinılz GüvenlBk Konlseyimıiını 'föıbımsıtatki1 âsaı-
yişi teımiuue Rumi Hüldiımeıtimıi yetıkilıi ikdam vo 
Binlıeşııııiş 'Milfetlıeı: Kıiivveitıleniınli o Hüküınıeıte 
yandiıincıi okımlklku vaiziiieılle.ndireııiı 4 Miattı llıaı-ihfl'i 
ka'narun Türk ilüküınıiettinin laıkııılılianii dııınduırıa-
caik ibik' ıgıaıiılictite, seviunemeik kabul <cd%i'iııi, 

'). Bu ikıanaır mıetliıeesiıiıde Ilının! Hükümetimin 
al'Oilâjclü âsi ıteılıâıkki «ittiği T'üıilkıl'eıılo karışı tiemikil 
'nıaitııı latamda- (giriştiği kaitliâıtıllıarım ısızlllanıışillar-
lia ışumıa, buma .şikâyet krlle ve <emı çoğuı ııotıa yaız-
•ı nıaıla î'lıa, ıkaınşda.tı masını, .say mıaikia geiçişitir'eice-. 
giz ve 'bıuııLaıiııın tıafısıifâtıma 'teıknaır igıirımıiyecıeığiz. 

iKiezıa Yıunıam, IlülküımteMtıiın ve onıuım kıra va,-
sııtıaısi! Kıbrııs Rmıu Iliikiiniictiınıiın, ıgeiçen sene
min; sıomund'a, Ivııbrıls Aıuayaısaisımıı ihlale tteşflb-
rbiis ettikten «omına Türk Hükümıetiınıiın bame-
ketsizlliğiııii Türkiye'nim 'zıa'fınaı ıbaıniiliedieriek ,gi« 
riştiklku'i kaıtlıiâımkı rıa ıkanşı ve 'eczümieı Nıoel 
Vıorlmısumda) yapıkun kıtale ve 'M'alkairiiols'uını yok 
>ediıkvm yüızliıeree rehine Türkün lıesa.bıııiii verıımek-» 
teki aczini! iti'riaf letmesl'ume karşı; ımınaıbedeıyc 
< Itaıyamam kaıkılıar'Lmıiz bir türdü kuıliamımıaya ıka-
tıar veriliemiıeıniiesiıiıi, iiaMllâtiıuai ıgirişmıedıemı tzik-
retıııeıklie iktifa '•eidec'eğiz. 

Mayın mıilleıf vekilleri, (Jlırıomıolo'giguıe »sıra dıl'o 
som baiütalkıırun' oliaylaırü'iiıa, geliyoruz. Hüıküıniı&t 
Balkanımın Beıışıeımlbo günkü .açuklıaımıaısunıa /kar 
dar içyüz ünmın ııımıımi efkârdan; .saıkliaındığıma 
eısefd'e şiaılıidoıldıuğuımuz bu oiaıyliaırı 3 mıokıtıaıdia 
t opl lyabilliriz : 

J. 8 Ağustos günü haşlıyan hava ıhücuımıLa-
rımum ileni ısürüilıem ,şıaıîtl:ar:im da reddedilımfeisikiie 
rağmıcm neden dımıdurulklıuığu, 

'2. Halvıa hücuımılıaıııi eısnaısıınıda tellimize dön
müş olanı vaziyeüten mıe içim isıtifıafde edilmediği, 

•'5. jOeınevre'deki ıgöı̂ iişırmeıLor. 
tlluın/lianıa .bir ide Hüıkıümıet Bıaişkaını itaıtıaıfundıamı 

lık; bahis koıiiuısm cdliUırnıamiş bulunan Mr dör
düncü .nokta ilâve •Gidebiliriz : O da:, iKıibrıs'tıa-
ki Türik Biriliğimin değiıŞ'tiriil'mıeımıe'Sİ. 

Mııhteremi mıilıletvekillileri; iMıaıkarios kuvvet-
iorinin Türk köylerimle ikaırşı/ igir&şitilkılierıi imha 
fıaPGikct;*! üzerıiıno Krbnıs'a hava kıııV'Veitılieıimıizin 
yıaip'tıtkllan llıücuımlıaır, Yn/ııaınllidiar iizeııiınie icna 
Oititi'klieni ıtıesii" ve ibıınmn/ dı̂ aınıdaki,' ibıeymielmiılleıll 
sahaıdıa, kaiııgulianjıg tarzı itiıbaıi'iyilıe Kılbıiıs fbaiilı-
ıvıniüiıiın .en bneıinli oJlayıkıi'inıdaını ibiritdir.. Yumtam. 
HdiküınM'tır A nal ilk; 19'6:l t'eıx l>er,ii Tünk Hütkiıane-
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timiıı kendisimle, yıaındunu edemesinıe 'tıevaıli eden 
ıhıaıtıailıar;! ymıziiıındeın, ıbiıdaıyeıtltıe bk paKiaınMk lb;a§-
ılıamigıeı ulamak miiüdaliaa elt'tiği Emıoısis'i laultık rfja-
.nııanLİıyfki ekle ötıııiıek' inukânlaınımı .sıeznıiişı vıe icııni'n 
adınnilamla bu meitıiceye ıdogra ilienfemielktıe ilkeni 
bii'ıdenbii'ie ve Tıüı-iki'yciDİm o zıaiıniaınıa kaıdıaır dıe* 
Yelimi .eıtiinıiş bıiıliuman ılıaitltiıı taainekertâ ido'lıaıyjlsiyil'e 
ıbeıkLeımediği .bömbaııdımııaaıkı^ !kattı§ııs-ımıda ı§ıaışjkı-
ınaı 'dontıiKÜıştıüi'. Yuınaın Hüiküjınıetıi istediğini ta-
mıianiiiyılo ,eMtK .etinnefisinle mıâni lofkııciaik nı'aıSıalbâ T 
ıgö11ilşfııııolt'irinildenı ıkaieiarikeın, bindeıubine ba§:l'i|yiaiiı 
ıbıomıbıa'r.dıınüaftilllaır .ııeltieeisiınıdle iıareıket (bıaltitıini' yıı-
ınııu^aıtınıiıgto. 8 Ağuısıtıoısıtlaıkiı Ujoııı/bıaiııdiıtıuaaıiliaırıııt 
hüı* diinyaidıalki ıtıe^külıeıft iıSe 'taimıaımiytlie (ielhinıizo 
olanuıştıır. ıKoiiıiiümiısıt düınıyaısıırrını yadii ,bıı â'Le-
.ıniıi' Jiideri olıam ISoıvyeil; Rııısyaıln'uııı tıeplkiısi ise 
ıtiikkaitle .ineeUe'nyiniye dıeğer /nııaılıiyıetfteıdir. 'Tiiı--
kiye Hii'küınııeıtâ .aylıandiaııii beni ısaıdıh 'JiülklairMU 
.biı* itiinlii -tiaıtibik nıie:\lkiinıe tkoyanuadrğımi! sıonıı 
'getiırıil'eııııiyem frehjditıl'emi ile 'nıieydıaınıa vuııuınıcıa 
Şovyot Rosya Mtalkaııioıs'u dıeısitioıkilbd'iğiınd1 b'elirt-
ıınıiış ve Türkiye'yıo ikaır^ı 'tekdiıtıkâi' ,bir vaıziyetı 
alnnışitıır. 8 Ağıust-asitıa Ibıaşiıyaını 'bava Jiaretkâtto 
birkao, .güm, ısomi'ia Ikayııtısıız yıanıtlsıız idııııduıtııkı/n-' 
<?.ai ve Tiiıi'k 'H/ülküınııeıtii cisıki dıunınuumıa avdeıl) 
edince Rusya fceMıiMıeııiımi tıe!knıa!iılıaımiiı§rtııa'. Şa^ 
yanı dikkat oılıamı ıtoııalf şıudıır İki, ayniı ıSovy'eıti 
Rusya iboıniibalaımıailiaııjin tkwa.ni; leıtltiği 4ı8 .saatli 
zıat'fımıda .Hüiküımıeitiımlizıe, Malkaiiıiots'uını feryat-
!İ,ai'iıınaı /rağmen, hiçbir mıoita' igörajdienmiedigi »gibi, 
yemi biiı« itielbdidi yafpımıaik için ilırtıiyatı .da .ellldem 
bıınaikıniaımi'ş ve bir kaıfitıa ıgeçftikıtıeıı ısıoıırsa seci
ni yüksellıtımieye .bıaşıliamııştır. Fiilî dııruıııu vıe dün
ya ıııni'uımıi leıfikârı1 Ibuı tbelirtiliem 'vıaziyeıtlto iikıem 
Hüjküımıet hıaıılgi âımiflilıe'r ıtıalhtıınıdıa Ibıı ıhaııeıkâıt-
itamı .bir meıti'ce ekie 'Gtımıedeın .vaiZlgeçmııe /kıaıraınmı 
aklı. B'u nıetieellei' iki sekilide düşünülebilir. 

Kvvclâ 8 ve 9 Ağustos günlerindeki müsait 
vaziyetten bilistifade, Adaya askerî çıkarma 
yapma hususunda mütaaddit defalar kaçırılmış 
fırsatlar son bir fırsatı kaçırmamak suretiyle 
telâfi edilebilirdi. Bu yapılamadığı takdirde 
Hükümet Başkanının Güvenlik Konseyi Başka
nına gönderdiği mektupta ileri sürdüğü şartla
rın, yani Rumların ele geçirdikleri yerleri geli
vermeleri, adaya silâh ve asker sokulmasını ön-
liyecek sıkı kontrol tedbirleri alınması ve barış 
gücünün (ateş kes) kararını serbestlik içinde 
kontrol etmesi şartlarının yerine getirilmesine 
değin harekâta devanı edilebilirdi. Bundan baş-
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ka Yunan avcı uçaklarının Kıbrıs üzerinde ha
rekâta geçebilmeleri için Kıbrıs'taki hava alan
ları elzemdir. Askerî hedeflerin bombardımanı
na girişildiği sırada bunların da imhası Yunan
lıların tekrar kısa zamanda başkaldırmalarına 
mâni ve müessir bir tedbir olurdu. Hükümet 
bunların hiçbirini tatbik etmemiş, büyük mu
vaffakiyetle yapılan hava hareketlerinin neti
cesiz bir kuvvet gösterisi haline inkılâbına ma
alesef sebebiyet vermiştir. Bu suretle tarafı
mızdan muvaffakiyetle başarılmış askerî hare
kât, neticesi itibariyle, bize fayda temin edeme
miş, bilâkis karşımızdakileri gayrete getirmiştir. 
Türk Hükümet Başkanının ileri sürdüğü şart
lara karşı Kum Hükümetinin Hariciye Nâzın 
«Bu bölgelerdeki mevzilerden hiçbir zaman 
çekilmiyeeeğiz» cevabını vermiştir. Türki
ye riükümeli şartlarını kabul ettiremedi. 
Bunun neticesi kendini göstermekte gecik
medi. Aradan iki hafta geçti, simdi Maka-
rios, «Türklere bir kanş toprak vermem» diyor. 
O sırada hava harekâtının durdurulması için 
Amerika tarafından teşebbüste bulunulduğunu 
matbuattan öğrenmiş bulunuyoruz. Ayrıca Gü-
venlik Konseyinin ateş kes kararı da herkesin 
malûmudur. Bunların hiçbiri yukarda söyledi
ğimiz neticelerin elde edilmesine mâni teşkil 
edemezdi. 

Muhterem millet vekilleri; 
Hükümet Başkanı evvelsi günkü açıklama

sında ateş kesmenin nazari olarak kabul edildi
ğini bclirüyor. 'Bu ince tefrikin anlaşılması bi
zim için cidden güç olmuştur. 'Bununla ateş kes
menin Rumlar tarafından nazari olarak kabul 
edildiği kasdediliyorsa, aynı tavsiyeyi bizim ne 
sebeple amelî olaralc kabul ettiğimiz cai sualdir. 
Hükümet Başkanı ileri sürülen şartlanıl kabulü 
ve tatbiki bakımından aynen şunları söylüyor; 
«mûtat müracaatlar takipler ve talepler sırası
na girmiştir» ve gerek cemaat ve abluka için 
gerek silâhlanma ve Kıbrıs'taki silâhlarımız için 
Kıbrıs'taki Birleşmiş -Milletler askerî ve sivil 
makamlarına. Birleşmiş Milletler Genel Sekre
terine, Amerika ve İngiltere hükümetlerine mü
racaat, şikâyet ve takip, Hükümetin her günkü 
hayatının gayesi halini almıştır» demektedir. 
İtiraf edilen bu husus, harekâtın vakitsiz durdu
rulmasının bir neticesi olmak itibariyle pek 
esef vericidir. 

7 . 9 . 1964 0 : 1 
Gerek bu hâdiseler esnasında, gerek bunlar

dan evvel ve sonra Amerika'nın tutumuna ve 
harekâtımıza mâni oluşuna ilerde temas edece
ğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Amerika Cumhur reisinin Kıbrıs meselesine, 

bir hal şekli bulmak için Türkiye ve Yunama-
tan Hükümetlerinin mümessilleri ile temas et
mek üzere Cenevre'ye gönderdiği hususi mümes
sili Mr. Dean Aehenson ile Hükümetimizin yap
tığı ve bugün akamete uğramış bulunan görüş
meler Hükümeti büyük ümitlere kaptırmıştır. 
Hariciye Vekilinin tafsilâta girişmeden, mese
lenin hallinin artık bir gün meselesi olduğu yo
lundaki beyanatı bizde bu intibaı yarattı. Bu 
ümide kapılış Hükümetimizin ve bilhassa Hükü
met Başkanının rakibimiz Yunanistan'ın tutu
munu ve işin başından beri muvaffakiyetle tat
bik etmekte olduğu tabiyeyi o ana kadar kavrı-
yamamış olduğunu gösterir. Yunanistan Lon
dra Konferansında hempası Makarios'un yardı
mı ile, Kıbrıs işini garanti vermiş devletlerin 
üçlü çerçevesinden kurtarın aya muvaffak ol
duğu günden beri her türlü çareye başvurarak 
gitgide geniş bir beynelmilel sahaya intikal et
tirmek ve yarı yolda bir emrivaki yapmasa bile 
sonunda Birleşmiş Milletler Umumi Heyetinden 
«Otoderminasyoıı» kararını elde etmek tabiye
sini tatbik etmektedir. Zurilı ve Londra görüş
melerinin sonunda Yunanistanla bir anlaşmaya 
varıldığı zaman Türkiye de, Yunanistan da mü
dafaa ettikleri tezlerini terk etmiş ve meseleyi 
andlaşmaların tesbit ettikleri bir statüye bağla
mışlardır. Bu statü devanı ettikçe Türkiye tak
sim tezini, Yunanistan Enosis'i elde etmeye 
matuf harekete tevessül etmemeyi ta ahhu.de t-
mişlerdir.Bu taahhüt Garanti Andlaşmasının 
birinci maddesinin son fıkrasında tasrih edil
miş bulunmaktadır. Papaandreou başkaıılığın-
deki Yunan Hükümeti Makarios'la iş birliği 
ederek Londra ve Zürih Andlaşmalarındaki 
bu taahhütlerinden nükül edince Türkiye'de. 
taksim tezini müdafaaya hak kazanmış olur. 

Türkiye Hükümeti bir defa meselenin bida
yetinde bu tezi müdafaa etmek istem-dmiş-
tir. Hükümet Yunanistan'ın Euosis'ine karşı 
Federasyon şeklini ileri sürdü. Cenevre mü
zakerelerinde biz tâviz verdik, Yunanistan 
rhıosis'de ısrar etti. Yunan Hükümetinin değiş-
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nıiyen Enosis'inc karşı Türkiye Hükümeti bir- , 
kaç defa istek değiştirmiştir. Yunan Hükü
meti bidayetten beri çizdiği yoldan inhiraf 
etmemektedir. Nitekim Yunan Hükümet Baş
kanı kendisini yolundan inhiraf ettimıiye ma
tuf olarak Tükiye Başvekilinin yaptığı ikili 
görüşme teklifleri, her defasında reddetmiştir. 
Aynı tutumun devamı olarak Amerikalıların 
Cenevre'ye dâvetine Türkiye derhal icabet etti, 
Yunanistan murahhas göndermedi. Türkiye'nin 
davete icabeti belki hüsnüniyetinin gösterisi 
olarak isabetli idi. Karşı tarafta bir Yunan de
legesinin bulunmadığı bir yerde Amerikaların 
bâzı malûmat taleplerini yerine getirebilir
dik. Kıkat Yunanlıların Birinci Acheson Plânını 
kabul edip etmedikleri belli değilken, ve Ame
rikalılar bu Plânı Yunanlılara kabul ettirebi
leceklerini Mahhüdetmeden Türk Hükümetinin, 
bu Plânın müzakere mevzuu olabileceğini ka
bul etmesi Yunanlıların Enosis'inc ınukaibil bi
zim o plândan daha tâvizleri kabul edebilece
ğimiz zımnini uyandırmıştır. Nitekim Yunan
lılar vaziyetlerinden inhiraf etmeyince Ame
rikan mümessili bir ikinci plân veya ilk plâ
nın muaddel bir şeklini ortaya koymuştur. 
Türkiye Hükümeti Cenevre müzakerelerinde 
Yunanistan'ın bâzı hal şekillerine yanaştığı 
zannma kapılarak ümitler beslemiş ve bu ümit
lerini salahiyetli ağızlardan ifade etmiştir. Bu
nun sebebi Hükümetin Yunan tutumunu, ev-
A'olce de söylediğimiz gibi, bir türlü kavraya
mamış olmaktan başka, Yunanistan'ın Maka-

rios'la olan münasebetini işin başından beri 
aniıyaımamaş olmasında 'toplamaktadır. Yuna
nistan ve Makarios diye iki ayrı varlık mev
cut değildir. Türkiye Hükümeti Londra Konfe
ransına Yunanlılardan Makarios'a karşı yar
dım görmek ümidiyle gitmiştir. Ve Türk Hü
kümeti nihayet bir gün Papaandreo'u Makari-
osta tamamen müttehidolduğunu ve ona elinde
ki 'bütün imkânlarla yardım edeceğini bir teb
liğ halinde neşredinceyo kadar hakikati an
lamamakta ısrar etti. Yunan Hükümet Başka
nının tebliğinden sonra nihayet işin anlaşıl
dığını zannetmiştik. Geçen Salı günü Cenevre'
den dönen murahhasımızın radyolarla neşredi
len «bir tarafta Makarios diğer tarafta Türk, 
Yunan, Amerikan hükümetleri vardır.» şek- | 
îindeki beyanatı bizleri yine hayal sukutuna | 
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uğrattı. Tekrar edelim. Yunanistan Makarios'-
tan ayrı değildir. Ancak Yunan Hükümeti me
selâ NATO üyesi olması dolay isiyle Rusya'
dan açıkça yardım isteyemediğinden bu işte 
M'akarios'u kullanmaktadır. Kendisinin sözde 
kabul edip Makarios'a reddettirdiği hal şekilleri 
de bu cümledendir. 

Muhterem milletvekilleri; Hükümet Balkanı 
Meclisteki konuşmasında Kıbrıs'ın Yunanistan'a 
ilhakı plânı ortaya çıkmıştır. Bu plânın başında 
müştereken hazırlandığı ve tatbika karar veril
diği, hâdiselerin seyrinden öğeni 1 inektedir de
mektedir. Bu hâdiselerin, ta başında kolayca 
anlaşılacak bir keyfiyet idi. Bu görüşümüzü 
Büyük Mecliste o zaman A. P. olarak söylemiş 
bulunuyoruz. 

