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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Full -Ti
me çalışmalarından beklenen faydaların sağla-
lanamadığma ve hastalardan alınan muayene ve 
tedavi masraflarına dair demecine Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan cevap 
verdi. 

Edirne Milletvekili Türkân Seçkin, dış mem
leketlere giden yurttaşların yabancılarla ev
lenerek o memleketler vatandaşlığına geçmeleri 
-tehlikesine ve alınması gereken tedbirlere dair 
gündem dışı demeçte bulundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Nihad Kürşad'a Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı ve . 
832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 nci mad- I 
desinin iptal edildiğine dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gilerine sunuldu. 

İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'-
nm, TCDD işletmesinde çalışan bir kısım me
murların kıdemlerinin tanınması hakkındaki 
881 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hak
kında kanun teklifini görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyon Başkanlığının, Ulaştırma Ko
misyonunda bulunan 2/621 ve 2/682 esas sayılı 
kanun tekliflerinin ve 

İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 
21 arkadaşının, Emekli Sandıklariyle Maluliyet, 
ihtiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına ta
bi işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştirilme
si hakkındaki 228 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bir maddesinin lağvı 
kurulan Geçici Komisyon Başkanlığının, 2/620 
hakkındaki kanun teklifi görüşmek üzere 
ve 2/683 esas sayılı kanun tekliflerinin komis
yonlarına havale edilmesine dair tezkereleri ile 

Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası kanun tasarısı
nın, havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 6 şar üyeden 
kurulu Bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

Tekrar açık oya sunulan : 
Ege Üniversitesinin 1964, 
Genel bütçeye dâhil dairelerin 1984, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

nün 1965, 

istanbul Üniversitesinin 1964 ve 1965, 
istanbul Teknik Üniversitesinin 1963 ve 

1964, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1965 ve 
Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 bütçe 

yılları Kesinhesap kanun tasarıları ile, 

Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1963, 
1964 ve 1965 bütçe yılları hesap işletmeleriyle 
bilânçolarına dair Sayıştay Komisyonu raporu
nun ve 

Kooperatifler kanunu tasarısının, oyların 
ayırımı sonunda, kabul olundukları bildirildi. 

Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısı ile bu
nunla ilgili kanun tekliflerinin maddeleri üze
rinde bir süre görüşüldü. 

22 . 1 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,45 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Atıf Şohoğlu 

Kâtip 
Çorum 

Abdurrahmam, 

Kâtip 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

Güler 

ISORULAR 

Yazıl sorular 
1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 

Gimada, iki yıl önce, zimmet ve suiistimal ya
pıldığı söylentilerine dair vrazılı soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1020) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına gelecek 
misafir ve vazifelilerin hareket tarzlarına iliş

kin Talimatnamenin uygulanmasına dair yazılı 
soru önergesi, Millet Meclisi Başkanlığına gön
derilmiştir. (7/1021) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ait öde
nek ve yolluklarında haczedilen para miktarına 
dair yazılı soru önergesi, Millet Meclisi Başkan
lığına gönderilmiştir. (7/1022) 
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4. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine öde
nen tedavi ve ilâç paralarına dair yazılı soru 
önergesi, Millet Meclisi Başkanlığına gönde-
rilmişir. (7/1023) 

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
İsviçreli firmalann yaptıkları yatırımlara dair 

yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1024) 

6. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya'nın merkez ve Merzifon ilçelerine bağlı 
bâzı köylerin, yol inşaatlarının bitirilmeme se
bebine dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1025) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
1. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-

türk'ün, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesinin (G) fıkrasının 
değiştirilmesine dair kânun teklifi (2/808) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğ-
lu ve 5 arkadaşının, öğretmen yetiştiren, bir 
üst dereceli yüksek öğrenim kurumuna öğrenci 
olarak devam eden öğretmenlerin, maaş ve di
ğer memuriyet haklan ile birlikte izinli sayıl-
malan hakkında kanun teklifi (2/809) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlanna) 

RAPORLAR 
3. — Türk vatandaşlanna aidolup Yugoslav 

Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş 

bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kında kanun tasansına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet Senatosu (1/904) (S. Sa
yısı : 701 e 1 nci ek) 

4. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesi
nin ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) ben
dinin değiştirilmesine vdair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından 10 ar 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) 
(S. Sayısı : 777) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN —• Başkanvekili Atıf Şohoğlu. 
KÂTİPLER : Ramazan Tekeli (Urfa), Albdurrahman Güler (Çorum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 34 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Muhterem üyelerin beyaz düğmelere 
basmalarını rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görügmelere başlıyo

ruz. 
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4. — GÖRÜŞ 

i. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve İM arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, Kıbrıs dâvasında uygulanacak millî poli
tikanın tesbit ve takibi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair önergeleri (8/26, 8/27) 

BAŞKAN — Kıbrıs konusu ile ilgili genel 
görüşme açılması hakkındaki Yüce Meclisin al
dığı karar veçhile hugün genel görüşmeye baş
lıyoruz. 

Söz, Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. 
Buyurun. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; aldığımız ha
berlere göre ve dünya hasmında, bizim basını
mızda yayılan havaya göre Kıbrıs meselesinin 
yeniden ehemmiyetli hir dönüm noktasına geldi
ği günlerde bu genel görüşmeye başlıyoruz. 

Genel görüşmenin açılışında bir temel gerçe
ğe işaret ederek söze başlamak istiyorum. Dış 
politikada kısa vadeli taktikler vardır. Dış po
litikada geçici bir çözüm yoluna ulaşmak için 
kabul edilen uzlaşma formülleri vardır. Dış poîi- j 
tikada bir tarafın kesin bir çözüm yolu olması- İ 
nı istediği ve devamlı olmasını istediği, fakat j 
karşı tarafın başka anlayışta olması yüzünden ! 
geçici kalmaya mahkûm olan çözüm yolları var
dır, bir de milletlerin ısrar ve inatla takibettik-
leri, ısrar ve inatla takibetmeleri ve asla gönül- j 
lerinden, kafalarından çıkarmamaları icabeden 
nihai hedefler, millî hedefler vardır. 

Güven Partisi bu önergeyi üç aylık, altı ay- | 
lık, sekiz aylık bir siyasi konjonktür içinde Kıb- I 
rıs dâvası nasıl ele alınmalıdır gibi bir açıdan 
getirmedi. Bu önergeyi bizim getirişimiz nihai 
millî hedefimizin ne olması gerektiği, tarihî bir 
perspektif içinde bu meseleye nasıl bakılması 
gerektiği noktasında toplanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, dün akşam Kıbrıs ko- ı 
nusu ile ilgili bâzı kitapları karıştırırken ingiliz 
tarihçisi Sir George Hill'in Kıbrıs tarihi adlı beş ı 
ciltlik kitabının hir pasajında şunu gördüm; 
Pap&dopulos adlı bir Yunanlı, - ama şimdiki I 
Cunta idaresinin Papadopulos'u değil - Papado-
pulos adlı bir tarihçi yazdığı bir kitapta; eğer l 
Türkler olmasa idi Atina'da Ortodoks kilisesi 
bugünkü ihtişamında olmıyacaktı, diyor. Sir | 

ÜLEN İŞLER 

George Hill'i nakletmiş kitaJbmdan. Atina'da Or* 
todoks Kilisesini bugünkü kudretine getirmiş 
olan kararlar Osmanlı idaresinin Lâtinlere karşı 
almış olduğu bâzı kararlardan doğmuştur diyor. 
Ve yine aynı kitapta Sen Jan şövalyelerine karşı 
kullanmak ümidi ile Kıbrıs Ada'smda tamamen 
çökmüş ve dağılmış olan Ortodoks kilisesinin 
Türkler tarafından nasıl ihya edildiği, kitaptaki 
ifadeye göre üzerine bindikleri katır kadar oku
duklarını anlamaktan âciz ve halkı soymaktan 
başka bir şey yapmıyan hasit kalmış, çökmüş bir 
kilisenin mensupları nasıl bütün imtiyazlarına, 
eski kudretine kavuşturmak için tedbirler alın
mış olduğu veya alman tedbirlerin bu sonucu 
doğurduğu uzun uzun hikâye ediliyor. Biz mese
leye işte biraz da bu tarihî açıdan ve milletimi
zin hata yapmaması için, geleceğe doğru hata 
yapmaması için, geçmişten ders alarak bakılması 
lüzumuna inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; taktik başka şey, dış 
politikada strateji başka şeydir. Çok mahir gö
rünen taktik ustaları vardır. Bu her alanda böy
le olduğu gibi; bilhassa dış politika alanında 
böyledir. Geçici taktikler, geçici zaman için ba
şarı sağlar gibi görünen taktikler inatla, ısrarla, 
imanla takibedilen bir millî stratejinin yerini 
hiçbir zaman tutmamıştır. Başarılı taktik, başa
rısız stratejinin hatalarını örtmeye hiçbir zaman 
kâfi gelmemiştir. Belli bir siyasi konjonktür 
içinde, o günkü siyasi kuvvet dengelerine göre 
ve o gün kışa vadeli bir netice almak için taki-
bedilecek olan müzakere ve uzlaşma metodu baş
ka şeydir, bu müzakereler sonuç vermezse veya 
bulunan uzlaşma formülü tatbika konduğu za
man işlemez ise veya siyasi şartlar ilerde deği
şirse, milletçe takibedilmesi icabeden millî he
def, nihai hedef başka şeydir. Kıbrıs dâvasında 
çoğu zaman memleketimizde bu kısa vadeli uz
laşma formülleri ile çok daha kısa vadeli tatbik
lerle, orta vadeli tedbirlerle, uzun vadeli millî 
hedeflerin ve dâvanın asıl dayandığı temel ger
çeklerin birbirine karıştırıldığını ve asıl gerçek
lerin çoğu zaman taktikler uğruna feda edildi
ğini ıstırapla, elemle ifade etmek istiyorum. 
Kıbrıs Rumlarının ve Yunan Hariciyesinin 
taktik ve müzakere icabı veya o andaki mil
letlerarası kuvvet dengesinin veya millî bün
yelerindeki birtakım kargaşalıkların neticesi 
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olarak kabul eder göründükleri geçici bir for
mülü bizim tarafımızdan Yunanlılar ve Rum
lar görüş değiştirdiler tarzında yorumlıyan, 
sanki nihai millî hedeflerinden vazgeçmişler 
gibi bundan birtakım sonuçlar çıkaran ifade
lere ve yorumlara sık sık bu kürsüde ve bu 
kürsü dışında şahit olmuşuzdur. Kıbrıs konu
sunun 1878 den bu yana, Osmanlı Devleti ile 
ingiltere imparatorluğu arasında akdedilen 
anlaşmadan Ibu yana takibettiği seyre bakılın
ca, Ada Rumlarının Yunanlıların ve Ortodoks 
Kilisesinin takibettiği politikada şayanı dik
kat bir ısrar, bir inat görülmektedir. Güven 
Partisi, 90 seneden beri Kıbrıs Rumlarının ta-
kibettikleri politikadaki bu inatlı, ısrarlı bir 
millî hedefe yönelmiş durum karşısında Türk 
politikasının, geriye doğru uzanabildiğimiz sü
re içinde kaba hatlariyle ve fırça darbeleri ile 
hangi ivicaçlan göstermiş olduğuna dikkati 
çekmek ve bu müzakerelerden millî bir hedef 
tesbiti zaruretine dair bir heyecan dalgasının, 
bir millî şuur dalgasının ortaya çıkması mak-
sadiyle yararlanmak istemektedir. 

Arkadaşlarım.; geçen yıl Geçitkale ve Bo
ğaziçi buhranı çıktığı günlerde hatırlıyacaksı-
nız ki, bu kürsü ve gazete sütunları karşılık
lı suçlama ve belki de rey hesabına dayanan; 
sen kabahatli idin, ben kabahatli idim, hikâye
lerine bürünmüş idi. Hangi Bakanın maçta ol
duğu veya hangi miktarda Rum askerinin ve
ya hangi sayıda makinah tüfeğin hangi baş
bakan zamanında Adaya çıktığı tartışmaları 
arasında millî hedef tartışması bir tarafa bı
rakılmış ve karşılıklı itham bulutlan ortalığı 
kapsamış idi. O günlerde Güven Partisinin suç
lu arayacak günlerde değiliz, millî hedefe yö
nelmek zarureti vardır, gözünü bize dikmiş, 
umudunu bize bağlamış 120 000 Türk ve Ana 
Vatanın güvenliği başka bir tutum içinde bu
lunmamızı gerektiriyor, diyen sesinin bir mik
tar fayda sağladığını o günün şartlan içinde 
muhalefetin ve iktidarın pek çok sorumlula-
nndan işitmiş idik. Hizmet ettiniz, dediler. 
Bugün de buraya bu mevzuu getirmemizden 
maksat, her hangi bir günahkâr aramak, her 
hangi bir suçlu aramak, yapacağımız tahlil
lerde her hangi bir devri, her hangi bir şahsı 
kötülemek değildir. Bugünkü iktidarın karşı
sında her hangi bir iç politika mülâhazası ile 
bu takriri de getirmiş değiliz. Maksadımız; 

birazdan çok iyi anlaşılacağı gibi, millî bir 
davaya hizmet etmektir. • ' 

Bunun için evvelâ sanıyorum ki, bir |«er-» 
çeğin iyice tesbitinde fayda var. Bugün Ada 
Rumlan ve Yunanlılar ENQSiS'<fcen vazgeçaalş 
midir, vaz geçmemiş midir, tartışması millî hedef 
olarak Enosis ideali Yunanlıların kafasındançü& 
mış mıdır, meselesi sanıyorum ki, pek çok kafa
yı işgal etmektedir ve birçok insanlar da, belki 
bize has âlicenaplıkla ve ağızdan çıkan sözün 
mertçe düşünceyi ifade ettiği inancı ile Yunan 
resmî makamlannın veya Başpiskoposun bâzı 
beyanlan bu yolda yanlış yorumlara da yol aç-* 
maktadır. Aslında hâdisenin böyle olup olmadı
ğını anlamak bakımından yardımcı olacak bir 
beyanı şimdi size okumak isterim : 

«Rum gazetelerine geçirilmemesi ricası ile, 
Yunan gazetelerinde ve Kıbrıs gazetelerinde neş-
redilmemesi ricası ile» : 

«Londra'da baştan başa Rumlarla meskûn 
olan bir mahallenin Ortadoks Kilisesinde son 
Commonwelth Toplantısına katılmak üzere git
tiği sırada Başpiskoposun yaptığı bir konuşma 
vardır. Bu konuşmada, dünyadaki kritik vazi
yet, Kıbrıs meselesini içinde bulunduğumuz ka
rışık çapraşık duruma sokmuştur, diyor.» * 

Yani bugünün siyasi konjonktürü içinde is
tediklerini yapamıyacak durumda olduklarını 
ifade eden ve mazeret ifade eden bir cümle söy
lüyor, arkasından hepimiz de biliyoruz ki; «Kıb
rıs için yapacağımız mücadele çetin olacaktır, 
ama neticede muvaffak ve muzaffer olacağımıza, 
eminim. Bu çetin mücadeleye başarıya ulaşın
caya kadar devam edeceğiz. Dünyada hiçbir 
kuvvet bizi bu mukaddes dâvamızda yıldıra-
maz.» 

Ve devamla; «Kıbrıs'taki Türk azınlığının 
isteklerine hiçbir zaman, ne şekilde olursa olsun, 
boyun eğmiyeceğiz.» 

Bunun yanı sıra iyimserlik ifade eden yo
rumlar da var. Fakat bu sözleri na3il anlamak 
lâzımdır, bunu nasıl anlamak * lâzım geldiğini 
kavramak için yine Makarios'un bundan 1 yıl 
kadar önce, yine Londra'da Rumca intişar eden 
bir gazeteye verdiği bir demeçte: «Ne istiklâl, 
ne taksim, değişmez hedefimiz Enosistir.» de
diğini Yüce Meclisin dikkatine bir defa daha 
ars etmerr isterim. Biliyorum ki, bn işleri çok 
bilen birçok kişiler; «Efendim, bu Enosis hikâ-. 
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yesi çok geride kaldı, sen neden bahsediyorsun, 
Enosis diye bir mevzu kaldı mı artık?» diyecek
lerdir. Bunu böyle çok demir.izdir, çok denmiş
tir, Enosis Türkiye tarihinde birçok defalar bu 
kürsülerde gömülmüştür. Birçok defa bu kür
sülerde, Enosis hikâyesi artık ebediyen tarihe 
karışmıştır, sözünü bu kulaklar işitmiştir, sizler 
işitmişsinizdir, basın sayfalarına resmî demeçler
le geçmiştir. Ama Enosisin bir tarihi vardır ve 
bu tarihi millî şuura sahip memleket evlâtları 
dikkatle incelemek mevkiindedirler. 

Rumlar ve Yunanlılar için Enosis, ne Maka-
rios'un Başpiskopos seçilmesiyle, ne ingiltere'
nin II nci Dünya Harbinden sonra Ada'yi terk 
etmesi konusunun belirmesiyle ortaya çıkmış bir 
meseledir. Daha 1880 de Rumlar ve Yunanlılar 
açıkça ve resmen Enosisten bahsetmeye, Ada'yi 
Yunanistan'a ilhaktan bahsetmeye başlamışlar
dır. Meseleyi yüz senelik, doksan senelik tarihi 
içinde incelemiş olan Batılı tarihçiler, elbette 
Ada'da bir kısım geçimi yerinde veya Ada'nın 
İngiltere'ye bağlı olmasında menfaati olan bir 
avuç insanın, dıştan Enosis deseler bile, yürek
lerinin dibinde Enosise muhalif olabilecekleri 
ihtimalinden bahsetmekte, fakat hemen arkasın
dan büyük kütlenin Yunanistan'a ilhakı dinî 
bir vecdiçinde ve değişmez bir hedef halinde 
istediklerini asla unutmamak ve bâzı beyanlara 
bakarak, bu hedefin değişebileceği zannına ka
pılmamak lâzımdır, demektedirler. 

Daha 1887 yılında, Kraliçe Viktorya'nm jü
bilesinin kutlandığı gün, Rumlar ingiltere Kra
liçesinin şerefine tertiplenen törenleri, Yunanis
tan'a ilhak nümayişi yapmak için boykot etmiş
ler ve o gün Ada'daki 600 kilisede birden aynı 
anda papazlar, Yunanistanla birleşme konusun
da konuşmalar yaparak halkı galeyana getirmiş
lerdir. O tarihlerde Türk Cemaati adına zama
nın Müftüsü, Rumların Enosis dileklerini pro
testo eden ve bunun Türk Cemaatinin imhası an
lamına geleceğini ifade eden bir yazıyı, Ada'nın 
bağlanmış olduğu Devletin hariciyesine gönder
miştir. İngiliz Hariciyesi arşivlerinde mektup 
mevcuttur. 

İngiliz Valisi, 1897 de, o günün Hariciye Na
zırına yazdığı bir mektupta; iz'an sahibi bâzı 
Kıbrıslılar, Enosisin bugünkü şartlar içinde 
gerçekleşemiyeceğini bilmektedirler. Ancak, bu 
fikir devamlı olarak yayılmaktadır, tarzında ra
por vermiştir. 

İngiliz Devletini uzunca bir süre idare etmiş 
olan eski Başbakanlardan Gladstone, Ada'yi Yu
nanistan'a ilhak etmek için yapmış olduğu vait-
ler tarihlere yazılmıştır, herkesçe bilinir. Türk
lere dostane hisler beslemiyen ve Türklere karşı 
dost olan rakibine karşı daima Yunancı ve Os
manlı aleyhtarı bir politika takibetmiş olan 
Gladstone «ölmeden önce Kıbrıs'ın Cirit'e ve ana
vatana birleştiğini görmek isterim.» diye mek
tup yazmıştır. 

1898 de Girit Yunanistan'a bağlandığı, daha 
doğrusu dört hami Devlet tarafından Girit'e bir 
Yunanlı tâyin edildiği zaman Kıbrıs Adası baş
tanbaşa çalkalanmış ve aynı hedefe biz de ulaş
mak isteriz, başımızda bir ingiliz Valisi değil, bir 
Yunanlı vali bulunmasını isteriz, diye nümayiş
ler yapılarak, daha 1898 Kasımında Atina'da, 
Girit'te elde edileni Kıbrıs'ta da elde etmek ama-
ciyle, Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak Cemiyeti ku
rulmuş ve aynı yıl bu derneğin şubeleri Kıbrıs 
Adasında açılmıştır. 1898 de okullarda kampan
ya başlamış, Limasol'da bir okul müdürü; bi
zim Kıraliçemiz yoktur, İngiliz Kıraliçesini tanı
mıyoruz, bizim Kiralımız Yunan Kiralıdır, diye 
nutuk vermiş ve açıkça Enosis istemiştir. Her 
tarafa Yunan bayrağı asılması hâdiseleri başla
mış, bu, zamanla Rumlarla meskûn yerlerde, 
Rumların kullandığı binalarda ingiliz Bayrağı 
yerine Yunan bayrağı çekilmesi, biraz da ingi
lizlerin müsamahası ile, bir âdet haline gelmiş
tir. 

Her kilise adamının aynı zamanda politikacı 
olduğu Ortadoks Kilisesi, bu ideali devamlı ola
rak yaşatmaya çalışmış ve daha 1900 yılındaki 
kayıtlardan anlaşılıyor İd, başpiskopos seçim
lerinde başlıca seçim mücadelesi sloganı veya 
kampanya mevzuu, Yunanistan'a iltihaktan ya
na olmak veya olmamak mevzuu üzerinde dön
müştür. O günden itibaren Yunanistan'a ilhak 
dâvasına hizmet etmiyen kimsenin başpisko
pos seçilmiyeceği, kilise mensupları tarafından 
bilinmiştir. 

1902 yılında Ahmet Raşit isimli uyanık bir 
Kıbrıslı Türk'ün, yine ingiliz Hariciyesi arşiv
lerinde tarihçiler tarafından bulunmuş bir mek
tubu vardır. Ahmet Raşit isimli soydaşımız; 
Müslümanların Enosisi oybirliği ile reddedecek
lerini bildirdikten sonra, Enosis, barışsever ve 
dürüst insanları vahşi hayvanların eline teslim 
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ederek onları mahvetmek demektir, ingiltere 
Ada'yi terk edecekse, hak sahibi olan Türkiye'
ye Ada iade olunmalıdır, demiştir. 

1911 de Türkler ilk protesto mitinglerini, 
Enosise karşı üçbin kişilik büyük protesto mi
tinglerini Lefkoşa'da tertiplemişler. Nihayet 
1921 de Yunanlıların da şımarık bulunduğu yıl
larda, her köyden, her bucaktan ve her mahal
leden aynı ifadelerle yazılmış binlerce mektup 
Rumlar tarafından imzalanarak, Ada'nm Yuna
nistan'a ilhakını talebediyoruz, diye umumi va
liye tevdi edilmiş ve Yunanistan'la birleşmeyi 
sağlamak üzere yeni birtakım seçimle gelen ku
ruluşlar yapılmıştır. Değerli arkadaşlarım; bu, 
bu kadar eski tarihlerden beri geliyor, yakın ta
rihini biliyoruz. Bir defa bu idealin birkaç yıl 
süre ile tam bir çöküş devresi geçirdiğini yine 
tarih kitapları kaydediyor. Millî Konsey adı 
altında Kıbrıs Rumları tarafından kurulan ve 
Ada'nm her tarafındaki Rumlar tarafından 
Ada'nm Yunanistan'a ilhak dâvasını gütmek 
üzere temsilciler seçilerek bir merkez heyeti 
marifetiyle faaliyet gösteren Millî Konsey, bir 
defasında ekseriyet bulamamış ve ondan sonra 
faaliyeti tamaman dumura uğramış ve o yıllar
da mahallî işleri görmek üzere İngilizler tarafın
dan seçilmesine müsaade edilen heyetlerde, Kıb
rıs Rumlarının temsilcileri, Enosis lehinde öner
ge verildiği zaman, kısmen bunun aleyhinde rey 
kullanmışlar ve birbirlerine düşmüşlerdir. Bu 
tarih, İzmir'e Türk ordularının girişini takibe-
den, Eylül 1922 yi talribeden günlerdir. Eylül 
1922 den sonra birkaç sene müddetle Ada'daki 
Enosis ajitasyonu tamamen durmuş, Rumlar, 
Enosise taraftar ve karşı olanlar diye birbirle
riyle mücadele eder hale gelmişler, fakat bir 
süre sonra tekrar toparlanma başlamış ve 1929 
lardan itibaren çok aktif şekilde Enosis dâvası 
takibedilmeye başlanmıştır. Enosis idealini an
cak kuvvetin durduracağını, ancak kuvvetin bu
na mâni olacağını bilmektir ki, Rumları ve Yu
nanlıları bu dâvadan vazgeçirecektir. Bunun böy
lece bilinmesinde kesin isabet vardır. 

