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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Kıbrıs barış harekâtında şehit olan Silâhlı
Kuvvetler mensuplarımız ile mücahitlerimizin
ruhlarını taziz için bir dakikalık saygı duruşun
da bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk ile Kıb
rıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Türk Cemaa
ti Yürütme Kurulu Başkanı Bauf Denktaş Ge
nel Kurul salonuna geldiler ve Başkan tarafın
dan kendilerine «hoş geldiniz» denildi.
Başkan Kemal Güven, evvelce ilân edilmiş
olan sıkıyönetimin uzatılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi vesilesiyle, Kıbrıs olayları sı
rasındaki başarılı tutumlarından dolayı Cumhu
riyet Hükümetini, Türk Silâhlı Kuvvetlerini ve
tüm siyasî partileri kutlayan bir konuşma yap
tı.
Pakistan Senato Başkanı Habibullah Han'ın,
Kıbrıs Türklerinin haklarını teminat altına al
mak için Türkiye'nin yapmakta olduğu haklı

mücadeleyi tümüyle desteklediklerine dair me
sajı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Evvelce 14 ilde ilân edilmiş olan sıkıyöneti
min Antalya, Aydın, Manisa, Muğla ve Tekir
dağ illerinde kaldırılmasına;
Adana, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Edir
ne, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir ve Kırklareli il
lerinde ise 20 . 8 . 1974 gününden itibaren 1 ay
süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi
yapılan görüşmelerden sonra, oy birliği ile ka
bul edildi.
Birleşime saat 18,15'te son verildi.
Başkan
Kemal Güven

Divan Üyesi
Erzurum
Zekâi Yaylalı

Divan Üyesi
Yozgat
İlhamı Çetin

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15.00
BAŞKAN : Kemal Güven
DİVAN ÜYELERİ : ilhami Çetdaı (Yozgat), Zefcâi Yaylaih (Erzurum)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik Toplantısının 6 ncı Birleşimini açıyorum.

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz.

n . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA iSUNUŞLARI
1. — Adana, Ankara, Balıkesir,
Çanakkale,
Edirne, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir ve Kırklare

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi var, oku
tuyorum efendim.

li illerinde evvelce ilân edilmi§ bulunan sıkıyöne

Millet Meclisi Başkanlığına

timin, 5 . 11 . 1974 günü saat 24,00'e kadar uza
tılmasına dair Başbakanlık

tezkeresi.

(3/127)

Kıbrıs bunalımının devam etmesi nedeniyle,
halen Adana, Ankara, Balıkesir,

Çanakkale,
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Edirne, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir ve Kırkla
reli illerinde uygulanmakta olan Sıkıyönetimin,
5 . 11 . 1974 günü saat 24,00'e kadar uzatılma
sının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Ba
kanlar Kurulunca 17 . 9 . 1974 tarihinde uy
gun görülmüştür.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
Bülemt Ecevit
Başbakan
BAŞKAN — Konu üzerinde söz alan arka
daşların isimlerini okuyorum :
D.P. Grupu adına Sayın Hasan Konkmazcan, A.P. Grupu adına Sayın Yılmaz Ergenekon, şahsı adına da Sayın Enver Alkova.
Hükümet adına, buyurun Sayın Millî Sa
vunma Bakanı Hasan Esat Işık.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT
IŞIK (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri;
Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyetini ve Kıbrıs'ta güvenlik, hak ve -eşitliği yalnız kendi im
kânlarına dayanarak korumak
zorunluğunıda
kaldığı zaman, Türkiye'de 14 ilde s. ki yön etim
ilân edilmesi Yüce Meclisçe kararlaştırılmıştı.
Bilâihara geçen ay 14 ilde sıkıyönetim bir ay
müddetle uzatılmıştı. O süreden bugüne kadar
geçen müddet zarfında Kıbrıs konusunda çe
şitli alanlarda çeşitli gelişimler olmuştur; fa
kat üzüntüyle itiraf etmek gerekir ki, bu giri
şimlerden hiçbir tanesi Türk Milletince özkmdiği istikam ette barışa süratle götürücü bir ge
lişme olmamıştır.
Bugün birçok memleketler (doğrudan doğ
ruya ilgili memleketler dışında pek çok memleket
ler) bilindiği gibi Kıbrıs konusuyla ilgilidir.
Kıbrıs konusuyla ilgili devletlerin büyük çoğun
luğu, daha ziyade Kıbrıs'ın bağımsızlığı, toprak
bütünlüğü ve bağlantısız bir dış politika izlen
mesi konusuyla ilgilidir.
Bildiğiniz gibi, doğrudan doğruya Kıbrıs
sorunuyla ilgili devletler ise, bu sorunun ya
nında ayrıca Kıbrıs Cumhuriyetindeki iki top
lum arasındaki yaşanitı düzeniyle de' yakından
ilgilidir.
Kıbrıs'la doğrudan doğruya ilgili olmayan
memleketlerin bu davranışlarım anlamak Tür
kiye için, Hükümetiniz için hiç de zior değildir.
Çünkü, bilindiği -gibi, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetleri Kıbrıs Cumhuriyetinin doğmasma
— 87
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imkân veren anlaşmalara imzayı attıktan son
ra, kendilerini, yalnız haklarını korumakla,
Kıbrıs'taki Türk toplumunun güvencesini sağ
lamakla yükümlü addetmemişlerdir, Kıbrıs
Cumhuriyetinin toprak .bütünlüğünü ve ba
ğımsızlığını korumayı da kendileri için saygı
'gösterilmesi gereken bir şart addetmişleridir.
Bu bakımdan, Türkiye Hükümetinin, Kıb
rıs'ın toprak bütünlüğü, (bağımsızlığı üzerinde
bassaıs 'olan melmleıketlörle arasında bir ihtilâf
tolduğunu söylemek kabil değildir. Bunu mem
nuniyetle burada müşaJhede etmek, tespit et
mek .isterim. Ancak, görülmektedir ki, Kıibrıs'ıt-a Türk ve Rum toplumlarının aralarındaki
ilişkiyle ilgili olan memleketler için aynı şeyi
Söylemek mümkün değildir. Bu konuda bizim
nııihatabıımi'z olan memleketler her halde eski
düzenin hasretini hâlâ çekmektedirler ve her
'tiürlü çareye başvurarak, acaba yeniden bu es
ki düzen avdet edebilir mi diye çaba s-arfetmektedirler.
/Sayın senatörler ve milletveikilleiri; hepi
miz biliriz ki, bu eski düzen, Türk Milletimi 11
seneden (beri elem altında bulunduran bir dü
zendir. Bu 11 sene zarfında burada bütün Tür
kiye Cumihuriyeıti vatandaşları ve Kıbrıs'ta
Türk toplumu manen, maddeten büyük ızdıraplar çekmiştir. Binaenaleyh, artık
Kıbrıs
Cujmlhuriyetinde eski düzenin gelmesi söz fcow
noısu değildir.'
Bugün Tüıfc Milletiniin Ordusunun gücüyle
Kıbrıs'ta yaratmış olduğu düzenin,
bundan
böyle hiçbir zaman, 11 seneden beri çekilmiş
•olan î'zdıraplann yeniden doğmasına imkân ve
recek bir düzen olmasına imkân kalmamıştır.
Bunun teminatı, Ordumuz ve hatta bütün Türk
Milletidir.
Bu bakımdan, tam bir serinkanlılıkla Kıb
rıs meselesinin gelişmesini izlemeye devam et
mekteyiz. Bugün Kıbrıs'taki durumun, coğra
fî bir temele istkıad eden, bir çözüm yolundan
başka bir çözüm yolu ile halledilebilmesi pe
şinde koşmak, işte bu nedenden ileri gelmek
tedir; fakat herkes artık açıkça anlamıştır ki,
hiç olmazsa bu tarafta bir toplumun diğer bıiır
topluma taihakküm etmesi gayretkeşliğini gös
termeyen bütün memleketler anlamışlardır ki,
Kıbrıs için âdil olan çözüm yolu, iki toplumun
da birbirinden ayrı olarak, hiç olmaızsa bir sü-
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re için birbirinden ayrı olarak- yaşayabileceği,
her birinin kendi hüküımranlığını sürdürebile
ceği ilki bölge içinde bir federasyon halinde
bir araya geleibilmelerinden ibaret olacak bir
rejimdir.
Bu sahada sarf ettiğimiz çabaların sonuç ve
receğinden ümitliyiz; fakat bu. yapılırken, bir
yandan bir'önemli konu da önümüzde durmak
tadır ; o konu da, bugün Rum kesiminde bulu
nan Türk vatandaşlarımızın durumudur. Tür
kiye bu barış harekâtına giriştiği zaman kendi
âidaresialtında aldığı bölgede herkese hak ve.
huzuru sağladığı halde, maatteessüf bugün Kıb
rıs'ta, Kıbrıs 'Cumhuriyetinde Rum bölümünde
Ibulunan Türkler, eri iptidaî insan haklarından
dahi mahrum bırakılmaktadırlar, kendileri tu
tuklu mevkiindedir ve bir rehine gibi kullanıl
mak istenmektedirler.
Bu çağ dışı tedbirlere karşı "biz serinkanlı
lıkla; fakat buna son verilmesi lâzıımtgeldiği
imanıyie beklemekteyiz. Bu beklememiz taibiatiyle ilânihaye olamayacaktır ve onun için de
herkesin, bu meseleye bir an evveli bir çözüm
yolu bulunmasında, bize yardımcı olmasını bek
liyoruz.
İlgililer arasındaki görüşlerin coğrafî teme
le- dayalı bir federatif sist.eıme dayanan bir hal
çaresi! üzerinde başlaması hakikaten en gerçek
çi bir yol olacaktır. Bizim iddiamız da bundan
ibarettir, bu talep, takdir edilmelidir ki, 11 se
ne îstırap çekmiş.bir toplum adına yapılabiılecek en masum bir taleptir. Bizim tutumumuz bu
olduğu halde, işitiyoruz ki, karşı
taraftan;
«Türkiye'nin tutumu Yunanistan için haysiyet
kırıcıdır, bu şartlar altında masaya oturmak
kabil değildir» gibi sözler gelmektedir.
Demin arz ettim, bir kere daha arz etmek
isterim. : : Türkiye'nin taleibi; 11 sene taJhakküm
'edilmiş olan Türk topluımuna bundan böyle di
ğer toplum-üzerinde bir tahakküm tesis ettirt
mek talebi değildir. Türk toplumunun ta/le'bi, bu
tahakküme son: verdirmektir. Eğer bazı kitmseler, Türk toplumu ile eşit haklara sahip olmayı
haysiyetşiken bir şey addetmek temayülünde
iseler, burada itiraf etmek lâziımgelecektir ki,
bu nevi.kimseler her zaman kendilerinin haysi
yetle ılni kırılmış addetmeyle .mahkûm olacaklar
dır. Günkü, hiçlnr zaman Türk, kendisinden üs
tün' bir varlık "'tanımak niyetinde değildir ve
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tarih de bunu kaydetimcımişliır. (C. 11. P. sıral'arındaıı alkışlar)
Fakat, Adada matlup olan eşitlik ise, o za
man Türk Ordusu, Türk Milleti yalnız Türk top
lumunun değil, tüm olarak Adadaki bütün ya
şayanların, Rumlar da dahil, onların da hizmetiudû olacaktır. Türk Ordusu, Türk Milletine
lâyık olarak görevini daima hak saygısı içinde,
insancıllık hissi içinde yapmaya alışmış bir top
lumdur.
Binaenaleyh, eşitlikten ayrılmayan herkesin,
Türk Milletinin, Türk Ordusunun alicenaplığın
dan ve merhametinden faydalanacağından eni
ufak bir şüphesi yoktur. Biz, Ordu'muzu, bilin
diği gibi daima bir güvence unsuru, bizim millî
davalarımızın hallinde daima güvenilir bir un
sur telâkki .etmişizdir; fakat yine herkes bildi
ği gibi, bizim/ için Ordumuzun bilhassa kuvvetli
olan tarafı, bilhassa kullanmak, faydalanmak
istediğimiz taraf onun caydırıcı gücüdür. Ordullarımıızı harekete geçirmekten ziyade, biz, Ordu-.
.muzun caydırıcı gücüyle sonuç almayı tercih
etmişizdir. Bunu Kıbrıs olayında da aynen yap
mak istedik; fakat bizim ihtiyarımızda olma
yan sebepler, karşımızda bulamadığımız anla
yış bizi bu defa Ordumuzun fiilî gücüyle sonuç
almak .mıeehuriyctinde bıraktı. Fakat şurası mu
hakkaktır ki, bugün bizimi yine özlemimiz, sade
ce Ordumuzun caydırıcı gücüne dayanarak Kıb
rıs'ta barışı, huzuru ye eşitliği sağlamaktır.
Herhangi bir şekilde Kıbrıs'taki soydaşlarımı
zın canları ve malları bir saldırıya maruz kal
madıkça, Türkiye'nin hakları bir saldı/riya ma
ruz kalmadıkça herkes müsterih olaibilir, Türk
Ordusu, Türk Milleti gibi vakur, barış yolla rıyle hal çaresi bulunmasını bekleyecektir.
Sayın senatörler ve sayın milletvekilleri;
•bir çok iddialar, Türkiye'nin, Türk Hükümeti
nin, Türk toplumunun eşitlik haklarını koruma
vesilesiyle, aslında Kibrıs'ın toprak bütünlüğü
nü, bağımsızlığını ihlâl etmek çabasında- oldu
ğunu ileri sürmektedirler.
Bu, müteaddit defalar söylenmiştir; bir ke
re daha burada kati olarak hükümietiniz adına
ifade etmek isterim ki, Türk Hükümetinin her
hangi bir şekilde böyle bir amacı yoktur ve ol
mayacaktır. Türk Hükümeti Ada'nm bağımsız
lığına, toprak bütünlüğüne tamamen saygılıdır
ve bağımsız bir dış. politika imlenmesinde de
88 —
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herhangi bir .mahzur görmemektedir. Adanın
bağıırmsızhğrna tasallut eden, bunu ortadan kal
dırmak isteyeni erin kim oldukları sarili olarak
meydana çıkmıştır. Türk Hüküımeti Kıbrıs me
selesinin sadece Kıbrıs'taki Türk ye Rum top
luluklarını ilgilendiren bir mesele olmadığını
bilmektedir. Türk Hükümeti, Kıbrıs meselesi
nin sadece bir Türkiye - Yunanistan .meselesin
den ibaret olmadığını da bilmektedir. Türk Hü
kümeti müdriktir ki, Kıbrıs meselesi, Türkiye
ve Yunanistan'dan başka memleketleri de stra
tejik bakımdan alâkadar eden bir meseledir.
Bin'aenaıleyh, Türk Hükümeti başka nııenıleketlerin de haklarına ve güvencelerine halel ge
tirmeyecek bir hal çaresinin bulunmasına da
özen vermektedir ve bütün davranışlarında da
buna özen vermeye devam edecektir.
Sayın senatörler ve sayın .milletvekilleri;
Türkiye'nin davranışı hu olduğu halde, hâlâ za
man zaman gerilla tertiplerinden bahsoılunduğu
işitilmektedir. Bunlar tabiatıyle, bütün barış
çı arzularımıza, rağmen, dikkatli olmamızı ge
rektiren nedenledir. Bunların dışında bir hu
susa daha dikkati çekmek lâzım gelmektedir
o da şudur :
Bugün Yunanistan NATO çerçevesinde aske
rî işbirliğinden çekilmiştir ve bu kararını izah
için de Türkiye ile kendisi arasındaki ilişkileri
göstermiştir. Durum böyle olunca, Türkiye'nin
Eige bölgesinde özel tedbirler alması lâzım, gele
ceği artık bir gerçektir.
Demek oluyor ki, (gerek Kıbrıs'daki olayların
gelişmesini beklemek, gerek Ege bölgesinde ya
ratılmış olan durumun gerekli tedbirlerini alaıbilmek için, bugün Türkiye'de iç huzurun her
zamankinden daha kuvvetli olmasına rağmen ve
memleketteki birlik ve ahengin her zamankinden
daha sağlam olmasına rağmen, Kıbrıs'daki ve
Ege'deki bu durum dolayısıyle Hükümetiniz,
Millî Güvenlik Kurulunun mütalaasını da aldık
tan sonra 10 ildeki sıkıyönetimin 5 Kasım 1974
tarihine kadar uzatılmasını Yüce Meclislerin tas
vibine. arz etmeyi kararlaştırmıştır.
Bunu tasviplerinize arz ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Hasan Korkmazcan, Demokratik Parti
Grupu adına buyurunuz. (Alkışlar)
Sayın Korkmazcan, süreniz 20 dakikadır.
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D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli Milletvekili) — Sayın. -Başkan,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri;
Savaşı gerektirecek bir durumun ortaya çık
ması dolayısıyle ilân olunan sıkıyönetimin ikin
ci defa 1,!5 ay süre ile uzatılması konusunu mü
zakere etmek maksadıyle toplanmış bulunuyo
ruz. Bu noktada yapılacak değerlendirmeler, sı
kıyönetimin ilânı sırasındaki gerekçelerin günü
müzde de değişmediğini göstermektedir. Bu ba
kımdan öncelikle, Demokratik Parti Grupunun,
sıkıyönetimin uzatılması yönünde oy kullanaca
ğını ifade etmek istiyorum.
Kıbrıs'daki askerî harekâtın başlayışından
bugüne kadar geçen zaman içinde Türkiye'nin
içinde ve dışında cereyan eden hadiseleri etraf
lıca gözden geçirmeyi, şartların aynı kritik nok
tada bulunuşu sebebiyle bugün için lüzumlu gör
müyoruz. Olaylar başladığı zaman Kıbrıs konu
sunu iç politika tartışmalarının bir meselesi ha
line getirmemek hususunda hangi ölçülerle itina
etmişsek, yine de aynı sebeplerle, aynı ölçüler
le konunun iç politika tartışmaları dışında tu
tulması gereğine inanıyoruz.
Bununla beraiber, Kıbrıs'da bugün hangi nok
tadayız, yurt dışında Kıbrıs ile ilgili konular ne
ölçüde anlatılabilmiştir, Türkiye'nin içinde bu
lunduğu şartların, Kıbrıs konusunun sıhhatli bir
çözüme ulaşabilmesi bakımından
bulunduğu
nokta nedir, bu hususlara kısaca değinmek isti
yorum.
Sayın senatör ve milletvekilleri; Kıbrıs'da
Adanın 1/3i Türk Askerinin kontrolünde olma
sına rağmen, Rum bölgelerinde kalan soydaşla
rımızın can ve mal güvenliği bugüne kadar ma
alesef sağlanamamıştır. Hattâ, bu bölgelerde ya
şayan soydaşlarımızdan haber dahi alınamama
sı gibi acı bir durum ile karşı karşıya bulunmak
tayız.
Kıbrıslı soydaşlarımız, belki de 15 yıldan be
ri, Kıbrıs konusunun milletlerarası planda aktü
el olarak tartışılmaya başladığı günlerden beri
böylesine ağır, hayatî tehlikelerle karşı karşıya
•kalmamışlardır. Meselenin çözüm yoluna süratle
kavuşturulabilmesi için, o zamana kadar geçecek
dönemde Rum bölgelerindeki soydaşlarımızın
güvenliği meselesi, Kıbrıs konusunun birinci
plandaki meselesi olmak ehemmiyetini koruya
caktır.
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Son günlerde İmgiliz üssüne sığman soydaş
larımızın esir muamelesine tabi tutulması gibi
milletlerarası teamüle hiç de uygun olmayan bir
durum ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bir ülke,
milletlerarası anlaşmalara göre, kendisinin ege
men toprağı olan bölgelere iltica eden insanları
bugün esir muamelesi ile karşı karşıya bırakmak
tadır. Bu proiblemin de süratle çözümlenmesi Kıb
rıs'ın ileride alacağı statüye de tesir edecek
lönemli bir noktadır.
Değerli arkadaşlarım, yurt dışında da, birin
ci Kıbrıs barış harekâtının başladığı günden bu
yana, gelişmeler Türkiye'nin aleyhinde cereyan
etmektedir. Bugün için Batı demokrasilerine hâ
kim olan fikir, Kıbrıs konusuna eğilirken esas
tuttukları fikir, Yunanistan demokrasisini koru
mak şeklinde özetlenebilecek bir noktaya gelmiş
tir. Batılı müttefiklerimiz ve Batı camiasında yer
alan birçok ülke Yunanistan'daki demokrasinin
korunması problemini adeta Kibrıs'da ve bu böl
gede barışın korunması probleminden önde tutar
lıale gelmişlerdir.
Avrupa Ekonıomik Topluluğu, Yunanistan'la
dondurulmuş olan münasebetlerini yeniden çö
zümleme kararına gitmiştir. Avrupa Konseyi,
Yunanistan'ın tekrar Konseye dönmesi kararını
almıştır. NATO'nun askerî yapısından çekilmiş
olmakla beraber, Yunanistan, batılı devletlerden
.ekonomik yardımlar almaya devam etmefctedir.
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Kıbrıs konusu etrafında meydana geleli millî
ıbilik ve bütünlüğün devamını sağlamak husu
sunda muhalefet olarak bizler, muhalefet görev
ve yetkilerimizi adeta ortadan kaldırıcı 'bar ta
vır içine gitmeyi dahi millî menfaatlerimizin lü
zumlu şartı saymıştık. Muhalefetin Anayasadan
doğam haklarını kullanmak ölçüsünde gösterdiği
bu itinanın iktidar tarafından iyi değerlendiri
lemediğimi hadiseler ortaya koymuştur. Kıbrıs
konusundaki birlik ve beraberliğin bütün dün
ya önünde devam ettirilmesi ve Kıbrıs konuşu
mun iç politika çekişmelerine alet edilmemesi hu
susunda gösterdiğimiz itinaya maalesef iktidar
lâyık olamamıştır.
Hükümetin, bir koalisyon hükümeti olmasın
dan doğan zorluklar, bugün hükümet bunalımı
nın ortaya çıkmasına vesile edilen olaylardan çok
daha önce, .çıcik daha şiddetli şdkilde vardı. Bütün
bu hadisler karşısında daıhi sürdürülebillen bir orta'klığın, Kıbrıs konusunun kritik bir dönefme
i gelişinde ve Kıbrıs konusu dolayısıyle bozulmuş
'ölmaJsı, üzüntü verici bir durumdur.