Hükümet Başkanı demecinde Yunanistan 
resmî askerî kuvvetlerinden bütün teçhizatiyle 
hiç olmazsa onbin kişilik bir kuvvetin Kıb-
rrs'da bulunduğunu ve Kıbrıs Hum 1 arından 
mütemadiyen teşkilât ve silâhlanma ile ondan 
daha fazla bir kuvvetin de hazırlanıırakta ol
duğunu açıklamıştır. Bu beyanat bizi askerî çı
karma mevzuuna avdet zorunda bırakmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, A. P. olarak kanaa
timize göre, Kıbrıs meselesinin bidayetinde Lond
ra ve Zurih Andlaşmaları hükümlerine göre, 
Garanti Andlaşmasmın 4 ncü maddesinin 2 nei 
fıkrasının tatbika yani Türkiye'nin «Andlaşıma 
ile ihdas edilen durumu tekrar tesis münha
sır maksadı ile» harekete geçmesi için bütün 
şartlar mevcut idi, Hükümet bu hakkını o za
mandan beri kullanmak ve aynı zamanda her an 
kullanacağını 'beyan etmek suretiyle Kıbns'-
daki Türklerin çoğunun maalesef katline se
bebiyet vermiştir. Kıbrıs Türkleri Anavatandan 
ümitlerini kestikten itibaren, Batı - Trakya 
Türkleri gibi kaderlerine rıza gösterecekler ve 
katliam da duracaktı. Şimdi ise ihtilâfın başın
da andlaşma gereğince, 950 subay, astsubay ve 
erden ibaret olan Yunan kontenjanının 10 bine 
çıktığı, buna 10 binden fazla yerli Rum askeri
nin de katıldığı açıklanmaktadır. Hükümet Baş
kanının demecinde her an tatbik etmek hakkı
mızdan bahsettiği askerî müdahale bugün bida
yete nazaran çok güçleşmiş, yeni Türk ordusu
nun daha çok fedakârlıkla başarabileceği bir 
hale gelmiş demektir. Bu keyfiyet hareketimize 
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mâni olursa veya ordumuzun ağır fedakârlık
larını gerektirirse bunların, hiç değilse mânevi 
mesuliyetinin, elindeki imkânları vaktinde kul-
lananıamış olanlara terettübetmesi tabiîdir (Sol
dan, alkışlar) 

Hükümet Başkanı Kıbrıs'ta barışı tesis et
mek için Birleşmiş Milletler yolu ile ve her tür
lü hukuk vasıtaları ile çare bulmaya çalıştıkla
rını söylemektedir. A. P. olarak sulh yolunda 
yapılan her türlü gayreti büyük tasviple karşı
larız. Ancak, karşımızdakilerin kötü niyeti açık 
şekilde belli olduğuna göre onların şantajlarına 
prim vermek veya hakikaten harbi göze almış
larsa kendilerine vakit kazandırmak tehlikeyi 
bugün olduğu gibi artırmaktan başka bir şeye 
yaramaz. (Soldan «bravo» sesleri) 

Yine Hükümet Başkanını demecinde, Kıbrıs 
limanlarına gelen büyük silâh sandıklarının 
Birleşmiş Milletler tarafından hiç. müdahale 
edilmeden ithal edildiği açıklanmaktadır. Bir
leşmiş Milletler Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta ne için 
bulunduğu Güvenlik Konseyinin 4 Mart tarihli 
kararında tasrih edilmiştir. Bu kuvvet Ada'daki, 
yine aynı karar gereğince meşru sayılan, Rum 
Hükümetine yardım ile vazifelendirilmiştir. 
Türk matbuatında neşredilmemiş bulunan bu 
kararın gizlenmesi Türk umumi efkârını Ada'
daki Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin ve hattâ 
bâzı hallerde Birleşmiş Milletler Umumi Kâtibi
nin hareket tarzlarını yanlış muhakeme etme
ye sevk etmiştir. Türk umumi efkârının beyhu
de ümitlere kapılmamak için bilmesi gerekir ki, 
Güvenlik Konseyinin Türk Hükümetince kabul 
edilmiş olan 4 Mart tarihli kararında Makarios 
Hükümeti Kıbrıs'ın meşru hükümeti tanınmıştır. 
Ve Ada'da asayişin temini için de Birleşmiş 
Milletler Kuvvetleri o Hükümete yardım ile 
vazifelendirilmiştir. Barış Kuvveti ve Umumi 
Kâtip ancak Konseyin kararını tatbik edebilir
ler. Aksi hali düşünmek boş ümide kapılmaktır. 

Mıulhtieneım ımilletveıkiile'ri; 
Simidi, Hüküımıeıt IBaşbanomıunı demecinde ıfca,-

miaımenı mıeslkût ıgeçilenı Ibir noktaya -geüdıyoırıuız. 
Kılhrııs'tıalkÜ Türk (Binliğindin (bir tasımının 

31 Ağustos tarihinde değişmesi icabetmekte idi. 
İBüı değişmeyi ytapımıaık Türikiye'ıniim Züriıh ve 
Londra :a)rudlaşm>aılar.mdıa 'tasrih 'edilmiş Ibir hı&k-
(kııdiır. Makarios bu .aaıdlıaşmıalaırını mefsuh ol
duğunu iteri sünenek ve bilhassıa laındlıaışanjalaı* 
run antik bir ıkıymıeıt iıfaıde etımıediğini fiiliyaıt-
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la teyidıeitmdk için Tüılkiye'ındau Ihalkkunı kuMam-
ımıasımıa miüısaaıdö eıtimiyeeeğini vıe ioalbedıeırse ıbu-
nıa kuvvetle ımüımanıaıaıt 'edeceğini ilân ^timişıttir. 
Balşındaki Hükümetin ıgaıfleıti ıneıtie cisimde Tür
kiye'nin düştüğü ultanılaolk hali ibuınıdatn1 daha, 
camili bir §/eMld>Q ifade eden bir vaziyet .tasav
vuru! güçjtür. Dümyıa efkârı umuimiyesi mtosele-
iniıii:, aoucıalk Mıaıfeariosfan itoıı işıteki tutanmıınuı 
değiştirmesi ile haJılediIıelbiieeeğini, Türkiye'min 
yine ,bu ıme-selede de 'mutavıaıaıt göstermesin'in 
iantılk lürnffidedileımiyeeıeğini düışünımtejktıe. ve ifa-
<lo etmekte iken Hükümet Birleşmiş MilHeıtfLer 
Geneli ISefeneıtıeniıniın, Amerika 'nam, İngiltere'-
iiıiii ve Yııınaınıiısitıanı'ın rieaılara üzerine değişıtdır-
meyi şimdiifliki aajmjanıiın ioaıbunjaj göm geni bırtaik-
ıtağunii il alnı leltımliışıtiır. Bu ıhanabeıt tarzı Hüküme
tin; Zürih ve Londna ian'dlıaşmaılanunnıı yürürlük-. 
»te olduklarımı Amıerikaın, îngiıliz \ıe Fratıusız 
Hükümıetılierine kaibuH etıtirdiğime ıdair ımükıer-
rereuı yapıtığı (beyıamdıaıriaı nasıl t e l f ediileıbilnıek-
itedir. (Soildaüiı, alıkıışilar)' 

iBu sora nnesıeiede Türkiye'ye itidal ıtavsijye 
^den Amıeıriika ınm tuıtuımu üzıerinıde dunmualk1 is. 
teriz. 

,'Birleçiık Am-erika, Kıbrıs işimde, Hükümıe* 
Başkaaıının da söylediği gibi, we doğru/dam doğ-
111ya' aHâfkadı, ne de ihıaıkem mevkiindedir. Ame-
jiıka'nam gayesi iki NATO üyesi mıeımlekeıtin 
çatışumala'rıma ve hu suretle NATO mıüdaıfaıa 
.sisteminin zaıfa uğraım'ası.na mâni olmıaıkitm-. 
Hemnen söyliyeüim İki, Amerika Hükümıeti :bm 
yalda saırf öttiği gayretler .sırasunda büyük 
hatalara düşmüşıtür. 'Kav.gaı eıtmıok üzene olamı 
iki kimısıeyi 'ayınmıalk için >en 'kestinmıe yol ara,-
latmndıan fiı uysal olamaımı, yoilaı getlrmıeye ça-
,1 ışmak'tır. Biz kendimiz halrekeıtsiz ve uysal' 
olKİiiığuınınau ortaya1 koyduktan! .sonra, itenek 
AnTcrüka'nın, ıgerelk -ayma mıaıksatiIıaınLa hareket. 
-edem .başka Devlet vıeya, şıaıhıtelaımn hizi hıaııe-
keıtısiz hıırakmıalk yokundaki ıgaıyretierin'e hia.yw.it 
'eıtmeımeınıizı ıgenekir. 

Amerika karşı ttanafa müı*a«aıaıt ettifcçıe <sözü 
diııiiliMuniieım'eı'kıtıe, Tünkiye'yi yok ıgetirım'esi ıtıa,v-
siyo edıiüımektedir. 1BİZ6 münacaıatiliariınıda' ise. 
biz ka'bahatli .oilaıı veya ihtilâfa meydan veren 
karş.1 tıa,ra!fa müraicaıat «tim'eısiıni -talv îyıe etıme-
ıdik. Burnun 'en ıson ımıiısali Adaıdaıki Tüıık Bir
iliğinin ıdeğiştirilmiesi .meısıeilelsi olmuştur. Bize 
a-iıca 'Cittiikleri hiıltlirillen- Kâtibi Umuımıi ilıe üe 
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Devletle verilecek oevap, Makaırioıs'a mıüraoaıaıt' I 
•otımeleri <olımıalı idî. Amıerilka işıkı? devanı leitıtüği! 
ıiufiidıdcitıçıe bizimi Ibu uyısalitotğıımızı 'baddiınıdee 
•aşın olarak isıtisımalra kaılıkmıışıtiir, Meselelerde 
oıi! nfaik bir halk ımelhumaıı laınaımiadam -kobayca! 
hail çarelerinim ıbaışvroımıuış ve binınıetice Itazyftkle-
riınd Türkiye'ye jHön e'ldımıijş̂ ir.. Aımierilka'ınDiı düş
tüğü İhata bir tlükümıeitin zaı'fını, >o Hüıküım'e-* 
tini başımda bulluinıdıığu milletle teşımiid letmıeisıiın1-
ıded'ir. (Soldan, brarvo «esleri, aılikıışlaır)1 

ıSaym milileıfcvfeıkilelri; 
Hüıkümıeıt zıaımıam zamıanı mfemilieteetin duş sayia-

«etine yemi .bir veçhe verımıeJk ihıtAmıafLleâ ina; be^ 
lintmıektedir. Türıkiye'nıiın! ibuıgüınJkıü dış siyasetâ 
40 iseryeıdiın ıdeğiışımiyen ieısıaısiı 'SımdlULerdın: ınıeıticıeısi-
dıiır. (Bingilin Tünkiye bir tmıü-dadiaıa sisteminin 
içinde yer, almaş buılluıramaiktaıdır. Bizimi onadıa) 
.bıiilwmiaıma®dıan -ortaya >çnkaın mrenıfaat ımüşıtıeırteik 
ve ;kia(nşoıİJiikil:i'd:it̂ ., Bizim iıtıtifaıkıımiızıdaıı <mıÜ7ttıe>filk-< 
iicriımüız Ibiiyü'k faydaılar tıemıinı eıtimtefkıtediırleiP. 
hlaıkaffc ibaıküıkaıt ışuıdııır iki ittifiaıktıaaı bîız. ide faıyda-
ılan'mıakıtayiız, Dış siyasetimiizdıe to'elintdl'ein) dıeği» 
ışiiklik ilhitlimialliirudJeınj Ibalhısfederken! bir nokıtedaı 
tıerteddütîleır içindeyiz, Ba§hakıaın YıamdumıciiBi Sa
yan Kemali Sattığını, Komünist Çinı'in taannmıaısi! 
ille iılıgıilti Ibir sonuıya, «But isornjyuı Hülklüımıöt ika- | 
ram açıMiaınmadan êvıafpıLaınıdıınmııyaeıağım:.» geik:-> 
ilinde .TntulkıaJbeilıo ettiğini biır 'güııM'k gazıetıede 
'Odcuımıuış buıliumuıyoraz. Bıaşbaıkaın Yaındi'meıısı bu 
közleri ısöyledi ise Büyük (MMet Meclisinin! ibıi! 
husiTisitıa tenviri gerekir. 

THirfkiye Garip dıeimokraısileriı 'eâmiaısnnıdaıki 
yenini ihâdiselerin sevikliıylie değil knraâTişımıdaki 
ibüınıyevi sistemlim icabı dıaıraık seçımişıtiır. Bu 
ımemilelkeıtteki ıhüıküımıertıler ikenıdi başjaosıızılılkla-t 
rmın rnejsuMyietM içeride yüMeıtecelk «bir yen 
ibnJiainıayıınea dııışaırda ra'esıullıer buıimıaik gayretti 
ille mıeımılfeikeıtıiın kaıyati ımıevzulaırıını yeniden ıgöz-
denı geçinmıeyo kailıkadansa ıkı, 'Türkiye: içini 
va'hîmı akıbetler ımıeydanıa, getirebilir. '(Salıdıamı 
'bnaıvto ıseslleri, alkışlar) 

Kıbrıs 'meselesi dola.yısiyle gençliğin ve mil
letimizin asil duygularla galayana gelerek ter
tiplediği mitinglere bâzı menıfi unsurların ka
rışabileceğim ve bu suretle (bunların en ulvî 
hislerle yapılan bu gösterileri 'kendi hasis veya 
gizli emellerine alet etmeye çalışabileceklerini 
Mç olmazsa geçmişten ders alarak, önlemek Um
muşunda gerekli bütün tedbirleri zamanında al-
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ması iktiza eder. Hükümetin bunu yapamamış 
olması -milletimize karşı dışarda komşu ve dost
larımız arasında itibar ve itimadın «sarsılmasına. 
yol açmıştır. (Soldan alkışlar.) Bu keyfiyetin 
memleketin asayiş ve inzibatiyle igörevli olanla
rın mesuliyet imi mucibolması gerekir. 

Muhterem 'milletvekilleri; 
Kıbrıs meselesi, Hükümetin evvelce de söy

lediğimiz ve bugün de tekrar ettiğimiz müte
reddit ve fahiş hataları yüzünden telâfisi .zor 
vaziyetler ihdas etmiştir. Demokratik Devlet 
nizamı hükümetlerin hatalarını derpiş etmiş bir 
sistemdir. Hükümetlerin hatalarında demokra
tik yollarla düzeltirler veya önlerler. Bütün bu 
ihtimallerden hâdiselerin, kötü tesirinden mil
leti korumak ve hassaten milletlin izzetinefsini 
rencide olmamasına gayret etmek her Hüküme
tin başlıca vazifesidir. 

Hükümet Başkanı Kıbrıs meselesinde mille
tin 'isteğinden başka bir şey yapılamıyaeağını 
temin etmektedir. Bundan sonraki hâdiseleri 
ta'Matiyle bilemeyiz. Hükümetin bundan, evvel
ki hareket tarzının ise milletin çoğun 1 uğunun 
isteğine uygun olmadığını söylemekle ancak 
bir ha'kikati ifade etmiş oluruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kıbrıs meselesi bu şekildeki inkişafları yü

zünden memlekette dış ve iç tehlikeler yaratmak 
istidadını gösterim ektedir. Yukarıdan beri ifade 
ettiğimiz hususlar ve Hükümet Reisinin açık
lamaları, Hükümetin Kıbrıs dâvasını sarih bir 
hakkın korunması meselesi şeklinde ele alıp, 
kendilerinin ifadeleri ile, Türk - Yunan lıarlbi 
tevlidetmek istidadını gösteren, içinden çıkıl
maz bir mesele haline getirdiğini ortaya, koy
maktadır. Yakın bir harp tehlikesinin raevcud-
olduğunn Hükümet Başkanının ağzından işitin
ce, Hükümetin memleket ve millet ımukadde-
r âtın in bahis mevzuu olduğu şu anda muhale
fet partilerinin teşebbüsünü beklemeden Büyük 
Millet Meclisini toplantıya, davet etmemiş ol
masını büyük hayretle karşıladığımızı ifade et
mek isteriz. (Soldan alkışlar.) Memleketin men
faatleri bakımımdan endişe verici bu hal kar
şısında Büyük Meclis müzakerelerinin, vaziye
tin tamamiyle açık olarak görülmesi ve gereken 
kararların alınmasını temin (bakımından lüzum
lu ve faydalı olduğunu görmekte ve görüşlerin 
neticesinin memleket menfaatlerine uygun ola
cağına inanma:ktayiz. 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan al- I 

kışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşla]-, gruplar 
adına söz istemi bitmiştir. 

NÎHAT ERİM (Kocaeli) — C. H. P. Grupu 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel müracaat etmedi
niz. Söz istiyorsanız (buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NÎHAT ERİM 
(Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar, bugünkü 
görülmelerde benden Önce millet partisi, C. K. 
M. Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Adalet Par
tisi sözcüleri her biri kendi partilerinin görüş
lerini bu Yüksek Kürsüden Büyük Meclis ve 
halik efkârına sunmuş bulunuyorlar. Ben de 
şu anda C. H. Partisi Grupu adına partimizin 
Kıbrıs meselesinde Hükümetin güttüğü politika 
üzerindeki düşüncelerini arz etmeye çalışacağım. 

Sevgili arkadaşlarım, Kıbrıs buhranı parlak 
vereli sekiz aydan fazla bir zaman oldu. Bu 
müddet esnasında Büyük Meclis Kıbrus mesele
sini bir kaç defa genel görüşmelere konu yap
mak fırsatını buldu. Bundan önceki genel gö
rüşmeler Haziran ayı içinde, 4 Haziran tarihin
de, Garanti Andlaşmaısınm 4 ncü maddesi gere
ğince Hükümetimizin askerî müdahaleye giriş
me kararı karşısında, Amerika Birleşik Devlet
leri Cumhurbaşkanı Mister Johnson'un gönder
diği bir acele mesaj üzerine bu kararından vaz
geçmesi; ve aynı mesajla Mr. Johnson'un (Baş
bakanımızı Amerika'ya davet etmesi olayı üze
rine Büyük Meclis Kıbrıs meselesinin bugüne 
kadar geçirdiği safhaları derinliğine incelemiş 
ve Hükümet Başkanı Amerika yolculuğuna çık
madan ünce, Büyük Meclis güven oyu ile ken
disini teçhiz ederek Amerika'ya göndermiştir. 

Başbakanımız Amerika seyahatine çıktığı za
man Kıbrıs buhranı çeşitli safhalardan geçmişti. 
Güvenlik Konseyi 4 Mart (tarihli kararında Kıb
rıs'a bir barış gücü göndermeye 'karar vermiş
tir. Bundan başka, Kıbrıs meselesinin devamlı 
hal şeklini .araştırmak ve (bütün ilgili tarafların 
'muvafakati ile bir formül bulmak üzere, Gü
venlik Konseyi adına bir arabulucu tâyinine yi
ne aynı 4 Mart tarihli karar suretiyle gidilmiş
tir. Bu 4 Mart tarihli Güvenlik Konseyi Kararı 
üzerinde bu kürsüden çeşitli mütalâa ileri sü
rüldü. Güvenlik Koıısıeyi Kararı Hükümetimi
zin ve Hüküm etimizle beraber meselâ Birleşik | 
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Amerika Devletleri Hükümetinin, İngiltere Hü
kümetinin ve diğer bir çok dost ve müttefik 
devletler hükümetlerinin anladığı şekilde mâ
na taşımakta idi. Ancak şurasını da unutmamak 
lâzımdır ki, Güvenlik Meclisi kararları beş bü
yük devletten Hurisinin daima vetosuyla karşı
laşmak tehlikesine mâruz olduğu için Güveni ilk 
Meclisinden çıkan kararlar bir kelime, bir mâ
na sanatının şaheseri olarak binbir canbazlıkla 
çıkar. 4 tarihli Güvenlik Konseyi Kararı da işte 
bu şekilde çıkmıştır. Barış Gücü Makarios ta
rafından kendi emellerine hizmet için kullanıl
mak istendi ve buna teşöbbüs edildi. Makari
os Barış Gücünü kendi emellerine vasıta ola
rak kullanamamıştır. Eğer Makarios Barış 
Gücünü kendi emellerine vasıta olarak kullan
mayı temin etmiş, istediği gibi kullanabilmiş 
oluaydı bugün Kı'brıs Adası üzerinde Türk Ce
maati 'mukavemet yuvaları diye bir şey kalmaz
dı. Çünkü, Makarios'ım iddialarından birisi, 
Kıbrıs'a - onun anlayışına göre - asayiş ve ka
nunu hâkim kılmak için Türklerin elindeki si
lâhları toplamak lâzımgelecekti ve toplama işin
de de Barış Gücünün Makarios'a yardımı ge
rekirdi. Makarios buna teşebbüs etmiştir, fa
kat Barış Gücü bu yolda, yürümemiştir. 