Gelelim Türkiye'nin, bu kadar uzağa gitme
den, hepimizce az çok hatırlanan, belki ilk sene
leri hatırlanmadığı için üzerinde biraz durmak 
istediğim devrelerdeki Kıbrıs politikasının çiz
diği seyre. Bunu da çok değerli bir Türk siyasi 
tarihçisinin toplamış olduğu belgelere dayana
rak, satırbaşları halinde arz etmek isterim. 

Türlüye'de birçok vatandaşlarımızın, bâzı 
gazetelerimizin hattâ bâzı kuruluşların Kıbrıs 
dâvasından bahseder hale geldikleri ve Gladsto-
ne'un, Churchill'in vaitlerine dayanarak II nci 
Dünya Harbinde Yunanlıların ingilizlerle bera
ber savaşırken Kıbrıs Ada'sının kendilerine bağ
lanması vaadini aldıkları iddiasına dayanarak 
girişmeye başladıkları kampanya karşısında, 
Türkiye'nin tedbir almasını istiyen ufak-tefek 
sesler yükselmeye başlamıştır. Ancak, Türkiye'
nin 1949 yılında savunmakta olduğu resmî tez, 
statükonun muhafazası tezidir. Aman İngiltere 
bu müstemleke idaresi statüsünü Ada'da devam 
ettirsin ve buradan ayrılmasın... Sanki 20 nci 
yüzyılın ikinci yarısına ayak basılacağı yıllarda, 
okuma - yazma oranı halamından Balkan ülke
lerinin de ilerisinde olan bir ülkenin, burnu 
halkalı Afrika kavimleri gibi tam bir müstemle
ke hayatı yaşamalarına ilelebet imkân varmış 
gibi tarihî gidişin mutlaka müstemleke idaresi
nin son bulmasını gerektirdiği gerçeği ortaday
ken, Kıbrıs'ı bir İngiliz müstemlekesi olarak ilâ-
nihaye tutmanın mümkün olmadığı; Hindistan'ı, 
Afrika kavimlerini müstemleke olarak yaşatma
nın mümkün olmadığı meydandayken ve müs
temlekecilik tarihe karışma yolunda, çökme yo
lundayken, günün Hariciye Vekili Necmettin 
Sadak istanbul'da verdiği bir demeçte, devrin 
yarı resmî basın organında yayınlanan, statüko
nun aynen muhafazası görüşünü tekrarlamakta 
ve ingiltere'nin Kıbrıs'tan çekileceğine dair bir 
işaret şöyle dursun, bir sezinti dahi yoktur, di
yor ve böyle bir ihtimali düşünmeye mahal olma
dığı teminatını veriyordu. 

23 Ocak 1950 de rahmetli Cevdet Kerim In-
cedayı'nm meseleye parmak basarak, meseleyi 
Meclise getirmesi üzerine yine zamanın Hariciye 
Vekili : «Kıbrıs meselesi diye bir mesele yoktur. 
İngiltere Kıbrıs Ada'sini başka bir Devlete terk 
etmiyecektir. - Yani bir Kıbrıs Devletine terk 
etmesi de söz konusu değildir anlamına - Bu böy
le olunca gençlerimiz beyhude yere heyecana 
kapılıyorlar, lüzumsuz yere kendilerini yoruyor
lar.» Resmî Meclis zabıtlarına geçmiş bir söz
dür. Eğer o zaman, lüzumsuz yere yoruluyor
lar, lüzumsuz yere heyecan gösteriyorlar denilen 
kimseler biraz ilgi ve heyecan göatermeseler ve 
biraz yorulmasalardı belki de Kıbrıs dâvası ya
kaladığımız yerde dahi yakalanmıyacak ve eli-
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mizden daha süratle kayacaktı. İyi ki yorulmuş
lar, iyi ki, heyecan göstermişler. 

Bu arada, Kıbrıs meselesi diye bir mesele 
yoktur, dendiği tarihte Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kürsüsünde, Yunan Hükümeti el altın
dan Kıbrıs Rumlarını teşvik etmeye devam edi
yordu. 

Nitekim Türk Hariciye Vekilinin bu demecin
den iki ay geçmeden 16 Şubat 1951 günü Yunan 
Başbaka,nı Sofokles Venizelos; Kıbrıs'ın Yuna
nistan'a ilhak edilmesi gerektiğini resmen ifade 
etmiştir, iki ay gibi kısa bir zaman sonra. 

Ben kendi siyasi tecrübem içinde küçük Ve-
nizelos'un; eski Venizelos değil, Anadolu'da şa
mar yemiş olan Venizelos değil, ama eski Veni
zelos'un Girit'te yaptığını Kıbrıs'ta yapmak he
vesine kapılmış olan ve 1963 te Papaandreo'mm 
seçimleri kazanması üzerine Hariciye Vekili olan 
bu Venizelos'un, Makarios'a karşı olduğu ve ya
pılan görüşmelerde Atina Hükümetinin Makari-
os'u tedibetmeye kararlı olduğu intibaının edi-
nildiğine dair beyanları bu kulaklarımla dinle-
mişimdir. 

Bu Venizelos ki, 1951 de Ada'nın Yunanis
tan'a ilhakım resmen ilk defa ortaya atmış olan 
Hariciye Nazırıdır. O Papaandreo Hükümeti 
ki, seçim kampanyası boyunca bütün seçim kam
panyasını Yunanistan'ın Kıbrıs'ı alması Enosis 
dâvası üzerine bina ederek Karamanlis'in par
tisini yenmiştir. O Papaandreo Hükümeti ki, 
çoğunluğu sağlamak için on sandalyesi eksik 
kaldığı zaman bir siyasi müzayedeye girişerek, 
Kıbrıs dâvasında daha ileri iddialar ortaya ata
rak, seçimi yenilemeye karar vermiş ve Kıbrıs 
dâvasının uyandırdığı heyecandan da istifade 
ederek mutlak ekseriyeti birkaç ay sonra yeni
lettiği seçimlerde sağlamıştır. Kıbrıs dâvasında 
mutlaka bir çıban başı ortaya çıkaracağı İsviçre 
gazetelerinde yazılmıştır, Fransız gazetelerinde 
yazılmıştır, işte bu Hükümetin Hariciye Vekili 
olan Venizelos'un Makarios'a karşı hisler besle
diği ve asla Yunanistan'ın Makarios'u destekle-
miyeceği, bir Kıbrıs buhranı yaratmaya taraf
tar olmadığı, Türk dostluğuna çok önem verdiği 
iddialarını dinlemiş ve burada hatırlayan arka
daşlarım vardır, mukabilinde de gazete kupür
leri, vesikalar ve kampanyanın, Yunan seçim 
kampanyasının dayandığı esasa dair birtakım 
belgeler koyarak pek yakında Kıbrıs'ta bir ha

reketi endişeyle beklemek gerekir, hazırlık yap
mak gerekir, iddiasını ortaya atmışızdır. 

Değerli arkadaşlarım; çok zaman geçmeden 
do Makarios'un muhtırası ve arkasından kanlı 
Noel hâdiseleri gelmiştir. 

O halde; Kıbrıs meselesi diye bir şey yoktur, 
resmen Yunanistan'a ilhala iddiaları iki ay fa
sıla ile karşılıklı iki meclisin parlâmentolarında 
konuşulurken, Hürriyet Gazetesinin Başyazarı 
o günün Dışişleri Bakanına hitaben; «Lütfen 
Türk - Yunan münasebetlerini ele alınız, lüt
fen bu hale bir çare bulunuz, ya bu münasebet
leri tanzim ediniz, yahut da dost kılığmdaki bu 
dost olmıyan insanlara hadlerini bildiriniz» tar
zında ikazlarını yapmaya başlamıştır. 

Aradan zaman geçmiş, iktidar değişmiştir bu 
arada ve Sof ekleş Venizelos'un Adanın Yuna
nistan'a ilhakından bahsetmesinden kısa zaman 
sonra, bu defa kısa zaman sonra yeni iktidarın 
Dışişleri Bakanı, 1950 iktidar değişikliğinden 
sonra; «Şarki Akdeniz statüsünde her hangi bir 
tebeddülat bahis mevzuu olduğunu veya olabi
leceğini zannetmiyorum. Dostluğumuzu bozma 
gayretleri her iki devletin basında bulunan in
sanların iyi görüşleri ve niyetleriyle hiçbir tesir 
yapamıyacaktır» tarzında çok iyimser bir be
yanda, Dışişleri Bakanlığı bütçesi vesilesiyle bu
lunmuştur. 

Yine merhum Köprülü'nün 20 Nisan 1951 de 
Hürriyete verdiği bir demeç vardır; «Ada'nın 
bugünkü statüsünün değişmesi için - yani müs
temleke statüsünün değişmesi için - hiçbir se
bep görmemekteyiz, ama bir değişiklik olursa, 
coğrafi önemi, soydaşlarımızın bulunması ve 
tarihi bağlarımız sebebiyle bu mesele bizi çok 
yakından ilgilendirir.» Sene 1951; bu mesele 
bizi çok yakından ilgilendirir; güvenliğimiz ba
kımından, soydaşlarımız bakımından, nihayet ta
rihi bağlarımız bakımından beyanı Türk harici
yesinin ağzından resmen sâdır olmaktadır, fakat 
1952 de Yunanlılar büyük bir dostluk kampan
yası gayreti içindedir. 

Bir yıl zarfında Yunan Dışişleri Bakanı Ocak 
1952 de Ankara'ya, Türk Başbakanı ve Dışiş
leri Bakanı dört ay sonra Nisan'da Atina'ya gi
derler. Haziran'da Yunan Kıral ve Kraliçesi 
Ankara'ya gelir, Kasım'da Türk Cumhurbaş
kanı Atina'ya karşılıklı ziyaret yapar ve karşı
lıklı coşkun dostluk tezahürleri arasında Yunan-
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lılar Kıbrıs'ta el altından çalışmalarına devam 
ederler. 

Türkiye'ye yaptığı ziyaretten döner dönmez 
birkaç gün sonra Yunan Kiralı Atina'da kuru
lan «Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak Cemiyeti» nin 
fahrî başkanlığını merasimle kabul eder. 

10 Ağustos 1953; Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda, ilk defa Yunan Başdelegesi Firu 
Kıbrıs konusunu ele alır ve Ada halkının mu
azzam çoğunluğunun Yunanistan'la birleşme le
hinde olduğunu, Kıbrıs'ın tarihen Yunanistan'a 
bağlı bulunduğunu tarihi tamamen tahribede-
rek, çünkü Kıbrıs tarihte bir tek gün bile Yuna
nistan'a bağlı olmamıştır, tarihen Yunanistan'a 
bağlı olduğunu ileri sürer, fakat Türk delegas
yonu bu nutuk karşısında tek kelime ile cevap 
vermez. 

1954 te Türk kamuoyunda ilgi artmaya ve 
kaynamaya başlıyor. Ege adalarından, Kıb-
nstan, Batı - Trakya'dan gelen haberler bü
tün Türk basının, bilhassa Kıbrıs meselesinde 
ikaz ve uyarmalar yaparak büyük hizmet yap
tığına inandığım rahmetli Simavi'nin gazete
sinde büyük ölçüde yankı buluyor ve basında 
artan bu ilgiye rağmen resmî makamlarda, 
statükoya taraftarız, edebiyatı ısrarla devam 
ediyor. 

Hürriyet Gazetesinin Atina muhabirinin ga
zetesine 13 Mart 1954 te gönderdiği bir telgraf 
haberinde şunlar yazılı : 

«Büyük ve hayati bir dâvaya karşı bizim 
gösterdiğimiz alâkanın Yunanlılarınkine kıya-
sen maalesef pek cılız ve kifayetsiz olduğunu 
hatırlatmak isterim. 13 Mart 1954» 

1954 ün 23 Martında, bundan on gün son
ra Yunan Başvekili Papagos bir bomba gibi 
patlayan şu haberi veriyor : 

«Yunanistan Kıbrıs'ın Yunanistan'a aidol-
duğu konusundaki dileğini, Kıbrıslıların ken
di kaderlerini tâyin etme arzusunu Birleşmiş 
Milletlerin Eylül Toplantısına götürmeye karar 
vermiştir.» 

Bunu takibeden hafta içinde, yani 1 Ni
sanda, 23 Martta bu söyleniyor; «Birleşmiş 
Milletlere götürüyoruz» deniyor, 1 Nisanda 
Abdurrahman Boyacıgil'in Meclisteki sorusuna 
cevaben Türk Dışişleri Bakanı şu cevabı ve
riyor : 

«Dost ve müttefik Yunanistan'ın' Devlet 
adamlariyle yapılan görüşmelerde Kıbrıs üze

rinde her hangi bir muhabere ve müzakere ce
reyan etmiş değildir. Yunanlılarla devamlı 
konuşma halindeyiz.» 

Yunanistan meseleyi Birleşmiş Milletlere 
götüreceğini açıkça ilân edecek noktaya ka
dar gelmiştir, ama Yunanlılarla bu konuda tek 
muhabere ve hattâ şifahi muhabere cereyan et
mediği Meclis kürsüsünden bir hafta sonra ifa
de ediliyor. 

Bunun sebebi; Türkiye'nin Kıbrıs meselesi 
diye bir mesele mevcudolmadığı mütalâasında 
bulunması ve Kıbrıs halen İngiltere'ye aidoldu-
ğuna göre, bu Ada hakkında bir konuşma 
yapmak lüzumunu duymamasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, tarihî akış içinde, 
1880 den beri devam eden akış içinde mesele
nin nasıl ortaya çıkacağını behemehal ^estir
mek icabederdi kanaatindeyim. Arz ettiğim 
gibi bunu muhasebe maksadiyle yapmıyorum, 
şahıs ve devir muhasebesi maksadiyle yapmıyo
rum; hataların tevali ettiğini ortaya koyarak, 
millî bir muhasebe yapmamızı sağlamak için 
yapıyorum ve bu millî muhasebe sonunda bir 
millî hedefe inatla, ısrarla, Makarios'un ina
dından ve ısrarından kat kat üstün bir azimle 
yönelmenin zaruretini, devamlı ve millî poli
tikanın zaruretini arz etmek için yapıyorum. 

1954 senesinde vaziyet bu durumda iken ve 
Rumlar işi Birleşmiş Milletlere kadar götürme 
kararını verip Türkiye, «Ada bir müstemleke 
olarak kalabilir.» tezini savunurken naçiz arka
daşınız İngiltere'de bulunuyordu tesadüfen, 
mensubolduğum üniversite tarafından bir sü
re inceleme yapmak üzere Oxforda gönderilmiş 
idim, oradan, Türkiye'de arkadaşlarımın ya
yınladığı bir dergiye ingiliz basınında gördüğüm 
yazıların verdiği heyecanla, «Kıbrıs mesele
sinde görüşümüzü duyurmalıyız» diye bir yazı 
yazdığımı hatırlıyorum. Bu yazıyı aradım ve 
buldum. Sene 1954. Bunu o zaman ne düşün
düğümü arz etmek için söylemiyorum, ama me
selelerin nasıl tarihi açıdan bakıldığı vakit bir 
seyir takibettigine ışık tutmak ümidi ile arz 
edeceğim. 

O tarihte Avam Kamarasında ve ingiliz 
basınında, Kıbrıs'ın ilânihaye bir müstemleke 
halinde kalamıyaoağı kanaati yavaş yavaş ifa
de edilmeye başlanmış idi ve 31 Mart 1954 ta
rihli Menohester Guardian Gazetesinde çıkan 
bir yazı, «istanbul merkez olmak üzere» ya-
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zımdan bu cümleyi aynen okuyorum; «İstan
bul merkez olmak üzere ©ski Bizans İmpara
torluğunu yeniden kurmaya matuf Megalo -
idea hülyası Kıbrıs dâvasının temelinde yatar» 
diyordu. 

Bu arada istanbul'un fethinin beşyüzüncü 
yıldönümü geçmişti; İstanbul'un fethinin beş
yüzüncü yıldönümünü bizim nasıl karşıladığı-
<mız bilinir, Yunanlılar ise bu münasebetle bir
çok kitaplar yayınlamışlar ve Türk Mezalimin
den bahsederek, istanbul üzerinde manevi ve 
tarihi hak iddia etme mânasına gelebilecek 
birtakım kitapları yabancı dillerde yaymışlar 
idi; makalemde bunlardan birisine, İstanbul'
un alınmasının beşyüzüncü yıldönümü adiyle 
Yunanlıların yayınladığı bir kitaba atıf yap
tıktan sonra, başka bir ingiliz dargisinde çık
mış olan bir yazıdan bahsediyorum ve bu Me
galo - idea ham hayalinin Büyük Bizans'ı kur
ma hayalinin istiklâl Harbinde parça parça 
olarak unutulduğu ifadesini, unutulması, gö
mülmesi gerektiğini ifadesini ortaya koyduk
tan sonra Kıbrıs hakkında; «Kıbrıs hakkında 
uzun vadeli düşünmüş olsaydık, bir millî he
def takibetseydik bugün Kıbrıs'ta Türk soy
daşlarımızın, Türk dili ve kültürü azınlıkta 
olmazdı.» diye devam ederek Menchester Gar-
dian'ın bir ingiliz yıllığından aldığı ista
tistiğe dayanarak Adadaki nüfusun o günkü 
durumuna ve daha evvelki durumlarına dair 
rakamlar veriyorum ve «Türk çoğunluğundan 
Türk azınlığına doğru git gide nisbetin de
ğişmesine doğru bir seyir vardır, buna dik
kat etmek lâzımdır» dedikten sonra uzun va
deli olarak, «Bugünkü şartlar içinde İngilte
re'nin Kıbrıs'ı hemen ve kendiliğinden Yu
nanistan'a ve Türkiye 'ye devretmesi beklene
mez. Fakat günün birinde dış ve içefkârın bas
kısı karşısında ingiliz Hükümeti Kıbrıs'a da
ha fazla muhtariyet vermeye mecbur olabilir. 
Zaten Yunanlıların bugünkü resmî tezi de bu
dur. Sudan halkına, Burma halkına kendi 
mukadderatlarını tâyin hakkı verilirken Af
rika'nın en geri bölgelerindeki zencilere bile 
muhtariyet vadedilirken Kıbrıs halkına müs
temleke statüsü tatbik edilebilir mi? Papagos 
açıkça muhtariyeti müteakip üç veya dört se
ne içinde bir pilebisit yapılmasını ve Yunan
istan'la birleşme hususunun Kıbrıslıların ira
delerine terkini istemiştir.» 

Bunlardan bahsettikten sonra, «Ne elimizi 
kolumuzu kavuşturup statükonun ilânihaye 
devamını beklemek, ne de Kıbrıs'ın tümü bi
zimdir, mitingleri yapmakla dâvanın halledi-
lemiyeceğini, Kıbrıs Türklerinin, coğrafi dağı
lışı, muhtelif bölgelere göre Türk ve Rum 
halklarının karşılıklı nislbetleri, iktisadi du
rumları iyice incelenmelidir. Tarih, coğrafya 
ve askeri emniyetimiz bakımından Kıbrıs'ın 
Türkiye ile olan bağlılığı duyurulmalıdır. Muh
tar bir Kıbrıs'ın günün birinde komünist bir 
idare altına girmesinin Doğu Akdeniz savun
ması bakımından yaratabileceği muvazenesiz
lik hesaba katılmalıdır. Kıbrıs'ın el veya sa
dece statü değiştirmesinin doğurabileceği çe
tin iktisadi ve idari meseleler tahlile tabi tu
tulmalıdır. Kıbrıs ̂ daki Türklerin ve anava
tanımızın menfaatlerine en uygun olan ve İn
giltere'nin de Yunan taleplerine karşı ileri 
sürmekten memnunluk duyacağı makul bir hal 
şekli üzerinde düşünülmelidir. Nihayet bu
günkü şartlar içinde Türkiye'nin belli bir Kıb
rıs politikasına sahibolduğunun yalnız ingil
tere Hükümetince değil, dünya umumi efkâ-
rınca da bilinmesine çalışılmalıdır.» 

Yazı böyle bitmekte idi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; size yine Mec
lis zabıtlarına geçmiş resmî bir belge okuyaca
ğım ve bu belge - ki, okunuşunda benim de 
Mecliste hazır bulunduğum bir belgedir bu -
Kıbrıs'ın taksimi fikrini, ihtilâfın patlak ver
diği hararetli hale geldiği bir devirde Yunan
lıların da kabul etmiş olduğunu gösteren bir 
belgedir. 

Bugün taksim uzak bir hedef gibi görün
mektedir. Biramdan tahlilini yapacağım, ama ilk 
defa taksim tezinin Türkiye tarafından telâffuz 
edilmeden evvel «Geliniz bu Adayı Yunanistan'
la Türkiye arasında taksim edelim» diye Yunan
lılar tarafından ortaya atılmış olduğu Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan 16 Ha
ziran 1958 tarihli önergede yazılıdır. 16 Haziran 
1958 tarihli önerge, o günkü iktidar grupunun 
Başkanı ve iki grup başkanyardımcısı tarafın
dan imzalanmıştır ve Meclisten ittifakla bir 
millî politika tesbiti için karar alınmasına mün
cer olmuştur, çeşitli safhalardan geçtikten ®on-
ra mesele... 

— 388 — 
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Bütün dünya parlâmentolarına T.B.M.M. 
Başkanı tarafından T.B.M.M. nin topyekûn ka
bul ettiği, ki usulî bakımdan bir - iki itiraz ol
muş idi karara, fakat muhtevası bakımından 
itiraz yoktur, demişti Reis. Sayın Bölükbaşı'nm 
muhalefeti olduğunu hatırlıyorum. Sayın Bölük-
başı'nın ve ismini şu anda hatırlıyamadığım bir 
arkadaşımızın daha rey vermemiş oldukları bu 
kararın, ki Reis öyle ifade etmiş; zabıtlarda 
gördüğüm budur; usulî bakımdan yapılan bir 
itiraz diye takdim etmiştir. Sayın Bölükbaşı 
çok daha iyi açıklıyacak mevkidedirler. 

Türkiye; Kıbrıs meselesi Yunanistan tarafın
dan ortaya çıkarıldığından beri, kendi hayati 
menfaatlerini ve Kıbrıs'taki 120 000 Türkün ha
yat ve bekâsını bu kadar yakından alâkadar 
eden bu meselede, herkesçe malûm olduğu gibi 
son derece ağırbaşlı, mutedil ve uzlaşıcı bir si
yaset takibetmiş ve sırf anlaşma zemini teşkil 
edeceği kanaati ile ilk defa" Yunanlılar tarafın
dan ortaya atılmış olan taksim fikrini büyük bir 
fedakârlıkla kabul etmiştir. Yani Ada'nın tü
mü bizimdir tezinden, Ada'nın taksimine razıyız 
tezine geliş kararıdır ve resmen dünya parlâ
mentolarına bildirilirken bu tezi Yunanlılar or
taya atmıştı diyoruz. Eğer Türkiye'nin uzan va
deli bir millî politikası olsa idi, eğer çoğu, yüzde 
80 nüfusu Ruım olan, yüzde 20 si civarında Türk 
bulunan bir adanın tümünü, 20 nci yüzyılın bu 
devresinde, bu yıllarında istemenin güçlüğü 
karşısında Ada'da bizim cemaatimizi tam olarak 
emniyete kavuşturacak, Ada'da bir sekeri mev
cudiyetimizi istediğimiz ölçüde kurmayı müm
kün kılacak bir taksim fikrini başından düşü
nebilmeydik, realist bir görüşle ortaya çıkalım, 
dünyaya kabul ettirebileceğimiz bir görüşle çı
kalım diye birçok insanların haykırdığı günler
de bu tezi kabul etmiş olsaydık, Yunanlılar 
«Taksim» dediği zaman bu taksimi gerçekleştir
mek imkânına sajhibolabilirdik. Ama taksim te
zini evvelâ ret, ondan sonra hâdiseler ve fülî 
durum çok değiştikten sonra taksim tezini orta
ya sürdüğümüzde Yunanlıların mukavemeti ile 
karşılaşma ve nihayet uzun ve çetin müzakere
lerden sonra Londra, Zürich ve Lefkoşa anlaş
maları... 