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda ve
diğer millî konularda başarı kazanmanın ömde
gelen şartlarından birisi, millî birlik ve beraber
liğin devam ettirilmesi kadar, Türkiye'nin ekonamiık bakımdan da güçlü vaziyetini koruması,
güçlenmesi ve bu gücün hergün artarak vatan
daşlarımızdan yarın endişesinin silimmesidir. Hal
buki Hükümet, başlangıçtan beri takip ettiği
özetle; Kıbrıs konusunda söz sahibi olabile
yanlış ekonomik politikayı, Kıbrıs olayları dola
cek batılı ülkelerin birçoğu, bugün için Türkiye'
yısıyle meydana gelen millî birlik ve beraber
den taviz bekler duruma gelmişlerdir; konunun
lik havası içerisinde daha da devam ettirerek,
'çözümlenmesinde Türkiye'den taviz istenir duru
bugün ekonomik hayatımızı bir çıkmaz noktası
ma gelinmiştir.
na getirecek istikâmete yönelmiş bulunmaktadır.
Bütün bunların yanı sıra Kıbrıs'da, Kıbrıs
DemilebJlir ki, Hükümet, ekomoımik konularla uğ
Cumhuriyetinin kuruluşundan beri soydaşlarımıraşmaya, Kıbrıs bunalımı dolayısiyle vakit bu
ızm uğradıkları bütün felâketlerin baş sorumlusu
lamamıştır; ama aynı Hükümetim bütün üyeleri,
durumunda bulunan düşük Kıibrııs Cumhurbaş
sanki yarım seçim yapılacakmış gibi bir hararet
kanı, milletlerarası alamda diplomatik faaliyet
le yurtta seyahatlar yapma imkânımı bulabilmişgösterebilmektedir.
lercîir ve Kıbrıs konusunun meydana getirdiği
birlik havasından partileri adıma istifade yolunu
Kıbrıs'taki ve yurt dışındaki durumu kısatutabilmişlerdir. Bugün memlekette ekmek sıkın
ea böyle özetledikten sonra, bütün bu olumsuz
tısı başlamıştır, margarin silkintisi başlamıştır,
•gelişmeler karşısında Türkiye 'deki olaylara da kı
saca göz atmakta fayda mütalâa ediyorum.
pamuk üreıtıicibi büyük çötaümtü içerMndedir, maremıeıiye
üreticisi büyük çöküntü içerisindedir.
Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusu, Türk
Üstelik
bu
konularda çöküntü sadece desteiklemeMilletinin millî birlik ve bütünlük içinde oldu
fiyatlarının
düşük oluşu sebebiyle değildir. Bu
ğunu bütün dünyaya ispat eden başlangıçta çok
konularda, vaktinde ilaçlama, yapıkta almasın*
iyi gelişmelere vesile teşkil etmişti.
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dan doğan zararlar vardır, ihracat mekanizmasının iyi çalıştırılamamasından doğan za
rarlar vardır. Ciddi bir hükümetin küçük jestler
le çözümleyıeibileeeği birtakım konular, geziler se
bebiyle, ihmal sebebiyle ele alınamadığı için;
yalnız Çukurova bölgesinde pamuk müstahsilinin
uğradığı zarar % 40 nispetimi bulmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, bunları ifade eder
ken, Hükümetin bugün istifa etmiş olmasından
•dolayı Kıbrıs konusu daha kötü bir noktaya gi
der demek isteımiyorum. Bütün bu kusurlarla
malûl olan bir Hükümetin, Kıbrıs konusunu bu
gün bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya
götürebileceği umudu zaten mevcut değildi. Kıb
rıs davası, Türk Milletinin millî bir davasıdır.
Bu konu, hangi hükümet gelirse gelsin, bugün
kü müstafi Hükümetin getirdiği noktadan daha
iyi bir istikamete mutlaka götürülecektir. Çünkü,
Türk Milleti Kıibrıs davasında azimlidir, karar
lıdır ve bu davanın partizanca birtakım istismar
lara vesile kılınmamaısı hususunda da hassastır.
Zaten bugün ortaya çıkmıştır ki, Kıbrıs'ta ka
zanılmış olan başarıda mevcut Hükümetin kat
kısı, kendilerinin vehmettiği ölçüde olmamıştır.
Onun içindir ki, bundan sonra gelecek hükümet
ler de, bu millî davayı başarıya götürecek giri
şimlerde bulunabileceklerdir.
Değerli arkadaşlarım, istifa etmiş olan Hüfoümeittn, milletlerarası lOİayların süratli cereyan
etmıosd dolayısıyle Kıibrıs konusunda işleri gev
şetmemesini Demokratik Parti Grupu olarak te
menni ediyoruz.
Hükümet, gerçi istifa ettiği için Meclislere
karşı sorumlu değildir; ama Kıbrıs gibi millî bir
davada milletimıize ve tarihe karşı sorumludur.
Bu sorumluluğun idraki içerisinde Kıbrıs konu
sunda herhangi bir gevşeme bahis konusu olma
malıdır.
Kıbrıs konusunun, Demokratik Parti Grupu
olarak yeni bir anlayışla ele alınmasını temenni
etmekteyiz. Kıbrıs konusu, sadece Ada'da çözüm
lenecek bir konu değildir. Türkiye'nin Ege ve
Akdeniz'de haklarına sahip çikıp çıkmaması ko
nusu, Türk - Yunan münasebetlerinin oturtula
cağı çizgi, Kıbrıs konusu ile çok yakından ilgili
dir. Bu bakımdan, gerek Ege'deki haklarımı
zın korunması, gerek Batı Trakya'daki soydaşla
rımızın haklarının korunması konuları, kısaca
topyekûn Türk - Yunan münasebetleri bu vesile
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ile ortaya konulmalı ve Yunanistan'ın bir an Ön
ce müzakere masasına oturması yolunda faaliyet
ler sürdürülmelidir.
Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonuna
gelmiş bulunuyorum. Başlangıçta da arz etti
ğim gibi, bizim üzüntü duyduğumuz konu, mu
halefetim büyük hassasiyetine rağmen, iktidar
kanatlarının Kıbrıs konusunu iç politikanın bir
numaralı tartışma konusu haline getirmiş ol
malarından doğmaktadır. Yoksa, hükümetler
düşer, ama Türk Milletinin Kıbrıs konusundaki
haklı davası yürümeğe devam eder. Bugün
Ecevit Hükümeti düşmüştür, ama Mehmetçiğin
süngüsü dipdiri ayaktadır ve aziz Türk Milleti
Kıbrıs davasının arkasındadır. (Alkışlar)
Demokratik Parti Grupunun Türkiye Büyük
Millet Meclisine saygılarını sunuyorum. (D. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan.
Sayın Yılmaz Ergenakon,
Grupu adına buyurun.

