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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Toplantı: 13 
Birleşim: 2 

Tarih: 18.7.1974 Perşembe 

Gizli oturum tutanak özeti: Başbakan Vekili Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Necmet
tin Erbakan'ın gündemdeki konulann kapalı oturumda görüşülmesine dair önergesi kabul olundu 
ve Başbakan Vekili Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan konu hakkmda 
açıklamalarda bulundu. Hükümet ve gruplar adına yapılacak görüşmelerin süresiz olması, kişisel 
konuşmaların ise 20' şer dakika ile sınırlandırılmasına dair grup başkan ve başkanvekillerinin müş
tereken verdikleri önerge kabul edildi. 

Toplantının 20 Temmuz 1974 Cumartesi günü saat 15.00'e ertelenmesine dair Başbakan Ve
kili Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı.Necmettin Erbakan'ın önergesi yapılan görüşmelerden 
sonra kabul olunarak 20 Temmuz 1974 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşime 
saat 17.02'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

- 1 6 -



T.B.M.M. B : 3 2 0 . 7 . 1 9 7 4 0 : 1 

II. - BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 
(GİZLİ OTURUM TUTANAK ÖZETİ) 

İkinci Birleşime ait Gizli Oturum Tutanak özeti okunarak tutanaklara ait işlemin Başkanlık Di
vanınca yapılacağı bildirildi. 

Dış siyasî olayların meydana getirdiği şartlan görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin birleşik olarak toplantıya davet edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi münasebetiyle Baş
bakan Bülent Ecevit konu hakkında açıklamada bulundu; gruplar adına grup sözcüleri ve şahıslan 
adına da iki üye görüşlerini bildiren birer konuşma yaptılar. 

Kıbns'a yapılan indirme ve çıkarma harekâtının meydana getirmesi muhtemel ihtilâflar kar
şısında gerekliliği, sının ve miktan Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuv
vetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verilmesine Dair Başbakanlık tezkeresi ittifakla ka
bul olundu. 

Alınan karann aleniyete intikal ettirilebilmesi için açık oturuma geçilerek Başbakanlık tezke
resi ve oylama sonuçlanmn açık oturumda duyurulmasına dair Başbakan Bülent Ecevit'in önerge
si kabul olunarak oturuma saat 18.20'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Kemal Güven Mehdi Keskin 

Kastamonu 
Divan Üyesi 
İlhamı Çetin 

Yozgat 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.07 
BAŞKAN: Kemal Güven 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), İlhamı Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 3 üncü tarihi Birleşimini 
açıyorum. 

Bundan evvelki Birleşimde alman gizlilik karan devam etmektedir. Bu itibarla, Sayın Bakan, 
Senatör ve Milletvekillerinin yeminli steno ve memurlann dışında başka kimse varsa, sayın İdare 
Amirleri lütfen dışan çıkarsınlar. 

(Yeminli stenograflar ve memurlann dışındaki görevliler İdare Âmirleri tarafından salondan 
çıkanldı) 

İDARE ÂMİRİ SAMİ KUMBASAR (Rize) - Çıkanlmışlardır Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
Türk siyasî tarihinde akan zamanı değiştiren, çağlara yön veren büyük olaylar çoktur. Şu ana 

kadar Türkiye, bütün meşru hukuk yollanna dikkatle, sabırla, hakkına inanan bir güvence içinde 
başvurmuştur. 

Bağımsız bir Devletin varlığım garantiyle görevli olan Devletlerden biri olarak Yunanistan, 
Kıbns Devletini dolaylı olarak iltihak etmiştir. Bu durumda, Türk Milleti geleceğim Kıbns'taki 
soydaşlannın haklannı olup bittiye bırakamazdı. 

Dünyada göç ve sömürünün tehditleri ne ölçüde olursa olsun hukuka ve hakka saygılı Türk 
Ulusu, bütün banşçı yollan aramıştır. Şerefli ye devamlı çözüm yolu bulmak amacıyla Türkiye, bu 
gayrî insanî ve gelecek için tehlikelerle dolu gidişi önlemek zorunluğunu duymuş ve müdahale yo
luna başvurmuştur. 

Cesur ve kararlı Hükümeti ve tam bir anlayış ve birliğin engin örneğini veren bütün siyasî par
tilerimizi yürekten kutlanm. 

(Bütün parti sıralarından alkışlar) 

Sayın senatör ve milletvekilleri, büyük Türk Ordusu milletinin göğsünü gurur ile dolduracak 
basan müjdesini bir kez daha bütün dünyaya duyuracaktır. Bu basanda Yüce Tannnın bizlere yar
dımcı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

Savaşı istemeyen banşçı Türkiye, dünya kamuoyu önünde başı dik ve haklı olmanın gururu 
içinde Yüce Meclisin karanyla meşru hakkım aramada hiçbir güce boyun eğmeyecek, hiçbir oyu
na gelmeyecektir. 

Zaferlerin ve haklann kaynağı olan Yüce Meclislerin sayın üyeleri, son söz artık sizindir. Yü
ce Ulusumuza ve onun değerli temsilcilerine yürekler dolusu basan dileklerimle saygılanmı sunu
yorum. (Bütün parti sıralanndan alkışlar) 
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HI. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GEÇEN TUTANAK ÖZETİNİN OKUNMASI 
BAŞKAN - Geçen Birleşime ait tutanak özetini okutuyorum; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Özeti: 
Toplantı: 12 
Birleşim: 2 
Tarih: 18.7.1974 Perşembe 
Gizli oturum tutanak özeti: Başbakan Vekili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmet

tin Erbakan'ın gündemdeki konuların kapalı oturumda görüşülmesine dair önergesi kabul olundu 
ve Başbakan Vekili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan konu hakkında 
açıklamalarda bulundu. Hükümet ve gruplar adına yapılacak görüşmelerin süresiz olması, kişisel 
konuşmaların ise 20' şer dakika ile sınırlandırılmasına dair grup başkan ve başkanvekillerinin müş
tereken verdikleri önerge kabul edildi. 

Toplantının 20 Temmuz 1974 Cumartesi günü saat 15.00'e ertelenmesine dair Başbakan Ve
kili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın önergesi yapılan görüşmelerden 
sonra kabul olunarak 20 Temmuz 1974 Cumartesi günü saat 15.00'de toplanılmak üzere birleşime 
saat 17.02'de son verildi. 

Başkan : Başkanvekili Memduh Ekşi 
Divan Üyesi: Mehdi Keskin (Kastamonu), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 
BAŞKAN - Tutanaklara ait işlem Divanca yapılacaktır efendim. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Dış siyasî olayların meydana getirdiği şartları görüşmek üzere, Anayasanın 83 üncü 

maddesi gereğince TBMM'nin birleşik olarak toplantıya davet edildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi 

BAŞKAN - Şimdi gündemimize göre, dış siyasî olayların meydana getirdiği şartların görü
şülmesine devam ediyoruz. 

Hükümet söz istemektedir. Sayın Başbakan Ecevit buyurun. 
(Sürekli alkışlar ve bravo sesleri) 
BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin değerli üyeleri. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'a barış, sükûn ve özgürlük getirmek için, Kıbrıs Devletinin 

bağımsızlığına ve anayasal düzenine yöneltilen saldırıyı bertaraf etmek için ve adadaki Türklerin, 
aziz soydaşlarımızın haklarını ve güvenliğini güvence altına almak için giriştiği harekât bu saba
hın erken saatlerinde başlamıştır. 

Türk tarihine asırlar boyunca şeref sayfalan katan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz daha 
harekâtın ilk anlanndan itibaren elde ettiği kesinlikle üstün durumu elan sürdürmektedir. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu oturumunu bekleme olanağı bulamadan ha
rekâtı başlatmak zorunda kaldığımız için bizi anlayışla karşılayacağınızı ve hoşgöreceğinizi umu
yorum. 
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Şüphesiz daha önce Yüce Meclise gelebilmek isterdik fakat, hazırlıkların saklanamaz hale gel
mesi karşısında ilk baskın etkisini kaybetme olanağını gözönünde tutarak bu millî davada Yüce 
Meclisimizin göstereceği anlayışa güvendik. Esasen değerli parti genel başkanlannuzla ve grup 
başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde Kibns'a yönelik bir harekât için geçmişteki yetkilerin 
bugün için de geçerli olduğu yolunda görüş birliği olduğunu gördük. Bunlardan cesaret alarak ha
reketi daha fazla geciktirmemek üzere bu sabahtan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin duyduğu ih
tiyaçtan da tabiî öncelikle gözönünde tutarak başlatmış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, Kıbns sorununun gitgide işleyen bir yara olarak kalması yalnız Türkiye 
için üzücü bir durum olmuyordu. NATO'nun güneydoğu kanadını aksatan, bölgemizin güvenliği
ni tehlikeye düşüren bir unsur haline gelmiş bulunuyordu. 

Zaman, bunu kurnazca değerlendirmesini bilenlerin elinde devamlı olarak Türk haklannın 
aşındınlması, törpülenmesi yolunda kullanılıyordu ve özellikle Kıbns Türk toplumunun herhangi 
bir yerinde, Kıbns'in herhangi bir yerinde denize çıkış olanaklannın çok sınırlı olması âdeta top
lumumuzun ve orada bulunan askerî gücümüzün gerektiğinde bir rehin gibi tutulmasına yol açıyor
du. Bu itibarla Türkiye'nin güvenliği bakımından olsun, kaderlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ne, Türk Milletine bağlamış olan Kıbns'lı soydaşlarımızın güvenliği ve özgürlüğü bakımından ol
sun Kıbns sorununu adaletli bir çözüme bağlama arzusu, ihtiyacı Türk dış politikasının temel ihti-
yaçlanndan, temel unsurlanndan biri haline gelmiş bulunuyordu. Parti ayınmı gözetmeksizin bü
tün milletimiz bunu böyle görüyordu. 

Şimdiye kadar Kıbns'ta Türk Toplumuna birçok tecavüzler olmuştu. Türk Toplumunun ana
yasal haklan Rumlar veya Yunanlılar tarafından fırsat bulundukça kısılmıştı fakat, son olayda ba
zı bakımlardan bunlan çok aşan tehlikeli bir durum ortaya çıkmış oluyordu. Görünüşte son olay 
Rumların Rumlara karşı bir hareketi gibi yorumlanabilirdi. Nitekim kendileri bunu o şekilde tak
dim ediyorlardı. Türk toplumunu ve Devletin bütünlüğünü ilgilendirmeyen bir olay gibi yorunla-
nabilirdi; fakat gerçekte ise, son olay bir hükümet darbesi niteliğini çok aşıyor, doğrudan doğruya 
Kıbns Devletinin bağımsızlığına, anayasal düzenine bir saldın niteliğini alıyordu. Kıbns Devleti
nin hukukî temelini teşkil eden anlaşmalann, o anlaşmalara taraf olan milletlerden, üyelerden biri 
tarafından açıkça ihlali anlamına geliyordu. 

Bu durumda artık, yalmz toplumlardan birinin haklarının esirgenmesi, çiğnenmesi, tehdit altı
na alınması değil, doğrudan doğruya Kıbns Devletinin varlığının tehlikeye girmesi sözkonusu olu
yordu. 

Bütün dünya, Kıbns'taki son darbe olayının doğrudan doğruya Yunanistan'daki dikta rejimi 
tarafından hazırlandığım, tertiplendiğini biliyordu. Bizzat rum yöneticiler, başta Makaryos olmak 
üzere bunu delilleriyle açıklamış bulunuyorlardı. Böylece, fiilî durumlar yaratarak, Yunanistan, 
Kıbns Adasına elkoymuş bulunuyordu. 

Başlangıçta, bildiğiniz gibi, Türklere karşı bir yumuşak hava, Türklere taarruz etmeme hava
sı açıkça görülüyordu. Bu belki daha bir süre devam edecekti. Fakat, Kıbns'ın yeni durumu bir ke
re kökleştikten, oldu-bitti haline geldikten sonra Kıbns üzerindeki Türk haklan bir daha geri alına
mayacak, bir daha yeniden tesis edilemeyecek ölçüde ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya ge
tirilmiş oluyordu. 

Yeni yönetimin başına getirilen kimse, koyu bir Türk düşmanı ve koyu bir ENOSİS'ci oldu
ğu halde, ENOSİS iddiası gütmez gibi görünüyordu. Hatta zaman, zaman ENOSİS ilan etmeyecek
lerini, kendilerini etkilemeye çalışan yabancı devlet liderlerine ifade ediyorlardı. Aslında ENOSİS 
ilanını bile anlamsız kılacak bir durum yaratmışlardı. Aslında resmen ENOSİS'i ilan etmeleri, hiç 
ilan etmemelerine kıyasla kendileri için o kadar faydalı değildi; ENOSİS ilan etmeyebilirlerdi. Or
tada fiilen iki Yunan Hükümeti olacaktı; Birleşmiş Milletlerde Yunanlılann iki oyu bulunacaktı; 
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Yunanlılann bir ayağı NATO'da, bir ayağı NATO nun dışında Üçüncü Dünya'ya uzanmış olacak
tı ve bu şekilde görünüşte ENOSİS ilan etmemiş olarak Yunanistan çok daha geniş avantajlar elde 
etmiş olacaktı. 

Türk toplumuna saldırıdan kaçınmaları elbette bu oldu-bittiğiyi dünya kamuoyuna sindirince-
ye kadar sürecekti. Fakat, bunu bir ölçünün ötesinde fiilen uzatmaya imkân olmayacaktı. Çünkü, 
Yunanistan'daki baskı rejiminin, terör rejiminin bir uzantısı olarak kurulan Kıbns'taki yeni rejimin 
eziyetinden bunalan, tehditlerinden kaçan insanlar, rumlar, o arada rum polisleri Türk kesimine sı
ğınıyorlardı. Türkler de elbette her zamanki insancıl duygularıyla, bir zaman belki kendilerine si
lah çekmiş bu insanları evlerinde barındırıyorlardı. Elbette bunun sonucu, rumlann kendi araların
daki kanlı çatışmaların kısa bir zaman sonra Türk toplumuna da sıçraması olacaktı. 

Üstelik, Ege denizinde hakkı olandan çok daha fazlasını almak ve elinde tutmak iddiasında bu
lunan Yunanistan, bu kez Akdenizde de bir fiilî durum olarak, aynı imkânları elde etmiş olacaktı. 

Türkiye'nin bir talihsizliği şudur ki, bütün çevresi, şimdi kendisinin dost bulunduğu ülkelerle 
çevrilidir. Dost olamadığı, bütün isteğine ve iyiniyetine rağmen dostluk kuramadığı bir ülke vardır, 
o da NATO içinde müttefiki bulunan Yunanistan'dır. Yunanistan, Ege'de Türkiye'ye nefes sahası 
bırakmadığı gibi, Akdeniz'de de hiç şüphesiz aynı durumu yaratacaktı. Dolayısıyla, yeni rejim büs
bütün kökleşmeden, gayrimeşru olarak uluslararası anlaşmalara ay kın olarak Adada yığılan Yunan 
askerî kuvvetinin üstünlüğü büsbütün artmadan önce, bu fiilî duruma kesin bir çare bulmak gere
kiyordu. 

Bu, aslında Türkiye'nin yalnız hakkı ve yetkisi değildi. Aynı zamanda görevi idi. Çünkü Tür
kiye, Kıbns'ın üç garantör devletinden biriydi; İngiltere ve Yunanistanla beraber. Kıbns'ın devlet 
bütünlüğü, anayasal düzeni, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ihlâl edildiği, tehlikeye düşürüldüğü 
vakit, buna karşı tedbir almak üzere girişimlerde bulunmakla yükümlü idi. 

Biz, meseleye silahlı kuvvetlere başvurmaksızın, müzakere yoluyla çözüm bulabilmek için ba
zı yollan denemeye çalıştık. Aslında, yapabileceğimiz denemeler çok sınırlı idi. Daha önceki de
neyimizden biliyorduk ki, Yunanistan aramızdaki herhangi bir sorunu bizimle diyalog kurarak, mü
zakere ederek çözmeye yanaşmıyordu. Ege sorunlan ile ilgili olarak bunu görmüştük ve biraz ön
ce dediğim gibi, zaman geçtikçe bu rejimi tanıyanlann sayısı artacaktı, kendisini dünyaya kabul et
tirmiş olacaktı. 

Adadaki rum idaresiyle ilişki kurmak bizim için çok ağır olacaktı. Çünkü, bizim de garantörü 
bulunduğumuz bir devletin bağımsızlığı ve hukukî statüsü bir darbe ile, dışandan bir darbe ile ih
lal edilmiş olarak kurulan bir hükümetle karşı karşıya idik. O hükümeti tanıdığımız, veya Kıbns'ta
ki Türk toplumu tanıdığı vakit bu gayrimeşru hareketi tanımış olacaktık. Fakat bu hükümeti tanı
maması halinde Türkiye'nin ve Türk toplumunun, Kıbns'taki soydaşlanmızın yaşaması olanağı 
büyük ölçüde daralmış olacaktı; yiyeceği için, ilacı için, en basit ihtiyaçlan için bu hükümetin in
safına ve takdirine bağlı bulunacaklardı. Yurt dışına çıkarken, bu hükümetten pasaport istemek, 
izin istemek durumunda kalacaklardı. 

Bir İngiltere için, bir Amerika için Kıbns'ta bugün mevcut bulunan gayrimeşru rum idaresini 
tanımamak kolaydır. Fakat, Adada bulunan Türkler için bu o kadar kolay bir şey değildir. Tanıdı
ğı vakit, darbenin, kendisine rağmen yapılmış gayrimeşru durumun kabulcüsü ve iştirakçisi duru
muna gelmiş olacaktı. Tanımadığı vakit, hayatla ilişkisi kesilebilecek, can damarlan kopmuş ola
caktı. 
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Bu hükümeti tanıyamadığımız için yeni rejimle diyalog kurma olanağımız yoktu. Daha önce
ki tecrübelerimizin gösterdiği gibi, Yunanistanla diyalog ve müzakere olanağımız yoktu. Kala ka
la ancak üçüncü garantör devlet olan İngiltere kalıyordu. 

Biz bütün olanakları denemiş olmak için, büyük bir iyiniyetle denemek için, bildiğiniz gibi, 
İngilizlere başvurduk. Garantör olarak, onların da, bizim de bazı vecibelerimiz, haklarımız, görev
lerimiz olduğunu hatırlattık. Yunanistan da bir garantör devlet olmakla beraber bu hadisede aym 
zamanda müdahaleci devlet olduğu için, Yunanistan'a artık garantör devlet muamelesi yapılama
yacağını ifade ettik ve bu gerekçe ile yalnız İngiltere ile meseleyi görüşmek, yaratılmış olan fiilî 
duruma karşı birlikte tedbirler alabilme olanağım görüşmek üzere duyduğumuz arzuyu kendilerine 
bildirdik ve zamanın çok önemli olduğunu belirterek, bir gün içinde bize cevap vermelerini istedik. 
Daha kısa bir zamanda cevaplan geldi ve bildiğiniz gibi, Sayın Millî Savunma Bakam ve Dışişle
ri Bakan Vekili durumunda olan Sayın Hasan Işık ve İçişleri Bakanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'le bir
likte İngiltere'ye gittik. 

İngiliz Başbakanı, Dışişleri ve Millî Savunma Bakam ile gittiğimiz gece uzun bir görüşmemiz 
oldu. İki taraf birbirine durumun karşılıklı değerlendirmesini yaptı. İki tarafın değerlendirmesi aşa
ğı yukarı birbirinin aym idi. İki taraf da Kıbrıs'taki gelişmelerin hukukla alakası olmadığına, bir 
gasp, bir zorbalık olduğuna, Yunan müdahalesi sonucu olduğuna, yeni idarenin başına getirilen 
kimsenin karakterine ve niyetlerine asla güvenilemeyeceği hususunda gerek İngilizler, gerekse biz 
birleşiyorduk. 

Çözüm olarak teferruat sayılabilecek bazı öneriler ileri sürdük; fakat asıl istediğimiz olarak şu
nu söyledik; "Akıl, mantık yolu ile karşımızdakilerle bir diyalog kurmanın, bir müzakere yapma
nın olanağı yoktur. Dünyadan kendi üzerlerine ne kadar baskı gelirse gelsin, artık Yunan idaresi 
buna alışmış, bunu kanıksamıştır. Ne Birleşmiş Milletlerin, ne NATO'nun, ne Avrupa Konyesinin, 
ne Ortak Pazarın, ne de uzak yakın, büyük küçük devletlerin kendisini takbih etmelerine aldınş et
memektedir. Ekonomik abluka gibi tedbirler bir ölçünün ötesinde alınamadığı gibi, bundan da faz
la endişe duymamaktadır. Çünkü zaten bir tüccar ve deniz ticaretçisi millet olarak Yunanlılar, muh
telif bayraklar altında yaşayabilen bir millet sayılabilir. Bir yerden yitirdiği olanağı, başka bir yer
den alabilir. Onun için kendisine uygulanabilecek müeyyidelerin moral tarafına aldınş etmedikten 
sonra, diğer taraflannı kolaylıkla halledebilme imkânını bulmaktadırlar. O halde Yunanistan'la akıl 
ve mantık yolu ile beraber geçinmemiz, şu tehlikeli bölgede yanyana iki iyi komşu ülke olmamı
zın kaçınılmaz gereğidir, yollu tez ve iddialarla imkân yoktu. Özellikle Yunanistan'da bugünkü re
jim bulunduğu sürece buna imkân olmayacağı görülmüştü. 