Değerli arkadaşlarım, Londra, Zürich ve Lef
koşa anlaşmaları Ada'ya yeniden Türk askerinin 
ayak basması bakımından, Türk Bayrağının res

men Ada'ya tekrar girmesi bakımından ve niha
yet coğrafî bir taksim esasına dayanan, - fede
ratif bir sistem olmamakla beraber - «Commu-
nautaire» bir rejimi getirmesi yani cemaatlere, 
anayasa yetkilerinin kullanılması bakımından 
ahali esasına dayanan bir federatif sistemi bir 
nevi getirmiş olması bakımından şüphesiz 1878 
statüsüne veya ondan evvel Yunanlıların tale-
betmiş olduğu formüllere göre ileri bir adım
dır. Ancak «Yeterli bir adım mıydı?» Bunun 
muhasebesini tarih yapacaktır. 

Şimdi bu hal şeklini iki taraf da basamak 
olarak düşünmüşlerdir, düşünmeli idik biz de 
daha doğrusu. Yunanlılar bunu basamak olarak 
düşünmüşlerdir. Makarios; «Bu, zaruretler kar
şısında kabuil edilmiş bir formüldür, değişmez 
hedefimiz...» - yani geçen sene söylediği, bu se
ne söylediği değişmez hedefimiz formülünü kul
lanarak - «Değişmez hedefimizden vazgeçmiyo
ruz» demiştir ve klişe huzurunda yapmış olduğu 
yemini hatırlatarak; «Dinî yeminimden rücu et
miş değilim ve rücu etmiyeceğim» demiştir ar
kadaşlar. - Ada'ya ayak bastıktan sonra, Lon
dra'dan sonra. - Ama onların Enosis fikrinden 
vazgeçmemesine ve hepimiz şahidolduğumuz gi
bi, tekrar tekrar 1958 den 1968 e, 1969 a kadar 
10 sene zarfında her fırsatta Enosis fikrini tek
rar tekrar ortaya sürmelerine, ısıtmalarına rağ
men, Türkiye bu anlaşmanın kendisine verdiği 
imkânları muhtemel müstakbel bir taksimin fiilî 
hazırlıklarını yapmak için yeteri kadar kullan
mış mıdır? Ada'da Türk Cemaatinin belli coğ
rafi alanlara doğru kaydırılması, her alanda 
fiilî kuvvet durumu ihdas edilmesi ve günün 
birinde Ada'nın o günkü işlemesini istediğimiz 
£fatüsü, işlomesi için çalıştığımız statüsü, Lef
koşa anlaşmaları yürütülmez ise Rumlar tara
fından, bunun yerine fiilî durum olarak bir baş
ka durum konmak gerekirse, bunun taksim ol
masını sağlıyacak hazırlıklar yapılmalı idi. Bu 
mevzuda sanırım ki, Türk Hariciyesinin, her za
man başları değil ama uzmanları bir hayli uya
nık bir şuur da göstermişlerdir. Bunun şahsan 
şahidiyim. 

ilk defa huzurunuzda açıklıyacağım bir hu
sus vardır; 1963 noel hâdiselerinden hayli önce 
Makarios'un Lefkoşa anlaşmalarını değiştirmek 
için ilk defa muhtıra vermesinden hayli önce, 
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şahsi karihamdan çıkararak doğil, ama sonra
dan Atina Büyükelçiliği yapmış olan, Kıbrıs 
masasını idare etmiş olan son derece vatanper
ver, bilgili, milliyetçi bir hariciyeci arkadaşımı
zın yaptığı uyarma üzerine; Millî Güvenlik Ku
rulunda Kıbrıs politikasının tasbiti, milletler
arası siyasi alanda ve askerî alanda gerekli her 
türlü hazırlıkların yapılması, bir Kıbrıs buh
ranının yaklaşmakta olduğu, Rumların silâhlan
dığı, hazırlıklar yaptığı, buna karşı çok önceden 
tedbirli olmamız gerektiği yolunda resmî bir 
yasım Devlet arşivlerinde mevcuttur. Ne çare 
ki, Türkiye'yi 1963 noel hâdiseleri askerî ba
kımdan yeteri kadar hazırlıklı bulmadı. Yine 
hâdiseler hakkında objektif tahliller yapmış olan 
kimselerin ortaya koyduğu gerçek vardır. Git
mişler, gelmişler, «çıkarma, çıkarma, çıkarma» 
rivayetlerinin çalkailandığı, iddialarının ortaya 
atıldığı günlerde, bir ayakları Kıbrıs 
Adasında bir ayakları Atina'da, bir ayak
ları Ankara'da olan muhabirler meseleyi incele
mişlerdir. Bunlardan Kıbrıs hakkında sonradan 
'kitap yazmış olan ve uzun yıllar Kıbrıs'ta gaze
tecilik yapmış olan bir ingiliz gazetecisi Türki
ye'ye geldiği vakit, Türkiye'nin Ada'ya bir çı
karma yapmak için hazırlıik derecesinin ne ka
dar az olduğu karşısında hayrete düştüğünü ki
tabında gizlememiştir. Ada'dan bakıldığı zaman 
görünen manzaranın Ankara'dan bakıldığı za
man görülmediği ve bu mevzuda yeteri kadar 
Türkiye'nin gerilmiş ve hazırlanmış olmadığı
nı ifade etmiştir. Bunları da bir mesele yap
mak için arz etmiyorum. Ama millî ve uzun va
deli bir politikanın bugün ne kadar zaruri oldu
ğunu ifade etmek için arz ediyorum. Geriye bak
mam sadece ileriye doğru tedbirler tavsiye et
mek içindir, bugün tekrar birtakım avunmalara 
kapılmamak içindir. Bugün tekrar tebessümler
le karşı tarafın millî hedefinden vazgeçmiyece-
ğini iyice içimize sindirmemiz ve millî hedefimi
zi açıkça tesbii etmemiz için bunları arz ediyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda tartışılan for
müller; şüphesiz biz de biliyoruz ki ne Enosis-
tir, ne taksimdir. Şu anda ne bizim Hariciyemi
zin ağzından resmen taksim sözünün çıkmasını 
bekliyorum, ne de Yunan hariciyesinin veya 
Makarios'un ağzından şu anda resmen Enosis 
talebini çıkarma ihtiyatsızlığını göstereceğini 
bekliyorum. Böyle bir ihtimal yoktur. Ancak, 

acaba düşünülen diğer formüllerin ardında kar
şı taraf 90 seneden beri ısrarla takibettiği hede
finden vazgeçecek midir? Bunun tahlilini elim
den geldiği kadar yapmaya çalışacağım. 

Federasyon formülü üzerinde duruluyor. Hoş 
birazdan arz edeceğim bir belgede, Atina'da bun
dan kısa bir zaman evvel, son 9 Ocak günü yap
mış olduğu bir konuşmada, bir basın toplantı
sında Makarios'un; «ne federasyon, ne taksim» 
dediğini, federatif bir formülü asla kabul etme
diğini ifade eden sözlerine dikkati çekeceğim. 
Ancak bunları da kesin bir beyan olarak kabul 
etmemek gerektiğini arz edeceğim. Ne var ki, 
federasyon formülü üzerinde alman mesafe ne 
olursa olsun, federatif ve bağımsız Kıbrıs bir çö
züm yolu olarak kabul edilirse, bunun tarihî açı
dan bakıldığında sonucu ne olabilir? Bunun tah
lilini yapmakta fayda vardır. Kıbrıs'ta bir millet 
var mıdır arkadaşlar? Amerika bir federatif 
devlettir. Doğru. İsviçre bir federatif devlettir, 
doğru. Birçok federatif devletler vardır yeryü
zünde. Ama bir isviçre milleti vardır. İtalyanca 
konuşanına gittiğiniz zaman «ben îtalyanım» 
demez, «isviçreliyim» der. Almanca konuşanına 
gittiğiniz zaman Zürich'teki isviçreli «ben Al
ınanım» demez, «ben isviçreliyim» der ve Ce
nevre'deki isviçreli «ben Fransızım» demez, 
'(ben isviçreliyim» der. Bayrak olarak evine as
tığı bayrak, italyan, Alman, Fransız bayrağı de
ğildir. Evine astığı bayrak isviçre bayrağıdır. 
O bir Fransız milliyetçisi değildir, o bir isviçre 
milliyetçisidir. O bir Alınan milliyetçisi değildir, 
o bir isviçre milliyetçisidir. O kadar ki, Hitler 
Almanya'sının saldırı ihtimaline karşı hazırlık 
yapan ve Nazilere karşı küçücük çaplarına rağ
men mücadeleye hazırlanan Alman isviçrelile
riydi, isviçre milleti idi, ikinci Dünya Harbin
de. Orada bir isviçre milliyetçiliği vardır. 

Kıbrıs'ta bir Kıbrıs milleti var mıdır? Bunun 
cevabı, kesin olarak «hayır» dır. Realist olalım, 
«hayır» dır. Bunu yalnız ben söylemiyorum, bu
nu bizzat Makarios bir demecinde, ki, Türk ha
riciyesinin Kıbrıs'la ilgili Türk görüşünü yay
mak için yayınlamış olduğu bir propaganda bro
şüründe tarihi ve yeri zikredilerek, Makarios'un 
bu cümlesi aynen nakledilmiştir. Makarios bun
dan birkaç yıl evvel verdiği bir demeçte şunu 
söylemiştir : «Bir Kıbrıs milleti yaratmayı asla 
düşünmedim. Kıbrıs Rumlarını Elen milletine 
dâhil sayıyoruz.» Makarios, Devletin reisi «Elen 
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milfletinin parçasıdır bu» diyor. Orada iki mil
letin devamı vardır, orada iki milletin uzantısı 
vardır. Cumhuriyet Bayramını kutlayan ve Kra
lın cülusunu kutlayan, 30 Ağustos zaferini kut
layan ve Yunanistan'ın bağımsızlığa kavuşması 
gününü kutlayan, resmî binalarına Türk Bay
rağı ve Yunan Bayrağı asan, kalbleri bizimle 
beraber çarpan, Epir'de zelzele olduğu zaman 
göz yaşı döken, Antalya'da sel felâketi olduğu 
zaman, Anamur'a sel gittiği zaman göz yaşı dö
ken, Türk Milletinin devamı ve Yunan milleti
nin devamı olarak kendini hisseden iki milletin 
uzantısı vardır. 

Federatif formül, millî bütünlük olduğu za
man işler. Federasyon, tarihî şartlar, kültür şart
ları, millî şartlar, hissi şartlar müsait ise; ayrı 
dil konuşan, ayrı ırktan olan birtakım kavim
leri 'aynı millî ülküler etrafında toplamak gibi 
bir hiamet görebilir. Bunun misali görülmüştür 
Belçdlkada. Ama Belçikamn çektiği sıkıntılara 
bakınız. Yüz senelik Belçika, Valonilar ve Fla
manlar kavgası ile bugün oallkalanmıakta, fcuna 
rağmen millî bir ülkünün doğaibiîieceği hallerde, 
tarihî şartlar emrettiği zaman böyle bir formül 
yüfür. B3,zı hallerde ise federatif bir formüle 
geçtiniz mi ve cemaatlere federatif bir rlev^cıtin 
gerektirdiği yetkileri verdiniz mi, bu formül 
santrfüj bir kuvvet gibi cemaaltleri biraz daha 
birbirinden uzaklaştırmak ve esasen bir olmı-
yan, esasen lebim tuıtmryan iki varlığı, iki ayrı 
üniteyi birbirinden santrfüj bir kuvvetin tesiri 
ile biraz daha uzaklaştırmak gibi bir tarihî te
siri zamanla icra edebilir. Meseleye lütfen kısa 
vadeli, şimdi Gromlfco böyle söyledi, falan zat 
böyle dedi, Makarios'un falan demeci veya Pa-
pagos'un falan demeci açısının ötesinde, yüz se
nelik geriden, yüz senelik ileriye doğru gözleri
mizi çevirerek baktığımız takdirde f ederasj'on 
formülünün güçlükleri meydana çıkar. 

Bunu söylerken fedaratif bir formülü bugün 
Türkiye, bugünün şartları içinde müzakere şekli 
olarak, uzlaşma formülü olarak reddetsin deme
diğimizi açıklamak isterim. Biraz evvel konuş
mamın başında, taktik başka şey, strateji baş
ka şeydir dedim. Geçici uzlaşana formülü başka 
şey, elli sene sonrasını düşünerek tesbit edilen 
nihai millî hedef başka şeydir dedim. Konulma
mın başında, devam etmesi arzusu ile bulunacak 
olan, ama devamı etmezse devam etmediği tak
dirde ne yapacağız diye ötesini düşünmek zo

runda olduğumuz formüller başka şeydir, işte 
o ötesi başka şeydir diye konuşmaya başladım. 

Sevgili arkadaşlarım, Güven Partisi havada, 
mesnetisiz, delilsiz bir taksim tezi ortaya atmı
yor. Güven Partisi, bugün şu anda, Türk Hari
ciyesi taksimi elde etmek imkânına sahiptir gibi, 
«Hemen taksimi isteyin alırsınız» tezini de orta
ya atmıyor. Ama Yunanlıların Enosis idealimin 
devamlılığını hesaba katarak ve federatif for
mülü de Rumların ve Yunanlıların kaç sene son
ra olursa olsun, değismiyen Yunanistan'a ilhak 
idealleri için bastamak yapacaklarında şüpheye 
düşmiyerek, gaflete gelmiyerek, federasyon for
mülüne bugün raızı olsak da yarını hazırlamak 
gerektiğini ifade etmek için arz ediyorum. Bu 
mesele ilâ nihaye müstemleke olarak devam et
mez dediğimiz gibi 1954 te, şimdide bu kürsü
de söylüyoruz ki, burada bir Kıbrıs milleti doğ
mayacaktır. Bir Kıbrıs vatanperverliği doğmrya-
caktır. Yunan bayrağını yabancı bayrağı, Türk 
bayrağını yabancı bayrağı gibi görüp, Kıbrıs 

| bayrağını millî bayrağı gibi gören bir Kıbrıs 
| milliyetçiliği!. şuurunu, kâğıt üstünde yapılan an-
i laşmalar doğurmaya muvaffak olmıyacaktır, 
j tarihî gerçek meydandadır. Hele son on yılın, 

Lefkoşa anlaşmalarından, Zürih'ten ve Londra'
dan bu yana geçmiş olan on - onbir yılın cema-

! afiler arasına kaltmış olduğu, getirmiş olduğu 
i hissî uzaklık, karşılıklı kuşkular, hattâ düşman

lıklar, silinmesi güç düşmanlıklar o hale gelmiş
tir ki, hangi formül bulunursa bulunsun, bu for
mülün ardında Rumların kendi millî hedeflerine 
ulaşmak için çabalarını el altımdan devam et-

I tireceklerini mutlaka bilmemiz ve onların tebes
sümle, «Enosiis'ten vazgeçtik» decmelerine biraz 

\ daha dikkatle bakarak, ardını görerek bir teş
his koymamız lâzımdır. 

I Yunanlılar için Enosis meselesi, bir defa da
ha arz eisyıimı ki, politika ile içice olan Orto
doks kilisesinin devamlı olarak kiliselerde, en 
körpe yamndan itibaren telkin ettiği bir fikir
dir. Okullarda altı yaşımdan itibaren çocuklara 
öğretilen bir fikirdir. Ders kitabından, kütüp
haneden, resmî binaların alınlarından, kilisede
ki duvalclan, konferanstan, parti toplan'tılaırm-
dan, gençlik nümayişlerinden, kafalardan ve gö
nüllerden bir düşünceyi söküp atmak için bir 

| kâğıdın üzerine imza atmak kâfi gelmez. Bu ta-
İ rihî gerçeği bilmedikçe ve karşı tarafın ne isti-
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kamette çalıştığını ve çalışacağını görmedikçe 
yine hatalar yapmamız mukadder olaJbilir. Bu 
itibarla, bunu iktidar sorumlusunun bu açıklık
la söyliyemiyeeeğini bilerek ve onun söyliyemi-
yeceğinıi muhalefet partisi sözcüsü olarak bizim 
söylememizin bir vatan hizmeti olacağı şuuru 
içinde bu kürsüden söylüyoruz. 

Sevgili arkadaşlarımı, bien şu anıda Türk Ha
riciye Vekilinin (bu kürsüye gelerek ileri sundu
ğumuz uzun vadeli görüşleri resmen ifade etme
sini beklemiyorum. Dış politikada günün şart
larının dikte ettiği uzlaşıcı if adeler, günün şart
larının emrettiği formül iaraıma gayretinin tak
tik olabileceğini arz ettim. Fakat Hariciye Ve
kilinin içimde bulunduğu şartlar ioatoı ve resmî 
vazifesi icabı benim kadar açıklıkla söylemeye 
imkân bulamıyacağı 'birtakım gıerçieJklerinde bu 
kürsüde ortaya konmasında ve Türk Milıleitinin 
şuurunda millî hedefin unutulmaımasmda zaru
ret vardır. Milletin şuurunda hedef imiz yaşasın. 
Karşı taraf nasıl yaşatmaya çalışıyorsa biz de 
bu şuuru yaşatmaya çahşalıım ve hor müstıkere-
de, her anlaşmada bulunacak her geçici formül
de bir şeyi düşünelim: Acalba karşı tarafın ni
hai hedefine doğru giden yola bu anlaşma, bu 
uzlaşma, bu formül ne kadar harabat koydu, ne 
kadar engel koydu ve bizim nihai hedefimize 
giden yolları bu uzlaşma, bu formül açıyor mu, 
tıkıyor mu?. Bu acıdan kendi kendimize de
vamlı muhasebeyi yapalım. Benim Türk harici
yesinden istediğim, bugün aranan formülün 
mutlaka taksim olması değil. Ama millî hedefe 
doğru, Yunanistan'ın Esosis hedefine doğru gi
den yolu kâğıt üstünde değil, fiilen ne ölçüde 
kapatacağız ve Türkiye'nin devamlı, âdil iki 
millet ve iki cemaat arasında ilânihaye barışm 
hüküm sürmesini mümkün kılacak formül ola
rak gördüğümüz sağlam formülü birçok ger
çekçi Devlet adamlarının, meselâ De Gaulle'ün 
aklına yatmış olan, özel konuşmalarında aklı 
başında hemen her diplomatın, bunun asıl ça
resi budur diye kabul etmeye yanaştığı, ama, 
resmen ifadesi çeşitli sebeplerle bugünkü siyasi 
konjonktür içinde güç olan bir nihai hedefe 
doğru bizi bulacağımız şimdiki muvakkat for
mül ne kadar yaklaştırıyor? Bunun muhasebe
sini yapmaya mecburuz veya bulacağımız for
mülü devamlı formül olarak telâkki edeceksek 
bizim devamlı telâkki etmemiz yetmez, karşı ta
raf bunu Lefkoşa Andlaşmasmı kundakladığı 

ve sabote ettiği gibi yarın kasıtlı olarak sabote 
eder ve işletmezse bizim bu işlemeyiş karşısın
daki daha ötedeki formülümüz ne olacak, ted
birimiz ne olacak? Bunu düşünmeliyiz. Söyle
mek istediğimiz budur, yeteri kadar açıklıkla 
ifade ettiğimi tahmin ediyorum. 

Şimdi, geçici bir formül olarak kalması 
muhtemel olsa da, olmasa da, bir federasyon 
esası üzerine anlaşmaya çalışıldığı şu günlerde 
federatif formülün de muhtevasının aydınlığa 
kavuşmasında fayda vardır. 

Dışişleri bütçesi konuşulurken, itiraf edeyim 
ki, kullanılmış olan bâzı tâbirler bizi endişeye 
sevk etmiştir. Onun için federal devlet nedir, 

/kominatör devlet nedir, kantonal devlet nedir, 
üniter devlet nedir? Bu kavramların iyice ay
dınlığa kavuşmasında zaruret vardır. Bizim an
ladığımız federal devlet ne olabilir, Kıbrıs'ta. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika Federal Dev
lettir, Amerika'daki kadar federal olmak Türk
ler için bir teminat teşkil eder mi? Ne teminat 
teşkil edecek? Amerika'da federal devlet var
dır. Ne mânada vardır? Büyükçe ve çok zengin 
özel idareler vardır, fakat federe devletlerin 
her hangi birinin federal devlet dışında dış po
litikada, ordu bakımından ne etkisi vardır? Ye
terli bir teminat mıdır? Lefkoşa anlaşmaları
na nazaran mukayese edildiği takdirde, mer
kezî siyasi kuvvete iştirak bakımından, meselâ 
Amerika'daki gibi merkezî kuvvet bakımından 
üniter bir seçim sistemine, üniter bir parti 
sistemine dayanan bir sistemin Türk cemaati
ne çok zaıf getireceği meydandadır. Bu iti
barla belli bir model üzerinden gitmek de müm
kün değil. Meselenin düşünülecek tarafları çok
tur. Sadece idarî muhtariyet anlamına gele
bilecek bir formüle federatif veya federasyon 
damgasının vurulmasından behemehal sakın
mak lâzımdır. 

Mahallî işlerinin görülmesi bakımından 
özel idarelere ve belediyelere verilmesi mû-
tadolan veya azınlıklara Birinci Dünya 
Harbinden beri verilmesi mûtadolan birta
kım hakların tanınması bir azınlık değil 
ayrı bir millî cemaat Türk cemaatinin hakla
rını korumaya kâfi gelmez. Adı ister komina
tör devlet, ister federal devlet, ister kantonal 
devlet olsun, bizim anlayışımıza göre, bu sis-



M. Meclisi B : 34 22 . 1 . 1969 O : 1 
temde egemenliğe iştirak olmalıdır, egemenliğin 
kullanılış tarzına en üst kademedeki siyasi ik
tidara belli ve karşılıklı bir denge içinde taraf
ların iştiraki behemehal sağlanmalıdır, idari 
muhtariyette sadece belli bir mahalde ve belli 
konularda siyasi iktidarın kullanılışına tesir et-
miyen birtakım yetkiler verilir. 

Toprak ayrımı yaparak belli arazi parçaları 
üzerinde kanton kuruyoruz adı altında idari 
muhtariyetten öteye gitmiyen yetkilerin tanın
ması, bizim nazarımızda, kantonal, kominatör, 
federatif bir sistemin kabulü anlamına gelmiye-
cektir. 

Bilindiği gibi, Lcfkoşa anlaşmalarında dış 
politika bakımından, ordu kuruluşu bakımından, 
zabıta bakımından, vergi bakımından Türk ce
maati azınlıkta olmasına rağmen siyasi kararlar 
üzerinde büyük etki imkânına sahipti. Karar
ları dilediği şekilde çıkarmak imkânına sahip 
olmasa bile karşı tarafın dilediği kararı çıkar
masını durdurmak imkânına sahipti ve «Veto 
hakkı» diye kısaca ifade edilen ve çoğunluğun 
kararlarım durdurma imkânını veren bir imkân 
vardı. Bu önemli konularda Türk cemaati, Rum 
çoğunluğunun kararlarını durdurma imkânına 
sahibolacak mıdır? Buna nahibolmadığımız tak
dirde geriye doğru atılmış bir adım olması 
endişesi, haklı olarak, hatıra gelir. 

Biz eminiz ki, Hükümetimiz, bımun burada 
resmen ifade edilmesinde millî fayda gördüğü
müz için tekrar ediyoruz, böyle federatif namı 
altında veya federasyon namı altında mahallî 
idarelere normal olarak verilen idari muhtariyet 
yetkilerini aşmıyan veya eğitim, din, vakıflar 
gibi konularda genellikle azmlıMara verilen yet
kiler çerçevesi içinde kalan yetkilerle yetinmi-
yecektir, yetinmeyi asla kabul etmiyecektir. 