İkinci bir nokta Barış gücü hakikaten se
yirci vaziyetinde kalmıştır. Barış gücünün se
yirci vaziyetinde kalması sadece 4 Mart tarihli 
kararın metni dolayısiyle değildir. Birleşmiş 
Milletlerin bundan önceki beynenmilel buhran-
lardaki tutumuna göre, Birleşmiş Milletler kuv
vetlerinin her hangi bir yerde silâh kullanabil
mesi, ateş edebilmesi için Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyinde sarahaten ayrıca karar alması 
gerekiyordu. Arkadaşlar, hepimizce aşikârdır ki, 
böyle bir kararı Sovyet Rusya mümessili Gü
venlik Konseyinden geçirtmezdi ve geçirtmedi. 
Bendeniz orada idim. Bu karar 4 Mart tarihin
de çıkıncıya kadar çeşitli formüller üzerinde ça
lışıldı. 4 Mart tarihli karar cıkımadan evvel, Gü
venlik Konseyinde Sovyet Temsilcisi, Çekoslo
vak temsilcisi her söz aldıklarında bu kararı Ma
karios lehine, Türkiye aleyhine tadil ettirmek 
için büyük gayretler sarf etmişlerdir. 4 Mart ta
rihinde Kararı Rus vetosuna uğratmadan barış 
gücü kuvvetlerinin, barış gücünün Ada'da gayri-
meşru Makarios Hükümetini bertaraf ederek, 
idareyi ele alması ve icabında ateş etmesi şeklin
de çıkarmaya imkân yoktu. Bu ne bizim Hükü-
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nıetimizin kudreti dâhilinde, ne de Birleşik Ame
rika, ne ingiltere, ne de bize dost ve müttefik 
her hangi bir devletin kudreti dâhil indeydi. Bi
naenaleyh, 4 Mart tarihli karar incelenirken, bil
hassa Güvenlik Konseyinin bünyesini ve Güven
lik Konseyinin salâhiyetlerini gözden uzak tut
mamak lâzımdır. Ama, yine insafla teslim et
memiz icabeder ki, Ada'ya Barış Gücü girdikten 
sonra - Hükümet belki birazdan rakamlar verir -
Türk Cemaatinden öldürülenlerin sayısı çok azal
mıştır. (Soldan alkışlar, sağdan «Allah razı ol
sun» sesleri.) 

Arkadaşlar, milletlerarası münasebetlerde mu
hatabımız olan Devletler ve muhatabımız olan 
milletlerarası müesseseler bizim emrimizde çalı
şan teşekküller değildirler. Nihayet bunlar, bin-
bir menfaat hesapları, muvazeneleri ve ölçüleri 
içinde hareket eden teşekküllerdir. Millet huzu
runda konuşurken, çok rica ederim, işin bu nok
tasını da Türk Milletine izah etmekte kusur et-
miyclim. (Orta sıralardan, alkışlar.) 

Sevgili arkadaşlar, Başbakan Washington'a 
giderken Ada'daki fiilî durum arz ettiğim vazi
yete gelmişti. Artık Makarios, Türk Cemaatine 
bilâperva hücum edemiyecek hale getirilmişti. 
Çarpışmalar, yaralamalar, öldürmeler, tesadüfi 
birtakım hareketler haline indirilmiş bulunuyor
du; fiilî durum bu idi. Ve bu tarihte hemen he
men 6 aydır devam eden, şimdi 8 aydan beri de
vam eden, Kıbrıs adası üzerinde Türk kahraman
ları ile Rumlar arasında bir harb cereyan etmek
tedir. Türkler, son Mansura ve Erenköy hücumu
na kadar ellerinde tuttukları noktaların hiçbiri
sini Rumlara kaptırmamalardır. Bu nasıl olu
yor? Zayıf dediğimiz bu Hükümet hiçbir şey yap
madı da bu kendi kendine nasıl oluyor? (Orta
dan, «bravo» sesleri, alkışlar.) Arkadaşlar. 

Sevgili arkadaşlarım, Başbakan Washing-
ton'a giderken fiilî durum bu arz ettiğim vazi
yette idi. 

Hukukî duruma gelince: Bu nokta çok ehem
miyetlidir, Büyük Meclisin hatırlamasında ve 
bütün Türk vatandaşlarının bir kere daha bilme
sinde fayda vardır. Hukukî bakımdan durum ne 
idi? Müttefiklerimiz, Amerika, ingiltere ve saire 
bizimle konuşmalarında, görüşmelerinde Zürih 
ve Londra Anlaşmalarının Makarios'un tek taraf
lı hareketi ile ortadan kaldırılamıyacağmı söy
lüyorlardı. Fakat beynelmilel sahada resmî bir 
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vaziyet alışla bu anlaşmaların yürürlükte oldu
ğu, bunların tek taraflı bir kararla iptal edile-
miyeceği gibi bir beyan, bir gösteri yapılmış de
ğildi. Washington ziyaretinin sonunda neşredi
len Müşterek Tebliğde Amerika Cihan efkârı 
önünde resmen vaıziyed aldı ve dedi ki, «Kılbrıs 
dâvasının nihai hal şekli mer'i olan, yürürlükte 
olan anlaşmaların bağlayıcı tesirleri göz önünde 
tutularak aranacaktır. Türkiye'nin Kıbrıs'ın is
tikbali için yeni bir hal şekli diye kabul etmiye-
ceği hiçbir oldu bittiyi Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti de kabul etmiyecektir.» Bu, hukuk 
sahasında ihmal edilecek bir netice midir arka
daşlar? 

AHMET BİLGlN (Kırşehir) — Netice yok 
ki, neyi izah edeceksin? 

NİHAT ERİM (Devamla) — Yine Başba
kanın Washington seyahatinde istihsal edilen 
ikinci bir netice şu oldu; biliyorsunuz ki, Ame
rika Hükümeti Haziranda bizim Kıbrıs'a çıkar
ma yapmamamızı rica ederken, ısrarla telkin ede
rek öne sürdüğü başlıca delil şu idi: «Barışçı 
yollar henüz tükenmedi, Amerika Hükümeti Kıb
rıs dâvasının barış yolundan yürünerek bir hal 
şekline bağlanacağı ümidini el'an muhafaza et
mektedir. Mr. Johnson Türkiye Başbakanına ge
lir, der ki: «Gel, bu meseleyi beraberce konuşa
lım.» 

Washington'a gidildiği zaman bu konuşuldu. 
Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı, 
Başbakanımıza, «En yakın arkadaşım, ve en gü
vendiğim Müşavirim Mr. Acheson'u, benim 
gibi, benim adıma, tıpkı ben takibediyormuşum 
gibi, Kıbrıs dâvası ile meşgul olmaya memur edi
yorum.» dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetinin ilk fikri Washington civarındaki 
Canip David'de Yunan Delegesiyle Türk Dele
gesinin Mr. Acheson'un etrafında bir masaya 
oturtmak ve orada 10 - L5 gün zarfında bu dâ
vaya bir hal şekli bulmaktı. Papaendreu bi
zim arkamızdan Vaşington'a geldiği zannan bu 
fikri kabul etmedi. «Kıbrıs dâvasına Birleş
miş Milletler el koymuştur. Birleşmiş Milletler 
bir Aracı tâyin etmiştir. Aracının elinden alıp 
böyle bir üçlü komiteye bunu vermek huikıı-
kan mümkün değildir. Birleşmiş Milletlerde 
birçok güçlükler çıkar. Onun için bunu Ara
bulucunun açacağı şemsiye altında çalıştıra
lım.» Neticede, bildiğiniz gibi Arabulucu Tuo-
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mioja Oeneve'ye geldi, M. Acheson Ceneve'ye 
geldi, Türkiye ve Yunan Hükümetlerinin bu 
iş ' için tâyin ettikleri temsilciler Cenevre'ye 
gitti ve Cenevre görüşmeleri başladı. 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce ko
nuşan değerli sözcü arkadaşlardan bâzıları 
Cenevre görüşmelerinde Mr. Acheson'un Eno-
sin'i münakaşa zemini olarak kabul ettirdiğini 
söylediler, insaflarına müracaat ederim. Mr. 
Acheson Planında Enosis.. Evet, 'ama ikili Eno-
sis var. Yani Türkiye'nin hükümranlığına terk 
edilecek bir toprak parçası... (Sağdan ve sol
dan gürültüler, «Nasıl olur?» sesleri.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade edin, sa
kin olun lütfen. 

NİHAT» ERİM (Devamla) — NİÇMI telâş 
ediyorsunuz arkadaşlar? İzah edeceğim. Henüz 
hududunu çizmedim. Bırakınız, millet bunları da 
öğrensin. Yalnız sizin söyledikleriniz ile tek taraf
lı kalmasın. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sek
leri, şiddetli alkışlar.) Arkadaşlar, Türk Hükü
metinin delegesi, Mr. Acheson ile karşı karşıya 
oturduğu zaman ; ilk buluşmalarında, Mr. Ac
heson kendisine sordu : « — Türkiye ne isti
yor?» Delege cevap verdi : « —Tükriye, bir 
şey istemiyor.» « — Türkiye, Zürih ve Londra'
da imzalanmış olan akitlere bütün imza sa
hiplerinin kayıtsız şarstsız riayetini istiyor» 
dedim. «E, görüyorsunuz fiilî durum aleyhini-
zedir. Bu sağlanamıyor. Adam, sizinkinin 4 - 5 
misli nüfusa sahip. Adanın fiilen hâkimidir. 
Bunu temin edemiyeceğiz. Bu işi, görüyorsu
nuz İd, Zürih ve Londra Anlaşmaları 'da bütün 
ümitlerin rağmma iki cemaati sulh içinde ya
şatamadı. Makarios fırsat buldukça bunu boz
du, hunharca hareket etti. Yarın baskı üze
rinden kalktığı zaman aynı şeyi tekrar •ede
cektir. Binaenaleyh, gel, katî bir hal şekli bu
lalım buna. Bulalım ama, hareket noktamız 
Zürih ve Londra Andlaşmaları vardır, yürür
lüktedir. Biz razı olmadıkça kılma dokunula
maz hukuk sahasında. Adam eşkıyadır, oldu 
bitti yapar, dedim. 

Beyefendiler, Hitler, Stalingrad'a kadar 
gitti. O anda bakarsınız oldu bitti sanılır.. Ama 
sonra hepsi gitti. Bugün bir zorba çıkıyor, bir
takım oldu bitiler yapan.. 

Dünya üzerinde böyle zamanlar olmuştur. 
Eşkıyalar, şiddet kullananalar hâkim olmuş-
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tur, ama ben itimadımı hiçbir zaman sarsma
dım, dünya üzerinde sonunda mutlaka adalet 
hâkim olacaktır.. Kıbrıs işinde de öyle olacak
tır. (C. H. P. sıralarından şiddetli alkışlar.) 
Bunun üzerine şunu söyledim : «A. R. Devlet
leri, samimî olarak hal şekli istiyor mu?» Ce
vap : «istiyor.» O halde Adayı kesin olarak 
taksim edelim. Adadaki Türkleri toplayıp, bir 
tarafa alalım, Rumları oradan çıkaralım. Biz 
Yunanistan ile 1923 te yaptık bu mübadeleyi. 
Acıdır, ama bir dâva hallolur biter. Ve bu 
dâva ortadan kalkar.» Mr. Acheson şu cevabı 
verdi : «Taksim, güzel, hakikaten en güzel bir 
hal şekli. Hakikaten nazari olarak en kesin hal 
şekli, fakat ahali mübadelesi zordur, ahali mü
badelesi, birtakım misaller ve Filistin göz önün
de olduğu üzere, dünya üzerinde büyük gürül
tüler çıkarır. Bunun tesirlerini önliyebilir mi
yiz? Üzerinde durulacak bir nokta.» Evet, bu
nun üzerinde görüşmeler devam ederken ben de
dim ki, «Eğer bu da olmazsa, (Çünkü diyor ka
bul ettiremeyiz, Yunanistan'a, Makarios'a kabul 
ettiremeyiz) bu da olmazsa biz federatif sistem 
üzerinde dururuz. Türkler kendi kendilerini 
idare ederler. Dışarıya karşı bir devlet gibi gö
rünür, dedim. 

İşte bu görüşmelerden ilham alan Mr. 
Actheson müt'aaklp tgörüşmelerimizde bugün 
Acheson plânı diye adlandırılan fikirleri bana 
sözle izah etti, yazılı bir şey yoktu. Dikkat bu-
yurulursa Acheson plânında adı söylenmeksizin 
taksim vardır, taksime ilâve olarak mecburi 
mübadeleyi önlemek için Türklerin ekseriyet 
teşkil ettikleri Lefkoşa ve civarı, Lefke ve ci
varı Baf ve civarı gibi yerlerde kantona! bir 
idare sistemi : Polisi kendinden, vergiyi ken
disi toplıyacak, mahkeme kendinden, her türlü 
mahallî otorite kendilerinde.. Bu bir nevi fede
rasyondur. Yani Mr. Acheson'un plânında, bi
zim «taksim» dediğimiz şey de var. Bizim «fede
rasyon» dediğimiz şey de vardır. 

Arkadaşlar, yine yanlış olarak dediler ki ; 
«M. Acheson'un plânında Türkiye'ye verilen 
Kıbrıs topraklarının hududu kesin olarak belir
tilmiş, sınırı tesbit edilmiştir. Küçük bir parça
dır.» Arkadaşlar, biz buna yanaşmadık, ve bu 
sahanın, objektif kıstaslara göre tesbit edilece
ğini hemen her konuşmamızda hiçbir ihmale uğ
ratmadan tekrarlamışızdır. Türklerin malik ol-
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(lukları hususi arazi mülkiyeti sistemi, Ada'nm 
Türk nüfusu nisbeti, Ada'nm tabiî servetlerin
den Türklere isabet edebilecek nisbet ve bunla
rın üçü amalgame edilerek çıkacak bir rakama 
göre bulunacak bir saha! Bu nokta şu güne ka
dar henüz alınıp arazinin hududu tesbit edil
miş değildir. Ancak, Türkiye'nin emniyeti bakı
mından, Ada'daki Türklerin emniyeti bakımın
dan asgari ne kadar yüzölçümü olan bir saha
da meselâ bir tümen Türk askeri yerleşebilir. 
Bunun münakaşası Amerikan ve Türk generali 
arasında birkaç gün süren araştırmalarla yapıl
mış ve tesbit edilmiştir. Saym Başbakanın 
3 Eylül günü Büyük Mecliste söylediği gibi as
kerî ihtiyaç bakımından bize göre asgari, Ame
rikalılara göre âzami ve netice itibariyle, bâzı 
noktaları arazi tatbikatiyle, yani bizim asgari 
dediğimizden ötesi askerî ihtiyaç bakımından, 
arazi tatbikatiyle tesbit edilecek bir saha. Bu 
saha da arkadaşlar ehemmiyetli olacak bir sahadır. 
Ama tekrar ilâve edeyim, İm görüşmeye nokta 
koyduğumuz anda söylenen söz şu olmuştur : 
«Biliyorsunuz ki, Türkiye'nin ihtiyaçlar] yalnız 
askerî değildir, hukukîdir, psikolojiktir, poli
tiktir. Hudut tesbit edilirken objektif kriterler 
göz önünde tutulacaktır, işte üs denen sahanın, 
yani Türkiye'nin hükümranlığına terk edilmesi 
bahis mevzuu olan sahanın üzerinde cereyan 
oden görüşmeler bunlardır. 

Muhterem arkadaşlar burada Hükümetin ni
çin mütereddit, gevşek, zaıflı davrandığını sor
dular. Ben bu kanaatte değilim. C. H. P. bu 
kanaatte değildir. Bilâkis Hükümet, barışçı yol
ları en son imkânlarına kadar yoklamakta bü
yük bir maharet göstermektedir. 

Arkadaşlar, kuvvet kullanmak, kan akıtmak 
kolay. Karar verirsiniz, sefere çıkarız, kan akı
tırız. Ama bir dâvayı kan akıtmadan neticelen
dirmek zordur. (C. H. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri, alkışlar) Üzerinde Hükümet mesuliyeti 
taşıyan, 30 milyonun çoluğunun çocuğunun, 
kardeşinin kanının mesuliyetini taşıyan insan
lar bu kanın zerresini harcamadan eldeki bü
tün imkânlarını ihtimamla kullanmadan karar 
verirse, işte o zaman, tarih onların yakasından 
tutar. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Bu Makari-
os'a cüret verir; bombardumandan inaksal ne 
idi su halde? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, karşılıklı konuş
mayınız, lütfen. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Arkadaşlar, 
4 Haziran tarihinde Hükümet çıkarmaya karar 
vermiş, kuvvetlerini gemilere bindirmiştir. Ame
rika Birleşik Devletleri, «Bunu yapma» demiş
tir. Burada konuştuk. O genel görüşmede bu 
kürsüye çıkıp, hiçbir parti sözcüsü arkadaşımız, 
Amerika Birleşik Devletlerinin o sözü karşısın
da «Haydi yallah, Kıbrıs'a!» demedi. Bunu de
mediğine isabet etti, arkadaşlar. Tarih millet
lerarası münasebetlerde vasatı hazırlanmadan 
girişilen harplerin facialaıı ile doludur. 1870 de 
Fransa'nın başına geldi. Üçüncü Napolyon da 
«haydi harbe gidelim» demişti. Diplomatik ze
mini, imkânlar hazırlanmadan, milletlerarası du
rumu takviye etmeden 1870 de harbe girmenin 
neticelerini Fransa'yı perişan etmiştir, 1914 -1918 
de : 1917 de Amerika Birleşik Devletleri harbe 
girmeseydi ne olacaktı akıbet? 1939 - 1945 .Japon
ların hatası yüzünden Amerika harbe girmesey
di, ne olacaktı akıbet1? Hangi dünyada yaşıyoruz 
arkadaşlar? Ve Türkiye'nin jeopolitik durumu
nu düşünün; Rusya yapmayın diyecek, Ameri
ka yapma diyecek, ben gideceğim harp edece
ğim; çocuk oyuncağı mı arkadaşlar? Mesele 'bu 
noktadan mütalâa edildiği zaman 8 ay evvele 
nazaran, 6 ay evvele nazaran, 4 ay evvele naza
ran çok mesafe almışızdır. Burada söylüyorlar. 
Düşünmüyorlar ki, bundan altı ay evvel bu bonı-
barduman böyle rahatça yapılamazdı arkadaş
lar. Yapıldığı anda bizim yakamızdan yapışır
lardı. Borbarclıman yapıldı; çünkü artık bütün 
dünyada, dostlarımızda, bütün müttefiklerimiz
de Mansura ve Erenköy hareketinin haksız, za
limane, eaniyane bir hareket olduğu fikri yer
leşmişti. Bunun için yaptık. Bombardıman niçin 
durdu? Şu kürsüden, şu mikrofondan Millete 
Güvenlik Konseyi Kararından bahsedilmiyor. 
9 Ağustos'ta Güvenlik Konseyi toplandı. Karar 
aldı. Güvenlik Konseyi Başkanı, Başbakana tel
graf çekti; derhal durduran diye. 

