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• I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder, kapatılan özel radyo ve televizyonların yeniden 

açılmasıyla ilgili olarak Anayasanın 133 üncü maddesinde yapılacak değişikliğin, iktidar par
tilerine mensup, milletvekillerinin Meclise devamsızlıkları nedeniyle gerçekleştirilemediğine; Mec
lisi çalıştırma sorumluluğunun iktidar partilerine ait olduğuna; 

Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, özelleştirme programı çerçevesinde son za
manlarda satılan çimento fabrikalarıyla ilgili olarak Hükümetçe Meclise bilgi verilmediğine; 
bu fabrikalarda çalışan işçilerin mağdur edildiklerine; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp'in, hâkim ve savcılarla adlî hizmetlerde çalışan diğer 

personelin özlük haklarının günün ekonomi koşullarında yetersiz kaldığına ve bu durumun 
bir an önce düzeltilmesi gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Şerif Er
can cevap verdi. 

îçel Milletvekili Y. Fevzi Arıcı'nın, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 inci Maddesinin Son 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması ve 42 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifini geri aldığına ilişkin önergesi okundu; Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve 
Turizm komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin (6/300), 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağına ilişkin (6/345), 
Sorularına, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna; 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası Genel Müdürü 

hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sorusuna (6/369, Devlet Bakanı Akın Gönen; 
İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine yol açan egzoz 

gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin sorusuna (6/373), 
Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek: 
Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
(6/231), (6/232), (6/275) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunma

dıklarından; 
(6/286), (6/323) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıkların

dan, bir defaya mahsus olmak üzere; 
(6/305), (6/306), (6/307), (6/308), (6/309), (6/325), (6/355), (6/361), (6/365), (6/366), 

(6/367), (6/368), (6/392) numaralı sorular, soru sahipleri izinli olduklarından; 
(6/346), (6/348), (6/349), (6/374), (6/376), (6/377) numaralı sorular, soru sahiplerinin 

aynı birleşimde görüşülmüş sorulan bulunduğundan; « 
(6/357), (6/389), (3/396), (6/400) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel 

Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendi. 
(6/302), (6/362), (6/364), (6/381) numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de 

hazır bulunmadıklarından, düştü. 
Grupların ortak eğilimleri de Başkanlıkça dikkate alınarak, 17 Haziran 1993 Perşembe 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 16.50'de son verildi. 
Fehmi Işıklar 
B a ş k a n v e k i l i ' • . . 

İbrahim Özdiş Işılay Saygın 
Adana İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
:— O : 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

17.6.1993 Perşembe 

Tasan 

1. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 10 
uncu 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam Hizmetleri Tazminat Ka
nunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanunun 14 üncü, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü, 
3480 Sayılı Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerinin Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerin
den Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 
inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/556) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1993) 

Teklifler 

1. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 11 Arkadaşının, 27.6.1989 Tarih ve 375 Sa
yılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türjc Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Karar
namelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet 
Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname" nin Genel Başlığının Değiştirilmesi, 1 inci Maddesinin 2 nci Bendinin 1 inci Fık
rasının Değiştirilerek Yeni Fıkra tlave Edilmesi ve de 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi (2/733) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1993) 

2. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın Demokratikleşme, Siyasal Uzlaşma ve Toplum
sal Entegrasyon Yasa Teklifi (2/734) (Anayasa ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.6.1993) 

Tezkere 

1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/984) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1993) 

e 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkajıvekili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Işıl ay Saygın (İzmir) 

.—— o -—:—: 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet-Meclisinin 114 üncü Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz : 
Gündemin "özel Gümdemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

III. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER ' 
1. — Bitlis Millevtekili Kâmran İnan ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil-

levtekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili, Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, 
Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri, Çorum Milletvekili Muharrem Şem
sek ve 9 arkadaşının, Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu konularında Genel Kurulun 
10.6.1993 tarihli 111 inci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/31, 8/30) 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 8.6.1993 tarihli 109 uncu Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, Bitlis Milletvekili Kâmran tnan ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletveki
li Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer ve 13 arkadaşının, Birleşmiş 
Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu konularında Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 10.6.1993 tarihli 111 inci birleşiminde 
açılması kabul edilen genel görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet burada. 
, İçtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı önerge sahibind aittir. Daha sonra, İç

tüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer üye ile Hükümete ve şahsı 
adına iki üyeye söz verilecek ve bu suretle genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

İçtüzüğümüze göre, gruplar ve Hükümet için süre 20'şer dakika, önerge sahibi ve şahıslar 
için de 10'ar dakikadır. 

Bilinmesine rağmen bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, konuşma süreleri, ses düzeniy
le otomatik olarak ayartıdır ve konuşma süresi dolan sayın konuşmacının konuşması, kendili
ğinden, otomatikman kesilecektir. 

önerge sahipleri olarak Sayın Muharrem Şemsek ve Sayın Kâmran İnan konuşacaklardır. 
Şahısları adına, Bülent Ecevit, Baki Tuğ, Esat Bütün, Koray Aydın, Mahmut Kılınç, İbra

him Kumaş ve Gaffar Yakın arkadaşlarım söz istemişlerdir. Bu duruma göre, yalnız iki sayın 
milletvekiline şahsı adına söz verilebilecektir. 

— 492 — 
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Gruplar adına söz isteyen arkadaşlarımı sırasıyla okuyorum : Refah Partisi Grubu adına 
Sayın Necmettin Erbakan, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran tnan, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Deniz, Baykal. Diğer gruplar adına, Başkanlığa başvurulduğunda, 
onlar da kaydedilecektir. 

önerge sahibi olarak, ilk sözü Sayın Şemsek mi alacak? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — önerge sahibi Sayın tnan'dır, diğerleri, önergemize 

sonradan iştirak etmişlerdir; ilk olarak Kâmran tnan konuşacaktır efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
ilk sözü, önerge sahibi olarak Sayın Kâmran İnan'a veriyorum; Buyurun. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Naklen yayın başladı mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Naklen yayın yaptlryor efendim, bütün yurttaşlarımız izliyor bu müzakereyi. 
Buyurun Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli millevtekilleri; bu genel görüşmenin 

açılmasının, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Hükümetin de iştirakiyle ittifakla ka
bul edilmiş bulunmasını memnuniyet ve saygıyla karşılıyoruz. Partimizin sunduğu ve diğer sa
yın partilerin de iştirak ettiği bir önergenin öngörüşmelerinden sonra kabullenilerek bu müza
kerenin açılmasının, bugünkü Kıbrıs ve Dünya şartları bakımından ne derece zarurî olduğu 
da, bir kere daha ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bizi üzen hadise, öngörüşmelerin yapıldığı 10 Haziran günü, Türkiye Büyük Millet Mecli
simiz tarihî bir gün yaşar ve bu kürsüden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Başkanı Denk-
taş hitap ederken, TRT'nin, Denktaş'ın sesinin ve arkasından diğer siyasilerin seslerinin mille
te ulaşmasını önlemiş olmasıdır. Bugün, bir ölçüde de olsa, bunu tamire çalışmalarını memnu
niyetle karşılıyoruz; ama, her halükârda, Sayın Denktaş'ın tarihî konuşmasını, Türk Milletin
den kaçırmak veya gizlemeyi bağışlamak ve anlamak mümkün değildir. 

Bu vesileyle bir başka noktaya işaret etmek istiyorum : öngörüşmeler sonunda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bütün sayın siyasî partilerin iştirakiyle hazırlanan bir 
karar veya bir metin, bir açıklama ittifakla kabul edilmiştir. Bu, Kıbrıs millî meselesi üzerinde, 
Türk Milleti gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de nasıl bir birlik ve bütünlük içerisinde 
bulunduğunu göstermektedir; ancak, o açıklamada, mevcut baskı şartları altında görüşmele
rin yürütülmesinin kabul edilmeyeceği ve Sayın Denktaş'ın gitmesinin dedoğru olmayacağı 
görüşü bulunmasına rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında Hükümet ve hükümet üs
tü bir makam tarafından, Sayın Denktaş, burada yaptığı konuşmasında geçen "Ben gitmeye
ceğim, Dışişleri bakanımız gidecek, ne olup bittiğini anlayacak" beyanına rağmen, daha sonra 
"gideceğim" şeklinde bir açıklama yapmaya zorlanmıştır, ki, bunu demokrasiyle bağdaştır
mak mümkün değildir. Bu aslında, Sayın Hükümetin ve siyasetin dışında ve üstünde kalması 
gereken bir makamın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ittifakla aldığı bir karara karşı çıkma
sı, buna riayet etmemesi hadisesidir. Buna sahip çıkmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin va
zifesidir. Bu, son derece rahatsız edicidir. Çünkü, buradan her ne kadar kapalı tutulmuşsa da, 
basınımız vasıtasıyla dünyaya intikal etmiş olan bu karardan sonra 24 saat sonra, aksine ve 
geri dönmüş şekilde bir kararın yayınlanması, zaten çok zayıf hale getirilmiş,.baskılara açık 
hale getirilmiş bulunan Kıbrıs meselesinde, Ankara'da, hükümetin hiç olmazsa, çok zaaf içinde 
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bulunduğunun ve taviz vermeye hazır ve amade olduğunun bir ifadesidir. Bunu yapmaya hak
kınız yoktur; buradan bir kerre daha arz ve ifade etmek lüzumunu hissediyoruz. 

Kıbrıs milli meselesi sayın Hükümeti aşan bir meseledir. 1571 yılından beri Türk Milleti
nin ve Devletlerinin gündeminde bulunan böyle bir meseleyi, hukuken bile mevcudiyeti kabili 
münakaşa ve bugün artık hiç mevcut olmayan bir Sayın Hükümetin, angajmanlara girerek ve 
tavizler vermeye hazır olduğunu beyan ederek, âdeta bir zoraki çözüme götürmesi, olsa olsa, 
Kıbrıs üzerinde, Yunanlıların ve Rumların iddialarının gerçekleşmesine yardımcı olmak gibi 
bir durum yaratır. Bunu hiçbir hükümete yakıştırmak istemiyorum; gayet açıklıkla ifade 
ediyorum. 

Bu kürsüden, daha sonra Grup adına yapacağımız konuşmada meselenin diğer yönlerine 
geleceğiz; ama şunu açıklıkla arz ve ifade etmek lüzumu ortaya çıkıyor ki, bugünkü Türkiye'
deki, hükümet, iktidar boşluğu, siyasî bunalım ortamı ve zaten daha başından beri gösterdiği 
zaaflarla bir nevi baskıları âdeta üzerine çeken, davet eden, -geçen yıl ağustos ve ekim ayların
da da görüldüğü gibi- Sayın Hükümetin zorlamalarla götüreceği ve Kıbrıs üzerinde büyük ta
vizler verme neticesini doğuracak olan hiçbir kararı, hiçbir tasarrufu ve teşebbüsü ilk genel 
seçimde iktidara gelecek olan partimiz tarafından ve hükümet tarafından kabul edilmeyecek
tir; gayet açıklıkla ifade etmek isterim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Batı dünyasında, Ankara'da, maalesef nisan ayının ikinci yarısın
da başlayıp ve zaten daha önce de koalisyon karakteri itibariyle uzlaşmaz iki kardeşin beraber 
yürümesi halinde olan zayıf bir hükümet, daha sonra da, nisan ayından sonra da bunun bir 
siyasî bunalıma dönüşmesi neticesi bu ortamdan faydalanmak yolunda, Türkiye üzerinde yo
ğun bir baskı havası başlatılmıştır. Dünyanın birçok yeri yanarkenyBosna-Hersek'te bir dram, 
bir facia yaşanır ve 200 bin Müslüman insan orada katledilirken seyirci kalanların Azerbay
can'a tecavüze karşı seyirci kalanların, Tacikistan'a, Gürcistan'daki gelişmelere seyirci kalan 
bütün güçlerin ondokuz yıldan beri kan akmayan, bir barış adası halinde bulunan Kıbrıs üze
rinde bu derece ve bu dönemde faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunmaları, acaba nasıl izah edi
lebilir? Bunun mantığı nedir? Bunun mantığı, -beni bağışlasınlar- Ankara'nın bu gibi baskıla
ra çok açık olduğu ve böyle bir dönemde zayıf bir hükümet ve iktidar boşluğunda Türkiye'
nin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs lehine bazı tavizlere zorlanabileceği mesaj ve atmosferinin, 
tablosunun yaratılmış bulunmasının neticesidir. Niye daha evvel bunu yapamıyorlardı? 

' " ( 
Sonra bir şeyi hemen başta öğrenmek isterim : Amerika Birleşik Devletleri yeni Başkanı 

Sayın Clinton'un Dışişleri Bakanı VVarren Christopher, yeni sıfatıyla ilk defa Türkiye'ye geldi. 
Bu gelişin vesilesi Hükümeti çok tatmin etti mi, çok memnun kaldılar mı? Nasıl geliyor? Gü
nü birlik çalışma ziyareti... Ne ile geliyor? Kıbrıs üzerinde taviz istemek ve bunun bir nevi ta
mamlayıcısı ve -âdeta, bağışlayın- faizi şeklinde de Çekiç Gücün görev süresinin altı ay uzatıl
ması talebi... 

Bunun ikisi beraber nasıl gider Sayın Hükümet sayın milletvekilleri?!. Bu nasıl bağdaştı
rılır?!. Acaba, bu talepler karşısında Sayın Hükümet -umarım ki, genel görüşmenin sonunda 
Sayın Bakan bunu izah edeceklerdir- ne söylediler, Sayın Warren Christopher'e? Bu Hükümet 
nasıl kabul etti, Sayın Warren Christopher'i? Hiçbir yetkisi yokken, bir intikal hükümetiyken, 
12 saat sonra haziranın 13 ünde sona erdiği açık olan bir hükümet nasıl kabul etti? 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Neye yetkisi yokmuş? 
KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Bakınız, size, sorumlu bir hükümetin, zamanında nasıl 

davrandığının örneğini vermek lüzumu var. 1974 yılında, olaylardan sonra, kasım ayında, za
manın Dışişleri Bakanı Sayın Kissinger, bir planla Ankara'ya gelmek istiyordu ve planı da Tür
kiye'nin lehineydi, Kıbrıs Türklerinin de lehineydi; -bana yardımcısı Sisko söylemişti- ama, za
manın Başbakan Ecevit, "Hükümetimiz istifa etmiştir, sizinle bağlayıcı görüşmeler yapmamız 
mümkün değildir. Ankara'ya gelmeniz şayanı temenni değildir" diye cevap verdiler ve gelme
di. Kıyamet mi koptu?! 

Acaba Sayın Hükümet, Sayın Warren Christopher'e benzeri bir cevap ve mesajı vermek 
suretiyle demokrasiye olan bağlılığını göstermiş olsaydı, daha büyümüş olmaz mıydı? Bir baş
ka yönüyle de Amerikalı müttefik ve dostlarımızın "ne istesek Türkiye 'evet' der" imajını bir 
ölçüde sınırlayıp, set çekmiş olmaz mıydı? 

Batı dünyasına Türkiye, açıkça şu mesajı vermek durumundadır : Artık baskılara açık 
bir memleket değiliz, tek alternatifli bir memleket değiliz, taviz vermekle onların hoşuna git
mek durumunda olan bir memleket değiliz. Bizi Kıbrıs şartına bağlı olarak Topluluğa almak 
yolundaki beyanlarının nezdimizde bir hükmü ve geçerliliği olmadığını bilmelerinin zamanıdır. 

Batı dünyası, yeni dünya şartları içerisinde Türkiye'nin son derece güçlü bir hale geldiği 
ve tepkilerinin kendilerini çok rahatsız edebileceği, menfaatlarını bile altüst edebileceği endi
şesi içerisindeyken, Ankara'nın, âdeta, kendisinden ürker bir manzara vermesi, eski dönemler
den, 1980 öncesinden bile daha tavizkâr bir manzara sergilemesi neyle ve nasıl izah edilebilir? 

Eğer gücünüz yetmiyorsa bu kuvvetlere mukavemette biz hazırız. (ANAP ve'RP sıraların
dan alkışlar) Muhalefete başvurursunuz. Biz, bu konularda, bu millî davalarda Hükümetin 
direnişinin, devletin millî menfaatlarını ve vakarını korumada göstereceği her hareketin arka
sında yer alırız ve bunu yapmak da bizim millî vazifemizdir, partimizin düsturudur. 

BAŞKAN — Sayın İnan... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Emredersiniz. 
BAŞKAN — Estağfurullah. 
Grup adına da konuşacağınız için, şimdi ikinci süreniz olan 20 dakikayı da veriyorum. 

Böylece, hem şahsınız adına, hem Anavatan Partisi Grubu adına konuşmuş olacaksınız. 
Buyurun efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bu suretle ikin

ci defa huzurlarınızı işgal etmemiş olacağım. 
Değerli milletvekilleri, Kıbrıs konusu bugünün konusu değildir. Daha önce de belirtildi, 

işaret de edildi, 300 yılı aşkın bir zamandan beri gelen bir meseledir ve aslında Kıbrıs üzerinde
ki bütün bu emeller ve iddialar, bu Adanın coğrafî ve stratejik bakımdan Akdeniz içerisinde, 
Doğu Akdeniz'de ve Süveyş Kanalı ağzında ve Ortadoğu enerji kaynaklarına karşı olan önemli 
mevkiî sebebiyledir. Kıbrıs üzerinde bu kadar rahat görüşen sayın Hükümet mensuplarının, 
tarihe bir nazar atıf buyurup da, 1571'de buranın işgalinin, Osmanlı İmparatorluğunca fethi-
dilmesinin ne kadar zor şartlar içinde cereyan ettiğini, bazı tarih kitaplarına göre 40 bin, bazı
larına göre 70 bin şehit verildiği hadisesini unutmaması lazım; 300 yıl orada kaldığımız unu
tulmamak lazım ve burayı geçici şartlarla 1878'de İngiltere'ye devredişimizin o günkü şartları 
hatırda tutulmalıdır. Bu geçici şartların nasıl daimî şarta dönüştürüldüğü, Osmanlı İmparator-
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tuğunun yıkılmasından sonra ve savaş şartlarından istifade eden bir memleketin bu geçici hü
kümranlığını nasıl bir mülkiyete ve ilhaka çevirdiği şartlarını hatırda tutmak lazımdır. 

Yunanistan'ın, Rum dünyasının bu konudaki asabiyeti, 1921'den bu yana ilk defa Türk 
devletinin, Yunanistan'ın Türkiye aleyhine genişleme politikasına set çekmiş olmasındandır. 
1821 Mora Yarımadası isyanından bugüne dek, Yunanistan, Türkiye aleyhine tam 4 defa top
rak büyüklüğünü sağlamıştır; size açıklıkla söyleyeyim, 3 042 Ege adasında hâkimdir. Bu sa
hilleri gezenleriniz çoktur. Dünyanın hiç bir memleketinde metropol topraklarının burnunun 
içinde olup da, başka bir memlekete ait olan bu kadar sayıda ada yoktur. Neden üzerinde ısrar 
ediyor Kıbrıs'ın?.. Doğu Akdenizle beraber stratejik bakımdan İç Anadolu'yu etkileyecek ve 
tehdit altına alabilecek bir makama ve duruma sahip olmasının neticesidir. Peki, her şeyi, bü
tün menfaatlarını bunlar görecek de, ben kendi menfaatimi görmeyeyim diye, acaba, bazı çev
relerin bana verdiği siyah gözlüğü takmaya mecbur mu kalacağım?.. Onu çıkarıp da tarihe bak
mak hakkım yok mudur, geleceğe bakmak hakkım yok mudur? Lütfetsinler, kendilerini on 
onbeş yıl önceki kendi iktidarlarının ekonomik, siyasî ve teknolojik şartları içinde görmesinler 
efendim. Biz size başka bir Türkiye tevdi ettik. Başı dik, icabında her şeye "Hayır" diyebile
cek bir Türkiye tevdi ettik. Bunu bilmek lazımdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Körfez'de gördük. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Körfez'e gelirsem, petrol içerisinde yanarsınız: onu size 

gayet açık söyleyeyim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Körfez'e gel, Körfez'e... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Körfez'de gördünüz; ama, hiçbir zaman "Maraş verilebilir" 

sözü, bu Partiden ve hükümetlerinden çıkmamıştır. 
Böyle bir günde -kusura bakmayın- koltuk hatiplerini fazla dikkate alıp da, toplumu ra

hatsız etmeye hakkımız yoktur. Bu kürsüler açıktır, herkese açıktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Aldın mı cevabını?.. Rahatsız mı oluyorsun? 
BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... Lütfen... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Biz sizi kaç senedir dinliyoruz!.. Gerçekçi olun Sayın İnan... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ben bu görüşmelerin tümünün ve benim konuşmamın 

sizleri rahatsız ettiğini biliyorum. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Hiç rahatsız etmiyor. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ama, siz rahatsız olmayasınız diye milletin hakikatlerini 

Türk Milletinden saklayacak değiliz. Bizim vazifemiz burada sizin rahatınızı sağlamak değil, 
sizi devlete ve millete daha sağlıklı hizmet yapmaya teşvik etmek, gerektiği yerde zorlamaktır. 
Bundan memnun olmanız lâzımdır. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa)—Sayın Bakan, bunu bir başkası söylese inanırız. , 
BAŞKAN — Sayın milletvekili lütfen, efendim... 
Lütfen devam edin efendim, buyurun. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Evet bu, Türk Milleti önünde cereyan ediyor. Zannediyo

rum bizi takip eden milyonlarca insan, bu sesin ifade ettiği rahatsızlığın derinindeki sebepleri 
bizden daha iyi takdir edecektir. 
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Değerli milletvekilleri, Kıbrıs meselesinin üstelik dünyanın gündeminde çok önemli bir 
meseleler serisinin bulunduğu ve gündemden artık düştüğü bir dönemde, Genel Sekreter deği
şikliği ve Türkiye'de iktidar değişikliğinden hemen sonra, dünyada başka mesele kalmamışca-
sına gündemin birinci sırasına çıkarılıp, Genel Sekreterin ısrarla bunu ön planda tutması; ken
disinin taraflı tutumu yetmiyormuş gibi, Güvenlik Konseyinin beş daimî üyesini de devreye sok
mak ve Kıbrıs müzakerelerini Nevv York'ta çok taraflı hale getirmek, Sayın.Denktaş'ı bir nevi 
bir mahkeme huzurunda sigaya çekercesine orada müzakereleretâbi tutmak, tehdit ve ültima
tomla müzakereleri yürütmek karşısında: onun yalnızlığını kendisiyle başbaşa bırakmak ve bun
lara karşı çıkmamak, göğüs germemek; eğer kendi güçleri yetmiyorsa Parlamentoyu arkaları
na almamak, Türk milletini ve kamuoyunu arkalarına almamak bir zaafın ve büyük bir hata
nın ifadesidir; bunu da üzülerek söyleyeyim. 