Hukukan yürürlükte olan Kıbrıs Anayasası
nın siyasi iktidara katılma konusunda verdiği 
imkânlardan daha geriye düsen bir anlaşma 
şeklini kabul etmemiz için hiçbir sebep yoktur. 
Son yılların çatışmaları içinde, bilhassa Geçit-
kale ve Boğaziçi hâdiselerinde Meclisimizin gös
terdiği ittifak manzarası ve milletinizin göster
diği şahlanış, iradeli tutum karcısında Yunan 
askerinin adayı terk etmesi gibi fiilî durum ba
kımından çok önemli bir geri adım atıldıktan 
sonra ve Türkiye bugün geçici idare kuracak 
ayrı radyo ile, ayrı ordusuyla, ayrı polisiyle, 
ayrı resmî binalariyle bir nevi ayrı yönetimi fi-

I ilen ada üstünde kurma durumuna doğru ilerler 
halde iken, bu fiilî durumdan geriye doğru gide
cek bir tutumu kabul etmek için de sebep yok
tur. 

Karşı tarafın nüfus çoğunluğu, iktisadi güc 
bakımından elindeki kozları bir tarafa koymak
la beraber ve dikkate almakla beraber Türk 
cemaatinin de elinde bulunan kozları, Adanın 
Türkiye'ye yakınlığını ve Türk Milletinin Yu
nan Milletine nazaran hem millî kuvvet ola
rak, hem milletlerarası alanda ağır basabile
cek kudretini hesaba katmak ve ona göre di
renmek lâzımgeldiği inancındayız. 

Kıbrıs türklerinin belirli bir bölgede fiilen 
toplanması bakımından halihazır durum ne
dir? «Anklavlar» diye ifade edilen, Hariciye
mizin ağzından, Türklerin öbek öbek belli nok
talarda to^anmış çoğunluk yapması olayı 
bugün fiilen ne durumdadır? Federal bir sis
teme doğru temayül edilmekte ise Türk Fede
ral Devletine ayrılacak arazi parçası içinde 
adadaki Türk nüfusunun büyük çoğunluğunun 
toplanması Thümkün olacak mıdır? 

Bir merkezi merkezî federal devlet ve biri 
Türk, diğeri Rum iki federe devlet kurulması 
yoluna gidilecekse ordu, polis ve adalet konu
sundaki yetkilerin merkezi federal devletle, 
federe devlet - arasındaki bölüşümü nasıl dü
şünülmektedir? 

Adaya kanunsuz olarak sokulan ve Rum
ların el koyduğu Çek silâhları ne olmuştur? 

Adada Anayasaya aykırı olarak kurulan 
ve sayılan gitgide artırılan Rum Millî Muha
fız Birlikleri hakkında ne tedbir düşünmekte
yiz? Bulunacak anlaşmada bunları Lef koşa 
Anlaşmasında çok düşük olan sayıları muha
faza edilebilecek midir? 

Yunanistan şu veya bu yoldan Geçitkale 
ve Boğaziçi olaylarından sonra adaya yeniden 
asker sokmuş mudur? 

Adanın silahsızlandırılması yolunda Adadaki 
Komünist Partisinin adadan Türk Birliği dâ
hil, bütün askerlerin çekilmesi yolunda, bil
hassa Komünist partilerin ısrarla savunduk
ları askerden arınmış Kıbrıs tezi karşısında 
Hükümetin görüşü nedir? Açıkça ifade edelim 
ki, biz Türk Birliğinin adadan çıkmasına yol 

I açacak hiçbir formülü kabul etmenin m'üm-

303 — 
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kün olmadığı ve Türk cemaatinin güvenliğinin, 
böyle bir şey yapılırsa, çok sarsılacağı inan
cındayız. Hükümetin Türk Birliğini çekmeye 
müncer olabilecek askerden arınmış Kıbrıs 
formülünü kabul etmiyeceği inancındayız. 

Seçim yapacağını ilân etmiş olan Makarios, 
bu seçimi hangi kanuna göre yapacaktır? Dış
işleri Komisyonunda belirtilmiş olan bu husu
sun bir defa da bu kürsüde ifadesinde millî 
fayda görmekteyiz. Eski seçim kanunu Türk 
cemaatine tam temsil imkânı vermektedir. 
Ancak Rumların kabul etmiş olduğu kanun
suz, Anayasa dışı mevzuat tamamiyle Temsilci
ler Meclisini Rum hâkimiyeti altına getirecek 
şekilde tanzim edilmiştir veya Runüarm lütuf 
kabilinden, kendilerine sempati besliyecek ve
ya yumuşak gelecek Türkleri seçme imkânı
nı elde edebilecekleri bir formül getirmiştir. 
Bunun açıklanmasında fayda vardır. 

Geçitkale ve Boğaziçi hâdiselerinde zarar 
görenlere tazminat verileceği bu kürsüde ifade 
edilmiştir. Bugün basınımızda çıkan bir haber
de bu tazminatın hâlâ verilmediği ve Yunanlı
ların bu tazminatı vermeye yanaşmadığı ifade 
edilmiştir. Bu konuda gerçek durum nedir? 

Bâzı beyanlardan nüfusa göre temsilden bah
sedilmiştir. Lefkoşa anlaşmalarında nüfusa 
göre değil, nüfus nisbetinin üstünde bir tem
sil vardır. Bayı itibariyle az olan bir cemaatin 
haklarının korunması için milletlerarası siya
set tarihinde birçok misalleri vardır, Kıbrıs mi
salinden başka. Nüfus nisbetinin üstünde bir 
temsil, korunmanın şartıdır. Bu itibarla, yüzde 
20 civarında bir temsilin Lefkoşa anlaşmaların-
daki, yüzde 30 civarındaki temsile nazaran «Ge
ri adım» olabileceği düşüncesiyle, bu konuda 
ortaya atılmış olan rivayetlerin aydınlığa ka
vuşturulmasına rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, uzamış olan sözleri
mi burada kesiyorum. Yüce Meclise, sabırla 
dinlediği için saygılarımı ve şükranlarımı arz 
ederken, bir defa daha şunu belirtmek isterim 
ki, Güven Partisi bu önegeyi her türlü iç poli
tika, düşüncesinin üstünde, millî bir dâvada, 
millî hedeflerin tesbitinde daha çok aydınlığa 
kavuşmak için getirmiştir. Bu müzakerellerden, 
Kıbrıs konusu ile ilgili millî şuurun bir defa da
ha şahlanmış olarak çıkacağına, müzakere eden 
Hariciyemizin arkasında Türk Milletinin bü

tünlüğünü bir defa daha hissederek çıkabile
ceğine, daha kuvvetli olacağına ve bu müzake
relerin, Kıbrıs konusundaki bütün Millet Mec
lisi müzakereleri gibi, dâvaya hizmet edeceğine 
inanıyorum. 

Tekrar Yüce Heyetinizi saygılarla selâm
larım. (Güven Partisi ve Milet Partisi sıraların
dan alkışlar ve «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda, önerge 
sahibi olarak konuşmak üzere buyurunuz efen
dim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Saym Başkan, 
saym milletvekilleri; 

Kıbrıs konusunu 7 senelik Parlâmento ha
yatımda mütaaddit defalar huzurunuza getir
miş bulunuyorum. Ancak hiç birisinde bugünkü 
kadar huzur içinde bu kürsüyü işgal ettiğimi 
zannetmiyorum. Çünkü, bundan evvel - geçen 
hafta - yapılan öngörüşmelerde, iktidar Parti
si grııpunun sözcüsü Sayın Settar iksel, ilk de
fa olarak, bu gibi görüşmelerde gelen takrir
lere karşı cephe almak değil, gerçekleri oldu
ğu. gibi ifade etmek suretiyle, eski bir harici
yeci ve büyükelçi olmasının da verdiği tec
rübe ve bilgi ile, konunun üzerine bütün öne-
în'yle eğilmiş, gerçekleri olduğu gibi ifade et
miştir. Bu bizim için, bu müzakerelerin çok 
yapıcı ve müspet bir sonuca varacağı kanaa
tini doğurmuştur. Bundan dolayı başta memnu
niyetimi ifade ederek, sözlerime başlamak is
terim. 

Muhterem arkadaşlar, konumuz, Kıbrıs me
selesinde millî politikanın tesbiti ile ilgilidir. 
Kıbrıs konusunda, Türkiye'nin millî politikası 
var mıdır - yok mudur? Bunun üzerinde bir 
nebze durmak faydalı ve yerinde olur. 

Cereyan eden hâdiseler göstermektedir ki, 
maalesef, değişmez millî bir poitikaya sahip 
değiliz. Birkaç örnek vereyim: 

Yalan bir geçmişte, 21 Aralık 1968 tarihin
de, Kıbrıs kanlı hâdiselerinin 5 nci yıldönü
mü dolayısiyle, Televizyon Müdürlüğü tara
fından bir filim hazırlanmıştı. Bu filim, iki saf-
halıdır: Birinci safhası, 21 Aralık 1963 te baş-
lıyan kanlı olaylardan, son olarak 1967 Kası
mında Boğaziçi ve Geçitkale köylerindeki ci
nayetlere kadar olan safha, Rumlar tarafın
dan Türklere karşı işlenen barbarca cinayet-
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ler, zülüm ve işkenceler ve oradaki mücahit
lerin direnişini canlandırmaktadır. Filmin ikin
ci safhası ise, son durum - yani nisbeten iyi olan 
durumu - göstermektedir. Fakat, her neden 
ise, Dışişleri Bakanlığının Kıbns konusundaki 
yetkili şahsı, bu programın önemli bir kısmını, 
yani bu ilk safhasını, «Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki iyi ilişkiler devam etmektedir. Böy
le bir ortamda bunların gösterilmesi doğru 
değildir.» gerekçesiyle programdan çıkarttır-
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 5 yıldan beri orada iş
lenen cinayetlerin haddi hesabı yok. Bunların 
birçoğunu Yunanlılar filimlerini çekerek dün
yanın her yerine, «Türkler tarafından bu ci
nayetler işlenmiştir.» gibi propagandasını ya
parken, biz kendi memleketimizde Türk hal
kından ve nihayet televizyonu izlemek imkâ
nına sahibolabilen 5 -10 bin vatandasın, Kıb
rıs'ta Türklere karşı işlenen cinayetlerin ger
çek yüzünü göstermekten çekiniyoruz ve bu
nun Türk - Yunan dostluğuna zarar vereceği 
gerekçesini illeri sürüyoruz. Bu gibi olaylar 
Türk - Yunan dostluğuna zarar verecekse, ye
rin dibine batsın böyle Türk - Yunan dostlu
ğu, muhterem arkadaşlar. Çünkü, Yunanistan 
acaba bunun karşısında aynı hassasiyeti, aynı 
saygıyı gösteriyor mu? Asla.. 

Sonra, yine Hariciyemizin bir hatasına te
mas etmek istiyorum: 

1965 yılından beri Kıbrıs'ta bir büyükelçi
miz yoktur, maslahatgüzar ile idare edilmek
tedir. isin daha acı tarafı, 1967 yılından beri 
Kıbrıs'ta bir Türk Basın Ataşesi yoktur. Bu
gün, hâdiselerin devam edip gittiği bu olay
lar içerisinde, dünya milletlerinin hemen hep
sinin Kıbrıs'ta basın ataşeleri varken, Sayın 
Turizm Bakanının gayet keyfî bir tasarrufla, 
orada uzun müddet vazife görmüş, Başbakan
lığın, Turizm Bakanlığının, Genelkurmay Baş
kanlığının takdirnamesini kazanmış bir ba
sın ataşemizi oradan aldırması ve yerine yeni 
bir basın ataşesi vermemesi de, Kıbns dâva
sında millî bir politika takibedip etmediği
mizi göstermesi bakımından üzerinde önemle 
durulmaya değer. 

Bugün Kıbrıs'ta nispî bir sükûn vardır ve 
bunun gayesi daha ziyade, geçici bir çözüm bul
ma gayretine dayanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 6 aydan beri Kıbrıs'
ta, Rauf Denktaş ile Klerides arasında ikili mü
zakere cereyan ediyor, öğrendiğimize göre, 
6 ay evvel müzakerelerin başladığı zaman, 
Rauf Denktaş'm Klerides'e verdiği 5 maddelik 
bir teklif vardır. Bu teklifler başlıca, mahke
melerin durumunu, belediyelerin durumunu, ce
maat meclislerinin statüsü ve yetkileri, parlâ
mentoda temsil oram ve kamu hizmetlerindeki 
memurların oranı ve son olarak da bölgesel muh
tariyet esaslarını teşkil etmektedir. 

Altı aydan beri Klerides bu yazılı tekliflere 
cevap vermemiş, başka konular üzerinde ko
nuşmalar devam etmiştir. Yalnız bugün elimize 
Teçen gazetelerden, son Pazartesi günü yapılan 
toplantılarda Klerides'in de bir yazılı teklifte 
bulunduğu belirtilmekte ise de bunun ne derece 
^ercek olduğunu tahkik etmek imkânını bula
madık. 

Şimdi, 1963 yılında papaz Makarios tarafın
dan Türk Hükümetine 13 maddelik bir teklifte 
bulunulmuştur. Anayasada, Türkler aleyhine 
bâzı tâvizler verilmesini istiyen 13 maddelik bu 
teklif o zaman Hariciye Vekâleti tarafından 
reddedilmiştir. 

Şimdi bugünkü müzakerelerde vaktiyle red
dettiğimiz bu konular kısmen ele alınmakta ve 
esasen hepsi de Kıbrıs Anayasasında yer alan 
bu konular üzerinde tekrar müzakereye girme 
kapısını açtığımıza göre, Makarios'un 1963 yılın
da ileri sürdüğü teklifleri bugün kabul etmeye 
hazır bulunduğumuz, ancak buna rağmen Maka
rios'un buna yanaşmadığı kanaati çıkmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bağımsız Kıbrıs Cum
huriyeti politik bir zorunluğun etkisiyle ve 
zorlamalarla kurulmuş bir Cumhuriyetti. Yapı-
Hn deneme, Kıbns Cumhuriyeti denemesi, bize 
ancak elem, ıstırap, acı ve göz yaşından başka 
Hr sey getirmedi. Binaenaleyh bu deneme üze
rinde daha fazla durmakta ve ısrar etmekte Türk 
millî menfaatleriyle bağdaşacak taraf yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, Türk - Yunan müna
sebetlerinden bahsederken bir noktaya değin
mekte fayda mülâhaza ediyorum : 

Bir zamanlar Çekoslovak silâhları meselesi 
vardı ve bu Çekoslovak silâhlan üzerinde birçok 
tartışmalar olmuştu. 4 . 1 . 1967 gününde Dışiş-

— 395 — 
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leri Bakanımız Sayın İhsan Sabri Çağlayangil 
gündem dışı söz alarak bu konuda aynen şunları 
söylemişti; « . . . şimdiki safhada ancak Birleş
miş Milletlerin silâhlar üzerindeki kontrolü sağ
lanmıştır. Diğer taraftan Yunan Hükümetinden 
bu silâhların tevzi edilmediği, kontrol altında 
bulundurulduğu ve kontrolün devam edeceği yo
lunda teminat alınmıştır» diye ifadede bulun
muştur. 

Ertesi gün, bendeniz de gündem dışı söz al
dım ve burada şunları ifade ettim; «Makarios, 
Çekoslovak silâhlan meselesinde eski Başbakan 
S+efanopulos ile yaptığı anlaşmadan vazgeçti» 
Ve bâzı Yunan ve Türk gazetelerinden habener 
okumak suretiyle Stefanopulos'un iktidardan 
düşmesinden sonra Makarios'un yaptığı bu an
laşmadan vazgeçtiğini ve Kıbrıs'a celbedilen 
Çekoslovak subaylarının Kıbrıs'ın iki yerinde 
kurulan kamplarda Yunan - sözde - polisine 
dağıtılan bu silahlann eğitimini yaptığını ve 
ağır silahlann eğitimi için de Çekoslovakya'ya 
Kıbrıs'tan bir Yunanlı kafilenin gönderildiğini 
ifade etmiştim. 

Zaman geçti, Geçitkale, Boğaziçi köyleri hâ
diseleri patlak verdi ve o zaman bu Çekoslovak 
silâhlannın Rumlar tarafından kullanıldığını 
gördük. 

Demek ki hâdiseler bizi teyidetti. Ama o za
man benim elime geçen bu bilgiler elbette ki 
Dışişleri Bakanlığımızın de elinde mevcut. Yal
nız bizim Dışişleri Bakanlığımızda hâkim olan 
kanaat, «aman Türk - Yunan münasebetlerini 
bozacak bir davranışta bulunmıyalım, bu böyle 
devam etsin» gibi tâvizkâr davranışlar daima 
aleyhimize sonuçlar vermektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, yine bir hâdise
den bahsedeceğim: 18 . 1 . 1967 tarihinde bu 
kürsüde yaptığım bir konuşmada Atina Büyük
elçiliğimizde çalışan 10 Yunanlı memurun, Tür
kiye aleyhine faaliyette bulunduklannı, bunla
rın Yunanistan nâmı hesabına çalıştıklannı ve 
isimlerini burada açıklıyacağımı ifade ettiğim 
zaman reaksiyonla, müdahale ile karşılaştım, 
okutulmadı. Bilâhara bir gazete müracaat etti, 
ABC Gazetesi, o Yunanlı memurlann teker te
ker isimlerini vererek, Türkiye aleyhine hangi 
sahalarda, ne gibi casusluklar yaptıklannı ör
nekleriyle açıkladım. Aradan bir sene zaman 

geçti, Kıbns buhranı hâd bir safhaya geldiği za
man gördük ki, Türk Hariciyesinden Atina Bü
yükelçiliğimize bildirilen bütün haberler ânı 
ânına Yunan Hükümetinin eline geçiyor ve ni
hayet yapılan araştırmada benim bir sene evvel 
isimlerini açıkladığım Yunanlı memurlann Yu
nan Hükümeti hesabına Büyükelçiliğimiz içeri
sinde casusluk yaptıklan, gizli alıcılar koymak 
suretiyle bütün konuşmalan intikal ettirdikleri 
meydana çıkmış oldu. 

Demek ki, bu gibi hâdiseler, bizim gibi bu 
konularda sorumluluk taşımıyan insanların dahi 
biraz üzerine düşüp incelemesiyle meydana çı
karması mümkün olan hâdiseler, vaktinde yet
kili makamlann, yapılan ikazlara rağmen, üze
rinde durmamalan, sebebiyle vakti zamanı gel
diği vakit aleyhimize işlemekte ve Türk millî 
menfaatlerine büyük zararlar vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, ben lâfı fazla uzatacak 
değilim. Şimdi, Kıbns'ta bir oyalama ve vakit 
kazanma politikası güdülmektedir. Kıbns'ta bir 
çok usuller denenmiştir. Kıbns'ta üç çözüm yo
lu bulunabilir. Millî bir politika izliyecek ve 
bunu tesbit edeceksek açıkça konuşmak mecbu
riyetindeyiz. 

Fizikî taksime dayanan bir federasyon sis
temi ilk akla gelen bir çözüm yoludur. Fakat, 
buna Makarios'un ve Yunanistan'ın asla yaklaş
madığı ve yaklaşmıyacağı bir gerçektir. 

Adanın, taksimine gelince bunun da bugünkü 
şartlar içerisinde yine mümkün olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Bu müzakerelerin devamı yıllar ve yıllarca 
sürer, fakat arada geçen zaman içinde bundan 
faydalanan Yunanistan olur ve Türkler daima 
zararlı çıkar. Binaenaleyh, işi kestirmeden çöz
mek ve bu işe biran evvel bir çözüm yolu bul
mak zarureti vardır. Bugün Kıbns'ta geçici bir 
Türk yönetimi kurulmuştur. Bu geçici Türk 
yönetimini daimiliğe çevirmek ve böylelikle bü
tün te^kilâtiyle bir Devlet olma vasfım, kapanmış 
olan Türk toplumunu Kıbns'ta müstakil bir 
Türk Hükümeti olarak ilân etmekten başka çı
kar yolumuz yoktur. 

Bunun bir tek mahzuru vardır : Ada ile doğ
rudan doğruya deniz irtibatımız olmadığından 
Kıbrıs Türkleri bu yola gittiği takdirde onlarla 
irtibat kurmak ve yardım etmek güçlüğü ileriye 
sürülebilir. 
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Vakıa ilk günlerde Ada'nm her tarafından 
çıkarma yapmak imkânı vardı ve bir iki liman 
ele geçirilmesi de mümkündü. Ama o zamanki 
askerî şartlan pek tabiî bilmiyorum. Şimdi bu 
imkânsızlığa rağmen Kıbns'ta Türklere bağım
sız bir Türk Devleti kurdurmak mümkündür ve 
bpyle bir yola gittiğimiz takdirde havayolu ile 
irtibatı sağlamak, orada derhal buradan gönde
rilecek uçakların inebileceği hava meydanlarını 
kısa zamanda yaptırmak ve Türkiye ile Kıbrıs 
Türk Hükümeti arasında havayolu irtibatı kur
mak suretiyle burayı desteklemek mümkündür. 

Biz ancak bu yola gittiğimiz takdirde Kıb
rıs'ın bugünkü gerçek veçhesine uygun bir iş 
yapmış, orada yavaş yavaş tamamen Makarios 
idaresinde bir Rum yönetimi haline gelen Kıb
ns idaresi karşısına Türklerin hakkını koruya
cak bir Türk Hükümeti koymak suretiyle iki 
cemaat arasında eşitliği sağlamış ve ancak mü
zakerelere müsavi şartlarla oturma imkânını el
de etmiş oluruz muhterem arkadaşlarım. 

Bunun dışında bir çözüm yolunun Kıbrıs 
dâvasına fayda getireceğine inanmamaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, Kıbns'ta bugün nisbî 
sükûnun devam etmesi bir bakımdan iyi karşı
lanmakta ise de, gerçekte bu olay Türklerin 
aleyhine işlemektedir. Çünkü, Türkler eski top-
raklannı elde etmiş değil Türkler kendi eski 
köylerine, eski tarlalanna gidip çalışma imkâ
nından mahrumdurlar. Bugün 25 000 göçmen 
yalnız tüketici durumdadır. Bunlar üretici du
rumuna geçirilememektedir. Bu bakımdan Tür
kiye'nin Kıbns'a her yıl yaptığı 170 milyon li
ralık yardım, bugün barikatlann da kaldınlma-
sı suretiyle Rum Pazarlannın Türk Pazarlanna 
girmesi ve böylelikle bu yardımlann doğrudan 
doğruya Makarios'un kesesine gitmesine yol aç
tığı gibi, Birleşmiş Milletler için gönderilen pa
ralar, dış memleketlerden alman yardımlar Ma-
karios'u devamlı surette iktisadi güce kavuştur
makta ve Kıbns Rumları, bu son beş yıl içeri
sinde 50 senede elde edemiyecekleri bir iktisa
di kalkınmaya kavuşmuş olmalanna karşı Türk
ler iktisadi bakımdan çok güç ve müşkül duru
ma düşmüş bulunmaktadırlar. Orada Türklerin 
borç alıp verdikleri üç banka vardır. Birisi Tür
kiye İş Bankası, birisi Kooperatifler Bankası ve 
birisi de Kıbns Türk Bankasıdır. Bu bankalara 
yatıranlar yapmak için borçlanmış olan köylüler 

hâdisenin başlamasından evlerinin barklarının 
yıkılıp tarlalannın elinden alınmasından sonra 
bu borçları ödiyemiyecek duruma gelmişlerdir. 
Ancak bunlann faizleri; faizi mürekkep usulü 
ile işletilmekte devam etmiş ve bunlann borçla-
n iki misline çıkmak suretiyle altından kalka-
mıyacaklan bir yük altına girmiş bulunmakta
dırlar. 

Bu bakımdan Türklerin çıkanlan kanunlara 
ve her şeye rağmen ve yapılan tehire rağmen 
mallan gayrimenkulleri yavaş yavaş Rumlara 
kaymaktadır ve bunu önliyecek iktisadi ted
birler alınmadıkça da cezai hükümlerle bunlan 
önlemek mümkün olmıyacaktır. 