Tavsiyeden bahsetti Adalet Partisi Grupu 
sözcüsü arkadaşımız. Hayır efendim, , Güvenlik 
Meclisinin kararı bir tavsiye değildir. Riyaseti 
lâzımgelen bir karardır. Güvenlik Meclisinin 
'kararı, nu teşekküle âza olan bir Devlet için, ri
ayeti lâzımgelen bir karardır. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Müeyyidesi 
nedir? 
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NİHAT ERİM (Devamla) — «Müyeyidesi 

nedir?» diye soruluyor. Müeyyidesi, sizi (lüveli
lik Konseyi, hukuk dışı bir devlet diye ilân eder
se ve düşmanınız bir devlet, bunu fırsat bilen bir 
devlet ensenize binerse, bu tehlikeyi Hükümet 
nasıl göze alır? (Ortadan «öğrensinler» sesleri, 
alkışlar, bravo sesleri) (Sağdan, gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyi
niz, sükûneti muhafaza ediniz. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, 3 Eylül günü Başbakan buradan söylediği 
nutukta, Kıbrıs meselesinde takibettiği yolu ve 
hedefi söylemedi, dediler. Metinde var, bence 
takibedeceği yolu da söyledi. Benim takibettiğim 
yol, dedi, sonuna kadar barışçı vasıtaları yokla
mak, denemek, eğer imkan kalmazsa o zaman 
müdahale hakkımız var, çare kalmazsa bunu 
kullanmak; vasıta olarak bu.. Hedef olarak Ac-
heson plânında da derpiş edildiği gibi, Türkiye'
nin ana vatanının ayrılmaz bir cüzü olarak Tür
kiye'ye ilhak olunacak, ihtiyaçlara cevap vere
cek bir toprak parçası. Ada'da diğer yerlerde 
yaşıyan Türklere gene Aetıeson planındaki hak
lar. Ben buna çalıştım, bundan sonra da buna 
çalışacağım. İşte hedef, işte gaye: Demek ki, 
Hükümet hem ne yaptığını izah etti, hemde bun
dan sonra ne yapmak niyetinde olduğunu Büyük 
Meclise söyledi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Büyük Meclis 
huzurunda, Millet huzurunda partiler, hepimiz 
serbestiz. Serbest olarak ve Cumhuriyet Halk 
Partisi grupunun düşüncesine tercüman olarak 
Hükümeti bu tuttuğu yolda desteklemekte, kuv
vetle desteklemeye devam edeceğimizi ifade ede
rim. Diğer partilerin sözcüleri, diğer partiler ya 
l)iı politikayı tasvip edersiniz, ya etmezsiniz. Al
ternatif, mukabili hangi politika ise onu söyler
siniz. Çünkü, millî politikadan bunu bekliyoruz. 
«Efendim, biz icracı değiliz. Bu bize düşmez» di
yorlar. Hayır, bu kaçamaktır! (Ortadan, bravo 
sesleri, alkışlar) Bugün millet soruyor, sokakta 
hepimize soruyorlar, «Ne istiyorlar?» diye soru
yorlar, hep Hükümetin takibettiği politika bu? 
Bu politikayı takibedeceğim, diyor. Bu olmazsa 
hangisi takibedileeek? Çıkarma mı yapacağız? 
Harp mi ilân edeceğiz? Hemen yarın Amerika'
ya rest mi çekeceğiz? Hemen yarın NATO'dan 
mı çekileceğiz? Rusya'ya rest mi çekeceğiz? 
Yoksa Rusya'nın kucağına mı atılacağız? Cevap 
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«Hayır» sa, ortada mı kalacağız, ne yapacağız? 
bunu soruyor, millet. Bunu söylemeye mecbu
ruz millete arkadaşlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı ilân etti ne 
düşündüğünü söyledi ve «son imkâna kadar bu 
memleketi harbe sokmamaya çalışacağım, ama 
haysiyetim, şerefim, haklarım, başka vasıta ile 
kurtulmaz hale gelirse o zaman istemiyerek har
be de başvuracağım. Hedefim; Ada'da Türkiye'
nin ihtiyaçlarını karşılıyacak bir parçanın Türk 
hükümranlığına terkedilmesini sağlamak. Ada'-
nın diğer yerlerinde yaşıyacak olan Türklerin 
haklarını bir nevi kanton idaresi şeklinde temin 
etmek.» dedi. İşte program, işte hedef, işte istik
bal... Bundan açık daha ne söylenebilir? 

Gene Başbakan buradaki konuşmasında açık
ça söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grupu 
olarak, bu noktada da beraberiz. Yarın Papazın 
yeni emrivakileri, Erenköy ve Mansura'da yap
tığı gibi, Ada'daki Türk Alayının emniyetine do
kunmak gibi veya her hangi bir surette başka 
bir emrivakiye kalkarsa Türk uçakları elbette 
yine oraya gider ve vazifesini yapar. Hükümet
ten biz grup olarak bunu bekliyoruz ve Hükü
metin böyle bir karar alacağından zerre kadar 
şüphe etmiyoruz. (C. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, millî politikadan bah
sedildi. Hakikaten millî politika güzel bir şey. 
Millî politika nasıl meydana gelir? Millî politika 
bu kürsüden meydana gelir. Burada konuşuruz, 
fikirlerimizi söyleriz. Eğer bu fikirler birbirine 
yaklaşacak gibi olursa, birbirine yaklaştırırız. 
Netice, bir önerge halinde ve bir karar halinde 
birleştirilir, buradan çıkar. İşte millî politika 
böylece meydana gelir. Cumhuriyet Halk Par
tisi ve buna dayanan Hükümet politikasını bu 
kürsüden söyledi. Şimdi, bunun dışında kalan 
partiler, bu politika etrafında birleşirlerse bir 
millî politika meydana gelir. Bir kısmı 'gelir, bir 
kısmı gelmez. Ve neticede Hükümet, azınlıkta 
kalırsa, düşer, yerine başka Hükümet gelir. O 
neticede Meclisten güvenoyu alır. İşte bu millî 
politika olur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak onu millî politika olarak ilân ederiz, onu 
destekleriz. Yani şimdi sizin yaptığınız gibi 
yapmayız. Kalabalık partili Meclislerde başka 
nasıl olacaktır? İttifak temin edilemezse, temin 
edilmeye çalışılır, olmazsa, bir rey fark ile ekse
riyet olursa, millî politika budur. Ve ona yar-

— 327 — 



M. Meclisi B : 132 
dımeı oluruz hepimiz, yenisi yerine konuncaya 
kadar. İkide birde Hükümeti, sen azınlık hükü
metisin, sen milletin ekseriyetine dayanmıyor
sun, diye yıpratmak bu memleket menfaatleri
ne hizmet değildir arkadaşlar. 

Son söz olarak şunu arz etmek istiyorum. Biz I 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak Hükü
metin bugüne kadar takibettiği Kıbrıs politika
sında dâvayı katiyen geriletmediği, bilâkis hede
fe doğru yaklaştırdığı kanaatindeyiz. Ve Hükü
meti, bundan sonra da gene aynı yolda devam 
etmesi için ve memleketi hesapsız hareket ede
rek harp ateşine sokmıyan ama zamanı gelince 
de haklı reaksiyon gösteren politikasında teşvik 
ediyoruz, teşci ediyoruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Ortadan 
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisi Grupu adına tekrar 
söz istenmiştir. Grup sözcüsü olarak Sadrettin 
Tosbi'yi bildirmişlerdir. Şimdi kendisine söz ve
riyorum, buyurun. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA SADRETTİN 
TOSBİ (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, hu
zurunuzu fazla işgal etmek niyetinde değilim. 
Yalnız Nihat Erim 'Bey arkadaşımızın buradaki 
ifadelerinden yeni agâh olduğumuz bir nokta 
üzerinde durmak ve bu noktanın ehemmiyetine 
işaret etmekle iktifa edeceğim. O nokta da şu
dur : 

Gerek Sayın Başbakan ve gerekse şimdi Ni
hat Erim Beyefendinin ifade ektiği veçhile, Kıb
rıs görüşmelerinin Zürih ve Londra anlaşmaları 
esasları içerisinde 'halledilmesi prensibi vaz'edil
miştir. 

Fakat, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hari
ciye Encümeni Reisi ve Meclisin icazeti ile bu 
meseleyi görüşmeye memur edilmiş olan Nihat 
Erim Beyefendi, Encümen Reisi sıfatı üzerinde 
haki olduğu halde, yaptığı görüşmede şu alter
natifi öne sürüyor : Önce taksim, iMlâhara fede
rasyon, ondan sonra üs ve bu üssün hududu da 
bir Türk tümeninin hareket sahası. (Ortadan 
«öyle 'bir şety demedi» sesleri) Arkadaşlar, (bun
lar Londra ve Zürih anlaşmalarına uygun bir 
hal tarzı mıdır? (Gürültüler) Bir tümenin ha
reket sahası, kışlada oturacak olan askerin niha
yet basit olarak ikamet edebileceği bir sahaya 
taallûk eder. Yüzbin kişi bu saha içinde barına-
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bilir mi? (Ortadan gürültüler) Bizim bu kadar 
rücu ettiğimizi gören karşı taraf, - İki bunu da 
kabul ettirmiş değiliz henüz - 'bunlara razı oldu
ğumuzu anlıyan, bizim delegemizin ağzından söz 
alan karşı taraf ne yapmaz, bizden neler kopar
mak istemez... (Ortadan gürültüler) Ben bu gi
dişle bu müzakerelerin 'bu tarz cereyandan mem
leketin büyük zararlar göreceği kanaatindeyim. 
Diğer hatiplerin de işaret ettiği veçhile Hükü
met, hangi Hükümet kurulacaksa o Hükümet, 
politikasını tâyin etsin ve oradaki yüzlbin Tür
kün insan gibi yaşamasına imkân verecek olan 
şartlan ihdas eden ve memleket için şerefli bir 
mukavelenin akdini derpiş eyliyen tedbirleri al
sın. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Ortadan gürül
tüler, sağdan ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Nihat 
Erim. 

KEMAL BArtOIOĞLU (Maraş) — Radyoyu 
kestiler. 

BAŞKAN — Grup adına müzakerelerin de
vam ettiği müddetçe radyonun kesilmemesi lâ
zımdır. 

KEMAL B A G C T O Ö L U (Maraş) — Hayır 
efendim radyoyu kestiler. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, tet
kik ettireceğim. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi verilen malû
mata göre, beş grup sözcüsü konuştuktan sonra 
Türkiye Radyoları İdaresi grup konuşmaları bit
ti diye hakikaten arkadaşların 'bildiği gibi konuş
maları kesmiş. (Gürültüler) Müsaade buyurun 
efendim. Bana bu şekilde malûmat gelmiştir. 
Hükümetin de bundan sonraki konuşmaları rad
yoya verileceğine göre, grupların da konuşma
ları tamamen (bitmediğine göre, grup 'sözcüleri
nin konuşmalarının devamı zaruridir. Riyaset 
grup sözcülerinin konuşması bitip de, şahısları 
adına söz istemiş olan arkadaşlara söz verileceği
ni ifade ettiği zaman Radyo idaresi konuşmaları 
kesebilir. Buyurun efendim. («Tosbi'nin konuş
maları ne olacak» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; Tosıbi arkadaşımızın 
sözleri bizim teypc alınmıştır, o teypten naklen 
söylemesi için Radyo idaresine verilebilir. (Gü
rültüler) Müsaade buyurun efendim, Meclis bu
rada, karar almak mevkiinde değildir, Riyaset 
görüşünü ifade etmiştir, aksine hareket eden 
müessese olursa icabı düşünülür. 
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Buyuran Sayın Erim. 
C.H.P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 

(Kocaeli) — Sevgili arkadaşlarını; 'Sadrettin 
Tosbi arkadaşımız her halde benim sözlerimi, o 
sırada dalgındılar, dinlemediler. Ben Türkiye'
nin hükümranlığı altına alacağı, Türk Anavata
nının ayrılmam bir cüz'ü olacak arazinin batı sı
nırlarını teslbit edilirken objektif birtakım kıs
tasların tatbik edileceğini öne sürdüğümüzü, bu
nu istediğimizi söylemken, objektif kıstas olarak 
nüfus nisbeti, Türklerin hususi arazi mülkiyeti 
nislbeti, Adanın zenginliklerine Türklerin iştira
ki nisbeti ve askerî ihtiyaçlarımızdan bahsettim 
ve askerî ihtiyaçlarımızın derinliğine gidilerek 
tetkik edildiğini söyledim, diğer kıstasların he
nüz ele alınıp bu arazinin batı hudutlarının tes-
bit edilmediğini de zannediyorum açıkça ifade 
ettim. Buna rağmen sevgili arkadaşını buraya 
geldi ve telâş gösterdi. Sanki hir tümenin kış
lası, içme sığacak kadur bir arazi mevzuubahsol-
muş gibi. Böyle bir şey mevzıuıhallısolmamıştır. 

Şu salon içinde birbirimizin sözlerini doğru 
anlıyamazsak dışarıya nasıl doğru aksettirece
ğiz? Çok rica ediyorum sözlerimde böyle bir şey 
geçmedi, arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarını, gruplar adına ko
nuşmalar bitmiştir. Şimdi şahısları adına isim
lerini kaydettirmiş olan arkadaşlara sırasiyle söz 
vereceğim. Söz vermeye haşlamadan evvel, bir 
noktayı Yüce Heyetin bilgisine sunmak istiyo- -
rum. 

Geçen celsede Yüce Meclis genel görüşme ta-
leibini kaJbul edip gündeme almaya karar verdik
ten sonra, İçtüzük hükümlerine göre ısöz kaydet
tirmek mümkündü. O gün burada bulunan arka
daşların da müşahade ettikleri üzere, oturduk
ları yerden bâzı arkadaşlarımız, Riyaset Diva
nında vazifeli bulunan kâtiplere isimlerini kay
dettirmesini söylemişlerdir. O günkü celseye 
Başkanlık eden Başkan vekili arkadaşımız, söz 
istiyen arkadaşların Kanunlar Müdürlüğüne 
müracaatla isimlerini kaydettirmelerini tebliğ 
etmiş ve celseyi kapatmıştır. 

Bu arada Riyaset Divanında vazife görmek
te olan Kanunlar Müdür Muavinimiz celseden 
çıkarken koridorda bâzı milletvekili arkadaşla
rımızdan müracaatı üzerine o kişinin ismini kay
detmiş ve sonra yerine gitmiştir. Bu arada Baş
kan vekillerimizin tebliği üzerine bir kısım ar-
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kudaslarımız da doğrudan doğruya Kanunlar 
Müdürlüğüne müracaat ederek bütçe konuşma
larında olduğu gibi, oradaki şef arkadaşımıza 
müracaat ederek isimlerini kaydetti finişlerdir. 
Bu şekilde isim kaydettiren arkadaşların adedi 
dokuzdur. Şimdi bu arkadaşların sırasının Baş
kanlık olarak nasıl tanzim edilmesi gerektiği 
hususunu düşündüm ve isimlerini kaydettirmiş 
olan arkadaşlara, 'malumat vererek hepsinin 
n ezdim e gelmelerini rica ettim. Kendilerine 
Başkanlık kararı olarak şunu tebliğ ettim: Bu 
muamelenin ikisi de .selâmet bakımından kısmen 
sakattır. Bizim İçtüzüğümüz müzakereler de
vam ettiği esnada ;söz istiyen arkadaşların isim
lerini Riyaset Divanı Kâtibi olan arkadaşa kay
dettireceğinden bahistir. Onun dışında içtü
zükte her hangi bir hüküm yoktur. Celse dı
şında mütaakıp celse için, gündeme girmiş bir 
mesele hakkında isim kaydettirmek ancak Ka
nunlar Müdürlüğüne müracaatla olabilir ve o 
günkü Başkanvekili arkadaşımız da celseyi ka
parken bu hususu işaret etmiştir. Şimdi aynı 
anda bâzı arkadaşlarımız Kanunlar Müdür Mu
avinine müracaat ettikleri ve bâzı arkadaşları
mız da Kanunlar Kalemine giderek oradaki 
şef arkadaşımıza da isimlerini yazdırdıkları 
için, Başkanınız en uygun usul olarak bu iki 
isim yazdıran 17 arkadaşın bir ismini Ibir lis
teden alıp ikinciyi öbür listeden alarak bir sı
raya koymayı uygun görmüştür. Ondan sonra 
müracaat eden arkadaşlar müracaat sırasına 
göre esasen listeye kaydedilmişlerdir. Şu ana 
kadar söz kaydettirmiş olan arkadaşların âdedi 
45 dir.' Şimdi ben evvelâ buradan çıkan arka
daşlarımızın müracaatı üzerine ismini kaydet
tiği kısımdan ilk ismi alacağım, kaleme gide
rek ismini kaydettiren arkadaşın ismini ikinci 
olarak kaydedeceğim, bu şekilde muamele ya
pacağım. 

Şimdi isimleri okutuyorum; lütfen söz alını3 
olan arkadaşlar sıralarını kaydetsinler. 

1. Kasım Gülek, 2. Şinasi Osma, 3. Halûk 
Nur Baki, 4. Aziz Zeytinoğlu, 5. Kemal Bağcıoğ-
lıı, 6. Mehmet Ali Aytaş, 7. Kadri Eroğan, 
S.Muhiddin Güven, 9. Abddrrahman Güler, 
10. Ahmet Gürkan, 11. Kâmuran Evliyaoğlu, 
12. Reşat Uzarda, 13. Muslihittin Gürer, 14. Hur-
rem Kubat, 15. Nazmi özoğul, 16. Naci Güray, 
17. Reşit Ülker. Ondan sonra 18, 19 diye, hu iki 
liste dışında bilâhnra isimlerini kayel ettireni er 
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geliyor, onlar sıradadır, ımüsaade ederseniz hep-
ısini oîkunııyayım, sırasiyle 45 arkadaş söz alınış 
bulunmaktadır. 

Şimdi ilk söz sırası Kasıaıı Gülek'indir. 
Muhterem arkadaşlar, Kasım Gülek arkada

şımızın kendisi tarafından verilmiş bir de tak
rirleri var. O takriri muameleye (koymak imkâ
nı olmadığını da arz edeceğim. Günkü arkada
şımız bu takririnde, demektedir ki; muhtelif 
partilere mensup kendi adlarına söz istemiş ar
kadaşların sözlerinin de radyodan neşrini arz 
ederim, diyor. Yüksek Meclis malûm olduğu üze
re, icraya taallûk eden münferit kararlar, tav
siye ve temenni kararları alamaz. Mevcut ka
nun hükümleri ne ise, alâkalı merci onu tatbik 
eder. Merciin tetkikinde her hangi bir yolsuz
luk varsa Yüksek Meclis 'muraika.be hakkım 
usulüne göre 'kullanır. Binaenaleyh, bugün bu 
muamele yerine getirilecek değildir. 

Buyurun efendim. 

KASIM G-ÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, bütün partilerin isteği ile bir genel gö
rüşme yapılması yerinde olmuştur. Kıbrıs me
selesinin her yönden görüşülmesi .memleket için 
fayda temin etmiştir ve edecektir. Partilerin 
g'öıiişlerinin, milletvekillerinin görüşlerinin, mil
let huzurunda bu kürsüden ifade edilmesinde 
büyük fayda olduğuma inanıyorum. 'Bundan 
Meclisin de, icranın da, milletin de faydalana
cağına 'kaaniim. 

Aziz arkadaşlarım, Meclise düşen vazife hem 
tenkiddir, hem de yol göstermektir. Bu kritik 
durumda karşısında okluğumuz bu son derece 
önemli, mühim meselede elbette konuşmalardan 
hepimiz faydalanacağız. Kıbrıs meselesini, 
Aeheson; milletlerarası en karışık 'meselelerden 
biri diye tavsif ediyor. Hakikaten öyle. Bu 
müzakerelerin de önemi (büyük. Sadece Kıbrıs 
meselesinde değil, bundan sonra gelmesi (muh
temel son derece önemli meselelerde de ışık 
tutucu faydası olacağına inanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Kıbrıs meselesi memle
kette bir gaile halindedir. Bir an evvel bu me
selenin halli zaruridir. İktisadi bakımdan, po
litik bakımdan, sosyal Ibakmıdan herkesi yakın
dan ilgilendiriyor ve her meseleye gölge vuru
yor. Kıbrıs 'meselesi zira bir millî haysiyet dâ
vası olmuştur, bir milli dâva haline gelmiştir. 
Millî şerefimizi ilgilendiren bu dâvaya hal ça-

7 . 9 . 1964 O : 1 
resi bulmaya mecburuz ve halledeceğiz. Türk 
Milleti, şerefini ilgilendiren meselelerde zor 
durumlarda daima hal yollarını bulmuştur, bun
da da bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımı, Kıbrıs işi konuşu
lurken, gelmişte bir çok hatalar olmuştur, 'bun
lar yapılmamalıydı, şunlar yapılmamalıydı, gi
bi 'konuşmak kolaydır. Hata edilmiştir, belki 
edilir de, kim hata yapmaz.'? 