Adalet

Partisi

A. P. GRUPU ADINA YILMAZ ERGENEKON (izmir Milletvekili) — Sayın Başkan,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri;
Adalet Partisi Grupu adına Yüce Meclisin muh
terem üyelerini saygı ile selâmlarım.
Olağanüstü toplantımızın konusu; iki aydır
ülkenin bir kesiminde devam etmekte olan sıkı
yönetimin yeniden birbuçuk ay uzatılmasıdır..
Sıkıyönetim dik ilân edildiği tarihte, yani
20 Temmuz 1974'te Bakanlar Kurulu tarafından
bir ay için talep edilmişti. Bir ayın hitamında
yapılan olağanüstü toplantıda, Bakanlar Kuru
lu, Anayasanın 124 ncü maddesine göre yeniden
iki ay uzatılmasını talep edebileceği halde, sa
dece bir ay için sıkıyönetimin uzatılmasını ta
lep etmişti. Öyle anlaşılıyordu ki, öyle zanne
diyorduk ki, Bakanlar Kurulu ülkenin bir ke
siminde dahi olsa sıkıyönetimin uzamasına ta
raftar değildir ve sıkıyönetimin, istemiş olduğu
bir aylık süre sonunda artık lüzumuna mahal
kalmayacaktır, Bakanlar Kurulu bu kanaatte
dir ve öyle zannediyorum ki, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri de, bundan bir ay evvel sıkıyöne
tim müzakereleri yapılırken, oylama yapılırken
aynı intibaa varmış idiler.
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(Şimdi Sayın Başbakandan veya Hükümet
adına izahat veren Sayın Millî Savunma Baka
nından sormak isterim; bu bir aydan beri aca
ba yeni gelişmeler var mıdır? Ki, burada ver
miş oldukları izahatta sadece Kıbrıs konusu ifa
de edilmiştir; ama Kıbrıs konusunun, sıkıyöne
timin bu defa bir aydan fazla uzatılmasını ne
şekilde gerektirdiği ifade edilmemiştir. Acaba
Kıbrıs konusunda bilmediğimiz yeni gelişmeler
var mıdır1? Yeni unsurlar ilâve edilmiş midir,
yeniden tehlikeli blir hal söz konusu mudur ve
ya bunun yanında iç politikada vaki birtakım
gelişmeler ülkenin belli bir kesiminde sıkıyöne
timin ihdası veya devamını gerekli mi kılmak
tadır?
Meselâ, Polis Vazlife ve Selâhiyetleri Kanu
nunda Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan
bir iptal; üniversitelerin açılmasının yaklaşma
sı; işçi sendikaları ve teşekküllerin, grevlerin
ertelenmesi kararlarını kaldırma temayülleri
acaba ülkenin belirli bir kesiminde sıkıyöneti
min devamını zarurî kılıcı sebepler olarak Ba
kanlar Kurulunca görülmekte midir? Bu iki
konudan biridir her halde sıkıyönetimin uzatıl
ması nedeni, özellikle bir ay değil, birbuçuk ay
uzatılmasının talep sebebi? Öyle zannediyorum
ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak
bunu bilmek hakkımızdır, talep hakkımızdır.
Bir noktayı daha sormak gerekir; acaba ne
diye birbuçuk ay da, iki ay değil? Hesap edfilmiştir, 5 Kasıma kadar sıkıyönetimin uzatılması
istenmektedir. 20 Kasıma kadar bu imkân
mevcuttur, bu da Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin yetkileri dahilindedir. Yani öyle anlaşılı
yor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden
olağan toplantı dönemine girene kadar ülkede
sıkıyönetimin devamı, burada sarahatle açıklan
mayan sebepler yüzünden Bakanlar Kurulun
ca arzulanmaktadır. Yarabildiğimiz kanaat bu
dur.
Şunu ilâve etmek isterim ki, tabiatiyle Kıb
rıs gibi bir gailenin mevcut olduğu sürece, ve"levki gerekçesi Bakanlar Kurulunda eksik açıklansa dahi, sıkıyönetlim, Hükümetin görmüş
olduğu bir lüzum üzerine uzatılmalıdır, uzatıl
masına karşı değiliz. Ancak, gereksiz yere, bir
fevkalâde idare tipi -olan sıkıyönetimin ülkenin
•-.küçük-bîr-'kesiminde-dahi. olsa devamına da ta
raftar değiliz.
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Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim hakkın
da görüşlerimizıi bu şekilde ifade eittdkten son
ra, gerekçe olarak gösterilen (ki, yegâne ge
rekçe onun olmasını temenni ederiz.) KıJbrıs
meselesinde bu anda hangi duruimdayız, nere
deyiz noktasına kısaca temas etmekte fayda
vardır. Kıbrıs problemi ne şekilde, ne nispet
te hal siafihasına yaklaşmıştır ve Kibrite mesele
si iberaiberinde başka ne gibi meseleler sürük-lemiş'tir, getirmiştir?
Bugün yeni bir durumla karşı karşıyayız.
'20 Temmuzda başlamış olduğumuz harekâtı,
bugün bizi yeni 'bir durumla karşı karşıya ge
tirmiştir. Bir bağıımısız Kıbrıs Devleti vardır,
ISayın Bfakanm biraz evvel de ifade ettiği gibi,
bağımsız Kıbrıs Devletinin bağımsızlığının ve
tarafsızlığının savunulmasına da Bakanlar Ku
rulu taraftardır. Ama bunun yanında Kıbrıs'
ta bir gerçelk vardır. Kıbrıs'taki bu gerçek,
Kıbrıs'ın üçte birinin Türk Siilâhllı Kuvvetleri
kontrollü altında oluşudur. Diğer kısmında Rum
ların 'kontnolü vardır. Bağımsızlığını! koruduğu
muz ve soyunduğumuzu burada iddia ve ifade
ettiğimiz bağımsız ve tarafsız Kıbrıs, - üçte biri
Türkler tarafından kontnol edilen Kıbrıs'la
pek fazla mutabık görülmüyor. Bu fiilî durum,
şimdi meydana gelen durum b'ir gerçektir ve
geri alınamayacak bir -gerçektir. Bunu biraz
sonra daha başka mülâhazaların takviyesinde
yeniden ifade edeceğim.
Türk kontrolü -olan kesimde takriben 70
bin Türk vatandaşı bulunmakta ve yine bu ke
simde 120 bin kadar Rum olduğu söyienme:kltedir ve ifade edildiğine göre, bu 120 bin Bum
dan 80 ilâ 100 bini İkinci Kıbrıs harekâtından
iS'onra veya ona tekaddüm eden günlerde Kıb
rıs'ın diğer kesimi] erine güç etmişlerdir. An
cak, Kıbrıs'ın Rum kesiminde 50 'bin civarın
da Türk vardır, bu 30 bin civarındaki Türk
.Rumların kontrolü altında olan sabada yaşa
maktadır. B'iz T. B. M. M, üyeleri .olarak bu
50 bin civarındaki Türkün akıbetleri hakkın
da, yaşayış Şartları haldkında, güvenlikleri
hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değiliz ve
yine öyle zannediyoruz ki, şayet sayın Bakanlar.Kurulu, şayet sayın yetkililer, Rum kontro
lü altında kalan ve henüz emniyetini garan
ti edemediğimiz Türklerin hayatları ve akı
bet1-eri hakkında yeteri, kadar bıllgiye sahip
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olsalardı ve bunun yanında onları yeteri ka
dar güven verici birtakımı teminata kavuş
turmuş olsalardır, 'bunu bir müjde olarak her
halde Yüce meclislere intikâl ettirirlerdi1. Öyle
zannlediyoruz ki., Bakanlar Kurulu da bu ko
nuda yeteri kadar bilgiye sahip değildir. An
cak, bilgiye sahip olmlamalk, bu konuda endi
şesiz olmayı haklı kılmaz, hattâ endişemizi ar
tırır.
Kıbrıs'ın Rum kesiminde yaşayan Türkle
rin hayatı, ekonomik şartları 'bakımımdan bü
yük endişeleri, öyle zannediyorum ki, Yüce
ameclMer olarak paylaşıyoruz. Kaldı ki, g'ün
göçmez Kıbrıs'ın Rum kesiminde açılan bir
çukurdan Türk cesedi çıkmasın, gün geçmez
gayri insanî şartlar altında stadyumlarda ka
dınların, ihtiyarların, çocukların rehine tutul
duğu dünyaya ilân edilmesin. Bunlar utanç ve
rici tablolardır, bunlar medenî âlemde kabul
edilmeyecek tablolardır. Kendisinin medenî
olduğunu, bir medeniyetin varisi olduğumu id
dia eden bir ülkenin iftiharla slavunamayaeağı, hattâ hiç sunamayacağa, kendisine yakıştır
ır! aması gereken tablalardır. Ama bir vakıadır;
60 b'in Türkün emniyeti temin edilememiştir,
bu bir vakıadır. Büyük bir katliam süregel
mektedir ve kimim nerede, ne zaman öldürüle
ceği bilinmemektedir. Henüz Rumların kontro
lü altındaki kesimde ne kadar Türkü kaybet
tiğimizi, ne kadarının evinden - barrkından ol
duğunu, ne kadarının mallarının yağınla edildi
ğini bilememekteyiz. Hiç. olmazsa, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri olarak bizler bileımemekteyiz. Yine öyle zannediyorum ki, de
minki tahminime ilâve ediyorum, Bakanlar Ku
rulu da bunu sarih olarak bilememektedir.
Buna ilâveten, İngiliz üslerinde sayıları
8 Ö00 - 12 000 olduğu söylenen Türkler bulımmakltadır. Tarafsız kakması icabeden bir ülke
nin hükümranlık sahası içinde rehine mua
melesi giören büyük bir grup Türk vardır.
Şüphesiz ki, Kıbrıs meselesinin
çözülmesi
müzâkerelerinde de, burada bulunan Türklerin
bir pazarlık konusu ylapılmasıma herhalde gön
lümüz razı olmayacaktır.
Değerli arkadaşlarım, burada hafızalarımı
zı bundan iki ay evveline çevirmek isterim. Kıbrısita bize Kıbrıis'm üçte birinim; fcantrolüııü,
70 000 Türkün can ve mal garantilerini' sağ
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layan harekâta girişmeden 'önce, bu harekâtın
gayesini ve hedefimi en yetkili ağızlardan yine
bu kürsülerden duyduk ve bu gaye ve hedefe
varabilmek için Türk Silâhlı Kuvvetlerine
birtakım hedefler verildi. Bu hedefler iki saf
hada gerçekleştirildi. Siyasî kadrolar burada
(bütün Kıbrıs'a barış götüreceklerini ilân etti
ler, bütün Kıbrıs'a güvenlik götüreceklerimi
ilân ettiler. Ekonomik gelişmelerini sağlaya
cak bütün şartları götüreceklerini ilân ettiler.
Yalnız Kıbrıs Türküne değil, Kibrıs Rumuna d!a
barış götürüleceği Sayın Blaşlbakanm ağzımdan
burada ifade edildi ve siyasî kadr'o bu hedefe
varabilmek içlin elinde yeterince güç ve kendi
sini destekleyen bütün bir milleti buldu. Çün
kü, taahhüt edilen bu hedefi istemeyen bir
millet ferdi yoktu; ama bu hedefe varabilmek
için siyasî kadranım seçmiş olduğu askeri ha
rekât hedefleri şu veya bu şekilde değil, tam
olarak gerçekleştirildi. Büyük bir başarıyle
ve kahramanlıkla gerçekleştirildi.
Şimdi sormak hakkımızdır: Askeri harekât
hedefleri büyük bir kâliiramlanlıkla gerçekleş
tirilmiş iken, siyasî netice!!ere ne kadar vardı mz, ne noktadasınız?
Katliam devam ediyorsa, Kıbrıs Türkünün
sefaleti devanı ediyorsa, henüz sonuçtan, bura
da iddiia- edilen Sonuçtan bir hayli uzakta ol
duğumuzu ifade edebiliriz. Bu sıonuca biran
evvel varmak hepimizin arzusudur. «'Sonuca
neye varamadım» diye hükümetleri kınarız; fa
kat sıonuca gitmesini engelleyici herhangi bir
davranış Parlamento içinde şimdiye kadar vâ
ki olmamıştır. Şimdiye kadaır, mademki bu id
diayı, bu hedefi ortaya koymuştur, bu sonu
ca Hükümetin varması icalbederdi. Bu hedef ma
demki Türk Milletince benimseıım'işltir, bu he
def Türk Milletine verilmeliydi. Verilememiş'tir. Bunu tespit edelim.
Henüz Kıbrıs'a can emniyeti götüremediysek, henüz KıJbrıs'a huzur ve güven götüreraıediysek, buradaki iddialarımızı, buradaki vaat
lerimizi tahakkuk ettiremedik demektir.
•'Hükümeti bu noktada, mazur görürüm. Çün
kü, tahakkuk
ettirmesini istediğimiz, (Hatta
mecbur olduğu), kanaatimizce yegâne nokta bu
Kıbrıs hâdis'esiydi. Çünkü, ekonomik konular
da esasen vaat ettiklerini yapamayacağını bili
yorduk, tamamen aksini yapacağını, da biMjjror-
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duk. Nitekim, 7,5-8 aylık icraatları, vaatlerinin
tamamen aksini yapmaya muktedir oldukları
nı1, bunun dışında da bir şey yapmalarının im
kânı bulunmadığını bütün millete göstermiş
tir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar)
Ama, Kılbrıs konusunda bu müsamahaya im
kân yoktur. Kıbrıs konusunda 40 milyon kişi
aynı hedefe doğru yöneltilmiştir, aynı arzuya
doğru yöneltilmiştir ve bunun üzerine «Beni
(bu davada destekleyin'» denmiştir. Türk Mille
ti, millî davasında bu davaya sahip olanları
desteklemiştir, şu veya bu hükümeti değil Bu
davayla sah'ip otlan her hükümeti de bundan son
ra bu Parlamento ve Türk Milleti destekleme
ye devam edecektir. (A. P. sıralarından alkışlar)

manla tedricen çekilebileceği, hatta birtakım
telkinler ilâve edilerek bir iyi niyet jesti yap
mak bakımından Malgosa'mn boşaltılması veya
Kıbrıs'ta bulunan Silâhlı Kuvvetlerin mevcu
dunun bir miktar inıdirilımesi, Rumları ve Yu
nanlıları barış masasına getirecektir, şeklinde
Ibazı telkinlerin yer aldığım görmekteyiz. Sade
ce basında yer alsa mesele yoktur; fakat yet!kili Hükümet üyeleri tarafından dahi bu gibi
düşünceller ifade edilmiştir.

[Değerli arkadaşlarımı, şimdi ne olabilir me
selesi vardır ve zihinleri kurcalayan mesele de
budur. Acalba bu çözüme ne zaman ulaşılır, bu
çözüme nasıl ulaşılır?
Şuna şüplhe yok ,ki, bugünkü durumda, çö
züme oldukça uzakta bulunduğumuz görülüyor.
Çözümle uzakta bulunmak, çözüm için gerekli
gayretleri sarfetmıemizi engellememelidir. Bu
nu mümkün olduğu kadar daha kısa bir va
dede bizi çözüme ulaştıracak şekle dönüştürmek
mecburiyetindeyiz.
Çöızüm nedir? Çözümü açıklıkla ortaya koy
mak icap eder. Türk Milleti ve Türk Parlamen
tosunun arzusu istikametinde Kıbrıs Türk'ünün
güvenliği sağlanmadıkça, Kıbrıs'ın emniyeti Tür
kiye'nin emniyetiyle paralel görülür bir formüle
bağlanmadıkça; yani Türkiye'nin güney kanadınlda Türkiye için tehlike olabilecek durumları
yaratmaya müsait bir Kıbrıs statüsü değil, Tür
kiye için güven kaynağı olaibileeek bir Kıbrıs
statüsü Kılbrıs'a bahsedilmedikçe, oradaki Türk
lerin eikonıomik gelişmelerini hazırlayıcı imkânlar
Kılbrıs'a (getirilmedikçe Kıbrıs meselesi çözül
müş olmayacaktır. Çözüm buradadır. Buraya varaibilen politika başarılı politikadır. Buraya
varamayan politikanın başarılı politika olması
mümkün değildir. Buraya varamayan politika
(büyük askerî zaferleri helba eden politika dıa
•olabilir. Bunu temenni etmeyiz,
Değerli arkadaşlarım, burada bir noktayı
(ehemmiyetle işaret etmek isterim. Son zaman
larda, özellikle sol basında ve Hükümetin bazı
yetkili üyelerinde, Kıbrıs'ta askerimizin za-
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iŞunu kesinlikle bilmek icap eder ki, Kıbrıs'a
Türk askeri bir maksat için çıkmıştır; Türk
lerin güvenliği, Kıbrıs'ın güvenliği ve Türki
ye'nin (güvenliği. Şayet başka bir çözümü bulsaydı o zamanın Hükümeti, elbette Türk askeri
ni Kıbrıs'a çıkarması gerekmezdi. O halde Türk
Hükümeti son çareye .müracaat etmiştir; yani
silâhlı kuvvete müracaat etmiştir. Son çözümü
bulmak (mecburiyetindedir. Son çözüme ulaş
madıkça asker üzerinde konuşmamak mecbu
riyetindedir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) .
Değerli arkadaşlarım, Türk askeri oraya tu
ristik seyalhata gitmemiştir. Orada kan dökmüş
tür, selh.it vermiştir, eziyet çekmiştir ve bunla
rın anası, Ibalbası «vatan uğruna yapılan bir fe
dakârlık» diye buna katlanmaktadır. Bu itibar
la, bir iyi niyet j esti, kime karşı iyi niyet jesti?.
Bize iyi niyet göistermeyenlere "karşı bir iyi
niyet jestti diye Türk askerinin, velevki çok
cüzî bir birliğin kontrolumuzda bulunan herihanjgi .bir Kıbrıs kesiminden çekilmesine veya
miktarlarının azaltılmasına kesinlikle karşıyız
ve bilmek icap eder ki, böyle bir davranış, bir
iyi niyet .gösterisi değil, karımızdakilere yeni
bir tahrik unsuru, yeni bir cüret verici vesile
(olacaktır. Bu itibarla, bundan sakınmamız icap
eder kanaatindeyiz.
BAŞKAN — Sayın Ergenekon, iki dakika
nız var efendim.
A. P. GRUPU ADINA YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, vak
tin kısalığı, mevzuu gerekli genişlikle incele
meye engel olmakta, ancak bir noktaya teımas
etmek istiyorum, gayet kısa bir şekilde.
Kıbrıs konusunun iç politika mevzuu ya
pılmaması, başlangıçtan beri partimizin ifade et
tiği ve hassasiyetle icra ettiği bir husustur. Ni
tekim, 4 Ağuslbos günü partimizin en yetkili ağzı
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tarafından, Sayın Genel Başkanımız tarafından
Kibrıs konusunun iç politika sürtüşmelerine ko
nu yapılmaması, bundan kesinlikle kaçınılması
sarahatle ifade edilmiştir. Bu hususu burada ye
niden okumak ve belirtmek isterim.