Yine tekrar edeyim : Bu meselenin, Türkiye'nin gündeminde bulunduğu 1571'den günü
müze kadar, çok başka bir dönemde, cumhuriyet döneminde -hiç olmazsa son kırk yıldaki 
dönemde- Kıbrıs konusunda bu derece hata ve gafın bir araya geldiği başka bir dönem olma
mıştır. Bu bir tesadüfse çok acıdır. Bu, eğer tesadüf değil, bir niyetin harekete ve açıklığa vu
rulması ise, o zaman da çok düşündürücüdür» bunun üzerinde durmak gerekir. 

Nedir aradıkları Batı'nın?.. Türkiye'den taviz almak, Kuzey Kıbrıs'tan taviz almak. Bir 
düşünün, Kıbrıs'taki Türkleri kendi vatanlarında, kendi memleketinde işgalci olarak dünyaya 
ilan edebiliyorlar, bu cesareti ve bu hakkı kendilerinde görebiliyorlar; orada yaşayan insanla
rın hepsinin üç asır, dört asır, atalarının kemiklerinin bulunduğu mezadı ki arıyla, tapularını 
taşıdığı toprakların kendilerine ait olduğunu söylemekte, adeta, Ankara tereddüt gösteriyor; 
buna makubil, bir nevi tebessüm kazanmak ve bir nevi baskıların ağırlığını hafifletmek anla
mında, Maraş verilebilir... 

Kimin malı kime verilebilir? Nasıl verilebilir, kimin sırtından verilebiliyor? Nihayet, bu 
iş o kadar ileriye götürüldü ki, bir taraftan Sayın Denktaş isyan etti, diğer taraftan Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinin kardeş bir milletvekili isyan ifadesinde bulundu; "madem vereceksi
niz, siz verin. Siz aldınız, siz verin, biz vermeyeceğiz" dedi. Bu noktaya getirmek şart mıydı, 
lazım mıydı? Niye bu hale getirildi?.. 

Batı dünyasına şu kürsüden, ümit ve temenni ederim ki, bizi takip edecek olan sayın parti 
sözcüleri ve aşıl önem verdiğimiz Sayın Hükümet ve daha ötesi, yeni Sayın Başbakanın artık 
bir mesaj vermesi zamanı geldil Artık, Türkiye'nin her şeye evet demeyeceği, her türlü feda
karlığı kabul edemeyeceği, Türkiye'nin dimdik ayakta, güçlü, büyük bir devlet olduğu, önün
de çok büyük, yeni başka ufuklar açıldığı ve bu ufuklar ve dışarıdaki yetmiş milyon diğer Türk'ün 
de İcatılımıyla artık 9 milyonluk Yunanistan karşısında Batı'yı memnun etmek için, bir nevî 
açık çekleri imzaya zorlanamayacağı mesajını vermek lazımdır; her halükârda biz veriyoruz. 

Gene bu çerçevede, bir başka üzüntümü daha ifade edeyim ; Sayın Warren Christopher'in 
Ankara ziyareti sırasında bu konular görüşülürken, (Çekiç Güç ve Kıbrıs tavizi) kendilerinin 
bir beyanı bizi üzmüştür : Türkiye'ye 50 tane A-10 bombardıman uçağı verilmesi kararı... Bu, 
Kıbrıs'ın bedeli midir? Böyle bir dönemde böyle bir açıklama yapmak, Türk milletine ve dev
letine ve onu temsil eden Sayın Hükümete saygısızlık değil midir? Böyle bir yardım yaparlarsa, 
NATO içinde bir beyanla veya başka çerçeve içerisinde bunu dile getirmeleri daha nazik, daha 
yerinde olmaz mıydı? Bunu, Sayın Hükümet nasıl kabul etti; nasıl tepkisiz ve cevapsız bıraktı?! 
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Yine Sayın Denktaş'ın Başbakan Vekilimize gönderdiği bir mektupta açıkça ifade edildiği 
üzere, Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi, Sayın Denktaş'a, eğer önündeki teklifi, yani paketi-
bütünden ayrılmış Maraş paketi -kabul etmezse, kendisinin bir tarafa itilip, muhatap olarak 
Türkiye'nin alınacağı ye Türkiye'nin de bundan zarar göreceği ifadesi, yani tehdidi karşısında 
Sayın Hükümet bu 5 memlekete ne yaptı? Büyükelçilerini davet ederek, bu ifadelerin, bu söz
lerin manasını sordu mu? Bunların bir tehdit olduğunu, müttefiklere karşı - Rus Federasyonu 
ve Çin hariç- böyle bir tehtidin münasip olup olmayacağını sordu mu acaba? 

Tabiî ki, ses çıkarılmaz, sorulmaz, tepki gösterilmez, aksine zaaf üstüne zaaf gösterilirse, 
baskıları kesmeniz ve azaltmanız mümkün değildir. Bu yalnız bugünün işi değildir. 1839'dan 
itibaren, hatta daha öncesinde Batı'nın daima yaptığı, bu metotlarla Türkiye üzerinde baskıya 
başvurmak ve arzu ettiklerini kendisi veya başkaları için temine çalışmak... 

Bazı dönemlerde şartlar buna dirsek çevirmeye, "hayır" demeye müsait olmamıştır; tari
himizin acı bir dönemidir; ama, bu dönemle, o dönemi bir tutmak ve bu dönemde de dirseTc 
gösterecek, hayır diyecek gücünü Türkiye kendisinde bulamıyorsa, bunda, milletin, Parlamen
tonun, hiç kimsenin kusuru yoktur: Bu sesi çıkaramayan Hükümet kusurludur, üzüntüyle ifa
de etmek istiyorum. Yani, söylemeleri için, daha ne lazım, bunu yapmaları için daha ne ge
rekiyor?.. 

Sayın Genel Sekreter, bu sefer görüşmeleri ileriye bıraktığını 14 Haziranda ifade etmiş, 
Güvenlik Konseyine de yeni bir rapor hazırlayacağını söylemiştir; böylece, yeni bir tehdit ve 
baskı yoluna gidecektir. Buna şimdiden bir cevap vermek lazımdır. Bu gibi baskıların New York'ta 
meseleleri halledemeyeceğini -hatta başka bir şey ilave etmek lazım- artık bu işlerin New York'ta 
görüşülmeyeceğini, bu müzakerenin -neyin kaderi bahis konusu? Kıbrıs'ın; kimin kaderi bahis 
konusu? iki toplumun- artık, kendi melleketlerinde yapılması gerektiği ve burada, Birleşmiş 
Milletlere, artık bu işteki rolünün bittiğini mesajının verilmesi lazım. Çünkü, Birleşmiş Millet
ler artık, esasen son gelişmeler ışığında tarafsızlığını ve eski hukukî şekil ve varlığını kaybet
miştir. Kaybettiği ve bu husus tek taraflı siyasî emellere alet haline geldiği içirtdir ki, yalnız 
Kıbrıs'ta değil, dünyanın diğer yerlerinde de faydalı olamıyor; Bosna-Hersek'te olabiliyor mu, 
Kamboçya'da olabiliyor mu, Somali'de olabiliyor mu?.. Kafkasya'da mevcudiyeti bile yok. Bi
naenaleyh, artık bu meseleye .başka açıdan bakmanın zamanı, yeni değerlendirmeye tabi tut
manın zamanı geldi. Birleşmiş Milletlerin devre dışına çıkması gerekir, hatta artık oradaki Bir
leşmiş Milletler Barış Gücünün mevcudiyetinin de bir hikmeti kalmadı. 

Bir başka noktayı daha ilave etmek lazım : Kıbrıs'ta toprak meselesi konuşuluyor; ama, 
Kıbrıs'ta toprak, sadece iki toplumun elinde değil, bir başka, üçüncü memleketin de hüküm
ranlığı ahunda bulunan topraklar var, onu da müzakereye dahil etmek lazım. Kıbrıs konusun
da bu kadar ağır baskıyı yürüten ve New York'ta başlattıran, daha sonra da Lefkoşa'da ve Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde, bazen adaba ve saygıya yakışmayacak ölçüde baskı icra 
etmeye çalışan bir devletin temsilcisine bunu artık hatırlatmak lazım : "Madem ki Maraş'ı, 
Kıbrıs'taki toprak meselelerini münakaşa, müzakere ediyorsunuz, orada sizin de hükümranlı
ğınızda olan topraklar var, bunu da pakete dahil etmek lazım." Bunun söylenmesinin zamanı 
değil midir? Yani, herkes söyleyecek de, biz susmaya devam mı edeceğiz? Biz, herkesin kusur
larını önlerine koymayacak mıyız? 

Tehdit ediyor... Peki, şu kürsüden soruyorum -ve tehdit edenlere de hitaben- ne yapacak
lar, söylerler mi: Kıbrıs'a çıkarma mı yapacaklar? Bosna-Hersek'te 200 bin insanın katledil
mesine seyirci kalanlar, yoksa Türkiye topraklarına çıkarma mı yapacaklar? Bizi küçük bir devlet 
olarak mı gördüler? Bizi hangi kefede görüyorlar? 
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Eğer Hükümet söylemiyorsa, birilerinin bu kürsüden bunları söylemesi lazım ve aslında 
bu ifadeleri, bizim yerimize, daha Önce, bizim de alkışlayacağımız şekilde sayın hükümetin kul
lanması lazım. Aslında, bu genel görüşmenin amacı da, bu gibi seslerin yükselmesi, bu mesaj
ların verilmesidir. Bu da gösteriyor ki, böyle bir genel görüşme açılması, ihtiyaç olmanın öte
sinde, zaruret haline gelmiştir. Eğer maazallah bunu da yapmasaydılar ve bizim teşebbüsümüz 
akim, neticesiz kalsaydı, demek bu iş tamamıyla oldubittiye getirilip, götürülecekti. 

Birinci elden öğrendiğim için, gene üzüntüyle arz ediyorum : Sayın Denktaş, burada ko
nuşmasını yapıp çıktıktan sonra, bazı makamlarla temasında, "bu gitmeyeceğim sözü de nere
den çıktı? Siz gidersiniz efendim. Gidin gidin, bu meseleyi halledersiniz, gitmeniz lazım..." 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Kim demiş onu? 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bana söylettirmeyiniz. Benim, makamlara saygım vardır. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Söyleyin Sayın Bakan, söyleyin de bilelim... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Gayet açık söyleyeyim, yalnız bu ifade Sayın Denktaş'-

tan, dün akşam bana nakledilmiştir Sayın Denktaş'Ia görüşen bir şahıstan: ama, üstüne git
meyeceğim. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - Siz şimdi suyu bulandırıyorsunuz... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Şimdi bakınız, eğer Ankara ile Sayın Denktaş arasında 

gösterilen bu tablo devam ederse, bundan bütün Türkiye zaran görür. Sayın Denktaş'ı güçsüz 
çıkarmaya Türkiye'nin hakkı yoktur. 

Bunu kabul etmek lazım; 19 yıldan beri ve daha öncesinden de Kıbrıs davasının bir numa
ralı savunucusu, davayı, dünya arenasında ve her tarafta büyük bir dirayetle götüren şahıs, Sa
yın Denktaş'tır. Bunun otoritesini yükseltmek, bunu dünyada güçlü göstermek Türkiye'yi de 
büyütür. Onu güçsüz hale getirmek uzlaşmıyor, uzlaşma bir tutumu ne siz ne biz devam ettire
meyiz kompleksinin ifadesi, bir taraftan dünyaya, "üstüne gidin, Sayın Denktaş uzlaşır, biz 
de üstüne gideriz..." Esasen geçen sene Ağustos ve Ekim aylarında verilen mesaj da buydu. 
Dünyaya Sayın Denktaş yalnızdır, bizi de dinlemiyor: Üstüne gidin, baskı yapın, belki siz yola 
getirirsiniz, makul bir çizgiye gelir, size de bize de faydalı olur... 

Değerli milletvekilleri, şu düşünceyi kırmak lazımdır. Kimin kafasında varsa -biz dahil-
tümüyle Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a milletlerarası antlaşmalardan doğan müdahale hakkını, ade
ta onların zoruyla kullanmış ve oraya çıkmışsa bir suç mu işlemiştir? Niye bir suçluluk psikozu 
ve kompleksi var? Niye bu meseleyi illâ ki halledelim gibi bir tutum, bir psikoz ve kompleks 
Ankara'da hâkim oluyor? 11 yıl boyunca oradaki Türk toplumuna yaptıkları bütün mezalim 
karşısında onlarda niye benzeri bir kompleks olmadı ve bugün onların yanında olan Beş Bü
yükler, niye o zaman aynı ihtiyacı hissetmediler? öldürülen, geto haline getirilen, yüzde 5 top
raklara sıkıştırılan Türklerin akıbeti karşısında onlar seyirci kaldılar ve hiçbir kimsede bir komp
leks hasıl olmadı. Yani, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Samson'un 15 Temmuz 1974'teki dar
besi ve Enosis ilanı karşısında seyirci mi kalmalıydı?.. Kalmadı; büyük bir kararla, isabetli bir 
davranışla, Türk Milletinin de desteğiyle müdahalede bulundu ve dünya da onu tasvip etti. 
Peki nedir o zaman bu suçluluk psikozu, kompleksi? Herkesin ağzında koro halinde, "Kıbrıs'ı 
halledelim." Hatta, "Yeni Sayın Başbakanı bekleyen en büyük mesele Kıbrıs meselesinin 
çözümü" diye ifadeler var. Niye bu ifade orada olsun? Niye bu, artık, Türkiye'nin işi olmaya 
devam etsin? Mesele, Türkiye bakımından, Kuzey Kıbrıs Türk Cmhuriyetini ve Türk halkı 
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bakımından hallolmuştur: ama, çözüm, getirmek isteyen varsa, Güney Kıbrıs ve asıl anahtarın 
bulunduğu Atina, evet, getirecekleri formüller görüşülür: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
görüşülür, gerekiyorsa Ankara'nın bilgisine sunulur, incelenir; ama, onlardan gelir efendim. 
Onlar dururken, biz adeta bugünkü şartlardan rahatsız olmuşcasına diken üzerinde oturuyor 
bir havayla, "illa ki size ne verelim de bir tebessüm edin beyler" gibi bir hava var. 

Nihayet tabiî bu zaafı Gali iyi yakaladı; madem öyle size bir paket vereyim, bu paketi ka
bul edin ve herkes de memnun olsun. Nedir paketin içindeki? Maraş, değerli milletvekilleri, 
Maraş... 

Maraş, Magosa limanının göbeğinde... Açıldığı takdirde, 30-40 bin Rumun gelip yerleşe
ceği, kuzeyin esasen tahrip ettikleri ekonomisini, daha çok baskı altına alacağı, politikman 
daha çok yakınına ve kalbine oturacağı bir yerde. 

"Bunu, bütünden ayrı paket olarak verin, görüşelim..." Yani, "ileride, tam Enosise götü
recek adımların ve taksitlerin, birinci taksidi olarak, bir paket olarak, bize bir hediye verin" 
fikri geldi. 

Çok acıdır: o paketin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın İnan?... 
KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Emredin. 
BAŞKAN — Estağfurullah. 
Konuşmanızı bağlayabilmek, sözünüzü toparlamak üzere 2 dakikalık bir süre daha veri

yorum efendim. 
Buyurun. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Emriniz olur. 
Çok acıdır; başından beri Kıbrıs meselesinin bir bütün olduğu tezi savunulur, haklı ola

rak götürülürken, bu defa paket meselesinin öne çıkarılması ve paket muhtevasının taşıdığı teh
likelerin hepsinin bilinmesine rağmen, Sayın Hükümetçe bunun müzakereye değer bulunması 
çok üzücüdür. Bu konuda beyanlar yapılmıştır, aşırı beyanlar yapılmıştır, "Yüzde 90-95 am
bargo kalkacaktır" şeklinde ifadeler kullanılmıştır ki, bunu da kabul etmek ve tasvip etmek 
mümkün değildir değerli milletvekilleri. 

Peki ne yapmak lazım? Federal sistem ortaya atıldığı zaman, yani, barış harekâtından ve 
iki toplumun kesin bir şekilde birbirlerinden ayrılmasından sonra, dünyada federal sistem he
nüz geçerli idi, bu dünyanın birçok yerinde vardı, uygulanıyor. Hatta, 1959-1960 Zürih, Lond
ra anlaşmaları da yüzde 80'i ile gizli bir federal sistemdir. Bu defa getirilen Gali'nin fikirler 
dizisi de, temelinde bir federal sisteme götürülüyor. Ama, son 4-5 yıl içerisinde bütün federal 
sistemler çöktü. En büyük federal sistem Sovyetler Birliği Federasyonu çöktü, param parça 
oldu; Avrupa'nın göbeğinde olan Çekoslovakya Federasyonu çöktü, Yugoslavya Federasyonu 
çöktü ve işin garibi, bütünleşme politikası ve esası üzerine kurulu Avrupa Topluluğunun mer
kezi olan Belçika'da üniter devlet, tek devlet sisteminden uzaklaşıp federal sisteme geçmenin 
ilk adımı, kararı parlamentoda kabul edildi ve fiilî duruma da girdi; hatta, üçlü bir federasyo
na. Böyle bir ortamda, federasyonların iflas ettiği ve ortadan kalktığı bir ortamda, bunu yeni
den denercesine, "Kıbrıs'ta illaki federasyon yapalım" denemesi, bile bile kendinize ve başka
larını aldatmaktır. Binaenaleyh, artık bu tezi bırakıp, orada, bugün fiilen mevcut olan iki devletin, 
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bağımsız, tanınan ve karşılıklı iyi ilişkilere teşvik edilmesi gereken iki devlet tezini ortaya at
mak lazımdır. Sayın Hükümetin bunun üzerinde durması -bu konuda Sayın Denktaş'ın be
yanları olmuştur- kendilerine destek ve yardımcı olmaları lazımdır. 