Aziz lankıaıdıaışılaıriımiy bütün buınılaıu eninıe (bo
yuma ''esasin surette kouıuşmaııiHii 'günü de va'r-
duı\ Amıa buıgüıı değildir, öınürnıüzde millî bir 
dâva, son derece ömıeımllıi bir ımiıllî buîhraın vıaır-
dır. Bu ıgeçitıilkt'eıı sonırıa bıütün îbuıntliara>, ıınıaizi-
siniden Juaıtaısıuııı, sıeivaıbıınıi; .teker teker elle aüımıalk 
ımruluaselbesini yapi'naık yıerinde oillaıbiLir. Hatıtâ 
bulgun. İkanı ra bile sarabilirsiniz. ÎBuı bıuhııaın 
geçtikten soııma ilk işimiz ibu (geçmişte yaplltoı;ı§ 
haitalaırı, eksikleri iyi tiaınailLaıi) ele aıllmıaık ,mu-
hasebeısiyflıe ytap.mıalkltır. Arma ibuıgünıün1 ımıeıseliösi 
bu haıtıaılıarı ortıayıa dökmek değilldiır. Buıgüns 
sadece Hükümeti çdkliılısiıı demneık (bir şey hallet -
ımıez. (Bulgun :geiçmişi «uçiatmıakita, ıgeçjmıişi ımü-
dafaıa etımıelk idle ıkâfi değildir. Yol göisteınmelk lâ
zımdın'. "Nıe yıapacıaiğırz ? Bııgün ibu bujhııaınilı du
numda .ine yapmıafe ılâz ilindir'? Büyük ,bir krizle 
ıkaırşa Ikanıgiiya olan ıneımiekçitimiz herlkesteıiı bu-
ınu bıelkJliyor. 

Muhterem! arkadaşiar-mıl elbette ibuıgikiı nıe 
yapmaıliiıdır? Üç kelime ilo iböylle oilacıaiktir de
yivermek Ikolay değÜlldir. «IBuıgünj ;nıe yapılmalı
dır:» un Ibıapuıdia hiç şüphe yok İki, birıfiık olimıak, 
bıeııalber olimalk igeilir. Düpya bize bıaıkııyor, dost 
baikıyo'r, idiişımiaıii' 'baıkıy^r. Bilihassa İbu ıgörüşıme-
Jeriın, Millıelt Meclisinim buigüaıikü görüşmeleri
nim, Kıbrıs Ikonıusunuın haffllindie büyük öneııni 
vardın*. Bugün 'Millet Meclisindetti çoıkaıcıalk ha-
Aia, »bu aııeseılleınimı hallinde ımüihim 'rol loyınııyacıaık-
ıtır. Eğer biz buradan1 birbirimize ıtıaiknşımuşı ve 
birbiriımiizıle la'ğıı» şekilde edkişmıiş ollaınaık çaJkıaır* 
ısaik bu ımeselleuinı haılllıi zoıiıalşır., Eğer buradan 
biz birilik havası içinde, birbirihıizi tıaıkvfcye öder 
hailde eılkaırsaık 'meselenin haılli Ikokyllıaşaic'atar. 
Km 'büyüık kuvvetimiz, İbu iineseıliede Ibirltğe viar-
mialktur., Kibrıs ikoınuısumuın iç politika yıapılımıa-
ımasi! yollunda, Mitıün partilerini ımıütıtefilk (olduğu
mu mıemın'ınniyeıtillc 'görüyoruz. Türkiye'de pa,rti; 
ımiRSeilıesi elaıraık böyle; bir millî konumum ele alım-
nmiıyaeağımı elbette büilirdik. 
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Aziz arkada^lLarımı) bu milılî buhran (karşı* 

sunda, bütün kovvıeıtılie'ri bir larıayıa ıgetirebilirbs 
havasımı venmıcik, bizimi için birimci den-̂ Cied^ 
öneıımle yapılmıaısıl lâzümıgeieın fiştir, CBulgüıı va
zife (gönen ikftıiclaır hamıgisi is/e, ıbuıgümı budur, 
yarın başkasıdrr, mâıl'et e-oğıMuğuyllıa vazife 
ba^nnda .o ta iktidar, Kıbrıis ımleıselıetsin'i eliine 
almaş yürüteni iktidara! yardımcı dLmak iboynu-
muzuai! borcudur. 

Muhterem aırkadaşarııni', içıte yapulıacaık ımle-
«eMerde >el!be!tıte muhalefet ıtenıkid 'edecek. Tcan 
kid ınuuıhaıie'feitiııı hakkı, haıtftâ vazifesidir., İMu-
halefo.t 'teukidlieiiıini Ihıtfçm yapar. Bunları unu-
haliefotte olduğumuz devirde biz do yaptık. 
Gayet iyi haıtiiiılaıriız. Hınçıu odur, hassıaıs okur, 
ıtenikid eder. Itotüıdar da» ımdhıaıleıiîeltim tenkidlıe-
i'i karşusi'nda lnajSisıaisiyiet ıgösterir. Hassaısdlyeıt sgösı-
tienme<sini de Itabiî (görmıek lâzımdır. Muhalefe
tin, tenkidinde yimo .milletin mıetıf aatinlL koru-
mıaisi!, iktidarın, ınıulbalefetim ıtenkidleniınii kar
şılayışta ıtesauüıt göısiteronjeısi, 'tolerans .göster-
ıuesi, öıiiüjmüzdö buluman sora dıerecıö çapraşık 
•ın'esfâlıelıerüın! hallimde anlLlıet içim ıbaıyıriliı olacaktır, 

Aziz laaibadaşıllaniın, Kıbrıs meselesinde yapa
cağımız işler Ikmıusundaı 'üız.eri/iDdie önemıLe ûasr-
ıııamız lâzıımjgeieu bir konu, kararlı 'Oİmıalmız 
konusudur. Bu aniilılî dâvada genebirsıe Sıomuma 
kadar .gitmek kananında loMuğ^muzu bütün dün
yaya hMinnıeliyiz. 

Muhterem larikıadaşLaıra/nı, harbin niasıdı «bir 
Maket (Olduğunun Türk Milletti] yakındam (bilir. 
Bumu yakın Itıanhmıizde igöıımıüşuzdür, Yakını 
tabibimizde dünyanın gömdüğü Makettiler /gözü-> 
müzikli önündedir. Bir (tefe Türkün burnunu ka-
/matmıatmıafc, Iber iktidarın, vazifeli her Türfküm 
başta gelıen1 «görevidir. ıSuiıh yoU'aınıaıı somuma 
kadar kullanımlıya ıgaıyret letımek, ısuih yolu ile 
bııı meselenin ıhalli için «elden 'gelen her şeyi yap
mak; iktidarda olıaaı !ber Hülkümjetin, vaızife 
.gören heırkeısin başıta ıgelen ıgayneti ve endişe
sidir. Iflakat bunlar sonuç vemnıediğfiı (takdirde 
Türk 'Miileltıi şertefi uğruma harnbi de ıgöz!e alia-
oağunii IbâMın dünyayıa itflade ietnııesini bilir, bu 
;kaııaırı lallmıaısmiı da tbilir ve bumu bütün dünıya, 
dasit ve düşman iıyii1 Ibilıınıelidir. (ADkışlai") 

Muhteremi ladkadaşlıaımnı; haı-ibi öınlemienaını 
eıı iyi yolto, geneıkiııse ıharlb lettmıiyıe Ikanar veı*-
ııııelkltir. 'Tüınkiye şerefönft1 'ko'ruımıalk yıoluınd'a :gve-
relkiıısıe hıan-bi dalhi ıgöze «ilidığiMü, sad^ee ii 
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ıbuma doıst ve düşttiuaau ikoa edeme o za

man !eiMımizdekiy ön/ünuüzidelkd dâva Ihaylaı üerilii;-
yeedktıir. Bugüne ikadariki valbarli), ısalbıriı, agiT-
ba§ıl;ı politikaımaa ıbizıe dünyada şeıref g)ert.İTimİ!§-
•tir. Amıaı antiik ısaıbnaı ısoaım da gellmigitSlr. (Ekimini 
da dünyaya ilân eitmıettîiiz ıgere'blr. 

Mmhitei'ftiu: aırıkadiaşlarıını, böyle ıkananlı, 
gerekirse sonnırua kadar .giltoeyi ibülen "Türte IMdA-
1-eti, her şeyden levveTI onıeselemin sdiıllhçm yofliBar-
ıdaıiı halledikmeısi içlin ıgeıtelk'en 'tıedbiıi'eri laliacialk-
hı\ IKıbms ınıesıeltesi Birleşmiış ıMilleltılJerc ıgide-
•ce/k. ıMaıkarios'ıııı1 da, Yııai'aaıisıtan'uı da üımidi 
Kıbrıs nııeseitesiınıin Biı4le§ımlî  IMiltetferde Iken-
di ilehlerkue ıhailledilıee/eği ümididir. 

Aziz arkadaşlarım, lıatkilkatien 'meiselie çapıuı-
şiik, 'haıkilkatıeaı bdhraaıli' bir mneseledir. Eaikaft 
Kıbrıs .ni'eıseliesliıniıi) Binıleşmiş iMileıtilerdie' Tüırfki'-
ye ailieyhime ibd-iî 'kararlıaı neticelenıecıeğinii hiç 
'kimse >aıMıınıa ıgeitiıımıeısiin. Tıürlkiye'niıi' BinLeşmaş 
Milılıe/tilende Kubıraıs ıdâvatsıaıı lehin'e Ihalletimıesd 
nıüııukündür, Bîıımınn ilcin! çalkşnuaJlar yıapmaık;, 
,bizıe düşem vazifedir. Beıv şıuna «amimdyeitle ina-
ınuyoi'uım İki, biz Biııle^ım'iş 'Milıfetılleııdıe bin dâva
yı ıkaızMUaıbftliriz. (AlIkıışlİM")' 

Aziz ia/rtoadaşlariinı, aııealk bu z<or (bir dâva
dır. Burada büyük ıgayıretter sarf 'ettüinek, ola
ğanüstü gaıyreıtıler sarf lötmek: ımeeboııriyıe'tindıe-

, yiz. 19'59 yıianda Kııbns meselİJeısa. Birleşmiş Mü1-
lietieıTO /geüdıiği aaman duıınmıınmuiz daha «da ızor-
dvt. Birleşmiş Mıüılıeıtlemde .o vıatkitj YunıaniLıillar 
•ortaya pkmışlaırdıı, eimperyalat (bir ımıeımil«Öfi©tki! 
•tahalkkümü laditıaııda olan Kıbııs'a İ8itilkl'âl tv&rin 
diyorlarıdr. O vaıkiıt ıbiz biraz daha z»or dıiiruını-
da idi. Çünkü bulgun ortaya eıikımıışilıaır, Yuma-
nisıtaın Kıbrıs'ı ilıhaik lötımıelk istiyıor v© oırada 'adı-
ana azıınluk d'eidiğdl Türklere ıtalhalkıküım! lettmiefe 
istiyor, Eyıvıelâ bu azıimlılk ınuefhuanu üzerinde 
durmalk isterini. Kıibrııs'tatM Tnirtkllıer bir ialzııı-
laib değıiidir. 

Aziz 'arkadaşlara/nı, 30 ımiily.oın Türfldye'de 
50 bin Bunu lazurukıkltiir, laımıa 400 bin Bumıa kıar-
şıilik 100 ibimı Türk Kıibıııs^tia bir 'azmılîik değiMir, 
ibir ıneveudiyettir, bir vıarliktıır, bir 'OemıaaJfotir. 

Birlie^mi§ Milfetlerde ,miev.zuubaihsolaicıaik 'odam, 
Yumanisıtıain'iın,, Kıbnıs'ıtaki Türk OemaarttinA 
ıtaihakküm altıuua allıarak Adayı ıkendiısinie ülhak 
ıetım:ek aırzusudur., Bımu 'önleımıek! ımiimikündür. 

Birleşmiış 'Miillieıtılıe;r4rv ıtopilaaıımıaısafli'a ikö! (bu
çuk ay vaıiKlu'. Bu iki buçuk ıay zairfıınıda feeödlE 
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,bir muesıai sarf ederek, bütıüm gayretlerimizi ol
taya dökıerelk netice •almıayıa çalışalım. 

Birleşmiş Milletler, IMillet Meclislerine ben
zer. Ortada ıdia, Meclislerde olduğu gibi, efkârı 
•kendisine kıazamımıaya -çalıışınıa yolları vardaır. 
Önada da ikoıpidor, fcülis j orada laıd ıoy vemeeek 
üyelerim Ikendil ımemıldketlerinde çalışmıa yoilla-
•m vardır, ©ir Ikere Binkışmiiş Milletilere bu se-
jjer glideeelk heyeıtimlzin bu olağanüstü toplan
tıyla mütenasip fevkalâde bir heyet o'lmıasını 
göz ömümıe gıetinmjek lıâızıımdıır. Bn .alielâde, Bir
leşmiş Milletler tıoplamtıısımda olduğu gibi, «sa
dece Dışişleri Bıalkanlığımıam ıgönavlilerimden mü
rekkep bir ıheyteÜJ alamaz ve olmıaımıaısı lâzım. 
Bu »mllılıeıtinl em ıhassaıs olduğu .bir dâvayı en 
zar şartlar altımda sıavunaealk ıbir, heyettir, 
•oııa göre hazırlamıalk lâzımıdır. Birleşmiş Millielt-' 
lerin, müzakerelere başlamadan evvel gideıcek 
•olanı Ibuı alağanüsıtıül heyet önada hazırlıık çallış-
umalarımıa başlamaılıdıır., Oy verecek üyelerini «t'e-
•kev teker şahiislariylıe meşgul olmalı ve bu me
seleyi kemıdilerimo aydımllatırnıalıdır. Hemiem ifa
da •edeyim iki, oy vereeelk ıniiilletlerin Birleşmiş 
MiM'C'tlondelki temsilcilerinin birçoğu Kıbrıs me-
••selesiı haikkında ıeıı ufalk bir ımalûımıalta dahi sa
hip değillerdir. Hattâ ısize 'temim lederiım iki, bir
çoklarıma Kıibras memede diye ısonsıanız f arikam-
da bile (değillerdir. Aydamlaıtacaıksaımz., Oraya 
gidip .tıeıkeıp teker Kıbrıs'ın ınıe olduğunu, Kıb
rıs'ımı Türlkiiye içim) ne 'mânada olduğumu, bulgum 
Kubraıs meselesi diye ortaya aıtılaın anieseleınimı 
mıc okluğunu orada rey vereeelk ınailletıienin ıteımı-
silcilerıime teker teker anlatacaksınız, ıhaıva yaı-
ratacaiksımıiz. Birleşmiş Milletlerin 'toplandığı 
N'6w-Yonk şehrinde, omamım itelevizyonunda, ;ba-
smunıda, o adamdanım her gün okudulklaırı gaze-< 
.•bölerde, seyrettikleri televizyonda Ihaıva yara-
ıtacıalksımuız. 

Aziiz arkadaşlara m, Birleşmiş MillietHier.de oy 
verecek üyeler birtakımı topluluklar Ihaıliındeidir. 
Meselâ, Britanya Milletle il Topluluğu vardır, 
bunlar 'kendi 'analarında zaman zaman istişa-
neıler 'de ederler ve hinhirler'inkı az çok tesiri 
altındadırlar. Bunların bir ıtopiuilnk halinde 
okluiklaraınıı (bilerek, .teker teker ve toplu halde 
bunlar üzerinde işleme yoluma gideıceksim'lz. 
Britanya Milletler Topluluğu Kılbnıs mıeıseılıeısıin-
de üyedir. Onu da ıbilerek bunilam üzerinde 'Çia-< 
lışıacaksınız. (Soldan «şimdiye ıkadar neden çıa-
lışmıaıdı » «esleri) Şimdiye kadar neden eala§-
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miadı d^mıenin 'faydası yolktur. «Bugün ve ıbun-
dan «sanıra ömümdeıki bu niJİMî dâvayı !baıl içiin 
ne yapacağımı1?» Bnınun üzenimde duTiaıhmı. Şim
diye ıkadar nedeni yapmıadıımız 'dâvasımı günü 
gıelıdiği valkit 'allını elle, ieabediyorsıa nııahkûmı 
»edin, ne yaparsanız yapın! laana buıgün ımeisıeılc-
ımiız o değildir.' Buıgün önümüzde ımillî ıbir ;me-
ıse'le var : Milılî .bir buhran ile ıkaınşı kıarşıyıayız, 
'bıuınılara mıo çare bulacağız; (bunun üzerinde dun 
ruyoruımı. Bumdan doliaıyı teker telken bu nııeıse-
lelıeri huzurunuzda teşhir etımıeiktıe fayda g'ör-
imıekteyim1.. 

Birlkışmiş Milletılerdö oy verıec;elklea* arasım-. 
da îstoamıdimıav 'nuömlleketlıeriniım huısus i bir nmev-
kil vardır. Bunılana itibar ederler., Bu mııemlc-
:keitıler tarafsız ımieımıleiketlendir. Buraılıandıa bu 
işılerle uğraşan insanlar çoiktıuır. Bu ımıeımıkıkıeıt-
lerim 'ileri gelenleriyle 'ayrı >aıyrı meşgul olmıak, 
bu ımemîlelke'tlıene dâvaımnızıı 'amlatımıatk, hava ya
ratımdık, Kıbrıs dâvaısı 'için ıson denecıe öneımlklir. 

Az ıiiz laTİkaıdaşlaımm, Avrupa'da dostıluğuııa 
güvendiğimiz biııtıalkıım ımemlelketler var. Doıst-
luğuıiııdaın ,§üphe ettıiğimıiz, uaaba laılcyhimrzde, 
karar verir imi, vıerrnez mi dıediğiımliz [biınt'alkıım: 
mcım'leketler vardır., Bunladıa teker tıeiker ımeş-
guil oılm'afk zorundayız;. Almıamıya'nıın bize 'dıosit-
'luığuıma inanıyoruz, meşgul olıınaık lâziım.. Itial-
ya, ispanya dost; ıgörünüı*. Fraınısa'nıın laeaıba 
tuıtumu nedir? B.c'lkıi! B'aışlbak.anı uğraıdığı za-
ımıan De Gıanlılllıo yaptığı konmişmıaların burada 
inıtibialarını an'latıtığı vakit, bendenizin e'dindi-
ğim inıtib'a pek dostane olimıaıdı. Ama .biılıeeelksi-
ıiiiz iki De öaull ımağrar bir insıandiir,., O mıağ-
ruır 'imısanım da ıkendiınıo göne zıaıyıf .tarafları, mıa-
zilk taırafları vaırdır, alacağı komuşımıa tıaırzı var
dır. Bunlarla da mıe$guıl ollımalk, ömıündelki dâ-
vauıaı (bıaişıaınnsı baîkamııınd'an ömeımılidir. Asya -
Afrika devletleri Birleşmiş Milletlerde bir bloık 
hailindedir. Bunların heımen hep'si ısömünge ol-
mi)akt,an yeni ıkuırtudımoş, yeni fetıiklâlinıe kavuş
muş 'memleketlerdir. Yeni iıstiıklâllerini !ka.zan-
ımıış bu ıdevıletlerle o hava 'içimde tekler teker 
mıeşigul olmıaik ve Kubraıs meıselesimıi omilaııa o şe
kilde ianlaitmiaik lâzımdır. 

•Güney - Amerika ımemleikeltleri 'yine Biııkş-
ımıi'ş Millleıt'lerde bir 'gruptur. Gikıey Amerolka 
mıemlelketılıeriniö Kıbrııs •meselesini, Afrika'ya 
'anlatıtağınııız ıgibi aaılataımaasınız. Onların da lan-
ılııyacağı, onlaıran da 'kendileırine' (göre ,bunu ele 
•alma ta-rziı vaırdır. O yolda olacakısınız. 
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Kıbrıs meseılesi islâm devletlerime lamlatıl-

maılıdur. islâm devletleri, şimdiye Ikadar neden 
iıbmıal edilmiştir, üzerinde durulmamıştır? Bu
mu bir tıarafa bırakalım. Bugün ,bir vakıa ola
rak islâm devletlerinim 25 reyi 'vardır. Birleş
miş MiIıLetlerde beşte bir oydur. Buınılarla ımıeş-
.gul lO'laıöaıksmıız, teker teker ve Kııbnıs mesele
sinin 'manasımı, ihaıkb olduğumıuızuı birer birer 
izaıh edeceksiniz. Hattâ, Demirperde gerisinde
ki memleketlerle meşgul olımıalıyız, Romanya, 
Balam/ya, R-us ısu'ltaısıındam kuırtuılımıaya uğraşan 
memleıketllerdiır. Polonya'da hususi ibir Türk 
dostluğu vardır. Macaristan Demirperde geri* 
siınde şaıbaiyetini kıazıanınuaya uğramam bir Dev
lettir. Bunlarım hepsi Birleşmıiış Milletlerde 
rey sahibidir, K:lbrıs meselesimde oya iştirak 
edeceklerdir. Bunlara «meseleyi 'aııılıaıtmıalk ge
rekir. Polamya'ımmı Türkiye'ye- karığa hususi 
bir lalâkaısı vaırdır. Polonya taksim; edildiği va^ 
kiıt, Türkiye hiçbir zaımıam bu taksimi kabul 
etımemiş ve sefirler davet edilirken, Polonya 
sefirimin her davet edilişinde «Muvakkaten 
namevcut» demımişıtiır., Polonyalı haınıgi Devlet 
adamiyle konuşsanız size bunum hâtırasını he-
yeoanılıa amlatur ve mıinmetitarlığını bugün dalhi 
ifade 'eder. Buniardam dıa istifadenin yolumu 
hiüımek lâzımıdır. 