Meselâ Girne ve Limesol'da, işittiğime göre 
birçok Türk gayrimenkulu Rumlann eline geç
mektedir. E, biz şimdi, şimdiye kadar Kıbns'da 
toprağın % 30 undan fazlasına sahibolmak gi
bi bir esaslı noktaya dayanmakta idik, yann 
bu da aleyhimize işler ve buradaki Türk toprak
lan, gittikçe Türkler aleyhine azalma kaydeder
se, bu noktadaki iddialanmızda da za'fa uğra
mış olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, Yunanistan, bütün bu 
olayları gerçekleştirmek için son zamanlarda 
büyük bir silâhlanma hızı içine girmiş bulun
maktadır ve son bir iki ay içerisinde, gazete
lerde okuduğumuza göre, Amerika Yunanistan'a 
4 yeni uçak filosu vermiştir. 12 Adalar tahkim 
edilmiştir, buralara füzeler konmuştur. Yuna
nistan, Kıbns hâdiseleri başladıktan kısa bir 
müddet sonra İngilizlerle anlaşarak 300 Me-
ga - vatlık bir atom reaktörü inşa etme yoluna 
gitmişlerdir, bu konuda bizden çok evvel dav
ranmışlardır. Bu atom reaktörünün ihale saf
hası, proje safhası tamamlanmış ve inşa safha
sına geçilmiştir. Bir atom reaktörünün inşa
sından sonra elde edilecek plütonyum ile bir 
atom bombası yapma imkânına da sahîbolabile-
cektir. Her ne kadar, Yunanistan bu işi sulhçu 
gayelerle ve enerji elde etmek maksadiyle yap
tığını iddia etmekte ise de, esas maksat ve gü
vesi, birgün atom bombasını yapmaktır, Nite
kim komşumuz İsrail bugün atom bombası kul
lanabilecek haldedir, Mısır'daki çalışmalar iler
lemektedir ve elde edilecek bir kilogram plü
tonyumdan 20 bin mega - tonluk atom bomba
sı inşası da mümkündür. Vaktiyle, 3 sene evvel 
bununla meşgul oldum, hattâ bir kanun teklifi 
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getirdim, fakat Meolisde duruyor maalesef, onu 
gerçekleştiremiyoruz. Yani Yunanistan her ba
kımdan, silâhlanma ve güçlenme bakımından 
bizden ileri bir gayret ve faaliyet içerisine gir
miş bulunmaktadır. Biz bugün dâvalarımızı 
vaktinde ve zamanında halledemezsek ileride 
bunları gerçekleştirmekte daima daha büyük 
mahzurlarla, daha büyük güçlüklerle karşılaşa
cağımıza hiç şüphe yoktur. 

Londra - Zürih anlaşmalarından sonra Ga
ranti Andlaşması yapıldığı, Garanti Andlaşma-
sının 4 noü maddesi gerektiği takdirde Türki
ye ?ye, tek başına müdahale hakkını veriyordu. 
Şimdi biz Garanti Andlaşmasınm 4 ncü maddesi-' 
ne göre Kıbrıs'a müdahale mecburiyetini, mükel
lefiyetini üzerimize aldığımız halde, o günden 
itibaren bu müdahale görevini ne suretle yerine 
getireceğimizi düşünmemiş, bunların tedbirleri
ni almamış olduğumuzdan dolayıdır ki, hâdise
ler patlak verdiği zaman bunun acısını çekme
ye başladık. Ve hâdiseler patlak verdiği zaman 
Kıbrıs'a çıkarma yapacak bir tek çıkarma ge
mimiz yoktu. Bizim vaktiyle 58 de yaptığımız 
bu anlaşma ile bunu göze alarak, bu çıkarma 
gemilerimizi de yapmamız gerekirdi. Nihayet 
1965 yılında bir miktar çıkarma gemisi yapıldı, 
fakat bunların da (kâfi olmadığı anlaşılmakta
dır. Binaenaleyh, o gün, hâdisenin patlak ver
diği gün elimizde 20 - 30 tane çıkarma gemisi 
olsaydı, Kıbrıs meselesi o zaman halledilirdi ve 
bugünkü güçlüklerle karşı karşıya kalmazdık. 

Şimdi, bugün elimizde olan fırsat ve imkân
lardan faydalanma yoluna gitmediğimiz takdir
de ileride bu imkânları da bulamıyacağız, elde 
edemiyeceğiz. Bu bakımdan bunu ifade ediyo
rum. 

Kıbrıs'ta Kileridis ile Rauf Denktaş arasın
da yapılmakta olan müzakerelere bel bağlamak 
ve bunlardan müspet bir sonuç alınacağını bek
lemek cidden çok fazla iyimserliktir ki, birgün 
bunun da acısını çekeriz muhterem arkadaşlar. 
Makarios, her zaman ilk söylediği sözü söyle
mekte ısrar ediyor, Enosis'de ısrar ediyor, Yu
nanlılıkta ısrar ediyor. Bunun karşısında bi
zim de kendi millî politikamızı ortaya koyup, 
onu uygulamakta elbirliği ile harejkete geçme
miz zamanı gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar Kıbrıs'ta 16 Ağustos 
1960 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ku

rulduğu gün orada çekilen nutuklardan bir 
cümle okuyayım size : «8 asırdan beri ilk defa 
olarak Kıbrıs, Yunan idaresine geçiyor.» De
mek ki, Kıbrıs'ta bağımsız bir Cumhuriyet kur
duk diye biz burada sevinirken, Kıbrıs'ta yapı
lan törenlerde Rumların yetkilileri, 8 asırdan 
beri ilk defa olarak Kıbrıs Yunan idaresine ge
çiyor, diye bunun bayramını yapıyorlardı. Bun
ları görmeyin... 

Sonra, aradan bir müddet geçti, 4 Eylül 
1962 tarihinde bir E OKA cı namına dikilen bir 
heykel münasebetiyle Makarios o gün aynen şu 
sözleri söyledi : «Elenizmin düşmanı Türk Mil
letinin Kıbrıs'ta bir kolu olan Türk azınlığı 
Adadan ihracedilmedikçe EOKA kahramanları 
millî görevlerini tamamlamış sayılmıyacaklar-
dır. işte-bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin baş
kanı olan papaz, oradaki kendi cumhuriyetinin 
bir parçası olan Türkler için bu dili kullanıyor 
ve biz bunlar hakkında gerekli tedbirleri al
makta ihmal gösteriyoruz. 

Yine, son günlerde, Sayın Turhan Feyzioğ-
lu, bunları söylediği için ben tekrar etmek iste
miyorum. Daha geçenlerde Amerika'da bir ki
lisede yaptığı konuşmada Türklere asla boyun 
eğmiyeceğini, Trüklerin hiçjbir isteğini yerine 
getirmiyeceğini kesinlikle ifade etmiştir. Sa
yın İhsan Sabri Çağlayangil'in geçenlerde Büt
çe Komisyonunda Kıbrıs konusunda yaptığı 
bir konuşma Kıbrıs Rumları arasında büyük 
bir tepki uyandırmış ve bunun aleyhinde pek 
çok yazılar yazılmıştır. Burada elimde örnek
ler var, bunları da okumıyacağım. Şu kada
rını ifade edeyim ki, Sayın Çağlayangil'in çok 
mutedil ve mâkul olan sözlerine karşı dâhi Kıbrıs 
Rumları asla böyle tehditlere kulak asmıya-
caklarını ve kendi millî dâvalarını gerçekleş
tirmek hususunda hiçbir kuvvetin kendilerine 
engel olamıyacağını ifade ediyorlar ve bütün 
basını, ile, Hükümeti ile, Reisicumhuru, ile, Yuna-
nistanı ile devamlı surette elbirliği yaparak Kıb
rıs'ı Yunanistan'a bağlamak için büyük bir gayret 
ve çaba içerisinde çırpınıyorlar. Bunun kar
şısında bizim de kendi millî politikamızı tesbit 
edip cesaretle ortaya gelmemiz zamanı gel
miştir muhterem arkadaşlar. 

Sözlerime son verirken 5 yıldan beri Kıbrıs'-
da Türk Bayrağının şeref ve haysiyetini ko
rumak için canlarını veren, kanlannı akıtan 
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kıymetli, fedakâr, cesur Kıbrıslı mücahitlerle, 
bu uğurda Türk Ordusunun bir temsilcisi ola
rak Kıbrıs'ın bağrına ölmez bir şehidolarak gö
mülen ve ilelebet yaşıyacak olan Sayın Cen
giz Topel'in hâtırasını hürmetle yadetmeyi de 
kendim için vazife bilirim. 

Türk Milleti gerektiği takdirde Yunan'a 
dersini vermeye her zaman hazırdır, millet 
buna azimlidir, kararlıdır, Türk Milleti yedi
sinden yetmişine bunun hasreti, heyecanı için
dedir. Yalnız Hükümetimizden çok istirham 
ederim, artık Yunanistan'a karşı tavizkâr po
litikadan vazgeçilsin, Kıbns meselesi uzun 
boylu müzakerelerle sürüncemede bırakılmak
tan kurtulsun. Çünkü geçen her gün daima 
Yunanlılann lehine, Türklerin aleyhine ola
rak işlemektedir. Biran evvel bu derde deva 
bulmak ve bu Kıbns meselesini kesip atmak 
zamanı gelmiştir. Hepinizi saygılarımla selâm
larım muhterem arkadaşlanm. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Orupu adına Os
man Bölükbaşı. (M. P. sıralarından (Alkışlar.) 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OSMAN 
BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhterem milletve
killeri; 

Adalet Partisi İktidara geldikten sonra, Kıb
rıs meselesi hakkında Birleşmiş Milletler tara
fından verilen ve bu müesseseye bağlanan ümit
leri sarsan, hak ve adalet duygulannı yaralı-
yan karar üzerine Yüce Mecliste bir genel gö
rüşme açılmasını temenni eden takrir vesilesiy
le yaptığımız konuşmayı hafızalarda canlan
dırmayı faydalı bulmaktayız. 

O zamanki maruzatımız şöyle idi : 
«Millet, Yüce Meclisten ümit verici ve mu

vaffakiyete ulaştırıcı karar ve davranışlar bek
lemekte ve Türkiye'deki parti mücadelelerin
den cüret alarak hayale kapılanlan hüsrana uğ
ratacak bir millî birlik ve beraberlik havasının, 
Meclis kürsüsünden bütün vatan sathına yayıl
masını istemektedir. Bütün partilerin, milletin 
bu arzusuna ve millî menfaatlerin bu emrine uy
gun hareket etmelerini, haklanmızı ve haysiye
timizi kurtancı tedbirler etrafında birleşmele
rini temenni etmekteyiz.» 

Bu millî dâvada o zaman bize hâkim olan 
ruh ve zihniyeti ifade eden bu sözlerin taşıdığı 
mânaya Millet Partisi bugün de sadıktır. Millet 
Partisi, bu genel görüşmede de kendisine düşen 

| sorumluluğun idraki içinde, ayırmaya değil, bir-
leştirmiye çalışan bir ruhla meseleleri ele ala
cak ve ne düşündüğünü Yüce Meclise ve Bü
yük Türk Milletine açıklıyacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 

Kıbns meselesinin patlak vermesinde ve bu
günkü merhaleye ulaşmasında iç politika didiş
melerimizin ve za'fımızın büyük bir sorumluluk 
payı olduğunu ve bâzı genel esaslan bir kere 
daha ifade etmek isteriz. Bir devletin dış poli
tika sahasındaki muvaffakiyeti, her şeyden evvel 
iç politika sahasına hâkim bulunan prensiplere 
ve havaya bağlıdır. Bir fikir ve hizmet yarışma-

I sı olan politikanın, soysuzlaşarak bir düşman-
I lık, ihtiras ve aldatma yansı haline gelmesi, 

millî birlik ve beraberliği derinden zedeleyici 
bir huzursuzluk ve keşmekeş yaratması halinde, 
dış politikada her zaman muvaffakiyet bekle
mek fazla bir iyimserlik olur. Haklann nihaî 
bekçisi kuvvet olduğuna göre, birbirinden menfi 
duygularla aynlmış kütlelerin yaşadığı ve üste
lik de iktisaden geri kalmış durumda olan bir 
memleketin harice karşı kuvvetli gözükmesi 
mümkün değildir. 

Türkiye yıllardan beri böyle bir manzara 
arz ettiği içindir ki, en haklı olduğumuz bir dâ
vada, yani Kıbns meselesinde bile, Makarios 
idaresiyle Yunanistan ve diğer devletler üze
rinde istenildiği kadar tesirli olamamıştır. Bir 
kere daha hatırlattığımız bu gerçeği, hiç olmaz
sa bu genel görüşmede ve bundan sonra takibe-
dilecek umumi politikamızda göz önünde bu
lundurmalıyız. 

Bugüne kadar olan gidişin devamının, yal
nız, Kıbnsı kaybettirmekle kalmayıp, Türkiye'
nin varlığını tehdit edebilecek içi ve dış çeşitli 
gailelerle bizi karşı karşıya getirebileceği id
râk ve intibahı içinde bulunmalıyız. 

Muhterem milletvekilleri ; 
Bugün acı ile seyrettiğimiz manzaraya ve 

hak yolunda yalnız kalışımız karşısında bütün 
parti ihtilâflan susmalı, yalnız vatanseverlik ve 
birlik ruhu konuşmalıdır. Müstakbel seçimler 
değil, müstakbel nesiller düşünülmelidir. 

Bugünkü Hükümet ve İktidar, davranışla-
riyle bu zarureti kavramakta herkese öncülük 
etmelidir. Kıbns meselesini şerefli bir sonuca 
bağlıyacak yol budur. Bütün kuvvetler ve gay-

I retler bu maksat uğrunda bir araya gelmelidir. 
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Büyük dâvalar karşısında ve tehlike anında 
Türk Milleti daima böyle yapmış ve muzaffer 
olmuştur. 

Bu ümitsiz şartlar içinde, bir husumet dün
yasına karşı başarılan istiklâl Mücadelemizde, 
milletimizin bu şiarının ölmez bir eseridir. Bir
lik ve beraberlik manzarasının doğmasını arzu
layanlar ve bunun haklarımızı ve haysiyetimi
zi kurtaracak yegâne yol olduğuna inananlar 
şüphesiz bugünkü genel görüşmeyi hâdiselere 
suçlu aramak gibi dar ve zararlı bir zihniyetle 
ele almaktan çekinmek zorundadırlar. Bu gö
rüşmelere hâkim olmasını yürekten dilediğimiz 
vatansever ve yapıcı tutum, aynı zamanda de
mokratik rejimimiz ve partilerimiz için de ümit 
verici bir imtihan teşkil edecektir. 

Hiç bir devrin mesuliyet yükünü omuzunda 
taşımıyan Millet Partisi, bu yapıcı ve vatanse
ver yolda geçmiş ile alâkalı partiler tarafın
dan yalnız bırakılmıyacağı ümidini de taşımak
tadır. 

Muhterem milletvekilleri ; 
Yapacağımız tavsiyelerin iyice anlaşılması 

için bâzı hakikatleri ve Millet Partisinin ısrar 
ve samimiyetle bağlı bulunduğu görüşleri bir 
kere daha dile getirmek zaruretini hissetmekte
yiz. 

Bunları suni bir nezakete ve zararlı bir tasa-
nüt fikrine feda etmememizi bugünkü görüşme
ye hâkim olmasını temenni ettiğimiz yapıcı ha
vaya aykırı telâkki etmiyeceğinizi de ümidetmek 
isteriz. / 

Muhterem milletvekilleri; 
Çeşitli vesilelerle Yüce Meclise arz ettiği

miz bu genel esasları bir kere daha belirttik
ten sonra, Kıbns meselesinin takibettiği sey
rin ışığını gaye ve vasıtaları bakımından tes-
bit edilecek Kıbrıs politikasının üzerine tut
maya ve hâfızai beşerin nisyan ile malûl ol
masından doğabilecek kötü neticeleri önleme
ye çalışacağız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kıbrıs konusunda takibedilecek politikayı, 

hiç şüphesiz bu meselenin taşıdığı önem ve bu
güne kadar edinilen tecrübeler tâyin edecektir. 

Birçok kere ifade ettiğimiz üzere, Kıbrıs 
meselesi bizim için yalnız 120 bin Kıbrıs Tür
künün hakkı, hayatı ve dış emniyetimizle alâ
kalı bir Ada meselesinden daha öte bir mâna 
ve önem taşımaktadır. 
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istiklâl Mücadelemizde aldıkları derse rağ
men, Yunanlılar «Megalo idea» denilen Büyük 
Yunanistan'ı, yani Bizans imparatorluğunu 
Türk toprakları üzerinde diriltmek sevda ve 
hayalinden vazgeçmiş değillerdir. 

Topraklarımızda gözleri olduğunu açıkça 
söylüyorlar. Kıbrıs'ın elde edilmesi Yunanlılar 
için bu yolda atılacak adımlardan sadece biri
si olacaktır. 

Topraklarımızda gözü olan başka devletler 
ve milletler de vardır. Bu itibarla, Kıbrıs dâ
vasının kaybedilmesi, düşmanlarımızın cüreti
ni artıracak ve Türkiye'yi yeni talep ve gaile
lerle karşı karşıya getirebilecektir. Kıbrıs me
selesini bir millî beka meselesi seviyesine yük
selten asıl husus da budur. 

Yunanlıların bu asırlık hayaline ve diğer 
düşmanlarımızın haksız iştahlarına dur diye
cek, müstakbel gaileleri önliyecek, millî hay
siyetimizi koruyacak bir neticeyi Kıbrıs dâva
sında almaya mecburuz. Haklı olduğumuz bu 
dâvada alınacak sonuç,' Türkiye'nin za'fını 
değil, mutlaka kuvvetini tescil etmelidir. 

Meselenin bu mahiyetine göre, bir Kıbrıs 
için 32 milyonu tehlikeye atmamak lâzımdır, 
şeklinde sakat bir görüşle, hata ve zaaflarını 
mazur göstermek istiyenlerin mantıklarını pay
laşmak mümkün değildir. Bu sakat mantık 
bütün talepler ve meseleler karşısında uygula
nacak olursa, her istenilen verilir ve bir gün 
verilecek bir şeyimiz kalmaz. 

Tarih zamanında fedakârlığı göze alamıyan, 
tehlikelerin karşısına çıkamıyan milletlerin, 
sonunda kanlarını da, istiklâllerini de kaybet
tiklerinin misalleriyle doludur. 

Tarih, tecrübesi ve şuuru çok kuvvetli olan 
Türk Milleti, Kıbrıs meselesini belirttiğimiz bu 
gerçeklerin ışığı altında değerlendirmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kıbrıs konusunda bugüne kadar takibedilen 

politika, dâvanın belirttiğimiz bu önemine uy
gun bir mahiyet taşımamıştır. Emrivakiler, ka
çırılan fırsatlar, çiğnenen haklar, gösterilen za
rflar karşısında Adalet Partisinin muhalefette
ki şikâyetlerini hatırlamanız bu kanaatimize 
iştirakinizi kolaylaştıracaktır. 

Türk jetlerinin Kıbrıs'a yaptıkları mahdut 
ve neticesiz müdahaleden sonra 8 Ağustos 
1964 te Mecliste yapılan Kıbrıs genel görüş-
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meşinde Adalet Partisi sözcüsünün şu beyanı
nı bir örnek olarak hafızalarınızda canlandır
mak isteriz. 

A. P. sözcüsü o zaman şöyle diyordu : 
«Kıbrıs'ın ve Kıbrıstaki soydaşlarımızın Tür

kiye için önemi münakaşa kabul etmez. Taki-
bedilen politika bu önemle mütenasip değildir. 
Mesele Kıbrıs'ın ve soydaşlarımızın yanında, 
hattâ ilerisinde millî gururumuz, millî haysi
yetimiz, millî şerefimiz haline gelmiştir. Bun
ların kurtarılması için izlenecek müessir poli
tikanın yanındayız ve tatbikatçısıyız. Şunu ka
tiyetle söyliyelim ki; müessir her tedbirin ya
nındayız, ataletin karşısındayız.» 

Adalet Partisi iktidara geldikten sonra ta-
kibettiği Kıbrıs politikası da vaktiyle tenkid 
ettiklerinden maalesef pek farklı olmamıştır. 

1967 Kasımında Kıbrıs'ta iki Türk köyüne 
yapılan kanlı ve vahşiyane tecavüz, ilk defa 
dünya kamu oyunu Rumların ve Yunanlıların 
aleyhine, Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin le
hine çevirdiği halde, ele geçen bu tarihî fırsat 
da heder edilmiş, orduları Akdeniz kıyılarına 
yığmak suretiyle ve taleplerimiz kabul edil
mezse müdahale hakkımızı kullanacağız, şek
lindeki beyanlarla yaratılan harb atmosferine 
rağmen netice, dağın fare doğurması şeklinde 
tecelli etmiştir. 

Bir Yunan tümeninin Kıbrıs'tan çekilmemesi 
halinde, Türkiye'nin bir harbi göze alacağını 
kabule imkân olmadığına göre, yaratılan tehdit 
havasiyle ileri sürülen talepler arasındaki nis-
betsizlik, millî itibarımız aleyhine kaydedilen 
yeni bir blöf olarak tarihe geçmiştir. 

Harbi göze alan bir Türkiye'nin Kıbrıs ko
nusunda çok ciddî taleplerde bulunması icabet-
tiği ve mevcudu 50 - 60 bini bulan ve modern 
silâhlarla donatılmış bir Kıbrıs Rum Ordusu 
ortada dururken, ne ölçüde çekildiği belli olmı-
yan, kendilerine açık limanlar, plajlar ve gö
nüller sayesinde her zaman Kıbrıs'a kolaylıkla 
dönmeleri mümkün bulunan bir Yunan tüme
ninin çekilmesi şartına bağlı bir harb tehdidinin 
tesirsiz kalacağını, herkes gibi bilmesi icabeden 
Adalet Partisi ve Hükümetinin Kıbrıs'a bir mü
dahaleyi ciddî olarak düşünmediklerini kabul 
etmek şüphesiz mantıki bir zarurettir. Hele 
taleplerimiz konusunda yalnız Yunanistan'ı 
muhatap alıp da, sonunda işi bozacak durum
da olan Makarios'u bir tarafa bırakmak, siya

si bakımdan affedilir hatalardan değildir. Mo
dern silâhlarla donatılmış büyük bir Rum Or
dusu ortada durduğuna göre, bir Yunan tüme
ninin tamamen çekildiğini kabul etsek bile, 
Türklerin emniyeti sağlama bağlanmış olmaz. 

Kısacası Kıbrıs konusunda başından beri, 
A. P. den evvel de, sonra da bir zaaf, tereddüt, 
taviz, rücu ve ele geçen fırsatları kaçırma ve 
meseleyi uyutma politikası izlenmiştir. 

Türkiye'nin imkânları ve dünya şartları na
zara alınarak tahakkuku mümkün bir hedef 
ve buna götürecek tedbirler tesbit edilmeden 
emrivâkılara boyun eğen bir tutum içinde Kıb
rıs politikası yürütülmüştür. 

Türkiye'nin, andlaşmalann kendisine verdi
ği müdahale hakkını kullanamıyacağı ve bir 
kuvvet politikası takibedemiyeceği kanaatini 
veren davranışlar, Makarios ve Yunanistan'ın 
cüretini artırmış ve emrivakiler birbirini ta-
kibetmiştir. 

Yüce Meclis ve millet önünde evvelce taf-
silâtiyle izah ve ifade ettiğimiz bu davranışla
rı burada tekrar ederek vaktinizi almaya lü
zum görmüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs'ta, zaman> 

Kıbrıs Türkleri ve Türkiye aleyhine, Rumlar 
ve Yunanistan lehine işlemektedir. Makarios 
idaresinin Türkler üzerindeki baskıyı şimdi bi
raz hafifletmiş olması tamamiyle maksatlıdır. 
Bu gevşetmenin Türkleri rehavet ve çözülmeye 
sevk edeceği ümidine dayanmaktadır. 

Çok müsait şartlar içinde bulunan Rumla
rın acele etmeye ihtiyaçları yoktur. 