Yunan rejimi bütün varlığım zora, kuvvete dayamış bir rejimdi. Onun karşısına ancak kuvvet
le çıkılabilirdi. Elbette Türkiye ile Yunanistan mukayese edildiği vakit, Türkiye'nin büyük bir kuv
vet üstünlüğü vardı; ama Türkiye bu kuvvet üstünlüğünü büyük bir sorumluluk bilinci ve ihtiyatlı-
lıkla kullanıyordu. Buna mukabil, Yunanlılar gayrimeşru olarak Kıbns Adasındaki kuvvet üstün
lüklerini giderek artırmışlar, nihayet bunu Devlet ele geçirmelerine yetecek bir ölçüye vardırmış-
lardır. O halde Yunanlılarla ve Kıbns Rumlan ile karşı karşıya gelip, meselelerimizi adaletli bir şe
kilde çözebilmenin tek şartı, Türkiye'nin Kıbns Adasındaki maddî ve askerî varlığım en azından 
Yunanlılannkine denk hale getirmekti. Karşı karşıya bırakıldığımız durumda, son darbe olayından 
sonra bu bizim hakkımızdı. Bunu her an yapabilirdik. Bunu diğer garantör devletlerle anlaşarak ya
pabilirdik, onlarla görüşmüş olarak; fakat anlaşamamış olarak yapabilirdik. Fakat her askerî hare
kâtın birtakım riskleri olduğu açıktı. Hele bunu tek başımıza yaptığımız vakit, bunun risklerinin da-
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ha da büyük olacağı belliydi. Onun için İngilizlere somut bir teklif götürdük. Dedik ki, "Sizin Ada
da üsleriniz var. Eğer bu üslerden böyle bir gün için yararlanmayacaksanız, bu üslerin varlığım 
dünyaya haklı göstermekte güçlük çekebilirsiniz. Hiç kimse kolay kolay bu durumda sizin bu üs
leri, Yunanistan'ın yıkılan anayasal düzenini ve bağımsızlığım yeniden kurmaya yardımcı olmak 
üzere kullanmanız dolayısıyla kınayamaz. Onun için gelin bizi tek başımıza rizikolu hareketlere, 
Türk - Yunan ilişkilerini büsbütün koparacak hareketlere sürüklemeyin. Bu üslerinizin bazı ola
naklarından, sizinle mutabık kalacağımız ölçü ve biçimde ve sürece yararlanalım. Bu yoldan Kıb
rıs'a Türkiye'nin askerî gücünü artıracak birlikler çıkaralım ve Yunanlılara haklarının çok ötesin
deki sınırlardan geriye çekilmeleri yolunda, onlann anlayabilecekleri biçim ve dilden etki yapma 
olanağım bulalım." 

Aslında bu teklifimizin kabul edilme şansının çok fazla olmadığım elbette biliyorduk. Çünkü, 
İngilizlerin üsleri konusundaki hassasiyetlerini herkes gibi biz de biliyorduk; fakat riskli bir giri
şimde bulunmadan önce, özellikle büyük devletlerin kaygı veya tepki ile karşılayabilecekleri giri
şimde bulunmadan önce, elimizden gelen bütün olanakları sonuna kadar denemenin gerektiği ka-
msındaydık. Fakat İngiliz dostlarımız bu teklifimizi kabul edemeyeceklerini bildirdiler. Teşhisi
mizde, endişelerimizde birleşiyorlardı; fakat tedbirimizde birleşemiyorduk. "Peki siz tedbir önerin" 
dediğimiz vakit de, tatmin edici bir tedbir öneremediklerini görüyorduk. 

Bu arada bizimle görüşmeleri devam ederken, kendilerinin Amerika Dışişleri Bakam Kissin-
ger'le telefon görüşmeleri oluyordu. Bir seferinde Sayın Kissinger'in, Orta-Doğu işleri ile ilgili 
yardımcısı Sisco'yu bu toplantılarımıza katılmak üzere Londra'ya göndermek istediği ve mümkün
se kendisini Londra'da ertesi gün beklememin rica edildiği, İngiliz dostlarımız tarafından bana bil
dirildi. Buna cevabımız şu oldu: "Sayın Kissinger'in böyle bir mesajı varsa, Sayın Sisco bunu ge
tirebilir; fakat bunu Türkiye Büyükelçiliğinde bize vermesi gerekir. Bu toplantıları birlikte yapma
mız doğru olmaz. Çünkü, biz bu toplantıları iki garantör devlet olarak yapıyoruz. İki garantör Dev
letin arasına bir de garantör olmayan... (CHP ve MSP sıralarından sürekli alkışlar) ...bir de garan
tör olmayan Devletin katılması hem o Devleti başka devletlerin gözünde müşkül durumda bırakır, 
hem bizi müşkül durumda bırakır, hem de Kıbrıs sorununa çözüm bulurken, bizim durumumuzu 
güçleştirebilir." Bunu gerek Amerikalılar, gerek İngilizler büyük bir anlayışla karşıladılar. Ertesi 
gün benim Sayın Sisco ile ayrı olarak görüşmem kararlaştırıldı ve İngiliz dostlarımızla da gerekir
se yeniden temas etmemiz kararlaştırıldı. Nitekim, ertesi gün Sayın Hasan Işık, İngiliz Dışişleri Ba
kam Callaghan'la ayrı bir uzun görüşme daha yaptı. 

Bu arada İngilizler bize üç garantör devletin bir araya gelip görüşmemiz önerisinde bulundu
lar ve bunun için de yarını (pazar gününü) önerdiler; "Londra'da böyle bir toplantı yapalım, Yuna
nistan'ı çağıralım. Gelirse gelir, gelmezse iyiniyetli olmadıklannı göstermiş olurlar." dedi. Dedik 
ki "Biz yalnız size müracaaat ederken gerekçemizi, neden Yunanistan'a müracaat etmediğimizi 
belirttik. Bu gerekçemizi haklı bulmuş olacaksınız ki, bizimle başbaşa görüşmeyi kabul ettiniz. O 
gerekçeyi geçersiz kılacak bir olay olmamıştır, bir gelişme olmamıştır. Yunanistan mütecaviz dev
let olarak, saldırgan devlet olarak, Kıbrıs Devletinin bütünlüğünü bizzat ihlal eden devlet olarak bu 
olayda en azından garantörler arasında yer alamaz; fakat siz yine, siz ve biz her imkânı denemiş 
olalım. Bu denenmeye değemeyecek bir imkân. Onun için bizi anlayışla karşılayın dedik. Çok faz
la ısrar etmediler, (yani çok fazla ısrar etmediler diyorum. Yoksa epey ısrar ettiler). Neticede; tabi-
atiyla kabul ettiler. Kaldı ki, bizim en büyük endişemiz, ki Yüce Mecliste de o endişenin olduğu
nu hissediyorum, nitekim benim bulunamadığım müzakerede bu endişeyi belirten değerli arkadaş-
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lanmız, haklı olarak belirten arkadaşlarımız çıkmışlar, zaman bizim için çok önemli idi; öyle işi pa
zar gününe kadar filan bırakacak durumda değildik. Lefkoşe Hava Limanı kapalı olduğu günler, 
trafiğe resmen kapalı olduğu günler mütemadiyen Yunan uçakları iniyor, kalkıyordu, büyük uçak
lar 100-150 kişiyi birden getiriyor götürüyordu. Limanlarda hiçbir Birleşmiş Milletler kontrolü 
yoktu. Birleşmiş Milletlere daha ilk günden bir duyuruda bulunduk, dedik ki; "Mutlaka Yunanlıla
ra getirecekleri götürecekleri, değiştirecekleri birlikleri kontrol etmek istediğinizi bildirmelisiniz ve 
ısrar etmelisiniz. Bu isteğinizi kabul etmezlerse hile yaptıkları kanaatine varacağımızı da kendile
rine şimdiden söylemelisiniz. Ona rağmen, Yunanistan, Rumlar üzerinde en küçük bir ölçüde bile 
etkili olamıyordu Birleşmiş Milletler. Böylece her geçen gün, her geçen saat Yunanistan'ın Ada 
üzerindeki gayrimeşru askeri yığınağım, silah, malzeme yığınağım artırması tehlikesi vardı ve bu 
büyük ölçüde bir gerçek olarak da gözler önündeydi. Onun için başka hiçbir neden olmasaydı bile, 
pazar gününe kalacak bir görüşmeyi kabul etmek bizim için bir hayli güçtü. Ertesi gün, Amerika 
Dışişleri Bakam Yardımcısı Sayın Sisco ile görüştük. Sayın Kissinger bir tamuna mektubu ile ken
disini göndermiş, kendisi ile görüşmeyi kabul etmemi rica ediyordu. Uzun bir görüşme yaptık. Ay
rıca, Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığının bazı erkânı kendisi ile birlikte gel
mişti. Bizden, olayları değerlendirişimizi öğrenmek istediğim söyledi, Amerika'ya intikal ettirmek 
üzere. En geniş ayrıntılarıyla anlattık ve gerek teşhislerimizin, gerek endişelerimizin kendilerince 
paylaşıldığı kanaatine vardık. Özellikle Türklerin orada esir durumunda, rehin durumunda bulun
malarından doğan tehlikeleri, tıpkı İngilizler gibi, Sisco da kabul ediyordu ve buna karşı bir tedbir 
alınması ihtiyacımızı haklı buluyordu. Bu arada bir izlenim edindim, ki o sonra daha ileri bir kana
at haline de geldi, Makarios'un devrilmiş olması kendileri için o kadar önemli değildi, hukukî ba
kımdan taşıdığı olumsuz anlama rağmen-; ama yerine geçen kimsenin hukuk dışı yollarla yerine 
geçmiş olması dışında, karakteri, mazisi bakımından da büyük sakıncalar taşıdığını biliyorlardı. 

Sayın Sisco ile o gün iki görüşmemiz oldu. Öğleden sonra tekrar buluştuk. Kendisine, sizin bu 
kabul ettiğiniz ihtiyaçlarımız, şikaâyetlerimiz karşısında önerileriniz nedir? diye sorduğum vakit, 
onun da bir öneri gösteremediğini gördüm, tıpkı İngiliz dostlarımız gibi. İşte sonuna kadar her im
kânı deneyelim, o imkânlar nelerdir? İşte Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler... Fakat ondan ne 
fayda sağlanacağı konusunda da pek böyle ümitli bir durumları yok. Bu Kıbns işine çok fazla dev
letin kanşıvermesine yol açacak durumlardan bir ölçüde anlaşılabilir kaygıları var; dolayısıyle bi
ze işte müzakere yolu ile, uluslararası kuruluşlar yolu ile, kamuoyu yolu ile bu meseleyi halledin 
derken, kendilerinin de bunlara fazla ağırlık veremedikleri; fakat daha etkin tedbirler de önereme-
dikleri görülüyordu. Yalmz edindiğim izlenim şu oldu Londra'da bu gerek İngilizlerle, gerek 
Amerikalılarla yaptığımız görüşmeden : Elbette ki, bize Kıbrıs'a çıkarma yapmamız için yeşil ışık 
yakmış değillerdi; ama ortada kırmızı ışık da pek görünmüyordu; fakat her halele Türkiye'nin bu 
dostlarımızla anlaşmış, mutabakata varılmış olarak böyle bir harekette bulundukları izleniminin 
dünyada yaratılabilmesi olasılığı kendilerini çok endişelendiriyordu, ürkütüyordu. Bunu da normal 
karşılıyorduk. Yapacağımız haklı bir hareketin bütün sorumluluğunu, şerefiyle birlikte sorumlulu
ğunu da üzerimize alabilecek kadar kendimizi Devlet olarak ve ordumuz bakımından, haklılığımız 
bakımından güçlü görüyorduk. (CHP ve MSP sıralarından alkışlar) Onun için, büyük devletlerin 
bazı özelliklerini de bildiğimiz için bu davranışlarını anlayışla karşılamaya çalışıyorduk. Öğleden 
sonraki toplantımız için Sisco'nun bizden hem Amerika'ya duyurulmak, hem Yunanlılar kabul 
eder mi, etmez mi bunu denemek üzere bazı önerileri ısrarla beklediği izlenimini aldık. Gerçekleş
tirilebileceği yolunda fazla bir hayale kapılmıyorduk; fakat yine her şeyi denemiş olma arzusu hem 
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kendi vicdanımızı bu bakımdan tatmin etme, hem dostlarımızın vicdanım, dünya kamuoyunun vic
danını tatmin etme bakımından bunları yapmak gerektiği düşüncesine vardık ve bazı önerilerde bu
lunduk. Örneğin dedik ki, biz bu hükümeti tanıyamayız. Rum Hükümetini, siz İngilizler tanımıyor
sunuz, Amerikalılar tanımıyor. Haklı olarak tanımıyorsunuz; biz tanırsak biraz acayip olmaz mı; 
Türkler tanıyor bu kadar gayrimeşru bir hükümeti, Türklere rağmen, kurulmuş bir hükümeti İngil
tere, Amerika tanımıyor. E, çok garip olur dediler; ama biz bunu tanımadan yapamayız. Çünkü iş
te dediğim gibi, ilacım onlardan alacak, ekmeği için onlara muhtaç büyük ölçüde, pasaportu için 
onlara muhtaç. Bu işin içinden çıkamayız. O halde, bunun bir yolu, bir çıkış yolu vardır; o da, ada
daki Türk yönetiminin otonomisinin kabul edilmesi ve adada bir yanda bir Kıbrıs Rum Cumhuri
yeti, bir yandan geçici bir Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, bir yanda da geçici bir Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti bulunması. Bunların kabul edilmesi gerekir dedik. Geçici tabirini de şunun için önerdik. Kıb
rıs Devleti yıkılmıştır aslında, anayasal temeli çökmüştür, güvencesi kalmamıştır, yapısı kalmamış
tır, ne temeli, ne başı kalmıştır. Devletin yeniden kurulması gereklidir. Eski biçimiyle veya değişik 
biçimle. Onun için bir kuruluş döneminden geçilmesi gereklidir. O dönem için iki geçici hükümet 
olur, her hükümet kendi başına muhtar olur diye düşündük. Türk Toplumunun güvenliği ve özgür
lüğü için, hele bu olup bitenden sonra asla vazgeçemeyeceğimiz teminat, Türk Toplumunun deniz 
limanlarına ve hava limanlarına Yunanlılarla, Rumlarla eşit haklar içinde çıkabilme, sahip olabil
me hakkı. Bunun mutlaka sağlanması gerekir dedik. Bu limanlarda ortak yönetim yoluyla olabilir, 
ayn ayn eşit yönetimler yolu ile olabilir. Yunanlıların gayrimeşru yollardan Adada yığılmış aske
rî gücü ki, artık devleti devirebilecek noktaya erişmiştir. Bu gücün karşısına bir denklik sağlayabi
lecek ölçüde Türk varlığı, Türk askerî gücü de konulmalıdır dedik. Bu, asker gelmesi, gitmesi, si
lah gelmesi gitmesi, bunlar çok etkin bir kontrol mekanizmasına bağlıdır. Bunu yaparsa, üzerine 
alırsa Birleşmiş Milletler alır, almazsa üç garantör devlet alır dedik ve bir çokları tapusuna sahip 
oldukları topraklarından ayn yaşamak zorunda bırakılan Türklerin de, isterlerse topraklanna geri 
gidip yerleşebilmeleri fiilen mümkün kılınır dedik. Bunun gibi bazı önerilerde bulunduk. 

Bunlan kabul ettirebileceği konusunda çok ümitli görülmemekle beraber, Sisco, "Ben yann 
Atina'ya gideceğim, bunlardan ne kadannı, bunlar için ısrar edeceğim, ne kadannı kabul ettirebil-
dim, ne kadannı kabul ettiremedim, size açıkça söyleyeceğim, ben açık sözlü insanım" dedi. "Cu
martesi de Ankara'ya gelebilir miyim" dedi. Dedim ki, "Cumartesi gelmeniz doğru olmaz. Çünkü, 
(CHP sıralarından gülüşmeler) yalnız o da değil, asıl o sırada düşündüğüm sebep şu idi; Mecliste 
konunun müzakere edileceği gün bir Amerikan yetkilisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'da ko
nuğumuz olarak bulunacak. Karar ne türlü tecelli ederse etsin bazı kimseler çok haksız olarak el
bette bağlantı kurabilirler, kendileri müşkül durumda kalır. Bunu ihsas ettim, anlayışla karşıladı. 
"Cuma akşamı gelmeye çalışırım o halde" dedi, "Yok" dedim, "Gelecekseniz mutlaka cuma akşa
mı gelseniz sizin için daha iyi olur" dedim. "Peki" dedi. 

Londra'da gördüğüm genel ortam şu oldu; tabiî bu çok kısa bir kalışın, çok hızlı bir geçişin iz
lenimleri; fakat gazetecilerle, İngiltere'nin ve Avrupa'nın kalburüstü gazetecileriyle o kısa kalışı
mız içinde, âdeta resmî görüşmeler dışında devamlı beraber olma durumumuz vardı. Alışılmışın 
çok üstünde bir ilgiyle izliyorlardı toplantılanmızı ve İngiliz gazeteciliği açısından en üst düzeyde 
izliyorlardı televizyonlar, radyolar vesaire., ve hepsi âdeta kendi milliyetlerini, kendi millî davala
rını bir tarafa bırakmış, Türkiye'nin Kıbns'taki davasının haklılığına sanlmış, bazen böyle basın 
konferansı sınınnı aşan heyecanlara kapılacak ölçülere vanyorlardı ve gazetelerinde de bu yansı
yordu. Biz bazen ortalığı velveleye vermiş olmayalım derken, kendi gazetelerimizde, işte, Ordu-
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muz Kıbrıs'a çıktı, çıkıyor diye yazılar yayınlandı mı endişeye kapılıyorduk. Halbuki, baktım ki, 
İngiliz gazetelerinde bunlar çok daha göze çarpıcı bir şekilde resimlerle, rakamlarla, işte NATO 
yetkililerinden beyanlar, iki günde Kıbns'ın tümünü işgal eder Türkiye, İngilizlerle yaptığım gö
rüşmelerde söylediklerim çok daha abartılarak veriliyor. Öyle bir heyecan havası Yunanlılardan ke
sin bir soğuma, bize gerek İngiliz Başbakanının ikametgâhının önünde, gerek Büyükelçilik önün
de Türk ve Rum Kıbrıslılar birlikte nümayiş yapıyorlar, aynı sloganları kendi ayrı dillerinde de ol
sa haykırarak nümayiş yapıyorlar. Bir ara görüşmeler arasında bir saat kadar boş vaktim oldu, so
kakta yürüyüş yaptım. Ayrı ayrı gruplar halinde Kıbrıslı Rumlar tamdılar, etrafımı sardılar, gözle
ri yaşararak, "Bizi sizler kurtaracaksınız, özgürlük mücadelemizi birlikte yapacağız, artık kardeş 
olmalıyız" bu hava içindeler. 

Yani, kamuoylarının, her memleketin kendi kamuoyunun bu konuda ilgili devletlere, hükü
metlere Türkiye lehine etkin bir baskısı olduğu ve olabileceği açıkça görülüyordu. Eskiden takdir 
buyurursunuz durum bunun tam tersi olurdu. Özellikle Amerika, İngiltere gibi memleketlerde Rum 
asıllı kimseler çok olurdu. Bunlar Elen kültürüne, eski klasik kültüre verilen değerle, kendi giriş-
genlikleri de birleşince, kendilerine topladıkları sempati ile Yunanistan'a toplanan sempati birleşir
di ve iç politikalarında o memleketlerin Yunanistan lehine, Yunanistan'daki rejim lehine belirgin 
bir ağırlık koyarlardı. Şimdi bu tersine dönmüş halde. Her Batı ülkesindeki, her demokratik ülke
sindeki Yunan asıllı kamuoyu, baskı gücü o devleti, Yunan Hükümetinin, bugünkü Yunan rejimi
nin aleyhinde vaziyet almaya zorlayıcı bir nitelik kazanmış durumdadır. Türkiye'nin haklılığı hele 
son olayda hepsi tarafından daha kolaylıkla kabul edilebilmektedir ve Yunanistan aleyhine, Yuna
nistan'daki rejim, Kıbrıs'ta olup biten aleyhinde kendi bulundukları ülkenin yönetiminde de bizim 
lehimize sayılabilecek bir etki gücü olmaktadır. 

Tabiatiyle tek sebebi bu değildir. O, bize kırmızı ışık yakıldığı hissi verilmemesinin; fakat her
halde bunun da bir ölçüde etkisi olmuş bulunsa gerektir. 