Şunun da altını çizmek suretiyle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum : Sayın Hükümet ve 
kurulmak üzere bulunan, bilhassa sayın yeni hükümet ve onun programı bakımından belki 
faydalı olur diye arz ediyorum : Kendi başıma, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mutabakatı 
olmadan ve Türk Milletini aşarak Kıbrıs meselesini çözmeye hiçbir hükümetin gücü yetmez. 
Hiçbir hükümet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve halkının mutabakatı olmadan bir taviz 
veremez. Hiçbir kimse, bazı çevreleri sırf memnun etmek ve baskıları hafifletmek uğruna Kıb
rıs üzerinde taviz yoluna gideniez ve gitmemelidir. Bunu denediğiniz takdirde büyük sıkıntılar 
doğar. Türk Milletinin kabul edemeyeceği bir adımı, demokratik bir memlekette kimsenin de 
atmaya hakkı yoktur. Eğer atılmaya devam edilirse, şunu açıklıkla söyleyeyim, anamuhalefet 
partisi olarak bizi karşınızda bulursunuz: ama, millî davaların, belirttiğimiz çerçevede savu
nulması ve götürülmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yanında yer almaya devam etmek 
ve Sayın Denktaş'ı desteklemek yolundaki bütün çalışmalarınıza millî dış politikanın icabı olarak 
anamuhalefet partisi olarak Hükümetin yanında ve arkasında yer alırız. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnan. 
Şimdi, diğer önerge sahibi olarak Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek, buyurun. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, daha evvel de böyle bir şey olmuştu, bize 

söz vermemiştiniz. Önce grupların konuşması lâzım. ı 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Tarih tekerrür ediyor Sayın Başkan! 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; Kıbrıs meselesi konusunda yapılmakta olan genel görüşme önergesi sahibi sıfa
tıyla görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekili arkadaşlarıma saygılar sunarken,, televizyonları ba
şında bizleri seyreden aziz vatandaşlarıma da, şahsım ve mensubu bulunduğum Milliyetçi Ha
reket Partimiz adına saygılarımızı sunuyorum. 

Sayın Milletvekilleri, Türkiye'nin içeride ve dışarıda çözmesi gereken çok ciddî preblemle-
ri vardır. Bölücülük ve terör olayları, enflasyon ve pahalılık, işsizlik, işçi, memur, esnaf, köylü, 
emekli vatandaşlarımızın beklentileri, anayasa değişikliği, adaletli ve dürüst şartlarda seçime 
imkân verecek seçim sistemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha verimli çalışmasının te
min edilmesi gibi meseleler, ülkemizin iç gündem maddelerinin sadece bir kısmıdır. 

Kıbrıs meselesi, Ermenistan'ın Azarbaycan'ı işgali, Bosna-Hersek'teki Sırp zulmü de, Tür
kiye'nin çerçevesinde, ülkemizi çok yakından alakadar eden dış problemlerimizdir. 

Son birkaç yıl içerisinde dünyamızda baş döndürücü gelişmeler ve değişmeler olmuştur. 
Varşova Paktı parçalanmış, Sovyetler Birliği dağılmış, NATO'nun varlığı tartışılır hale gelmiş 
ve Cenabı Hak'kın bir. lütfü olarak bugün Türk dünyasının büyük bir bölümü bağımsızlığını 
elde etmiştir. Bugün Türkiye'nin önüne altın bir fırsat geçmiş, önümüzdeki asrın Türk asrı 
olacağı görüşünde hemen herkes ittifak etmiştir. Ülkemizin, eline geçen bu fırsatı çok iyi de
ğerlendirmesi lazımdır. Oysa, hazırlıksız yakalanılmış, hatta Türkiye'nin bu durumu, kıskanç
lıkları ve riskleri de beraberinde getirmiştir. 
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Türkiye'nin, yeni dünya düzeni içinde yeni süper güç olmasını istemeyen merkezler, yıllar
dır yürüttükleri planlarını uygulamak için bugün adeta topyekün saldırıya geçmiş durumdadırlar. 

Değerli milletvekilleri, kanaatimce, Kıbrıs meselesindeki dayatmaların arkasındaki sebep 
de, PKK terörünün arkasındaki sebep de, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgalinin arkasındaki 
sebep de, Bosna-Hersek vahşetindeki sebep de ve nihayet Almanya'da Türklere dönük vahşet, 
soykırım ve düşmanlıkların arkasındaki sebep de aynıdır. Hedef : Yapılabilir ise, Türkiye'nin, 
Tütfk dünyası ve tslam alemiyle ilişkileri kesilmek; yapılabilir ise, Türkiye bölünmek, parçalan
mak, yok edilmek, Anadolu yarımadasına hapsedilmek istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün Kıbrıs konusunda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti çok yönlü baskılar altında bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, böyle bir za
manda, dış politika konularında ağırlık koyması, yabancı baskılar altındaki hükümetlere de 
güç verir. Yeni dünya düzeni içinde, Amerika Birleşik Devletleri, bazen tek başına, bazen de 
Fransa, İngiltere ve Güvenlik Konseyinin diğer üyeleriyle birlikte, dünyadaki olaylara yön ver
mektedir. Bu ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 182 devlet adına karar veren güç 
durumundadırlar. Türkiye'yi ilgilendiren çevremizdeki olaylarda, bu ülkelerin etkili konuma 
getirilmesi ve bu ülkelerin, Türkiye'yi ilgilendiren olaylardaki tutumları bakımından, Türkiye 
tarafına değil de, diğer taraflara destek verir yönde tutum sergiliyor olmaları, Türkiye'yi çık
maza sürüklemektedir. 

Bu ülkeler, Kuzey Irak'ta Çekiç Güç'ün gölgesinde bağımsız Kürt Devletini kurmaya çalı
şırken, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın işgaline ve Bosna Hersek'teki Sırp zulmüne seyirci, hat
ta destektirler. 

Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin malum üyeleri, Rum yanlısı 
bir tutumu, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi" adı ve şemsiyesi ile sergilemektedirler. 

Görevi, dünyadaki barışı korumak olan Güvenlik Konseyi, Kıbrıs konusundaki görevini 
adeta varolan barışı bozarak, yeni bir savaşı, yeni bir Bosna-Hersek trajedisini meydana getir
mek olarak yorumlamaktadır. Güvenlik Konseyi, rumların hâkim olacağı yeni bir yapıyı 
"federasyon" adıyla gerçekleştirmek, Kıbrıs'ı yeni bir Yunan adası olarak Yunanistan'a ver
mek istiyor. Gerçek olan, Kıbrıs'ın adım adım Türklerin elinden acınmak isteniyor olmasıdır. 

Geçmişte, bir Türk adası olan Girit elimizden nasıl alınmış ise, bugün de aynı oyun Kıb
rıs'ta oynanarak, Türk adası Kıbrıs, elimizden alınmak istenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs konusunda gelinen nokta, Türk dış politikasının, bu bölü
müyle, aslında, iflasını göstermektedir. Türkiye'yi bugüne kadar idare eden iktidarlar, ciddî 
dış politika yanlışları yapmışlardır. Türk Dışişleri, adeta, muarrızlarımızin tezlerini gerçekleş
tirmeye fırsat hazırlamıştır. 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs'la ilgili son dönem dış politika kararlarının isabetli olan
larının başındadır. Barış Harekâtından sonra, Türkiye olarak, Kıbrıs konusunda yanlış üstüne 
yanlış yapılmıştır. 

Farklı görüşler olabilir, onlara da saygı duyarız; ancak, Barış Harakâtında birinci ve ikin
ci ateşkes ilk ciddi yantışımızdır. Adanın tamamına barış götürülmeden ve daha elverişli şart
lar oluşturulmadan ateşkesin sağlanması, Türkiye'nin avantajlarını ortadan kaldırmıştır. Kıb
rıs Barış Harekâtından bu yana Maraş'ın iskâna açılmamış olması da, ciddî bir diğer yanlışı-
mızdır. 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra, federasyon tezinden vazgeçmeyişimiz 
de, yine diğer bir eksiğimizdir. Türkiye olarak Kıbrıs konusunda ilkönce "Kıbrıs meselesi, iki 
toplum liderinin eşit şartlarda, baskıdan uzak şekilde ikili görüşmelerle çözülür" tezi savunu
lurken, sonradan, kimler tarafından ve nasıl icat edildiği bilinmeyen 4'lü konferans, 9'lu kon
ferans, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi, meselenin, milletlerarası zemine taşınması 
da mühim bir yanl'ışımızdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye olarak Yunanistan'la ilişkilerimizin iyileştirilmesini Kıbrıs 
meselesine endekslemiş olmamız da, bu meselelerin yanlışlarının başıdır. 

Aslında, bu görüş, Yunan görüşüdür. Oysa, Yunanistan ile Türkiye arasındaki esas mese
le, Ege'deki Yunan adalarının silahlardan arındırılması meselesidir, kıta sahanlığı meselesidir, 
FIR hattı meselesidir, Batı Trakya meselesidir, Pontus Rum meselesidir: Kıbrıs en son mesele
mizdir. 

Yunan tezine uyularak, Kıbrıs'ın, öncelikle ve ilk mesele olarak, ayrı olmak üzere ele alın
ması da önemli bir dış politika yanlışımızdır. 

Türkiye olarak, dış politikada bir ilim dalı olmuş olan siyaset planlamasıyla hâlâ tanışık 
değiliz ve bunun acısını da her olayda yaşıyoruz. Hangi durumda, nasıl bir tavır takınılacağı 
konusundaki planlama eksiğimiz her halimizden belli olmaktadır. 

Dünya kamuoyunun aydınlatılarak, lehimize çevrilmesi yönünde de fevkalade eksiklikle
rimiz vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin, tezlerinde artık tutarlı olması gerekir. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, adeta Türkiye'nin yargılanması manasına gelen ülti
matomlara, saygısız tutumlara, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne de Türkiye Cumhuriyeti 
razı olur. 

Mübarek Kurban Bayramının birinci günü, Sayın Denktaş'ın, Amerika Birleşik Devletle
rinde adeta yargılanır, rehin tutulur, hahsedilircesine tutulması, kabul edilemez çirkin bir dış 
politika ayıbıdır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Şemsek, sözünüzü bağlamanız ve konuşmanızı tamamlamanız için iki 
dakikalık bir süre daha veriyorum. 

MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Şimdi gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Hü- -
kümetiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ciddî bir değerlendirme yapmalıdır. Son 
durum, Gali ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sayın Denktaş'a, Maraş'ın, Birleşmiş 
Milletlere verilmesini ültimatom etmiş; "buna karşılık, havaalanı açılacak ve böylece ambargo 
kalkacak" denmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Maraş'ı başkasının otoritesine bir kere teslim ederseniz, bir daha ge
ri alamazsınız. Fakat, bugün için kaldırılan veya gevşetilen ambargonun, bir başka sebeple gel
mesi her zaman mümkündür. Kısacası, Kıbrıs'ta şimdi, "toprak ve mal vererek laf alın" deni
yor: yani mal ve toprakla laf mübadele dönemi yaşıyoruz Kıbrıs'ta. 

Bundan sonra ne olur?.. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, Sayın Denktaş Amerika Birleşik Devletlerine gitmedi, temsil

cisiyle görüşlerini iletti. Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi, bugüne kadar Kıbrıs'la ilgili üç 
karar aldı, üçü de aleyhimize. "Maraş'a hayır" dendiği zaman, bir yeni karar daha gelecek, 
gelebilir: ancak, böyle olursa kıyamet de kopmaz. Muhtemel neticeye hazır olmak, yalnız bu işi 
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çok fazla da ciddiye almamak gerekir. Yapılması gereken : 1. Tabiî mecrasından çıkmış, mahi
yet ve kapsam değiştirmiş olan Kıbrıs görüşmelerinin tabiî mecrasına oturtulması gerekir. Bu
nun için, Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerine münasip şekilde son verilerek, Maraş'ın 
veya başka bir tavizin kesinlikle verilmeyeceği açıklanmalı, bundan sonraki görüşmelerin iki 
eşit toplum ve lideriyle, her türlü baskı ve tehditten uzak şekilde Kıbrıs'ta yapılabileceği, mese
lenin parça parça değil, bir bütün olarak Kıbrıs'ta görüşülebileceği ilan. edilmelidir. 

2. Federasyonlar, çağımız dünyasında artık yaşama şahsını kaybetmiştir. Bu gerçekten 
hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığının temini ve Birleşmiş Milletlere üye 
edilmesi yönünde çalışılmalıdır. 

3. Türkiye, her şartta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve onun değerli lideri Sayın Denk-
taş'la beraber olduğunu ve bundan sonra da olacağını, tereddüde yer vermeyecek şekilde ilan 
etmelidir. 

4. Kıbrıs meselesi, millî bir davamız olarak, iç politika malzemesi yapılmamalı, bu ko
nuda bütün siyasî partilerimiz ve Hükümet, birlikte hareket etmeli: Hükümet de, Türkiye Bü
yük Millet Meclisini ve siyasî partileri gelişen olaylar konusunda bilgilendirmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs'ta Maraş veya başka bir yerin verilmesi mümkün değildir; Türk
iye Cumhuriyeti hükümetlerinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinin de buna 
yetkileri yoktur. Böyle bir şey için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ittifak kararı ve Türk Mil
letinin referandum kararı gerekir. 

Kıbrıs'ta mevcut durumdan geriye adım sayılacak taviz veya başka bir oldubittiye "evet" 
diyen hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, görevde kalamaz. Bu gerçeğin bilinmesinde bü
yük fayda vardır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticilerine ve halkına, başta Sayın Denktaş olmak üzere, 
başarılar, Kıbrıs şehitlerimize Allah'tan rahmet, Kıbrıs gazilerimize de sağlık ve mutluluklar 
diliyor; bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerini ve aziz va
tandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. (MHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şemsek. 
Gruplardan söz istemi Başkanlığımıza gelmiştir: sırasıyla yeniden okuyorum : 
Refah Partisi Grubu adına Konya Milletvekili sayın Necmettin Erbakan, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına istanbul 
Milletvekili Sayın Nami Çağan. 

Şimdi, Refah Partisi Grubu adına, Refah Partisi Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Sa
yın Necmettin Erbakan'ı kürsüye davet ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin muhterem üyeleri, televizyonları başında bizi dinleyen aziz milletimi
zin kıymetli evlatları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki kıymetli kardeşlerim: bugün 17 Ha
ziran 1993, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kıbrıs hakkında genel görüşmeyi müzakere edi
yoruz. Refah Partimiz Grubu adına, bu konudaki görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi; kıymetli milletvekillerini, aziz milletimi-

szin evlatlarını ve bütün Kıbrıslı kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, muhabbetle kucak
lıyorum. 
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Bundan lam bir hafta evvel, 10 Haziran günü, Kıbrıs hakkındaki genel görüşmenin gün
deme alınıp alınmaması konusunu Meclisimizde görüşmüştük. O toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı dinledik; Sayın Başbakan ve milletvekille
ri, şeref konuğumuz olarak Meclisimizde bulundular. Bugünkü genel görüşmede, konuyu tek
rar ele alıyoruz. 

Refah Partisi olarak, millî meselelerimizin başında yer alan Kıbrıs meselesine verdiğimiz 
çok büyük önemi herkes bilmektedir. Geçen hafta yapmış olduğumuz konuşma, televizyondan 
yayınlanmadığı halde, bu arada sayılamayacak kadar çok teşekkür ve tebrik telgrafları aldık. 
Bu münasebetle, bu hafta sözüme başlarken, her şeyden önce Türkiye içinden ve Kıbrıs'tan 
bu telgrafları gönderen kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 

Geçen haftaki konuşmada neler söylemiştik? 
Birkaç cümleyle özetleyerek konuya girmek istiyorum. 
Kıbrıs, Hazreti Osman Efendimiz -Radiyallahû anh- zamanından beri, müslümanların gel

dikleri bir adadır. Daha Emeviler zamanından başlayan 700 yıllık bir süreyle müslümanların 
oturduğu bir ada olmuştur. 

13 üncü asrın sonunda buraya Katolik Cenevizliler geldi, onların arkasından Venedikliler 
geldi... Kıbrıs'ta oturan bazı Ortodokslar, 300 sene, bu Katoliklerin zulmü altında inin inim 
inlediler. 

1570'de, Akdeniz'de korsanlık yapıldığı, Hacca gidenlerin ve ticaret filolarının yolu kesil
diği için, Osmanlı Devleti, Lala Mustafa Paşa komutasındaki bir orduyla, 40 bin şehit vererek 
Kıbrıs'ı kurtardı; Ada'da, 308 yıl -Ortodokslar da dahil- herkes huzur içinde yaşadı. 

1878'de, o günün şartları dolayısıyla, Kıbrıs'ın yönetimi mülkiyeti Osmanlıda kalmak üzere, 
İngilizlere devredildi. -

İngilizler çekilince, mülkiyeti zaten Osmanlının olduğu için, Ada'nın Türkiye'ye verilmesi 
gerekirdi. Ancak, ne var ki, Batılılar hiçbir zaman hak ve hukuk tanımamışlardır. 

1960'ta karma bir cumhuriyet kurdular, üç yıl huzursuzluk içinde geçti, 1963'te Rumlar 
bu karma cumhuriyeti yıktılar, 1963 katliamları yapıldı, 1967 katliamları yapıldı; 1974'te, Samp-
son ihtilal yaptı; Adayı Yunanistan'a ilhak edeceğini ilan etti, yeniden katliamlar başladı. İşte 
o tarihte, 20 Temmuz 1974'te, uluslararası anlaşmalara dayanarak, garantör haklarımızı kul
lanmak üzere Barış Harekâtını yaptık, 19 yıldan beri Ada'ya huzur gelmiştir. 

Biz Refah Partisiyiz, Barış Harekâtını yapan zihniyetin mensuplarıyız. Bizim Kıbrıs ko
nusundaki görüşümüz açıktır, geçen toplantıda da belirttim; biz Kıbrıs'ta Barış Harekâtından 
beri bağımsız bir Kıbns devletinin kurulmasını -daha ilk günden beri- hep savunmuşuzdur. 
Ne yazık ki, bu arada işbaşına gelen taklitçi zihniyetli yönetimler, yanlış politikalarıyla, Kıbrıs 
meselesini adım adım bugünkü noktaya getirmişlerdir. 

Geçen haftaki konuşmamda, taklitçi zihniyetlerin Kıbrıs politikalarında yaptıkları hata
ları bir bir saydım; bugün bunları tekrar edecek değilim. Şimdi, şunu bir kere daha belirtiyo
rum ki, işte bu yanlış politikaların sonucunda zemin oluşunca, Butros Gali Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri olduğunda, artık Kıbrıs'ı alıp, Yunan'a verme operasyonunu başlatmışlardır. 

Geçen hafta da izah ettim; bu, bir bütünün parçasıdır. Çünkü, Sovyetlerin çökmesinden 
sonra -bilindiği gibi- Batıdaki aşırı uçlar, siyonist ve ehli salip uçlar, bütün dünyayı kendilerine 
köle yapmak; kendi planlarını yürütmek için "yeni dünya düzeni" sözünü ortaya attılar, tek 
kutuplu bir dünya kurdular ve üç yıldan beri, ardı arkası gelmeyen zulümlerini yürütmektedirler. 
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NATO, artık, düşman işareti olarak, kırmızı değil, yeşili kullanıyor. Çünkü, batının hede
fi, islamı ortadan kaldırmaktır. Geçen hafta da gösterdim: NATO'nun ve Alman Genelkurma
yının gizli raporları bir münasebetle elimize geçti. Burada çok açık bir şekilde, Fas'tan Körfeze 
kadar, Şimalî Afrika'daki müslüman ülkelerin, yani Avrupa'daki güney kuşağının yeni'hedef 
olduğu belirtilmektedir. 

İşte, Batı uçları, bu planlarını yürütebilmek için, aradılar aradılar, en müsait insan olarak 
Botros Gali'yi seçtiler ve buldular. 

Butros Gali, Mısırlı bir Ortodokstur; babası gibi kendisi de İslam düşmanıdır. Kardeşi 
Yunanistan'da yaşamaktadır ve kardeşi Vasiliu'nun ortağıdır. Kardeşinin hanımı Rumdur. 

Butros Gali eşittir Birleşmiş Milletler, eşittir Ortodoks, eşittir Rum demektir. (RP sırala
rından alkışlar) Bunu kimse aklından çıkarmasın. 

Nasıl, Butros Gali'nin babası, Osmanlı'yı yıkmak ve parçalamak için bütün gücüyle ça
lışmışsa, şimdi de oğlu, Türkiye'yi ve tslam alemini parçalamak ve ortadan kaldırmak için bu 
basından daha büyük bir gayretle çalışıyor. 

Butros Gali işbaşına gelir gelmez ne yaptı? önce, İsrail'in işgal ettiği topraklan ve bugün
kü mevkiini teminat altına almak ifin bir seri görüşmeler başlattılar: daha dün bu konuda 10 
uncu oturum yapıldı. Sürekli olarak oradaki emrivakileri Müslümanlara kabul ettirmeye çalışıyor. 

Diğer taraftan, Irak ve Libya'ya bildiğimiz zulümler yapıldı; Bosna ve Azerbaycan katli
amları halen bütün şiddetiyle devam ediyor; Cezayir'deki zulmü hepimiz biliyoruz: Filistin, 
Somali, Keşmir'de Müslümanlara zulüm yapılmaktadır. 