Kaldı ki, Kıbrıs konuğunda Sayın Bakanlar
Kurulunun iki üyesi, iki en yetkili üyesi, özel
likle son günlerde millete şüphe verici, Yüee
Meclislere kuşku verici birtakım ifadelerde bu
lunmaktadırlar.

«Gücümüz milletçe beraberliğimizden, devlet
ve millet olarak kudret ve kuvvetimizden do
ğar. Sorunun iç politika sorunu haline getiril
mesi milletçe beraberliğimizi zedeler. Meselenin
iç politika sorunu haline getirilmesi, yapılanla
rı doğru bulmak ve konuyu tartışmamak demek
değildir. Kıfbrıs sorununun iç politika konusu ha
line getirilmesinin, evvelemirde milletimizin tü
müne ait olan fedakârlıkları ve başarılan bir si
yasî teşekkülün kendisine maletmeye kalkışması
ile mümkündür. Zira, Kibrıs sorunu bir millî
dava olduğuna göre, fedakârlıklara tüm milletin
katlanması ve fakat neticenin bir siyasî teşek
küle maledilmesi fevkalâde zararlı bir çelişki
olur. Büyük fedakârlıklar göstererek, şehit ve
rerek, kanını ve canım feda ederek Kıbrıs'a çı
karma yapmış bulunan Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin başarısını tüm milletin başarısı saymak lâ
zımdır. Zira, Türk Silâhlı Kuvvetleri milletin si
lâhlı kuvvetleridir. Bu başanyı, kendi başarısı gi
bi göstermeye ve iç politikadaki başarısızlıkla
rını örtmek için âlet olarak kullanmaya asla kim
senin hakkı yaktur.»

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Erıgenekon.
A. P. GRUBU ADINA YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Baş
kan.

Değerli arkadaşlarım, biz bu görüşümüzü ha
len muhafaza etmekteyiz. Kıbrıs konusunun iç
politika tartışmalarına vesile edilmemesi uğru
na muhalefet görevimizi dahi çoğu zaman bu ko
nuya zarar vermesin diye gayet dikkat ve itina
ile yapmayı; hatta çekinerek yapmayı bir - iki
aydır tercih etmişizdir, ama son zamanda gö
rülmektedir ki, Kibrıs konusu, bizzat Kıbrıs ha
disesinin içinde, onu yaşayanlar tarafından bir
iç politika mevzuu haline getirilmiştir. Hüküme
tin kanatları tarafından iç politika mevzuu ha
line getirilmiştir, özellikle Sayım Hükümet Baş
kanı tarafından belki de Koalisyonun bozulma
sı için bir vesile ittihaz edilmiştir. Çünkü, Kıb
rıs konusunda yapılmış olan birtakım iç politi
ka hesapları vardır; öyle anlaşılmaktadır. Bu
iç politika hesaplanın, Hükümetin diğer kana
dının Başkanı, Sayın Başbakanın reye tahvil et
mek istediğini ifade etmiştir, ama Türk Milleti
nin kahramanlığını, bir partinin oyu şeklinde
ifade etmenin imkânı olmadığı herkes tarafın
dan malumidur.
~

Sayın Başbakan, Kıbrıs konusunun kritik bir
safhasında yart dışı seyahati yaparken Sayın
Enbakan'a bu konunun emanet edilemeyeceğini
ifade etmişlerdir. Sayın Erbakan, Kıbrıs gibi
ciddî bir problemin. Ecevit'e terkedümesinin,
emanet edilmesinin mümkün olmadığını ifade et
mişlerdir.
BAŞKAN — Lütfen
efendim.

cümlenizi bağlayınız

YILMAZ ERGEÎOT3ÖN (Devamla) — Hü
kümet, kendi içinde kendine güveni olmadığını
ifado ediyor.
Kıbrıs meselesinde, her şeyden önce Hüküme
tin kendi içinde tutarlı bir taibloyu mjillete ver
mesini, Türkiye Büyük Millet Meclisine verme
sini istemek hakkımızdır.
Değerli arkadaşlarım, şunu ilâve edelim :
Buhran, rejim ayakta kaldıkça çözülemeyecek
bir hadise değildir ve şu endişe edilmesin ki,
buhran meselesi Kıbrıs davasını haleldar etmez;
Kıbrıs davası Hükümetin davası değil, milletin
davasıdır. Bir hükümet gider, öteki hükümet ge
lir; fakat Kıbrıs davasının peşinde olan millet
tir ve bu davayı milletin hayrına olan bir hal
tarzına götürmek için her hükümet en büyük
gayreti sarfedecektir.
Hepinize saygılar sunanm. (A. P. sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Engenekon.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Feh
mi Cumalıoğlu, buyurunuz efendim. Süreniz 20
dakikadır efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (İstanbul Milletvekili) —- Muhterem
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değer
li üyeleri;
9*-
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Millî Selâmet Partisi Grupu adına, 10 ilimjz- 1 vam etmektedir. Çeşitli beynelmilel cereyanlar,
Kıbrıs hadiselerini kendi maksatlarına hizmet
de daha önce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin
gayesiyle istismar etme yolundadırlar, önümüz
5 Kasım 1974 tarihine kadar uzatılması yolun
deki günlerde Kıbrıs'la ilgili olarak memleket
da Hükümetçe yapılan teklif üzerinde görüşle
ve milletimizin, gelişebilecek dış ve iç olaylar
rimizi arz etmek için huzurlarınıza çıkmış bulu
da çok dikkatli ve hazırlıklı olması mecburiyeti
nuyorum..
vardır. Millî Selâmet Partisinin Kıbrıs konusun
İlân edilmiş bulunan sıkıyönetimin temel se'bebi Kıbrıs meselesidir. Şartlar aynı şekilde de- | da cesur ve kararlı bir politika izlenmesi için
bugüne kadar göstermiş olduğu hassasiyetin
vam edip gelmektedir. Uzun yıllardır Türk ka
olumlu neticelerini olaylar teyit ettiği gibi, ka
muoyunu ve dış politikamızı büyük ölçüde tesir
muoyu da yakından izlemektedir.
altında bırakmış olan Kıbrıs meselesinde, 2(0
Temmuz 1974 günü haşlatılan çıkarma harekâtı
Millî Selâmet Partisi Grupu olarak, bütün
ile Türkiye çok önemli, isabetli bir karar ver
bu gerçekleri düşünerek sıkıyönetimin uzatılma
miş ve uygulamış bulunmaktadır. Kahraman Or
sı yolundaki Hükümet teklifini müspet karşı
dumuz da görevini zaferle, en kısa zamanda ba
lıyor ve teklif lehinde oy kullanacağımızı Yüce
şarmıştır.
Meclisin bilgisine saygıyle arz ediyorum. (M.
S. P. sıralarından alkışlar).
Bu konuda bugüne kadar kaydedilmiş geliş
meler çeşitli yönlerden memleketimiz ve milleti
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumamiz için gayet müspettir. Bilhassa Arap devlet-' lıoğlu.
lerinin Kıbrıs harekâtı dolayısıyle Türkiye'ye
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına
karşı gösterdikleri samimiyet ve yakınlık, mad- I
Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurunuz efendim.
dî ve manevî destek olma gayretleri şükranla I
Süreniz 20 dakikadır Sayın Feyzioğlu.
yadedi!meye değer bir keyfiyettir.
C. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri Milletvekili) — Sayın Başkan,
Askerî harekâtla kazanılmış olan parlak badeğerli arkadaşlarım;
- şanların diplomatik alanda da devam ettirilme
sini ve Kıbrıs meselesinin yurdumuz, millletimiz
Hükümet, Kıbrıs'ta ve Ege Denizindeki du
ve Kıbrıslı kardeşlerimiz için en hayırlı ve istikrum sebebiyle sıkıyönetimin 1,5 ay uzatılması lü
: rarlı bir şekilde halledilmesini temenni etmek
zumunu ileri sürerek, Türkiye Büyük Millet
teyiz.
Meclisinden karar istemektedir.
Kıbrıs harekâtı, milletimizin fertleri arasında
tam bir birlik ve beraberlik havası doğurmuş
tur. Bu havanın devamında büyük yararlar var
dır. İlân edilmiş bulunan sıkıyönetimin bugüne
kadarki uygulaması her bakımdan fevkalâde
olumlu ve yapıcı olmuştur. Halkımız âdeta sıkı
yönetimin varlığını duymamıştır. Sıkıyönetimin
kendine has ve tabiî bazı kısıtlamalarının dahi
• halkımıza ve ekonomimize hissettirilmeden başarıyle yürütülmesini takdir ve şükranla karşı
lıyor ve sıkıyönetim komutanlarımıza bu başa
rılarından dolayı teşekkürlerimizi ifade etmeyi
bir borç sayıyoruz.,
Kıbrıs konusu nezaketini muhafaza ettirmek
tedir. Bütün geçmiş olaylara rağmen gerek Yu
nanistan, gerek Kıbrıs Rum yönetimi olumsuz
ve haksız tutum ve davranışlarında ısrarlıdır
lar. Yunan ve Rumların dünya çapında kamuoyu oluşturma faaliyetleri kesif bir şekilde de-

Kıbrıs'taki ve Ege Denizindeki durumla ilgili
olarak Sayın Millî Savunma Bakanı ve Dışişle
ri Bakan Vekili, Hükümet adına sanıyorum im
kânları içinde bazı bilgiler vermiştir. Ege'deki
gelişmelerle ilgili sarih bir şey söylenmiş olma
makla beraber, Hükümetin gösterdiği lüzuma
I grupumuz önem vermekte ve bu lüzumu Hükü
met gördüğüne göre, sıkıyönetimin uzatılması
yolundaki teklife olumlu oy vermeye kararlı
bulunmaktadır.
I

Sayın Bakanın bugün verdiği izahat içinde,
I
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, üzerinde
I
önemle durması gereken bazı noktalar vardır.
Sayın Bakan, Kıbrıs'ta eski düzeni geri getirme
çabalarının mevcut olduğuna dikkati çekmiştir.
Gerçekten, bugün milletlerarası kamuoyunda,
Türkiye aleyhinde bir yandan Yunanistan'ın,
I bir yandan Makarios'un ve Kıbrıs Rum yöneti
| cilerinin ve onların birtakım destekçilerinin bazı