Sisco cuma akşamı geleceğini vadetmişti. Gerçi gece 20.00'de uçağı geldi; fakat hemen Ame
rika ile temas etmek zorunda kaldığı yolunda mesajlar gönderdi ve fiilen kendi dediği gerçekleş
miş oldu. Cumartesi gününün çok erken saatlerinde 01-01,5'dan ancak buluşabildik ve üç seans ha
linde görüşmemiz sabaha kadar bizim bir hayli sabırsızlanmamıza yol açacak dakikalara kadar de
vam etti ister istemez. 

Kendisi bütün gününü Yunan liderleriyle görüşerek geçirmişti, işte sırasına göre sayıyordu; 
evvela İyonides'le görüşmüş, ondan sonra onun, amiri durumunda olan Genelkurmay Başkanı ile 
İyonides'den sonra görüşüyor, en sonunda da Başbakanla görüşüyor. Genel izlenimlerini anlattı, 
"Durumun önemini müdrikler" dedi. "Türkiye ile diyalog kurmaya, müzakereye oturmaya kesin
likle hazır olduklarını ifade ediyorlar" dedi. "Bir müdahalede bulunursanız savaşa hazırlar" dedi. 
"Kesinlikle ENOSİS deklare etmeyecekler" dedi. Hani ben, "limanlara açılamıyoruz, hava alanla
rına açılamıyoruz" demiştim, "Türklere ulaşım olanaklarını araştıracaklar" dedi; fakat ilave etti, 
"Bundan ne kastettiklerini de pek anlayamadık" dedi. 

"Türk toplumunun güvenliğini taahhüt ediyorlar" dedi, "Toplumlararası görüşmelerin başla
masını istiyorlar, Rum Millî Muhafız Kuvvetlerindeki bütün subaylarını değiştirmeye hazırlar.." 
"Geri çekmeye mi, değiştirmeye mi" dedim, "Hayır, değiştirmeye" dediler. "Peki" dedim, "Bizim 
önerilerimiz hakkında ne diyorlar" dedim. "Sizin önerilerinizi söylemedim kendilerine" dedi. "Ni
ye" dedim, "Bana vakit bırakmadınız" dedi. "Hemen gel dediniz, ben ancak 6-7 saat görüştüm, si
zin önerilerinize vakit kalmadı" dedi. 
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Dedim ki, "Müzakere biz öteden beri istiyoruz, diyalog kurmak istiyoruz; fakat buna yanaş
mıyorlar. İşte Brüksel'de bir deneme yaptık, hatta Türkiye'de epey eleştirilere-muhatap oldum, 
böyle bunların kaçacağım bildiğin halde niye gittin, diye. Demek ki bir aşamadır" dedim, "Mem
nun oldum" dedim, "Biz de hazırız, ancak bir istisnası ile" dedim, "Kıbrıs sorununu müzakere et
meyiz. Öteki sorunları müzakere ederiz kendileriyle, eğer istiyorlarsa, Kıbrıs sorunu müzakere et
meyiz", "Neden" dedi. "Haktan, hukuktan, mantıktan anlamıyorlar" dedim. "Ancak kuvvetten an
lıyorlar. Adada aynı kuvvet durumuna geliriz, onların anladığı dil ile konuşabilir duruma geliriz, 
ondan sonra müzakereyi kabul ederiz. (Şiddetli ve devamlı alkışlar ve "Bravo" sesleri) ENOSİS 
deklare etmeyeceklerini taahhüt etmeleri hiçbir şey ifade etmez; ben de onların yerinde olsam özel
likle etmem" dedim. Çünkü, demin de sizlere arz ettiğim gibi iki ayn hükümet olacaklar; Birleşmiş 
Milletlerde iki oy, bir tarafları NATO'da, bir tarafları Üçüncü Dünyada. Hiç gereği yok dedim. Za
ten olmuştur dedim; fiilen te facto, enosis olmuştur bugün ve bu Türklere ulaşım olanakları benim 
insanî açıdan en çok üzerinde durduğum nokta idi. Siz bile söylüyorsunuz ki, ne kastettiklerini bil
miyorsunuz dedim. 

Türk toplumunun güvenliğini taahhüt ediyorlar. Rum toplumunun güvenliği ne halde? O, or
tadan kalkmış halde. Nasıl, Türk düşmanlığı ile ün yapmış bir kimse idare başında bulunacak, ken
di milletinden, toplumundan insanları insafsızca öldürecek, ondan sonra ben onu Türk toplumunun 
güvenliğini tekeffül etmesine inanacağım dedim. Siz iyiniyetinize bunları söylerken inanıyorum; 
fakat onların iyiniyetine, bugünkü Rum yöneticilerinin, Yunan yöneticilerinin iyiniyetine inan
makta bizi mazur görmelisiniz dedim. 

Toplumlararası görüşmelere gelince dedim, biz başta isteriz bunun başlamasını; ama bu bizim 
mecburen bugünkü gayrimeşru Rum idaresini, hükümetini tanımamız anlamına gelir dedim, onlar
la masaya oturacağız. Onun için, ona da imkân yoktur; Kıbrıs konusunda ne Türkiye olarak müza
kereye oturabiliriz bunlarla, ne de Kıbrıs Türk toplumu müzakereye oturabilir. 

Bu Rum muhafız gücündeki bütün subaylarım değiştirmeye hazırlar dediniz dedim. Bu subay
ların bir çoğu bizim bildiğimiz kadar öldü, cenazeleri kaldırıldı, yani ölü subaylarını değiştirme 
hakkı mı, onların yerine yenilerini getirme hakkını mı istiyorlar dedim. (Orta sıralardan alkışlar ve 
"Bravo" sesleri) 

Bu arada ve bunların hiçbirinin meseleyi halletmeyeceğim, bizi tatmin etmesine imkân olma
dığım, üstünde bile durulamayacağını ifade ettim. 

Kendisi, artık Makarios'un dönmesi kolay olmaz, doğru da olmaz; onunla, işte, o olmuş, 
Sampson olmuş sizin için de fazla farketmez; Klerides olsa nasıl olur filan havasında idi. Bu, on
ların fikri mi dedim. Hayır, onlarla bunu da konuşmadım. Böyle bir havada görüşme. 

Yalnız, Sayın Sisco ile bu görüşmeden önce tam geceyansı Amerikan Büyükelçisi dostumuz 
büyük bir telaş içinde Dışişleri Bakanlığına geldi; tam 10 yıl önce aym saatlerde olduğu gibi ve Sa
yın Kissinger'in bir mesajım getirdi. Burada ısrarlı bir rica ve uyan üslubu içinde asla bir müdaha
leye kalkışmamamız gerektiği belirtiliyor. Bunun, bölgemizde komünizmin yayılmasına nedense 
yol açacağı ileri sürülüyordu. Çünkü, bu adada o kadar tepki uyandınrmış ki, o yüzden adadaki 
Rumlar daha çok komünizme kayarlarmış; tepki olarak (Orta sıralardan "Gülüşmeler") ve yalnız il
ginç bir şey : 

Böyle bir askerî harekette bulunmanızın yaratacağı olumsuz etkileri önlemek imkânsız olma
sa bile çok güç olur tarzında bir ifade. Yani, bir hafifletici üslup bu. 10 yıl önceki olaylann da için-
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deydim, o geceyansı rahmetli İnönü'ye gelmeler, evvela yalvarma yakarma, ondan sonra baskı, 
tehdit, her türlü imkânımızın kesilmesi. 

Halbuki bu sefer imkân kesilmesi yerine birkaç yıldır kesilmiş, taahhüt ettikleri, fakat verme
dikleri, akışım durdurdukları askerî yardım malzemesini serbest bıraktıklarını bize Londra'da ha
ber vermiştiler. Böyle bir teşhisi güç bir durum vardı. Dediğim gibi, yeşil ışık yok, fakat kırmızı 
ışık da pek yok; ama günden güne de üzerimizde artan bir baskı, bir etki gayreti. Bu, gitgide ağır
lığım hissettirdi; yani bize bir baskı yapar gibi görünmek istemiyorlar; fakat, anlaşılan Yunanis
tan'da işte bir koyu askerî dikta rejimi, gözüdönmüş insanlar herhalde, Londra'dakine nazaran da
ha endişeli halde gelmiş oldu. Tabiî, orada aldığı izlenimi Kissinger'e bildirmiş olacak; Kissinger 
de o izlenime göre yeni bir vaziyet almaya başlamış olacak. 

Neticede, dün gece son derecede çetin bir müzakeremiz oldu. Orada kendilerine şunları söy
ledim; dedim ki, 12'de Sayın Büyükelçiniz, Sayın Kissinger'in mesajını getirince "tarih tekerrür 
ediyor" dedim, dedim; yani 10 yıl önce de aynı şey oluyordu, bu binada, ben de tesadüf buraday
dım; "tarih tekerrür eder" derler. Doğrudur; ama tarihin tekerrür etmesi, hatalann da ille tekerrür 
etmesini gerektirmemeli dedim. (Orta ve sağ sıralardan ve arka sağ sıralardan alkışlar) Aslında, 10 
yıl önce ikimiz de bir hata yaptık dedim. Amerika da bir hata yaptı, Türkiye de bir hata yaptı. Si
zin hatanız, çok haklı olduğumuz bir zamanda müdahale edecekken bizim elimizi, kolumuzu tut
manız oldu; bizim hatamız da, sizi dinlememiz oldu dedim (Orta ve sağ arka sıralardan şiddetli al
kışlar ve orta sıralardan "Bravo" sesleri) ve bunun, bu karşılıklı hatalarımızın sonucu olarak Kıb
rıs bu noktaya geldi, Türk - Yunan ilişkileri bu noktaya geldi. Şimdi nasıl içinden çıkacağım bile
miyoruz dedim. 

Siz, eski hatalarınızı tekrarlamaya devam etmek isteyebilirsiniz; ama bırakın da hiç değilse biz 
tekrarlamayalım dedim. (Orta sıralardan alkışlar) Yunanistan'dan gelen bu gibi etkilere, baskılara, 
geçmişte ister istemez işte "müttefikimizsiniz" diyerek dünya şartlan şöyledir, böyledir diyerek "pe
ki" dedik. Bundan kim ne kazandı dedim. Kıbnslı Türkler ne kazandı, Rumlar ne kazandı? Bugün
kü durumlanna bakın, siz hükmedin dedim. NATO ne kazandı? 10 yıl öncesine kadar NATO'nun 
Güneydoğu kanadında bayağı bir işbirliği vardı. Bugün, iki düşman devlet haline gelmişiz. 

Geçmişte, Amerika Kıbns sorunu ile ilgilenirken, buna bir çözüm bulmaya çalışırken dedim 
Türkiye'ye bazı vaatlerde bulundu; ben şu çözümü veya bu çözümü gerçekleştirmeye yardımcı ola
cağım, bana güvenin dedi ve bunlan da gerçekleştirmedi. Oysa bunlar Türkiye'nin ihtiyacını çok 
asgarî ölçüde karşılayabilecek çözümlerdi. Fakat, bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. O zaman Yunanlı
lara karşı yumuşak davrandınız, bize karşı katı davrandınız. Sizin sözlerinizin yerine getirilmesine 
yardımcı olmamalan karşısında Yunanlılara hiçbir şey demediniz. Hadi bundan 10 yıl önce Yuna
nistan'da demokratik bir idare vardı, kendi kamuoylannın baskısı vardı. Sizin baskınız daha az gel
di. Ama bugün Yunanistan'a sizin kabul ettiremeyeceğiniz şey yoktur dedim. Çünkü, bütün dün
yanın terk ettiği bir memlekettir; siz ona destek olmazsanız ayakta duramaz; siz ona silah vermez
seniz, yardım etmezseniz ayakta duramaz dedim. Hiç değilse, haklılığına inandığınız konularda bi
zi etkilemek için gösterdiğiniz gayreti veya onun biraz daha fazlasını Yunanlılar üzerinde, Yunan 
rejimi, idaresi üzerinde gösterseniz kolaylıkla Kıbns sorununu çözümüne katkıda bulunabilirsiniz 
dedim. Fakat, öyle anlaşılıyor ki, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sefer de Türkiye'ye yüklenmek 
üzere gelmişsiniz dedim. Eskiden tanıdığım Sayın Kissinger'e, işte saygımı, takdirlerimi filan be
lirttim, onun için dedim çok üzgünüm; bu kadar sevdiğim, eski dostum olan bir insanın isteklerini, 
dileklerini kabul edemiyorum dedim. Ben kabul edemediğim gibi, bizim Hükümetimiz kabul ede-
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meyeceği gibi, Türkiye'de kurulabilecek herhangi bir hükümet de kabul edemez, hiçbir hükümet 
kabul edemez dedim. (CHP ve MSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Eğer, herhangi bir Türk Hükümeti, bizim Hükümetimiz veya başka bir hükümet böyle şartlar 
karşısında hakkım aramamayı, Türkiye'nin hakkım aramamayı kabul edecek olursa bundan sizin 
hiçbir kazancınız olmaz dedim. Çünkü, bu, Türk - Amerikan dostluğuna son derecede büyük zarar 
verir dedim. Şimdi biz hakkımızı herkes bizim Türkiye'de, ancak zordan anlar hale gelmiş bir re
jim, bir defakto, darbe ile kurulmuş rejim karşısında garantör devlet olarak hakkımızı tek başımıza 
da olsa kullanmamızı bekliyor. Bunu kullanmadığımız vakit dedim, işte Amerikalılar geldi, Türk
lere baskı yaptı, kullandırtmadılar diyecekler. Bu, Türk - Amerikan ilişkilerini zedeleyecek halkı
mızın gözünde. Bu, Rum - Yunan - Amerikan ilişkilerine de faydalı olamayacak yine millet açısın
dan, halk açısından; çünkü ne kendi topraklarındaki, ne başka topraklardaki Yunanlılardan hiçbiri 
bugünkü idarelerini ne Rum Kıbrıs idaresini, ne Yunan idaresini tutuyor. 

Ayrıca, bizi bu şekilde hakkımızı aramaktan, kullanmaktan vazgeçirmeye muvaffak olduğunuz 
takdirde, artık Kıbns'ta bir meşru yönetimi, demokrasiyi ve istikran kurma ümidi büsbütün ortadan 
kalkmış olacaktır; çünkü bunlar, işte görüyorsunuz, dünya bizi tutmasa umurumuzda değil, biz bi
raz zorbalık kullanarak, biraz da Amerika'ya nazımızı çektirerek her istediğimizi yaptırabiliriz, her 
yaptığımız yanımıza kâr kalır anlayışı içine girecektir Yunanistan'daki ve Adadaki Rum rejimleri. 

Bu komünizm korkusuna gelince : Siz, bu Kıbns, Doğu Akdeniz'de bir komünizm üssü ol
masın istiyorsanız, bunun iki kesin çaresi vardır dedim. Bir defa, demokrasi olacak. Çünkü, demok
rasinin olduğu yere komünizm serbest de olsa kolay kolay giremez, orada bir ölçünün ötesinde ge
lişemez. Asıl önemlisi Kıbns'ta Türkiye'nin fiilî varlığının artmasını isteyeceksiniz dedim. (CHP 
sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye'nin varlığı Kıbns'ta arttı mı, oraya, orada komünizm tehlikesi hiçbir zaman bir ölçü
nün üstüne varamayacaktır dedim; yoksa bu sizin dediğiniz yollarla, işte şu adam gitsin, bu adam 
gelsin, bu şekilde komünizmi önlemenin olanağı yoktur Kıbns'ta dedim. 

Sayın Sisco'nun kendi görüşlerine gelince : Gösterdiği gayretler, ki gerçekten günlerdir uyku
suz, şimdi yine geliyor birazdan, İsrar etti, özel uçuş izni, işte bir koridor açıyor Hava Kuvvetleri
miz, akşam gelecek; gerçekten günlerdir o da bizim gibi uykusuz, teşekkür ettim bu gösterdiği iyi-
niyetli gayrete. Sizinle Londra'daki görüşmemizde dedim bizim dertlerimizi, sıkıntılanmızı, ihti
yaçlarımızı çok iyi anladığınız intibaını edinmiştim, bugün de görüyorum aynı anlayış içindesiniz; 
fakat hiçbir çözüm getirmiyorsunuz, bizim gösterdiğimiz çözümleri de beğenmiyorsunuz, tutmu
yorsunuz dedim. Onun için biz kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız dedim. Fakat, şundan 
emin olmanızı isterim ki, kendi meşru haklanınız içinde başımızın çaresine bakarken, dostlanmıza 
herhangi bir sıkıntılı durum yaratmamak için elimizden gelen dikkati göstermeyi de bir sorumlulu
ğumuzun gereği biliriz dedim; bu size karşı sorumluluğumuz değil, kendimize karşı, bölgemizin 
güvenliğine, dünya banşına karşı sorumluluğumuzun gereği biliriz dedim, bu bakımdan müsterih 
olunuz dedim. 

Ben, bütün diplomatik yollann, politik yollann denenmiş olduğu, bizim deneyebileceklerimi
zin denenmiş olduğu konusunda müsterihim, hiçbir vicdan huzursuzluğum yok, artık kendi yolu
muzda gidebiliriz dedim. 

Kıbns için behemahal bir yeni devlet statüsü oluşturulması gerekir, daha doğrusu bir devlet 
statüsünün yeniden oluşturulması gerekiyor. Bu, eski statünün bir benzeri olabilir, çok değişik bir 
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statü olabilir; ama artık bu devletin ne olduğu belli değil defakto bir devlet, bir fiilî durum; fakat 
hiçbir hukukî niteliği, tanımlaması, sınırı, biçimi yok, bu devleti yeniden oluşturmak gerekiyor de
dim. Belki de bu görevin inisiyatifi bizim üzerimize düşecek dedim ve biz bunu yerine getireceğiz 
dedim. Fakat, çok yakın bir dostumuz olarak, dostluğuna gerçekten değer verdiğimiz bir müttefi
kimiz olarak, elbette bu yollan araştırırken sizinle de istişare halinde bulunmaya, sizinle de gerek
tikçe danışmaya önem veririz, bu bakımdan müsterih olun dedim. 

Biz, Yunanistan'la, bunu Londra'da da söylemiştim; bugünkü ilişkiler içine girdikten sonra ar
tık NATO'nun güneydoğu kanadında işbirliği yapamayız, Amerika'nın bunu anlaması lazım de
dim. Fakat hemen şunu ilave ettim; biz NATO'ya bağlıyız, NATO'nun bölgemiz için gerekliliği
nin bazı bakımlardan bugün eskisine nazaran artmış olduğunu da biliyoruz, NATO'dan ayrılmaya 
niyetimiz yok, gerekirse taahhütlerimizi artırmayı da düşünebiliriz; ama bölgemizdeki tek düşma
nımız İzmir'de oturuyor generalleri, subayları bir müşterek karargâhta, Türkiye'nin birçok askerî 
sırlan müttefikiz diye kendisine açık, tesislerimizi dolaşabiliyor. Siz ister misiniz dedim tek müt
tefikiniz Amerika kıtasında Küba olsun, Castro'nun Kübası olsun ve Atlas Okyanusunda uçaklan-
nızı uçurmak istediğiniz vakit Castro'dan izin isteyin, o size vermezse eh ne yapalım vermiyor de
sin, denizaltı servetleriniz hepsi Castro'ya tabi, New-York'ta sizin, yahut Washington'da, Penta-
gon'da bir askerî dairede sizin generallerinizle sizin bütün askerî sırlannıza vakıf olarak otursun, 
bu kadar anormal şey olmaz dedim; onun için hele bu son Kıbns durumundan sonra bunu lütfen 
Sayın Nixon'a da söyleyin, Kissinger'e de söyleyin, biz NATO'da kalmak istiyoruz; fakat NATO 
içinde Yunanistan'la işbirliği yapmamız artık bir paradokstur, bir çelişkidir, bir anormalliktir. Ama, 
sanmayın ki bizim bu işbirliğini kesme önerimiz tek çözümdür. Bunu kendi başımıza da yapmayız, 
biz sorumluluğumuzu biliriz, otururuz bir fırsat bulduğumuzda en yetkililer buna çare buluruz, ara-
nz; fakat tek çare bu değil dedim, tek çare, NATO çerçevesi içindeki Türk - Yunan işbirliğini kes
mek değil bizim için. 