Buna mukabil zaman zaman hafiflese de, 
ağır şartlar altında yaşıyan ve Türkiye'nin bu 
meseleyi muahedelerden ve millî mülâhaza
lardan doğan vecibelerine uygun bir davranış
la halledemiyeceği endişesini, her geçen gün 
biraz daha duyan Kıbrıs Türklerinin mukave
metlerinin hudutsuz olacağını kabul etmek za
rarlı bir hayalperestlik olur. 

Mayıs 1966 başında Lefkoşa'dan Ankara'ya 
davet edilen Türk Cemaati Heyetine Sayın 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in 
söylediği sözleri ve bunun Kıbrıs Türkleri üze
rinde yarattığı «olumsuz etkiyi, bugünkü Hü
kümetçe takibedilen politikaya hâkim olan 
uyutma zihniyetini hafızalarda canlandırmak 
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isteriz. Bu suretle Kıbrıs meselesini sürünce
mede bırakmanın doğurabileceği kötü neticeler 
nazarlarda canlanacaktır. 

Sayın Çağlayangil, o zaman Kıbrıs Türk 
Cemaati Heyetine şöyle demişti : 

«Harpsiz ne enosis olur, ne de taksim veya 
federasyon sağlanabilir. Bunların dışında bir 
formül bulmamız gerekir. Prensiplerimizi vaz'-
etmiş durumdayız. Tek taraflı enosis olmıya-
cak, anlaşmalar tek taraflı bozulmıyacak, Lo
zan dengesi bozulmıyacak, bu prensiplere uy
gun formüller hazırlayınız. Geçici bir hal çare
si düşünelim. Üç, beş sene için bu hal çaresini 
uygulıyalım. Sinirler yatışsın. Efkârı Umumi
ye, hem Yunanistan'da hem de bizde biraz Kıb
rıs'ı unutsun. Serin kafa ile ileride bir hal tar
zı düşünürüz.» 

Sayın Dışişleri Bakanımız Çağlayangil'in 
Kıbrıs için muvakkat bir hal tarzı aranılması 
teklifine karşı Kıbrıs Türk Cemaati yetkilileri 
haklı olarak o zaman ret cevabı vermişlerdir. 

Bu ret cevabını takiben 31 Mayıs 1966 ta
rihinde Kıbrıs'tan Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel'e gönderilen ve çok yetkili bir zatın 
imzasını taşıyan mektupta ise, Kıbrıs meselesi
nin dondurulması ve geçici hal çareleri gibi 
formüllerle sürüncemede bırakılarak uzatılma
sının, Kıbrıs Türk Cemaati bakımından dâva
nın kaybedileceğine bir işaret sayılacağı açık
ça belirtilmiş, böyle bir yola girilmesinin cema
atin yavaş yavaş çözülmesine, erimesine ve bir 
daha toplanmamasına müncer olacağı noktası
na Türk Hükümetinin dikkati çekilmiştir. Sözü 
geçen mektup sahibi yetkili zat, ayrıca hayat 
şartlarının tahfifi yolunda alınacak geçici ted
birlerin beklenilen sonucu vermiyeceğini açık
lamış, Kıbrıs'ta Türk Cemaatinin emniyet ve se
lâmet içinde bekasının en asgari şartı olan coğ
rafi ayrılığa dayanan federasyon sisteminin 
gerçekleşmesi olduğunu ve bunun Türk cemaa
tinin direnmesiyle birlikte, geniş ölçüde anava
tanın uygun göreceği daha zecrî tedbirler al
masına bağlı olduğunu kesin bir dil ile ifade 
etmiştir. 

Kıbrıs Türk Mücahitleri Komutanları da, 
Lefkoşa Büyükelçiliğimize sundukları 24 Ka
sım 1966 tarihli muhtırada Türk Cemaati yet
kililerinin biraz evvel belirtilen görüşlerine 
muvazi mütalâalar ileri sürmüşler, Rumlarla 

bir arada yaşamanın imkânsızlığını belirtmiş
ler, evecen her günün Kıbrıs Türk'ü aleyhine iş
lediğini ve anavatanın andlaşmalarla yüklendiği 
vecibeleri yerine getirmesini kurtuluş için zaruri 
bulduklarını açıklamışlardır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu hususları hatırlatmamız, Rumların ve 

Yunanlıların oyalama gayesiyle giriştikleri mü
zakerelerin doğurabileceği vahim neticeleri id
rak ve vicdanlarınızda canlandırmak içindir. 

Türkiye'nin yeni bir Kıbrıs politikası takibi 
yoluna girmeden, ikili müzakerelerle hiçbir ne
tice alamıyacağını, 1967 Eylülünde Yunan ihti-
lilcileriyle hudutta yapılan müzakerelerde son 
bir defa daha denemiş olan Türk Hükümetinin, 
şimdi Kıbrıs'taki Türk ve Rum cemaatlerini 
karşı karşıya getiren bir politikadan hayır bek
lemesini kavramakta cidden güçlük çekmekte
yiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Türkiye, Kıbrıs'ta kendisi ve Kıbrıs Türk

leri aleyhine meydana getirilmiş bulunan gayri-
meşru kuvvet durumunun, Ada'dan çekildiği 
söylenilen Yunan tümeninin meşkûk durumuna 
rağmen kendi lehine çevirecek tedbirleri al
maktan uzak bulunmaktadır. 

Fiilî ve hukukî durum tamamen lehlerine 
olan ve zamanı da ittifaklarına alan Makarios 
ve Yunanistan'ın mecbur kalmadıkça hakka 
rücu etmelerini beklemek şüphesiz bir muci
zeye bel bağlamak olur. Türkiye'nin altı yıla 
yakın bir zamandan beri gösterdiği sabır ve 
tahammülün meseleyi çözmek için bir arpa boyu 
mesafe kaydedilmesine yetmediği artık mey
dandadır. 

ihtilâl ile iş basma gelen bugünkü Yunan 
idarecilerinin Yunan kamu oyuna önem vermi-
yecekleri ve Türkiye'yi tatmin edecek bir çö
züm yolunu kabul edebilecekleri şeklindeki, ha
ber, tahmin ve telkinlerin gerçeklere uymadığı, 
bu ihtilâl Hükümetinin de Enosis teziyle hudut
ta karşımıza çıiktığı gerçeği muvacehesinde 
Türkiyenin yeni bir Kıbrıs politikası taMbetme-
si daha o zamandan zaruret haline gelmişti. 

Üzülerek ifade edelim ki, Adalet Partisi Hü
kümeti tecrübelerden ilham alan, akim ve man
tığın emrettiği bir Kıbrıs politikası takibetmek 
lüzumunu bugüne kadar hissetmemiş, hedefi ve 
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vasıtaları belirli bir politika takibedecek yer
de, âdeta el yordamiyle meseleleri idare etmek, 
işi verimsiz müzakerelerle sürüncemede bırak
mak yolunu tercih etmiştir. 

Yüce Meclis, Hükümeti yeni bir politika 
takibine mecbur etmediği takdirde bu seçim yı
lında Hükümetin kendiliğinden netice alacak bir 
yola girmesini beklemek hayalin de ötesinde bir 
iyimserlik olur. 

Muhterem milletvekilleri; 
Millet Partisi geçirilen acı tecrübelerin ve 

şartların ışığı altında yeni bir Kıbrıs politikası 
takibedilmesini, 28 Eylül 1967 tarihini taşıyan 
ve Sayın Başbakana sunulan bir muhtıra ile 
tavsiye etmiş idi. 

Hükümetçe nazara alınmadığı o günden bu
güne ceryan eden hâdiselerle anlaşılan bu muh-
tıramızdaki esaslara uygun olarak, Millet Par
tisinin bundan sonra takibedilecek Kıbrıs poli-
tikasiyle alâkalı görüş ve temennilerini yüce 
takdirlerinize sunacağız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bundan sonra izlenecek Kıbrıs politikası, 

Yunanistanı ve Makariosu Enosis hayalinden 
vazgeçmeye, Kıbrıs Türklerinin haklarını ve 
Türkiyenin meşru menfaatini ve haysiyetini ko
ruyacak bir hal tarzını kabul etmeye mecbur 
kılacak bir politika olmak zorundadır. Daha ev
vel de ifade ettiğimiz gibi, bunlar mecbur kal-
,madılkça böyle bir yola girmiyecektir. 

Tarihte Yunanlıların Türkiye aleyhine ta-
kibettiikleri gelişme politikasını bu vesile ile 
hatırlatmakta fayda mülâhaza ederiz. Şimdiye 
kadar denediğimiz milletlerarası müesseselerin, 
dost ve müttefiklerimizin bundan sonra Maka-
rios ve Yunanistanı dize getirecek sihirli bir po
litika Miyeceklerini beklemek, tecrübeden ders 
almamak ve siyasi konjonktür hakkında yanlış 
bir teşhisde bulunmak olur. 

Her halde Türkiye lehine böyle bir neticeyi, 
Chunhurbaşkanlığı yardımcılığına bir Rumu seç
miş olan Amerikalı dostlarımızdan beklemek 
hayalin de ötesinde bir safdillik olur. (M. P. 
sıralarından alkışlar). 

Kıbrıs faciaları karşısında kendilerine dü
şeni yapmamış ve hattâ haklı olduğumuz bu dâ
vada Birleşmiş Milletlerde lehimize bir oy bile 
vermemiş ve daima Türkiyeyi firenlemiş olan 
diğer dost ve müttefiklerimizden böyle bir mu

cizevi hamiyet ve gayret beklemek de her halde 
abesle iştigal olur. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı bir dakikanızı 
istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; tahrirî nutuk 20 da
kika olmuştur başlıyalı, sayın hatibin devam 
edebilmesi için tasvibinizi alacağım. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursun... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Bölükbaşı. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBAŞI 
(Devamla) — ittifakı sağladık Mecliste.. 

Rusya'nın ve diğer bâzı devletlerin Enosisi 
sempatik bulmamaları da Kıbrıs Türklerinin mu
kavemetlerini hudutsuz kılmaya ve Türkiye için 
şerefli bir hal tarzını sağlamaya şüphesiz yet-
miyeeektir. 

O halde, Kıbrıs meselesini menfaatlerimize 
ve haysiyetimize uygun bir çözüm yoluna bağ
lıyacak kuvveti kendinde aramak, kendi siyasi 
ve askerî potansiyeli ile bu neticeye varmak 
mecburiyetinde olduğu gerçeği takibedilmesi 
icabeden yeni Kıbrıs politikasının temeli olmalı
dır. 

Makarios ve Yunanistanm bugüne kadar 
olan davranışları, Türkiyenin bir kuvvet po
litikası takibedemiyeceği ve bunun önleneceği 
hesabına dayanmıştır. Bu kanaat, Türkiye ta
rafından yıkıldığı gün Kıbrıs meselesi hal yo
luna girecektir. 

Bunu sağlıyacak bir politikanın başlıca un
surları 27 Aralık 1965 tarihinde yapılan Kıbrıs 
Genel görüşmesinde Millet Partisi tarafından 
ortaya konmuş ve 4 Ocak 1967 de gruptunuz 
adına verilen gensorunun öngörüşmesinde aynı 
görüş tarafımızdan Yüce Meclis huzurunda te-
yidedilmiştir. Bunların tafsilâtına inmiyeoeğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Millet Partisi, Kıbrıs buhranının patlak ver

diği günlerde zamanın Sayın Başbakanının li
derlerle yaptığı toplantıda, Türkiyenin her şeyi 
göze alacağı kanaatini uyandırmadan Kıbrıs dâ
vasını kazanamıyacağı görüşünü savunmuştur. 
O zaman söylediğimiz sözleri burada tekrar et
mek isteriz : «Hıristiyan âdem Yunanlıları bize 
tercih eder. Yunanlıların dünyaya yayılmış mil
yonlarca gönüllü sefirleri vardır. Bu şartlar al
tında Türkiye lehine devletlerin harekete geç
mesini beklemek hayal olur. Yalnız Türkiye bu 
konuda her şeyi göze alır kanaatini uyandırırsa, 
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o zaman dostlarımız harekete geçmek mecburi
yetinde kalacaklardır. Bunun dışında bir politi
ka izlemek bu dâvanın kaybedilmesi demektir» 
sözünü daha o gün Millet Partisi liderler toplan
tısında Sayın inönü'ye söylemişti. (M. P. sıra
larından, alkışlar) 

Kıbrıs konusunda daha sonraki mütalâaları
mızda bu temel görüşe uygun olmuştur. 

Türkiye, meşru menfaatlerini ve haysiyetini 
korumak için her şeyi göze aldığı kanaatini 
uyandıracak yeni bir politika izlediği takdirde, 
birçok şeyler değişecektir. 8 milyonluk haksız 
bir Yunanistan, 32 milyonluk haklı bir Türkiye 
ile karşılaşmanın ne demek olduğunu düşünme
ye o zaman mecbur olacaktır. 

NATO ittifakını ve dünya sulhunu koruma
nın bedelini hep uysal buldukları mağdur Tür
kiye'ye ödetmiş, emperyalist ve mütecaviz Yu
nanistan'ı değil, Türkiye'yi frenlemiş olan nasi-
hatçı dost ve müttefiklerimiz de ancak o zaman 
tavırlarını değiştirmek zaruretini hissedecekler 
ve Yunanistan'ın ricatını kolaylaştıracak bir po
litika izlemeye mecbur olacaklardır. 

Bu yeni politika çerçevesinde Yunanistan'la 
aramızdaki bütün meseleler, ezcümle Patrikha
ne ki, Türkiye'de kalmasının hiçbir meşru ve 
müdafaa edilir tarafı yoktur» (M. P. den alkış
lar.) 

Patrikhanenin istanbul'da kalışı Bizansı ihya 
hayalinin bir sembolü olmaktan başka hiçbir 
ciddî mâna taşımaz. (M. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) işi Ortodokslarla olan Patrik
hane Ortodoksların çok olduğu yere gitmelidir -
istanbul'daki Rum ekalliyeti, bugüne kadar ezil
miş, fakir ve cahil bırakılmış Batı - Trakya 
Türkleri, aralarında yüksek tahsil görmüş bir 
düzine insan yoktur, 12 Adalar konuları yeniden 
ele alınmalıdır. Bu politikanın yaratacağı buh
ran içinde Kıbrıs, Yunanlılar için tâli bir mesele 
haline getirilmelidir. 

Bugün Türk sahillerine yakın adalarda Tür
kiye aleyhine jet üsleri kurma çabasında oldu
ğunu gazetelerden okuduğumuz Yunanistan'ın 
ihtilâlci albaylarına, Türkiye ile başa çıkmanın 
hir gecede Yunanistan'ı ele geçirmek gibi kolay 
bir iş olmadığı bu politikamızla anlatılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
• Türkiye, başvurulabilecek bütün sulhçu yol

lan fazlasiyle denemiştir, iyi niyetini ve sulhçu 

emellerini ispat için Türkiye'nin bundan sonra 
âibesle iştigal etmesini, iflâs etmiş metotları tek
rar denemesini, verimsiz müzakerelerle vakit ve 
dâva öldürmesini iyiniyet sahibi kimse istiye-
mez. 

Bugüne kadar devam etmiş olan bekle ve gör 
siyasetinin yerini, artık tecrübelerin ve mantı
ğın emrettiği kuvvete dayanarak tedbirler siya
seti almalıdır. 

Böyle bir Kıbrıs politikası takibedildiği tak
dirde, çok muhtemeldir ki, mesele silâhsız halle
dilebilecektir. 

Muhterem milletvekilleri; 
1966 bütçe müzakerelerinde Adalet Partisi 

Sözcüsünün ileri sürdüğü mütalâalarla, Hükü
met adına ona cevap veren Sayın Dışişleri Ba
kanımızın sözleri tavsiye ettiğimiz bu yeni Kıb
rıs politikasına tamamiyle muvazi düşmektedir. 

Adalet Partisi Sözcüsü Büyükelçi Sayın Set-
tar Iksel o konuşmasında, Türkiye'nin Kıbrıs 
meselesini ancak kendi siyasi ve maddi kuvve
tiyle tatminkâr bir neticeye ulaştırabileceğini, 
Türkiye'nin hareket hattını Rumlarca yapılacak 
harekete bir mukabele şeklinde tesbit etmesinin 
bir fasit daire yaratacağını, bu yola gidilmeme
sini, Hükümetimizin teşebbüsü ele alarak yapa
bileceği çok müessir hareketler bulunduğunu, 
zamanın Kıbrıs Türkleri aleyhine işlediğini ve 
bu bir çözülmeye müncer olduğu takdirde Tür
kiye'nin müdahale hakkını kullanmasının büs
bütün güçleşeceğini belirtmiş ve böylece Hükü
meti uyarmıştı. 

Adalet Partisi Sözcüsünün bu konuşmasına 
cevap veren Sayın Dışişleri Bakanımız ihsan 
Sa'bri Çağlayangil, teşebbüsü karşı tarafa bı-
rakmıyacaklarını, Hükümetin Kıbrıs mese
lesini muayyen zamanda, muayyen mehilde, mu
ayyen çözüm yollarına bağlıyarak bitirmek için 
alınmış tedbirleri olduğunu, bu tedbirlerin ya
kında evvelâ muhalefet partilerinin liderlerine, 
tatbikata konacağı sırada bu Yüce Meclise arz 
edileceğini açıklamıştı. 

Aradan üç yıl kadar bir zaman geçtiği hal
de, Sayın Dışişleri Bakanımızın lûtufkâr ve ümit 
verici va'dine rağmen, muhalefet liderlerinin he
nüz öğrenemedikleri bu tedbirleri Hükümet ar
tık tatbik sahasına koymalı ve biraz evvel nak
lettiğimiz kendi sözlerinin mahkûm ettiği üzere, 
meseleyi sürüncemede bırakmak ve uyutmak yo-
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lundan kesin olarak vazgeçmelidir dersek, öyle 
ümidediyoruz ki, Yüce Meclis bizi haksız bulmı-
yacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi takibedilecek yeni Kıbrıs politikasının 

hedefi hakkındaki görüşümüzü bir kere daha 
açıklıyacağız. 

Türkiye'nin takibettiği politikanın en büyük 
zaaflarından biri de bir nihai hedefin bugüne 
kadar tesbit edilmemiş bulunmasıdır. 

Millet Partisinin bu yoldaki uyarmaları ma
alesef iktidarlarca iltifat görmemiştir. 

Bütün şartlariyle malûm ve sabit bir hede
fin tesbiti ve bunun Meclisin tasvibinden geçi
rilmesini muhalefette iken Sayın Dışişleri Baka
nımızın lisaniyle istemiş bulunan Adalet Partisi 
de bu mahiyette bir hedef tâyin etmeden Kıbrıs 
politikasını irticalen yürütmüştür. 

İçine çeşitli hal tarzlarının girebileceği bir 
zarf mahiyetinde olan bâzı umumi esasların Hü
kümet programında yer alması, Meclisin müza
kere ve tasvibinden geçmiş ve bütün şartlariyle 
malûm ve sabit bir hedefin ortaya konduğu mâ
nasına şüphesiz gelemez. Buna rağmen Hükü
met, programında yeralan umumi mahiyetteki 
malûm dört esası, Adalet Partisinin vaktiyle sa
vunduğu mânada bir hedef saymaktadır. Bu 
dört esasa uygun sayılabilecek bütün hal tarzla
rının kabulüne, Meclisin cevaz verdiği kanaatin
dedir. 

Bir Hükümet programına verilen güven oyu, 
onun her cümlesi ve her kelimesi için tasvip mâ
nasını taşımaz. Aksi oy kullanmanın mahzu
runu nazara alan bir kimse, içinde bâzı beğen
mediği hususlar da olsa bir Hükümette güven 
oyu verebilir. Böyle bir iddiayı vaktiyle ileri 
sürmüş olan Sayın Feyzioğlu'na, plânın görü
şülmesi vesilesiyle Millet Partisinin verdiği ce
vapta, bu mantiki gerçek ortaya konmuştu. Bu 
hal tarzları içinde Türkiye'nin millî menfa
atlerine uygun düşmiyecek ve Kıbrıs Türkle
rini fiilen korumaya yetmiyecek olanlar da var
dır. 

Hatırlarda olduğu üzere Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından, bizim müstenkif oyumuza 
karşı ittifakla kabul edilen 16 Haziran 1958 
tarihli takrirde mucip sebebolarak bilhassa şun
lar ileri sürülmekte idi : 

«Kırıştaki son hâdiseler göstermektedir ki, 
bu vahîm meselenin nihai hal şekline biran 
evvel bağlanması katî bir zaruret haline gelmiş 
olup, bunun için de yegâne âdil, haklı, mutedil 
hal tarzı olan taksimi vakit geçirmeden kabul 
etmek icabetmektedir. Adadaki iki cemaatin 
yekdiğerine karşı hissettikleri itimatsızlık ve 
düşmanlık, bu cemaatlerin artık bir arada yaşa
malarına ve bir idare altında işbirliği yapmala
rına imkân vermemektedir.» 

Onbir sene evvel Büyük Millet Meclisi tara
fından kabul edilen takrirdeki bu gerekçenin ne 
kadar yerinde olduğu son altı yılı dolduran 
kanlı hâdiselerle bir kere daha anlaşılmıştır. 

Büyük Millet Meclisinin o zamanın ittifakla 
aldığı bu karar, bir müddet sonra hiçe -sayılarak 
emrivaki şeklinde imzalanan Zurih ve Londra 
Anlaşması cemaatlerin birinin diğerine tahak
kümünü güya önliyecek haklar ve garantiler ta
nımıştı. Bütün bunların tatbikatta yürümediği, 
Kıbrıs facialarını, Türklerin boğazlanmasını ve 
Kıbrısta'ki bugünkü fiilî durumu önliyemediği 
bir gerçektir. 

Bu itibarla, acı tecrübelerden ilham alan, ka
bulü mümkün bir asgarisi ve bir âzamisi olan 
hal tarzlarının tesbit edilmemesi ve Hükümetin 
seyyal dört esasla bir yılan hikâyesi haline gel
miş müzakerelerde serbest bırakılması, kanaati
mizce son derece mahzurludur. 

Kıbrıs müstakil bir devlet olarak kalacak 
ise, bu takdirde Rumlarla bir arada yaşamaları 
mümkün olmıyan ve bu gerçek bizzat kendileri 
tarafından feryat haline gelmiş uyarmalarla Hü
kümetimize çoktan duyurulmuş bulunan Kıbrıs 
Türklerini, onlardan maddeten ayırmak lâzım
dır. 

Bu da coğrafi ayrılık esasına dayanan fede
ral bir sistemin kabulünü icabettirir. 

Bunun dışında kantonal sistem ve sair for
müllerle, Rumların bir gün çiğniyecekleri mu
hakkak sözde teminatlarla Kıbrıs Türklerinin 
hayat ve mal emniyeti sağlanamaz. Rumların 
Türklere tahakkümünü önlemek gayesiyle şu 
veya bu devletin veya devletlerarası teşkilâtın 
verebilecekleri garantiye ümit bağlanıyorsa, bir
çok tecrübelere dayanarak söyliyebiliriz ki, bu 
garantiler ergeç nazari kalmaya mahkûm olur. 
Kantonal sistem ve diğer formüllerden daha 
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emniyetli olmasına rağmen, Rumların ve Yu
nanlıların bilinen niyetleri ve değişmiyen he
defleri ve iki cemaat arasındaki derin itimat
sızlık ve husumet muvacehesinde, federal siste
min de ilerde gaileler yaratması, Kıbns Türk
lerini tehlikeye düşürmesi ve işlemez hale gel
mesi imkânsız değildir. 