- m

T. B. M. M.

B : 6

devlet gruplarının gayretleriyle Makarios yöne
timi altındaki eski Kıbrıs düzenini geri getirme
yolunda, gitgide önem kazanan bir akım başgöstermiş bulunmaktadır. Bu, Türkiye bakımın
dan ve Türk toplumunun geleceği bakımından
belli başlı önemli tehlikedir. Hükümet, «Eski
düzeıi avdet edemez. Eski düzen, Türk toplu
mu bakımından kabul edilmesi mümkün olma
y a n bir düzendir» görüşünü ortaya koymakta
dır. Bu, grupumuzun bütünüyle katıldığı ve sa
nıyorum ki, milletçe üzerinde ittifak ettiğimiz
bir görüştür.
Hükümetin izahatında altını çizerek üzerin
de durmak isteğimiz bir başka nokta; «Kıbrıs'
ta coğrafî temele dayanan çözüm dışında, bir
çözüm kabul edilemez» yolundaki ifadedir. Yü
ce Meclis hatırlayacaktır ki; Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi, hattâ Kıbrıs buhranı patlamadan
Önce burada yapılmış olan dış politika müzake
releri sırasında, Kıbrıs'ta Türk toplumunun gü
venliğini sağlayabilecek yegâne çözümün ve
Türk Milletinin, Anavatan'm güvenliği bakımın
dan yeterli sayılabilecek yegâne çözüm şeklinin,
coğrafî temele dayanan bir çözüm olacağı üze
rinde ısrar etmişti. Grupumuz bu bakımdan, Hü
kümetin bunca olaylar geliştikten sonra, bun
dan bir süre önce ifade etmiş olduğu görüşte
ısrar ettiğini görmekten bahtiyardır. Hüküme
tin; «Milletlerarası âlemde bu millî görüşümüze
karşı belirmekte olan mukavemete rağmen, coğ
rafî temele dayanan çözüm dışında bir çözümü
Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değildir.»
noktasında direnmesini çok tabiî karşılıyoruz ve
bu noktalarda görüş birliği içinde okluğumuzu
görmekten memnun oluyoruz.
Arkadaşlarım; bazı noktalara dikkati çek
meden yapamayacağım :
Birleşmiş milletlerde önümüzdeki günlerde
hayatî bir müzakere vardır. Belki bugün, Kıb
rıs konusunun gündeme alınıp alınmaması hak
kında bir karar verilecektir. Yarından itibaren,
Kıbrıs konusunun Birleşmiş Milletler gündemin
de alacağı sıra ile ilgili hayatî kararlar verile
cektir ve maalesef bu sırada Türkiye'de Kıbrıs
konusu, bir hükümet bunalımına mevzu teşkil
etmiştir. Kıbrıs konusu maalesef, iç politika çe
kişmelerine ve rey hesaplarına konu teşkil eder
hale getirilmiştir. (A. P. ve C. G. P. sıralareın-
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dan «Bravo» sesleri). Yalnız, Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulunda, daha önce de belirtmiş ol
duğum ve bugün biraz sonra belirtmeye çalışa
cağım gibi bizim için oldukça gayrimüsait şart
lar içinde bir müzakerenin, Kıbrıs'la ilgili bir
müzakerenin cereyan etmesi söz konusu değildir.
Aynı zamanda, önümüzdeki günler ve haftalar
içinde, Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonu Baş
kanlık Divanı ve Genel Kurulu, Kıbrıs konusu
nu ele alacak ve önem taşıyan bazı kararlar ve
recektir. Bu kadar önemli bir geçide geldiğimiz
sırada, askerî harekâtın diplomatik sonuçlarıyle ilgili olmak üzere iki geniş kurulda, iki mil
letlerarası geniş örgütte, Kıbrıs konusunun ko
nuşulacağı hafta içinde; Türkiye'nin, buhranın
başından beri gösterdiği millî beraberlik ve bir
lik manzarasının yerine, bugün karşı karşıya
bulunduğumuz manzarayı göstermesi, gerçekten
(Grupumuz adına söylüyorum) bize elem ver
mektedir, ıstırap vermektedir.
Benden evvel konuşan grup sözcülerinin bir
çokları ifade ettiler : «Muhalefet partileri Kıb
rıs bunalımının başından beri, millî birlik ve be
raberliğimizi ayakta tutmak için en büyük dik
kat ve itinayı göstermişlerdir.» Üzerinde tartışı
ma yapılabilecek birtakım konuları, Kıbrıs ko
nusunda TRT'nin tutumu dahil birtakım tartış
ma konusu yapılabilecek konuları dahi, çok dik
katli bir üslup içinde ortaya sermişlerdir. Par
tizanlık, ekonomik durumdaki ağır sıkıntılar gi
bi konular üzerinde, Kıbrıs bunalımında millî
beraberliğimize gölge düşürmeyecek ölçüler için
de ve ancak Hükümet bu tartışmayı açtığı za
man, tartışmaya katılmak suretiyle durmuşlar
dır. Bunun dışında, gerçekten iftihar verici bir
millî birlik ve beraberlik manzarasının doğması
konusu yolunda muhalefet büyük bir itina gös
terirken ; Hükümetin kendi içinde Kıbrıs konu
sunu bir rey, parti, seçim hesabı konusu yapa
rak, derin bir ihtilâfa yol açmış olması ve bu
nun sonucunda Türkiye'nin bir hükümet buna
lımı ile karşı karşıya kalması; Türk milletinin
her ferdini yürekten yaralayan bir gelişme teş
kil etmiştir. Bunu, Grupum adına bir defa da
ha ifade etmeyi vazife sayıyorum.
Bununla beraber bir inancımı ifade etmek is
terim. Bunu çeşitli siyasî partilerin sorumluları
bugün konuşan bazı sözcüler ve Hükümet Baş-
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kam ifade ettiler : «Kıbrıs konusu bir millî da
vadır. Bütün bu arzu edilmeyen iç mücadelele
re ve bunalım manzarasına rağmen, temelde
Kıbrıs davası millî bir dava olduğu için, bu Hü
kümet bunalımından ne Rumun, ne Yunanlının
ümide kapılmaması lâzımdır. Türk milleti ge
rektiği zaman yine tek vücut olmasını, tek gönül
olmasını bilecektir. Dost bilsin, düşman bilsin
ki; Kıbrıs davasında Türk milleti yine de yek
vücuttur ve bu davayı, Hükümet bunalımı nasıl
bir seyir takip ederse etsin, millî hedefine ulaştırmcaya kadar, milletimiz bu beraberliğini ko
rumasını yine de bilecektir. («Bravo» sesleri,
alkışlar).
Bugünkü durumda, üzerinde önemle durma
mız gerekli olan bazı noktalara değinmek istiyo
rum.
Ada'nm 1/3'i veya 1/3'inden biraz daha faz
lası Türk askerî kontrolundadır. Fakat, önemli
miktarda soydaşımız, gerçekten ya İngiliz kamp
larında, ya da Rum millî muhafızlarının esare
tinde, ağır şartlar içinde yaşamaktadırlar. Sa
yın Korkmazcan arkadaşım, çok uzun yıllardan
beri Ada'da Rum bölgesinde yaşayan Türklerin,
belki de en kötü yılları, en kötü haftaları ya
şadıklarına haklı olarak dikkati çekmiştir. Ger
çekten Türk toplumuna reva görülen, şimdi re
va görülen eziyet, şu anda yapılmakta olan ezi
yet; belki de çok şikâyetçi olduğumuz, geçmiş
dönemlerde yapılanların ötesine geçmiştir. Er
keklerinin nerede olduklarını bilmeyen, uzun za
mandan beri gençleri alınmış götürülmüş aile
ler, ağır maddî şartlar içinde, devamlı korku
içinde esaret hayatına mahkûm edilmektedirler.
Medenî insanlık, yıllardan beri yapılan, sürüp
gelen eziyeti ye bugün zirvesine ulaşmış olan bu
eziyeti bir tarafa bırakıp, sadece kendi kusur
ları yüzünden bu duruma düşmüş olan Rumların
mültecileriyle meşgul olmak hakkına sahip de
ğildir. Medenî âlemin Rum için ayrı, Türk için
ayrı iki metre, iki arşın kullanmaya, iki ölçü
kullanmaya hakkı yoktur. 11 seneden beri fer
yat eden Türk mültecilerinin yediğiyle içtiğiyle ve bıraktığı toprakla, ayrılmaya mecbur oldu
ğu ev ile meşgul olmayanların; şimdi bir sava
şın zarurî şartları içinde, Magosa'dan veya şu
radan buradan ayrılmaya mecbur olmuş Rumla
rın kaderi üzerine büyük bir şefkat ile eğilme
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sinde, samimiyet ve tek ölçü kullanma durumu
nu görmek mümkün değildir. Çift ölçü kullanıl
maktadır. Istırap, yıllardan beri Türkler tara
fından çekilmiştir ve bugün hala Rum nüfusu
nun 1/3'ü mülteci durumunda ise, Türk nüfu
sunun da en az 1/3'ü mülteci durumundadır;
hatta yalnız mülteci durumunda değil, önemli
bir kısmı esir durumundadır. Türk bölgesine sı
ğınmış olanlar hem mülteci durumundadır, 7-8
yıldan beri de mülteci durumundadırlar; hem
de öbür tarafta 1/3'e yakın bir nüfus, son de
recede ağır şartlar içindedir.
İngiliz üslerinde kalan Türklerin, misafir
muamelesinden tutsak muamelesine götürülme
leri; iltica etmiş insanların, iltica ettikleri top
rakları terketme hakkının tanınmaması; huku
ka sığmayan, insanlığa sığmayan bir davranış
tır ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bütün üyelerinin, Türk milletinin hislerine ter
cüman oludğuma emin olarak ifade ediyorum;
İngiliz milletine yakışmayan bir davranış karşı
sındayız. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkış
lar). İngiliz milletinin vicdanının, Hükümetinin
bu kararı karşısında gerekli sesi yükselteceğine
itimat ediyoruz. Bu haksızlık devam edemez. İl
tica etmiş insanlar, tutsak muamelesine tabi tu
tulamaz.
Benden evvel konuşan arkadaşlarımdan biri,
Sayın Korkmazcan arkadaşım; Yunan demok
rasisini korumak hevesinin Avrupa'yı sardığını
ifade ettiler. Ben de, Avrupa Konseyinde yapı
lan müzakerelere katılan bir arkadaşınız olarak
bunun bir şahidiyim.
Yunan demokrasisisinin kurulmasında, Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin indirdiği darbenin büyük
tesiri olmuştur. Eğer Türk askerî müdahalesi
yapılmamış olsaydı, bugün Karamanlis hâlâ
Paris'te sürgün hayatı yaşıyor olacaktı ve Yunanlistan bugün hâlâ bdr cunta diktatörlüğünün
esaretinde yaşayacaktı. Türk askerî müdaha
lesi yapılmamış olsa idi, bugün bağımsızlığını
savundukları Kıbrıs, bağımsızlığını çoktan yi
tirmiş ve fiilen Yunanistan'a ilhak edilmiş ola*
çaktı. Bağımsız Kıbrıs devleti çoktan yok ol
muş bulunacaktı. O halde Kıbrıs'ın bağımsız
lığını savunanlar ve Yunan demokrasisini savu
nanlar, Kıbrıs'ın bağımsızlığı ve Yunan demok
rasisi adına Türkiye'ye baskı yapmaya kal
kışanlar düşünmelidirler ki, bu bağımsızlık de-'
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vam ediyorsa ve bu demokrasi yeniden doğma
noktasına gelmişse, bunu sağlayan, Türk askerî
müdahalesidir. Bu demokrasinin hem doğuşu
nu hem de yaşayışını Türkiye'nin sırtından
ödetmeye kimsenin hakkı yoktur.
Türkiye, Yunan demokrasisinin ayakta kal
ması için millî haklarından, millî davasından
vazgeçmek limkânma sahip değildir.
Karşımızdakilerin üçlü oyununa dünyanın
dikkatini çelmeliyiz. Yunanlılar ve Rumlar Av
rupa'ya gitmekte: «Avrupa'nın beşiği Yuna
nistan'dır. Biz Avrupa'nın ayrılmaz parçasıyız.
Türkiye Asya'nın bir parçasıdır. İtelim bun
ları Asya'ya; ne hakları vardır Avrupa önünde
konuşmaya?.. Biz sizin parçanızız. Avrupa, me
denî Avrupa, hür Avrupa, bize sahip çıkınız.»
demektedirler. Mavros son yaptığı seyehatta
devamlı olarak Avrupa'ya ve Avrupalılık vic
danına hitap ederek Yunanlılar lehine sempati
toplamaya çalışmıştır.
Öbür taraftan aynı Yunanis'tan sosyalist
bloka, komünist ülkelere dönüp, «NATO'nun
askerî kanadından ayrıldım. Bir bağımsız kü
çük devleti, bir NATO üyesi ezmiştir, işgal et
mektedir. Sosyalist ülkeler ne duruyorsunuz?..
Kıbrıs'ı bir NATO üssü, bir NATO adası haline
getirmek isteyen Türk müdahalesi karşısında
sosyalist ülkeler harekete geçiniz» demekte ve
Sovyet Rusya'nın yaptığı teklife (aslında bir
propaganda amacına yöneldiğinde herkesin
müttefik olduğu, Yunanlıların da pekâlâ içyü
zünü bildikleri bu teklife) Yunanlılar Sosyalist
blokun sempatisini celbedebilmek ve Birleşmiş
Milletlerde oy toplayabilmek için «Evet» de
mektedirler.
Aynı Yunanistan ye Kıbrıs Rumları içinde
Müslümanı ile Hindusu ile çeşitli ülkelerin bu
lunduğu Asya, Afrika ve Latin Amerika ülke
lerinin- bulunduğu 70 küsur bağlantısız, bloklar
dışı ülkelere dönmekte ve «Kıbrıs sıizin teşki
lâtınızın üyesi olan bir küçük bağımsız, bağlan
tısız, tarafsız ülke idi, elden gidiyor. Bir NATO
ülkesi el koyuyor. Avrupa emperyalistlerinin
el koyduğu bir adayı kurtarmayacak mısınız?
Eski müstemleke olmaktan kurtulmuş devletler,
bu bir eski müstemleke idi, bağımsız oldu. Ba
ğımsızlığına sahip çıkmayacak mısınız?» diye
bir üçüncü dil kullanmaktadırlar.
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Bu üçlü Bizans oyunu samimŞ değildir. Türk
milletinin açık, seçik, dürüst bir tek görüşü var
dır: Sovyet sefirine ne söylüyorsa Amerikan
sefirine aynı şeyi söyleyen; Avrupa Konseyin
de ne söylüyorsa, Türkiye Büyük Millet Mecli
simin gizli toplantısında aynı fikri savunan dü
rüst, açık ve mert bir Türk görüşü vardır. Bu
üçlü oyun dünya önünde teşhir edilmelidir. Av
rupalı ile Avrupalı, bir yandan sosyalist bloka
göz kırpan, bir yandanda üçüncü dünya'ya ge
lip Avrupa'nın bu işe müdahalesini gammazla
yan ve «Siz sahip çıkın» diyen bu üçlü oyunu
Makarios yıllardan beri Yunanlılarla işbirliği
halinde başarıyle yürütmüştü. Maalesef yeni
den Klerides ve Karamanlis idaresi bu oyunu
yürütmeye başlamışlardır ve yine maalesef ifa
de ediyorum, Birleşmiş Milletler planında mu
vaffak olmaya başlamışlardır.
ıDaiha evvelki müzakereler sırasında Birleş
miş Milletler minderinin neden Türkiye bakı
mından güç, tehlikeli bir minder olacağını arz
etmiştim, teferruatına girmek istemiyorum.
Görülüyor ki, 353 saydı Karardan başlaya
rak 354, 357, 358 ve 360 sayılı Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyi kararları hep Türki
ye'nin aleyhine kararlardır. Müdahalenin hak
lılığını, Yunan darbesinin haksızlığım bir yana
bırakıp; Türk toplumunun, Türk askeri çekil
diği zaman ne duruma düşeceğini unutup, as
kerlerin çekilmesinden bahseden ve tek taraflı
askerî müdahaleyi kınayan, askerî müdahale
sonucu elde edilmiş durumun müzakereleri et
kilememesi gerektiği .görüşünü ihtiva elden ve
hep tek taraflı, heıp Türkiye'ye karşı görüşler
ihtiva eiden kararlar, Yunanlılar ve destekçileri
tarafından maalelsıef çıkarılabilmiştir.
Birleşmiş MiUdtler Genel Kurulunda çok iyi
'hazırlıklı olmalı ve çok iyi bir mücadele ver
meliyiz. Birleşmiş MilletleMeki bu duruma kar
şılık şükranla ifade edeyim ki, meseleyi biraz
daha yakından bilen, melsele ile biraz daha ya
kından ilgili olan Avrupa ülkelerinin topluluğu
Avrupa Konseyinde bizim bakımımızdan son
derece sevindirici bazı kararlar çıkmıştır.
Avrupa Konseyi Assamblesinin genel kurulu
adına hareket etmeye yetkili daimî komisyonun
573 sayılı bir kararı keısinleşmiştir. Bu karar
önce siyasî komisyonda oylanmış; oybirliği ile
kalbul edilmiş. Sonra Assamlble
adına topla-
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naıı daimî komisyonda Fransız üye gilbi bazı
(üyelerin bulunmaması, toplantıyı terketmesi
suretiyle yine ittifakla kabul edilmiştir. İttifak
la kabul edilen bu kararda açıkça Yunan as
kerî diktaltiörılüğüne bağlı subaylar tarafından
Kıbrıs'ta girişilen darbe
takbih
edilmiştir,
mahkûm edikniştir. Kullanılan kelime İngilizcesinde «Coüdemncd» «ıGondemnation» taibiridir.
iSiyasî çözüm yolu arama yolundaki girişim
lerin sonuç vermemesinden duyulan üzüntü be
lirtilerek, bu diplomatik
teşebbüslerin sonuç.
verm'ennesinin Türk Hükümetini, Garanti An
laşmasının 4 neü maddesinden doğan müdahale
hakkını kullanmaya mecbur
etmeye gayret
ledilmiştir. Bu suretle Türk askerinin adada bir
müstevli olarak değil, anlaşmadan doğan bir
Ihıakkı kullanarak bulunduğu oybirliği ile Avru
pa Konseyinin kararı haline gelmiş bir resoılution'da yer almıştır:
Kıbrıs adasında iki cemaatin yaşadığı ve iki
.cemaatin haklarının teminat altında bulunması
(genelktiği, Kıbrıs'ın temsili söz konusu olduğun
da her iki celmıaatin ayrı ayrı temsil edilmesi
ıgere'ktiği keza yer almış ve Türkiye ile Yuna
nistan araşmak! münasebetlerin müzakere yolu
ile çözülmesi söz konusu 'edilirken, yalnız Kıb
rıs değil; fakat Eıge denizinde kıta sahanlığı
sorunu gibi sorunları da kasdederek Doğu Aıkdenizdeki bütün meselelerin ele alınması ger'ekecıeği belirtilmiştir. Bununla kıta sahanlığı ko
nusunun kaısdedildiği, başkanın balsma açıklamaisınida ifade editlmişltir.
Âdil, delvamlı ve barışçı bir
çözüm yolu
bulunması için ilgili devletlerin iki cemaatin
temlsilcileriyle birlikte müzakereye oturması gö
rüşü, yani Türkiye'nin
savunaigddiği görüş
haklı bulunmuş ve ileride yeni bir statünün (es
ki statüye dönüş değil) kalbulü ve bu statüde
Türık cemaatinin güvenliğinin
eskisine göre
daha iyi teminat altına alınması gerekeceği be
lirtilmiştir.
Daha sonra, bir başka vesile ile Rumların
tek taraflı, Avrupa Konseyine Rum temsilcisini
gönderip izalhat verme dilekleri üzerine, Kıb
rıs'ın bugünkü Rum yönetiminin Kıbrıs Cum
huriyeti adına tek başına konuşamayacağı ve
şayet Kıbrıs adına ,gör üş ifade etmek söz konu
su olursa, iki cemaatin temsilcilerinin ayrı ayrı
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gelip izahat vermesi gerektiği; çünkü bütün
Kıbrıslılar adına meşru bir yönetim hüviyetin
de konuşamayacağı fikri tescil edilmiştir. Hat
ta Kıbrıs adına konuşm,ak isteyen büyükelçi
nin ancak şahısı adına fikir beyan edebileceği;
ama Kıbrıs Büyükelçisi sıfatiyle konuşamaya
cağı Başkanlık Divanında karar olarak zapta
geçirilmiş, Rauf Denktaş'm ve Klerides'in ayrı
ayrı davet edilmeleri karara bağlanmıştır. Sa
yın Denktaş 23 Eylülde Avrupa Konseyi önün
de ve Milletlerarası kuruluşta (uzun yıllardan
'beri daima Rosides'lcr, Modinos'lar ve saire ta
rafından temsil edilen Kıbrıs'ın tek taraflı
•görüş söylemesi yerine) Türk toplumunun göii'üşüııü söylemek imkânına sahip olacaktır.
BAŞKAN •— Sayın Feyzioğlu, 2 dakikanız
var efendim.
O. G. P. GRUPU ADİNA TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Daha öteye gidilerek
coğrafî .temele dayanan bir çözüm yolu, hattabir ölçüde ahali mübadelesi yapılmak suretiyle
iki ayrı otonom yönetimin kurulmıası ve bunla
rın bir konfederasyon veya dar yetkili bir fe
derasyon şapkası altında toplanması; ama coğ
rafî temele dayalı çözüm ve hatta ahali müba
delesi fikri Avrupa Konseyi çevrelerinde rapor
lara ve sal rey e girer duruma (gelmiştir.
Buna karşılık başka çevrelerde sıkıntıları
mız vardır. Bu sıkıntıları hep beraber göğüs
le inek ınevkiindeyiz.
Tekrar ediyorum; Türkiye, Hükümet buna
lımı yüzünden bu davada zayıf duruma düş
memelidir. Bu konuda bütün partilere, bütün
gruplara önemli vazife düşmektedir.
Kıbrıs harekâtını iç politikada istismar ko
nusu yapmak ve Kıbrıs -harekâtını reye tebdil
letmek hevesinden herkes vazgeçtiği takdirde,
hem Hükümet bunalımına çare bulmanın, çö
züm bulmanın daha kolaylaşacağına ve hem de
Ibu davada Türk Milletinin birliğinin ve bera
berliğinin daha kolay korunabileceğine inan
maktayım. Bu inancımı ifade ederek huzuru
nuzdan ayrılıyorum.
(Sıkıyönetimin uzatılmasına Grapumuz olum
lu rey verecektir. Millî davamızın başarıya ulaş
ması niyazıyle huzurunuzu terkediyoram.
İSaygüar sunanım. (A. P. ve O. G. P. sıra
larından alkışlar.)
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©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyaa'oğlu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Necdet Uğur, buyurunuz efendim. (C. H. P.
sıralarından alkışlar.)
C. H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR
(îs&anhui MiHetveldli) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri;
Kibrıs olayları dolayısiyle ilân edilmiş olan
sıkıyönetimin 1,5 ay daha uzatılması için Hükü
metin önerisini konuşmak üzere toplanmış bulu-*
nuyoruz.
iBizdea önce söz alan siyasî partiler bu konu
daki görüşlerini belirttiler. İzlediğimiz kadarıyla,
'bütün siyasî partiler Hükümetin bu önerisine
katılmaktalar; olumlu oy vereceklerini söyledi
ler. .
Cumhuriyet Halk Partisi, sıkıyönetimin 1,5 ay
daha uzatılması önerisine olumlu oy verecektir.
Yalnız, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konu
da düşündükleriyle, Cumhuriyet Halk Partisin
den önce konuşan öteki siyasî partilerin düşün
dükleri arasımda önemli bir fark var. Siyasî par
tilerimizi:! önemli bir kısmı hem olumlu oy ve->
receklerkıi söylüyorlar, hem de sıkıyönetimin
uzatılması hakkında kuşkularını belli ediyor
lar- Ya, kuşku vardır, sıkıyönetimin uzatılmasındaki gerek ve nedene inanılmaz; o zaman oy
verilmez. Eğer oy verilecekse, bu kuşkunun yer
sizliğinden söz açmak mümkündür. O zaman,
'Söylenen sözleri, sıkıyönetimin uzatıimasındaki
bir kuşkudan öteye, bu vesileyle söylenmiş söz
ler olarak kabul etmek gerekir.
örneğin, Adalet Partisi adına konuşan Sayın
Yılmaz Ergenekon, bir yandan «Sıkıyönetimin
1,5 ay daha uzatılması için acaba yeni unsurlar
mı var?» dediler; bir yandan da, «Kubrıs konu
lunda yeni gelişmeler mi var? Bunlar hakkında
hiçbir bilgimiz yoktur.. Böyle bir nedenin gere
ği nedir? Neden 1 ay değE de, 1,5 ay?» dedi
ler. Bunu derken de, konuşmasının dörtte üçün
de, KJlbrısUaiki olup bitenlerin ne kadar tehlike
li bulunduğunu, Kıibrıs'ta yürütülen davanın da
ha tamamlanmamış olduğunu, milletlerarası ge
lişmelerdeki tehlikeyi, özellikle Kıbrıs'ın Rum ke
simindeki endişelerini de belirtmekten geri kai<madılaj\
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O zaman kendisine şu soruyu da sormak zan
nediyorum ki çök doğal: «Yeni unsurlar mı var;
yeni gelişmeler mi var?» sözlerine karşı, kendi
konuşmasını da alarak şu soruyu sormak lâzım:
Sıkıyönetimin ilân edilmesine gerek olan olay
larda ne türlü bir eksilme vardır? Kıbrıs, öne
mini hangi ölçüde kaybetmiştir? Kubrıs dolayı
sıyla doğan tehlikeler hangi ölçüde azalmıştır
ki, sıkıyönetimin sona ermesini istiyorlar?
Eğer, Adalet Partisi, Kıibrıs'ta Hükümetçe
yürütülen politikanın sonuna gelindiği ve artık
sıkıyönetime gerek kalmadığı düşüncesindeyse,
'biz Hükümette bulunan bir parti olarak, Ada
let Partisine bu düşüncesi için teşekkür ede
riz; ama biz henüz böyle düşünmüyoruz.
Yine, Adalet Partisi sözcüsü Sayın Ergene
kon; (doğrusu kendisine pek yakıştıramadığım
ve daha önceki dönemde Mecliste bulunmamasıyle ancak izah edebileceğim) sataşmaması
'bir söz söylediler; Sıkıyönetimin uzatılmasının
nedeni olarak, üniversitelerin açılması dolayı
siyle öğrenci birikimini ve grevlerin ertelen
mesi art niyetini ima ettiler. Kişiye sormuşlar;
«Kişiyi nasıl bilirsin?» «Kendim gibi bilirim»
dermiş j