İkinci bir alternatifimiz var, o da bunun tam karşıtı, tam zıttı; biz Yunanistan'la tam işbirliği 
yapmaya da hazınz dedim, her alanda tam işbirliği, yeterki siz bu imkânı sağlayın. Oturuyoruz mü
zakere ediyoruz, o, yaptığımız şeye müzakere adını takmaya bile razı olamadığı için, Atina'ya te
lefon ettiğinde bunun iznini alamadığı için' bildiri yayınlayamıyoruz, bunlann masa başına oturma-
lannı sağlayın, meselelerini müzakere yoluyla halletme ortamına getirin biz buna dünden hazınz, 
iki memleketin arasında o kadar ortak menfaatler olduğunu biliyoruz. Yani ya hiç işbirliği olmaya
cak Yunanistan'la aramızda, ya tam işbirliği olacak NATO çerçevesinde. Bunun ikisinden başka 
bir alternatif kalmamıştır. Mesele, bunu büsbütün ağırlaştırmamaktır. Yoksa artık o zaman NATO 
çöker. Onun için sizden ricam, dedim, ileride Kissinger ile buluştuğumuz zaman bu meseleyi daha 
aynntılı görüşürüz, NATO'nun yetkili kurullannda görüşürüz, fakat biz bütün çareleri denemiş ol
manın vicdan huzuru içinde şimdi muahedelerden doğan yetkilerimizi kullanarak Kıbns sorununa 
kendi başımıza çözüm arayacağız. Sizden tek isteğimiz şu : Bunun bir Türk - Yunan savaşına dö
nüşmesine engel olmaya çalışın. Biz, işin böyle bir savaşa dönüşmemesi için elimizden gelen dik
kati göstereceğiz. Fakat, Yunanistan'ın bugünkü idarecilerini nerede, ne noktaya kadar tutmak 
mümkündür, bunu bilemiyoruz. Eğer burada bir yardımınız dokunabilirse, hem Kıbns konusunda 
Türkiye ile Yunanistan'ın anlaşabilmesi için bir ortam hazırlanmasına yardım etmiş olursunuz, 
hem de başka konularda özellikle NATO'da yeniden bir işbirliği ortamı içine girmemiz olanağım 
sağlamış olursunuz. Bu ısran bize bırakın. Bu ısrannızı siz devam ettirirseniz sonuna kadar, biz de 
kendimizi kabul etmeye mecbur kalırsak, bunu Türk halkı affetmez ve bu Türk - Amerikan dostlu
ğunun sonu olur, bizlere rağmen sonu olur, dedim. 
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Nitekim, 10 yıl önce bu oldu, 10 yıldır hâlâ onarmaya çalışıyoruz bu dostluğu, dedim. NA-
TO'ya gerçekten büyük önem veriyoruz fakat, bize bu ısran yaparsanız ve biz de kabul edersek 
bölgemizde NATO çöker, dedim. Biz, demokrasiye büyük değer veren bir milletiz. Bunun dünya 
içinde değeri olduğuna inanıyoruz. Şu koskoca bölgede de demokratik bir iki devlet ancak kaldı, 
onun da biri biziz. Onu da tehlikeye düşürmeyin, dedim. Çünkü, böyle bir anda sizin ısrarınıza da
yanamayıp hadi hakkımızı kullanmayalım, dedik mi bu Türkiye'de öyle gelişmelere yol açar ki, bu 
bir rejim bunalımına kadar belki yol açabilir. Onun için bizi mazur görün, dostluğumuzdan şüphe 
etmeyin. Ama şimdiye kadar hep sizin bizi çektiğiniz yola gittik bu konularda, bir netice alamadık, 
bu sefer bizi mazur görün, biz kendi doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz, dedim. 

Vazgeçme imkânınız yok mu? Dediler. İmkân yok, dedik. Bize biraz vakit verin lütfen, dedi. 
Kendi aralarında çekildiler, konuştular. Bir müddet sonra tekrar buluştuk, bir teklifimiz var size 
dedi. Bana 48 saat mühlet verin, yarın zaten Lefkoşe'ye gidecektim, yani bugün için, oradan da Ati
na'ya giderim, dedi. Bir daha bir zorlarım, "Faydası yok" dedik. Yani siz bütün bir gün görüşmüş
sünüz, gece geç vakte kadar görüşmüşsünüz, bizim tekliflerimizi söyleme olanağım bulamamışsı
nız, belki cesaretini bulamadınız öyle katı buldunuz ki kendilerini, bize boşuna vakit kaybettirecek
siniz size vaktin ne kadar önemli olduğunu söyledim, onun için 24 saati geçmesin tekrar buluşma
mız dedim; şu anda bile belki pek çok şey kaybediyoruz, bu olamaz dedim. Ee, dedi başka bir şey 
söyleyin, bu 48 saatin üstüne bir de Amerikan paketi halinde bir takım teklifler getiririm, nedir on
lar, daha düşünmedik. Dedim, pek benim aklım yatmadı; ama madem ısrar ediyorsunuz, Bakanlar 
Kuruluna götüreyim. Ee, ne zaman tekrar buluşuruz? Ben sizi çağırırım dedim. Bakanlar Kurulu
nu topladık, tabiî beş on dakika ancak sürdü öyle teklifler üzerinde, bunların üzerinde durulamaya-
cağında arkadaşlanmız müttefik oldular, ancak kendisine şunu söylemeyi kararlaştırdık: Biz bu 48 
saat mühleti de, daha uzun bir mühleti de size tanırız; ama bir şartla; bunu tanımamızın bir fayda
sı olması için eşit kuvvet durumuna geçmemiz lazım Yunanistan'la Kıbns'ta. Bizim donanmamız, 
Silahlı Kuvvetlerimiz Kıbns'a çıkarlar; ama Yunanlılar ateş etmezse, Rumlar ateş etmezse onlar 
da ateş etmezler, belli yerlerde dururlar, konaklarlar, iki taraf da birbirlerine ateş etmez, orada en 
azından eşit bir Türk varlığı, askerî Türk gücü ortaya çıkar, ondan sonra 48 saat değil 48 gün de 
münakaşa edebiliriz, yol arayabiliriz dedim. Bununla ilgilendi, hemen not etti. Bununla ilgilendiy-
seniz Yunanlılara bir an önce duyurun dedim, saat de 6'ya geliyor. Sormuş olmak, işte 5'i çeyrek 
falan geçiyordu bunu konuşurken, böyle sizden lâf kapıyor olmak istemem; ama o kadar acele et
meme ihtiyaç var mı dedi. Dedim, biz nihayet Hükümet olarak siyasî karar alınz, gerisine kuman-
danlanmız kanşır, bu teknik meseledir, askerî meseledir; ne nerede ne zaman başlar ben o kadarı
nı bilemem, o kadar teknik aynntıya da giremem, siz herhalde buna önem veriyorsanız ihtiyatlı ol
mak için bir an önce duyursanız iyi olur dedim. Hemen koşarak çıktı, uçağına atlayıp Atina'ya git
miş, bu şekilde durum kesilmiş oldu. 

Değerli arkadaşlanm, 

Sabah, bildiğiniz gibi erken saatlerde harekât başladı, ingiltere'den de, Amerika'dan da işte 
başlangıçta böyle bir harekâta geçmeyin, şimdi de geçtikten sonra artık bunu belli bir aşamada dur
durun, durdursamz iyi olur, işte durdurmazsanız sakıncalan olur gibi dostane üslupla ricalar, ikaz
lar gelmeye başladı. Sayın Sisco'da dediğim gibi birazdan gelmiş olacak, belki de şu anda gelmiş
tir; sizin izniniz olduğu vakit müzakerelerden sonra görüşeceğim. 

Son askerî duruma gelince : 
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Tabiî burada çok ayrıntıya girmemiz doğru olmaz, ben kendim bizzat bir ölçünün ötesinde ay
rıntıya girmek istemiyorum, nihayet dilimizdeki çok iyi bir tabirle "Çizmeden yukarı çıkmak" olu
yor. Kumandanlarımıza tam bir güven içindeyiz. Yüce Meclisimizin de en geniş ölçüde güvenine 
layık insanlar olarak tam bir sorumluluk bilinci içinde uzun süredir bu böyle ihtimallere göre Si
lâhlı Kuvvetlerimizi hazırlamaktadırlar. Bir bakıma âdeta bir eğitim, Kıbrıs sorununun eğer bu ka
dar zararı yanında bir faydası olduysa, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin belli yönlerde çok iyi bir şekilde 
eğitilmesi zorunluğunu ortaya çıkarmıştır ve bu zorunluk da gerçekten iyi değerlendirilmiştir. Ni
tekim, sabahın erken saatlerinden itibaren hiçbir aksama olmaksızın, bir hayli büyük sayıda kuv
vet, oldukça incelik, ustalık isteyen birtakım operasyonlarla Ada'ya havadan inmekte, denizden 
çıkmaktadır. Kendilerine ateş edilmedikçe kesinlikle ateş etmemektedirler. Savaş için değil barış 
için gitmek karariyle ve yalnız Türklere değil Ada'nın bütün halkına barış getirme, özgürlük ge
tirme amaciyle, bir devleti ele geçirmek üzere değil, yıkılan bir devleti, adaletli temeller üzerinde 
yeniden kurmak amaciyle girişilmiş bir harekettir. Hareketin, bu siyasal anlamına ve amacına uy
gun bir askerî taktiği de bütün rizokalanna ve güçlüklerine rağmen Silâhlı Kuvvetlerimiz şu ana 
kadar büyük bir basan ile yürütmüştür, öyle sanıyorum ki, sivil halka en küçük bir zarar gelmemiş
tir hatta zarar gelmek şöyle dursun bugün bazı bölgelerde bazı ciddî kıtlık olduğunu Silâhlı Kuv
vetlerimiz duyar duymaz, o kadar, işi, gücü ve sorumluluğu arasında bir gemiye de o bölge için er
zak yüklemiş, Türk - Rum aynmı gözetmeksizin halka dağıtmak üzere ortaya göndermiştir. Rum 
idaresinin, rumlan bile aç bıraktığı bir yerde Silâhlı Kuvvetlerimiz bunlan bile düşünmekten geri 
kalmamıştır. 

Harekât daha bir süre daha devam edebilir, tabi bir adaya sevkiyat yapmanın birtakım sonın-
lan olduğu bellidir fakat Türk Silâhlı Kuvvetleri bu konu üzerinde çok düşünmüş ve çok tecrübe 
kazanmıştır. Öyle umuyoruz ki, komşumuz Yunanistan, Kıbns'ta uğradığı bu durum karşısında bir 
çılgınlık yapıp başka yerlerden bazı hareketlerde bulunmaya kalkışmasın. Elbette bundan bizim 
açımızdan bir endişe duymamız için hiçbir neden yoktur, (Alkışlar, "Bravo" sesleri) fakat bölge
mizin güvenliği, NATO'nun geleceği bakımından son derecede ciddî sakıncalar ortaya çıkaracağı 
tabiîdir. 

Bu konuda gene sezgi olarak söylemek isterim; bu sezgiler nihayet üsluplardaki birtakım in
celiklerin, nüanslann müşahede edilmesine dayanıyor, Yunamstan rejimini böyle bir çılgınlıktan 
alıkoymak için dostlanmızın ve müttefiklerimizin ciddî çaba gösterdikleri izlenimindeyim. Yani 
bir yandan bize çok da sert olmayan bir üslupla, çok ileri gitmeyen bir üslupla, "Aman işte burada 
durun bari"derken, Yunanlılara "Sakın ha Türkiye ile çatışmaya yol açacak bir harekette bulunma
yın, bunu bir Türk - Yunan savaşı haline getirmeyin" yolunda daha ağır etkilerde bulundukları iz
lenimini ediniyorum. Tabi bunu sadece bir izlenim olarak söylüyorum. 

Bu banş harekâtı dediğimiz bu askerî harekât, bu amaciyle ve yöntemiyle başanya ulaştığı tak
dirde, belki de uzun zamandır ya başka devletlerin veya Rumlar arasında bir takım müfrit akımla
ra kapılmış kimselerin tahrik ettikleri Rum - Türk düşmanlığı da belki sona erebilecektir ve böyle
likle Kıbns için çok çok daha yeni olanaklar, şimdiye kadar denenmesi mümkün olmayan olanak
lar ortaya çıkmış olacaktır. Nitekim eskiden Türk yönetimde pekâlâ tarihimizde iki toplum yan ya
na, birbirine saygılı, birbirine sevgili bir şekilde yaşayabilmişlerdir. 

O zaman "Kıbns sorunu"na adaletli bir çözüm bulmak, Türkiye'nin meşru haklannı ve men
faatlerini karşılayacak bir çözüm bulmak da elbette kolaylaşacaktır. Çağımızın, dünyamızın ve 
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Kıbrıs sorununun özelliklerini ve bağlantılarını gözönünde tutarak, bu operasyonun askerî yönünü 
ve diplomatik yönünü tam bir uyum içinde tutarak, bir denge içinde, birbirinin bütünleyicisi gibi 
tutarak yürütmeye çalışmaktayız. Bu konuda Yüce Meclisimizin bu millî sorumuz, insanî sorunu
muz üzerindeki birliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarih boyunca zaten her vesileyle kendini gös
termiş olan kahramanlığı dışında bir Kıbrıs operasyonuna her yönüyle, en küçük detayına kadar, 
son derece de iyi hazırlanmış olması ve Kıbrıs için bu hazırlığı yaparken Türkiye'nin başka yerler
den, başka sımr köşelerinden gelebilecek tehlikelere asla açık olmamasını sağlayıcı entegre planlar 
içinde bu hazırlığın yapılmış olması bakımından Hükümet olarak tam bir güven içinde huzurunu
za gelmiş bulunuyoruz, (Alkışlar, "Bravo" sesleri) kısa zamanda, eğer rejimlerinin gereği olarak 
belki akıl, mantık yolundan uzaklaşanlar bir çılgınlık yapmazlarsa kısa zamanda Ada'ya da, bölge
mize de barış geleceğine ve Kıbrıs için yepyeni çözüm olanaklarının açılabileceğine inanıyorum. 

Yüce Meclise içten saygılar sunarım. (Ayakta ve sürekli alkışlar, "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 

Efendim şimdi gruplan adına bu konuda söz isteyen arkadaşların bize geliş sırasına göre isim
lerini okuyorum. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) - Sayın. Başkan, bir maruzatım olacak. İçtüzüğün 71 inci 
maddesi gereğince her ne kadar gizlilik karan almış isek de, bu gizlilik kararının kalkmasını, İçtü
züğün 71 inci maddesine göre Sayın Başkan olarak zatıâlinize vermiştir. 

Sayın Başbakanımız çok güzel ve değerli bir konuşma yaptılar, bunu Türk kamuoyuna yansı
ması olanağından bu gizlilik karan alıkoymuştur. Yüce Başkanlığa bir teklifte bulundum, zatıâli-
niz takdir etti, Sayın Başbakanımızın da konuşmasım dinledik, şimdi gruplan adına konuşacak olan 
siyasî partilerimizin genel başkanlann konuşmalarına hiç olmazsa bu olanağı verelim. Milletimizin 
Meclislerinde nelerin konuşulmuş olduğunu duymasını sağlamamız lazım. Bu husustaki önergemi 
oylamanızı rica ederim. 

BAŞKAN - Efendim, Başkanlığın böyle bir yetkisi yok. Hükümet gizlilik talebinde bulun
muş, Yüce Meclis de buna uymuş ve karannı vermiştir. İçtüzüğümüze göre de "kapalı oturumu ge
rektirmiş olan sebep ortadan kalkınca başkan açık oturuma geçilmesini teklif eder" der. Kapalı otu
rumu gerektirmiş olan sebep henüz ortadan kalkmamıştır, bu itibarla da bir teklifte bulunamıyoruz. 

Evet isimlerini okuyorum efendim. Demokratik Parti Grubu adına Genel Başkan, Sayın Boz-
beyli, Kontenjan Grubu adına Grup Başkanı Sayın Nihat Erim, Millî Birlik Grubu adına Grup Baş
kanı Sayın Fahri Özdilek, Adalet Partisi Grunu adına Grup Başkanvekili Sayın Nahit Menteşe... 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) - Efendim, Sayın Süleyman Demirel, Genel Başkan. 

BAŞKAN - Hay hay efendim, Sayın Genel Başkan, Süleyman Demirel. Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grubu adına Genel Başkan Sayın Turhan Feyzioğlu, Millî Selamet Partisi Grubu adına Baş
kanvekili Sayın Hasan Aksay şimdiye kadar söz istemişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na İstanbul Milletvekili Haluk Ülman. 

Şahıslan adına söz alan arkadaşlanmın isimlerini okuyorum. Gaziantep Milletvekili Sayın 
Mustafa Güneş, Cumhuriyet Senatosu üyesi Sayın Muhsin Batur, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Sayın Hamdi Özer, İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek, Çorum Milletvekili Sayın Ya
sin Hatiboğlu, Muğla Milletvekili Sayın Ünat Demir, Adana Milletvekili Sayın Alpaslan Türkeş, 
Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Timisi, Bingöl Milletvekili Sayın Celâlettin Ezman, Çanakkale 
Milletvekili Sayın Murat Bayrak söz istemişlerdir. 
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Sayın Ferruh Boybeyli, buyurun efendim. (Alkışlar, "Bravo" sesleri) 

DP GRUBU ADINA FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul Milletvekili) - Sayın Başkan, değerli 
senatörler, değerli milletvekilleri; 

Bugün çok önemli ve tarihî bir toplantı yapıyoruz. Bu toplantımızın ve sonuçlarının memle
ketimiz, milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Mevladan temenni eder, aziz milletimi
zin değerli temsilcilerini saygılarımla selamlarım. (CHP ve DP sıralarından alkışlar, "Bravo" ses
leri) 

Aziz arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Başbakanın ölçülü bir tevazu içinde olayların safahati 
hakkında verdiği bilgiyi memnuniyetle ve güvenle dinledik. (CHP ve DP sıralarından alkışlar "Bra
vo" sesleri) Kendilerini Yüce Meclisin huzurunda tebrik ederim, teşekkürlerimi ve saygılarımı su
narım. (CHP ve DP sıralarından alkışlar, "Bravo" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinin, Türk ve dünya siyasî gündemine girdiği günden bu
güne kadar geçen olaylar cümlenin malumudur : Temaslar, toplantılar, milletlerarası görüşmeler, 
antlaşmalar, bağımsız Kıbrıs Devleti statüsü, anlaşmaların ve Anayasanın ihlali, Yunanistan ve Pa
paz Makârios tarafından yapılan anayasa ihlallerinin tekrarlanması, Türk soydaşlarımıza reva gö
rülen şen'i katliam olaylan, 1963 ve 1%7'de Hükümetlerimizin banşçı ve aynı zamanda kesin ve 
kararlı tutumlan, iki cemaat yönetimi, cemaatlerarası görüşmeler ve nihayet Papaza karşı Yunanis
tan'ın yönetiminde bir darbe hareketi ve kesin Enosis planlaması... 

Başlangıçtan beri Kıbns'tan elini çekmeyen Yunanistan'ın, bir dış müdahale ile Kıbns'a göv-
desiyle girip oturma hesaplan ve bu noktada komşuluk hukuku, banş hukuku ve insanlık hukuku
nu hiçe sayan Yunanistan ve Rum yöneticileri karşısında Türk Milletinin azmi Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin iradesi, Cumhuriyet Hükümetinin ve O'nun emrinde bulunan Türk Silâhlı Kuvvetle
rimizin kesin ve kararlı tutumu... 

Hükümetimizi ve Türk Silâhlı Kuvvetlerimizi alkışlanmızla ve dualanmızla kudar, Cenabı 
Mevladan, milletimiz için hayırlı, basanlar ihsan buyurmasını niyaz ederim. (CHP, DP ve MGP sı-
ralanndan alkışlar, "Bravo" sesleri) 

İnanıyoruz ki, Türk Milleti 50 yıldan beri kendi Ordusuna yedirdiği ekmeği bir kere daha he
lâl etmenin bahtiyarlığını duymaktadır. (CHP ve DP sıralanndan alkışlar, "Bravo" sesleri) 

Demokratik Parti, bütün teşkilâtıyla, millet yolunda yapacağı hayırlı hizmetlerde Cumhuriyet 
Hükümetinin yanında olacaktır. (CHP ve DP sıralanndan alkışlar, "Bravo" sesleri) 

Aziz arkadaşlanm, ıstıraplar paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalırmış. Karşı
mıza çıkması muhtemel zorluklan milletçe göğüsleyerek aşmak, Allah'ın lütfuyla kazanacağımız 
şerefli sonuçlan paylaşarak çoğaltmak için gün bugündür. Milletçe birlik ve dirlik içinde olacağız. 