Bütün bunlardan sonra, bunları tanzim ettikten sonra, şimdi Butros Gali, Kıbrıs'ta asıl 
rolünü oynamaya çalışmaktadır. Bunun için Butros Gali ne yapmıştır? İşbaşına gelir gelmez, 
Perez de Cuellar zamanında dikkatle takip edilen üç temel prensibi bir kenara attı ve salam 
metoduna başladı; dilim, dilim kıbrıs'ı alıp rumlara, Yunanistan'a verecek; palan budur. (RP 

I • • • 

sıralarından alkışlar) Bunun için salamın ilk dilimi olarak "Önce Maraş'ı ve Güzelyurt'u vere
ceksiniz, ondan sonra diğerlerini konuşuruz" pernsibini ortaya attı; beş büyükleri işin içine 
soktu, Hitler gibi bize ültimatomunu gönderdi. 

Gönderdiği bu ültimatomda ne var? Maraş'ı vereceksiniz, rumlar Magosa Kalesinin dibi
ne kadar gelecek, bütün bölgeyi onlar kontrol edecek. Onların kontrolündeki Lefkoşa Havaa
lanı onların otellerine turist taşıyacak, bunun neticesi olarak Ercan Havaalanı kapanacak, Maraş, 
dolayısıyla Magosa Limanı, Rumların kontrolüne geçecek, Kıbrıs'ın Havaalanı, Rumların kont
rolüne geçecek, bizim nefes borumuz kesilecek. 

Verilen emir şudur : Aynen Hitler'in Avusturya'yı -geçen seferki konuşmamda belirttiğim 
gibi- ilhak etmek istediği zaman verdiği ültimatom gibi, Sayın Rauf Denktaş'a, "Git, bir hafta 
-okul çocuğu gibi-... fazla izin vermiyoruz ha! Bir hafta esnasında bunları Kıbrıs'taki ve Türk
iye'deki halka, millete, Meclise, ilgililere kabul ettir ve gel" deniyor. İşte bulunduğumuz nokta 
budur. 

Muhterem milletvekilleri, bu ne tehalük, bu ne hırs, bu ne çifte standartl Ortada Bosna, 
Azerbaycan katliamları, faciaları devam ederken, Filistin Keşmir'le ilgili sayısız Birleşmiş Mil
letlerin kararının hiçbiri tatbik edilmezken, neden onlar mühim olmuyor da, Kıbrıs hakkında 
alınan bu uydurma kararlar bu kadar mühim oluyor? Çünkü, o kararlar, müslümanların 
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katliamlarıyla ilgili: onun için onların tatbik edilmemesi lazım. Halbuki, Kıbrıs için alınan ka
rar ise, Kıbrıs'taki Müslümanları ortadan kaldırıp, Ada'yı Hıristiyanlara, Rumlara verme pla
nıdır. tşte bu Ortodoks Pazarı Butros Gali, bunun için, işini gücünü bırakmış, bununla uğraş
maktadır. 

Geçen hafta müzakereleri bu noktada yaptık: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu müzareke-
sinde tarihî karar aldı. Geçen hafta, bütün parti gruplarının iştirakiyle alınmış olan karar ne
dir? dedik ki, Kıbrıs'taki iki toplumun eşitliği prensibine dönülmelidir: bu bir. Müzakereler 
kısım kısım yapılsa dahi, sonunda bütün olarak kabul veya reddedilecektir, iki : varılmış olan 
neticeler, her iki toplumun tasvibine sunulacaktır, toplumlar kabul ettikten sonra yürürlüğe 
girebilir. 

Üç : Ayrıca, hiçbir baskı kabul edemeyiz ve her şeyden evvel Kıbrıs'ta Müslüman Türk 
toplumunun egemenlik ve mülkiyet hakkı tanınmalıdır. Bunlar olmadan, bu müzakerelerin hiçbir 
kıymeti, manası yoktur. Bu şartlar, onlar tarafından kabul edilmediği takdirde, New York'a 
gidilmemelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı karar budur; bu tarihî karar o gün burada ilan 
edildi bütün dünyaya: ama, sonra ne oldu? Ne yazık ki, onun arkasından daha o gün (10 Hazi
ran Perşembe günü) akşam, bu var olmayan Hükümetin talimatıyla, bu gölge topluluğun tali
matıyla, giderayak, Dışişleri yetkilileri göndertildi ve bunlar otelde, Rauf Denktaş'ın üzerine 
adeta çullandılar, tam beş saat geceyarısına kadar devam etti : "Bugün, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde aldığın karardan vacgeç ve illa New York'a git" 

Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ne olacak?.. Onun ne önemi var, onun ne 
önemi var bu beyefendilerin indinde?. 

Sonra, ertesi gün gazetelerde ne okuyoruz? Koşullu bir "evet" denilmiş, ortayol formülle
ri icat edilmiş ve Sayın Rauf Denktaş, ayın 19'unda New York'a gidecekmiş: Sayın tnönü ile 
konuşuyor, Sayın Demirel ile konuşuyor.... 

Şimdi, Sayın Denktaş geldi, burada "gitmeyeceğim" dedi; ama, bu baskıların arkasından 
her gün "yeni bir şey olur" demeye başladı... Herhalde Sayın DemirePle konuşmasından bu 
ilhamı almıştır!. (RP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın DemirePe gelince... Zaten "Maraş verilebilir" sözünü sarf etmiş olan Sayın Demi
rel, perşembe günü akşam Millet Meclisinin aldığı bu karar karşısında ateş püskürüyor, Denk-
taş'a karşı patlıyor : "Bunları, bizimle görüşürken bize söylemedi, gitti Mecliste emrivaki yaptı" 
diyor; ama, ne zaman ki, ertesi gün beş saat Rauf Denktaş'ın üzerine çullandılar, ona bütün 
baskılarla "New York'a gideceksin" dediler: bu sefer aynı Sayın Demirel "doğru olan yapılı
yor; önce Kenan Atakol gidecek, arkadan da Rauf Denktaş gidecek" demeye başlıyor! 

Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ne olacak?.. Bunun ne önemi var (!) 
Muhterem milletvekilleri, işte ey bizi televizyonları başında dinleyen aziz milletimiz: Türk

iye'nin işleri nasıl yönetiliyor, görün! 
Hani bu işlere Cumhurbaşkanı karışmayacaktı? Niçin Demirel her gün Kıbrıs meselesin

de bir beyan veriyor? öbür taraftan Türkiye'yi kim yönetiyor, hangi rejimle idare ediliyor? Bu 
gölge Hükümet: yok olan Hükümet, birtakım gizli güçler mi Türkiye'yi yönetecek; yoksa, Türk
iye Büyük Millet Meclisi mi? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi kararını almıştır, bu karar durduğu müddetçe, herkesin bu 
karara saygı göstermesi mecburiyeti vardır. Onun için, bu hareketler, her şeyden önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisine saygısızlıktır. (RP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) kaldı ki, as
lında yapılan iş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin almış olduğu şahsiyetli dış politika kararını 
bir kenara itip, uydu, şahsiyetsiz bir politikaya dönüşten başka bir mana taşımamaktadır. 

İşte, Türkiye'nin temel meselesi budur. Bunu bildiğimiz içindir ki, biz geçen hafta konu
şurken "Kıbrıs meselesi, millî meselelerimizin başında gelir, aynen birinci Büyük Millet Mecli
sindeki gibi, bu meseleyi Millet Meclisi ele alarak yürütmelidir" dedik; bugün de aynı gerçeği 
bir kere daha tekrar ediyorum. 

Sonra ne oldu?.. Olaylar bununla kalmadı ve cumartesi günü muşhur Worren Christop-
her Ankara'ya geldi, beyefendiler selam durdular! Altı saatin içinde Christopher, Cumhurbaş
kanıyla görüşüyor, Başbakanla görüşüyor, Dışişleri Bakanıyla görüşüyor... Bütün bunlar altı 
saatin içinde oluyor! Niçin?.. Herkes susta durmuş, bunu bekliyor da, onun için. (RP sırala
rından alkışlar) \ 

Halbuki, hatırlıyoruz, Rahmetli özal, Clinton'la görüşmek için bir hafta Amerika'da ka
pı kapı dolaştı durdu ve bekledi. 

Bizim Cumhurbaşkanı orada görüşmek, randevu almak için bir hafta bekliyor; buraya 
onların böyle bir adamı, hem de bu ültimatomları vermek için geldiği zaman, herkes selam 
duruyor! 

Bu zihniyetle Türkiye'nin hiçbir meselesi korunamaz; önce bu taklitçiliğin bırıkılması la
zım. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, CIristopher geldi ne dedi bu beyefendilere? Söylediği şu : "Size 50 tane A-10 uçağı 
-vereceğiz demiyor ha- vermek için Senatoya müracaat ettik" diyor; elma şekeri gösteriyor. (RP 
sıralarından alkışlar) Müracaat etmiş!.. Bu A-10 uçakları Amerikan ordusunda hâlâ kullanılı
yormuş (!) Şu tabire bek sen "hâlâ kullanılıyor" ne demek? Hurdaya çıkardık bunları, atacak 
çöplük arıyoruz... Bizden iyi çöplük mü olur? (!) Hepsi hurda: Amerikan yardımı dedikleri 
bu. (RP sıralarından alkışlar) 

Sonra, ayrıca, Cobra helikopterleri vermek için de arzuluymuşlar; ama, bunun adedini, 
takvimini sonra tespit edeceklermiş!.. Yani, Magosa'yı vereceksin, Güzelyurt'u vereceksin, sonra 
adedi belli olacak, her şey verildikten sonra takvimi belli olacak... tki tane elma şekeri gösteri
yor, buna mukabil, iki tane hançerini saplıyor. Nedir sapladığı hançerler? Magosa'yı verin, 
bir an evvel bu kararlara uyun, sonra, Çekiç Güç'ün süresini altı ay uzatın... tki elma şekerine 
iki hançer. 

Şimdi, emir büyük yerden. Bakınız, yeni Hükümeti kuracak olan Sayın Çiller nerede bil
miyorum; ama, ilk iş olarak geldi, Grup Başkanvekillerine "sizden ilk önce bu Çekiç Güç'ün 
süresinin uzatılmasını istiyorum" dedi. Neden? Emir büyük yerden geliyor da onun için. (RP 
sıralarından alkışlar) İşte, Türkiye nasıl yönetiliyor; milletin önünde bu gerçekleri açıklamak 
bizim için bir millî görevdir. 

Ne gariptir ki, Christopher, konuşması esnasında şu sözü söylüyor : Clinton yönetiminin 
Türkiye ile savunma ilişkisine önem verdiğini, ancak, Kongrenin tutumunun ve ülkenin bütçe 
açığının ellerini bağladığını bildiriyor. Şu güzel pasa bakın. Bir adam, bu pası önüne koyar 
da golü atmaz mı be Demirel?. O adam bu sözü söyledikten sonra, Demirel başkanlığında yapılan 
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toplantıda, Demirel'in ona "iyi, güzel de, nasıl sizin bir Senatonuz varsa bizim de Türkiye Bü
yük Millet Meclisimiz var. Türkiye büyük Millet Meclisinin bu kararı da bizim elimizi kolumu
zu bağlıyor" demesi lazım gelirdi. (RP sıralarından alkışlar) Halbuki, ne buyuruyor : "Efen
dim, siz onlara bakmayın. Rauf Denktaş gelecektir; sizden çok rica ediyoruz, bu olanlar 
Amerika-Türkiye ilişkilerini etkilemesin." tşte, nasıl yönetildiğimizi görün. Bundan dolayıdır 
ki, Sayın Demirel, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına saygısızlık göstermiştir; ama, huzur
larınızda ifade ediyorum ki, bu Meclis, aynen Birinci Büyük Millet Meclisinde olduğu gibi, 
kim olursa olsun; ama, kim olursa olsun, kendi kararlarını kabul ettirme yeteneğini göstere
cektir, bu gerçeği mutlaka gerçekleştirecektir. Bu sözü Demirel de duysun, bu sözü Christop-
her.de duysun, bu sözü Clintoh da duysun (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sonra ne oldu? Atakol gitti ayın 14 ünde, Birleşmiş Milletlerin filanca kademesindeki bir 
yetkiliyle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, konuşmanızı bağlayabilmeniz için 2 dakika daha veriyorum 
efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Gitti oraya, kabul edildi, üçüncü beşinci derecede insanlar tarafından; kendilerinden özür 
dilemeye çalıştı vesaire; ama, işin garibine bakın, bu Hükümet hemen onun arkasından Hari
ciye Müsteşar Yardımcısını gönderiyor "sen de git Atokol'un arkasından, konuş; aman bizi 
mazur görsünler, sakın bu işten bize bir zarar gelmesin" diyor. Arkasından gidiyor Hariciye
nin memurları, iki saat, Gali'nin yardımcısı Gustav Feıssel'la görüşüyor. 

. Şimdi, bu görüşmede ne söylettirdi bu Hükümet, bu temsilciye, bu konuda basına hiçbir 
açıklama yapmıyor. Neden? Korkuyorlar: Millet Meclisinden korkuyorlar, milletten korkuyorlar, 
Refah Partisinden korkuyorlar. (RP sıralarından alkışlar) Onun için, açıklama yapamıyorlar; 
ama, fanilaları gözüküyor. Neden? Çünkü, ona söylemesi icap eden şuydu : Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararı var. Siz, bu kararda koşulmuş olan şartları kabul etmedikçe bu görüş
melere devam edemeyiz. Halbuki, onun böyle bir şey söylemediği anlaşılıyor. Neden? Çünkü, 
Butros Gali, kendi raporunu hazırlattırıyor. Daha şimdiden gazetelere intikal eden bilgilere göre, 
Butros Gali, raporunda diyecek ki, "Kıbrıs meselesinin halledilmesinde en büyük mani Rauf 
Denktaş'tır. Bugüne kadar Türkiye Rauf Denktaş'ı desteklediği halde, Rauf Denktaş şimdi Tür
kiye ile taban tabana zıt duruma düşmüştür." 

Şimdi, soruyorum; Butros Gali'nin, "Türkiye" dediği kimdir?.. Eğer Türkiye'den mak
sat, Türk Milleti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ise, bu söz yalandır. Çünkü, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile, Rauf Denktaş tam bir ittifak içerisindedir. (RP sıralarından alkışlar) Rauf 
Denktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararını aynen uygulamıştır. Yok, bu eğer, Butros Ga
li'nin "Türkiye" dediği, bu. gölge yönetim ise, elbette bu gölge yönetimden bunun hesabını 
sormak, bizim boynumuzun borcu olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, bugün ayın 17'sidir, yarından sonra ayın 19'u gelecek: Rauf Denk
taş New York'a gidecek mi, gitmeyecek mi!.. Millet Meclisi diyor ki, "gitmesin" ama, bu ol
mayan gölge, gizli güçler, "ille git, ille bu ölüm fermanını imzala" diyorlar. 

Onun için iki gün sonra ne olacağını göreceğiz. 
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Demin arkadaşlarım da teklif ettiler; oraya gidilmeli, kendilerinin önüne Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararı konmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı, bu meselenin çö
zülmesi için kendilerine verilmiş en güzel destektir; ama ne yazık ki, onlar şimdi de ne yapa
caklarını biliyorlar "eğer Rauf Denktaş bunu imzalarsa, bir takvim hazırlayacağız diyorlar"; 
salam dilimi programı, yemek listesi hazırlanacak; önce Magosa, sonra Güzelyurt, sonra bu
raya yani bizim bulunduğumuz bölgeye 50-60 bin Rumun yerleştirilmesi, sonra orada oturan 
halkımızın, en az 50-60 bininin Anadoluya geri gönderilmesi, adım adım Ada'nın alınması dü
şünülmektedir. Bu salamın nasıl doğranacağı, şimdiden bellidir. 

Geçen konuşmamda da belirttim, Rum'a taviz verilmez. 
Muhterem arkadaşlarım, 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'e niye çıktılar? "Biz Anadö-

Iuyu, Bizansı alacağız" dediler. Kıbrıs'ta 1960-1963'te kurulan karma hükümeti niçin yıktılar? 
"Burası zaten bizimdir" dediler. Bunların zaten megalo ideası bellidir. Bunlar, yalnız Kıbrıs'ı 
değil, bütün Anadoluyu isterler. Onun için, bir zerre kadar dahi taviz verilemez. 

Bu sebepten dolayıdır ki, konuşmamı, şu üç gerçeği bir kere daha haykırarak tamam
lıyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, 
1. Şehit kanıyla alınan vatan toprağı satılamaz. Kim bu yola tevessül edecek olursa, sa

dece bugünkü nesiller değil, bütün gelecek nesiller ve 40 500 şehit tarafından da lanetlenecektir. 
2. Bizim "Kıbrıs meselesi" diye bir meselemiz yoktur. Kıbrıs'taki tek meselemiz, bağımsız 

KKTC'nin önce Müslüman ülkelere tanıtılması ve KKTC'nin, manen ve maddeten güçlenme
sini temindir. 

3. Kim olursa olsun, aksine hareket edecek olursa, ondan hesap sormak, onu Yüce Di
vana sevk etmek, bizim için bir vecibedir. Bu görev bugünkü Meclis aritmetiğiyle mümkün 
olmazsa, ilk seçimden sonra, Allahın izniyle, bu vazifeyi yerine getireceğimizi şimdiden ilan 
ediyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

Bu verilecek tavizlerden hiçbirini kabul etmeyeceğiz. 18 sene Kıbrıs'ı koruduk. Yetkililere 
sesleniyorum; bir sene kadar daha, şu gelecek mart ayına kadar dayanın, ondan sonra gelece
ğiz, korkmayınız, hepinizi emekli yapacağız ve bu işleri Allahın izniyle, milletin istediği gibi 
çözeceğiz. (RP sıralarından alkışlar) 

Bir kere daha Kıbrıs'taki kardeşlerimize, 60 milyonluk milletimizin kendileriyle beraber 
olacağı, hiç kimsenin gücünün, Kıbrıs'ta zerre kadar bir taviz vermeye yetmeyeceğini hatırlata
rak, hepinize, Refah Partimiz Grubunun selam ve saygılarını sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erbakan. 
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'a söz veriyorum. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; televizyonlarının başında Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü görüşmelerini izleyen 
sevgili vatandaşlarım; hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. 

Bugün, Kıbrıs sorunuyla ilgili çok önemli bir görüşme yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bu konuda bir genel görüşmeyi açma kararını almış bulunmasını büyük mutlulukla 
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karşılıyorum. Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olaya el koymasını gerektiren önemli 
bir noktada bulunduğumuz açıktır; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir görüşmesine fırsat 
vermeden bu konunun bir çözüm rayına oturtulması kesinlikle kabul edilebilir değildir. Ayrı
ca, bu görüşmenin Türkiye televizyonlarından yayınlanıyor olmasını da, konuya halkımızın 
yakından ilgi göstermesine ve konudaki son gelişmeleri doğrudan öğrenmesine fırsat vereceği 
için memnuniyetle karşılıyorum; konu, artık, Türkiye'nin bir ulusal konusu haline dönüşmüştür. 

Böylesine önemli bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmesini yaparken, bu gö
rüşmeye, atanmış olan Başbakanın katılmamış olmasından üzüntü duyduğumu ifade etmek 
isterim. Çünkü, Sayın Başbakan, güvenoyu aldıktan sonra bu konuyla meşgul olacaktır; bu 
konunun gelişmelerine ilişkin olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki anlayışı, duyarlılığı, 
ifade edilen düşünceleri doğrudan dinlemek, onun bir sorumluluğudur, görevidir. O nedenle, 
Sayın Başbakanın, bu görüşmelerde bulunmamasını, konu açısından bir önemli kayıp saydığı
mı da ifade etmek istiyorum. \ 

Ayrıca, Başbakan Vekili Sayın İnönü'nün bulunması elbette memnuniyet verici; fakat, ba
kıyorum, Dışişleri Bakanlığı adına toplantımıza sadece çok seçkin değerli iki uzmanımız katıl
mış gözüküyor. Bu Bakanlığın doğrudan görevli Dışişleri Bakanı, şimdi Karadeniz Ekonomik 
işbirliği görüşmelerini izlemek üzere, anlaşılıyor, İstanbul'da bulunuyor. Türkiye'nin, Kıbrıs 
sorunuyla ilgili müzakeresine, doğrudan Dışişleri Bakanı katılma fırsatını bulamamıştır; sade
ce onun değil, onunla birlikte Müsteşarın, Müsteşar Yardımcılarının ve Kıbrıs'la ilgili daire 
Başkanlarının, Genel Müdürlerinin de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün Türkiye'nin 
izlediği bir müzakere gerçekleştirilirken, toplantıya katılma gereğini duymamış olmalajını, Hü
kümetin bu konuya dönük bakış açısının bir ifadesi olarak, üzüntüyle tespit ediyorum. (CHP, 
RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, konu gerçekten çok önemli bir konu, uzun bir geçmişi var, ondo-
kuz yıllık bir serüveni Kıbrıs konusu etrafında yaşıyoruz; ondokuz yıldan beri bu konuda kalı
cı, güven verici bir barışın oluşturulması için çabalar sürdürülüyor. Şimdi, öyle anlaşılıyor ki, 
bu çabaların yeni ve önemli bir aşamasına gelmişiz. Ondokuz yıldan beri kalıcı bir uluslararası 
barış anlaşmasına bağlanamayan Kıbrıs sorununun, şimdi, bu dönemde, çözüme dönük önemli 
aşamalarının gerçekleştirilmekte olduğunu görüyoruz. Bir telaş, bir acele, bir sürat, Kıbrıs so
rununun belli parçalarının çözüme kavuşturulmasını bizden istiyor. Bunun üzerinde biraz dur
mamız, düşünmemiz gerektiği kanısındayım. 