Mulhterem; ^arkadaşlarımı, Şimal komşumuz 
Rusya, Türkiye ile münasebetlerini düzeltmek 
arzusundadır. Birçok vesilelerle bumu ifade edi
yor. işte fırsat; 'mümaseıbetlerini.düzeltmek mi 
iistiyorsuM, Kıbrıs komuısuınıda şimdiye kadar 
yaptıklarını bir tarafa bırak. Birleşmiş Millet
lerde oy verme zamıaınmda ıbemıi ıtiuıt, semim dost
luğuma1 im,amayım. 

Muhterem arkadaşlarım, biz komşularımızın 
hepsiyle iyi münasebetler, komşularımızın hep
siyle dostane münasebetler kurmak isteriz. El
bette yakın komşularımızla olduğu kadar ve bil
hassa onlardan daha üstün diğer NATO üyeleri 
üzerinde teker teker uğraşacağız. Bunların Bir
leşmiş Milletlerde lehimize rey vermelerini temi
ne çalışacağız. Milletlararası toplantılardan fay
dalanalım. Bu ayın ortalarında Madrid'de bütün 
îspancolca konuşan memleketlerin bir toplantısı 
olacaktır. Orada dost ispanya'nın bizi destekli-
yeceğinden, meselemizi orada izahta bize yardım
cı olacağından eminiz. Dışişleri Bakanlığının bu
nu düşündüğünü duymakla memnun da olmak
tayım. 
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Yine bugünlerde bir Dünya Müslümanlar 

Kongresi var. Fazıl Küçük bir telgraf çekmiş. 
Dünya Müslümanlar Kongresinde de Kıbrıs me
selesinin izahı elbette faydalı olur. 

Makarios geçen sene Bandug Konferansına 
kalktı, gitti. Bu konferansta işi yoktu. Davetli 
olmadığı halde gitti ama acaba girebilir, bir şey 
sÖylüyeibilir miyim, acaba görüşümü buralarda 
izah edebilirmiyim diye. Makarios'un hiç müna
sebeti olmadığı halde gittiği konferansı göz önü
ne alarak bizim elbette münasebetimiz olan bu 
topluluklara girmemizde fayda olduğu muhak
kaktır. 

Sonra gene bunları bu memleketlere izah et
menin yollan üzerinde durmak lâzımdır. Hatır
larsınız; Türkiye'ye Keşmir meselesini izah için 
Pakistan'dan bir heyet geldi, burada birçokları
mızla da görüştü. Bunlar, Keşmir meselesinin ne 
olduğunu anlatan, Pakistan'ın seçime, güzide in
sanları idi. Biz bu şekilde muhtelif topluluklara, 
muhtelif memleketlere Kıbrıs görüşümüzü anla
tacak heyetler göndermek zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir heyette va
zife almam bahis konusu ölmıyacağma göre, ra
hat konuşabilirim. Bu heyetlere, memleketlerin 
yalnız dışişlerinden değil, parlâmentosundan, 
üniversitesinden, iş âleminden, faydası olabilecek 
herkesi davet etmek ve bunlardan faydalanmak 
lâzımdır. Bu millî dâvanın hallinde yardımcı ola
bilecek herkese vazife vermemiz lâzımdır. Bura
lara gidecek insanların sadece Dışişleri Bakanlı
ğı memurlarından olması kâfi değildir. Çünkü 
gittikleri vakit bunları Dışişleri bakanlıkları ka
bul edecektir, ama Türkiye'nin bellibaşlı politi
ka adamlarından biri gitmişse oranın Cumhur
başkanını, Başbakanını görebilir ve orada Kıbrıs 
dâvasını anlatma imkânları kolay olur. Türkiye'
de bunu yapabilecek çok sayıda insan olduğuna 
inanıyorum. Bunların hepsinden faydalanmalı, 
masraftan kaçınmamalı iyi seçmeli, burada eş 
dost hatır gönül dinlememeli ve bu millî dâva
nın halli yolunda gereken fedakârlığı göze alma
lıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyada dostlarımı
zın çok az olduklarını görüyoruz. Suç, gönül bağ
ladığımız dostluklarımızda. Ama biraz da bizde. 
Biraz da biz dünyada dost edinme yolunda ge
rekli gayretleri sarf etmemişiz. Dünya ile daha 
fazla ilgilenmek zorundayız. Kabuğumuza çekile-
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rek yaşıyamayız, yaşıyamıyacağımızı Kıbrıs me
selesi bir kere daha gösterdi. En hayatî millî 
meselemizdir. Birleşmiş Milletlerde reye konacak. 
Dünyadaki dostlarımıza muhtacız. Etrafımıza 
bakıyoruz dostumuz çok az, yok denecek kadar 
az. Şu halde dünyada dost edinmek mecburiye
tinde olduğumuzu anlıyalım ve gayretlerimizi bu 
yolda teksif edelim. Dünya topluluklarına gide
lim. Dünya meseleleriyle ilgilenelim. Sadece bizi 
ilgilendiren meselelerde değil, dünyanın büyük 
meselelerinde fikir verelim desinler, kendilerini 
ilgilendirmediği halde, Türkler dünyanın şu me
selesi hakkında şöyle yapıcı bir fikir ortaya ge
tirdiler, bu suretle Türkiye'nin dünyanın faal ve 
yararlı bir üyesi olduğu havası etrafa yayılsın. 
Dünyada, dünya topluluklarında başarı kazana
bilmek için bütün milletler grupunun başı olmak 
zarureti vardır. Türkiye için bu kolaydır. Biz 
istiklâline kavuşmak istiyen milletlerin tabiî ba
şıyız. Bunu şimdiye kadar neden yapmadık, ne
den etmediği bir tarafa bırakarak, bundan sonra 
bunun üzerinde duralım. 

Aziz arkadaşlarım, Pakistan, Hindistan ve 
Nijerya'da istiklâl mücadelesi edilirken Türkiye 
misal gösterilmiştir. Ben, Pakistan'da Nijerya'da 
köylerde Atatürk'ün resimlerini görmüşümdür. 
Türkiye'nin istiklâl mücadelesi misal olarak gös
terilmiştir. Biz bu memleketlerin tabiî başıyız. 
Bu yola giderek bundan da faydalanalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler
de lehimize hava yaratırken, muhtelif üyeleri le
himize cezbederken bize Amerika'nın büyük yar
dımı olabilir. 

Aziz arkadaşlarım, Amerika Kıbrıs mesele
sinde taraf değildir. Kıbrıs meselesinde büyük 
endişesi, iki NATO ortağının harbe gitme endi
şesidir. Biz Amerika'nın düşmanı değiliz. Biz 
Amerika'dan çok şey bekledik, umduklarımızı 
bulamadık, hayal sükûtuna uğradık, bundan 
dolayı galeyana geldik. Türk gençliğinin asil 
heyecanı ve galeyanı bunu ifade eder. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerika'ya yakın
lığımızda hayal sükutuna uğradık. Çünkü, biz 
Amerika'ya çok bağlanmıştık. Bir milletin di
ğer bir millete göstereceği dostluğun, yakınlı
ğın, güvenin âzamisini Amerika'ya göstermiş
tik, Buna karşılık Kıbrıs meselesinde biz Ame
rika'dan daha fazla yakınlık beklerdik. Bunu 
görmeyince hayal sükûtuna uğradık. Amerika 
gerçekten hatalar etti, hakkımızda yanlış bılgi-
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ye dayanan hatalar etti. Türk halkının çoğun
luğu Kıbrıs ile ilgili değildir, zannetti, Türkiye 
bu millî meselede dünyada harbe gitmez zan
netti. Yine zannetti ki, Türkiye nasıl olsa Ame
rika'ya muhtaçtır, nasıl olsa ondan, o gruptan 
ayrılmaz.. Yani milletlerarasında meşhurdur; 
«karışıdır, nasıl olsa kendisine muhtaçtır, sevgi
lisidir, aman tutayım, uğraşayım» tutumu var
dı sanki. 

Aziz arkadaşlarım, biz iyi biliyoruz ki, Ame
rika'nın memleketimizde çok esaslı bir istihba
ratı vardır. Fakat buna rağmen hakkımızda 
doğru malûmat almadığı için hatalar yaptı. 
Amerika iyi bilmelidir ki, Kıbrıs meselesinde 
bütün Türk Milleti son derece hassastır. Ame
rika iyi bilmelidir ki, Türk Milleti Kıbrıs için 
en ileriye gitmeye karar verir, gerekirse şe
refi uğrunda harb etmeyi de bilir. Bu, bir parti, 
bir hükümet meselesi de değildir. Hangi parti 
iktidara gelirse gelsin, hangi hükümet gelirse 
gelsin millî şeref ve haysiyeti korumakta aynı 
hassasiyeti gösterecektir. Bundan herkes emin 
olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye elde bir, 
bir Devlet de değildir. Aziz arkadaşlarım, bü
yük devletlerle küçük devletlerin dostluk et
mesi zordur. Fazla uysallık edersin tepene bi
nerler, fazla hırçın davranırsanız bu hırçın der
ler, seni hırpalamaya uğraşırlar. Bilhassa Ame
rika ile dostluk zordur. Çünkü, Amerika'nın 
dünya işlerinde tecrübesi azdır. Bunlar da ye
nidir. Ama biz Amerika dostluğuna kıymet ve
riyoruz. Biz Amerika'nın hakkımızda işlediği 
hatalara rağmen bu kadar yıl dostluk ettiğimiz 
bir millete, biz sana arkamızı çevirdik, sen bi
zim düşmanımızsın, demiyoruz, hata ettin, dü
zelt bunu, diyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda, 
«Amerika şimdi seçimle meşguldür, söz dinlete
mezsin» fikri doğru değildir. Seçimle meşgul
dür. Politika adamları bunu elbette başta ge
len meseleler olarak ele almışlardır, ama mem
leketin yetkili mesul insanları gene Kıbrıs me
selesi dâhil, bütün milletlerarası meseleleri has
sasiyetle takibetmektedirler. Ve oradan da ne
tice almak mümkündür. Amerika'da pek çok 
Yunanlı var. Bu Yunanlıların tesiri ile Ameri
kalılar Yunanistan'ın daha fazla dostudur, fik
ri de o kadar, dendiği kadar îzam edilecek ka-

, dar doğru değildir. Filhakika Amerika'da çok 
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Yunanlı vardır. Hattâ her şehirde bir Rumun 
sahibi olduğu lokanta vardır. Ama Amerikalı
lar daima oraları biraz da perde arkasında iş 
yapılan yerler, karaborsacılık edilen yerler, af
yon satılan yerler olarak bilir. Hattâ, derler; 
«kapalı iş mi yapacaksın, Rum lokantalarına 
git» onların adedi çoktur ama, itibarı fazla de
ğildir. Amerika'da bizim görüşümüzü, hakkı
mızı yaymak ve inandırmak mümkündür. Şim
di Amerika'ya diyelim; Türkiye'de sarsılan 
dostluğunu yeniden kuvvetlendirmek mümkün
dür, Kıbrıs konusunda, , Birleşmiş Milletlerde 
Türkiye'yi destekle, yalnız kendi oyun ile de
ğil, sana yakın memleketlerde, senin söz geçire
bileceğin memleketler üzerinde nüfuzunu kul
lan ve Türkiye'nin son derece hayatî ve millî 
meselesinin Birleşmiş Milletlerde iyi yolda hal
ledilmesi için hizmet et. Dostluğunu bu şekilde 
bir kere daha göstermiş olursun. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerika ile dost
luk zordur, dedim. Büyük bir devletle dostluk 
zordur. Çünkü, her dediğine evet derseniz, kıy
metinizi kaybedersiniz. Her dediğine evet de-
miyeceksin. Senin de kendine göre fikrin, müs
takil politikan olacak. Bu politika uğrunda ge
rekirse bu çok kıymetli dostunla çatır çatır çe
kişecek ve münakaşa da edeceksin, fikir vere
ceksin. Amerika'da çok defa; mesul devlet 
adamlarının ağzından işitmişimdir : Canım der
ler. Türkiye 300 sene Rusya ile muharebe et
miştir, sulh akdetmiştir, yakından münasebette 
bulunmuştur. Rusya'yı dünyada en iyi bilen 
millet siz olmanız lâzımgelir. Bizim Rus politi
kasında tuttuğumuz yolda bize aydınlık tut
malısınız, fikir vermelisiniz. Hakikaten Türkiye 
üç. asır bu kadar yakın münasebette bulunduğu 
bu memleket hakkında en yakın dostuna yar
dımcı olabilirse itibarı artar ve bu meselelerde 
kuvveti daha büyük olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Birleşmiş Milletlerde 
lehimize hava yaratabilmek için NATO üyeleri 
arasındaki faaliyetimizin önemli yeri vardır. Çün
kü, Kıbrıs meselesinin evvel emirde NATO için
de halli lâzımgelirdi. NATO kendi üyeleri ara
sında hâsıl olacak ihtilâfları, kendi çerçevesi için
de hal ile mükelleftir, üç akıllı adam diye şimdi
ki Kanada Başvekilinin, Holânda ve italya Dışiş
leri Bakanlarının kurduğu bir komisyon, ta 
1956 senesinde hazırladığı bir raporda; «NATO 
içi çıkabilecek ihtilâfların, NATO içinde halli lâ-
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zım geldiği» hakkında bir rapor vermiş ve bu ra
por NATO Umumi Heyetince de karara bağlan
mıştı. Bunu ele alarak, mesele aslında Yunanis
tan ile Türkiye arasında bir ihtilâf konusudur. 
Binaenaleyh, meseleyi NATO'nun ele alması, hal
letmesi gerekir» yolundaki başlıyan çalışmalara 
devam etmekte fayda olduğuna kaaniim. Bu yol
dan netice alınmaz diye bir kenara bırakmamak 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu gidecek he
yetlere, bütün bu çalışmalara aydınlık olarak 
Kıbrıs konusunda Türkiye'nin görüşünü gayet 
berrak ve açık bir şekilde belirtmek yerindedir. 
Bir kere her yerde söyliyeceğimiz Kıbrıs mesele
si sadece bir Türkiye - Yunanistan meselesi de
ğildir. Kıbrıs meselesi bir Orta - Doğu meselesi
dir. Kıbrıs meselesi bir NATO meselesidir, Kıb
rıs meselesi bir dünya sulhu meselesidir. Bu açı
dan meseleyi ele almak lâzımdır. Kıbrıs mese
lesinin Türkiye için önemi de sadece oradaki yüz-
bin vatandaşımız değildir. Kıbrıs'ın, Türkiye'
nin en hayati, bir harb çıktığı takdirde yardım 
alabileceğimiz en mühim iki limanın anahtarı ma
hiyetinde olduğunu, bizim için stratejik bakım
dan son derece önemli olduğunu ve nihayet Kıb
rıs'ın Türkiye'de bir millî haysiyet dâvası haline 
geldiğini ifade etmek lâzımgelir. Hele Kıbrıs'ta
ki Türklerin azınlık olmadığını her vesile ile tek
rarda fayda vardır. Kıbrıs'taki Türkler azınlık 
değildir, onlar orada ayrı bir Cemaattirler. Bu 
noktayı her vesileyle ifade etmek lâzımgelir. Git
tiğimiz her yerde aynı şeyi söyliyemeyiz. 

Afganistan'la Pakistan arasında bir Peşteris-
ton ihtilâfı vardır. Bir azınlık meselesi vardı. 
Birisi bir tarafı ister, öbürü öbür tarafı.. Oidip 
hem Afganistanlılarla, hem Pakistanlılarla aynı 
dille konuşamazsınız. Onların kendi azınlık me
seleleri, kendi cemaat meseleleri nazarı itibara 
alınarak Kıbrıs meselesini kendilerine o şekilde 
izahat etmek lâzımdır. 

Gana ile Togo arasında yine bir azınlık ihti
lâfı vardır. Aynı şekilde Somali'nin Kenya ile 
Habeşistan arasında bu şekilde ihtilâfları vardır. 
Bütün bunları bilerek, nazarı itibara alarak o 
memleketlerde onları da nazarı itibara alan ko
nuşmalar yapmak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinin hallin
de elimizde son derece önemli bir silâh da İstan
bul'daki Rumlardır. Biz, İstanbul'daki Rumları 
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bu meselede katiyen kullanmak istemezdik. Tür
kiye'nin şeref ve haysiyetine terk edilmiş insan
lardı. Bunlar garantimiz altındadır, bunları hiç
bir surette kullanmak, kötülük etmek istemeyiz. 
Ama Yunan tâbiiyetinde olan ve İstanbul'da otu
ran Rumlar var. Biz bunlara büyük kolaylıklar 
göstermişiz, büyük imtiyazlar tanımışız. Bu im
tiyazları bugün eğer sona erdiriyorsak, bunların 
şikâyete hakları yoktur. Yunanistan yine dün 
ve evvelsi gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyine müracaat etmiş; «Türkler kütle halinde İs
tanbul'daki Rumları sürüyorlar, insanlığa aykırı 
hareket ediyorlar, mallarına el koyuyorlar.» di
ye. Böyle bir şey bahis mevzuu değildir. Eğer 
biz, karşılıklı andlaşmalarla fevkalâde birtakım 
imtiyazlar tanımışsak, bunlara, yine karşılıklı o 
andlaşmalarm ihtiva ettiği şartlar dâhilinde son 
verebiliriz ve veriyoruz. Esasen hâdise şudur: De
mişiz ki; iki memleket karşılıklı olarak kendi va
tandaşlarından diğer memleketlerde oturanlara 
birtakım kolaylıklar tanısın. Bu kolaylıklardan 
Türkiye'de ikamet eden Yunan tâbiiyetinde 14 
bin Rum faydalanmıştır. Bu karşılıklı kolaylık
lardan Yunanistan'da bulunan Türk tâbiiyetinde 
3 bin Türk faydalanmıştır. Pek Türk yok bun
dan faydalanan. 

Muhterem arkadaşlarım bu işi elimizden bize 
lâyık, vakarlı bir şekilde kullanarak Kıbrıs konu
sunun hallinde faydalanmak kabildir. Bunu bel
ki daha süratle, belki daha kolay fakat teenniy
le halletmek yerinde olur. 

Aziz arkadaşlarım, bütün bunları yaparken; 
Türkiye'nin hür dünyanın bir parçası olduğunu 
ve hür dünyadan ayrılması bahis mevzuu olma
dığını da bilmemiz icabeder. Biz bazan kafamız 
kızarak, «Efendim nedir bu yapılan, biz gerekir
se her şeyi bırakmasını da biliriz.» deriz; ama biz 
hür dünyanın ister istemez bir parçasıyız. Çün
kü buraya sadece bugünün menfaatleri ile girmiş 
değiliz, inancımız vardır; hayat tarzımız ve gö
rüşümüzle hür dünyanın bir parçasıyız.. İnanı
yoruz ki; biz hür dünyanın görüşü ile ancak ken
di vakarımıza lâyık bir hayat içinde yaşıyabili-
riz. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs konusunu gö
rüşürken; çok defalar Türkiye Dışişleri Bakanlı
ğı balhis konusu oldu ve Türkiye Dışişleri Ba
kanlığından şikâyetler edildi. Dışişleri Bakanlı
ğı mensuplarını memleket içinde ve dışında çok 
yakından tanımış ve kendileri ile çok yakından 
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-temas etaıiş bir arkadaşınız olarak bu konuda bir 
ilki söz söylememe müsaade ediniz. 