Aziz arkadaşlanm, bugün erken saatlerde başlayan ve başarıyla uygulanan silâhlı müdahale 
hareketimizin hukukî dayanağı Londra ve Zürih Antlaşmalandır. Bu Antlaşmalann tekevvününden 
sonradır ki Türkiye'miz Kıbns üzerinde hak ve söz sahibi olmuştur. Aradan geçen 14 yıl sonra si
lâhlı müdahalemizin yegâne hukukî kaynağı bu şeref vesikasıdır. (CHP ve DP sıralanndan alkış
lar, "Bravo" sesleri) 

Bu vesileyle, Londra ve Zürih Antlaşmalannı hazırlayarak Türk hukukuna armağan eden 
muhterem zevatı minnetle ve şükranla anar, rahmet-i rahmana kavuşmuş olan aziz ruhlan önünde 
saygıyla eğiliriz. (CHP ve DP sıralanndan alkışlar, "Bravo" sesleri) 
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Aziz arkadaşlarım, Kıbrıs'ta cereyan eden son olaylarla ilgili olarak bugün yapılacak görüş
meler için ayrıca daha uzun bir konuşma hazırlamıştık. İnkişaf eden ve memnuniyet verici son ka
rar ve uygulama karşısında hazırladığımız bu konuşmadan sarfınazar ediyoruz. Uzun bir konuşma 
gereğini duymuyoruz. (Alkışlar, "Bravo" sesleri) Askerî harekât inşallah başarıyla sonuçlandıktan 
sonra Meclislerimizin yeniden toplanması gereğine inanıyoruz. O toplantı vesilesiyle görüş ve de
ğerlendirmelerimizi Yüce Meclisimize arz etmek fırsatını bulacağız. Bütün siyasî partiler, tekmil 
Anayasa organlan ve topyekun milletçe birlik ve dirlik içinde bulunmamızın gerekleri üzerinde 
başta Hükümet ve iktidar Grupları olmak üzere hepimizin sorumluluğumuz vardır. Biz, kendi so
rumluluğumuzun idraki içinde olacağız. Resmî basın ve yayın kuruluştan ve diğer Anayasa organ-
lannın da kendi hukukî sorumluluktan içinde hizmet görmelerim sağlamak bakımından Hüküme
te düşen görevlerin isabetle yerine getirileceğini umuyoruz ve buna inanıyoruz. Hükümetimizin al
dığı bu cesur karan Demokratik Parti olarak alkışlıyoruz. (CHP sıralanndan alkışlar, "Bravo" ses
leri) Sayın Başbakana ve muhterem mesai arkadaşlanna teşekkürlerimizi ve saygılanmızı sunarım. 
Başlayan hareket banşı harçerleyenleri susturuncaya kadar devam etmelidir. (CHP, DP ve MGP sı
ralanndan alkışlar, "Bravo" sesleri) 

İnşallah, milletlerarası müzakere plâtformunda koltuğumuza güvenli oturacağız. Karşımızda 
oturanlar da Türkiye topraklannda, azimli, kararlı ve banşsever bir millet yaşıyor diyerek davra-
nışlannı ona göre ayarlayacaklardır. Yaradana sığınıyor, milletimize güveniyoruz. 

Demokratik Parti olarak, Hükümetimizin istediği yetkiyi kendisine vermeye karar verdik; he
lâl olsun. (CHP ve DP sıralanndan sürekli alkışlar, "Bravo" sesleri) Allah'ın kitabında; "Ve en ley-
se lil insani illâ ma sea" buyruğu vardır: "İnsanlar için, kendi emekleri emekleriyle ortaya koyduk
larından gayn hiçbir şey yoktur" buyurmuştur Cenabı Hak. (CHP ve DP sıralanndan alkışlar, "Bra
vo" esleri) Öyleyse, Türk Milleti de ne yapacaksa kendi emeğiyle yapacaktır. İnşallah te'bid-i ilâ
hi bizimle berber olacaktır. 

Yüce Meclisinize saygılarımı sunarak sözlerimi tamamlıyorum. (CHP, DP ve CGP sıralann
dan sürekli alkışlar, "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 

Kontenjan Grubu adına Sayın Nihat Erim, buyurunuz efendim. 
CUMHURBAŞKANLIĞI KONTENJAN GRUBU ADINA NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanın

ca s. ü.) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Bu sabah saat altıda, Sayın Başbakanın nezdinde toplandığımızda, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
Kıbns'a çıkış hareketine başladıklanm öğrendiğimiz zaman yüreklerimiz büyük heyecanlarla dol
du. O andan itibaren Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Türkiye ve Türklük için giriştikleri bu kahraman
ca hareketin başanya ulaşması için Kontenjan Grubu olarak yüreğimizin en sıcak dileklerini hare
kete getirmiş bulunuyoruz. 

Biz, Salı sabahı Sayın Başbakan nezdinde ilk toplantımızı yaptığımız zaman, Başbakandan al
dığımız bilgileri Kontenjan Grubuna aktardığımızda, Grubumuz o andan itibaren Hükümetin des
teklenmesine karar vermişti. Bugünkü, Silâhlı Kuvvetlerimizin başanlı hareketleri üzerine tekrar 
toplandık ve aym, Hükümeti destekleme karannı daha da kuvvetlenmiş olarak devam ettirdik. 

Az önce Sayın Başbakanın bu kürsüden verdiği izahlan dinledikten sonra, Hükümetimizin bu 
işteki kararlı, isabetli ve tedbirli, temkinli tutumunu bir kere daha takdir ettik; bu ortam içinde, ar
tık, başka siyasî mülahazalara, mütalaalara yer görmediğimiz için, biz de, evvelce hazırladığımız 
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konuşmayı bir yana bıraktık; yüreğimiz dolu olarak Hükümetimize, Silâhlı Kuvvetlerimize işi so
nuna başarıyla ulaştırma dileklerimizi bu kürsüden de tekrar ediyoruz. 

Saygılar sunarım. (Şiddetli alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Erim. 

Millî Birlik Grubu adına Sayın Fahri Özdilek. (CHP, CGP, DP ve MSP sıralanndan alkışlar) 
MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) - Sayın Başkan, Büyük 

Millet Meclisinin sayın üyeleri, sayın Hükümet erkânı; 
Yüce Türk Ulusunun ve Türk yurdunun kaderi ve geleceğiyle ciddî bir ilgisi olan bu tarihî ka

rarından ötürü, Devlet Başkanımızı, Hükümetimizi ve O'nun manevî kişiliğinde şanlı Ordumuzu 
ve hiç kuşkusuz, Ulusumuzun, yüce iradesinin büyük temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Mecli
sini coşkun sevgi ve saygılarımızla yürekten kutluyoruz. (CHP, CGP, DP, MSP sıralarından "Bra
vo" sesleri ve alkışlar) 

Bugün için, daha fazla ayrıntılara girmeyi gerekli görmedik. Türk Ulusu tam bir ruh ve inanç 
bütünlüğü ile millî hasletlerin yarattığı birlik ve beraberlik içinde bu tarihî görevin başarısını dim
dik, ayakta tutacaktır ve tutmaktadır. 

Bütün dünya diplomatlarının ve uluslararası diplomasinin ağzından eksilmeyen banş sözleri
ne rağmen ardı arası kesilmez biçimde yaratılan fiilî durumlar karşısında, uluslararası örgütlerin ça
balan çaresiz kalmakta ve nice ulusal haklar yenip tüketilmekte idi. Bunun içindir ki, büyük önde
rimiz Atatürk'ün, "Yurtta banş, cihanda banş" temel ilkesinin dinamik bir biçimde uygulanması
nın değeri ve önemi bir kez daha ortaya çıkmış bulunuyor. 

Çeşitli entrikalar içerisinde insanlığı yeni ıstıraplara sürüklemek istidadında olan Kıbns buh
ranına gerek uluslararası banş, gerek Türk Ulusunun haklan gözetilerek getirilecek olan dinamik 
bir çözüm elbette insanlık tarihinde değerli yerini bulacaktır. Uluslararası banşa ve anlaşmalara du
yulan büyük saygının gereği olarak uzun süredir sabırla beklenen tarihî ve ciddî adım, nihayet, atıl
mış bulunmaktadır. 

İnanıyoruz ki, Yunan cuntalannın yarattığı şuursuz kanşıklık, bütünüyle ortadan kaldınlınca-
ya, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de banş, sağlam temellere oturtuluncaya, denizler ve adalardaki ulus
lararası antlaşmalardan doğan ihlâl edilmiş meşru haklanınız kesinlikle sağlanıncaya kadar, bu ça
ba aralıksız sürdürülecektir. 

Türkiye Büyük MilletMeclisinin büyük desteğiyle Türk Ulusuna ve O'nun aziz varlığı olan 
Türk Ordusuna yaraşır bir ruh ile ve coşku ile görevin tamamlanacağı muhakkaktır. 

Kıbns harekâtının uğurlu olmasını, vatan için hayırlı sonuçlar sağlamasını dilerken, Millî Bir
lik Grubu adına hepinizi saygıyla ve candan kutlanm, (CHP, CGP, DP, MSP sıralanndan alkışlar 
ve "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özdilek. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Demirel. (Şiddetli Alkışlar) 
ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Mv.) - Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum; 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi millî meseleler karşısında, Türkiye'nin güçlüklerle zor 
ve çetin sorunlarla karşı karşıya kaldığı zaman, nasıl bir kalp gibi hareket edilmesi lazım geldiği
nin, nasıl bir kalp gibi atması lazım geldiği fırsatıyla karşı karşıya bulunmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî meseleler karşısında bütün iç çekişmelerini bir kenara 
atıp, ciham âleme karşı tek vücut halinde hareket ettiği takdirde, bu, aynı zamanda Milletimizin de 
millî meseleler karşısında yekvücut olduğunu işaretidir. 

Kıbrıs davası, aslında Türkiye için ne bir toprak davasıdır ne de sadece Kıbrıs'ta yaşayan 150 
bin soydaşımızın güvenliği davasıdır. Bunları çok aşan bir davadır. 

1829'da Mora yarımadasından başlayarak hep Osmanlı İmparatorluğu aleyhine büyüyerek 
gelen Elen idealizmine, Megaloideaya "dur" deme davasıdır. (Alkışlar ve "Bravo" sesleri) 

Aslında, Kıbrıs davası karşısında Türk Milletinin gösterdiği hassasiyet bir tarihî şuurun neti
cesidir. Bu tarihî şuur, bir cihan İmparatorluğu olarak üç kıtada altı yüz seneyi aşan bir süre idare 
kurmuş; gücünü, kudretini, adaletini, kültürünü, harsım, medeniyetini ispatlamış bir büyük devle
tin sahibi olan Türk Milleti, geriye gide gide çeşitli sebeplerden dolayı, bugünkü sınırları içerisine 
sıkışmış ve bu sınırlardan daha küçük bir sınıra sıkışmayacağının şuuru içerisine gelmiştir. Böyle
ce, 20 seneyi aşan bir süreden beri, Milletimizin en hassas meselesi olarak devam etmekte olan 
Kıbrıs sorununa, bugün kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerinin fiilen elkoymasıyla yeni, aydınlık -
ümit ediyoruz- çok başarılı -Cenabı Allah'ın yardımıyla- bir veçhe verilme imkânıyla karşı karşı
ya bulunuyoruz. 

Böylece, Yüce Milletimizin gururu ile prestiji ile bundan sonra hiç kimse oynamaya kalkama
yacaktır. (AP, CHP, CGP sıralanndan "Bravo" sesleri) 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; komşusunu 
hiçbir memleket kendisi seçmez. Esefle ifade etmek lazımdır ki, Yunanistan gibi bir komşuya sa
hip olmak, sevinilecek bir iş değildir. (AP, CHP, CGP sıralanndan alkışlar ve gülüşmeler) Bu, "Ba
tının şımank çocuğu" (AP ve CHP sıralanndan "Bravo" sesleri; alkışlar) aslında bir medeniyet 
kavgasının, Batı medeniyeti ile Doğu medeniyeti kavgasının âdeta senelerce bir önkarakolu olarak 
bölgede rahatsızlık unsuru olagelmiştir. "Batının yaramaz çocuğu"nun çılgınlık yapmayacağına 
güvenmemek lazımdır. "Batının yaramaz çocuğu" çeşitli çılgınlıklann içinden geliyor ve çılgınlık-
lanndan çok kere faydalanmış olarak geliyor. Ama, Türk Devleti ve Türk Milletinin ve onun göz
bebeği Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve onun iradesinin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ve onun güvenine dayanan Hükümetlerin (CHP sıralanndan "Bravo" sesleri) bu "Çılgın ço
cuğa" gerektiği zaman vereceği bir ders vardır ve büyük emellerini kursağında bırakmak, onu ye
ise ve ıstıraba çevirmek için, kendisi kendi başını duvara çarpmış vaziyettedir. (AP ve CHP sıra
lanndan alkışlar) 

Kıbns meselesinin başından sonuna kadar, ne geldiği ve ne olduğunun münakaşasını yapma
yacağım. Sadece bir şeyi söylemek istiyorum : 

1960 senesinde kurulan Kıbns Devleti, 15 Temmuz 1974 sabahi yeni bir şekle girmiştir. 4-5 
gün içinde inkişaf eden durum göstermiştir ki; bu artık bir fiilî Enosise yönelmiştir. Aslında, 
İ960'ta kurulan KıbnsDevletinin Anayasasını, bugün bütün dünyanın, Rum yönetimi başkanlığın
dan çekilmesi karşısında büyük bir haber olarak ve büyük bir alaka ile karşıladığı Arkibişop Ma-
karios, daha 1963 senesinde, yani bizatihi kendisini hayatiyet ve meşruiyet veren Anayasayı, en kı
sa zamanda kendisi ihlal etmiştir. 

Bugün Makarios'u alaşağı eden ve Kıbrıs'ta büyük bir problemi açan, Millî Muhafız Gücü, 
Anayasaya göre kurulmuş bir güç değildir. Millî Muhafız Gücü nedir, bunu kuran kimdi ve Yunan-
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lı subaylar orada ne aramaktadır? Millî Muhafız Gücü, Anayasaya aylandır. Bunu kuran Makari-
os'tur. Makarios, Kıbns Anayasasını senelerce evvel ihlâl etmiştir. Görülüyor ki; kendi ihlal ettiği 
Anayasa ve gayri hukukî kuvvetler, nihayet kendi başını da yemiştir. Ama, hukukun dışına çıkıldı
ğı zaman, sadece kendisi zarar görmüş değil, etrafına da zarar vermiştir. 

Huzurunuzda bir şeyi şükran ile kaydetmek istiyorum : 

Kıbns'ta bilhassa geçen 20 sene zarfında, yani Kıbns'ta İkinci Dünya Harbi sonrasındaki mü
cadele başladıktan sonra; Kıbns Türk Cemaati mensup olduğu milletin şanına yakışır, fevkalade 
büyük zorluklara rağmen, mensup olduğu milletin asaletine yakışır, mensup olduğu Büyük Türk 
Milletinin şecaatına yakışır bir dayanışmayı göstermiştir. Bugün bir Kıbns davası hâlâ elimizde var 
ise, olabilmiş ise, bir Kıbns davasında tutacak bir yerimiz, önemli tutacak bir yerimiz var ise, Kıb-
ns'a Osmanlı imparatorluğunun 1570'de götürüp, 300 sene sonra 1870'te terkedip geldiği bu, as
lında Anadolu'nun tabiî bir uzantısı olan bu adaya götürüp bıraktığı Türk Milletinin asil evladan, 
orada bayrak için ve Büyük Türk Topluluğu için şecaat ve kahramanlık göstermiş; 450 000 Rumun 
içerisinde 73 ayn yerde dağınık bir şekilde olmalanna rağmen, ölmüşler, işkence görmüşler, açlı
ğa tabi tutulmuşlar ve bunların çok büyük bir kısmı da Kıbns Anayasasının mer'i olduğu zamanda 
olmuş, bunlann büyük kısmım da yaptıran Arkibişop Makarios'tur; öyle olmuş, ama Türk varlığı
nı muhafaza etmekte hayatiyet gösterebilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Mi^et Meclisinin değerli üyeleri; bir yeni nizam kurulacaktır, bir yeni nizam 
kaçınılmazdır. Binaenaleyh, Türkiye bugün 1960 Kıbns Devletine hayatiyet veren Anlaşmalann 
şartlan içerisinde de kalamaz. Binaenaleyh, bu yeni nizamı kurarken, fevkalade dikkatli davranıl-
ması gereğine ve böyle büyük hadiselerin sık sık meydana gelmemesi için, masa başına güçle otu
rulduğu inşallah nasip olacaktır ve bu gücün gereği olan bir yeni nizamın kurulmasına azami dik
kati sarfetmemiz gerekecektir. 

Bu hususlan işaret ettikten sonra, konuşmamı şöyle bağlamak istiyorum : 

Konu üzerinde söylenecek sözler geride kalmıştır. Bugün sabahtan itibaren konu üzerinde ye
ni bir dönem açılmıştır. Konu üzerinde şu veya bu denebilir. Bugün denecek tek bir şey vardır : 

Bu ülkenin çocuklan, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaştan, bugün tek kalp halinde. Yüce 
Milletimizin değedi varlığı, Türk tarihinin şanlı sayfalannı yazan, Türk Milletinin özü, hamaset ve 
vatanperverlik dolu, kahramanlık dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinin gün batmadan başanya ulaşma
sını temenni etmek, hepimizin en büyük emelidir. (AP, CHP ve CGP sıralanndan "Bravo" sesleri, 
şiddetli alkışlar) 

Cenabı Allah'ın milletimizi, devletimizi, onun mümessillerini, Türk Silâhlı Kuvvetlerini başa
nya ulaştırmasını ve milletimizi daima başı dik millet olarak tutmasını niyaz ediyor, hepinize say-
gılanmı sunuyorum. (AP, CHP, CGP, MSP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Demirel. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurunuz. (AP, CHP, 
CGP sıralanndan alkışlar) 
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CGP GRUBU ADINA TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) - Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin aziz üyeleri: 

Sözlerime başlarken, girişilen meşru ve haklı Kıbns Harekâtında, Türk Milletine, Cumhuriyet 
Hükümetine ve milletimizin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerine, girişilen bu hareket
te basanlar niyaz etmeyi, ilk vazife sayıyorum. (AP, CHP, CGP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Allah, Türk Milletini millî davasında ve Türk Silâhlı Kuvvetlerini şerefli seferinde muvaffak 
kılsın. (CHP ve CGP sıralarından alkışlar) 

Bundan 52 yıl önce, Büyük Türk Milletinin ve Türk Silâhlı kuvvetlerinin zaferi ile durdurul
muş olan Elen yayılmasının Kıbrıs'a yönelen yeni bir safhası karşısmda buna dur deme hareketidir 
yapılan hareket Türk milleti demokratik rejim içinde, millî davalar etrafında bir ve beraber oluna
bileceğinin en güzel imtihanım son hafta içinde ve hatta ona tekaddüm eden günler içinde vermiş
tir. Türk milleti gerektiği her zaman dış düşman karşısında veya dış tehlike karşısında birlik ve ba-
reberliğini sağlamasını bilen millettir. Bu hususu dış politika müzakerelerinin yapıldığı gün bu kür
süden "Yunanlı ümide ve hayale kapılmasın, Yunanlının karşısında Türk milleti bir ve beraber ol
masını bilecektir. Yekvücut olmasını bilecektir" diye ifade etmiştim. Hükümet üyeleriyle, önce Sa
yın Başbakan ile, daha sonra Başbakanın seyahati sırasında Sayın Başbakan yardımcısı ile ve me
sai arkadaşları Dışişleri Bakan vekili Sayın Baykal ile Devlet Bakam Sayın Birler ile yaptığımız 
konuşmadan çıkarken de daima tekrar ettiğimiz, parti liderlerinin hep bir ağızdan söylediğimiz bu 
sözlerin boş sözler olmadığım cihan bir defa daha görmüştür. 

Şunu ifade edeyim ki, Hükümetin bütün bu safhalar boyunca geceyansı, en namüsait şartlar 
içinde çalışmalarının en kesif olduğu günlerde, iktidar muhalefet ayırımı yapmadan siyasî partiler
le devamlı istişareyi kollamış ve yürütmüş olması, sanıyorum ki gerek millî beraberlik içinde da
vaya bakış bakımından, gerek Hükümetin kararlarım rahatlıkla, isabetle, cesaretle verilmesi bakı
mından yararlı olmuştur. Sayın Başbakan kadirşinaslıkla bu toplantıların tam bir açık yüreklilikle, 
ve taraflar için çok faydalı geçtiğini ifade etmiştir. Bu toplantılarda gerçekten son derece açık 
yürekli ve ancak Türk milleti gibi büyük bir milletin evlâtlarına yakışır açık yüreklilikle, millî da
vayı her düşüncenin üstüne alan bir tutum ve üslûpla meselelerin konuşulmuş olduğunu ifade et
mekten, milletin hesabına iftihar duyuyorum. (CHP, CGP, DP ve MSP sıralanndan alkışlar, "Bra
vo" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bugün her hedefin önüne geçmiş olan hedef, millî hedef Silâhlı Kuvvet
lerimizin kendilerine verilmiş olan askerî görevi, güven içinde, basan ile bugün gün batmadan ve 
yann tamamlamasıdır. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhuriyet Hükümetine, par
tilere, fert olarak her Türk yurttaşına düşen vazifeler nelerse onların kusursuz ve eksiksiz yapılaca
ğına hiç şüphe yoktur. 