Bugün, Türkiye'de, istifa etmiş bir Başbakanın, Cumhurbaşkanı olması sonucu, güveno
yu ihtiyacı içinde bir Hükümet vardır; ortada bir hükümet boşluğu vardır. Var olan Hükümet, 
sadece, günlük işleri tedvir etmekle yetkilidir, yükümlüdür. Bu Hükümetin, Türkiye'nin ulusal 
politika konularıyla ilgili önemli tercihler yapması, tartışmalı büyük kararlar alması, önemli 
gelişmelere yeşil ışık yakması, sorumluluk üstlenmesi, parlamenter demokratik rejim anlayışı 
içinde kesinlikle kabul edilebilir değildir. 

Sadece günlük işleri götürmekle, tedvirle yetkili bir Hükümetin ondokuz yıldan beri çö
zülmemiş Kıbrıs sorununun tartışmalı çözümlerine omuz vermesi, bir yetki tecavüzüdür. Bu 
Hükümetin, Kıbrıs sorununda böyle önemli adımlar atılmasına, yönlendirmeler yapmasına hak
kı, yetkisi yoktur. 
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Ben, bu konunun, bu Hükümetin yetkilileri tarafından görülmemiş olduğunu sanmıyo
rum. Anayasa saygısı, rejim bilgisi, hukuk deneyimi, bu Hükümetin içinde yer alan insanların 
bu durumu görmelerine elbette yeterlidir, elverişlidir; ama, asıl sorulması gereken nokta; bu 
durumu bile bile, acaba niçin bu konu böyle bir somut çözüme doğru taşınmak isteniyor? Bu 
sorunun önemli olduğu kanısındayım. Yani, Hükümet, yetkisiz olduğunu bile bile bu konuyu 
kalıcı bîr çözüme bağlama konusunda sorumluluk üstlenmeye niçin itilmeyi kabul ediyor? Yoksa, 
dayatılmak istenen çözümün, Türkiye'de güvenoyu almış yetkili, sorumlu bir hükümet tara
fından kabul edilmesinin olanaksızlığı konusunda yapılan uluslararası teşhis, günlük işleri ted
vir etmekle yetkili bu Hükümetin, bir olup bittiye getirilerek, bir kargaşa içinde, bu konunun 
sorumluluğuyla terhis edilmesini mi öngörüyor?!.. Eğer böyleyse, daha ciddî bir durum var 
demektir ve bu Hükümete yakışan, böyle bir sorumluluğu kesinlikle almamaktır. Hiçbir karar 
noktasında, hiçbir aşamasında, Kıbrıs'la ilgili somut gelişmelerin sorumluluğunu üstlenmeme 
konusunda bu Hükümetin özel bir dikkat göstermesi, ondan beklemeye hakkımız olan bir gö
revdir diye dünüşüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu sorun sıkıntıya girmeye başladı. Türkiye bu konuda giderek ar
tan güçlüklerle kuşatılmaya başlanıyor. 

Bu gelişmenin altında yatan, benim görebildiğim, bazı temel yanlışlıklara dikkatinizi çek
mek istiyorum : 

Ne olmuştur da, ne yapılmıştır da, Kıbrıs sorunu böyle bir olumsuz gelişme rayı içine otur
muştur? Bu konuda, öncelikle benim dikkatinize sunmak istediğim bir temel nokta, Kıbrıs so
rununun nasıl çözülmesi gerektiğiyle ilgili yöntem konusundaki anlayışla ilgilidir. 

Türkiye, ondokuz yıldan beri, Kıbrıs konusunda, gelmiş geçmiş bütün hükümetleriyle da
ima bir politikayı izleyegelmiştir. Bu politika, Kıbrıs sorununun, doğrudan ilgili taraflarca çö
zülmesi gerektiği politikasıdır. 

Kıbrıs'ta bir barışı istiyoruz, böyle bir barışın en kısa zamanda gerçekleştirilmesi gerekti
ğine inanıyoruz. Böyle bir oluşumu, Kıbrıs'la ilgili iki tarafın -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ve Kıbrıs Rum Yönetiminin- bir araya gelerek, karşılıklı görüşmelerle, müzakerelerle sonuç
landırması gerektiğini düşünüyoruz. Gelmiş geçmiş bütün hükümetler bu anlayışı paylaşmış
lardır. 

Şimdi, son zamanlarda, üzüntüyle saptamak durumundayım ki sadece bu Hükümet za
manında değil, ondan da önce başlayan bir gelişmeyle- Kıbrıs sorununun çözümünde izlene
cek yöntemle ilgili bir yeni anlayış geliştirilmeye başlanmıştır. Bu anlayış, Kıbrıs sorununun 
ikili görüşmelerle değil, olabildiğince uluslararası alıştırılmış, enternasyonilize edilmiş bir çer
çevede görüştürülmesi gerektiğine ilişkin bir tercihtir. Kıbrıs sorunu, artık, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetiyle, Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki müzakerelerle değil, başka bazı uluslararası 
unsurların da katıldığı bir çerçevede çözüm aranmalıdır anlayışı yürürlüğe konulmaya başlan
mıştır. Bunun sonucu olarak da, bir süreden beri, önce dörtlü, sonra dokuzlu görüşmeldr ve 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, bu sorunun çözümündeki yetki alanıyla ilgili tehlikeli 
bir gelişme hızla ortaya çıkmaya başlamıştır. Başlangıçta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
nin yetkisi, sadece taraflar arasında arabuluculuk olarak görülürken, bu giderek değişmeye baş
lamış, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, arabuluculuk rolünün ötesinde, üzerinde uzlaşılma-
yan noktalara dönük çalışma yapma yetkisiyle de kendisini donattırmıştır ve bu durum taraf
larca da kabul edilmiştir ve giderek sorun uluslararası bir nitelik kazanmaya başlamıştır. 
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Bu konudaki en somut gelişme, son New York görüşmelerinde Klerides ile Denktaş görüşme 
masasına oturdukları zaman, karşılarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsiyenin 5 daimî Üye
sinin temsilcilerini gördüklerinde ortaya çıkmıştır. Bu, Kıbrıs sorununun çözümüne dönük ye
ni bir anlayışın ortaya çıkması demektir. Artık sorunu sadece Rum ve Türk tarafların değil, 
bazı yabancı güçlerin de çözme yetkisine sahip olduğu, böylece teşhir edilmiştir. 

Bu manzara karşısında, Sayın Denktaş'ın bu önemli gelişmeyi ilk anda kabul etmek iste
memesi ve tereddütünü Türkiye Dışişleri Bakanı ile istişare ederek gidermek istemesi üzerine 
Dışişleri Bakanımızın "aldırma canım, devam et, bir sorun çıkarma" talimatını vermiş olma
sını, Kıbrıs sorununda izlenecek yöntemin ikili müzakere olmaktan çıkıp uluslararası bir gö
rüşme platformuna kaymasına, kaydırtılmasına Türkiye'nin bu yetkisiz, geçici Hükümetinin 
izin vermesi olarak, üzüntüyle saptıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) sorun, böylece, tehli
keli bir biçimde uluslararası bir zemine kaymaya başlamıştır, tik hata budur. Bu zemine kay
dıktan sonra olumsuz gelişmeler karşısında şaşırmak, haklı ve doğru değildir. Elbette, bu ko
nuyu yedi sekiz ülkenin bir araya gelerek konuşacağını kabul edersek, o görüşmelerden çıka
cak sonucun bizim için tatmin edici olmayabileceğini de kabul etmek durumundayız. 

îkili görüşmeyle Kıbrıs konuşulursa, bu, Türkiye'nin yüzde 50 söz hakkı demektir, vah 
yarıya söz hakkına sahip olmak demektir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin uygun görmedi
ği hiçbir sonucun kabul edilmemesi demektir; ama, 5 daimî üye katılınca, Türkiye'nin söz hakla 
7'de l'e, yani yüzde 15'e inmektedir. Yüzde 15'Iik bir söz hakıyla Türkiye'nin bu konuyu sağ
lıklı bir gelişmeye oturması mümkün değildir. 

O nedenle, ilk yapılması gereken şey -yeni Hükümet için özellikle ifade etmek istiyorum-
bu konunun tekrar ikili görüşme çerçevesi içine oturtulmasını sağlamaktır; bu öncelikli bir po
litika hedefi olarak benimsenmelidir, ikili görüşme zemininin dışına çıkmayı kabul ettiğiniz 
anda, olumsuzluklar, sıkıntılar sizin peşinizi bırakmayacaktır. Bu, tekrar ikili görüşme çerçe
vesi içine alınması gereken önemli bir konudur. Bu olumsuz gelişmeyi artık durdurmak gerekiyor. 

Gördüğüm ikinci önemli olumsuzluk, sorunun çözümünde bugüne kadar ifade edilen bü
tüncül yaklaşımın bir yana bırakılıp, konunun mini paketler biçiminde ele alınmasına rıza gös
termek olmuştur. Konu, bütünüyle ele alınmalıdır. Eğer ayrı ayrı paketler oluşturulacak olur
sa, bu paketlerin çözümünden Türkiye'nin amaçlarına uygun bir sonuç çıkarmasını beklemek, 
kesinlikle mümkün değildir. O nedenle, mini paket yaklaşımı, bizim kesinlikle kabul etmeme
miz gereken bir yaklaşımdır. 

Mini paket yaklaşımının kabul edilmiş olmasam, bu konudaki gelişmelere cesaret verilmiş 
olmasını da büyük üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü, Kıbrıs sorununun 
özü, bizim açımızdan, egemenlik sorunudur. Bütün sorun, Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun si
yasî niteliğinin doğru değerlendirilmesi konusudur. Kimdir o insanlar; Kuzey Kıbrıs'ta yaşa
yan o tüplümün siyasî anlamı nedir, siyasî önemi nedir, siyasî niteliği nedir; egemenliği var mı
dır; Ruma eşit midir; beraber mi müzakere edecekler? "Bunu konuşmayalım, bir kenara bıra
kalım, en sonunda konuşuruz!" 

En sonunda onu konuşuncaya kadar, konuştuğunuz her konu, bu konunun olumlu çözü
me kavuşturulmasını engelleyici sonuç doğuracaktır, doğurmaktadır, doğurmuştur. 

O nedenle, bizim müzakere stratejisi olarak üzerinde önemle durmamız gereken temel nokta, 
konunun mini paketlere bölünebilir olmadığını ısrarla vurgulamak olmalıdır. Mini paket 
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oluşturulduğu zaman, egemenlik sorunu bırakılıyor, her konuda siz ödün vermek durumunda 
kalıyorsunuz. 

Bakınız, önümüze getirilen mini paket de -bütün mini paketler yanlış olmaya mahkûmdur-
gene, bir temel dengesizliği, çarpıklığı açıkça yansıtmaktadır. Bu mini pakete göreİ Maraş'ı, 
birleşmiş Milletler gözetimi altında yerleşime açacağız; Lef koşa Uluslararası havaalanını da, 
Birleşmiş Milletler gözetimi altında trafiğe açacağız!.. \ani, bir yerde toprağı vereceksiniz, Kıb
rıs'ın bir parçasını Birleşmiş Milletlere, Birleşmiş Milletler aracılığıyla yerleşmeye açılmasına 
teslim edeceksiniz; buna karşılık Lefkoşa Havaalanının kullanılması konusunda Birleşmiş Mil
letlerden söz alacaksınız! 

Bunun içinde denge var mı, bunun mukayese edilebilir bir tarafı var mı, kendi iç mantığı 
var mı, böyle bir şey olabilir mi? 

Bu, güven artırıcı önlem olacakmış (!).. Güven artırıcı önlem olarak konuya yaklaşacak-
mışız (!).. 

Kimin güvenini artıracağız, kime güven vereceğiz? Rum tarafı zaten egemenliğe sahip, Bir
leşmiş Milletler üyesi, dünya tanımış; almak istediği ufak, tefek şeyler var, o ufak tefek şeyleri 
de, mini paket halinde alacak : Sonra, günü geldiği zaman, Türkiye, egemenlik hakkına kavu
şacak (!) 

Bunu, uygun görmek, desteklemek kesinlikle mümkün değildir. Bu -şu ana kadar konu
şan bütün hatiplerin de işaret ettikleri gibi- salam politikasıdır, yani, alınan her parça -her mi
ni paket bir parçadır, bir salam dilimidir- bütünden koparılan bir unsurdur. O nedenle, mini 
paket yaklaşımını kabul etmenin de kesinlikle mümkün olduğunu sanmıyorum. 

Ayrıca, müzakere yönteminde hepimizi rahatsız eden ve diplomatik mücameleye sığma
yan, mücameleye, hoşgörü anlayışına, diplomatik geleneğe sığmayan uygulamaların yer aldı
ğını da belirtmek istiyorum. Bu da gene bir diplomatik kabalık sonucu değil, müzakere strate
jisi olarak götürülmüştür. Onu da Parlamentomuzun dikkatine sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önemli bir müzakere yapılıyor; ne zaman yapılıyor? Türkiye'de Hü
kümet yokken, Ne zaman yapılıyor? Türkiye bayram yaşarken, bayram telaşı içindeyken. Bü
tün Müslümanlar Kurban Bayramını idrak ederken, bir Müslüman olan, Kurban Bayramını 
yaşamak hakkına sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Denktaş, bir 
müzekere için New York'ta masaya bağlanıyor. O bağlanıyor, iki gün sonra, Amerikalıların 
"Memorial Day" dedikleri, gaziler günü, şehitler günü bir ulusal tatil günü olarak geliyor; 
Memorial day dolayısıyla tatile giriyor çalışmalar; ama, Kurban Bayramı dolayısıyla tatile gir
miyor (CHP ve RP sıralarından alkışlar) Niçin girmiyor; bu diplomatik müzakerede böyle bir 
yöntem var mıdır; böyle bir anlayış var mıdır? Bu, baskı yapmaktır, burun sürtmektir; bu, 
etkisizleştirme, uluslararası kamuoyunun ağır yükünü, gücünü taraflar üzerinde hissettirme 
yöntemidir bu, diplomasi anlayışına sığmaz, insanlığa sığmaz; ama, uygulanmıştır ve kabu edil
miştir, içe sindirilmiştir; bu şartlar altında görüşme yapılmıştır. Bu şartlar altında yapılan gö
rüşmeden sağlıklı bir sonuç çıkması mümkün olabilir mi? Elbette ona göre kurulmuş, bilgisa
yara her şey verilmiş, bütün veriler yüklenmiş, program hazır, çıkacak sonuç belli, oraya geli
yoruz... Programı değiştirmek lazım. Uluslararası müzakere yöntemine korşı, mini paket yak
laşımına karşı, diplomatik teamüllere aykırı, ya "evet" ya 'hayır" isteyen bir müzakere usulü
nü, ilkesinde, tartışmasız reddedecek bir özgüveni Türkiye'nin göstermesi lazım; ama, gösteri-
lememeiştir ve Sayın Denktaş 'a şimdi, açıkça, çok kaba bir biçimde, hepimizin onurunu 
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zedeleyecek bir biçimde "müzakere istemiyorum artık, evet mi, hayır mı; onu söylemek üzere 
geleceksin' * denilmiştir. 

Böyle müzakere olur mu, böyle tartışma olur mu? Bunu kim oluşturdu, taraflar mı oluş
turdu? Hayır, Birleşmiş Milletler oluşturdu. 

Birlemiş Milletler, hangi yetkiyle bunu oluşturdu? Birleşmiş Milletler, ondokuz yıldan be
ri barış içinde yaşayan Kıbrıs'ı allak bullak edebilecek bu zorlamalara kendisinde hak görüyor 
da, Bosna-Hersek'te, Azerbaycan'da, dünyanın pek çok yerinde almış yürümüş olan insanlık 
dışı uygulamalar karşısında niçin kılını kıpırdatamıyor? (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletlerin, dünyanın gerçek sorunları karşısındaki yeter
sizliğini, aczini, dişine uygun gördüğü, taraflarının hazırlanmış olduğunu sezdiği... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Baykal, konuşmanızı tamamlamanız için 2 dakika daha veriyorum. 
Buyurun efendim. 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — ... taraflarının yetirince yumuşatılmış olduğnu sezdiği böyle 

konularda, üzerine düşenin ötesinde baskı yöntemlerini de kullanarak bir diplamatik saldırıya 
geçmiş olmasını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum, kabul edilebilir görmüyorum, 
Birleşmiş Milletlere yakışır bir davranış olarak görmüyorum. 

Kıbrıs'ı da bir süre soran çok tehlikeli iç tartışmaların içine sokabilecek yönde Birleşmiş 
Milletler, ne yazık ki, bir görev görmeye devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, asıl sorun, bizimle ilgilidir; temel nokta, Türkiye'nin dış politika 
konularında ulusal hedef koyamamış olmasıyla ilgilidir. 

Türkiye, dış politika konularında açık seçik, belirli, somut ulusal hedefler koyamamıştır. 
Türkiye'nin, Kıbrıs konusundaki ulusal hedefi nedir, ben bunu öğrenmek istiyorum; ne

dir bu?.. 
Türkiye, ulusal hedef koymuyor, ulusal hedefinin müttefiklerinin hedefleri olduğunu zan

nediyor! Müttefiklerinin hedeflerini, kendi ulusal hedefleri olarak görüyor! (CHP ve RP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu yaklaşımla, bu sorunlann çözülmesi mümkün değildir. Türkiye, 
Kıbrıs konusunda hedefini koymalıdır, o hedef için etkin girişimlerde bulunmalıdır. Türkiye'
nin önemi, ağırlığı, potansiyeli, birikimi bu konuda etkinlik göstermesine elverişlidir; yeter ki, 
o kullanılabilsin. Hedef olmayınca, kullanma gayreti dey bulunmuyor. Günümüzde dış politi
ka, böyle ittifak sistemleri içinde top yekûn paylaşma anlayışına dayalı değildir. Bugün her 
ülkenin bir başkasıyla tartışması var, çekişmesi var : Almanya'nın Fransa ile var, Amerika Bir
leşik Devletleri'nin Japonya ile var, AT'nin Amerika ile var... Her ülke, ittifak sistemi içinde, 
kendi ulusal hedefini takip ediyor. Biz, ittifak sistemi içinde hangi ulusal hedefimizi takip edi
yoruz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanıtılmasını sağlamak, Türkiye'nin ulusal hedefi 
olarak Hükümet tarafından ortaya konulabilmiş midir? Tanıdığından dolayı, neredeyse, üz
gün, pişmen bir görüntü içindedir! (CHP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Türkiye, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dünyada tanıtmayı bir ulusal hedef 
olarak ortaya koymalıdır. Üzerine gelen güçlü güçsüz, kendisiyle ilişkiye geçmek isteyen bütün 
ülkelere önkoşul olarak Kıbrıs konusunda bunu istemelidir; bunu pazarlık konusu yapmalıdır, 
bunu talep konusu yapmalıdır ve bunu başarmalıdır. 
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Çıkış yolu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin siyasî kimliğinin tanınmasıdır; bir an önce 
bu sağlanmalıdır. O kimlik tanındıktan sonra, oluşum, daha sonraki koşullara göre oluşturu
labilir: ama, Rum tarafının siyasî egemenliği olacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin siyasî 
kimliği belirsiz olacak ve başka konuları konuşa konuşa bir federasyon kuracaksınız! Bunun 
mümkün olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konudaki bir ortak anlayışın şu ana kadar şekillen
miş olmasını büyük memnuniyetle karşılıyorum. 

Türkiye, bu konuya inançlı ve iddialı bir biçimde yeniden yaklaşmalıdır ve Kıbrıs sorunu, 
Türkiye'nin, dış politika konusunda kendisine gelmesinin, dünyayı doğru değerlendirmesinin 
ve kendi gücünü kullanmasının, özgüvenini yeniden kazanmasının bir fırsatı, bir sınavı olarak 
değerlendirilmelidir. 

Bu konudaki bütün gelişmelere biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak katkı yapacağız. Türkiye 
Büyük Millet Meclisini, konuya sahip çıktığı için tekrar kutluyorum. 