Kanaatimizce Kıbrıs Türklerinin emniyetini 
tam olarak sağlamak, Türkiye ve Yunanistan 
arasında ileride ihtilâf ve çatışmalar çıkmasını 
ve bugüne kadar yaptığımız büyük maddî ve 
mânevi fedakârlığın boşa gitmesini önlemek 
için en uygun hal tarzı adanın gerçek mânada 
taksimidir. (M. P. sıralarından alkışlar) 

Yunanistanm Adanın ilhakını, zaman zaman 
emelini gizler gözükmesine rağmen bir millî po
litika olarak izlediğini dünyada bilmiyen kal
madığına göre, TüıCriye'nin taksimi ortaya at
masını hiç kimse çok göremez. Türkiye taksi
mi bir toprak kazancı peşinde koştuğu için de
ğil, Kıbns Türklerini, kendi emniyetini koru
mak ve sulhu her zaman tehlikeye düşürecek 
ihtimalleri ortadan kaldırmak zarureti ile isti-
yecektir. Bunu özel çıkar peşinde koşmıyan iyi 
niyet rahibi bütün* devletlere, Kıbrıs faciaları
nın şahadetiyle anlatmak mümkündür. Dört 
esas, Kıbns politikamızın temelidir, diyen Hü
kümetin tehlikeli formüller peşinde koşmaması, 
Adanın taksimini sağlamaya çalışması ve fede
ral sistemi de nihai bir fedakârlık olarak benim
semesi Millet Partisinin tavsiyesidir. Birkaç 
gün evvel Londra'da yaptığı bir konuşmada, 
Türklerin arzulanna boyun eğmiyeceğiz diye 
meydan okuyan Makarios'un tutumu ve Kıbrıs 
Türkleri arasında beliren ihtilâflar muvacehe
sinde Hükümet, Kıbrıs'ta iki cemaat arasında 
yapıldığı söylenen ve netice vermiyeceği mu
hakkak olan oyalama görüşmelerine şayet bir 
ümit bağlıyorsa bundan vazgeçmeli ve tavsiye 
ettiğimiz bu yeni politikayı izlemekte geç kal
mamalıdır. 

Muhterem milletvekilleri;; 
Kıbrıs konusunda takibedilmesi icabeden 

millî politikayı, vasıta ve hedefleri bakımın
dan ifade etmiş bulunuyoruz. 

Hükümet, tavsiye ettiğimiz böyle enerjik 
bir politika takip ettiği takdirde, kendisi
nin en samimî yardımcısı olacağız, bu 
politikanın sorumluluğunu millet önünde 

kendisiyle paylaşmaktan şeref duyacağız ve 
uhdemize düşeni hulus ve ciddiyetle yapacağız. 
(M. P. sıralanndan alkışlar) 

Hükümet, tavsiye ettiğimiz politikayı benim
semediği ve bugüne kadar izlediği zaıf ve uyut
ma politikasında İsrar ettiği takdirde şüphe
siz Millet Partisi her zaman karşısında olacak
tır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Maruzatımıza son verirken bu genel görüş

menin millî dâvamız olan Kıbns dâvasına kuv
vet kazandırmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder 
(kahraman Kıbrıs Türklerini saygı ile selâmla
rız ve aziz şehitlerimizin hatıralan önünle ta
zimle eğiliriz. 

Cümlenizi saygiyle selâmlanın. (M. P. sıra
lanndan alkışlar) 

BAŞKAN — T. I. P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Ali Aybar, buyurun. 

T. î. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ AY
BAR (istanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Kıbrıs ihtilâfının önemi üzerinde bu
rada mütaaddit defalar görüşlerimizi yansıtmış 
bulunuyoruz. Özellikle Orta Doğu'daki son ger
gin durumdan sonra Kıbrıs konusunun önemi 
bir kat daha artmış bulunmaktadır. Oysa bugü
ne kadar izlenen politikanın, Türkiye'nin mil
lî menfaatlerine uygun ve beklenen sonuçların 
bu politika neticesinde alınmış olduğunu ileri 
sürmek, öyle zannediyoruz ki mün^kün değil
dir. 

Hükümetimizin Kıbrıs konusunda izlediği 
politikanın esaslan bizce malûm değildir. Hat
tâ bu kürsüden Sayın Dışişleri Bakanı müta
addit defalar, Hükümetin bir tezi bulunduğu
nu, fakat bu tezi açıklamakta sakınca gördüğü
nü ifade etmiştir. Biz bu kanaatte değiliz. Hü
kümetin, tam tersine, Kıbns konusundaki tezi
ni açıklıkla ortaya koymasında ve bu teze ta
raftar kazanmasında büyük yararlar bulundu
ğu inancındayız. 

Muhterem milletvekilleri, Kıbns dâvasının 
tarihî safahatı üzerinde durarak kıymetli za-
manlannızı almak istemiyorum. Muhalefetin 
ileri sürdüğü iki tezi geçerlilik bakımından hu
zurunuzda incelemeye çalışacağım. 

Bu tezler bilindiği gibi; taksim ve federatif 
sistem tezleridir. 
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Muhterem milletvekillerü taksim tezi ilk ba
kışta geçerli bir tez olarak görülebilir. Gerçek
ten de Kıbrıs'ta iki cemaat yaşamaktadır, bi
naenaleyh, Kıbrıs'ın ikiye bölünerek bir kıs
mının Türkiye'ye bir kısmının da Yunanistan'a 
ilhakı makûl ve mantıkî bir çözüm yolu olarak 
mütalâa edilebilir. Ne var ki, mantıki görünen 
bu çözüm yolu milletlerarası münasebetler ve 
bu münasebetlerin karşılıklı etki ve tepkileriyle 
hâsıl olan durum değerlendirilmez, mütalâa 
edilmezse, kâğıt üstünde geçerli olan bu tezle 
hiçbir sonuç elde etmek mümkün olmaz. 

Milletlerarası politikada tezlerin millî men
faate uygun olması hiç şüphesiz şarttır, ama ye
terli bir şart değildir. Bunun yanında millî 
menfaate uygun olan tezin karşı tarafa kabul 
ettirilmesi de, yani tezin geçerli olması da bir 
şarttır. Millî menfaatlere çok uygun bir tez, 
eğer karşı tarafa ve dünya kamu oyuna kabul 
ettirilemezse bu geçerli tezden hiçbir sonuç alı
namaz. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel kâğıt üs
tünde geçerli göründüğünü ifade ettiğim taksim 
tezi tatbik mevkiine konulunca birçok engeller
le karşı karşıya kalır. Bir kere Zürih, Londra 
ve Lefkoşa andlaşmaları ile bir milletlerarası 
statüye sahibolan ve Birleşmiş Milletlerin üyesi 
bulunan bağımsız Kıbrıs Devleti vardır. Müza
kerelerde Kıbrıs Devletinin kabul etmiyeceği 
çözüm yollarının geçerli olması ihtimali zayıf 
bir ihtimaldir. Geçerli olmaz demek istemiyo
rum, geçerli olabilir, ama Kıbrıs Devletine karşı 
başka devletlerin, özellikle büyük devletlerin de 
baskı yolunu tutarak çözüm şeklini, yani o 
devletin, Kıbrıs Devletinin mevcudiyetine son 
verecek çözüm şeklini ona kabul ettirmesi lâ
zımdır. 

Sayın milletvekilleri, «bugünkü şartlarda 
böyle bir sonucun elde edilmesi, politikada im
kânsızdır» sözüne yer olmadığı için, çok zayıf 
bir ihtimaldir, diyeceğim. 

Bîr kere «Üçüncü Dünya devletleri» dediği
miz ve dünya politikasında gittikçe ağır basan 
camia, Kıbrıs Devletini, anti - emperyalist bir 
savaş sonunda kurulmuş bir devlet olarak ka
bul etmektedir. Kıbrıs Devletinin Başkanı, zan
nederim 1964 Sonbaharında, Kahire'de toplanan 
konferansta kendisini Üçüncü Dünya devletle
rine» İngiliz emperyalizmine karşı ve genellikle 

I emperyalizme karşı mücadele veren bir mücahit 
olarak kabul ettirmeyi başarmıştır. Bunun böyle 
olduğu, Birleşmiş Milletler Assamblesinde an
cak altı oy almamızla sonuçlanan müzakereler
de de belli olmuştur. Demekki, taksim tezine 
evvelâ bu Üçüncü Dünya devletleri karşı çıka
caktır. 

Taksim tezine karşı çıkacak devletler yal
nız Üçüncü Dünya devletlerinden ibaret de de
ğildir; müttefiklerimiz de karşı çıkacaklardır. 
Ameri'ka'nm taksimden ne anladığını Acheson 
plânlarında gördük. Amerika'nın indinde, tak
sim Türkiye'ye Ada'nın bir ucunda şöyle bahçe 
büyüklüğünde bir üs verilmesi anlamını taşı
maktadır. öyle zannediyorum ki, burada taksim 
tezini savunan arkadaşlarımızın taksimden an
ladıkları elbette bu değildir. Onlar Ada'nın tak
simi derken, Ada'nın yarı yarıya, ikiye bölün
mesini düşünüyorlar, ama dediğim gibi, Üçün
cü Dünya devletleri bu teze karşı çıkacaktır, 
müttefiklerimiz karşı çıkacaktır ve Sovyetler 
Birliğiyle sosyalist devletler bloku da karşı çı
kacaktır. Taksim tezini kim destekliyecektir? 
Küçük bir azınlık. Büyük bir ihtimalle Birleş
miş Milletler Assamblesinde bize oy vermiş olan 
devletler, yani Pakistan, Suudi Arabistan ve 
diğer devletler. 

Taksim tezinin, demekki, politik bakımdan 
önce böyle bir mahzuru var. 

İkinci bir mahzuru da; uzun vadeli politi
kamızın tesbit ve tâyininde mütalâa edilebilir. 
Bir çözüm getirirken, burada benden önce ko
nuşan hatipler haklı olarak işaret ettiler, mil
letlerarası münasebetlerde bir çözüm getirirken 
taktikle stratejiyi ayırmak lâzımdır. Ancak, 
stratejinin de değişmediği hususunda bir gö
rüş yoktur, olamaz. Zamanla strateji de deği
şir. Binaenaleyh, Kıbrts konusunda uzun vadeli 
bir politika düşündüğümüz zaman bu esnek
liği gözden kaçırmamamız icabeder. 

Şunu demek istiyorum; bugün biz NATO'-
nun üyesiyiz, ikili andlaşmalarla Amerika'ya 
bağlıyız, kendi ülkemizde de Amerikan üsleri, 
tesisleri vardır. Ada taksim edildiği zaman bize 
bırakılan kısmında ve Yunanistan'a terkedilen 
kısmında bu üslerin kurulması, bugünkü or
tam ve şartlarda tabu mütalâa edilebilir. Ama 
Türkiye'nin ilelebet NATO ittifakı içinde kala-

| cağım kim iddia edebilir? Biz, biran önce kur-
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tulmasından yanayız. Bu fikrimiz paylaşılmı-
yaibilir, ama hiç kimse kalkıp NATO'da biz ile
lebet kalacağız, hattâ NATO gibi bir ittifak 
kalacaktır, iddiasını ileri süremez. 

Şimdi yarının, tek taraflı politikasından 
kurtulmuş ve Atatürk politikasına dönmüş bir 
Türkiye'sini düşünelim ve Adanın Yunanistan'a 
terk edilmiş olan yarısında da güçlü yabancı 
askerî üslerin bulunduğunu mütalâa edelim. 
Hiç şüphesiz böyle bir durum hem bizim millî 
güvenliğimiz bakımından, hem de Orta - Doğu 
devletlerinin halklarının güvenliği bakımından 
ıson derece mahzurlu ve tehlikeli bir durum ya
ratacaktır. 

Politik bakımdan sakıncalar özetle bunlardır. 
Bir de taksimde teknik bakımından imkânsız
lıklar var. 

Adanın morfolojik ve etnölouk bakımdan 
durumu tetkik edilince buradaki Türk ve Rum 
cemaatlerinin homojen olmadığı görüdür ve bun
ların köylere dağılmış ve bâzı hallerde de kar
maşık köylerde bir arada yaşadıkları bir ger
çektir. Binaenaleyh, Adanın yarı yarıya bölün
düğü bir an için farz edilse bile Türk cemaati
nin Türklere tahsis edilmiş olan kısma göe et
tirilmesi, içinden cıkılaımıyacak kadar büyük 
problemlerle bizi karşı karşıya bırakacaktır. 

Halen birtakım anklavl ardan bahsedilmek
tedir yani, Türk cemaatinin tokluca yaşadığı 
topluluklar yaratıldığı söylenmektedir. Bura
ya, gelmiş olan Türkler kövlerini, kövlerindeki 
topraklarını, evlerini, mülklerini terketmisler-
dir büvük sıkıntılar ve malhrumivetder için
dedirler. Bunu bütün Adaya teşmil ettiğimiz 
srtma.n vü^bm Türk'ün bövle bir sröce tabi tu
tulduğunu ve tabiatiyle Türk kesiminde bulu
nan m.mların da aksi istikamette bir göçe tabi 
tutulduğunu düşünecek olursak bu problemle
rin teknik olarak haldi de içinden çıkılmaz ba
direlerle bizi karsı karşıya bırakır. 

Nihayet bir başka meseleyi de göz önünde 
tutmak mecburiyetindeyiz. 

Adada Türk soyundan olanlar, Ada nüfu
suna oranla 1/5 oranında bir nüfus teşkil edi
yor. 1/5 oranındaki bir nüfusa Adanın yarısı
nın verilmesini istemek, bu da taksim tezini 
daha başlangıçte muallel hale getirecek bir du
rumu ortaya kor. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar Kıb
rıs gibi millî bir dâvada, hangi partiden olur
sak olalım, mutlaka bir çözüme gidilmesi ve bu 
çözümün Türkiye'nin güvenliğine, millî men
faatlerine yüzde yüz uygun bir çözüm olması 
istendiği halde, bunca yıldır bir çözüme ulaşıl
mamış olmasının elbette bir anlamı vardır. 

Muhalefette iken partiler bu konunun çözü
münde iktidarlara hırçın tenkitler tevcih eder
ler, etmişlerdir de. A.P. li arkadaşlarımızın, gü
cenmelerini istemiyorum vereceğim misalden, 
muhalefette bulundukları sırada o zamanın ik
tidarına karsı en hırçın tenkitleri yöneltmişler, 
iktidarı pasiflikle, kişiliği olmıyan bir politika 
izlemekle suçlamışlardır. Haklı idiler. Hakika
ten o zamanın iktidarı kişiliği odan aktif sayıla
bilecek bir politika izlemiyordu, izliyemiyordu 
b^nim kanaatimce. Nitekim, A.P. iktidara gel
dikten sonra kendileri de, af buyursunlar, aynı 
pasif duruma düşmüşlerdir. Hiç kimse cıkiü da 
A.P. üktida.rının Kıbrıs konusunda aktif, kişiliği 
olan ve sonuç adan bir politika izlediğini, insaf 
sahibi ise, her halde iddia edemez. 

Sayın Milletvekilleri, bunun nedenini ara
mak lâzım. Dedim ki, hepimiz Kıbrıs'ın millî 
menfaatlerimize yüzde yüz uygun bir çözüme 
"Taştırılmasını istiyoruz. Ama, iktidara geldi
ğimiz zaman bunu basaramıyoruz. Neden? Ar
kadaşlar, çünkü biz Atatürk politikasından ay
rıldık. Yüzde yüz bağımsız, tarafsız Atatürk 
politikasını halen izliyecek durumda değiliz. 
Bu durumun suçluluğunu kimin taşıdığını bu
rada münakaşa edecek değilim. Bugünkü hü
kümeti de bu bakımdan suçluyacak değilim. 
Günkü bu durum peyderpey, yavaş yavaş tees
süs ve teşekkül etmiştir, Atatürk'ün ölümün
den sonra, malûm üçlü ittifakın imzalanmasın
dan bu tarafa doğru gittikçe vehamet kesbe-
derek gelişmiştir. Uzun misaller, örnekler ver
meye lüzum yok. Kıbrıs'la ilgili olarak bizim 
millî menfaatlerimize yüzde yüz uygun bir po
litika izliyemememizin en belirgin iki misalini 
vermekle yetineceğim. 

Bir tanesi, Sayın İnönü'ye Johnson'un gön
derdiği mektuplar, diğeri de, Sayın Demirel 
Hükümetine bu Meclis tarafından en geniş yet
kiler verilmiş ve tanınmış olduğu halde Cyrus 
Cance'in ziyaretleri sonunda bu yetkilerin kul
lanılmaz hale gelmiş olmasıdır. Bu yetkilerin 
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mutlaka kullanılması lâzımdır, anlamına alın
masın sözüm. Biz savaştan yana değiliz. Kıbrıs 
dâvasının mutlaka barışçı yollarla çözülmesin
den yanayız, bunda hiç kimsenin şüphesi olma
sın, örnek diye veriyorum. 

Verilmiş yetkiler var, kritik bir zamanda 
idi, oradaki soydaşlarımız jonesite mâruz bir 
durumda idi, halbuki sonuç alınamamıştır, alı
namaz da. Çünkü, Türkiye'de bugün yüzden 
fazla Amerikan üssü var, ikili Anlaşmalar var, 
NATO'nun ikinci derecede bir üyesiyiz. Ne ka
dar kâğıt üstünde, efendim bizim de hakları
mız eşittir, desek ikinci derecede bir üyesiyiz 
ve Milletlerarası kapitale içli dışlı bağlıyız. Bu 
durumda iken, millî menfaatlerimizi yüzde yüz 
sonuna kadar savunabiliriz, iddiası, geçerli bir 
iddia değildir, olayların doğrulamadığı bir id
diadır. 

Sayın milletvekilleri, bizim için Kıbrıs'ta 
uygulanacak en geçerli politikanın, en geçerli 
tezin ne olduğunu müsaadenizle kısaca da ol
sa bir kere daha arz etmek istiyorum. 

Bu tezin hem millî menfaatlerimize uygun, 
hem de geçerli bir tez olduğu inancındayız. 
Dâva nedir? Dâva, bir kere Enosis'i katî ola
rak önlemektir, bir. 

İkincisi; Kıbrıs'lı soydaşlarımızın can, mal 
emniyetlerini ve siyasî haklarını teminata bağ
lamaktır. 

Üçüncüsü; Türkiye'nin millî güvenliğini 
mâsun bulundurmaktır. 

Dördüncüsü; Orta - Doğu için Kıbrıs'ın bir 
tehlike merkezi olmasını Önlemektir. 

Biz tâ 1964 yılından beri, 1964 yılının 6 Ey
lülünden beri Kıbrıs'ta, milletlerarası ittifak
larla donatılmış, sınırlandırılmış federatif bir 
sistemin uygulanmasını dileriz. Bu tezimiz hü-
lâseten iki noktada toplanır: 

1. — Yürürlükte bulunan anlaşmalarca 
Türk ve Yunan devletlerine tanınmış; Ada'da 
askerî birlik bulundurma ve müdahale hakları, 
bu karar suretinde öngörülen yeni statünün 
güvenlik verecek şekilde işlemesine değin mah
fuz tutulmak kaydiyle Kıbrıs'ın yabancı aske
rî üs ve tesislerden tamamen arınması, 

2. — Milletlerarası garanti altında Türk ve 
Rum cemaatlerinin eşit hakları üzerine kurul
muş federatif, tarafsızlaştırılmış, silâhsızlandı
rılmış, bağımsız bir devlet statüsüne bağlan
ması. 
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Sayın milletvekilleri bu tez, bir kere Ada'-
daki soydaşlarımızın can, mal emniyetlerini ve 
siyasî haklarını sağlıyacak niteliktedir, ihtira-
zî bir kaydımız var. Nedir o ihtirazî kaydımız? 
Garanti Andlaşmasmın Yunanistan'a ve Türki
ye'ye tanıdığı hakları mahfuz bulunduruyoruz. 
Yani şu Kıbrıs tezi, federatif sistem müzakere
ler neticesinde yürürlüğe konduktan sonra, ta
raflara güvenlik verene kadar, biz Kıbrıs'ta 
askerî birlik bulundurma hakkını muhafaza 
edeceğiz. Ayrıca,. statüyü korumak için, Ga
ranti Andlaşmasında öngörüldüğü gibi, statü
yü korumak için müdahale hakkımızı da muha
faza edeceğiz. Bunun dışında Ada'yı yabancı 
üslerden arınmış, silâhsız, federatif bir devlet 
haline getiriyoruz. Bu federatif devleti de Türk 
ve Rum cemaatlerinin eşit haklarına, siyasî 
haklarına da dayandırarak bütün bu sistemi 
milletlerarası garanti altına koyuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu garanti keyfiyeti 
de son derece önemli ve dikkatlerinize arz ede
ceğim şu noktaları ihtiva etmektedir: 

Bu garanti sistemine şüphesiz Türkiye dâ
hil olacaktır; esasen Ada'da askerlerini muha
faza etmektedir. 

ikincisi; bu garanti sistemi Birleşmiş Mil
letler statüsü içinde tesbit edilecek devletler
den meydana gelecektir, ki, hiç şüphesiz bu 
devletler arasında hem Amerika, hem Sovyet
ler Birliği yer alacaklardır. E£er Orta - Doğu'-
daki son ffermn durum pcöz önünde bulunduru
lursa; gerek Sovyetler Birliği'nin, gerek Ame
rika'nın Kıbrıs'ın üslerden arınmış, tarafsızlaş
tırılmış silâhsızlandırılmış ve plâtform halin
de kalmasında yararı olacakından kimsenin 
«tnnhesi bulunamaz. Sünhesiz gerek Sovvetler 
Birlisi fferek Amerika, Orta - Do#u'daki bu 
o-p.rö-m durum karsısında Ada'yı ele geçirmek 
istivribilîrler, daha doğrusu Ada'da üslenmek 
istivebilirler. Ama istemekle, yapmak, başar
mak arasında uzun bir mesafe vardır. Böyle 
bir statü dünya milletlerinin tasvibine mazhar 
olduktan sonra, bunu hodbehod Amerika'nın 
vevahut da Sovyetler Birliğinin ihlâl etmesi 
mümkün delildir. Kaldı ki, her iki devlet bir
birlerini denetlemek ve bu suretle Ada'nm di-
o-er tarafın eline seçmemesini saklamak üzere 
bir nolitika da güdeceklerdir. Bunun da göz-

! den kaçırılmaması lâzımdır. 
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Demek oluyor ki, Türkiye işçi Partisinin tek
lif ettiği tez, hem Enosis'i kesin olarak önlemek
te, hem Ada'daki Türk Cemaatinin mal, can em
niyetini ve siyasi haklarını, her türlü insanlık 
haklarını garanti altında bulundurmakta. Ne
den? Çünkü kurulacak federatif devlette her iki 
cemaat eşit haklarla teçhiz edilmiş bulunarak 
görev göreceklerdir. Yani, Devletin siyasi gücü
ne her iki cemaat de eşit haklarla katılacaklar
dır. Böyle bir çözüm Türkiye'nin g'üvenliği ba
kımından da tatmin edici bir çözümdür. Niha
yet bu çözüme hiç şüphesiz Orta - Doğu devlet
leri ve üçüncü Dünya Devletleri ki, bunlar em
peryalizmden son derece kuşkuda olan devlet
lerdir - evet diyeceklerdir. Böyle bir tezle Hükü
metimiz çıkarsa, bizim inancımız odur M, dün
yada büyük bir tasvibe mazhar olacaktır. Arz 
©ttiğim gibi, bir kere Üçüncü Dünya devletleri 
bu tezi beniımsiyeceklerdir; kimsenin şüphesi 
olmasın bundan. 

İkincisi; Batının tarafsız olan, angaje olmı-
yan devletleri de böyle bir tezi onaylıyaeaklar-
dır, makul bulacaklardır. Bir çözüm getirdiğine 
inanacaklardır. Bu durum karşısında Amerika 
ve ingilterenin dahi bu teze karşı çıkması ve 
direnmesi son derece güç olacaktır. Nihayet Sov
yetler Birliği ve sosyalist devletler de bu tezden 
yana olacaklardır. 

İşte biz, Türkiye işçi Partisi olarak, Kıbrıs'a 
çözüm getireceğine inandığımız hususları böy
lece bir tez halinde ve Yüce Meclisin tasvibine 
sunulmak üzere bir önerge şeklinde Yüce Di
vana sunacağız. 

Bendenizi dinlemek lûtfunda bulunduğunuz 
için hepinize teşekkür ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Yeni Türkiye Partisi Grupu adı
na Sayın Yusuf Aziızoğlu, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA YUSUF AZİZOĞ-
LU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Kıbns konusunda açılan genel gö
rüşme vesilesiyle Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupunun görüşlerini arz edeceğim. 