Yunanistanın girişebileceği herhangi bir çılgınlık karşısında tam hazırlıklı olma bakımından, 
daha evvel Başbakan nezdinde ve yetkili bakanlarla birlikte yapılan toplantılarda verilmiş olan gü
ven verici, huzur verici teminat bugün Sayın Başbakanın dilinden bir defa daha Yüce Meclise ve
rilmiştir. Bunu da şükranla kaydediyorum. Bu hazırlığın bu noktalara gelmesinde emeği geçmiş 
olan herkese Türk Milleti şükran borçludur. Türk Silâhlı Kuvvetleri, şu ana kadar aldığımız haber
ler gösteriyor ki, gerçekten bu ihtimale, karşılaşabileceğimiz ihtimale göre hazırlıklarını yapmışlar
dır. Kılıçlan keskin olsun ve hedeflere, tespit edilen saatlar ve dakikalar içinde vanlmayı Cenab-ı 
Hak müessir kılsın. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yetki kararının bugün verilmesi, Perşembe günü verilmesi konusu tartı
şıldı ve bazan partilerimiz içinde dahi sıkıntılar çektik. Hükümet, bu yetki kararının gecikmesinden 
dolayı müdahalenin gecikmeyeceği, askerî icaplar ve siyasî icaplar ne ise bir dakika bile gecikme
yeceği konusunda kararlı olduğunu bize ifade etmiş olduğu için ve 1967 yılında verilmiş olan yet-
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kinin kemaliyle devam ettiği hususunda parti farkı ayırmadan toplantılara katılan bütün siyasî ku
ruluşların ve Grupların temsilcileri, Hükümete "Huzur içinde millet menfaati ne gerektiriyorsa onu 
yapmakta kendinizi serbest hissediniz. Bunun teminatım partilerimiz ve gruplarımız adına veriyo
ruz" dediğimiz için müsterih idik. Yetki vardı, Karşı tarafa hazırlanma imkânını vermemek, uyan
dırmamak bakımından ve fiilî alanda atılacak bir adımı bir dakika bile geciktirmesi tehlikesi bulun
madığı inancı içinde, bu yolda hareket edilmiştir. Sayın Başbakan da bunu bugün lütfedip belirtti
ler. 

Değerli arkadaşlarım, meselelerin bugün konuşulması gerekli olmayan noktalarına girmeme
ye itina ederek, yine de millî menfaatlerimiz, Hükümetin gerek askerî alanda girişilen harekâtın 
diplomatik sonuçlarım alması bakımından, gerek karşılaşabileceğimiz çeşitli ihtimaller bakımından 
milletçe, Meclis olarak, Hükümet olarak hazırlıklı olmamız bakımından dokunulmasını vazife say
dığım birkaç noktaya temas etmek istiyorum : 

Bugün sabahtan akşama kadar çeşitli haber ajanslarının birleşmiş Milletler çalışmalarıyla ilgi
li, Ortak Pazar içindeki çalışmalarla ilgili, müttefiklerimiz, NATO Konseyi içinde yapılan çalışma
larla ilgili olan haberlerini dinledikten sonra, bazı noktalan belirtmek istiyorum. 

Bu hadisede Yunan cuntası son derecede zayıf bir noktasında yakalanmıştır. Bir defa cunta 
idaresi olduğu için ve kendi bünyesi içinde Yunanistan son derece zayıf olduğu için, Ayrıca Yuna
nistan'da bu defa girişilen hareketin bir başka devletin, Yunan devletinin subayları yönetiminde gi
rişilmiş bir dış müdahale karakteri tamamiyle sırıtır halde bulunduğu için; böyle bir darbenin yapı
lacağı, kendisinin öldürüleceği Makarios tarafından, bizzat Makarios tarafından bir hafta önce ci
hana açıklanmış olduğu için Yunan cuntacıları ne derlerse desinler, "Efendim, bizim haberimiz 
yoktu, bunlar kendi kendilerine hareket etmişlerdir" diye feryat ededursunlar; basım ile, Hükümet
leriyle, yetkili kuruluşlarıyla bütün cihan bilmektedir ki, Kıbrıs'a uzanan el Yunanistan'dan uzatıl
mış bir el idi. Yankesicinin "Bu elin bu cebe girdiğinin farkında değilim. Benim haberim olmadan 
bu el bu cebe girmiş" demesinden farksız bir durumda Yunan cuntası bileğinden yakalanmıştır ve 
bütün cihanın gözü önünde yakalanmıştır. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi bakımından da gerçek
ten Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti fırsatı yakalamasını ve değerlendirmesini bil
miştir. 

Zürih ve Londra anlaşmaları temelde, üst yapı olarak ne derse desin, temelde bir esasa daya
nıyordu. "Enonis yok, taksim yok". 

Bu temel anlaşma üzerine bütün diğer inşa yapılmıştır. Anayasa hükümleri, çeşitli bölüşmeler, 
yetki dağılımları bu temel üzerine kurulmuş bir üst yapı mahiyetinde idi. Bugüne kadar üst yapıyı 
kemire kemire, penceresini kapışım söke söke bir noktaya getirmiş olan Yunan idaresi bu defa te
mel taşım sökmeye, binanın "Enosis yok," diyen temelini sökmeye ve Enosisi fiilen gerçekleştir
meye çalıştığı için de gerçekten bıçağın kemiğe dayandığı noktaya gelinmiş idi. 

Bulunacak diplomatik çözüm yolu, bulunacak yeni statü bakımından önem taşıdığı için arz et
meye mecburum. Kıbrıs gitgide artan bir önem taşımaktadır. Süveyş kanalının açılması önemini ar
tırmıştır. Petrolün kazandığı artmış önem, Ortadoğunun dünyanın en sıcak bölgesi haline gelişi 
Kıbrıs'ın önemini stratejik bakımdan kat kat artırmıştır ve burada büyük devletlerin politikası ba
kımından bir şeye sıhhatli teşhis koymak lâzımdır. Sovyet Rusya'nın (dış politika müzakeresinde 
de arz etmeye çalışmıştım, kısaca) Kıbrıs üzerinde dünkü emeli ve bugün de. yarında değişmeye
ceğini bilmemiz gereken ve ona göre davranmamız gereken emeli Makarios'vari bir yönetime av
det suretiyle Kıbrıs'ın NATO dışı, en azından tarafsız; fakat belki birgiin kendi nüfuzu altına düşe
bilecek bir ada olması yolundadır. Her türlü askerden arınmış bir duruma getirilmesi yolundadır. 
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Bugün Birleşmiş Milletlerde (belki bu saatlerde) görüşülmesi söz konusu olan bazı öneriler de bü
tün yabancı silâhlı kuvvetlerin adayı terketmesi yolunda, anlaşmalara göre bulunması mümkün 
olanlar dışında hepsinin terketmesi yolunda karar alma hazırlıklarına girdiği bir noktada bu husu
sa bilhassa Cumhuriyet Hükümetinin dikkatini çekmeyi vazife sayıyorum. 

"Askerden arınmış, bağımsız Kıbrıs" formülünün altında, aslında Türkiye'nin menfaatleri ba
kımından belki de en iyi formülün yatmadığını ve bizim sayı bakımından azınlıkta olan cematımı-
zın güvenliği açısından bunun yeterli güvence getirmeyeceğini bilmeliyiz. 

Bugün Hükümetin yeni bir statüden bahsetmesini bu bakımdan sevinçle karşıladım, yeni bir 
durum doğmuştur ve bunu eskiye avdet şeklinde değil; fakat mutlaka yeni bir statü şeklinde düşün
menin tedbirleri bugünden itibaren alınmak lâzımgeldiği için arz ediyorum. Savaş devam ederken 
barışın hazırlıktan, temelleri atılmaktadır ve yanlış adım atılmamasının son derece de büyük öne
mi vardır, bu noktada. 

Kıbrıs batırılması mümkün olmayan dev bir uçak gemisi halinde NATO'nun da önem verdi
ği, NATO karşısındaki kuvvetlerinin de önem verdiği bir büyük stratejik üs halindedir. Süveyş'den 
Basra Körfezine, Çanakkale'ye kadar İngilizlerin üslediği uçaklarla birtakım vurma imkânları, 
kontrol imkânları bulunduğu bugünlerde uzun uzun dış basında tartışılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Makarios'un dönmesi Nikos Sampson'un psikopat bir cani olduğu ifa
de edilmiş Nikos Sampson'un işbaşında kalmasına nazaran Türkiye Cumhuriyetinin ve cemaümı-
zın menfaatlan bakımından hiçbir şey getirmeyeceğini ve Birleşmiş Milletlerde veya başka çevre
lerde Makarios'un avdeti yolunda yapılacak olan çalışmaların mümkün olduğu kadar tarafımızdan 
önlenmesi ve engellenmesi gerektiği kanısındayım. 

Makarios, Türkiye Cumhuriyeti için daima çok çetin bir rakip olmuştur. Çok çetin bir hasım 
olmuştur. Nikos Sampson'un bileğinden yakalanmış bir cuntanın uzantısından ibaret Nikos Samp
son'un, Batının mazisi sebebiyle tutamadığı, İngilizlerin İngiliz subaylarım vurduğu için vaktiyle 
idama mahkûm ettiği ve hüviyetiyle Batıda teşhir edilmekte olan katil hüviyeti bilinmekte olan Ni
kos Sampson'un ötesinde, Batıda hem ruhani reisliği, hem de siyasî tutumu itibariyle köprü başla
rı ve dostluklar kurmuştu; üçüncü dünya devletlerinin Nehru ile Tito ile birlikte, Nasır'la birlikte 
liderlerinden biri hüviyetine bir ara bürünmüş ve 70 küsur bloksuz ülke üzerinde büyük müesseri-
yet sağlamış, Türkiye'nin haklı davalarında Birleşmiş Milletler'de bu kütleleri karşımıza dikmeye 
muvaffak olmuştu. Sovyet Rusya ile ve sosyalist blokla son derece yakın ve sıcak ilişkiler kurarak 
içerde Akel'e, dışarda Sovyet Rusya'ya dayanmasını bilerek bu denge ustası, bu inatçı müzakere
ci, bu usta Bizans entirikacısı son derece de mahir bir politika ile en haklı davalarımızda bizim kar
şımıza dikilmesini bilmiş idi. 

Bu itibarla Makarios'tan kurtulmuş olmak bugün hareketimizin başarısı dünyaca kabul edil
mesi, benimsenmesi bakımından aslında Yunanlı'ların hiç te istemeden hediye ettikleri bir unsur 
olmuştur. 

Makarios işbaşında kaldığı müddetçe bizim idealimiz olan çözüm yoluna, Türk cemaatının 
tam güvenliğini sağlayacak ve ENOSİS'e, tam ENOSİS'e ebediyen yolu kapayacak olan bir çözüm 
yolunu bulmanın son derece güç olacağı daha evvel denenmişti. 

Bugünlerde dış basında Makarios, Türkiye ve Yunanistan'ın her ikisinin menfaatına en uygun 
olacak çözüm yollarını, NATO çerçevesi içinde bugüne kadar belki bulunması mümkün olacak çö
züm yollarını önlemeye, sosyalist bloka dayanarak muvaffak olmuş, Sovyet Rusya dengesini gayet 
iyi kullanarak muvaffak olmuş bir insan idi; sözleri yazılmıştır ve Makarios'un öldürüldüğü habe-
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ri çıktığı zaman Lemonde'nin başyazısında, bugüne kadar gerçekleşmesi mümkün olmayan taksi
min, başlangıcı olabilir Makarios'un ayrılması hükmünü Avrupa'nın en ciddî bir gazetesi başyazı
sında ölüm haberini aldığı gün yazabilmiştir. Aym şekilde Yunan Cuntasının düşmanı olan bazı 
Yunanlıların neşrettikleri bir bültenden aktarılan ifadelerde, "Adanın Yunanistan'a ilhakı veya 
Adanın Türkiye ile Yunanistan arasında taksimi yolundaki her ikisi de NATO'nun işine yarayacak 
olan formüllerin karşısında başlıca engel Makarios'tu, Makarios'un ayrılmasıyla taksimin de yolu 
açılmıştır" denmektedir. 

Bizzat Makarios'un Baf tan kendi sesiyle Kıbrıslıları cuntaya karşı, Sampson'a karşı ve onun 
Atina'daki suç ortaklarına karşı tahrik ederken söylediği sözü Yüce Meclisin ve Hükümetin dikka
tine arz etmeyi vazife sayıyorum. "Benim ayrılmamla taksimin yolu açılacaktır. Taksime götürmek 
isteyenlerin oyunudur yapılan iş "diye taksim yolunun açılabileceğini kendi ayrılmasıyla bizzat 
Makarios'un görmesi ve ilk dakikalarda ima etmesi üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir 
konudur. 

Değerli arkadaşlarım, eski statü yıkılmıştır. Eski statü denenmiştir. Makarios'un avdeti eski 
statüye avdettir. Hiçbir şekilde bizim için bundan evvelki statülere benzer bir statünün millî men
faatlerimizi, hayatî millî menfaatlerimizi yeteri kadar güvenceye alması mümkün değildir. Bu bat
ması mümkün olmayan uçak gemisinde Türkiye Cumhuriyetine bir yer lâzımdır ve Türk cemaatı
na emin bir yer lâzımdır. Türk cemaatının orada limanı bile, uçak alam ile Türkiye'nin daima ge
lebileceği, gidebileceği Türk egemenliği altında şu veya bu şekilde Türk egemenliği altında bir yer
de bulunması lâzımdır. Daha evvel ifade ettim. Cumhuriyet Hükümetinden hele bu noktada, hele 
bu noktada böyle bir şeyi telâfuz etmesini beklemiyorum. Bu buhran çıkmadan evvel de bekleme
diğimi söylemiştim. Taktik başka şeydir, millî hedef başka şeydir. Yunanlı ENOSİS'i istemiyorum 
diye Zürih, Londra'nın altına imza atmıştır; ama yüz senelik millî hedefinden ve stratejisinden bir 
gün inhiraf etmemiştir. Taktik değiştirmiştir, icap ettiği zaman bağımsızlık bayrağım aşmıştır, bi
zim müdahalemize karşı... "Bağımsız bir devlete müdahale ediyorlar, içişlerime karışıyorlar" de
miştir. Bağımsızlık, toprak bütünlüğü fikrini bize karşı dikmeyi bilmiştir; ama aklından bunun tam 
zıddı olan millî hedefini çıkarmamıştır. Biz de bugün taktik icabı, Kıbrıs'ın bağımsızlığına uzanan 
eller kırılmalıdır, diyebiliriz, Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünden bahsedebiliriz. Bundan evvelki reji
min demokratik olduğu, seçimle geldiği, yerine gelen rejimin hakikaten her manâda gayrimeşru ol
duğu noktasından yararlanabiliriz. Bütün bunlar bir yana rica ediyorum, millî hedefimiz olan, Yu-
nanlı'nm millî hedeften vazgeçmediği gibi bizim de millî hedefimiz olan taksimden vazgeçmeme
miz hayatî önem taşıdığım bir defa daha arz etmek isterim. (Alkışlar) 

Bunun zemini bulunmuştur, Yunanistan gafil yakalanmıştır en zayıf noktasındadır, en kuvvet
li noktamızdayız. Daima taksim fikrinin karşısına çıkan, Ada'mn NATO'laşmasım değil, Ada'nın 
bir gün Küba'laşması ümidini taşıdıkları için Kıbrıs'ın bağımsızlığı konusunda en hassas olan 1963 
ve 1964'te karşımıza en büyük tehditlerle, Makarios'un kolaylıkla dikebildiği devletler, bugün re
jimleri itibariyle Akel'i takip eden tevkifat yapan Yunanistan içinde ve Kıbrıs'ta bir faşist idare ku
ran rejime asla sahip çıkamayacakları için, Türkiye tezini yürütmek bakımından, millî davasını yü
rütmek bakımından en haklı ve en güçlü olduğu tarihî dönemeçtedir. Bu dönemeci değerlendirelim 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, siyasîler olarak, iktidarda, muhalefette siyasîler olarak şu 
anda şehit düşmekte olan Silâhlı Kuvvetlerimizin kanlan ile elde ettiklerini mürekkeple elde etme
yi bilecek hazırlığın içinde bugünden olalım. Millî hedefimizden sapmayalım ve şaşmayalım. 
("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunun adı değerli arkadaşlarım taksim konmayabilir, umurumda değil; İngiliz taksim deme
miştir; ama anlaşmalara bakınız İngiliz üsleri demez, "Egemen İngiliz üsleri" der. Egemen Türk 
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bölgesi densin razıyım efendim. Muhtar Türk bölgesi densin. Muhtar Rum bölgesi densin, ne denir
se densin, bunun adı muhtar konsun, egemen konsun, adı bambaşka bir şey konsun; ama gerçekte 
Türk egemenliğinin ve Türk gücünün kendini hissettirebildiği bir coğrafî bölgeye sahip olmanın mil
lî hedefimiz olduğu noktasından asla şaşmamak gerektiğini bu vesile ile arz etmekten, hele bunun 
Yüce Mecliste anlayışla karşılandığım görmekten, tasviple karşılandığım görmekten bahtiyarım. 

Cumhuriyet Hükümetinin kafasında da yeni bir statü, yepyeni bir durum doğmuştur, yepyeni 
imkânlar doğmuştur, bunun gerektirdiği yeni statü sözünü özel toplantılarımızda ve burada ifade 
ettikleri zaman hissediyorum ki, Cumhuriyet Hükümetinin kafasında da bu istikamette ciddî hazır
lıklar vardır, bundan duyduğum bahtiyarlık hudutsuzdur. (Alkışlar) 

Genel stratejik hedefte hata yapmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktada daha, Ada'mn tamamiyle Yunanistan'da olması veya NA-
TO'laşmak şartıyla birgün Sovyet Rusya'nın eline düşmesi tehlikesi kalkmak şartıyla bir başka for
müle bağlanması NATO'daki müttefiklerimizin umurunda değildir. Eğer Türkiye izin verse idi 
ENOSİS'e Amerika koşa koşa giderdi. Onun derdi Makarios gitsin olmuştur. Makarios'un gidişin
den mutlaka haberdârdır, mutlaka tasvipkârdır. Buna hiç şüphe yok, bilgiler bu istikamettedir. Sov
yet Rusya ile oynayan Makarios gitsin; bunun yerine Ada'mn bir NATO üssüne, bir uçak gemisi
nin NATO üssüne dönüşmesini sağlayacak bir formül gelsin, isterse katil Samson olsun. 

Bütün mesele şuradadır; bu müttefiklerimize NATO Konseyinde şu gerçeği anlatmalıyız ki, Sa
yın Başbakanın burada ifade ettiği gibi; Ada'mn komünizme karşı bir kale olması, Ada'mn hür dün
yanın kalesi olması için Türkiye'nin bir bölgeye kuvvetlice sahip olması ve orada Türk askeri mev
cudiyetinin de daha güçlü olarak bulunması, sadece artmış bir teminattır, daha büyük bir teminattır. 
Bu konuda Yunanlı'ya güvenebileceklerinden çok bize güvenebilirler. Yüzde 40'ı Akel'e rey veren, 
Komünist Partisine rey veren Rumlara nazaran güvenecekleri, en kötü şartlar altında bayrağımızı dal
galandırmış olan kahraman Kıbrıslı kardeşlerimizdir ve Türkiye'dir, Türk milletidir. 

Bu gerçeği müttefiklerimizin anlaması lâzımdır, anlamazlarsa evvelce yaptıkları hatalara ko
caman bir büyük hatayı daha eklemiş olabilirler. 

Bu arada Sovyet Rusya'yı tahrik etmemek bakımından bağımsızlık tezini savunuyorlarsa şu 
anda bizim; "Evet, Kıbns'ın bağımsızlığına uzanan bir eli kırmak için mücadele ettik" dememizde 
taktik olarak hiçbir sakınca yoktur ve Cumhuriyet Hükümeti sırasında bağımsızlığa uzanan bir ya
bancı eli kırmak için bir mücadeleyi yaptığım söylerken; bir başka yerde NATO çerçevesi ve kad
rosu içinde davanın bizim lehimize halledilmesinden en çok memnunluk duyacağı muhakkak olan 
çerçeve içinde, Yunanlılara azamî derecede tazyik ederek bir çözüme ulaşmayı denemelidir, kana
atindeyim. 

Sayın Başbakan isabetle bir bir tahlil yaptı bir noktada. "Bugün Yunanistan o kadar zayıftır 
ki ve o kadar yalnızdır ki Avrupa Konseyindenkovulmuş, Ortak Pazarda suçlanan, bizzat bir sa
vunma ittifakı olan NATO Konseyinin içinde NATO için bir yük olduğu tartışılır hale gelmiş bu
lunan Yunanistan, bugün Amerika Birleşik Devletleri desteği olmadan kendisini yapayalnız hisse
decektir, ayakta duramaz halde hissedecektir" buyurdular. 

Yunanistan üzerinde bizim menfaatlanmıza uygun bir tazyiki yapmanın yolu da Sayın Başba
kanın bu sözlerinden çıkıyor. Madem ki Yunanistan'a bizim işimize gelecek bir formülü kabul et
tirme ve Yunanistan üzerinde en büyük tazyiki, en etkili şekilde yapma, desteklemediği takdirde 
düşeceği için en etkili tazyiki yapma durumunda olan devlet, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ha-
talan bir yana, hatalanm söyleriz, Enosis denemesine dahi girişmiş olduğu gerçeği bir yana ona 
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Enosis değil; olacaksa çifte Enosis, olacaksa mutlaka Türkiye egemenliğine girmiş bir bölümle bir
likte Enosis fikrini kabul ettirmesi yolunda gerekli tazyiki biz yapmalıyız. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mevcudiyeti bu çözüm yoluna gitmenin kapışım açabilir ümidi ile 
arz ediyorum ve bugünden itibaren bu yolda askerî faaliyete paralel faaliyetlerin yürütülmesinde 
yarar görüyorum. 