Oumihuriyet Halk Partisi, böylesine uygula
malar olduğu zaman bu uygulamaların kar
şısına en tehlikeli zamanlarda en kuvvetle çı
kan bir Partidir ve bu yüzden de hatta mensup
ları tarafından suçlanmış bir Partidir. Böyle
bir ithama Cumhuriyet Halik Partisi hiç bir za
man konu olamaz; ama Sayın Ergenekon dik
katli olsunlar, eğer bu konuda bir tartışma açı
lırsa kendileri, kendi partilerini bu konuda
temsil etmekte çok büyük güçlük çekerler.
«Üniversitelerin açılması dolayısiyle öğrenci
birikimi, ya da grevlerin ertelenmesinde acaba
bir alet mi diye kullanılacaktır?» sorusunu so
rabilmek için önce sayın Adalet Partisinin elin
de şu deliller olmalıdır : Cumhuriyet Halk Par
tisinin bulunduğu Ecevit Hükümeti sırasında
ilân edilen ve uygulanan sıkıyönetim süresince,
sıkıyönetim hangi iç politika olayına alet edil
miştir? Cumhuriyet Halk Partisi, bu konuda
söz sahibi olduğu sürede, sıkıyönetimin ilân
edildiği sahanın dışına nerede çıkmıştır? Sıkı
yönetim, Hükümetin üstünden geçerek; hükü
met içinde hükümetmiş gibi, hangi olayda ken-
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dini göstermiştir? Hangi mahkemede, iç olay
lar dolayısıyla sıkıyönetime intikal etmiş da
valar vardır ? Bu sorunların hiç bir tanesine,
Adalet Partisinin iddiasına hak verdirecek hiç
bir cevap vermek mümkün değildir.
Bugüne kadar ilân edilmiş sıkıyönetimler
içinde bu sıkıyönetimin ilân edilme amacına en
uygun hareket eden, halkıyla en çok bütünlegereık bir politika izleyen, en dikkatli ve en ba
şarılı bir sıkıyönetim okluğu iddiasmdayız.
Eğer aksi iddia varsa, bu burada söylenmıelidâr
ve bunu tartışmaktan da zevk duyarız. Çünkü,
sıkıyönetim uygulamasının böyle olmasında
Cumhuriyet Halk Partisi iddialıdır. Öbür türlü
sıkıyönetim uygulamalarının kargısında olan
ıbir parti, bir gün, Başbakanlığı kendisinde olan
hükümet olumca, bir sıkıyönetim uygulaması
yapmıştır ve gerçek sıkıyönetimin ne olması
.gerektiğini; sıkıyönetim idaresiyle Ordu ida
resindeki en iyi uyumun nasıl sağlanabileceği
ni; sıkıyönetimin, kanunlar içinde nasıl bir
yönetim olduğnu ispat etmiştir. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) Bu bakımdan iddialıyız.
•Çünkü, daha önceki yaptığımız eleştirilerde ne
'kadar haklı olduğumuz görüldü. Demek ki,
doğrusu varmış ve doğrusu yapılabilirmiş,
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Şimdi, nasıl kimse bu konuda oy verımemez- 1
lik yapmayacaksa; bir yandan da, çoğu kimse
eleştiri yapmaktan da başka nedenlerle kendi
ni tutmuyor ve yapıyorsa; tıpkı bunun gibi,
bu konunun bir başka yanı da var. O da şu:
Bir yandan deniyor ki, «Siz, böylesine önemli
bir konu sürerken neden istifa yoluna geldiniz;
neden olayları buraya doğru yönelttiniz?» özel
likle Başbakan için söyleniyor yahut Cumhuriyet
Halk Partisi için; aynı şey.. (A. P. sıralarından
«iSen niye cevap veriyorsun?» sesleri.)
Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsüyüm, Bu
soruyu soran zat usul bilmez mi, yönetmelik bil
mez mi?
: Şimdi, bir taraftan deniliyor ki... (A. P. sıra
larından müdahaleler.)
BAŞKAN. — Müdahale etmeyin efendim.
Sayın Uğur konuşmanıza devam edin.
C. H. P. GMJPU ADINA NECDET UĞUE
(Devamla) —• Savunuyoruz efendim.. İnsaf edin;
savunuyoruz savunma hakkımızı, alaJbildiğine
dikkatle, özenle, saygı ile; ama müsaade ediniz
de hakkımızı saJvunalım, hakkımızı savunalım..
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Şimdi, bir yandan deniliyor ki, «Hükümetin,
bu kritik anlarda istifa etmiş olmasında sakınca
lar vardır. Nasıl yaparsınız? Şu veya bu endişe
ile yaptınız; oy endişesi ile yaptınız.» Biraz son
ra ona değineceğim; ama asıl değinmek istediğim
bu.
Öbür yanda deniliyor ki, «ıCanım, siz ne yap
tınız? Bu bir millî politikadır. Zaten, siz de ol
masaydınız, başkası da olsaydı aynı şekilde giderdi; bundan sonra da öyle gidecektir.»
Eğer bu böyle ise eleştiri yersizdir. Eğer bir
pay varsa bu payı veriniz. Kaldı ki, bu konuda
bir başka şeyi belirtmekte zannediyorum ki ya
rar vardır : Millî birlik, bütünlük, acaba bizim
burada hep beraber, ya da bizim liderlerimizin
aralarımda toplanıp, oturup da kendilerinin icat
edecekleri, ondan sonra bize bu kürsülerde, ya
da başka yollarla halka anlatıp, onların peşinden
gelecekleri bir şey midir? Yoksa, millî birlik ve
bütünlük, önce halk içinde oluşan, halkın kendi
içinde duyduğu ve bizim hep beraber peşinden
ıgüttiğimiz bir şey midir? Millî birlik ve bütün
lüğü hiç kimseye borçlu değilsiniz, Türk Milleti
ne borçluyuz. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
Bu konuda, Türk Milleti millî birlik ve bütün
lük içine girdi. Kime rağmen? Kim karşı çıksaydi ona rağmen millî birlik ve bütünlük içinde ola
caktı. Türk Milleti bn, konuda istemedi tartışma
yı. Kimse kimseye pay çıkarmasın. Şerefini asıl
sahibine verelim. Bütünlüğü isteyen odur, birli
ği isteyen odur, bu konuda ulusal politikanın ne
olduğunu gösteren de odur. Ama, şimdi bir pay
laşma meselesi var.. Bunun sahibi?. Şimdi, bu
nun sahibi üzerinde de bu Mecliste tartışma ya
pılmasın. Bir tek sahibi var; edebiyat yapmak
için değil, konuşulan kolay sözü etmek için de
ğil; ama bir tek gerçek sahibi var : Türk Milleti.
(O. H, P. sıralarından alkışlar.)
Gerçekten inanarak söylüyorum ki, hiçbir
politika yapmadan söylüyorum, ki, Kıbrıs konu
sunda izlenecek yolu Türk Milleti göstermiştir.
Şimdi, yalnız milletin gösterdiği yol vardır, mil
letin bir izlenimi olmuştur; ama bunu bir politi
ka haline getiren bir Hükümet vardır; milletin
içinde duyduğu özlenimi bir politika olarak oluş
turan ve onu izleyen bir Hükümet vardır. Bir de,
bu politikanın askerî kesimini uygulayan bir
Ordu vardır. Yine bu politikanın, Hükümet po
litikasının askerî kesimini uygulayan bir Ordu
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olduğu gibi, yine Hükümet politikasının diplo
matik kesimini de uygulayan diplomatik çalış
malar olacaktır.
Şimdi mesele; millettir hakem. Millet belirli
bir politika izlenmesini istemiş.. Bir de Hükümet
var. Hükümet, acaba milletinin istediği bu, po
litikayı iyi ,mi izlemiş, kötü m,ü izlemiş ? Hüküme
tin saptadığı ve izlediği bu. politikayı, Ordusu,
Hükümetin saptadığı gibi başarı ile mi tatbik
etmiş, başarısız mı tatbik etmiş? Diplomasisi,
Hükümetin saptadığı gibi tatbik edilmiş mi, yok
sa edilmemiş mi? Bunun hakemi de millettir. Ne
endişe ediyorsunuz? Eğer bu Hükümet, milleti
nin özlediği politikayı onun izlediği gibi, onun
istediği gibi izlemişse, saptamışsa, hiçbir politika
ve hiçibir söz, bu milletin, bu politikayı izleyenlere
karşı duyduğu derin şükran duygusunu geri ala
maz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.)
Şimdi bu tartışmaları yaparken, Cumhu
riyetin Ellinci Yılımda bir noktaya da dikkat
etmekte yarar olduğu kanısındayız. Savaş da
olsa, barış da olsa, Türkiye'de ne türlü ekono
mik, siyasal, sosyal, ya da askerî hangi konu
olursa olsun izlenecek yolu Yüce, Meclis göste
rir. Yüce Meclis bu yolu milletimden esinlene
rek gösterir ve gösterilen bu yolu da hükümet
ler bir politika olarak saptarlar; politika olarak
saptananlar^ Devletin bazı kuruluşları uygu
larlar. öumhuriyetin Ellinci Yılında, demokra
silerdeki bu sırayı şaşırmadan yerine koymakta
büyük fayda vardır.
Simidi, seçimlerden bahsetmiş olmak, bir ba
şarıyı şu veya bu şekilde, şuna veya buna mal
etmekle yorumlanamaz. Hele Adalet Partisi
için bu da mümkün değildir. Adalet Partisi
sık sık referandumdan bahsedem bir partidir;
ibu konuda Anayasa değişikliği dahi isteyen bir
partidir. Şimdi böylesine çok önemli bir ko
nuda, bütün milletin nabzının attığı bir konuda
Hükümet, «Ben bu nalbzı tuttum, milletimin is
tediği gibi bir politika izledim» iddiasımda ise
eğer, tekrar milletine soramaz mı, «Böyle mi
idi, değü miydi diye?». Bundan taîbiî bir şey ola
maz. Aslında zannediyorum ki, seçimler hak
kındaki bu kuşkular daha çok, milletin, bir re
ferandum mahiyetinde olacak böyle bir seçimde
vereceği cevabın peşinen belli olmasından ileri
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geliyor. Bu cevap ortada, belli..,. (C. H. P. • sı
ralarından alkışlar, A. P. sıralarımdan gürültü
ler)
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim müda
hale etmeyin Rica ediyorum..
C .H. P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR
(Devamla) — Hükümet, millî bir politika izle
nirken, büyük bir sorumluluk üzerine almış
ken ve bu arada da saygı değer partilerimizin,
Ana Muhalefet Partisi Adalet Partisinin, De
mokratik Partimin, Cumhuriyetçi Güven Par
tisinin güvenini almış olduğu bu konuda bu po
litikayı yürütürken bir birlik ve bütünlük için
de olmuşken ve milletinin de nabzım elinde tut
tuğu hissinde iken, bir yerde, ne kendisine des
tek olmuş siyasî partilerden, ne de milletimden
gerçekleri sakiayamazdı. Böylesine ağır sorum
luluk içinde olan bir Hükümet, «Ben hepinizin
desteği ile bir ulusal politika izliyorum; ama bir
noktaya geldim bu önemli politikada, bu politika
yı izlerken benim takımımı da bir gözden geçir
mek lâzımdır» diyorsa,, lütfen teşekkür edimiz.
Çünkü, taşıdığı sorumluluğun önemini ve bü
yüklüğünü biliyor, sizin güveninize daha faızla
lâyık olmak istiyor. Bunum dışımda bir yorum
aslında doğru değildir. Başka türlü gördüğü
nüz, «şu şöyle söylemiş, !bu böyle söylemiş» an
cak bu söylediğim uyumsuzluğun birtakım ör
neklerinden başka hiçbir şey olamaz. Böylesine
bir davranışın da saygı değer olduğu kamısımdayız.
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarımdan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur.
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir.
Millî Savunma Bakanı Sayım Hasan Esat
Işık soz istemişlerdir.
Buyurun efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN EiSAT
IŞHC (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri;
Sözlerime, her şeyden evvel, Hükümetinizle e
tasvibinize arz edilmiş olan, sıkıyönetimin uzatıl
ması teklifine gösterdiğiniz kabulden dolayı te
şekkür etmekle başlamak isterim,. Bu sıkıyöneti
min 1,5 ay daha uzatılması, Hükümetin alaca
ğı tedbirlerde hakikaten daha büyük bir güven
ce sağlayacaktır. Bu mesele kıymetli parti söz
cüleri tarafından burada ifade olunurken, tabi-
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âtiyle, sıkıyönetimin önce ihdas edilmesine,, bilâ
hare de uzatılmasına sebebiyet vermiş olan konu
lar üzerine de değinilmiştir. Bunun kadar tabiî
bir şey yoktur ve Hükümetimiz de, bundan do
layı bütün siyasî partilerin sözcülerine müteşek
kirdir. Bu hususta kendisine tevcih edilmiş olan
suallere cevap vermek ve bu vesileyle de izhar
edilmiş olan bazı görüş ve kanaatler hakkındaki
görüşlerini de kısaca ifade etmek istiyorum,
Konuşmalarda temas edilen konuları ikiye
bölerek mütalaa etmek kaibildir. Bunlardan bir
tanesi, doğrudan doğruya sıkıyönetime vesile
teşkil etmiş olan Kılbrıs konusu ve Ege bölge
sinde tahaddüs etmiş olan durumdur. Bunun ya
nında ayrıca, Hükümetin bu konu dışındaki dav
ranışlarına da değinmeler olmuştur. Bunları da
tabiatıyle bir ölçüde, yadırgamadan kıymetlen
dirmek lâzımdır. Bu ikisi hususunda da ifade
edilmiş konuların esasları hakkında bazı düşün
celer arz etmek istiyorum.
İlk önle e, sıkıyönetimin kendisiyle ilgili oldu
ğu için, sıkıyönetimin neden bu defa 1,6 ay bir
süre için talep edilmiş olması hususunda sorul
muş olan soru ve bu vesileyle izhar edilmiş olan
kanaatlere değinmek isterim.
Son olarak söz alan kıymetli Parti Sözcümüz,
ibu husustaki görüşlerin, zannediyorum iyi bir
tahlilini yaptılar. Buna rağmen, ben teknik ola
rak izahat vermek isterim.
Taibiî rejim, sıkıyönetim olmayan bir rejim
dir. Türk Milleti bir süre evvel, pek uzun sür
müş ve onun için de pek çok ıstıraplara vesile
olmuş bir zaman yaşamıştır. Böyle bir devre ge
çirmiş olan bir memleketin hükümetinin ilk kay
gısı, muhakkak ki, sıkıyönetim zarureti hasıl ol
duğu zaman, bu sıkıyönetimii rAÜtukün olabile
cek asgarî müddetler içine sığdırabilmektir, işte,
2 ay yerine, ilk defasında 1 ay süreli sıkıyöne
tim talep edilmesinin nedeni budur.
İkinci defaki sıkıyönetim süresinin 1 ay yeri
ne 1,'5 ay olması, tabiatıyle istenirse, Hükümetin
bu husustaki görüşünde bir değişiklik olduğu
şeklinde izah edilmek istenebilir; fakat biraz da
arzularını hakikat olmak şeklinde temenni eden
lerin yapabilecekleri bir muhakeme tarzıdır zan
nediyorum. Çünkü, birazcık zamanı tetkik ede
cek olurlarsa gförürler ki, bir aylık bir temdit
olunca, Meclisin yeniden çalışmalarına başlanm
ışına 5 - 10 gün kala gilbi bir süre sonra yeniden
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Türkiye Büyük Millet Meclisini toplantıya çağır
mak gerekecektir ve Meclis bunun üzerine tek
rar tatile girecek ve tekrar toplanacaktır. Hü
kümetinizin Türkiye Büyük Millet Meclisine say
gısı, Türkiye Büyük Millet Meclisini bu şekilde
rahatsız etmek hakkını kendisinde göstermemiş
tir ve bunu bu sebeple 5 Kasım'a kadar tem,dit
ettirmek teklifinde bulunmuştur.
Size hakikaten itiraf etmek isterim ki, bu ka
dar iyi niyetle, bu kadar nezaketle ve bu ka dar Türkiye Büyük Millet Meclisine hakkı olan
saygıyı göstermek için yapılmış olan bir tekli
fin, bir siyasî parti tarafından Hükümeti ilzam
edici, Hükümet hakkında şüpheler uyandırıcı
bir tefsire tabi tutulmasını ben şahsen yadırga
dım ve temenni ederim ki, bu nevi temayüller
(bu Metelisto gitgide seyrekleşir.
Sayın arkadaşlar, bir taraftan Türkiye için
millî önem taşıyan konuların siyasiileştiri'lmemesi tezini bütün gücümüzle savunacağız ve aynı
zamanda da, bu savunmayı yaparken kendimiz,
sıkıyönetimin 15 gün daıha fazla uzatılmasını
bir siyasî tariz vesilesi yapacağız... Burada bir
mutabakat olmak lâzımdır. Ba^ı insanların in
dinde, her şeyi siyasî bir istismar vesilesi, siya
sî bir polemik Vesilesi yapmak mubahtır; bu
olabilir; fakat o zaman, bunun böyle yapıl
masını yadırgadıklarını söylememeleri icap
eder. Bunu eğer, hem yadırgarlarsa ve hem de
yaparlarsa, o zaman sözlerinin etkisinin fazla
'olacağını kabul etmek mümkün değildir.
Burada Adalet Partisi sayın Sözcüsü tara
fından değinilmiş olan ve Kıbrıs konusunun
esasına taalluk eden bir husus daha vardır. Bu
husus. üzerinde de zannediyorum ki, Türkiye
Büyük Millet Meclisi önünde gayet sarih ve
açık olunmalıdır.
Bildiğiniz gibi, Hükümetiniz Kıbrıs hareke
tine bir fetih hevesiyle girişmemiş olduğunu
daha bidayetten beri ifade etmiştir ve bu ifa
desinde musirdir. Bugünkü Hükümetinizin an
layışına göre, silâh, zorlanmadıkça kullanılacak
'bir şey değildir; silâh, kendisine yeni toprak
lar, yeni haklar, hakkı olmayan haklar ilâve
ledeıbilımeık için müracaat edilecek bir vasıta de
ğildir, Türk Hükümeti, Kıbrıs hareketini ken
disine lâyık, milletine lâyık bir şekilde tahak
kuk etltirten Ordusunu Kıbrıs'a, sırf muayyen
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ibir hedefe erişmek için getirmiştir. Bunun he
defi de bilindiği gibi, bir yandan Kıbrıs'ın ba
ğımsızlığını, toprak bütünlüğünü korumak; di
ğer yandan da, Türkiye'inin Kıbrıs üzerindeki
taahhütlerini yerine getirebilmektir. Bu yapıl
dıktan sonra, «Kılbrıs Adasındaki şartlar im
kân verdiği takdirde dahi Türkiye'nin artık