Kıbrıs konusu, onbeş yıla yakın bir süredir 
Türk kamu oyunun ve Türk hükümetlerinin 
hassasiyetle üzerinde durdukları bir millî mese
lemizdir. Demokrat Parti iktidarı zamanında 
Londra ve Zürih anlaşımalariyle olumlu bir çö
züm şekline bağlanan Ada'nın statüsüne rağ
men 1963 yılı sonlarından itibaren durum had 
bir buhran halinde, vahim ve feci olaylarla Türk 

ve Rum cemaatlerinin şiddetli ihtilâfları ile gü
nümüze kadar gelmiş bulunmaktadır. Kaynıyan 
bir his kazanı karakterinde bulunan Yunan 
umumi efkârının tesirindeki, Karamanlis'ten 
sonraki gelen Yunan hükümetlerinin macerape
rest, muvazenesiz ve tahrikçi tutanları, ihtilâf 
ve buhranın şiddetlenmesinin başta gelen sebep
leri olduğu meydandadır. 

Kıbrıs taiki Türk ve Rum cemaatlerinin hak 
ve münasebetlerini, anlaşmalarla ve Kıbrıs Ana
yasası ile hukukî bir statüye bağlıyan Adnan 
Menderes Hükümeti ve onu takiben gelen Cum
huriyet hükümetleri sulhçu, basiretli ve realist 
bir politika ile Kıbrıs Türklerinin çiğnenmeleri-
ne meydan vermemek yolunda mümkün olanı 
yaptıkları inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın içinde bulun
duğu çeşitli dış meselelerin şartları ve Türkiye-
nin coğrafi mevkiinin nezaketi, Kıbrıs mesele
sini sadece bir Türk Yunan anlaşmazlığı olarak 
görmeye ve bu espM ile halletme tedbirleri ara
maya müsait değildir. 

Bugün Kıbrıs ihtilâfının süre geldiği Akde
niz bölgesinde daha alevli manzara gösteren bir 
Orta - Doğu buhram vardır. Bu ihtilâflarla ken
dilerini yakından ilgili gören, korkunç askerî 
güçleri ile birbirine diş biliyen ilki dev devlet 
vardır. Ne Türk, ne Yunan hükümetleri Kibri
sin stratejik mevkii ve Kıbnısta oturan soydaş
larının durumu kendileri için ne mertebe ehem
miyet ve hayatiyet gösterirse göstersin, ihtilâfı 
bir sonuca bağlamak için davranış ve metotla
rını kararlaştırırken bu gerçekleri görmemez-
likten gelemezler. 

Türkiye, NATO kanaliyle Batı ittifakına dâ
hil bir memlekettir. NATO nun, Türkiye'nin gü
venliği bakımından fevkalâde değerli bir ittifak 
manzumesi olduğu, küçük bir zümre hariç, Tür
kiye'de herkesin müşterek görüşüdür. Bu iti
barla Kıbrıs probleıminıe çözüm yolu ararken 
müttefiklerimizle görüş birliği sağlamakta isa
bet görmekteyiz. 

Türk milleti, tarihinin hiçbir devrinde, ihti
lâflar yaratan bir tahrikçi olmamıştır. Bugün 
de aynı durumdadır. Bu anlayış hiçbir zaman 
karşımızdakilere, soydaşlarımıza ve onların hak
larına tecavüz etmek ve varlıklarını tehdidetmek 
imkânını vermez. Herkes, çok iyi bilmelidir M, 
doğrudan doğruya veya dolaylı yollardan karşı-
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laşacağımız tecavüz ve emrivakiler derhal ve 
misliyle mukabele görecektir. 

Sayın milletvekilleri, bir genel görüşmenin 
sağladığı imkân çerçevesi içinde bir gerçeğe da
ha parmak basmak zaruretini duymaktayız. Dış 
meselelerin her zaman iç meselelerle sıkı ilişki
leri ve karşılıklı tesirleri vardır, İç idaresinde, 
bir hürriyet rejiminin imkânları içersinde hu
zur ve istikrara sahibolmıyan memleketler ve 
iktidarlar dış politikalarında ve milletlerarası 
meselelerde de güçlü ve tesirli olamazlar. 

Kanaatimiz odur M, bugün Türkiye ve onun 
kaderinde salâhiyet sahibi olan iktidar, güçlü 
ve tesirli durumda olmaktan çok uzaktır. Tür
kiye'de küçük bir azınlık, kurulu düzeni değiş
tirmek ve bizi Batı ittifakından ayrımak için 
kararlı ve gözü pek bir çabanın içindedir. Bir 
zincirin halkaları halinde birbirini kovalıyan 
tahrip ve tecavüz olayları gün geçtikçe vahame
tini artırmakta ve çok endişe verici bir hal 
almaktadır. 

Görüşme konumuz, madalyonun bu yüzünü 
derinlemesine incelemeye müsaidolmadığı için 
şu kadarını belirtmekle yetineceğiz. Bu gelişme
lerde iktidarla beraber muhalefetin de büyük 
sorumluluk payı vardır. Aylarca evvel başlıyan 
işgal, tahrip ve tecavüz olaylarının başlangıcın
da, en büyük muhalefet partimiz, sözcüsü vasıta-
siyle öğrenci hareketlerini takdir ve tebcil yeri
ne, bugün söylediği gibi, biz bu çeşit yıkıcı hare
ketlerin karşısındayız, diyebilseydi, Türkiye'
de zararlı olaylar bu derece şiddet kazanmazdı. 

Türkiye'yi, başı boş hareketlerin bir cirit 
alanı haline getiren bu olaylar karşısında, Sa
yın Hükümet Başkanının, ~ «Bunlar hürriyet ni
zamının sağladığı hakların istimalinin neticeleri
dir, endişe etmeye mahal yoktur» anlamındaki 
beyanlarının, Sayın Başbakanın hakiki düşünce
leri olduğuna ihtimal veremiyoruz. Bu sözler
den ancak, bir şey yapamamanın çaresizliği için
de söylenmiş sözlerden başka bir mâna çıkar
maya imkân yoktur. 

Sayın milletvekilleri; demokrasi, ayrı görüş
lerin serbestçe ileri sürüldüğü ve tartışıldığı bir 
sistemdir. Hepimizin her meselede mutabakat 
içinde bulunmamıza ne imkân vardır, ne de za
ruret vardır. Fakat rejimin ve nizamın tehli
keye girdiği yer ve zamanlarda sallantıya düşen 
millî menfaatleri hep beraber koruma gayreti 
içine girmemiz bir emrü zaruret halini alır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'yi şu anda en
dişe verici bir sallantının içinde ve demokratik 
rejimi tehlikede görmekteyiz. İktidar olarak, 
muhalefet olarak memleket için karışıklık gös
teren böyle bir devrede siyasi hesaplarımızı bir 
tarafa iterek bu buhranı bertaraf etmek diraye
tini gösteremezsek, başımız ve boyumuz ne 
büyüklükte olursa olsun, sandıklarımızda kaç 
milyon oy bulunursa bulunsun, bu aziz milletin 
itimadına ve hizmetine lâyık olamayız. 

Kıbrıs meselesi de dâhil, bütün dış meselele
rimizde ve dış münasebetlerimizde millî menfaat
lerimizin korunması, dâhilde mevcudolan huzur
suzluğun ve istikrarsızlığın giderilmesine bağlı
dır. Bunu sağlıyamadığımız sürece iç ve dış, 
hattâ malî ve iktisadi meselelerimizin bir düzene 
kavuşması güç olmakta devam edecektir. Hasım
larımızın iç buhranlarımızı kolladıkları gerçe
ğini de görmek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrısta cemaatler ara
sındaki münasebetlerin son durum, Türk ce
maatinin içindcM anlaşmazlıklar ve çekişmeler, 
Kıbrıs'ta devam etmekte olan görüşmelerin iç 
yüzü hakkındaki bilgilerimiz, gazetelerde oku
duklarımızdan ibarettir. Eskiden Hükümetin ve 
Dışişleri Bakanlığının Kıbrıs konusunda, seyrek 
de olsa, siyasi partilere bilgi vermek usulü 
vardı. Son zamanlarda bu bilgi verme işinin yal
nız Sayın inönü'ye lâyık görüldüğünü, diğer si
yasi partüerimizin adam yerine konmadığını 
teessüfle görmekteyiz. Bu davranışı, önümüz
deki son baharda yapılacak seçimleri tesir al
tında bırakmaktan başka türlü mânalandıramı-
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs meselemizde 
Cumhuriyet Hükümetlerinin takibettikleri poli
tikayı genellikle realist ve basiretli bulmakta
yız. Karşı tarafların tecavüz ve emrivâkıları 
karşısında, şimdiye kadar olduğu gibi, hiçbir 
tereddüt ve endişeye kapılmamak ve taviz ver
memek esastır. Çekişmeleri, buhranları sürdür
memek, meseleleri karşılıklı iyi niyet içinde hal 
yönünde kanaldze olmuş görmek, istediğimiz bir 
neticedir. Soğukkanlı bir tutum içerisinde ya
pılması mümkün her türlü olumlu davranışı 
yaparak Dünya sulhüne yararlı bir eleman ol
mak en büyük bir arzumuzdur. Muhataplarımız 
bize bu imkânı verirlerse şüphesiz bahtiyar olu
ruz. 
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Kıbrıs konusunda Hükümeti bütün samimi
yetimizle desteklemek görüşündeyiz. 

Büyük Meclise, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına saygılar sunanım. (Y. T. P. Grupu sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
İnönü, buyurunuz. 

0. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs me
selesi üzerinde genel görüşme yapıyoruz. 

1963 de Kibrıs buhranı patladığı zaman bu 
olayı çıkarmış olanlar kısa bir zamanda netice 
alacaklarını ummuşlardı. 1963 ten sonra gelen 
1964 Kıbrıs meselesinde Türk Milletinin karar
lılığını ve Kıbrıs buhranı başladığı zaman, he
men hemen hiç hazırlığı olmıyan Türk Cemaati
nin neler yapabileceğini 1964 te göstermiştir. 
Ondan sonra gelen Hükümetler Kıbrıs mese
lesini bir millî dâva olarak yürekten, bilgiyle 
takibetmişjlerdir. 

Bu gün 1963 saldırısından sonra 5 sene geç
miş ve tamamlanmıştır. Şimdi, 6 ncı seneye giri
yoruz. Bugün Kıbrıs'taki Türk Cemaatinin bir 
millî cemaat olduğu ve Kıbrıs'ın, iki millî ce
maatin varlığı üzerine dayanan bir müstakil 
Devlet olduğu manzarası, esası fiilen kurulmuş
tur. 

Şu kanaata varabiliriz: 5 - 6 senelik mücade
leden sonra KıbrıstaJki Türk Cemaatinin hak
ları, kâğıt üzerinde yazılan muahedelerden üs
tün, millî cemaatin kahraman ve asil kanlarının 
mührüyle kazanılmıştır. («Bravo» sesleri) bü
yük fedakârlık Türk Cemaati tarafından yapıl
mış ve Türk Cemaati fiilen kendi fedakârlığı ile 
Kıbrıs'taki varlığını yalnız yakın ilgili Devlet
lere değil, bütün Dünyaya tanıtmış durumdadır. 

Son ısenelerde Hükümet Kıbrıs meselesini, 
tıpkı 1964 te olduğu gibi, kuvvet kullanma hu
duduna kadar getirmiştir. Türkiye ile Yunanis
tan arasındaki münasebetlerin düzelmesi, geç
miş düşmanlık devirlerinin unutulup yeni bir 
dostluk hayatına girilmesi siyasi tarihin son 
devirlerindeki büyük eseri idi. Bu eser ciddî bir 
surette tehlikeye uğramıştır. 

Bu Kubrıs yüzünden Milletimiz için de, kom
şumuz için de geçen ıstırapların yanında ulusal 
olaylarda husule gelen karışıklık bir intibah 
yaratmıştır, denilebilir mi? Bilmiyorum. Her 
hailde Kılbns'ın yöneticileri henüz daha netice 

için iki cemaatin varlığına dayanan bir Kıbrıs 
ıstatüsü kurulması için kesin bir kararda görün
müyorlar. Veyahut kararlarından, niyetlerinden, 
haklı olarak, kuşkulu durumdayız. 

Bugün her partiden hatiplerimiz Kıbrıs ile 
ciddî olarak ilgili oldular ve nasıl bir çözüm yolu 
bulunacağını tartıştılar. Radikal karar olarak 
taksimi öne sürmüş olan arkadaşlarıanız da hep
si «En az federasyon sisteminde bir uzlaşma
ya, sulh içinde bir neticeye varmaya» imkân 
göstermektedirler. 

Federasyon sistemini, şimdiye kadar Hükü
met, müzakerelerinde açıktan söylenmiş bir ko
nu olarak ilân etmedi. Yalnız Hükümet, bütün 
davranışlarında, ve müzakerelerinde federasyon 
aleyhinde bir vaziyet almadı, öyle zannediyoruz 
iki, bir hal şekli bulmak için milletler arasında 
devam eden müzakerelerde, federasyona vara
cak bir neticeyi arzu ediyor, bunun ne şekilde 
husule geleceğini tahmin edemiyor kendisini 
bağlamamak için, bir formül ilân etmiyor. 

Bu mülâhazanın bir değeri vardır. Amelî ba
kımdan müzakereler esnasında daha serbest ola
rak, iyi niyetle bir hal şekli arama, sorumlu in
sanlar için takibedileibilir bir usuldür. Ancak, 
karşı taraf «taksim» gibi, «federasyon» kelime
sinden de ciddî olarak sakınmakta ve uzaklaş
maktadır. 

Bütün Meclis ve bütün Millet en az şart ola
rak, Kibrıs Millî Cemaatinin, Türk Cemaatinin 
federasyon içinde yaşaması lâzımdır, kanaatin
dedir. Hükümet bu kanaati istihsal etmeye ça
lışıyor, zannediyoruz, ümidediyoruz. Bunu açık
tan ilân ederse kendi çalışmalarında doğru bir 
istikamete teveccüh ederek, netice almak ihti
mali daha kolaylaşır. 

Bugün, Kıbrıs yöneticilerinin sözlerinde, be
yanlarında ümit verici bir mâna bulunamaması, 
Büyük Meclisi ve Milletimizi tedirgin etmekte
dir. 

Politika olarak, bizim aleyhimize kullanılan 
politika olarak, önemli merhalelerden geçmişiz-
dir. «Kıbrıs müstakil bir Devlettir.» diyorsunuz. 
Kıbrıs, kendi kaderine hâkim midir? Kendi ka
derini kendisi tâyin edebilir mi? Bunu, Kıbrıs 
yöneticileri senelerce başarı ile kullanabildiler. 

Müstakil devletlerin haklarını bağıntıdan 
kurtarmıak için hassas olan Birleşmiş Milletler 
üyeleri hepsi, «Kıbrıs müstakildir, diyorsunuz. 
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Müstakil kalmak isliyor adam. Ama onun ken
di kaderini tâyin etmek hakkını tanımıyorsu
nuz». Tarzında tefsirlere kulaklarını açtılar. 

Bunun en inandırıcı misalini biz Sovyet Rus
ya'da gördük. Sovyet Rusya, Kıbrıs'ın iltihakı
nın karşısındadır, açıktan söylerler. Kıbrıs'ın 
müstakil olmasını gönülden arzu ederler ve des
teklerler. 

Görüşmemizde Kılbnıs'm Enosis takibettiğini 
biliyorsunuz veyahut görünüyor. «Siz Enosis is
tiyor musunuz?» diye sorduğunuz zaman, «Ha
yır, Kıbrıs'ın müstakil olmasını istiyoruz.» der
ler. «Şelf - determinasyon» kendi kaderini ken
disi tâyin etmek hakkını niçin destekliyorsunuz? 
«Müstakil olmanın şartı o'dur.» derler. 

Kıbrıs yöneticileri, «Kendi kaderini kendisi 
tâyin eder» tezini istedikleri zaman, Yunanis
tan'a iltihaka hak kazanmak için bulmuşlardır 
ve yürütmüşlerdir. Bizim bu uyarmamızdan son
ra, ne kadar tesiri olduğunu iddialı bir surette 
söylememize imkân yoktur. Fakat, karşı yaptı
ğımız bu mücadeleden sonra, artık «Şelf - De
terminasyon» sözü altında Enosis'i gizlemek ma
hareti kalmamıştır. Demek, «Kaderini kendisi tâ
yin eder» sözünün, Enosis için bir oyun mer
halesi olduğu anlaşıldıktan sonra, bu marifet ni
hayete ermiştir. 

Şimdi, Hükümetin müzakerelerde, Meclisin 
«En az (Federasyon) üzerinde birleşebiliriz» 
tarzındaki müşterek kanaatini ve Türk Milleti
nin, Kıbrıs Türk Cemaatinin kanları pahasına 
teyidolunan, kazanılan «Federasyon» şeklindeki 
idarelerini, kendi dâhili idarelerini meseleler 
olarak, hedef olarak eline alıp, takibedebilir. 
Federasyon^da hangi şekil olacak, teferruat ne 
olacak? Bu esas kabul olunduktan, sonra, doğ
rudan doğruya müzakere ile, hâkem usulü ile 
aracılarla kabule şayan olan bir amelî federas
yon şekli bulunabilir. Bunu açıktan söylemek
te fayda vardır. 

Federasyon şekline karşı gerek Kıbrıs ida
recilerinin, gerek Yunanistan'ın, «Bu, taksime 
yol açan bir usuldür» diye kuşkulanmaları müm
kündür. Bunu müzakereler başladığı zaman, şim
diye kadar daima öne sürmüşlerdir. Buna mu
kabil, oradaki Türk Cemaatinin emniyeti, mü
nasebetlerin iyi bir yolda yürümesi için, her tür
lü teminatı vereceklerinden bahsederler. 

Eğer bir uzlaşmada, alınan kararların itibar 
görmesi ve devam etmesi için, birtakım ulusal 
kayıtlar ve şartlar, emniyet tedbirleri var ise, 
bu emniyet tedbirlerini federasyon sisteminin 
muhafazası için bu sistemi bir tarafın bir başka 
maksatla vasıta yapmaması için de kullanmak 
mümkündür ve kolaydır. Bu kanaatle karşısına 
çıkabiliriz. 

Şimdi, bu müzakerelerin neticesinde Hükü
met, «Federasyon şeklini tahakkuk ettirmeye 
çalışacağız.» tarzında bir beyanda bulunursa 
bunu, bugünkü müzakerenin müspet bir neti
cesi ve Hükümetin milletten istiyeceği feda
kârlıklarda bütün Meclisin, bütün milletin ken
disinin yanında olacağının işareti olarak de
ğerlendirmek mümkün olur. 

Müzakerelere iyi bir netice vermek için bul
duğumuz sonuç budur. Hükümetin iltihak et
mesini bekleriz. Başarı, kendisinin olacaktır. 
Cemaatimiz, Türk Milleti Kıbrıs meselesinde 
millî Türk varlığının bir emniyet içinde yaşı-
yan bir unsur olarak federasyon içinde bulun
masını temin etmek maksadı, cemaatimizin 
haklarını etrafiyle temin edecektir. Ve Kıbrıs 
dâvasını yeni bir milletler arasında sulhu ko
ruyan iyi bir hal tarzına varmış gösterecektir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Set-
tar tksel. 

SETTAR İKSEL (İzmir) — Ben daha sonra 
konuşacağım. « 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konunun önemine binaen Kıbrıs konusun

daki genel görüşmelere 23 Ocak 1969 Perşembe 
günkü birleşimde devam olunması hususunu 
arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. 
A. P. Grupu Bşk. V. Giresun 
Sabit Osman Avcı Kudret Bosuter 

G. P. Grup Bşk. V. 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
Y. T. P. T. 1. P. 
Ağrı Ankara 

Kasım Küfrevi Rıza Kuas 
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BAŞKAN — Efendim, yarın devam edilme

sini istiyen grup temsilcilerinin önergesini 
okuttum. Bu hususu tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

22 . 1 . 1969 O : 1 
Birleşimi, 23 Ocak 1969 Perşembe günü saat 

15,00 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

22 . 1 . 1969 Çarşamba 

Saat 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. .—• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesıbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhaıefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci (maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/28) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenilerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

4. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

5. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

15,00 
6. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar

san'm, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

7. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

9. —• Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

10. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 
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12. — Aydın [Milletvekili CM. Şükrü Koç'un, 

pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tarım politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 

13. — llzmir Milletvekili Mustafa Uyar ye 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

14. — (Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

15. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

•16. — İManisa Milletvekili Mustafa Ük'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

17. — ıSivas Milletvekili Kâzım (Kangal'ın, 
Sivas DD Yolları Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

18. — ^Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

19. ı—Balıkesir Milletvekili (Süreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes

bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 
gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

21. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andılaşnra yapan hükümetleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/42) 

22. — îSakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadrettin Çamga'nm, 
Türk sporunun problemlerini tesbit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılımasıına dair önergesi (8/38) 

'23. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Tür
kiye hayvancılığının bugünkü haline, geleoeği-
no ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt böl
gelerinim ve milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanuni ve idari 
tedbirleri tesbi't etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

24. — (Sakarya Milletvekili (Hayrettin Uy-
sal'ın, fiyat artışlarının ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, bilgi edin
mek, tedbir ve çarelerini bulmak için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 

'25. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'm, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/39) 

26 — Van Milletvekili iSalih Yıldız'm, Zi
rai Mücadeledeki Devlet yardımının artırıl
ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çare-
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lerim tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/45) 

27. — Çorum Milletvekili Hil'mi İncesulu 
ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se
lâmetini tehdideden hukuk dışı cereyanların 
doğuş ve yayılış sebepleri ile 'bunların önlen
mesi çarelerini tesibit etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/46) 

28. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, (dış ticaret rejiminin, Anaya-
sa'ya, kalkınma plânına, ulusal çıkarlarımıza 
ve halk yararına uygun bir hale getirilmesi 
şartlarının tesîhiti için Anayasa'nm 88 nci mad
desi gereğince 'bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/47) 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE iGENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kayv'eri Milletvekili 'Turhan Fcyzi'oğlıı 

ve iki arka'dası ile Aydın Milletvekili Reşat Ö'z-
arda'nm, Kıbrıs 'dâvasında uygulanacak (millî 
polıitikanın tesibit ve takibi için Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Genel görüşme açıl
masına'dair önergeleri (8/26, 8/27) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şaimiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yöneltilen, bir hristiyamlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin iMihsalleriniın, muayyen bir kısmının 

ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

7. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

'9. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

10. — Burdur Milletvekili Fethi Çe'likbaş'm, 
in, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

Tl. — Çorum Milletvekili Hasıan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti
mal olup olumadığma dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

14. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamaııoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

16. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 



17. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo, araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

1'8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
istanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

19. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

20. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/535) 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/541) 

23. —'Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

25. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

26. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

27. — Trabzon Milletvekili Alıl Rıza üzım-
ner'in, 7269 numaralı Kanunuri Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi-
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I ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/551) 

29. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/552) 

30. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 

I Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/558) 
31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/564) 

I 32. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
I Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma

sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

33. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Ganga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 

I ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

34. — Kırklareli Milc'fcvokili Hasan Talisin 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

35. — Gazialnıtep Milletvekilli Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum Radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

36. — Erzurum. Milllctvdkili Adnan Şcnyurt'-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/577) 

37. — İfeltıanıbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

38. — lıstaınlbull Miflletvelkiili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

39. — Muş Mıilllletveikii'ld Kemal Aytaç'ın, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 

| dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 



40. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

41. — Trabzon Milletvekilli Ali Rıza Uzulnıer'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

42. — İzımjir Millet vekilli Anif Entunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

43. — iSinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'ın, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve îskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

44. — Adaına Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

45. —• Adana Milletvekilli Mahmult Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

46. —• 'Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'ın, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinoj) yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. ((6/589) 

47. — İSinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 
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I 48. — (Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

49. — »Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm Hatay dli köylerinden bâzılarının 
içmesuyu ihtiyacına ve 'orman eteğinde oturan
ların ıgeçimine dair ıKöy İşleri Bakanında söz
lü sorusu (6/594) 

51. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa 'edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

I RILAN İŞLER 

I IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
I GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 

(M. Meclisi 34 ncü Birleşim) 