Aziz arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığında ça
lışan arkadaşlarımızın birçok eksiklikleri ve ha
taları olabilir; amıa bu arkadaşlarımız çok feda
kârlıklarla çalışmışlardır ve çalışmaktadırlar. 
Dokuz aydan beri Dışişleri Bakanlığında gece 
ve gündüz nöbet tutmaktadırlar. Gecesi yoktur, 
gündüzü yoktur. Dış memleketlerde sayıları çok 
azdır. Birçclk büyük elçiliklerimiz vardır ki, ora
da büyükelçiden başka bir, iki memur ya var
dır, ya yoktur. Bu arkadaşlar hakikaten zor şart
lar altında çalışan arkadaşlarımızdır. Birçok ek
siklikleri vardır, ama pekçok fedakârlıkları da 
vardır. Bunları her vesile ile kötülemek yerinde 
olmaz. Islah, elbette lâzımdır. Dışişlerinin ıslaha 
muhtaoolduğu muhakkak. Ama, neresinin ıslaha 
muhtacolımadığı muhakkak değil. Rahmetli Refik 
Saydam'in, «Devlet idaresi (A) dan (Z) ye ka
dar ıslaha muhtaçtır.» sözünü her vesile ile ha
tırlamak bir rahmet vesilesi oluyor. Dışişlerinin 
hakikaten ıslah edilecek binbir cephesi var. Bun
ların en önomlileri üzerinde burada Meclis kür
süsünde bütçe dolayısiyle birçok arkadaşlarımız 
durdular ve dururlar da. Ama kendilerine bu 
vefa vazifesini yapmak da benim için bir borç
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda 
neticeye kendi gayretlerimizle varacağız. Evvelâ 
birlik olacağız. Milletçe bu birlik bizim için en 
büyük kuvvet kaynağıdır. Kıbrıs konusunda Tür
kiye'de Millet Meclisinde birbirini zedeliyen, 
birbirini yaralıyan görüşler vardır. Türkiye bu 
hususta beraber değildir havasını kendilerine kuv
vet zannedenler hata ediyorlar. Bu millî mesele
de döner dolaşır, bütün partilerde, bütün Türk
lerde elbette yekvücut olmasını ve beraber millî, 
şeref ve haysiyetimizi korumasını bilirler. 

Muhterem arkadaşlarım, gene kararlı olma
mız elimizde büyük kuvvettir. Gerekirse Türk 
Milletinin haysiyeti uğruna harb etmesini de bi
leceğimizi bütün dünya takdir edecektir. 

Sonucu, Birleşmiş Milletlerde sulh yolların
dan almaya bütün gayretimizle uğraşacağız ve bu 
yolda muvaffak olacağımıza inanıyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Ortadan al
kışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şinasi Osma. 
SİNASİ OSMA (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Kılbrus faciasının son per-
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desinin oynanmak üzere olduğu bugünlerde bu 
mevzua bir defa daha eğilerek milletçe, bütün 
varlığımızla bağlı bulunduğumuz Kıbrıs millî 
dâvamızı gözden geçirmek ve bu husustaki gö
rüşlerimizi dile getirmek için huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, sen ve ben dâ
vasını bir tarafa bırakarak samimî görüşlerimi 
sükûnetle dinlemenizi sonra da gereken tedkid-
leri yapmanızı bilhassa istirham ederim. 

Kıymetli arkadaşlarım; starejide ve taktikde 
olduğu gibi diplomaside de dikkate alınması lâ-
zımgelen bir husus, mücadele edilecek hasmın 
kudretini ve kuvvetini bilmek kadar onu sevk ve 
idare edenlerin de hususiyetlerini çok iyi bilmek 
ve öğrenmektir. îşte bu sebepledir ki, Lozan And-
laşması ile bizden koparılmış bulunan Kıbrıs, 
Zurih ve Londra Andlaşmaları ile bize tekrar 
bağlanmıştır. O zaman, yalnız dostlarımız değil, 
(bize hasım olan devletler de, Birleşmiş Milletler 
ideali uğrumda Kore'ye asker gönderen ve orada 
kan döken, dünyanın takdirlerini toplıyan, efsa
nevi kahramanlık destanları yaratan Türklerin 
bu cesur ve gözü pek hareketlerinden ürkmüşler, 
Kore'ye kadar asker göndererek üstün bir mu
harebe kudreti gösteren bir milletin, burnunun 
dibindeki Adada bulunan kendi öz kardeşlerini 
korumak ve titizlikle üzerinde durdukları haysi
yetlerini muhafaza etmek için neler yapmaya 
muktedir olduklarını hesaba katmışlar, Zürih 
ve Londra andlaşmalarındaki lehimize görünen 
hükümlerin konulmasından başka çıkar yol bu
lamamışlardır. 

Nitekim, bunun bir delili de Millî Birlik Hü
kümeti zamanında göze çarpmıştır. Hazırlıkları 
o sırada tamamlanan Kıbrıs Türk Alayının Ada'-
ya gitmesine ne Makarios ve ne de başkaları mâ
ni olamamışlardır. 

Ancak, 1961 den bu yana durum tamamen 
değişmiştir. Türkiye'yi ziyaret ederek Türk ida
recilerini ve tutumlarını yakından gören ve ta
nıyan Makarios evvelâ Anayasayı ihlâl ile işe 
başlamış bilâhara destek gördüğü Yunan 
Hükümtinden kuvvet alarak, bizim pasif ve çe
kingen tutumumuzdan cüret 'almış, çeşitli kat
liam ve hunharlıklara mukabele edemeyişimizi, 
beynelmilel hukuka dayanan haklarımızı koru-
yamayışımrzı görerek saldırganlıklarını artır
mış ve Kıbrıs'ı bir silâh deposu haline getir
meden kaçınmamıştır. 
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Bu durum karşısında âdeta seyirci kalan 

İngiltere ve Amerika'nın gevşek tutumu Rum
ların azgınlıklarını artırmasına vesile teşkil 
etmiş ve bu arada Rusya'ya da yanaşarak Ada
yı ikinci bir Küba haline getirmekten geri kal
mamıştı*. 

Buna mukabil, bizim, durumun nezaket va 
ehemmiyetini, neticenin nereye varacağını kes-
tiremiyerek devamlı bir surette diplomatik 
nezaket kaideleri içinde kalan hareketlerimiz, 
protestolarla vakit geçirmemiz, taşkınlıkları 
ayyuka çıkan kaâtil Rum çeteoilere lâyık olduk
ları dersi vermekten çekinmemiz, hazırlandı
ğımız hareketleri tatbikten kaçınmamız, bey
nelmilel andlaşmaların bize tanıdığı haklan 
kullanamamamız, bizi blöfçülükle vasıflandırma
larına müdahale tehdit ve ihtarlarımıza kulak 
asmamalarına ve hattâ alay etmelerine sebe-
bolmuştur. ; 

Faakt nihayet çok geç olmakla beraber 8 - 9 
Ağustos günleri kafalarına inen tokmak kar
şısında evvelâ şaşıran sonra sendeliyen, sağ
dan soldan yardım talebinde bulunarak yal-
varmıya başlıyan, Allahsız ve vicdansız Rum 
eşkıyaları, sonunu getiremediğimiz bu başa
rılı hareketin inkıtaa uğraması neticesi, yin»a 
başkaldırmaktan utanmamışlar, uzlaşma teklif
lerini reddederek Enosis yolunda çaba sarf et-
miye, yüksek perdeden atıp tutmaya, tasarla
dıkları ideallerinin tahakkuku yolunda ev
velkinden farksız olarak çalışmıya koyulmuş
lardır. 

Bu hal göstriyor ki, bir muharebenin sevk 
ve idaresinde olduğu gibi, bir dış politikanın 
sevk ve idaresinde de basiret, dirayet ve ce
saret şarttır. Çekingen, pısırık ve hattâ korkak 
hareket edenler neticede hüsrana uğrarlar. 
Bilhassa cenge hazır olmıyan milletlerin sulh 
içinde yaşamalarına imkân bulunmadığını, 
ölümden korkan toplulukların şerefle yaşama
ya hak kazanaınıyacâklarmı tarihî hâdiseler 
göstermiştir ve göstermektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, 1962 den bu yana 
gerek parti olarak ve gerekse milletin tem
silcisi olarak, evvelâ kanıyan bilâhara kangren 
olan bu yaraya parmak basarak Hükümeti 
uyarmaya geraken aktif hareketlerin yapılarak 
bu dâvanın halledilmesi için, dilimizin dön-
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düğü, kafamızın yettiği kadar, söyledik, yaz
dık, rica ettik, yalvardık. Fakat maatteessüf 
duymak istemiyenlere duyuramadık, anlamak 
istemiyenlere anlatamadık. 

Her gün biraz daha üzerimize gelen felâ
ketleri önlemek için ciddî ve cesur tedbirlerin 
alınmasının zaruretini haykırırken bu samimî 
uyarmalarımıza dudak büken, gülen ve hattâ 
«seni oraya göndereceğiz diye» bu çatının me
habetine yakışmıyacak şekilde alay etmeye 
kalkanları gördük. Fakat bugün beceriksiz, pı
sırık ve korkak davranışlardan ötürü ağlıya-
cak duruma geldik, Şimdi fırsatları kaçırmış 
olmanın üzüntü ve ıstırabı içinde çare ara
maktayız. Ve kabahati üzerimizden atmak ça
bası içinde şaşırmış vaziyetteyiz. 

Arkadaşlarım, çok iyi hatırlayacağınız gibi 
Aralık olayları başladığı ve tehlike çanının 
çaldığı günlerde «Türk haysiyetini ve Kıbrıs'
taki soydaşlarımızın hayatlarını korumak mak-
«adiyle, bizim de, Amerika'nın Küba'da yaptığı 
gibi, müstakilen ve cesaretle hareket etmemi
zin zaruretine işaret etmiştik ki, sonra Ameri
ka'nın Vietnam'a yaptığı hareketten ilham 
alındı., 

Bu cümleden olarak, Aralık sonunda, «sözü
ne güvenilmiyen Makarios'un yeni fırsatlar 
kollıyarak kendi şartlarım kabul ettirmeye 
çalışacağını binaenaleyh Yeşiyl Ada'nm selâ
meti ve oradaki kardeşlerimizin can ve mal 
emniyeti için taksim tezinde ısrarımızın gerek
tiğini kesinlikle ifade etmiştik. 

30 Aralıkta, Kıbrıs'ta felâket ve faciaların 
devam ettiği günlerde, ele geçen fırsatın ka
çırıldığını, bir memleket çocuğu ve vatan
perver bir insan olarak, Hükümetçe alınacak 
isabetli karar lan desteklemeyi şeref borcu sa
yacağımızı, şan ve şeref dolu tarihimize yakışa
cak yerinde ve cesur kararların alınması sa
yesinde hem yeni facia ve kıtallerin önlene
ceğini ve hem de Türklük haysiyetinin koruna
cağını, Türklerin millî dâvalarında ne kadar 
hassas ve nasıl yekvücut olduklarının gösteril
mesi zamanının geldiğini, istiklâl Savaşımızı 
unutmuş olanlara lâyık oldukları dersi verme
nin icabettiğini anlatmıya çalışmıştık. 

Bunlar gibi, Ocak ayının ilk günü yapılan 
bir toplantıda, İngiltere ve Amerika'nın gevşek 
tutumlarından bu işte samimî olmadıklarım 
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binaenaleyh bu hususu bilerek işi çok sıkı ve 
ciddî tutmamızın gerektiğini açık olarak söy
lemiştik. 

Yine o günlerde, bugünkü iktisadi abluka 
tehlikesini sezerek, açlık tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunan Kıbrıslı kardeşlerimize yardım 
için Hükümetin ne gibi yiyecek maddeleri sevk 
ettiğini sormak suretiyle mesulleri uyanık bu
lunmaya davet etmiştik. 

Bütün bunlardan başka, Meclis içinde, çe
şitli vesilelerle yaptığımız ikaz ve uyarmaları 
umarım ki, unutanlarınız olmamıştır. Bilhassa 
millî dâvamız için bütün imkânlarımızı sefer
ber ederek Kıbrıs'ın her gün biraz daha kö
tüye giden durumunu ıslâh etmemizi, çok sami
mî ve çok ciddî bir lisanla belirtmiş, hükümetin 
yanlış yolda olduğunu, aktif bir hareketin ya
pılmasının zaruretini ortaya koymuştuk. 

Fakat ne yazık ki, mesullere doğru yolu gös
teremedik. Ve samimî ikazlarımıza kendilerini 
inandıramadık. 

Kıymetli arkadaşlarım; bu millî dâvayı ilk 
gününden beri büyük bir hassasiyet ve dikkatle 
takibeden büyük Türk Milletinin zaman za
man artan heyecan ve ıstırabı karşısında Ma
yıs ayı geldi çattı. Kıbrıs'taki artan felâket ve 
tazyikler karşısında Sayın Hükümet Başkanına 
başvurduk. 

Kuvvete dayanmıyan, cesaretle idare edile-
miyen bir politikanın sonunun hüsran olduğu
nu, Yunan Hükümetinin çektiği restleri gör
mekten kaçınan bir Hükümetin tarih karşısında 
sorumlu olduğunu ve millet tarafından asla 
affedilemiyeceğini arz ettik ve şunları da ilâve et
tik. 

Her bakımdan haklı olduğumuz bu dâvayı 
kaybedersek çocuklarımızın İstiklâl Savaşında 
hürriyet, Kore'de Birleşmiş Milletler ideali uğ
runda kahramanlık destanları yaratanların, bi
zim nesillerimiz olduğumuzdan şüphe edecekle
rini, elimizden kaçırdığımız 12 Ada gibi eğer 
Kıbrıs 13 ncü Yunan Adası olursa bizden son
ra gelecek nesillerin yalnız bizi tenkid ve itham 
etmekle kalmıyarak lanetle anacaklarını, bi
naenaleyh bu millî dâvanın halli yolunda Hükü
metin atacağı her müpet adımla alacağı her cid
dî ve müessir tedbiri kayıtsız ve şartsız destek-
liyeeeğimizi, eğer daha garantili olarak hareket 
edilmek isteniyorsa bu hususun, yani Kıbrıs 

— 338 — 



M. Meclisi B : 132 
mevzuunun, Türk Milletinin referandumuna ar
zını istirham ettik. 

Kıymetli arkadaşlarım; bu maruzatımızı ay
lar takibetti. Haziran fırsatını da kaçırdık. 
Kıbrıs'ta katliam ve facialar durmadı. Yuna
nistan alenen Kıbrıs'a asker ve silâh gönderme
ğe başladı. 

Biz yine diplomatik yollara, protestolara baş
vurduk. Amerika seyahatine çıktık. Kendimizi ve 
kesin kararımızı anlatamadık. Bu meyanda müt
tefiklerimiz bize sabır, sükûnet ve sulhçü yollar 
tavsiye ederlerken Yunanistan'ın mütemadiyen 
Kıbrıs'a silâh, asker ve cephane yığmalarına im
kân verdiler, göz yumdular. 

Günler ve aylar birbirini takibetti ve niha
yet Ağustos ayma ulaştık. Bu ay Kıbrıs'lı Türk
ler için hayati ehemmiyeti haizdi. Çünkü iktisadi 
abluka ağır tesirini göstermeye başlamış, çıka
bileceğimiz veya Kıbrıs'ın yardımına koşabile
ceğimiz son kapı, Erenköy bölgesi, kapatılmak 
üzere idi. Milletin ıstırap ve heyecanı yine art
mıştı. Sayın Cumhurbaşkanının istanbul'da 
yaptıkları beyanlarının da Hükümet beyanları 
gibi oyalayıcı olması ihtimali Türk Milletini 
üzüyordu. Bu sebeple tatilde bulunmamızı da 
göz Önünde tutarak, milletin bir vekili sıfatiyle, 
Sayın Cumhurbaşkanına müracaat ettik ve şun
ları arz ettik : 

«istanbul'da yaptığınız beyanlar, bâzı çevre
ler tarafından lâyikı ile değerlendirilememiş ol
masına rağmen, Kıbrıs'ta ölüm çemberi içinde 
yaşıyan kardeşlerimize bir ferahlık ve ümit ver
miştir. Ancak bu beyanınızın bundan evvel ya
pılan Hükümet beyanları gibi sözde kalmaması 
umumi bir arzudur. Aksi takdirde sözde kalacak 
bu beyanlarınız, yalnız Türk Milletini iıikisan-
hayale uğratmakla kalmıyacak, Kıbrıs'ta, gayri-
müsait şartlar içinde, vahşi Rum çetelerine kar
şı savaşan ırkdaşlaramızı ümitsizliğe sevk edecek 
ve Makariosa, onu destekliyen Papandreıı'ya da 
taşkınlıklarını artırmak için fırsat verecektir. 
Bize, Anavatandaki Türklere güvenerek ve ina
narak, Türklüğün şeref ve haysiyetini korumak, 
ecdada lâyık ahfadolduklarmı göstermek yolun
da savaşan ve akıllara durgunluk veren bir feda
kârlığa katlanan, bir avuç kahramanın yardımı
na koşmamak, müttefiklerden ve Birleşmiş Mil
letlerden medet ummak, diplomatik yollardan 
çare aramak, Kıbrıslı Türklerin mukadder akı-
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betine seyirci kalmak Türklüğün şan ve şerefine 
yakışmıyacağı gibi altın varaklarla süslü Türk 
tarihine de bir kara leke sürecektir. 

Burnumuzun dibindeki Anavatan parçası 
Kıbrıs'ta vukua gelen tüyler ürpertici hâdisele
re, öz kardeşlerimizin kahpece öldürülmesine, ka
dın ve kızlarımızın ırzlarına geçilmesine, susuz
luğa mahkûm edilen Türklerin gıda ve ilâç yar
dımından da mahrum edilmelerine, vatanperver 
insan olarak, asla tahammül edemiyoruz. 

Çak şeyler beklediğimiz Amerika ve İngiltere 
gibi müttefiklerimizin aczlerini ve aleyhimize 
yönelen tutum ve davranışlarını hiçbir suretle 
tasvibedemeyiz. 

Bizimle iyi komşuluk ve dostluk münasebetle
ri kurmak istiyen Sovyet Rusyanın, Kıbrıs'ı ba
hane ederek, bizimle bir muhasamatı göze alma
sının kendisi için de faydalı olmıyacağını, bizi 
tarih boyunca çok iyi tanıyan bu devletin, Türk
lerin haysiyet ve şereflerini korumak için çok 
şevler yapabileceklerini bilmelidir. Binaenaleyh, 
Hükümetin pısırık, çekingen politikası milletin 
sabrını taşırmıştır. Daha dirayetli ve cesur bir 
Hükümetin kurulması zaruridir. 

Kanaatimiz odur ki, Türk savaş uçakları Kıb
rıs semalarında görülmedikçe şanlı donanmamız 
Barbaroslann ve Turgut Reislerin ahfadına ya
kışır bir şekilde Akdeniz'de cevelâna başlama
dıkça, fedakâr Mehmetçik Kıbrıs topraklarına 
ayak basmadıkça bu dâvanın halledileceğine ve 
Türklüğün haysiyet ve şerefinin korunacağına 
inanmıyoruz. Zaman aleyhimize çalışmaktadır. 
Dün az bir zayi ile yapacağımız bu iş için, bu
gün, bir harbi göze almak zaruretindeyiz. 
önümüzdeki günlerin ehemmiyetini düşünerek, 
durumun kıymetlendirilmesini ve tarihî mesuli
yetinizi takdirlerinize arz ederim' demiştik. 

Kıymetli arkadaşlarım; bu mâruzaitımızdan 
tam 5 gün sonra 8 Ağustos günü başlıyan ve 9 
Ağustos akşamına kadar devam eden hava taar
ruzlarının isabetli olduğunu, bütün milletçe des
teklediğimizi, fakat sonunun getirilmemesi yü
zünden son bir fırsatın daha kaçırıldığını söy
lemek isterim. Çünkü, kanaatimizce bu bombardı
man bütün askerî hedefleri kapsıyacak şekilde 
devam etseydi veya Erenköy bölgesine esaslı bir 
çıkarma yapılsaydı, bugün, müzakereden kaçan
ların, tekliflere yanaşmıyanlann, Enosis hayal
leri peşinde koşanların yalnız değil, Yunanistan'ı 
cani Papazı destekliyenlerin de müzakere masa-
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smda yer kapmak için birbiriyle yarışacakları 
muhakkaktı. 