Bizim için en kötü minderin Birleşmiş Milletler minderi olduğunu bilmeliyiz. Bugünden En
donezya gibi bir Müslüman Memleketin, bize dost olduğunu bildiğimiz bazı memleketlerin imza
larını taşıyan önerilerle; her türlü dış müdahalenin durdurulması, -her türlü Türk ve Yunan- ve 
askerî kuvvetlerin Yunanlı veya Türk dışarı çekilmesi, çıkarılması gibi kararlar sunuluyor. 

Bu çeşit kararlar kolaylıkla Birleşmiş Milletlerden geçer. Birleşmiş Milletler Makarios'un ve 
onun görüşünün ve onun tezinin daima bizim millî menfaatımıza ters düşen bir şekilde kabul ede
bileceği bir minderdir. Biz o minderde mevzuu oyalamak, o minderin içinde çözüm yolu bulama
yacağımızı bilmek ve o minderin dışında millî menfaatlanmızın birleşebileceği minderde bir çö
züm yolunu aramak zorunda olduğumuz inancı ile bu hususları arz etmeyi bir vazife saydım. 

Değerli arkadaşlarım sözlerimi bitiriyorum. Bu arada Ada'nın çıkarma ve indirme bölgeleri dı
şındaki Türkler'in durumu bakımından, Batı Trakya Türkleri'nin durumu bakımından çok dikkatli 
bir izleme içinde bulunmamız, İstanbul'da asayişe çok dikkat etmemiz gerektiğini birer kelime ile, 
birer cümle parçası ile arz edeyim. 

Medenî insanlığın önünde İstanbul'da bir hadise çıkarmamaya mecburuz. Bulanık suda balık 
avlamak isteyenlerin böyle zamanlarda İstanbul'da hadise yaratma teşebbüsleri olabilir ve bu bi
zim haklı davamızı, Başbakanın tabiri ile; "Altın fırsat gelmiş olan bir noktada, altın davamızı" son 
derece tehlikeli bir noktaya götürebilir. İstanbul'da asayiş, Batı Trakya'da olup bitenlere dikkat. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Meclis Başkanından; Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hükümetin 
gerekli görür ise; gerekli gördüğü noktada ve gerekli gördüğü ölçüde, mümkün gördüğü ölçüde giz
li celsede veya açık celsede izahat vermesini mümkün kılmak üzere bir sakınca görmezlerse Türki
ye Büyük Millet Meclisi birleşimini uzak bir güne değil, fakat yarına talik etmesini rica edeceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmalıdır. Dava milletin davasıdır ve Cumhuriyet 
Hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisinden yalnız kuvvet bulur, kuvvet alır, gerekli gördüğü 
sınırlar içinde bilgi verir. Buna lüzumlu görmez ise hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi o 
gün toplantıda hiçbir şey konuşulmamasını büyük bir anlayışla ve saygı ile karşılar, fakat her halde 
çok uzak bir tarihe bırakılmamasında yarar olacağı için, yarma talik edilmesini rica ediyorum. 

Cumhuriyet Hükümetinin istediği yetkiyi, daha evvel ellerinde bulunduğunu inançla bir gece 
yarısı ifade ettiğimiz yetkiyi bugün istenen genişletilmiş şekli ile vermeye Cumhuriyetçi Güven 
Partisi kararlıdır. Bu yetkiyi güvenle vereceğiz, inançla vereceğiz. (Alkışlar) 

Bu yetkinin Türk milleti lehine, kullanılmaya başlanmış olan bu yetkinin bundan sonra da en isa
betli şekilde kullanılması dilekleri ile sıkıyönetim yolunda getirecekleri karara da tekrar söz almamak 
için arz edeyim, Grubumuzun "Evet" demeye kararlı olduğunu bildirerek sözlerimi bitiriyorum. 

Şu anda Kıbrıs'ta Türk'ün davası için şehit düşmüş olan memleket evlâtlarına Cenab-ı Hak'dan 
rahmet dileyerek ve bir defa daha Türkiye Büyük Millet Meclisinin her üyesinin bütün gönlü ile 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yanında olduğumuzu, başarılarına duacı olduğumuzu tekrarlayarak huzu
runuzdan ayrılıyorum, saygılar sunarım, Cumhuriyet Hükümetine başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN -Teşekkür ederim Sayın Feyzioğlu. 

Millî Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Hasan Aksay, buyurun efendim. (Alkışlar) 
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MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (İstanbul Milletvekili) - Sayın Başkan, muhterem 
Senatörler, muhterem Milletvekilleri; 

Şu anda kahraman ordumuz tarihî bir harekâtı ve büyük bir vazifeyi Allah'a şükür başarı ile 
yürütmektedir. Yapılması lâzım gelen her teşebbüs, elden gelen bütün gayret ve süratle yapılmış, 
fakat Yunan'ın söz anlamaz mütecavizliği sebebiyle fiilî müdahale dışındaki bütün imkânlar kul
lanılamaz hale gelmiştir. 

Yunan'ın fiilî durumlar meydana getirerek anlaşmaları hiçe sayması, Kıbrıs'taki insan hak ve 
hürriyetlerini çiğnemesi ve netice olarak dünya sulhunu tehlikeye düşürecek davranışlanndaki ıs
rarı neticesinde millî ve hayatî menfaatlanmızı korumak, anlaşmaların tatbikini sağlamak, Kıb
rıs'taki gerek Türk, gerekse Rum toplumlarının haklarım teminat altına almak ve netice olarak sul
hu muhafaza etmek için tek yol kalıyordu. O da garantör devlet olarak ahitlerimizden doğan hak 
ve vecibelerin yerine getirilmesi idi. 

Yıllardan beri süregelen ve görülen bu durumu tam olarak değerlendiren Yüce Meclisimiz tüm 
Türk milleti adına bu karar yetkisini ve vazifesini Hükümete vermişti. Şimdi tam yerinde ve zama
nında Hükümetimiz en isabetli karan vermiş bulunmaktadır. 

Millî Selâmet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak bu tarihi kararından dolayı 
Hükümetimizi bütün gönlümüzle tebrik ediyoruz. Allah'tan kahraman ordumuza ve büyük milleti
mize zaferler niyaz ediyoruz. 

Ayrıca, bu karara varıncaya kadar Hükümetimizin gösterdiği büyük gayretleri, ileri derecede 
uyanık ve itinalı tutumunu müşahade etmiş olmaktan duyduğumuz memnuniyeti de tespit etmek is
tiyoruz. Özellikle Kıbns davamızda bugüne kadar ve bugün, bütün milletimiz iktidar ve muhalefet 
kanatlanyla bütün Meclisimiz ve her hükümetimiz daima tam bir vahdet, azamî bir dikkat ve itina 
içinde olmuştur. Bu noktanın da şükranı ifade edilmeden geçilemez. 

Yunan şımanklığı ile son yıllarda bir kan ve barut fıçısı haline getirilen Kıbns, bin yıldan be
ri bir İslam diyandır. Asırlarca vatandaşımızın bir parçası ve Adana vilâyetimize bağlı üç tuğlu bir 
vezirlik olarak huzur ve sükûn adası halinde yaşamıştır. Kısaca ifade etmek icap ederse; Kıbns üze
rinde tarihî haklarımız vardır, Kıbns üzerinde ahdî haklanınız vardır, sabit bir uçak gemisine ben
zetilen Kıbns üzerinde millî güvenliğimiz noktasından haklanınız vardır. Kıbrıs'taki insan hakla-
nnı korumak bakımından, dünya sulhunu korumak bakımından haklarımız ve vecibelerimiz vardır. 
Bütün bu haklar vazgeçilmez haklardır, feragati gayri mümkün haklardır. 

Onun için, Hükümetimiz millî ve tarihi bir vazifenin karannı büyük bir isabetle, tam, yerinde 
ve zamanında almıştır. Kahraman ordumuz bu tarihî karan büyük bir basan ile tatbik etmektedir. 
Kıbns çıkarmamızın bütün milletimize, Kıbns'ımıza ve bütün insanlığa hayırlı olmasını tekrar Al
lah'tan niyaz ederim. 

Yardım Allah'tandır, fetih yakındır. Yüce Meclise Millî Selâmet Partisi Grubu olarak saygılar 
sunanm. (CHP, MGP, DP, MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aksay. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Haluk Olman. (Alkışlar) 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU ADINA HALÛK ÜLMAN (İstanbul Milletveki
li) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Uykusuz geçen gecelerin aydınlık, şafağında hepinizin Cumhuriyet Halk Partisi adına ve can
dan duygularla selamlanın. (CHP, MGP, MSP, DP sıralanndan alkışlar) 
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Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; yüce bilgileri olduğu üzere Cumhuriyet Hükümetimi
zin aldığı bir karar gereğince, Türk Silâhlı Kuvvetleri bu sabahtan itibaren Kıbrıs'a havadan ve de
nizden bir çıkarma hareketine girişmişlerdir. Öğünç ve kıvançla öğreniyoruz ki, bu hareket başla
dığı andan bu yana tam bir basan ile yürümektedir. Tanrı'dan, hareketin bir an önce en olumlu so
nuçlara ulaşmasını diliyor ve bize bu başarıyı armağan edeceğine yürekten inandığımız Silâhlı 
Kuvvetlerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, yer yüzünde dost, düşman hiç kimse Cumhuriyet Hükümetinin giriştiği bu 
hareketin anlamı üzerinde kuşkuya düşmemelidir. Şurası kesinlikle bilinmelidir ki, Cumhuriyet 
Hükümetinin Kıbrıs'a yaptığı müdahale haklı bir müdahaledir. Müdahaleye varan olaylar hepimiz
ce biliniyor. Yunanistan, adadaki subayları aracılığıyla gerçekleştirdiği ve Enosis'e yöneldiği hiç 
kuşku götürmeyen bir darbe ile, Kıbrıs'ın bağımsızlığım, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehli
keye düşürmüştür. 

Makarios yönetiminin devrilmesinin ada Rumları arasında öyle Atina tarafından söylendiği gi
bi bir iç çekişme değil, doğrudan doğruya Yunanistan tarafından hazırlanıp, adadaki Yunan subay
ları tarafından gerçekleştirilmiş bir darbe olduğunu artık bütün dünya kamuoyu bilmektedir. Tür
kiye, şimdi adaya asker göndermekle 1960 anlaşmaları gereğince sahip olduğu meşru müdahale 
hakkım kullanmaktadır. Amaç; Kıbrıs'ta Yunanistan'ın tehlikeye düşürdüğü bağımsızlığı, güven
liği ve toprak bütünlüğünü bu korkunç tehditten kurtarmak ve ada Türkleri ve Rumları arasında ye
ni bir barış ve kardeşlik düzeni kurmaktır. 

Cumhuriyet Hükümeti bu müdahaleye girişmeden önce büyük bir sabırla düşünülebilecek bü
tün barışçı yollan denemiştir. Kendisi gibi garantör devlet olan İngiltere ile en yüksek düzeyde da
nışma toplantılan yapılmış, ortak bir davramş üzerinde birleşmek olanakları araştıninuştır. O da 
yetmemiş, NATO içendeki müttefiklerimiz olan Amerika Birleşik Devletlerinin ara bulma çabala-
nndan da memnunlukla yararlanılmıştır. Ancak, bu denemelerin hiç biri olumlu bir sonuç verme
yince yani, müdahaleden başka çare kalmadığı anlaşınca, ancak ve ancak o zaman bu yola başvu
rulmuştur. 

Değerli senatörler, değerli milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyetinin Kıbns'a yaptığı müdahale, 
yalnız haklı bir müdahale değildir, aynı zamanda banşçı bir müdahaledir. Bir kez amacı banşçıdır, 
bu amaç biraz önce de belirttiğim gibi, adada yeniden bağımsızlığın, güvenliğin, toprak bütünlüğü
nün ve bansın kurulmasıdır. 

İkincisi; bu müdahale adadaki iki topluluğun arasındaki bansın yeniden kurulması kadar, Rum 
toplumunun kendi içindeki bansın da yemden kurulmasını sağlayacaktır. Bilindiği gibi, Yunan su-
baylanmn yaptığı darbe, adadaki Rum toplumunun bir bölümünün cunta yanlılannca tutuklanma
sına, işkence görmesine, hatta öldürülmesine kadar gitmiştir. Türk müdahalesi, cuntacılann bu hun
harca davramşına da son verecektir. Bu sabah adaya ayak basan askerlerimize bir Kıbnslı Rumun 
"Nerede kaldınız" diye sorması, bu bakımdan çok öğreticidir. 

Üçüncüsü; bu müdahale belki Yunanistan'da bile iç bansın kurulmasına yardımcı olacaktır. 
Eğer bu müdahalenin sonucunda cunta yönetimi kendi yetersizliğini ve gereksizliğini anlarda, Yu
nanistan'da demokrasiye dönüş yolunu seçerse, komşumuz Yunan ulusu için bundan daha büyük 
bir kazanç ve rahatlık düşünülebilir mi? 

Nihayet bu müdahale, bölge banşı için de çok yararlı sonuçlar doğuracaktır. NATO'nun gü-
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ney doğu kanadında hep alan bir Yunanistantan ve Batı dayamşması uğruna hep vermek zorunda 
bırakılan bir Türkiye ile devamlı bir barış sağlamak olanağı yoktur. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdaha
lesi biraz da bu haksızlığa karşı soylu bir direniş sayılmalıdır. Yürekten inanıyoruz ki, Cumhuriyet 
Hükümeti müdahale kararım almakla, Türkiye'nin artık kendi kaderini kendi eline almak, bölge
sindeki dengeyi kendi ulusal çıkarları yönünde yeniden kurmak yolundaki azmini dile getirmiştir. 
Dost, düşman herkes bilmelidir ki, bu dünyada bir Türkiye'de vardır ve bu Türkiye sadık bir dost, 
güvenilir bir müttefik, fakat kişilikli bir Devlettir. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; bu müdahale Türk dış politi
kasında yeni bir dönem, yeni ufuklar açmaktadır. Bundan böyle dünyada kendisine daha güvenen, 
olanaklarına ve gücüne daha inançlı bir Türkiye göreceğiz. Büyük devletler ve dostlarımız da gö
receklerdir ki, kendine inanan, güvenen ve bağımsız karar almak gücüne ve yeteneğine sahip olan 
bir Türkiye'de dünya barışına daha büyük bir katkıda bulunacaktır. 

Değerli senatörler ve değerli milletvekilleri; Kıbrıs, tek bir partinin, tek bir hükümetin değil, 
bütün milletin, böyle olunca bütün parlamentonun ve partilerimizin ortak davasıdır. Muhalifi, mu-
afıkı bunalımın çıktığı günden bu yana örnek bir dayanışma göstermişlerdir ve bundan sonra da 
göstermeye devam edeceklerdir. Bu bakımdan ben, Hükümetin istediği yetkilere ve 14 ilde sıkıyö
netim ilanına dair Bakanlar Kurulu kararına olumlu oy vereceğimizi söylerken, yalnız kendi gru
bumun değil, bütün partilerimizin duygularına tercüman olduğuma yürekten inanıyorum. Bu inanç
la Yüce Parlamentoya en derin saygılar sunar; Tann'dan, Kıbrıs'ta çarpışmakta olan Silâhlı Kuv
vetlerimize ve Kıbrıslı mücahitlere sağlıklar ve engin basanlar dilerim. (CHP ve MSP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ülman. 

Efendim, gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarıma sırasıyla söz veriyorum. 

Sayın Mustafa Güneş. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep Milletvekili) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve sayın 
. senatörler; 

Tümünüzün bildiği gibi, Büyük Millet Meclisimiz yaz tatiline girmiş bulunmakta iken 15 
Temmuz 1974 günü Kıbrıs'ta bulunan Yunan cuntasına ait subaylar, bağımsız Kıbrıs Cumhuriye
tinin iç işlerine müdahale ederek silâh yolu ile kanlı bir darbe yapıp, Makarios yönetimine son ver
mişlerdir. 

Ayrıca, EOKA örgütünün amacına uygun düşen ve ENOSİS düşüncesini amaçlayan "Helen 
Cumhuriyeti" adı ile yeni bir cumhuriyet kurduklarını ilân etmişlerdir. 

Yunan Cuntasının insanlıkdışı bu davranışı, Kıbrıs Anayasasını ihlâl etmek ve garantör dev
letlerden biri olarak ahdine bağlı kalmamış olmanın açıkça belirtisi olmuştur. 

Yunan Cuntası her ne kadar bu işten habersizmiş gibi görünme pozisyonuna girmek istemişse 
de, bu kurnazca bir taktiktir. Yunanistan'ın Kıbrıs'a müdahale olayı, dünya kamuoyunun da belirt
tiği gibi, aylardan beri Yunan Cuntası tarafından tezgâhlanan bir oyundur. Yunanistan bu oyunu ile 
Kıbrıs Anayasasını, Zürih, Londra ve Garanti Anlaşmalarını fiilen ihlâl etmiştir. Hatta bazı yerler
de Kıbrıs bayrağım indirerek, yerine Yunan bayrağını çekmiş olmakla, kendilerine göre ENOSİS'i, 
yani Adanın Yunanistan'a ilhakını sağlamış bulunmaktadırlar. 
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Sayın milletvekilleri, Yunan Cuntası ve dünya kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki; Yunanis
tan'ın, Kıbns Cumhuriyetinin iç işlerine karışıp; demokratik, diplomatik ve hukuksal olmayan si
lâh zoru ile insan kam dökerek zorla bir idareyi devirmesi; devletler yasasına, diplomatik siyasî 
oluşumlara tamamen aykırı bir eylem sayılır. 

Türk milleti ve Devleti olarak böylesi hukukdışı bir eyleme karşı koymamız yine devletler hu
kukuna ve 1959'da imzalanmış olan Zürih ve Londra ile Garanti Anlaşmalarına uygun düşmekte
dir. Zira Garanti Anlaşmalarının 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde belirtilen hukukî girişimler Hükü
metimizce yerine getirilmiş; fakat olumlu bir sonuç alınamamıştı. 

Sayın milletvekilleri, birliğimizin bekasım, toprak bütünlüğümüzün korunmasını sağlamak ve 
Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın tüm haklarım korumak amacıyla 1959'da imzalanan Zürih ve Lond
ra Anlaşmalarının temel ilkelerine, garantör devlet olarak Garanti Anlaşmasının 4 üncü maddesi 
esaslarına bağlı kalmak, bu konuda gereğim yerine getirmek zorunluğu, Hükümetimizin gerekli te
masından sonra doğmuştur. Bu gereklerin, yani müdahale edebilmenin uygulanmasında gerek ikti
dar ve gerekse muhalefet milletvekilleri olarak müşterek bir karara varmayı, tüm milletimizin de 
bu konuyu gereksinmesi nedeniyle, benimsemiş durumdayız. Kararımızın bu yönde olacağına şüp
hem yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Yunan Cuntasına karşı böylesi bir müdahale kararına varisliğimizin ge
rekçesi ve gereklenmeşinin nedeni şundan doğmaktadır : Kıbns Cumhuriyeti, 1959 yılında Türki
ye, Yunanistan, İngiltere ve Kıbns'm iki millî cemaatı olan Türkler ve Rumlar arasında imzalanan 
Zürih, Londra Anlaşmalarına göre kurulmuş bir devlettir. 

12 maddeden oluşan Londra Anlaşması özellikle İngiltere'nin, Ada'nın bağımsızlığını ilân et
mesinden sonraki haklarını belirlemektedir. Anlaşmanın 8 inci maddesi ise, herhangi bir anlaşmaz
lık halinde sorunun, Kıbns Cumhuriyeti -Yunanistan ve Türkiye üçlü karargâhı ile İngiltere Birle
şik Krallığı Silâhlı Kuvvetleri makamlan arasında görüşülerek çözümlenmesini öngörmektedir. 
Müzakerelerle anlaşmaya vanlamayan hallerde ise, tarafların göndereceği birer temsilci ile, ulus
lararası adalet divanlannca atanmış bir başkandan oluşan bir mahkemenin, durumu görüşmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada Kıbns'taki anlaşmazlıklarla ilgili ve Kıbns Anayasasının gere
ğine uyularak, korunması yönünde, bir de Garanti Anlaşması yürürlüktedir. 5 maddelik Garanti 
Anlaşmasının 1 inci maddesinde; "Kıbns Cumhuriyeti, herhangi bir devlet ile birleşmeyi Ada'nın 
taksimini teşvik edecek bir hareketi yasak eder." demektedir. 

Yine Garanti Anlaşmasının 4 üncü maddesi ise, taraflann müdahale hakkı ile ilgili olup şu 
esaslan koymaktadır: "Bu Anlaşmanın hükümleri ihlâl edildiği zaman 3 garantör devlet olarak Yu
nanistan, Türkiye ve İngiltere Birleşik Krallığı hükümlere uymayı sağlamak ve gerekli diplomatik 
temaslan yaparak alınması gereken siyasî tedbirler hakkında birbirleriyle istişare etmeyi taahhüt 
eder. 