Sevgiler, saygılar sunuyorum, teşekkürler ediyorum, (CHP sıralarından ayakta alkışlar, 
RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baykal. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Yüce Heyetinizi ve ayrıca şu anda bu çok önemli millî davamız görüşülürken televiz
yonları başında bu görüşmeleri izleyen vatandaşlarımızı da, Grubum ve şahsım adına saygıla
rımla selamlıyorum. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sizin millî davanız mı bu?! 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunu burada defalar

ca görüştük ve bir hafta önce de bu konunun öngörüşm.esini yaptık. Şu hususu burada hemen 
ifade etmek isterim ki, bugüne kadar, bütün Meclisler ve milletvekilleri bütün hükümetler, o 
günkü şartlar dahilinde tüm millî davalarımızı korumak ve sahip çıkmak için ellerinden gelen 
tüm çabayı harcamışlardır. 

Kıbrıs konusu, geçen konuşmamda da ifade ettiğim gibi, üzerinde çok ateşli ve duygusal 
konuşmalar yapmaya müsait olan bir konudur. Şu anda yapmış olduğumuz görüşmede ki, bir 
diğer zorluk da, konunun çözümü yönünde ilerlemeler kaydedilmesini desteklemek veyahut 
da burada -çok basit bir müzakere yöntemi olan- çözümsüzlük üzerinde görüş bildirmek, yo
rum yapmaktır. 

"Hiçbir şey vermeyiz, mutabakat da sağlamayız: ama, bizim her istediğimiz olmalıdır" 
şeklinde bir tutumla, ne Kıbrıs davasını ne de görüşme sürecinde olan başka bir davayı, başka 
bir konuyu sonuca ulaştırabiliriz. 

Burada, kısmen ciddî konulara ve bu konunun özüne değinildi; ancak üzülerek ifade et
mek isterim ki, konuşmacı arkadaşlarımızın bir kısmı, konuşmalarının büyük bir bölümünü, 
bu konuyu iç politika malzemesi yapmaya harcadılar. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Milletin meselesi, iç politika meselesi değil. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sizi millete şikâyet ediyordu... 
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İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada, bu çatı altındaki hiçbir 
milletvekili, hiçbir siyasî parti grubu veya bugüne kadar bu çatı altından geçmiş hiçbir hükü
met, diğerinden daha az veya çok^vatanperver değildir. Bu çatı altındaki herkes, her siyasî grup, 
millî menfaatları yarışırcasına savunmuşlardır ve hepsi bu konuda bugüne kadar çok güzel, 
çok iyi görevler yapmışlardır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — "Maraş'ı vermeyeceğiz" deyin, açık konuşun. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Maraş'ı vermek vatanperverlik değil. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, çok düşünmek ve dikkatli ka

rar almak noktasındayız. Şunu biliniz ki, çözümsüzlüğü savunmak, ne onu savunanlara ne 
de onun arkasındaki toplumlara yarar getirir. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Siz düşünmüyorsunuz, Butros Gali'nin dediklerini yapı
yorsunuz. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Buraya çıkıp, çok basit bir mantıkla, tüm olayları, 
tüm dünya olaylarını Hıristiyan-Müslüman çatışması gibi göstermek yanlıştır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hangi mantıktan bahsediyorsun sen? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Akıl yok sizde akıl; hangi mantık bu manük böyle? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusu 1950'lerden beri 

devam edegelmektedir ve 1974 yılına kadar geçen zaman içerisinde, Kıbrıs'ta yaşayan soydaş
larımız çok sıkıntı çekmiştir, çok büyük olaylar yaşanmıştır, şehitler verilmiştir. Ancak, 1974 
yılma gelindiğinde, tüm şartlar hasıl olmuş, Türkiye Cumhuriyeti olaya el koymuş; bu Adanın 
Yunan adası olmasını engelleyici Barış Harekâtını yapmıştır. 

Burada -geçen konuşmamda da belirttiğim gibi-1974 yılında Hükümet ederken, Barış Ha
rekâtını gerçekleştirmiş olan siyasî gruplara teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmayı da görev te
lakki ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bu millî davanın gelmiş olduğu noktada verilebilecek en bü
yük zarar, bu konuyu iç politika malzemesi yapmaktır. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Çözümünü söyleyin. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Barış Harekâtı bir çözümdü, yapıldı. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Ben, sizlerden ve bu çatı altındaki tüm siyasî gruplar

dan rica ediyorum : Herhangi bir iç konu çifte standardı kaldırabilir; olmaması lazım, ama 
olabilir: ancak, bu millî davamız Kıbrıs, çifte standardı hiç kaldıramayacak kadar önemlidir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Onu yapan sizsiniz, onu siz yaparsınız!.. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bu konu, hiçbir zaman için, hiçbir zeminde iç politika 

malzemesi yapılmamalıdır. 
ABİT KIVRAK (Konya) — Baklayı çıkar ağzından, baklayı çıkar... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ayrıca, siyasî partiler hükümetteyken ayrı, muhale

fetteyken ayrı görüşler öne sürme lüksüne de sahip değildir. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kendinizi tarif ediyorsunuz! 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Eğer bir siyasî partinin, bir millî dava üzerinde oluş

muş bir görüşü varsa -ki vardır, olmalıdır- burada otururken de bu görüş aynı olmalıdır, 
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muhalefet sıralarında otururken de bu görüş aynı olmalıdır. Çünkü, millî davanın çifte stan
dardı olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün dünya çok değişmiştir. Üç yıldır, -burada bulunduğumuz süre 
içerisinde- dünyadaki büyük değişiklikleri yakından birlikte izliyoruz. Hiç çökmez zannedilen 
rejimler çökmüş, değişmez zannedilen sistemler değişmiştir ve dünya yeni bir anlayış dönemi
ne girmiştir. Bu anlayış şudur : Artık, dünyada, problemlerin üzerine dünya ülkeleri birlikte 
gitme temayülündedirler, problemleri birlikte çözme temayülündedirler. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)— Bosna'ya niye gitmiyorlar?... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — tşte bu çerçevede, artık Kıbrıs'ta, hiç kimsenin çözüm
süzlüğü savunması mümkün değildir. 

ABİT KIVRAK (Konya) — Çözüm ne, çözüm?.. Maraş'ı vermek mi? Baklayı ağzından 
çıkar. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 24 Mayısta New York'ta başla
yan görüşmelere Türk tarafının isteği üzerine ara verilmiştir ve konu, şu anda, çok kritik sayı
lan bir dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde, yani konunun asıl sahibinin ellerindedir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tamam, demin bizde söyledik bunu. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla).— İç ve dış her millî davanın esas sahibi, Türkiye Büyük 

Millet Meclisidir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tamam, demin de söyledik. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Siz geçen dönem burada yoktunuz. Onun için bilmi

yorsunuz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 1974'te de siz yoktunuz. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Biz, burada, millî davaların açıklıkla görüşülemediğir 

ni yaşadık. Burada, hiçbir mililî konuda genel görüşme açılmadı. Bizim, muhalefet olarak, 
zamanında, vermiş olduğumuz tüm genel görüşme açılması isteklerimiz, iktidar grubu tara
fından reddedildi. Televizyonda naklen yayınla, bugün, Türk Milletine, bu millî davadaki gö
rüşlerimizi aktarıyoruz. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Açık oturumlardan niye kaçtınız bir seneden beri? 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Geçen dönemde bu şansa sahip olamadık. Bir defa, 
bunun kıymetini biliniz. . 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Lütuf değil. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda, en başından 

itibaren sorun çıkaran, anlaşmazlık çıkaran ve görüş değiştiren taraf, esasen Rum tarafıdır; 
bunu, geçen konuşmamda da söyledim. Bunun çeşitli örnekleri val: : Rum Başkanlığı seçimleri 
öncesinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ortaya koyduğu 100 maddeden ibaret fikirler 
dizisinin Vasilliu tarafından tümüyle reddedilmesi ve benzeri olaylar var... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Onlar tümüyle reddediyor, siz hiçbir şey reddetmiyorsunuz. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ancak, Türk tarafı, bugüne kadar, ısrarla, Kıbrıs'ta 

iki toplum arasında derin bir güven bunalımı olduğunu söylemiştir. Türk tarafının bu görüşü, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteryası tarafından da kabul edilmiştir. 

Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Kıbrıs konusunun bütününden ayrı ola
rak, bütünün içinde aslında yer alan Maraş konusunu, üç metinden müteşekkil bir öneri paketi 
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halinde tarafların önüne koymuştur. Şimdi, bu öneri paketiyle ilgili bazı özet bilgileri hem Yü
ce Heyetinize hem de televizyonları başında bu görüşmeleri izleyen Türk Milletine vermek is
tiyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) -— Onu Denktaş verdi bize; malumatımız var. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Buradaki birinci metin şöyle : "Adadaki su sorunu, 

uzmanlar arası görüşmelerle çözümlenecek. Ortak kültürel ve sportif faaliyetler yapılacak. İki 
toplumun siyasî liderleri sürekli toplantılar yapacak, tki tarafın basın mensupları rahatlıkla 
gelip gidebilecekler, tki tarafın ticaret ve sanayi odaları yöneticileri, iki toplum arasındaki eko
nomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapacaklar. Uluslararası yardımlardan -ki, 
bugüne kadar sadece Rum toplumu yararlanıyordu- bundan böyle iki toplum hakça faydala
nacak. Bütün bunlara ilaveten, iki toplumun liderleri güvensizliği giderici önlemler almak üze
re toplantılar yapacaklar. 

v 
Bu paketin ikinci metni Maraş konusundadır. Maraş'ın çitle çevrili alanı, iki tarafın da 

üzerinde mutabık kalacağı bir tarihte, Birleşmiş Milletler yönetimine verilecek ve Birleşmiş Mil
letler yönetimi, Kıbrıs'ın tümü çözüme kavuşturuluncaya kadar Maraş bölgesini kontrol altın
da tutacak. Bu bölgenin açılması da iki aşamada yapılacak. 

Birleşmiş Milletler yönetimindeki Maraş bölgesi, iki toplum için bir temas ve ticaret böl-. 
gesi olacak. Her iki topluma mensup kişiler, bu bölgede ticarî faaliyette bulunabilecekler. Ken
di kesimlerinden getirdikleri malları, buralarda satabilecekler ve pazarlayabilecekler. Lefkoşa 
Havaalanından gelenler̂  Kıbrıs'ın kuzeyine ve güneyine serbestçe geçebilecekler: ayrıca, Ma
raş yolunu da kullanarak, iki bölge arasında gidiş geliş yapabilecekler. Lefkoşa Uluslararası 
Havaalanı, Birleşmiş Milletler denetiminde, iki toplumun kullanımına açılacak ve taraflar bu 
müeyyidelerin uygulamasında herhangi bir zorluk çıkarmayacaklarını da taahhüt ediyorlar. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ruma güvenilmez, çok gördük biz onları. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Maraş'ın Birleşmiş Milletler yö

netiminde yerleşime açılması konusu, bundan önceki 19 yıllık dönemde, Türk kesimi tarafın
dan dokuz defa teklif edilmiştir. 1985 ve 1986 yıllarında, Maraş'ın Birleşmiş Milletler deneti
mine verilip, yerleşime açılması için yapılan teklif; aslında, bugünkü söz konusu olan Maraş 
alanının iki-üç katı daha büyük bir Maraş alanıydı. Yapılan tüm teklifler; yani, tekliflerin do-
kuzu'da Rum kesimi tarafından geri çevrilmiştir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Herhalde hep veriyoruz, hiç almıyoruz! 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Şimdi bu noktada uzlaşma zemini doğmuştur. Bura

da "salam politikası" diye sık sık söylenen görüşe katılmıyoruz. Salam sizin elinizde mi? Sala
mın bütünü sizin elinizde mi? Elinizde... İsterseniz keser verirsiniz, isterseniz kesmez vermezsi
niz. Yani, Türkiye'nin, 60 milyonluk Türkiye Cumhuriyetinin baskı altında taviz verdiğini dü
şünmek bile, bana göre bu çatı altındaki bir arkadaşımıza yakışmayan bir görüştür. (RP sıra
larından gürültüler) Yani, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının, Türkiye'yi ziyareti 
veyahut da başka görüşmeler, Türkiye Cumhuriyetinin taviz vermesi anlamına mı geliyor? Bu
nu söyleyen, bunu iddia eden,değerli arkadaşlarımızın, daha önce hükümette bulunmuş olan 
değerli arkadaşlarımızdır. O zaman öyle mi oluyordu; kendileri zamanında Öyle mi oluyordu?! 
Yani, bir yabancı devlet başkanı veya dışişleri bakanı -Amerika, Rusya, Almanya veya Fransa-
Türkiye'ye gelip, herhangi bir konuda görüş alışverişinde bulunduğunda, o zamanlar taviz mi 
veriliyordu da, şimdiki görüşmelerin taviz verme noktasında odaklaştığını burada iddia edi
yorlar?!.. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyetini, kurulduğu yıllardan bugüne kadar yönet
me şerefine sahip olmuş olan tüm hükümetler, tüm millî davaları basiretle savunmuşlardır... 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Gölge hükümet hariç... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — ... Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Bu, böyledir de... 
Hiçbir hükümetin, bugüne kadar, baskıyla taviz verdiğini kimse iddia edemez. 

Geçen konuşmamda da belirttim; 19 yıl önce Kıbrıs Barış Harekâtı yapılmış, Barış Hare
kâtı neticesinde, Türk kesiminin kontrolüne geçen tüm alanlar iskân edilmiş; ama, Maraş is
kân edilmemiş. Kıbrıs Harekâtını yapan koalisyon Hükümeti -Harekâttan sonra 4-5 ay daha 
iktidarda kaldığı halde- ve ondan sonraki hükümetler Maraş'ı iskâna açmamışlar. Şimdi, mil
letin önünde bununda söylenmesi lazım. O günkü koalisyon ortakları, Kıbrıs Harekâtını ya
panlar, diğer tüm alanları yerleşime açtıkları halde, niçin Maraş'ı yerleşime açmadılar? Ben, 
o günkü koalisyon hükümetinin sözcülerinden, burada bunu anlatmalarını, millet adına is
tiyorum. 

HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) — Bunlar geçen defa anlatıldı. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Anlatıldı geçen sefer. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Şimdi, bir de milletin önünde anlatılsın. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Demiralp, sözünüzü tamamlamak için 2 dakika süre veriyorum. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, biz, New 
York'ta toplumların önüne konan ve bu üç metinden oluşan mini paketin yeniden gözden geçi
rilmesini talep ediyoruz; bu paket yeniden gözden geçirilmelidir. Burada, "Türk kesimi üze
rindeki ambargo yüzde 80, yüzde 90 ölçülerinde kalkacak" şeklindeki görüşlere mesnet teşkil 
eden sorular ortadan kaldırılmalıdır. Ambargo ya kalkar ya kalkmaz... Lef koşa Havaalanıyla 
birlikte, tüm deniz limanları üzerindeki ambargo da kalkmalıdır. Halen, Türk kesiminde işle
vini sürdüren Ercan Havaalanı, yine işlevini sürdürmeye devam etmelidir. Ayrıca görüşmelerin 
bundan sonraki hiçbir döneminde, başka bir mini paketle toplumların önüne gelinmemesi ta
ahhüt altına alınmalıdır ve netice itibariyle, Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki kesimli; iki kesimin ege
menlik haklarına saygılı bir sistem oluşmalıdır. Toplumların şelf teterminasyon, yani, kendi 
geleceklerini belirleme; yani ikili görüşmeler sonucunda tarafların ortaya çıkaracakları anlaş
ma metnini kabul etme veya kabul etmeme hakları mahfuz kalmalıdır. 

Bu şekilde, bu millî davamızı, bu Hükümetin, bundan önceki hükümetlerin yapmış oldu
ğu gibi, basiretle savunacağını, savunmak zorunda olduğunu; Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplu
munun istemediği, kabul etmeyeceği herhangi bir tavizin verilmesinin söz konusu olmadığını 
burada bir daha ifade etmek istiyorum. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Maraş'ı verecek misiniz? 

, İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyetinin en çok önem verdiği 
millî davasıdır. Kıbrıs'ta çözüm, iki toplumun da kabul edeceği şelf determinasyonla, oyla
mayla kabul edeceği bir anlaşmayla olacaktır. Bunun dışında herhangi bir görüşü, herhangi 
bir baskıyla, herhangi bir hükümetin, herhangi bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ne kabul ettirmesi, geçmişte de mümkün olmamıştır, bugün de mümkün değildir, gelecekte 
de mümkün olmayacaktır. 
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. Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demiralp. 
Şimdi, söz sırası Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın 

Nami Çağan'da. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA NAMÎ ÇAĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: 

Kıbrıs konusundaki genel görüşmede Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açık
layacağım. Sizleri, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

30 yıldır Türk dış politikasının önde gelen sorunu olan Kıbrıs sorunu, son 2,5 yıldır But-
ros Gali'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmasıyla yeni bir ivme kazanmıştır. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri, iyi niyet görevi çevçevesinde, Kıbrıs için, iki toplumlu ve iki kesimli 
federal bir çözüme yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, Şubat 
1992'de, iki toplumun da görüşlerini alarak, resmî niteliği ve bağlayıcılığı olmayan fikirler di
zisi belgesi oluşturmuştur. Bu belge, Nisan 1992'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tara
fından 750 sayılı kararla onaylanmıştır. Fikirler dizisi çerçevesinde, şimdiye kadar iki toplum 
lideriyle dört tur görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde, Kıbrıs sorununun bütün boyutları ele 
alınmıştır. Toprak, yer değiştirmiş kişiler, serbest dolaşım, yerleşim, mülk edinme, anayasa, 
federasyonun yapısı konularında ayrıntılı görüşmeler yapılmıştır. Taraflar arasında, uzlaşma 
zemini aranmasına karşın, derin görüş ayrılıkları ve güven bunalımı giderilememiştir. 

Bu arada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kasım 1992'de, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin raporuna dayanarak, Türk tarafının aleyhjne 789 sayılı kararı- almıştır. Bu karar, 
zorlayıcı bir çözüm anlayışıyla, serbest ve eşit görüşme sürecini zedelemiştir. 

Dördüncü tur görüşmelerin hazırlık çalışmalarında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
nin temsilcileri, karşılıklı güveni artırmak amacıyla alınacak önlemleri saptamak üzere iki ta
rafla öngörüşmeler yapmışlardır. Bu çalışmalar sonucunda, üç ayrı kâğıtta toplanan bir dü
şünceler paketi oluşturulmuştur. Birinci kâğıtta, karşılıklı güveni artırmaya yönelen 13 ayrı önlem; 
ikinci kağıtta, Maraş bölgesinin, çit ile çerçevelenmiş tüm kapalı alanının Birleşmiş Milletler 
yönetimine verilmesi; üçüncü kâğıtta da, Lefkoşa Havaalanının Birleşmiş Milletler yönetimin
de, sivil yolcu ve kargo taşımacılığına açılması öngörülmüştür. Bu şekliyle, üç ayrı kâğıttan 
oluşan paket, bir uzlaşma metni olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü, öngörüşmelerde, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, 1974'ten beri, çit ile çerçevelenmiş 
olan Maraş Bölgesinin tümünü değil, sadece bir bölümünü Birleşmiş Milletler yönetimine dev-
retmeyi kabul etmişti. Buna karşılık da, Kuzey Kıbrıs'taki hava ve deniz limanlarıyla, Kıbı.s 
Türk toplumunun spor temasları üzerindeki ambargonun kaldırılmasını Önermişti. 

Pakette ise, Maraş'ın çit ile çerçevelenmiş bütün alanı yer aldığı gibi, Kuzey Kıbrıs'taki 
hava ve deniz limanları üzerindeki ambargonun kaldırılması öngörülmüyordu. Onun yerine, 
1974'ten bu yana tampon bölgede kapalı-duran Lefkoşa Havaalanının Birleşmiş Milletler yö
netiminde, iki toplumun yararına olmak üzere yeniden hizmete açılması önerilmişti. Düşünce
ler paketi üzerinde varılacak bir anlaşmada, Türk tarafı, verebileceği azamî ödünü vermiş 
olacaktı. 

Böyle bir anlaşma, iki tarafın karşılıklı güvenini artırdığı ve Türk kesimi üzerindeki insan 
haklarına aykırı ambargoyu hafiflettiği ölçüde sorunun çözümü yönünde somut bir yarar 
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sağlayabilirdi. Ne var ki, Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması anlamı
na gelebileceğini düşündüğü tüm önerilerin paketten çıkarılmasını sağlamıştır. Anlaşma tasla
ğı, Maraş bölgesinin çit ile çevrilmiş bölümünün verilmesi karşılığında, Lefkoşa Havaalanının 
uluslararası yolcu ve kargo trafiğine açılması formülüne indirgenmiştir. 