buradaki askerlerini geri çekmesi söz konusu
değildir» gibi bir zihniyet, Hükümetinizin ilti
fat ettiği bir zihniyet değildir. Çünkü bu, ilân
edilen maksattan ayrı bir maksatla hareket et
mek gilbi bir durum ortaya koyar ki, Hüküme
tiniz, Türk Milletinin itibarının böyle art niyeitli davranışlarla dünya kamuoyunda müda
faa edebileceğinle kani değildir ve belki de, bu
Sebeptendir ki, biz Hükümet olarak görev a'ldığımaz zaman Türkiye'nin dışardaki itibarının
tahmin ettiğimiz bir ölçüde olmadığını müşahe
de ettik. Onun için, bizi bağışlasınlar, biz ken
di anlayışımıza göre Türkiye'nin itibarını ko
ruyalım ve bu korumada sözümüz neyse, hare
ketimiz de o olacaktır. (C. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri)
«(Bugün bir emri vaki yapılmıştır, artık
bundan sonra bunların çekilmesi söz konusu
değildir» deııııe'k bugüne kadar burada eski hü
kümetler tarafından uygulanmış olan politika.
da dahil, buna tamamen terstir. Ya o partinin
politikasında bir değişiklik olmuşttur veyahut
o partinin politikası şartlara göre kendisini
ayarlayarak emellerini gizlemektedir. Türkiye,
gizli politika yapacak bir durumda değildir.
Türkiye için en önemli husus, açık bir politika
yapmasıdır. Nitekim, bütün bu buhranlı, gayet
nazilk Kıbrıs olayları müddötinee Türk Hükü
meti açık'hk kiyasetinden, samimiyet siyasetin
den ayrılmamıştır. Bu vesileyle, burada bir
parti liderinin; bu hususu beMrterek sarf ettiği
sözlerden dolaıyı da kendisine teşekkür etmek
isterimi. Hakikaten, muhatapla rımız, muarızlarımıtz herkese bir mavi boncuk takarak, her
kesi kendisini saptatmaya ve herbirine, birbiri
ile çelişi halinde vaatlerde, sözlerde bulunmaya
özen verirken, Türk Hükümeti tamamen bunun
'aksini yapmıştır; Kıbrıs konusuna değişik açı
landan, değişik sebeplerle ve değişik maksatlar
la bakan her memlekete aynı sözü söylemekte
ısrar etmiştir ve bununla iftihar etmektedir.
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Bu humusun bu kürsüden bir parti lideri ta
rafından belirtilmesini de ğok büyük bir takdir
ve şükranla kaydetmeyi kendime borç biliyo
rum.
Adalet Partisi sözcüsünün dikkatle izlediği
miz görüşmeleri sırasında bir konu üzerinde de
durmam gemktiği kanısındayım. Adalet Parti
si sayın Sözcüsü, Kıbrıs hareketini ikiye böle
rek ifadede özel bir itina gösterdiler : «Kıb
rıs olaylarının siyasî yönü» ve «Kıbrıs olayları
nın askerî yönü» diye bahsettiler. Askerî yö
nünü şahikalar içinde, harikalar yaratılmış ola
rak tavsif ettiler. Bu doğrudur, bu herkesin
bildiği bir şeydir ve şimdi de dediler; «Baka
lım siyasî yön, sivil yön buna lâyık olsun, bu
na lâyık bir sonuç alsın».
Sayın senatörler, sayın milletvekilleri, bil
miyorum, bu memlekette hâlâ, Ordu ile Ordu
olmayan, Ordu ile Hükümet diye ayrı ayrı mef
humlara istinat etmekte fayda var mıdır?
(€. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Biz biliyoruz bu illet bu milleti nerelere götür
müştür. Onun için artık vazgeçelim, bu illetten
kendilmizi kurtaralım.
Buigün bir hükümet deyince bunun içine,
ıbütün devletin unsurları, hükümetin unsurla
rı dâhildir. Hükümetin dışında bir ordu tasav
vur eitmek, zannederim ki Anayasanın da ön
gördüğü bir davranış değildir. (C. H. P. sıra
larından alkışlar)
Hükümeti yerebilmek için, Orduyu yanma
alabilmek antaeı ile Orduyu pohpohlar bir hale
düşürmek istenirse, ben sizi temin ederim, Or
du bile bunu yadırgar. Ordu kendisinin poh
pohlanmaya ihtiyacı olmayacak kadar görevi
ile iftihar eden bir müessesedir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar)
iSayın senatörler, sayın milletvekilleri, size
şunu söyleyeyim, Kıbrıs olayını millet yaratımıştır; Kıbrıs olayını, Hükümetinizin sorum
luluğu altında Millet yaratmıştır. Bunu da
kaydetmek lâzımdır. Millet daima aynı mil
letti; fakat bu millet, her zaman ve öyle bir
durum yaratılmasının özlemini çekmişti ve bu
yaratılmamıştı. (C. H. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar) ve bugün bu yaratılmışsa, bu
nu muhakkak ki millete medyunuz; fakat, mil
letin ne istediğini bilen bir Hükümetin mevcut
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olmasına da •medyunuz. (C. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Siyasî çözüme ulaşılmamış olmanın kınan
dığını, siyasî çözüm üzerinde ıgiÖTiüşımeler cere
yan öderken bahsetmenin ne derece mantıkla
'bağdaşır olduğunu da kendiımc sormak isterim.
ıSayın senatörler, sayın milletvekilleri, bu
lgun yaşadığımız çağ, bir anlaşma, beralber ya
şama, bir uyuşma çağıdır; bir şeyi talep et
tim, vermedi mi hemen üzerine yürüme* -çağı
değildir. Bu çağ geride kalmıştır. Binaenaleyh,
Ibuıgünikü müzakereler devam ederken, hâlâ
ihemenı hiçbir şey olmamış diye bunu göster
mek hakikaten üzücüdür. Bir şey söylem efe is
terim. Ben bir hükümetin başarısını ondan ev
velki hükümetlerin başarısı ile mukayese ede
rek lehte veya aleyhte diye göstermek iste
mem. Bir başarı somut bir başarıdır. Kendi
sinden evvelki]erle mukayese edilerek bir ba
şarı olursa, bu basit bir başarı olur. Bunu di
yen ben değilim; fakat böyle, müzakereler bit
memişken, heır şeyi ortasında, birden bire ba
şarısızlık deyince, acaba bu kendi zamanların
daki meselelerin bariz bir hal almasının doğur
duğu endişenin yarattığı bir acelecilik mildir?
Bunu da sormaktan kendimi alamıyorum.
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar)
Arkadaşlar şunu size söyleyeyim ki, bugüne
kadar, Kıbrus meselesinde bundan daiha ileri bir
çözüm alınımış değildir. Dalha da biz müzake
releri bitirmiş ve meseleyi halletmiş değiliz.
Ben 'hatırlarım, bundan evvel Kıbrıs konusun
daki bir görüşme sırasında yine bir partinin
Sözcüsü buradan çıkıp 'demiştir ki, «Kıbrıs ko
nusunda şimdiye kadar kayda değer tek bir şey
olmuş ise, o da Kıbrıs'tan çektirilmesinc mu
vaffak olunımuş olan 20 bin küsur Eüm asker
veya subayıdır.» Bütün geçen devirlerde, Lond
ra ve Zürih Andlaşmaları da dahil, bunların
içinde en kayda değen, en başarılı olanı budur.
ISayın arkadaşlar, şunu üzülerek size ifade
edeyim ki, Silâhlı Kuvvetlerimiz bu barış ha
reketini yapmakla mükellef olduğu zaman Kıb
rıs'ta karşılarında 20 bin değil, 30 bin Rum su
bay ve askerini bulmuşlardır, işte başarı bu
dur! '(€. II. P. sıralarından alkışlar)
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Arkadaşlarım, meselenin Türk Milletince
kabul edilebilecek bir çözüme varıncaya kadar
elden bırakılmayacağında kimsenin şüphesinin
•olmaması lâzımdır.
Yine burada bir parti liderinin kadirşinas
lığını belirtmek isterim. Hakikaten bu husus
ta... (A. P. sıralarından «Yağ yakmayın» ses
leri) .
BAŞKAN — Müdalhale etmeyin, rica ede
rim efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT
IŞIK (Devamla) — Bu hususta Hükümetimiz
ce izlenen politikanın memleketin bütün has
letlerine cevap veren bir politika olduğunu tes
pit efonişlerdir ve bunu bu kürsüden ifade et
mekten de sakınmamışlardır. Bunun bütün par
tiler tarafından bir itiyat, bir gelenek haline
gelmesi muhakkak ki Hükümetin gücünü, mil
letin gücünü çok daha fazla artıracaktır.
(BAŞKAN — Sayın Işık, üç dakikanız var
efendim.
(MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT
IŞIK (Devamla) — Ben, Kıbrıs konusunun d ı 
şına çıkan, iç politikaya dönük meseleler üze
rinde fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yal
nız şunu söylemek isterim; hiç şüphe yok ki,
böyle Türk Milletin tümünü galeyana getiren,
Türk Milletinde uzun senelerden beri görülme
miş bir (birlik, bir beraberlik
yaratan, Tür
kiye'de bundan evVelki idareler zamanında his
sedildiği meydana çıkmış olan bir ezikliği or
tadan kaldırmış olan bir Hükümetin bu Kıbrıs
meselesi sona erimeden görevini terk etmemesi,
muhakikak ki temenni edilirdi. Fakat arkadaş
lar, bir hükümetin işbaşında kalıp kalmaması
tek bir mesele ile tayin edilecek bir şey değil
dir. Bazı zamanlar inlsanlar, şartlar gerektir
diği zaman, üzüntü ile bile bir şeyi yapabilir
ler; elverir ki, o yapacakları şeyin memleketin
ıhizmetine olduğu kanısını taşısınlar.
iŞunu size temin etmek isterim ki, aldığımız
karada taşınan his, tamamen bu his olmuştur.
Dalha iyi bir hizmet görebilme hissi bu karara
âmil olmuştur.
Yine burada bir arkadaşım tarafından ifa
de edilmiş olan hususu da belirtmek isterim. Bu
Hükümetin şiarı, açıklık hükümeti
olmuştur,
'herşeyini açıkça yapmıştır. Belirmiş bir hu-
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zursuzluk .olursa, ibu huzursuzluğu yok fartfetnıekle ,bu huzursuzluk ortadan kalkmış olmaz.
Belki şayanı temenniydi ki, bir huzursuzluk ol
masın. Onun .olmamasına çalışmak ne kadar
caiz ise, o huzursuzluk olduktan sonra o hu
zursuzluğu görmezliğe kalkmak da memleket
için (Hükümet için olmasa dahi
memleket
için) o kadar zararlı olabilir..
BAŞKAN — Sayın Işık, rica e diyorum cüm
lenizi ibağlayın, müddetiniz dolmuştur efendim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT
IŞIK (Devamla) — Ayrılıyorum Sayın Başkan.
Binaenaleyh, müsterih olunuz, Hükümetiniz
her kararında olduğu gibi, bu kararında da
memleketin menfaatlerini düşünmüştür ve bü
tün temennisi de, bundan sonra kurulacak hü
kümetlerin aynı titizlikle
görevlerine devam
etmesidir.
Sözlerimi bitirirken, tekrar, Türkiye Büyük
Millet Meclisine, Hükümetin önerisine göster
miş olduğu hüsnü kabulden d'olalı teşekkürleri
mi ve isaygılarıımı arz ederim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık.
Şimdi şahsı adına söz isteyen Sayın Akova'
ya söz veriyorum.
Sayın Akova, ibuyurun efendim.
ENVER
AKOVA (Sivas Milletvekili) —
Sayın Başkan, muhterem senatör ve milletvekil
leri ;
Yüksele huzurlarınıza Kıbrıs ve sıkıyönetimle
ilgili görüşlerimizi arz etmek için çıkmış bulu
nuyorum.
BAŞKAN — Sayın Akova, süreniz 10 daki
kadır efendkn.
ENVER AKOVA (Devamla) — Biliyorum
sayın B,aşfean.
Dünyanın üç kıtasına hakim olduktan sonra
dördüncüsüne de el atan ve en mühim denizlerle
adalara hakim olan atalarımızın bugün hatırlar
da kalan yegane meziyetleri, asırlarca Avrupa,
Asya ve Afrika milletlerini titreten şecaat ve
cesaretleridir. Düşmanlarımızı bile hayran bıra
kan bu yüksek kudretin, çak.büyük bir millî ka
biliyet olduğuna şüphe yoktur. Bir gerçeği bu
rada dile getirmekte büyük fayda vardır.
Kahraman Ordumuzun Kıbrıs'ta yaptığı çı
kartma ile (Kıbrıs harekâtı), Türk Milletinin
karakterini bir daha aydınlatmış bulunmakta
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dır. Zira, «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir» ifadesiyle, Parlamentosunda millî ira
denin sesi olan bütün siyasî partilerimiz Kıbrıs
konusunda tek gibi parti olmuştu; Millî dava
mız olan yavru vatan Kıbrıs için elbette tek ses
çıkacaktı. Parlamento, Hükümet, muhalefet, Ordu
ve millet tek bir vücut gibiydi. Bütün basınımız
en sıcak milliyetçilik örneğini verdi. Bu göz ya
şartıcı beraberlik ruhu, düşman karşısında Türk
Milletinin en eski ve yüce hasletidir; haşarımız
birliğimizde ve millî bütünlüğümüzde olmuştur.
Ecdadımızın birleşmesinde imparatorluklar
doğmuş, dünya devletleri dilsiz kesilmiş, konuşa
maz olmuşlardı. Tarihin şanlı sayfalarında zafer
ler okunuyordu. Çünkü, Türklerin gücü, gerçek
asker oluşları, Peygamberimiz Hazreti Muhanımed'in şu hadisinde tezahür etmişti: «Kastantiniye» yani İstanbul «Elbette fethedilecektir. Onu
fetheden kumandan ne güzel kumandan, o asker
ne güzel askerdir.« Mübarek sözde, Türk Ordu
sunun usta ve maharetli askerlik gücü dünyaya
ilan edilmişti. Çağlar kapanmış, devirler, asır
lar dönmüş; değeri kalmamış (ıgüya kültür diye
bahsedilen) yuvalar sönmüş, yerine yeni çağ, ta
ze devir açılmış, Avrupa'nın bugün hayranlıkla
izlediği medeniyet vücut bulmuştu.
Muhterem arkadaşlarım, bir gerçeği Yüce
'Heyetinize arz etmek istiyorum : Sayın Ecevit
Hükümeti istifa etmiştir; Kahraman Ordumu
zun Kıbrıs'ta gösterdiği haşarı CHP'nin başarısı
ıgîbi tanıtılmaktadır. Sayın Ecevit, yapılan bu
propaganda sönmeden ve gölgelenmeden, Kıbrıs
mevzuunu parti menfaatine alet etmektedir.
(CHP sıralarından «Sana ne» sesleri.)
BAŞKAN — Müdahale etmeyin rica ederim.
ENVER AKOVA (Devamla) — Kıbrıs'ta
on binlerce mehmetçik ve ayrıca soydaşlarımız
var. Bugün Türkiye savaş halindedir, bu sava
şın yeni cepheleri açılabilir, katliamlar bu duru
ma göre daha da artabilir. Hükümetin 7 ayda
yaptığı tek icraat, anarşistlerin affından ibaret
tir... (CHP sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Rica ederim efendim, sayın Ak
ova konu dışına çıkmayın, rica ediyorum.
ENVER AKOVA (Devamla) — Bir de pa
halılık. Pahalılığın millete, işçiye, dar gelirliye
çok yaradığını rahatça soluyor bu Hükümet.
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Doğrusu budur. (C. H. P. sıralarından gürül I
ENVER AKOVA (Devamla) — Türkiye
tüler)
Büyük Mıillet Meclisinin sayın üyeleri, Kıbrıs'a
BAŞKAN — Müdahale etmeyin muhterem
yapılan çıkartma ile Kıbrıs Harekâtında maddî
ziyanımız olabilir. Çıkartma, bir kara parçasın
arkadaşlarım. Sayın Akova konu dışına çıkma
dan diğer bir kara parçasına yapıldığı için
yın lütfen.
harbin en zor şeklidir. Bu itibarla, kahraman
,ENVER AKOVA (Devamla) — Hiç sabır
askerlerimizden bir kısmı şehit olmuştur, bu
sızlanmayın muhterem arkadaşlarım, söz hak
mertebe Türkler için şahadet derecesi olarak
kımı siz vermiş değilsiniz... (C. H. P. sıraların
mühürlenmiştir. Onun kanı iman suyudur, el
dan gürültüler)
bisesi ise onun kefenidir; şehit ölmemiştir, o ya
BAŞKAN — Rica ederim efendim. Sayın
şıyor; fakat sen ve ben onun için fatihalar oku
Akova, konu dışına çıkmayın rica ediyorum, siz
yacağız. Öyle birleştik ki, şehirlisi, köylüsü,
Başkanlık Divanı üyesisiniz.
genci, yaşlısı tek bir ses çıkıyordu. Yunanlılar
iyi
bilirler ki, Türkler barışı sevdiği kadar sa
ENVER AKOVA (Devamla) — Milletin
vaşı da sever; bu millet dinine ve toprağına söz
âcil çözüm bekleyen birçok ekonomik mesele
leri vardır. Kıbrıs'ta askerî alanda kazanılan I getirmez, leke kondurmaz; dosta uzanacak ba
zafer, diplomatik alanda hâlâ başarıya ulaştırı
rış elimiz de, düşmana akıtacak kanımız da var
lamamıştır. Seçim meydanlarında vatandaşlara,
dır. Tarih başlangıcından beri aynı el, «aynı ka
«sizi darlıktan, kıtlıktan, pahalılıktan kurtara
nı söylüyor. Bizler hücumda hurra değil, Allah
cağım, domatesi 30 kuruşa, odunun çekisini 50
diyen bir milletiz; tekbirdir komutumuz, şehit
liraya sattıracağım...» Bunları konuşacaktınız...
lik veya gaziliktir ödülümüz; Allalh yolunda sa
(C. H. P. sıralarından gürültüler)
vaşıl*, AllaJh yolunda ölürüz.
BAŞKAN —- Sayın Akova, Sayın Akova bir
dakika efendim. Bir dakika efendim, müdaha
le etmeyin. Sayın Akova bir dakikanızı rica
ediyorum.
ENVER AKOVA (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben onu konuşuyorum, oraya gelmek isti
yorum.
BAŞKAN — Sayın Akova.. Bir dakikanızı
rica edeyim Sayın Akova, rica ediyorum ko
nuyla ilgili konuşun, Başkanlık Divanı üyesisi
niz; rica ediyorum müşkülât çıkarmayınız. Siz
de müdahale etmeyin efendim.
ENVER AKOVA (Devamla) — Hükümet
programı üzerinde müzakere yapılırken, öyle
bir idare sistemi getirecektiniz ki, herkes zelze
leye tabi tutulacaktı, hatta muhalefet, varlık
sebebini kaybedecektir diyeeektin*iz Sayın Eeevit...
HÜSEYİN DENİZ
— Kaybettiniz siz.