İşte bütün bunlar gösteriyor ki, kuvvete da- ' 
yanmıyan, dünyanın umumi durumu lâyıkiyle 
kıymetlendirilemediği için, vehimlere kapılarak, 
cesaretle idare edilemiyen bir dış politikanın so- jj 
nu hüsrandır. ] 

Bu vesileyle, bütün dünya milletlerinin ör- \ 
nekler aldıkları, Büyük Atatürk'ün tutum ye 
davranışından da dersler alınmadığını söylemek 
isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden 
evvel C.H.P. Sözcüsünün sözlerine de temas et
mek isterim. Sayın Nihat Erim, beynelmilel hu
kukun bize tanıdığı hakların kullanılması ha
linde Amerika'yı ve Rusya'yı karşımızda göste
riyor. Halbuki beynelmilel hukuku çiğniyen, 
muahedeleri suratlarına atan Makarios'a, Yunan 
Hükümetine, neden karşı olmadıklarının izahını 
yapmıyor. 

Ben şuna kaaniim ki, Sayın Nihat Erim'in 
kanaatleri Hükümet kanadının kanaatine hâkim 
ise, Kıbrıs dâvası bu tutumla hallolunamaz. Za
vallı Kıbrıs, beceriksiz, çekingen bir politika ile 
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diplomatik nezaket kaidelerine kurban edilmek 
üzeredir. Biz tamamen bunun karşısındayız. 

Hakem büyük Türk Milletidir. Ama, kim ne 
derse desin ben, bugün bu işin hâlâ başarılabi
leceği kanaatindeyim. Ancak, bunu başarmak 
Devletler Hukukunun bize tanıdığı bütün hak
ları kullanmak ve cesaretle hareket etmekle müm
kündür. 

Sayın arkadaşlarım; 22 Aralıktan bu yana 
cereyan eden hâdiseler, Türklüğün millî haysiye
ti ile nasıl oynandığını, Türklerin kalblerinin 
nasıl rencide edildiğini, milletçe nasıl bir ıstı
rap içinde bulunduğumuzu bütün dünyaya gös
termiştir. 

Benim temennim Allahm basiretsiz insanlara 
basiret ihsan etmesi, şerefli ve haysiyetli bir 
millet olan Türklüğü korumasıdır. Takdir Yüce 
Heyetinizindir. 

En derin hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar vakit gecikti. 

Salı günü saat 15,00 te toplanmak üzere birle
şimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin 
Müftüoğlu'nun, Tapulama Kanununun veto 
edilmesini temin için çalışan Adalet Bakanına 
dair soru önergesi ve Başbakan adına Adalet 
Bakanı Sedat Çumralı'nın yazılı cevabı (7/440) 

13 . 2 . 1'964 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sualimin Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade 
ve delâlet ibuyurulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Zonguldak Milletvekili 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Başında bulunduğunuz Hükümet tarafından 
Meclise sevk edilerek Meclis ve Senatoda kabul 
edilen Tapulama Kanunu malûmunuz olduğu 

üzere Devlet Başkanının imzasına iktiran etmiş 
bulunmaktadır. 

öğrenildiğine göre mevcut Kabinenin Adliye 
Vekâletini, evet Adliye Vekâletini işgal eden Ve
kil arkadaşınız bu kanunun ruhunu teşkil eden 
toprak mülkiyeti prensibi noktasından kanunun 
veto edilmesini temin babında Reisicumhur nez-
dinde teşebbüslerde bulunmaktadır. 

Kanun veto edilir veya edilmez, o husus yet
kili zatm bileceği bir keyfiyettir. 

Fakat, toprak mülkiyetinin tanınması ve ta
hakkuku bakımından bu kadar zıt fikirler taşı
yan Adliye Vekili, hele Adliye Vekili ile aynı 
Kabinede bulunmakta müşterek mesuliyet pren
sibi ışığı altında bir fayda veya mahzur mütalâa 
ediyor musunuz? 
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Ediyorsanız ne düşünüyorsunuz? 
Saygılarımla. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 12982 
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ce senatör sıfatiyle savunduğu görüşün de, yu
karda arz edilen esaslar dâhilinde mütalâası ge
rekmektedir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Başbakan adına 
Sedat Çumralı 
Adalet Bakanı 

Konu : Zonguldak Milletvekili Sa
dık Tekin Müftüoğlu'nun yazılı so
ru önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığa hitaben gönderilen 19 Şu

bat 1964 gün ve 7/440-8175/45708 sayılı yazı
nız. 

Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftü-
oğlu tarafından Başbakanlığa yöneltilen ve Ba-
ikıa'nÜKğiınn/zsCia cevaplanidi'ri'limıaısı temsâıbediıknı 
13 Şubat 1964 günlü yazılı soru önergesine ce
vabımız aşağıda ai"z olunmuştur. 

Tapulama Kanunu tasarısının Cumhuriyet 
Senatosundaki görüşülmesi sırasında, o tarihte 
henüz Hükümette görev almamış bulunan Ada
let Bakanı, tasarının bâzı hükümlerini prensip ve 
şekil itibariyle tasvibetniediğini senatör sıfatiyle 
muhtelif vesilelerle Yüksek Mecliste ifade eyle
miştir. 

Bakanların, Hükümetin genel siyaseti çerçe
vesi içinde hareket eylemesi her şeyden evvel 
Anayasanın 105 nci maddesinin emredici hükmü 
gereğindendir. Bu bakımdan, Bakanlardan biri 
tarafından Hükümetin genel siyasetine aykırı 
olarak, bir kanunun veto edilmesi konusunda 
Cumhurbaşkanı nezdinde teşebbüste bulunul amı-
yacağı pek tabiîdir. Nitekim Adalet Bakanı da 
Tapulama Kanunu hakkında «böyle bir teşebbüs
te bulunmamıştır. 

Ancak şu hususun da belirtilmesinde zaruret 
vardır ki, Bakanların Hükümetin genel siyaseti
ne uymakla yükümlü olmaları ve genel siyasete 
aykırı münferit eylem ve işlemlerde bulunama-
malan, bir Bakanın şahsi görüş ve düşünüşe 
sahibolamıyacağmı asla ifade eylemez. Her de
mokratik müessesede olduğu gibi Bakanlar Ku
rulunda da Bakanların daima bir görüşte ittifak 
eylemeleri mümkün olmayıp, ekseriyet sağlı yan 
görüş genel siyasete esas teşkil etmekte ve ekal
liyetteki görüş ilgili Bakanların şahsi görüşü 
olarak kalmaktadır. 

Adalet Bakanının Hükümete katılmadan ön-

2. — Konya Milletvekili Kadvrcan Kaflı'nın, 
Konya'ya bir bölge fuarı açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başba
kan adına Ticaret Bakanı Fennî tslimyeli'nin 
yazıU cevabı (7/523) 

30 . 6 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilişik sorunun lütfen Başbakanlığa ulaştırıl

masına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 
Kadircan Kaflı 

Konya Milletvekili 

Başbakanlığa 
30 . 6 . 1964 

öz : Konya fuarı Hk. 
Türk tarihi boyunca fuarların iktisadi haya

tımızı canlandırmakta ve kuvvetlendirmekte 
yaptığı müsbet tesirler bilinmektedir. Kasabala
rımıza kadar bütün toplum yerlerinin belli tarih
lerde ürün ve mamul eşya fuarları hâlâ devam 
etmektedir. Belli bölgelerde açılan fuarların fay
daları da çoktur. Nitekim Cumhuriyet devrinde 
açılan ve aynı zamanda milletlerarası hüviyet 
alan izmir Fuarı pek faydalı olmaktadır. Bil
hassa Batı - Anadolu bölgesine canlılık veren bu 
fuar gibi Orta - Anadolu bölgesi için de Konya'
da bir fuar açılmasına ihtiyaç vardır. Bu ihti
yaç dikkate alınarak Konya Fuarı işi birkaç se
ne önce incelenmiş, hazırlıklar yapılmış, Devlet 
Radyosu tarafından resmen ilân edilmişti. Hattâ 
bu sene bu fuar için Devlet bütçesinden yardım 
yapılması Bütçe Komisyonunda bahis konusu ol
muştur. Fakat Hükümet fuar işini belediyeye 
yüklemiş, böylece güya işin içinden çıkmıştır 

Halbuki Konya fuarı bir şehir fuarı olmıya-
caktır. Gençlik Parkı veya gezinti yeri gibi bir 
yer de değildir. Bölge fuarı olacaktır. Bir bölge 
fuarı kurmaya Konya Belediyesinin gücü yet-
miyeceği gibi vazife ve mükellefiyeti arasında da 
değildir. Nitekim aynı malhiyette olan izmir 
Fuarı izmir Belediyesince değil, Devletçe ha
zırlanmış ve açılmıştır. Belediye sadece yardım 
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etmiştir. Bu itibarla Konya fuarının da Devlet 
tarafından kurulması ve açılması gerekir. 

Son duruma göre : 
1. Hükümet Konya'da bir bölge fuarı aç

maya kararlı mıdır? 
2. Kararlı ise bu hususta hazırlıklar ne saf

hadadır? Ne zaman gerçekleşmesi mümkün ola
caktır? 

3. Hükümet Konya fuarını 'kurmaya karar
lı değilse bu hususta ne düşünmektedir? 

4. Konya fuarının kurulması düşünülmü-
yorsa selbebi nedir? Lüzumsuz ve faydasız mı 
sanılmaktadır? 

Bu sorulara ilgili Bakanlığın lütfen acele 
ve yazılı olarak cevap vermesine emir buyurma
nızı saygı ile rica ederim. 

Kadircan Kaflı 
Konya Milletvekili 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 1 . 8 . 1964 

tçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube Remzi ve No. : 4/11688 

îç piyasalar 

Konu : Sayın Kadircan Kaflı'nm 
yazılı sorusu hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 2 . 7 . 1964 gün ve 7/523, 9143-51843 

sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Sayın Kadircan Kaflı ta

rafından ilgili Bakanlıkça cevaplandırılmak 
üzere Başbakanlığa tevcih edilen Konya fuarı 
hakkındaki yazılı sorusu cevabı ilişik olarak su
nulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Fennî Islimyeli 
Ticaret Bakanı 
Başbakan adına 

Konya Milletvekili Sayın Kadircan Kaflı'
nm Konya fuarı ile ilgili yazılı sorusu cevabı
dır : 

Bilhassa bölge ve dolayısiyle memleket kal
kınmasında büyük rol oynıyacağma inandığı
mız fuarlar ve hattâ sergiler; bugün için müs
tahsil ve imalâtçının malını teşhir ve tanıtma 
imkânını bulduğu en mütekâmil pazarlardır. 
Bu itibarla, memleket dâhilinde sergi ve fuar
larla panayırların geçmiş yıllara nazaran.daha 
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büyük bir önemle ele alınmak suretiyle modern 
bilgi ve teknik imkânlardan da faydalanarak 
daha mütekâmil hale getirilmeleri hususu üze
rinde Bakanlığımızca durulmuş ve Konya da 
dâhil bâzı valiliklerimizden birer yazı ile bu 
konuda görüşme yapılması için Bakanlığımıza 
yetkili bir heyet gönderilmesi istenilmiştir. Bu 
suretle başlıyan görüşmeler ve vilâyet idareleri 
ile belediyelerin gösterdikleri gayret ve çalış
malar sonunda Bursa ve Samsun (19 Mayıs Ka
radeniz) Millî fuarları meydana gelmiştir. 

Fuarlar, mahallî teşebbüslerle doğarlar. Ba
kanlığımızca doğrudan doğruya fuar açılma
makta, ancak lüzumlu vasat ve şartları ihtiva 
eden veya kolaylıkla ihtiva edebilecek olan yer
lerde açılması teşvik edilmekte ve mümkün ol
duğu takdirde gerekli yardım da yapılmakta
dır. Esasen mahsulât ve masnua sergi ve pana-
yırlariyle (Fuarlar dâhil) müzelerin açılması 
için 1580 sayılı Belediye . Kanununun 15 nci 
maddesinin 63 ncü fıkrasına istinaden belediye
lerce Bakanlığımızdan müsaade alınması gerek
mektedir. Konya fuarı için de Bakanlığımızın 
ikaz ve teşviki üzerine 1963 yılında Konya Va
lisinin Başkanlığında bir heyet Bakanlığımıza 
gelmiş ve fuar tesisi mevzuunda temaslarda bu
lunmuştu. Mezkûr heyetle mütaaddit defa ya
pılan görüşme ve valilikle yapılan yazışmalar 
sonunda Konya'da bir fuar açılması hususunda 
mahallen gereken hazırlıklara başlanmıştı. An
cak, bilâhara yine Bakanlığımıza gelen Konya 
heyeti fuar için ayrılan sahanın şehir dışına alı
nacağını bildirmiştir. Halen Konya Belediyesi, 
bu yeni sahanın şehir imar plânına dâhil edil
mesi için gerekli muamelenin îmar ve tskân Ba
kanlığınca yapıldığını bildirerek, fuar tesisi için 
Bakanlığımızca lüzumlu müsaadenin verilmesi 
hususunda müracaatta bulunmamıştır. 

Diğer taraftan izmir Fuarı da Devletçe de
ğil, îzmir Belediyesince meydana getirilmiştir. 

Bu umumi izahattan sonra 4 madde halinde
ki soruların cevabına geçiyoruz. 

1. Hükümetin ne Konya'da ne başka bir 
mahalde bölge fuarı açma yolunda bir kararı 
mevcut değildir. Yukarda da işaret edildiği gibi 
fuarlar mahallî belediyelerce vâki teşebbüs üze
rine Bakanlığımızca müsaade olunduğu takdir
de açılırlar. 

2. Konya'da fuar açılması hususu mahallî 
idarenin teşebbüs ve gayretine bağlı bulunmak-
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tadır. Bu konudaki çalışmaların halen ne safha
da olduğu hususunda Bakanlığımızda malûmat 
mevcut değildir. 

3. Konya fuarının tesisi hakkındaki düşün
cemiz "birinci ve ikinci maddelerde açıklanmış
tır. 

4. Konya fuarının faydalı olacağı mütalâa 
edilmekle beraber, bu husustaki muktezanın 
mahallî idarece tâyin edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fennî tslimyeli 
Ticaret Bakanı 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün, 18 
seneden beri, teftiş ve murakabesinin yapılmadı
ğı hakkındaki söylentilerin doğru olup olmadığı
na dair soru önergesi, Sanayi Bakanı Muammer 
Erten ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hü-' 
dai Orol'ın yazılı cevapları (7/533) 

özü: Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün on sekiz 
seneden beri teftişinin ya
pılmadığı hususundaki söy
lentilerin doğru olup olma
dığına dair Sanayi Bakan
lığından yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığı Eliyle 
Sanayi Bakanlığına 

Maden Tetkik ve Arama Enetitüsünün on 
sekiz seneden beri teftiş ve murakabesinin ya
pılmadığı şekilde söylenti mevcuttur. 

Bu söylentinin doğruluk derecesinin yazılı 
olarak bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Fahir Giritlioğlu 
Edirne Milletvekili 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 16 . 7 . 1964 

Müsteşarlık Yazı İşleri 
Bürosu 

Sayı: 9/185 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 7 . 1964 tarih ve 7/533/9192 - 52104 

sayılı yazıları : 
Yukarıda tarih ve sayısı kayıtlı yazılariyle 

Bakanlığımıza gönderilen Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün, 18 seneden beri teftiş ve mu
rakabesinin yapılmadığı hakkındaki söylentile-
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rin doğru olup olmadığına dair Edirne Millet
vekili Fahir Giritlioğlu'nun yazılı soru önergesi 
aidiyeti cihetiyle 16 . 7 . 1964 tarih ve 9/184 sa
yı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Muammer Erten 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 27 . 7 . 1964 

Kaynaklar Bakanlığa 
Müsteşarlık Yazı işleri 

Bürosu 
Sayı : Ol - 2810 - 64 

Konu : Edirne Milletveki
li Fahir Giritlioğlu'nun 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 7 .1964 gün ve 7/533/9192 - 52104 

sayılı Kanunlar Müdürlüğünün yazıları. 
Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 

25 . 6 . 19'64 günlü soru önergesinde, Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü'nün teftişi hakkında 
sorulan hususların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Hüdai Oral 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün Teftişi 
hakkında not 

Kuruluşu hakkındaki 2804 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesi gereğince M. T. A. Enstitüsü 
hesapları, Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığınca 
her hesap yılı başında birer yıl için tâyin edilen 
2 murakıptan mürekkep bir heyet marifetiyle 
denetlenmektelir. Murakıplar 3 ayda bir mua
melât hakkında bağlı bulundukları Bakanlıkla
ra rapor vermektedirler. Murakıplar Heyetinin 
yılda 5 defa verdikleri yıllık raporların birer su
reti de, bahis mevzuu kanunun 16 ncı maddesin
de yazılı esaslar dâhilinde «Umumi Heyete» tev
di edilmektedir. 

468 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 2804 
sayılı Kanunun «Umumi Heyet» hakkındaki 17 
ve 18 nci maddeleri ilga edilmiştir. 

Umumi Heyet 20 yıldan beri toplanmamakta 
ve bu suretle Enstitünün blânçosunun onaylan
ması ve raporların tasvibi askıda kalmakta idi 
ise de, Umumi Heyetin içtimai, blânçonım tasdi
ki ile raporların tasvibi maksadına matuf bulun-
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duğundan, Umumi Heyetin toplanmaması dola-
yısiyle adı geçen Enstitü murakabesiz kalmış de
ğildir. 

Filhakika, üç aylık raporlar her iki Bakanlı
ğın tetkikinden geçmekte ve bu suretle denetim 
fonksiyonu da yerine gelmektedir. 

Diğer taraftan Enstitü kuruluşundan beri 
'bağlı bulunduğu Bakanlıklar Müfettişleri tara
fından zaman zaman teftiş edilmekte olduğu gi
bi, Enstitü Müfettişleri de Merkez ve kamplar
daki bilûmum muamelâtı muntazaman denetle
mektedirler. 

M. T. A. Enstitüsünün 468 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra denetlenmesi de, 
yeni hükümlere tabi olarak daha sistemli bir ma
hiyet iktisapetmiştir. 

4. -T- Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Muş ili Karasu Regülâtörünün yapımına 
ne zaman haşlanıp ne zaman bitirileceğine 
dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Hüdai Oral'm, yazılı cevabı 
(7/534) 

25 . 6 . 1964 

özü : Muş ilinin Karasu Re
gülâtörünün inşaatına ne 
zaman başlanılacağına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığından yazılı soru. 

Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
Dokuz milyon liraya çıkacağı tahmin edilip 

yapılması karar altına alman Muş ilinin Kara
su Regülâtörünün inşaatına ne zaman başlana
caktır ve ne zaman ikmal edilmiş olacaktır. 
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Yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım

la rica ederim. 
Fahir Giritlioğlu. 

Edirne Milletvekili 
T. O. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 10-2879-64 

1 . 8 . 1964 
Konu : Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu'nun soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 7 . 1964 gün ve 7/534-9193-52103 

sayılı Kanunlar Müdürlüğünüz yazıları. 
Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 

*25 . 6 . 1964 günlü soru önergesinde, Muş ili
nin Karasu Regülâtörünün inşaatına ne zaman 
başlanıp ne zaman bitirileceği hakkında, sorulan 
hususların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 
Hüdai Oral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Muş ili Karasu Regülâtörünün yapımına ne za
man başlanıp ne zaman bitirileceği hususundaki 

not 
1965 yılı icraat programı tasarısına alınmış 

bulunan Muş - Karasu sulama plânlama çalış
maları, halen devam etmekte olup, 1964 yılı so
nunda ikmal edilecektir. 

1967 yılında inşaatı ikmal edilecek olan ba-
hismevzuu sulamanın tahmini keşif tutarı 
10 000 000 TL. dır. 
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