Müştereken veya anlaşarak hareket mümkün olmadığı takdirde garanti veren 3 devletten her 
biri bu Anlaşma ile ihdas edilen durumu tekrar tahsis maksadıyla harekete geçmek hakkını muha
faza eder." demektedir. 

Garanti Anlaşmasının bu hükmü Hükümetimizce yerine getirilmiş, İngiltere ile gerekli diplo
matik temaslar yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başından beri Zürih, Londra ve Garanti Anlaşmalan uya^ 
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nnca Yunanistan'ın, bu anlaşmalar kapsamı dışında kalmak kaydıyla, Kıbrıs Cumhuriyetinin iç iş
lerine silâhla müdahalesi ve müdahale sonunda Kıbrıs yasaları uyarınca meşru olarak kurulmuş 
Kıbrıs Cumhuriyetini yıkıp, yine meşru yollarla seçilmiş olan Makarios yönetimini işbaşından 
uzaklaştırarak, onun yerine meşru olmayan, devletler hukukuna, Birleşmiş Milletler ilkelerine, Zü-
rih, Londra ve Garanti Anlaşmalarına tamamen ters düşen ENOSİS hayranlarını yönetime getirip, 
Kıbrıs Adasında "Helen Cumhuriyeti" adı ile yeni bir yönetim oluşturmaları iddiaları, Cunta Hü
kümetinin Ada'nın, bütün yönü ile, Yunanistan'a ilhakım sağlamaktan başka bir amaç taşımadığı 
kesinlikle bilinmelidir. 

Bu saldırgan olay doğrudan doğruya Kıbrıs'ta yaşamakta olan soydaşlarımızın ve Türk cema
atının garantileşmiş haklarına saldırganca bir müdahale sayılmaktadır. Dünya milletleri kamuoyu
nun genel siyasî görüşleri bu yönde gelişmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türk milleti olarak dünya kamuoyunda hakkımızı, itibarımızı ve ırkdaş
larımızın yasal haklarını korumak için gerekli demokratik, diplomatik ve hukuksal girişimlere Hü
kümetimizce yer verilmiş olmasına rağmen, bir sonuç alınamamıştır. Yunanistan yapılan diploma
tik temaslara itibar etmemiş, saldırganlığından vaz geçmemiştir. İşte bu nedenle Hükümetimiz, yü
rürlükte olan Zürih, Londra ve garanti anlaşmalarına göre, Türkiye Adadaki son gelişmeler karşı
sında müdahale hakkına sahip olduğundan gerekli görülen bu müdahale, Hükümetimizin çok ye
rinde olan bir karan ile şanlı ordumuzun tarafından bugün kahramanca yerine getirilmiştir. Şanlı 
ordumuzun Kıbrıs'a çıkarma yapmış olması Türk milleti tarafından olumlu karşılanmış, sevinç ya
ratılmıştır. Silâhlı Kuvvetlerimizi yürekten kutlar, Yüce Allahımızın kendilerine yardımcı olması
nı dilerim. 

Sayın üyeler, Kıbrıs Rum kesiminde Yunan cuntasının yönettiği bir hükümet kadrosunun oluş
turulduğu dünya kamuoyunca bilinmektedir. Her ne kadar bu müdahalenin sadece Kıbrıs Rum ida
resine müteveccih bir hareket olduğu Yunanlılarca bildirilmekte ise de, bilindiği gibi, Kıbrıs soru
nu milletlerarası bir sorundur. Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Kıbrıs'taki iki cemaatin, anlaşma
lara dayanan ahdî yükümlülükleri bulunan bir meseledir. Türkiye'nin, bu teşebbüsün her hangi bir 
şekilde bu ahdî statüyü ihlâl etmesine müsaade edemeyeceği elbetteki doğaldır. Kıbrıs Türk ve 
Rum cemaatleri, birbirlerine tahakküm etmeden bir arada yaşayan bağımsız Anayasal bir devlet 
olarak kalması teminatı altına alınmalıdır. Mevcut anlaşmalara göre böyle kalması zorunludur. Yu
nanlıların devletler hukuku prensiplerine, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Garanti Anlaşması hü
kümlerine uymayarak, ne İngiltere ve ne de Türkiye ile sorunu müzakere konusu bile etmeye lü
zum görmeden, sanki Ada'nın tek yönlü sahibiymiş gibi sorumsuzca silâhlı bir eyleme geçmiş ol
ması, Yüce Türk Milletinin yasal haklarına ve Garanti Anlaşmasına taban tabana ters düştüğünü tü
mümüz bilmekteyiz. 

Yunanistan'ın insanlık dışı müdahalesi, Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın bütün hukuksal 
haklarını yok edip, Adanın tümüyle Yunanistan'a ilhakını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Teşvik nereden gelirse gelsin, dünya devletleri hak ve hukukuna uyan, saygı duyan Türk Dev
leti olarak, bütün gücümüzü birleştirip Kıbns sorununu barışçı ve hukuksal yollarla çözümleyeme
diğimiz takdirde silâh gücüyle karşı koymak, müdahale ile hakkımızı kullanmak zorunluğu, bugün 
için bilinen ve yerine getirilen bir gerçek olmuştur. 

Türk ordusu Hükümetimizin kararına uyarak, Kıbns halkının güvenliğini sağlamak ve Anaya
sanın Ada'daki gereklerini yerine getirmek için, bugün erken saatlerden itibaren Ada'ya başanh bir 
çıkarma yapmıştır. Bu başarılı karara tüm milletvekilleri olarak, yüce Türk milletinin Parlamento
su olarak yürekten katılmayı kaçınılmaz millî bir görev saymaktayız. 
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Biz askerî harekâta karar veren Hükümetimizi yürekten kutlamaktayız. 

Sayın üyeler, Hükümetimizin hayırlı yoldaki almış olduğu Kıbrıs'a çıkarma kararını, yerinde 
ve zamanında başarılı bir atılım olduğunu kabul etmekteyiz. Bu hayırlı yolda daha başarılı atılım
lara ve kararlara varabilmesi için, Hükümetimizin talep ettiği bütün girişimlerde basan sağlayabil
mesi için, Meclisimizden istediği her türlü taleplere yetki tanımak yine yüce Meclisimizin bugün 
için kaçınılmaz bir görevi olduğu kanısındayım. 

Hükümetimizin taleplerine ve her türlü isteklerine yüce Meclisimizce yetki verileceği inancı 
içerisinde konuşmama son verir, Yüce Meclisimize ve şanlı ordumuza AUİah'tan basan dileği ile 
sizleri ve kahraman ordumuzu saygı ile selamlanm. (CHP VE MSP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

Sayın Batur, buyurun. 

MUHSİN BATUR (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin değerli üyeleri; 

Kıbns sorunu ile ilgili olarak, 1960 sonrası olaylannda değişik komuta ve karargâh görevle
rim esnasında, ilişki ve sorumluluklanm oldu. Kendi çapımdaki bu aşinalığıma ilâveten, eski bir 
asker olmam sıfatıyla, birçok sayın senatör ve milletvekilinden muhtelif suallere maruz kaldım. İş
te bu sebeplerle, kendi şahsî görüşlerimi huzurunuzda söylemeyi bir görev addettim. Bu önemli ko
nuda, kendi söz hakkım bana devrettiği için, Sayın Ezman'a teşekkürlerimi sunanm. Şimdi konu
ya giriyorum. 

Değerli arkadaşlar, önce şu noktayı kıymetlendirmede fayda görürüm. Türkiye ve Yunanis
tan'ın dünya siyasî ortamındaki yeri ve itiban nedir? Kişisel görüşümü şöyle özetleyebilirim. 

Yunanistan'da 1967 yılından beri bir dikta rejimi hüküm sürmektedir. Cuntalar daha da sert
leşme yolunda birbirlerinin yerini almaktadırlar. Hür ve demokratik dünyaca bu rejim kınanmakta, 
kendini bilir bir sesini duyurabilir Yunanlılar da, Yunanistan içinde ve dışında bu kınamaya katıl
maktadırlar. 

Türkiye'mize gelince, iç bünyesinde meydana gelen 1971 bunalımından kısa sürede kurtul
muş, 1973 seçimleriyle tam ve normal demokratik düzene dönebilmiş ve bir defa daha dünya ka
muoyunun takdirine mazhar olmuş bir ülkedir. Eğer iyi kullanmasını bilirsek (ki, Sayın Başbaka
nın izahlanndan burada memnuniyetle öğrendik ki, bu avantajımızı çok iyi kullandık), dünya siya
sî arenasında Yunanistan'a kıyasla büyük bir avantajımız vardır. 

Şimdi müdahaleye karar verdiğimize ve müdahale başladığına göre, ne gibi durum, ihtimal ve 
tehlikelerle karşılaşabiliriz, bunu kendi şahsî görüşlerime göre kısaca arz etmek istiyorum. 

Birinci ihtimal, kuvvetli bir karşı koymaya maruz kalmadan Kıbns'a çıkar, emniyetli bir köp
rübaşı tutanz. 

İkinci bir ihtimal, bu hareketi, kuvvetli bir karşı koymaya rağmen, kabul edilebilir bir zayiat
la başanr, yine istediğimiz köprübaşım tutanz. Şu anda cereyan etmekte olan olaylar, birinci ve 
ikinci ihtimallerin bir kanşımı şeklinde gözükmektedir. 

Üçüncü ihtimal, birinci veya ikinci ihtimaller çerçevesinde harekâtımız devam ederken, Yu
nanistan da Ada'nm diğer bir tarafına çıkarma yapabilir. Her iki taraf Ada'da ilerlerler, çatışarak 
veya çatışmayarak bir hat üzerinde durabilirler. Bu durum cereyan ederken biz Yunan kuvvetleri
nin Ada'ya çıkmasına müsaade edebiliriz veya saldınnz; o zaman Yunanistan'a karşı mütecaviz 
durumuna geçeriz. İhtimaller olarak söylüyorum. 
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Dördüncü ihtimal, yukarıdaki ihtimallerden birine göre harekât devam ederken, Yunanistan 
bize harp ilan ederek veya etmeyerek taarruz edebilir. 

Sayın arkadaşlar, bu bir savaştır. Savaşı kim yapar? Millî güce dayalı silâhlı kuvvetler yapar. 
O halde, kendi bilgilerime göre kısaca silâhlı kuvvetlerin mukayesesini yapmak isterim. 

Yunan silâhlı kuvvetleri, kara, deniz ve hava kuvvetleri bakımından bizden zayıftır. 1967 yı
lından itibaren Yunan silâhlı kuvvetleri yüksek ve orta kumanda kademesi defalarca tasviyeye uğ
ramış, Amerika'nın açık ve kuvvetlendirici askerî yardımı durmuş, ancak nispî idameye yetecek se
viyeye düşmüştür. Bir taraftan azalan dış yardım ve 7 yıldır silâhlı kuvvetlerin politika içinde ol
ması eğitim ve harbe hazırlık standardım düşürmüştür. 

Bize gelince; halen her üç kuvvetimiz üstünlüğe sahiptir. 1959-1965 yıllan arasında Kıbns'a 
anfibik bir harekât yapacak araç ve gereçten maalesef yoksunduk, çünkü böyle bir şeye karşı ha
zırlıklı değildik. Bu bir kabahat teşkil etmez. Bu sebeple müdahalelerimizi yalnız hava kuvvetleri
mizle yaptık. Hava kuvvetlerimizi Hükümet direktifi ile tahditli kullanmamıza rağmen başarılı so
nuçlar aldık, hepimiz hatırlanz. O günlerden bu yana eksiklerimizi büyük ölçüde giderdik. Bu alan
daki eğitimimizi tatbikatlarla, millî tatbikatlarla pekleştirdik. Politik ve askerî bütün ihtimalleri 
kapsayan planlara sahip olduk. Yani, yıllardan beri hazırlandık, hazırız, üstünüz ve kuvvetliyiz. 
Millî hasletlerimizi de bunlara katarsak Yunanistan'la başbaşa kaldığımız zaman basan kazanma
mamız için hiçbir sebep yoktur. (Alkışlar) 

İzahına çalıştığım ihtimâl ve durumlar vaki olurken başka dış müdahaleler veya baskılar ola
maz mı? Olabilir. Baskılar Birleşmiş Milletlerden, NATO'dan, Amerika'dan ve Rusya'dan gelebi
lir. Bu nevî baskılar fiilî durum yaratmadıkça politik yollarla zaman kazamlabilir her zaman. Fiilî 
müdahale ise yalnız Amerika ve Rusya'dan gelebilir. Amerika fiilî müdahalede bulunursa NATO 
ve Avrupa'mn ve hatta Yakındoğunun geleceği üzerinde vahim bir siyasî hatada bulunmuş olur. Bu 
sebeple bunu mantığım kabul edemiyor. Rusya'nın müdahalesi yalnızca Akdeniz'de mevcut do
nanması ile mümkün değildir. Çünkü bu donanma hava gücü ve desteğinden mahrumdur. Rusya 
bize mücadeleyi ancak genel bir saldırıya geçmek suretiyle yapabilir. Bu takdirde, hukuken haklı 
olduğumuz bir davada bağlı bulunduğumuz NATO ittifakının -ki Amerika da buna dahildir- tutu
mu aleyhimize mi teveccüh edecektir?.. Buna da ihtimâl veremiyorum. Kaldı ki, aynı müdahale ih
timalleri Yunanistan için de varittir. Bunlara ilâveten Yunanistan için Yugoslavya, Bulgaristan ve 
Arnavutluk müdahaleleri de varittir. 

Sayın Senatör ve milletvekilleri, bir fiili müdahale karanmn şüphesiz bazı tehlikeleri vardır. 
Fakat, gerek kişi, gerekse millet yaşantısı içinde bazı riskleri göze almadan istenilen neticeye ulaş
mak mümkün değildir. Banş masasına kuvvetli oturabilmek için fiilî durum yaratmanın revaçta ol
duğu bir çağı yaşamakta olduğumuzu örnekleriyle görmekteyiz. Müdahale öncesi, esnası ve hare
kâtın devamı esnasında dünyamn iki büyük gücü, yani Amerika ve Rusya'nın birlikte karşımıza 
çıkma ihtimalini ben dünyanın sekizinci harikası olarak vasıflandınnm. Rusya tek başına bize sal-
dınrsa Amerika ve NATO Türk ulusu önünde gerçek tutum ve davranışını ortaya koyacak, Ameri
ka bize saldınrsa, fiilî müdahalede bulunursa Türk kamuoyunda ufak da olsa uyuyan şüpheleri dik
kate dönüştürecektir. Bu sebeple bunları varit görmüyorum ve endişe etmemize de hiç mahal ol
madığı inancındayım. 

Değerli senatör ve milletvekilleri, savaşta zayiat verebiliriz ve bu zayiatlan yakın gelecekte tek 
tek öğreneceğiz; şu kadar teyyaremiz düştü, şu kadar pilotumuz şehit oldu, şu kadar askerimiz, şu 
kadar subayımız şehit oldu. Bunlar normaldir zaferi kazanabilmek için. Türkler'de şehit olmak en 
büyük mertebedir, hepimiz bilir. ("Bravo" sesleri, şiddetli alkışlar) Şehitler ve gaziler pahasına da 
olsa ben bu harekâtın zaferle sonuçlanacağı inancındayım ve bu zafer Türkiye'nin gelecek yüz yı
lını tayin edecektir. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Sayın senatör ve milletvekilleri, konuşmama son verirken, bu millî davada bütün partilerimi
zin gösterdiği birlik ve beraberlik, Hükümetimizin doğru ve kararlı tutumu ve silâhlı kuvvetlerimi
zin azimli harekâtı için bütün bu ilgililere şükran ve teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Batur. 

Konu üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

2. - Kıbrıs 'a yapılan harekâtın meydana getirmesi muhtemel ihtilaflar karşısında, gerekliliği, 
sınırı ve miktarı hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ül
kelere gönderilmesine izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 

BAŞKAN - Bakanlar Kurulunun yetki istemine ait tezkeresi vardır, okutuyorum : 

20 Temmuz 1974 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Dış siyasî olayların ortaya çıkardığı ağır şartlar sonunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
16.3.1964 gün ve 93 sayılı, 17.11.1967 gün ve 148 sayılı Kararlarıyla verilen izne dayanılarak Kıb
rıs'a yapılan indirme ve çıkarma harekâtının meydana getirmesi muhtemel ihtilatlar karşısında ge
rekliliği, sınırı ve miktarı Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
yabancı ülkelere gönderilmesine Anayasanın 66 ncı maddesi uyarınca izin verilmesine karar ittiha
zını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

BAŞKAN - Yetki istemine ait tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... İttifakla kabul edilmiştir. ("Bravo" sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Alınan kararın ülkemize, ulusumuza hayırlı sonuçlar vermesini Yüce Tanrı'dan dilerim. (Al
kışlar) 

3. - Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesiyle ilgili, gizli oturumda alınan 
kararın aleniyete intikal ettirilebilmesi için açık oturum kararı alınmasına ilişkin Başbakanlık tez
keresi 

BAŞKAN - Bir önerge daha var, okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesine izin verilmesiyle ilgili olarak ka
palı oturumda yapılan kararın aleniyete intikâl ettirilebilmesi için açık oturum karan alınarak Hü
kümet tezkeresinin ve oylama sonuçlannm açık oturumda duyurulmasına karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

BAŞKAN - Efendim, kapalı oturumu gerektiren sebepler ortadan kalkmıştır. Bu itibarla, tez
kereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul edilmiş ve açık 
oturuma geçilmiştir. 

Kapanma saati: 18.20 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılına Saati: 19.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İdris Arıkan (Siirt), İlhami Çetin (Yozgat) 

Di. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. - Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Ay
dın, Muğla, Adana, İçel ve Hatay illeri sınırları içerisinde 20.7.1974 Cumartesi günü saat 
07.00 'den itibaren bir ay süre ile ilân edilen sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının 
onaylanmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/123) 

BAŞKAN - Dördüncü Oturumu açıyorum. 

Sayın Hükümet gizlilik önergesinin gerekçesini izah ihtiyacı hissediyor mu? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT IŞIK (Bursa) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT IŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, sayın senatörler, 
sayın milletvekilleri; 

Biraz evvel burada cereyan eden müzakereler ve ittifakla ittihaz buyurduğunuz karar, Hükü
metin tasviplerinize arz ettiği teklifin en beliğ gerekçesidir. Ben buna fazla birşey ilâve etmek iste
miyorum. 

Hükümetiniz, hepinizce malûm olan sebepler dolayısıyla güveninize mazhar oldu. Bütün mil
letin güvenine mazhar olan Silâhlı Kuvvetlerimize, kendisinin gayretlerinden ve alacağı sonuçtan 
emin olarak olağanüstü bir görev vermiştir. Böyle görevlerin olağanüstü bazı tedbirler gerektirdiği 
de bir gerçektir. İşte, kendisine olan güvenini kararınızla oybirliği ile tasvip ettiğiniz Silâhlı Kuv
vetlerimize, bu görevi en ufak bir badireye duçar kalmaksızın süratle ve tam bir başarıyla yapabil
mesine imkân verecek şartların da sağlanabilmesini bu teklifimizle Yüce Meclisin tasvibine arz 
ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Önergeyi Yüce Kurulun onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla ka
bul edilmiştir efendim. 

Gizli oturum tutanağım yeminli stenograflar tutacaklar. Ancak zapta geçmesi için istemi tek
rar okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Savaşı gerektirebilecek durumun başgöstermesi nedeniyle Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Kırkla
reli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Adana, İçel ve Hatay illeri sınır
lan içerisinde 20.7.1974 Cumartesi günü saat 7.00'den itibaren 1 ay süre ile sıkıyönetim ilanı Ba
kanlar Kurulunun 19.7.1974 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisine onanmasına sunulmasını arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 
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BAŞKAN - Hükümet bu konuda söz istiyor mu efendim?.. İstemiyor. 

Siyasî parti gruplarımızdan halen söz istemi intikal etmiş değil. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tezkereyi, talebi, Yüce Genel Kurulun onayına sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Öneri ittifakla kabul edilmiştir efendim. Vatammıza ve milletimize 
hayırlı olsun. 

J. - 1 4 ilde Sıkıyönetim ilânı ile ilgili, gizii oturumda alman kararın aleniyete intikal ettirile
bilmesi için açık oturum kararı alınmasına ilişkin Millî Savunma Bakanlığı tezjkeresi 

BAŞKAN - Açık oturuma geçilmesiyle ilgili Hükümet teklifi var, okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Sayın Başkanlığına 

14 ilde Sıkıyönetim ilâm ile ilgili Hükümet tezkeresinin aleniyete intikalini sağlamak üzere 
tezkere ve kararın açık oturumda duyulmasına karar verilmesini arz ederiz. 

Hasan Işık 

BAŞKAN - Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oturuma geçilmiştir efendim. 

Kapanma saati: 19.05 
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