(Malatya Milletvekili)

ENVER AKOVA (Devamla) — Kasten se
bebiyet verdiğiniz zelzele sizi yakalamıştır, bun
dan kaçmaya uğraşıyorsunuz...
BAŞKAN — Sayın Akova, Sayın Akova ri
ca ediyorum.

TİUFAN DOĞAN A V Ş A R G İ I J (Kayseri Mil
letvekili) — Bütçe müzakerelerinde divanda gö
rev yapmamak için rapor alıp Avrupaya kaçtın.
ZEKÂÎ ALTJNAY (Zonguldak Milletvekili)
— Sende din mi var?
ENVER AKOVA (Devamla) — Bakınız, sa
vaştığımız kanatta dinimize ve toprağımıza sal
dıran... Niçin sabırsızlanıyorsunuz beyefendi?
Siz konuşurken ben müdahale ediyor muyum?..
BAŞIKAN — Rica ediyorum müdahale etme
yin, rica ediyorum efendim.
ENVER AKOVA (Devamla) —- Sayın Av.
şargil, bir dinî konuşmayı kaldıram,ıyorsuınu!Z...
(O. H. P. sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN —• Sayın Akova, rica ederim ce
vap vermeyin Sayın Akova.
Arkadaşlar rica ediyorum müdaihale etmeyin.
ENVER AKOVA (Devamla) — İster kardeş
lerimiz, ister yakınlarımız olsunlar, durum de
ğişmez. Eğer tarihte büyük işler foaşarmjşsak,
vaktiyle bayrağımızın gölgesi altına aldığımız
yerlerde şerefli, namuslu bir nam bırakmışs&k,
bunları ancak doğruluk ve cesur olmamızda ara
malıyız.
Yunan Hükümeti masa başına gelmek istemi
yor; Karamanlis, «Türk askerî kuvvetleri Ada| dan çekilmedikçe müzakereye girmek bizim iedn
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«aflık olur» diyor. Ada toprağımın % 38'ünü eli
mize geçirimsizdir, Rum, kesiminde 50 bin Türk
yaşamaktadır; mezalim, ve katletme hadiseleri
devam etmektedir. Bu acıklı sahne daHıa ne ka
dar devanı edecektir, bunu bilmiyoruz...
BAŞKAN — Sayın Ak'ova, bir dakikanız Arar
efendim.
RNVİER AKOVA (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım,...
SADULLAH U^ÜMİ (Balıkesir Milletveki
li) — Size sormalı onu.
BAŞKAN —• Rica ediyorum arkadaşlarını.
ENVER AKOVA (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Kahraman Türk Milletinin Kahra
man Ordusunun KıJbrıs'ta kazandığı zaferi min
net ve şükranla yâdediyor, saygılarımı sunuyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar.))
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Akova.
Konu üzerinde başka söz isteyen arkadaşıttırz
yoktur, müzakereler bitmiştir.
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Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup tasvip
lerinize sunacağım.
Buyurun okuyun efendini.
Millet Meclisi Başkanlığına
Kıbrıs bunalımının devam etmesi nedeniyle,
halen Adana, Ankara, Balıkesir, Çanakkale,
Edirne, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir ve Kırklareli
illerinde uygulanmakta olıan Sıkıyönetimin,
'5 . 1 1 . 1974 günü saat 24.00'e kadar uzatılması
nın Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakan
lar Kurulunca 1 7 . 9 . 1974 tarihinde uygun gö
rülmüştür.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim.
'Bülent Ecevit
Başbakan
BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla
kabul edilmiştir.
Olağanüstü toplantı gündemimizde görüşü
lecek başka bir konu bulunmadığından Birleşi
mi kapatıyorum.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik toplantısı
GÜNDEMİ
6 NCI BİRLEŞİM
19 . 9 . 1974 Petfşemfbe
Saat : 15.00
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI
!1. —• Adana, Ankara, Balıkesir, Çanakkale,
Edime, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir ve Kırklar
eli illerinde evvelce ilân edilmiş bulunanı sıkı
yönetimin, 5 , 111 . 1974 günü saat 24.00'e kadar
uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi. (ı3/ll2'7)
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. — SEÇİMLER
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN
SÖZLÜ ıSORULAR
ö. ~ ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
•6. — KANUN TAİSARI VE TEKLİFLERİYLE
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR
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