Ayrıca, "iyi niyet" görevini yerine getiren -burada iyi niyeti tırnak içinde söylüyorum- Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali, Türk tarafından, her çeşit uluslararası müzakere 
yöntemine aykırı olarak, sadece "evet" ya da "hayır" yanıtı istemiştir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması anlamına gelebileceği gerekçesiyle anlaşma 
taslağına girmeyen ve uygulanmaları, Rum yönetiminin iyi niyetine bırakılan güven artırıcı ön
lemler şunlardır : Su sorununun, iki tarafın işbirliği içinde çözümü; ortak kültürel ye sportif 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; uluslararası yardımlardan iki toplumun adaletli ölçüler içinde 
yararlanmaları; iki tarafın gazetecilerinin, Birleşmiş Milletlerin vereceği kimlik kartıyla yeşil 
hattı geçebilmeleri, iki tarafın siyasî liderleri arasında toplantılar düzenlenmesi, iki tarafın ti
caret ve sanayi odalarının toplantı yapmaları. Ayrıca, anlaşma taslağına, Ercan Havaalanıyla, 
Gazi Magosa ve Girne limanlarının uluslararası trafiğe açılması girmemiştir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti limanlarına uğradıktan sonra Rum kesimine uğrayan ge
mi kaptanları aleyhine cezaî kovuşturmaya başvurulmaktadır. Bu limanların, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde yaşamsal önemi vardır. Kuzey kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dış satımının yüz
de 80'i deniz limanlarından yapılmaktadır. Rum lideri Glafkos Klerides'in, yazılı anlaşma met
nine girmeksizin, bu kaptanlar aleyhinde kovuşturma yapılmayacağını sözlü olarak taahhüt 
etmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri tarafından yeterli bulunsa bile, gemi kaptan
ları yönünden güvenceli ve inandırıcı olmayacaktır. 

Anlaşma taslağında yer alan Lefkoşa Havaalanının Birleşmiş Milletler denetiminde açıl- * 
ması önerisinin ise içeriği belirsizdir; bu öneri de yeterli güvenceden yoksun bulunmaktadır, 

Uluslararası anlaşmalarda her kelime ve noktalama işareti bile, yerine göre çok önemli 
olurken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türk tarafına, anlaşma öncesi açıklama ve yo
rum isteme hakkı tanımamak gibi, anlaşılmaz bir davranış içine girmiştir. Oysa, devletler hu-. 
kukunda, uluslararası anlaşma müzekerelerinin tutanakları, bu anlaşmaların uygulanmasında 
ve yorumlanmasında büyük öneme ve değere sahiptir. Her şeyden önce, Lefkoşa ve Ercan Ha
vaalanlarının birlikte faaliyet içinde olmalarının yaratacağı teknik sorunlar vardır. Bu havaa
lanları birbirlerine çok yakındır, işaret kuleleri sinyallerinin bile birbirine karışması söz konu
su olmaktadır. 

Kuzey Kıbrıs Türk pasaportuna sahip olanlara, Lefkoşa Havaalanından acaba çıkış izni 
verilebilecek midir? Lefkoşa Havaalanının Birleşmiş Milletler yönetiminde faaliyette bulun
ması sağlanabilecek midir? Hava sahasının kontrolü ve sivil havacılık anlaşmalarının Birleş
miş Milletler tarafından yapılması sağlanabilecek midir? Çünkü, sivil havacılık sözleşmelerin
de Rum yönetimi, taraf konumundadır. Birleşmiş Milletlerin de bu sözleşmelere taraf olabile
ceğine ilişkin herhangi bir uluslararası düzenleme mevcut değildir. 

Uluslararası Sivil havacılık örgütü, böyle bir durumu kendi statüsüyle nasıl bağdaştırabi-
lecektir? 
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Sayıları daha da artırılabilecek olan ve anlaşmanın özünü etkileyen pek çok ayrıntının 
anlaşma metnine dahil edilmese bile, en azından, anlaşmayı hazırlayan ve öneren Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliği tarafından yorumlanması gerekmektedir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bu konulardaki haklı duraksamalarına katılmamak 
mümkün değildir. Anlaşma taslağı, "şeytanın ayrıntıda gizli olduğu" yolundaki Alman atasö
zünü hatıra getirmekte ve bu atasözünün gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Çünkü, ayrıntı
larına indiğiniz zaman, görünüşte, varmış gibi hissedilen güvencelerin olmadığı görülmektedir. 

Görüldüğü gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, Kıbrıs sorununda, 1974'ten bu yana, 
önemli pazarlık kozu olarak elinde tuttuğu ve bunu açıklamaktan çekinmediği Maraş'ın çitle 
çevrilmiş bölgesi, Türk kesimine mi, yoksa Rum kesimine mi yarar sağlayacağı belli olmayan, 
Lefkoşa Havaalanının açılması karşılığında alınmak istenmektedir. 

Maraş'ın, iki toplum için temas ve ticaret bölgesi olması ve Lefkoşa Havaalanından gelen 
turistler için iki tarafa da karşılıklı geçiş bölgesi olarak kullanılması da, Avrupa Topluluğu ile 
ilişkileri çerçevesinde gümrük vergilerini indirmiş Rum kesimine yarar sağlayacaktır. Çünkü, 
Türk kesiminde gümrük vergileri daha yüksektir: o nedenle, malların ve hizmetlerin nispi fi
yatları bakımından, Rum kesimi, somut, belli bir avantaj sağlamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, karşılıklı ödün
lerin denkliği temelinde bir anlaşmaya, uzlaşmaya varılmasından yana olduğumuzu; Kıbrıs'ta 
ödün verilmesini içeren bir anlaşmanın, ancak ve sadece bağımsız devlet olarak tanıdığımız 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yapılabileceğini, bu genel görüşmenin öngörüşme-
sinde belirttik. Ancak, Rum yönetiminin, bu anlaşma taslağıyla verdiği herhangi bir ödün yoktur. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki, insan haklarına aykırı ambargo, Birleşmiş Mil
letler güvencesinde, kaldırılmalıdır. 

Ambargonun kaldırılmasının, Rum yönetiminin zaman içindeki iyi niyetine, daha doğru 
bîr deyimle, insafına bırakılması, Türk tarafı açısından kabul edilebilir bir öneri değildir. 

Bu tür yaklaşımlarla Kıbrıs sorununun çözümünde yol alınamaz. Üstelik, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın, "evet" ya da "hayır" yanıtını ve
rebilmesi için, 14 haziranda, teknik ayrıntılarla ilgili olarak, Dışişleri Bakanı Sayın Kenan Ata-
kol aracılığıyla soru sormak istemesi, rie yazık ki, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafın
dan kabul görmemiştir, görüşmeler ertelenmiştir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, vardığı sonuç çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güven
lik konseyine, durumu değerlendiren bir rapor verecektir ve bu rapor, büyük olasılıkla olum
suz olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin "evet-hayır"a bağlanmış bir oldubittiyi ka
bul etmesini beklemek, haklı olmadığı gibi, inandırıcılıktan da uzaktır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, Kıbrıs Türk toplumunun kabul edemeyeceği bir çö
zümü onlara dayatma zihniyetini yadırgadığımızı belirtmek istiyorum. Bu tür dayatmacı zih
niyet, Kıbrıs sorununun çözümünü, federal çözümden daha güncel çözüm olan bağimsız dev
letler topluluğu çözümüne yaklaştırır. Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Çekoslavakya'da, fede
ral devletlerin, bağımsız devletler topluluklarına dönüşmesi, yeni dünya düzeninin güncel çö
zümüdür. « -

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, federal çözümde de, bağımsız devletler çözümünde de, 
bireysel mülkiyet hakkına saygı göstermeye hazırdır, bunu defalarca ifade etmiştir. Malların 
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değiş tokuşu ve adaletli tazminat esasına göre mübadelesi, insanların mübadelesinden daha 
zor olmasa gerektir. Her iki çözümün de, her çeşit çözümün de önkoşulu, tarafların, Adadaki 
egemen eşitliğimin karşılıklı olarak tanınmasıdır. 

Şu bilinmelidir ki; Kıbrıs'ta iki toplumun siyasal eşitliği temeline dayalı bir federasyon, 
küçük anlaşma paketlerinin kabulü yoluyla oluşturulamaz, bu yoldan hiçbir çözüme varılamaz. 

Rum yönetimi, federal bir çözümden yana ise, oyunu, kurallarına göre oynamalıdır. Oyu
nun ilk ve temel kuralı da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin egemenliğinin kabul edilmesidir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de, Ada'daki barış ortamını, ters yaklaşımlarıyla ve an
lamsız dayatmalarıyla savaş ortamına dönüştürürse, yıllardır barışın egemen olduğu Ada'da 
kan akıtılırsa, bu durumun doğrudan doğruya sorumlusu olacaktır. 

Kıbrıs sorununu uluslararası topluma ve onun temsilcisi olan Birleşmiş Milletlere iyi anla
tıp, artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, gittikçe bütünleşme eğilimi gösteren uluslararası 
alana açmak zorundayız. Uluslararası alanın kapsamına, Türk ve Arap devletlerinden, Batılı 
devletlere kadar tüm dünya devletleri girmektedir. , 

Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun güvenlik ve refah içinde yaşaması için, Türkiye ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bu konuda ortak çabası gereklidir. 

Son olarak, önemli gördüğüm bir noktaya daha değinmek istiyorum : Kıbrıs sorununun 
çözümü konusunda, gerek Türkiye'de, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çeşitli siyasî 
partiler, hatta bu siyasî partilerin mensupları arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. De
mokratik rejimin işleyişi içinde farklı görüşlerin ortaya çıkması, doğal olduğu kadar, senteze 
olanak sağladığı için yararlıdır da. Ancak, görüş ayrılıkları temel alınarak karşılıklı suçlama
lara ve polemik yoluna başvurulması, bu ulusal davaya yarar sağlamayacağı gibi, bu polemik
lerden çıkar umanlara da siyasal bir yarar sağlamayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçen hafta, genel görüşmenin öngörüşmesi sonunda, bu 
kısır polemik ortamını, asgarî müştereklerde birleştirerek kabul ettiği bir ortak bildiriyle aş
mıştır. Kabul edilen ortak bildiri kamuoyıma duyurulmuştur. Bu davranışın Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine de örnek olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çağan. 
Hükümet adına, Başbakan Vekili Sayın Erdal İnönü, buyurun efendim. (SHP ve DYP 

sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kıbrıs 

konusunda yaptığımız genel görüşmede Hükümetimizin görüşlerini sunmak için huzurunuza 
geldim; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. Bizi dinleyen vatandaşlarımıza da saygılar sunacak
tım; fakat, belki artık dinlemiyorlar, bilmiyorum; ama vatandaşlarımıza saygı sunmak her za
man görevimizdir. 

Değerli millletvekilleri, Yüce Meclisimiz, geçtiğimiz hafta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Türk halkının seçkin lideri Sayın Denktaş'ın konuşmalarıyla ta
rihî bir oturum yaşadı. Hükümetimiz ve siyasî partiler adına yapılan konuşmalar, bu oturu
mun sonunda kabul edilen bildiri, ulusumuzun ve Yüce Meclisin, Kıbrıs ulusal davasını karar
lılıkla savunmakta olduğunu tekrar ortaya koydu. * 

Kıbrıs davamıza yüce Meclisip gösterdiği duyarlılık Hükümetimiz için her zaman bir güç lcay-
nağı olmuştur. Bu geçmiş hükümetler için de böyle olmuştur; çühkü Kıbrıs davası ulusal bir davadır. 
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Hükümetimiz, Kıbrıs konusundaki gelişmelerden, Yüce Meclisimize her zaman düzenli 
olarak bilgi sunmuştur. Bu düşüncelerle, Yüce Meclisin bugün, bu genel görüşmeyle, bir defa 
daha bu ulusal davaya eğilmesini memnunlukla karşılıyoruz. Bu müzakerelerin sonuçlarının 
bütünüyle ulusumuz için yararlı olmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, izninizle şunu da ekleyeyim ki, ulusal bir davanın, Kıbrıs gibi, yıllar
dır peşinde olduğumuz, hiçbir şekilde sapmadan, her zaman Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımı
zın haklarını savunmak, sürdürmek için uğraştığımız bu davanın yürütülmesinde, yapılan ko
nuşmalarda, oturumlarda iç politika kaygılarının gündeme gelmesi ya da ortaya çıkması yarar
lı olmuyor; Türkiye Cumhuriyetinde yararlı olmuyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ya
rarlı olmuyor. Ancak, Hükümet olarak, değerli parti temsilcilerini dinlerken, arkadaşlarımı
zın, bu ulusal dava görüşülürken söyledikleri bazı yanlış fikirlere, yaptıkları bazı eleştirilere 
cevap vermeden de geçemem. Onun için, biraz evvel söz alan değerli parti başkanlarının ve 
temsilcilerinin, Hükümetimizin icraatıyla ilgili olarak yönelttikleri eleştirilere ve yaklaşımlara 
cevap vermek istiyorum. 

tik konuşmacı, Dışişlerindeki vukufuna her zaman hayran olduğumuz değerli arkadaşı
mız Sayın Kamran înan, konuşmasında, adeta, Büyük Millet Meclisiyle Hükümetin sorumlu
luklarını, görevlerinin birbirine karıştığı izlenimini verdi. Tabiî, böyle bir şey olamaz. Hükü
met, Türkiye'yi yöneten organ olarak sorumludur.. Büyük Millet Meclisinin görevi başkadır; 
yasaları yapmak ve denetlemektir; ama, hükümet olarak ülkeyi yönetmek değil elbet. Dolayı
sıyla, Hükümetimizin, bir olay karşısındaki davranışı için "Meclisin isteklerine uymuyorsunuz" 
veya "Meclis yapacaktı, siz niye karışıyorsunuz? niçin Meclisi dinlemiyorsunuz?" gibi bir yak
laşım elbet olamaz. 

Meclisimiz, yasaları yapar, ilkeleri zaman zaman belirtir: ama, icraat Hükümetindir. Za
ten kendisi de böyle olduğunu bildiğinden, "siz bunları yapıyorsunuz: biz de,yarın iktidara 
geldiğimizde bunun hesabını sorarız" dedi. Yani, iktidara gelmeden, hükümet olmadan bir 
icraat yapamayacaklarını kabul ediyorlar. Dolayısıyla, her konuda olduğu gibi, Kıbrıs konu
sunda da sorumluluğun Hükümette olduğunu ve Büyük Millet Meclisinin, kendisini hükümet 
yerine koyamayacağını da hatırlatmak isterim. (ANAP sıralarından "Allah Allah!" sesleri) 

Başka bir eleştiri ya da başka bir yaklaşım da şu ki, benim çok hayretimi uyandırıyor : 
Sayın İnan diyor ki, -ayrıca başka sözcüler de söylediler- "Bu Hükümet geçicidir; bu Hükü
met var mı, yok mu belli değil; nasıl böyle konulara eğilmeye cesaret ediyor?" 

Yani, ne yapmalıymışız, "kusura bakmayın; gerçi biz hükümetiz ama, yakında başka hü
kümet gelecek; onun için şimdilik dünya bu konularla uğraşmasın" diyerek, dünyaya ilan et-
meliymişiz ve dünya da bunun dinleyecek herhalde!.. 

Sayın Milletvekilleri, dünya böyle şeyi dinlemez. Dünya bilir ki, devletler süreklidir, hü
kümetler gelir geçer; ama, hiçbir devlet, kendini bilen devlet, hükümetsiz kalmaz. Ha, bir hü
kümet mi değişecek? Değişinceye kadar, mevcut hükümet görevdedir ve o günün her sorununa 
eğilmekle görevlidir, her sorunun sorumluluğunu da taşır. Hiçbir şekilde, karşımıza çıkan so
runlara, meselelere karşı, "biz geçiciyiz" diye sorumluluk almaktan kaçınmayız. (SHP ve DYP 
şıralarından alkışlar) " l 

Başka bir arkadaşımız da adeta ima etti; "yahu, tam fırsat..." -pardon, "yahu" demek 
istemedim; Büyük Millet Meclisine saygısızlık aklımdan geçmez- Demek istedi ki, "canım, tam 
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fırsat. Böyle zor bir meseleyle niye uğraşacaksınız; sorumluluğu almayın, daha sonra gelecek 
hükümet alır/' 

Değerli milletvekilleri, işte biz onu yapamayız. Bizim anlayışımız şudur : Bir gün de hü-
kümetteysek, bize o görev verilmişse, o gün karşımıza çıkan sorunun üzerine eğiliriz, ulusumu
zun çıkarlarını düşünerek, en iyisi neyse onu yaparız; ondan sonra hesap veririz. Bu gayet nor
mal ve hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçmayız. Onun için, Amerikan Dışişleri Bakanı 
gelmiş, biz görOşmeyecekmişiz, burada turistik gezi yapacakmış; yahut Kıbrıs meselesinde ye
ni bir gelişme varmış, biz ona karşı bir şey yapmayacakmışız... 

Bunları kesin olarak reddediyorum. Böyle bir anlayış söz konusu değildir, olamaz da za
ten. Devlet süreklidir... Daha önceki hükümetlerde bulunmuş değerli arkadaşlarım bunları çök 
iyi bilirler... 

Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Temsilcisi "Türk Dışişlerinin, Türkiye'nin muarrızlarına.. 
fırsat hazırladığı" gibi bir yaklaşım gösterdi; bu arada, geçmiş hükümetleri eleştirdi: Barış Ha-
rekâtındaki ateşkeslere uymak yanlışmış, Maraş'ı iskân etmemek yanlışmış. 

Onlar, tabiî, daha önceki hükümetlerle ilgilidir. Onlarla ilgili olarak belki başkaları cevap 
verir; ama, Dışişlerimizin Türkiye'nin muarrızlarına fırsat hazırlamakta olduğu suçlamasını 
hiçbir şekilde kabul etmiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Dışişlerimiz de, İçişlerimiz gibi, herhangi bir bakanlığımız gibi, devletin 
bir sorumlu bakanlığıdır ve oradaki görevliler, kendilerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaktadır
lar. Ama, siyasî açıdan herhangi bir konuyu eleştiriyorsanız, onun muhatabı bakandır, başbakan
dır, hükümettir. Dışişlerimizdeki görevliler her zaman hükümetlere en iyi yardımı yapmışlardır ve 
dış ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelere elbette katkı yapmışlardır. Ha, dış ilişkilerimiz istediğimiz 
gibi gelişmemişse, onun sorumlusu oradaki görevliler olamaz. Onun sorumluluğu, eğer varsa, ba
kanındır, başbakanındır ya da dünya politikasındaki gelişmelerindir. Dolayısıyla, herhangi bir dış 
politika meselesi görüşülürken, buraya çıkıp, değerli arkadaşlarımızın, gayet rahatlıkla "Dışişleri
miz bunları hep böyle yapıyor" diye eleştirmesini yadsıyorum ve mümkünse bir daha yapılmama
sını diliyorum.,Çünkü, haksız bir eleştiridir ve o açıdan, herhangi bir başka bakanlığımızın da 
ayrıcalığı yoktur. Her meselede, aynı şekilde, görevliler eleştirilebilir; ama, yanlıştır. Hükümet ola
rak bizi eleştirin, tamam, cevabını verelim; ama, görevlilerimizi eleştirmeyin. 

Bir başka değerli arkadaşımız, bizi, burada, Dışişlerinden sadece bir seçkin insanın dinle
mekte olduğu şeklinde bir eleştiri yöneltti, 

Kıbrıs konusuyla ilgili, Dışişlerimizde üç yüksek memur var; bunların ikisi şimdi Nevv York'-
ta, birisi de burada... Dışişleri Bakanımız İstanbul'da, Karadeniz Ekonomik işbirliği konusuy
la ilgilenen dışişleri bakanları ve Meclis başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda Türkiye'yi 
temsil ediyor. Ben de buradayım... dolayısıyla, herhangi bir şekilde konuya eğilmemek yahut 
az eğilmek diye bir şey yok; bütün gücümüzle buradayız. O açıdan da hiç merak etmeyin sayın 
milletvekilleri. (Alkışlar) 

Sayın Refah Partisi Genel Başkanının konuşmasını her zaman olduğu gibi dikkatle dinle
dim. Tarihten bahsetti... Bundan ayrıca memnun oldum. Çünkü, ben de, sanıyorum, Sayın 
Erbakan'ın okuduğu kitabı geçenlerde okudum. 1571'de Kıbrıs'ın nasıl alındığını, verdiğimiz 
şehitleri, oranın Venedikliler tarafından nasıl tahkim edilmiş olduğunu ve o tahkimatı aşmak 
için Lala Hüseyin Paşa'nın askerlerinin ne büyük kahramanlık gösterdiğini... 
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NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Lala Mustafa Paşa. > 
î. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Lala Hüseyin Paşa değil, Lala Mustafa Paşa. 

BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Pardon, Lala Mustafa Paşa. Teşek
kür ederim. 

... bunun, o zaman, Avrupa'da büyük hayret uyandırdığını hep yazıyor. 
Başka bir şey daha gördüm orada, onu da dikkatinize sunmak istiyorum : O zaman, Kıb

rıs'ta Katolik kilisesinin hâkimiyeti varmış ve Katolik kilisesi, Kıbrıs'taki Rum Ortodoks pa
pazlarının yerel yönetimlere karışmasını engelliyormuş, hatta onları hiçbir şekilde iş yapamaz 
hale getirmiş, onlar dağlara kaçmışlar. Vaktaki Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs'ı fethetmiş, on
dan sonra, her zamanki Osmanlı müsamahası anlayışı içinde, kendilerine başvuran Ortodoks 
Rum papazlarına "pekâlâ , siz orada yaşıyorsunuz; oradaki insanların yerel yönetim işlerini 
de size bırakıyoruz" demişler ve ondan sonra, oradaki Rum Ortodoks papazları, bugün hâlâ 
gördüğümüz yönetime karışma geleneklerine kavuşmuşlar bunu sürdürmüşler. 

Bunu, bir tarihî gerçek diye söylüyorum ve de daha ziyade Batıya yönelik olarak söylüyo
rum. Yani, Batıda, bugün, Yunanistan'da veya başka yerlerde, bize eleştiriler yöneltenler bil
melidirler ki, bugün, onların karşımıza çıkardıkları insanlara, bu fırsatı, oraya daha evvel gi
den bizim cetlerimiz vermişlerdir; insanlık anlayışları dolayısıyla, müsamahaları dolayısıyla. 
(Alkışlar) Bunu da, Sayın Erbakan'ın belirttiği tarih içinde, ilginç bir sayfa olarak dikkatinize 
ve tabiî bütün vatandaşlarımın dikkatine sunmak istedim. 

Tarih her zaman yararlıdır. (RP sıralarından "ders alsınlar, ders" sesleri) Yeter ki, onun 
içinden, insanları mutluluğa götürecek kısımları alalım, birbirimizi kavga ettirecek şeyler çı
karmayalım; insanları mutlu yaşatacak, huzur içinde yaşatacak dersler çıkaralım. (Alkışlar) 

Sayın Erbakan, açıkça sordu : "Türkiye'yi kim yönetiyor?" 

Kusura bakmayın(î) bu Hükümet yönetiyor; bu Hükümetten başkası yönetmiyor. Hiç merak 
etmeyin, anayasal çerçevede biz yönetiyoruz. Yarın başka hükümet gelir, o yönetir; ama, bu
gün, bu Hükümet yönetiyor. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Meclis, Meclis!.. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapıyor?! 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Büyük Millet Meclisinin yeri ayrı

dır. Büyük Millet Meclisi, demokrasimizin odağıdır, merkezidir. Bunları benden daha iyi bili
yorsunuz. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Karara niye saygı göstermiyorsunuz, karara? 

BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, gene Sayın Er
bakan, hiç kendisine yakıştırmadığım bir şey söyledi : Sayın Worren Christopher buraya geldi
ğinde, biz hepimiz, karşısında susta durmuşuz!.. 

Ben de, şimdi, Sayın Erbakan'ın konuşmasına özenerek "Sayın Erbakan, böyle şey söyle
nir mi?"demek istiyorum. "Susta durmak" tabirini bize nasıl yakıştırıyorsunuz? Böyle şey olur 
mu? (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Ne söyledi?!.. 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Nedir mesele? Amerikan Dışişleri 

Bakanı Türkiye'ye geliyor; yeni Dışişleri Bakanı olmuş, Türkiye'ye bir nezaket ziyareti yapıyor... 
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1. MELlH GÖKÇEK (Ankara) — özaPın cenazesine gelmediler, cenazesine... 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Onu da kendilerine söyleriz. 
...Buraya geliyorlar; Türkiye ile Amerika arasında dünya kadar ilişki var, dünya kadar, 

birlikte yapılış ve daha sonra yapılacak konular var. Bizim de eleştirilerimiz var, dünyaya bakış 
açılarımız, dünya ekonomisinde, dünya siyasetinde yerlerimiz, ortak meseleler var ve bunların 
hepsi, her zaman görüşülen şeyler. Yeni Bakan gelmiş, bunları bizimle konuşacak; "hayır, biz 
sizinle konuşmayacağız" mı diyeceğiz? Ne gibi bir gerekçeyle söylenecek bu?!. 

I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Altı saatte!.. 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Dolayısıyla, herhangi bir olağandı

şı işlem yapılmamıştır; gayet olağan bir şekilde kendisiyle konuştuk. 
Kıbrıs konusunda kendisine söylediğimiz şu olmuştur ki, bu da basında çıktı zaten : Kıb

rıs konusu, yıllardır, hak yerini bulacak şekilde, yani fiilen ortaya çıkan barış, uluslararası âle
min kabul edeceği bir şekilde bir türlü sonuçlanmamıştır; ama, elbet olacak bir gün ve burada 
sabır ister. Çünkü, iki toplum, görüşerek sonuca varacaklar. İki toplumun kendileri bunu bir 
çözüme kavuşturacaklar. 

"Biz rahatsız oluyoruz, siz bir an evvel halledin işinizi..." "E, siz rahatsız olursanız olun, 
biz burada yaşıyoruz, biz bu sorunu çözeceğiz." Yaklaşım budur; esas yaklaşım her zaman bu 
olmuştur. Şimdi, siz onu bırakıp da, herhangi bir yerde karar alırsanız ve derseniz ki, "Bu 
sorun üç ay içinde çözülmelidir, çözülmezse Türkiye ile ilişkilerimiz bozulur veya düzelmez"... 

Nitekim, Avrupa Topluluğu böyle bir karar aldı yıllarca önce. O yüzden de Avrupa Toplu
luğuyla ilişkilerimiz birdenbire bir soğukluk havasına girdi. Amerika da vaktiyle bize ambargo 
koydu gene böyle bir nedenle. Sandılar ki, bize baskı yaparlarsa, Kıbrıs'ta, istedikleri doğrul
tuda, yani Rumların istediği doğrultuda bir. sonuç çıkar. Çıkmaz, ama, ne olur? Türkiye ile 
Amerika arasında, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki ilişkiler bir soğukluk havasına gi
rer. Bundan da ne Avrupa Topluluğu kazanır ne Amerika Birleşik Devletleri kazanır ve ne de 
Türkiye kazanır. Dolayısıyla "gene böyle bir.şey yapmayın sakın ha!" diye söylemekteyiz ken
dilerine. ' I 

"Şimdi, gene, bir an evvel çözüm olsun diye, dünyada bir sabırsızlık var, bir istek var; 
ama, bunu takip ederken, sakın Türkiye ile dünya arasındaki Türkiye ile Amerika arasındaki 
ilişkileri bozacak bir yola gitmeyin, bu baskıların sonucu odur, bunu bilin." Söylediğimiz ken
dilerine, budur; bunu söylemek de en doğru şeydir. Çünkü gerçek budur. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Bosna'yı niye görmüyor da Kıbrıs'ı görüyor dünya. 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Genel Başkan, birdenbire nasıl 

oldu bilmiyorum, "Refah Partisinden korkuyorsunuz" dedi. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara)— Yalan mı?! : 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Gerçek. 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bakın, "gerçek" de diyorlar!.. 
Sayın milletvekilleri, şimdi açıkça söyleyeyim, ben, kimseden korkmuyorum. (SHP ve DYP 

sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, eğer Refah Partisinden korkanlar varsa, bundan 
siz korkun. Çünkü, Refah Partisinden korkanlar, Refah Partisi iktidara gelmesin diye uğraşır-
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lar ve size oy vermezler. İnsanlar korktukları partileri iktidara getirmezler. Onun için, siz, siz 
olun, kimseyi korkutmayın Sayın Erbakan! (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

t. MELÎH GÖKÇEK (Ankara) — Siz oy verecek misiniz korkutmazsak?! 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Gölge yönetimden hesap soracak-

larmiş!.. 
Hah, hesap sorduğunuz zaman görürsünüz; gölge yönetim mi, değil mi. Böyle bir şey kar

şısında yönetimimizin ne yapacağını görürsünüz... 
Değerli milletvekilleri, gölge yönetim falan yok. Biraz evvel söyledim, tekrar o konuya gir

meyeyim. 
Daha ciddî bir şey söyleyeceğim : "Şehit kanıyla alınan vatan toprağı satılamaz" denildi. 
Sayın milletvekilleri, şehit edebiyatını bazen yapmak gerekebilir; ama, çok ciddî hallerde 

ve çok ciddî maksatlarla, çok gereken zamanlarda... Çünkü, şehit edebiyatıyla bize karşı bir 
şey kazanamazsınız. Bizim, yalnız vatan toprağımız değil, kendi varlığımız, babalarımızın mu
harebe meydanlarındaki gayretiyle sağlanmıştır, devam etmiştir. Dolayısıyla, şehitlerimiz, yal
nız vatanımızı değil, bizleri de ayakta tutuyor. Onun için, bize gelip de "şehit kanlarıyla alın
mış yerler verilemez" demek hiçbir anlam ifade etmez. Bunu bırakalım. Hepimiz şehit kanları 
sayesinde yaşıyoruz; hepimiz, şehit kanlarının ne olduğunu gayet iyi bilen ailelerden geliyoruz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Edebiyat yapılmıyor, hatırlatılıyor. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Maraş'ı verecek misiniz vermeyecek misiniz? 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Gelince hepimizi emekli yapacak-

larmış!.. En güzeli bu. 
ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Siz eylülde gideceksiniz nasıl olsa. 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, vatandaşlar 

karar verecekler, kimi emekli yaparlar, kime fırsat verirler, kime yol gösterirler, bunların hepsi
ni vatandaşlar biliyorlar. Birbirimizi bu şekilde tehdit etmeyi bırakalım, konuya dönelim. 

Sayın CHP Genel Başkanının eleştirilerine de kısaca değinmek isterim. Gerçi, biraz de
ğindim; çünkü, o da sorumluluk almamamızı tavsiye etmişti. O, bana her zaman tavsiye ettiği 
şeydir, ben de onu hiçbir zaman dinlemedim! (Gülüşmeler, SHP sıralarından alkışlar) Onun 
için, gene dinlemeyeceğim!.. 

"Baskı uygulanmıştır ve kabul edilmiştir" dedi Sayın Baykal. 
Baskı uygulanmış olabilir; ama, kabul edilmemiştir. Hiçbir baskıyı kabul etmeyiz; Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kabul etmez, biz hiç kabul etmeyiz. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Maraş'ı verecek misiniz? 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Maraş'ın bu konularda sık sık or

taya atılmasını gündeme getiren biz değiliz. Maraş'ın Birleşmiş Milletler denetimine açılması, 
bizim Hükümetimizden evvel, 9 defa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve onu destekleyen Türk 
hükümetleri tarafından gündeme getirilmiştir. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Biz size soruyoruz, Maraş'ı verecek misiniz?' 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hayır, vermeyeceğiz. (RP sıraların

dan alkışlar) Maraş bizim değil ki!.. Maraş bizim değil ki, biz nasıl, kime veriyoruz?! 
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"Maraş'ı verecek misiniz?" diye bize sormanız son derece tuhaf. Maraş kimin?.. Maraş bizim 
mi?.. (RP ve ANAP sıralarından "Dizim" sesleri) 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Maraş bizim. . 
BAŞBAKAN VEKİLÎ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Nasıl bizim oluyor?.. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Başbakan Vekili, 2 dakika daha süre veriyorum efendim. 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Peki, bitireyim. 
Gene, Sayın Baykal, "Türkiye, dış politika konusunda ulusal hedefler koymamıştır" diye 

bir şey söylediler. Hayır, değerli arkadaşlarım, dış politika konusunda ulusal hedeflerimiz var
dır, konmuştur, gerektiğinde tekrar tekrar konulur. Bakınız, bu federasyon konusunu kim çı
kardı dünyaya? Federasyon konusunu biz önerdik, hem de yıllarca evvel, daha Kıbrıs Barış Ha
rekâtı olmadan evvel "federasyon ideal çözümdür" diye Türk Dışişleri bunu ortaya attı, Türk 
Hükümeti ortaya attı. Bu bir hedeftir, bunu biz ortaya attık. Sonra bütün dünya buna geldi. 
Ha, bugün bakıyoruz, federasyon belki de olmaz... Olmaz, çünkü, oradaki insanlar bunu iste
mezse olmaz; ama, olacak mı, olmayacak mı; bu, ancak oradaki insanların görüşmeleriyle ve 
o şekilde bir sonuca varmasıyla ortaya çıkar, başkasının söylemesiyle olmaz. Hükümetimizin 
Kıbrıs konusundaki çeşitli görüşleri bir araya getirmek ve Türk Hükümetinin, oradaki soydaş
larımızın haklı davasını dünyaya kabul ettirmek için bulduğu en iyi çözüm şekli federasyon
dur. Onun için, buna hep devam ettik, bütün hükümetler devam etti; ama, yarın ne olacağını 
bilemeyiz. Çünkü, oradaki insanlar, Türk toplumu, Rum toplumu, federasyon içinde yaşamak 
istiyorlar mı, bunu hâlâ bilmiyoruz, hâlâ o nokta kesin bir aydınlığa kavuşmamıştır. İşte, bu 
görüşmeler bizi oraya götürecek, dünyayı oraya götürecek ve dünya o zaman onu kabul ede
cek. İşte, bütün mesele bu. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kıbrıs'ı bir ziyaret edin Sayın İnönü. 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Şunu söyleyerek sözlerimi bitirmek 

istiyorum sayın milletvekilleri; çünkü, Sayın Başkan da sabırsızlık gösteriyor haklı olarak. 
Dünyada başka bir dönem yaşıyoruz; bunu hiç unutmayalım. Şimdi, dünyada, geçmişteki 

anlaşmazlıkların, yıllar süren anlaşmazlıkların, bir uzlaşma havası içinde, iki tarafın anlaşma
sıyla çözülmesi bekleniyor, Birleşmiş Milletler bu yolda öncülük etsin isteniyor. Birleşmiş Mil
letler, dünyanın tek ortak güvenlik örgütü. • " . , • • " ' 

"Çok eksik..." tamam; "çok yanlış işler yapıyor" doğru; ama, başkası yok. Biz, Bosna -
Hersek için Birleşmiş Milletleri her gün göreve çağırıyoruz. Somali'de bizi çağırdılar, oraya gittik... 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Gitmeseydiniz!,. 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Birleşmiş Milletler, Karabağ'da, baş

ka konularda da yardımcı olsun istiyoruz; çünkü, başka örgüt yok. Ama, yapamıyor. Yapması 
için ona yardımcı olmak, bütün milletlerin çıkarınadır, iyiliğinedir. Elbette ki, âdil davranma
lıdır, âdilâne çözümler peşinde olmalıdır, ona yardımcı olunmalıdır. Biz, bu maksatla uğraş
maya devam edeceğiz. . * 

. Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını, hiçbir şekilde, kimseye ödün olarak verme
yiz; böyle bir hakkımız da zaten yoktur. Oradaki insanlarımızın kendileri, yıllar süren davala
rının peşindedirler, kazandıkları hakları hiçbir şekilde vermezler ve barış içerisinde,yaşamaya 
devam etmek istiyorlar; eşit siyasal haklara sahip toplumlar olarak, güvenceye sahip toplum 
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olarak yaşamak istiyorlar. Bu davalarında onları her zaman destekledik, desteklemeye de de
vam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yoldaki temennisini en açık şekilde ifade et
miştir. Onu size tekrar okumak istiyordum. Çünkü, Sayın Erbakan, onu biraz değişik söyledi; 
ama, esası metinde vardır. Metin okunursa, gerçekten, Meclisin ne söylediği meydana çıkar. 
Büyük Millet Meclisinin bu görüşü, bizim de katıldığımız bir görüştür. (RP sıralarından 
"Okuyun" sesleri) v 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Son paragrafı da okuyunuz. 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Peki, o üç ilkeyi okuyarak sözleri

mi tamamlamaya çalışacağım; eğer Sayın Başkan, izin verirlerse?... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAŞBAKAN VEKİLİ ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıb

rıs'ta barışın sürekli kılınması, Kıbrıs Türk halkının refah ve güvenliğinin temini açısından, 
Türkiye'nin tarihî ve garantörlük haklarından doğan ahdi vecibelerini yerine getirmeye ve bu 
yolda kendisine düşen her türlü sorumluluğu sürdürmeye kararlı olduğunu ifade eder. 

Bu bakımdan : 
1. Kıbrıs'ta her bakımdan eşit haklara sahip, iki eşit toplumun varlığı esas alınarak mü

zakereler yapılmalıdır. 
2. Kıbrıs konusu bir bütün olarak ele alınmalı ve iki toplumun temsilcileri arasında ya

pılacak müzakerelerle çözüme kavuşturulmalıdır. * 
3. İki toplumun temsilcileri arasında görüşülüp, paraf edilen hususlar, her iki toplumun 

tasvibinden sonra kesinlik kazanmalıdır. Esasen, bu üç prensip, Kıbrıs'la ilgili müzakerelerde, 
şimdiye kadar Türkiye'nin de savunduğu, Birleşmiş Milletlerin de kabul etmiş olduğu prensip
ler olmak itibariyle, sağlıklı bir çözümü sağlayabilecek niteliktedir. Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin bu prensipleri bir tarafa bırakması, Kıbrıs'ta kalıcı bir barışın sağlanmasına kat
kıda bulunmaz. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapılan müzakerelerin her türlü baskı denemelerinden uzak 
bir ortamda geçmesini, kalıcı bir uzlaşmanın vazgeçilmez koşulu görmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin vazgeçemeyeceği bu pren
sipler müzakerelere esas teşkil etmediği takdirde, görüşmelerin devamında bir yarar olmayaca
ğı düşüncesinde olduğunu saygıyla açıklar." (RP sıralarından alkışlar) 

Bütün bunlar kabul ettiğimiz ilkelerdir. Sayın Erbakan, bunlara bir şey daha ilave etti, 
onu söylemiyorum; çünkü, o burada yok. Ayrıca, şunu söyleyeyim ki, burada, Sayın Denk-
taş'ın, "New York'a git" veya"gitme" gibi bir tavsiye ile karşı karşıya kaldığı da doğru değil
dir. Burada böyle bir şey yoktur. Buradaki ilkeler, kabul ettiğimiz, peşinde olduğumuz ilkeler
dir. Bunların en iyi uygulanma şeklini de hükümet kararlaştıracaktır; hangi hükümet görevde 
ise o kararlaştıracaktır. . • ' * 

Bugünkü Hükümet olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine saygılar sunuyorum; Kıbrıs'
taki soydaşlarımıza da davalarında başarılar diliyorum. (DYP, SHP, ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Gruplar ve Hükümet adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, iki sayın milletvekiline şahısları adına söz vereceğim. 
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1 Daha önce, Sayın Şemsek, bir pusula göndererek, "Benim eleştirilerim, hükümetlerin dış 
politikasına ilişkindi, Dışişlerinde çalışan memurlarla ilgili değildi. Bu anlama gelecek sözleri 
yazılı olarak düzeltiyorum" diyor. Böylece, bu düzeltmeyi sayın milletvekillerinin bilgilerine 
arz ediyorum. 

İlk sözü, Zonguldak Milletvekili ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Bülent Ece-
vit'e veriyorum. 

Buyurun efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu görüşmeyi te

levizyonlarından izleyen sayın yurttaşlarım ve sevgili Kıbrıslı kardeşlerim; hepinize saygılar su
narak sözlerime başlıyorum. ' 

Sözlerimin başında, Başbakan Vekili Sayın Erdal İnönü'nün çok yadırgadığım bir sözüne 
ilişkin düşüncemi belirtmek isterim. Sayın Erdal İnönü, burada biraz önce, "icra yetkisi hükü
metin elindedir, Meclisin alacağı veya aldığı kararlar Hükümeti bağlamaz" dedi. Bu, son dere
ce yanlış bir yaklaşımdır. (SHP şıralarından "öyle bir şey demedi" sesleri) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Öyle bir şey demedi. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Genel Başkanım, öyle bir şey yok. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Efendim, şimdi biraz önce söyledi burada, "bizi icraat 

bakımından bağlamaz" dedi. 
, CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Notunuz yanlış. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bu, genelde doğrudur; fakat, Kıbrıs gibi ulusal davalar
da, "Büyük Millet Meclisinin kararları Hükümeti bağlamaz" demek, son derece yanlıştır. Dü
şünün ki, 1990'ların Türkiyesinde değil, 1920'lerih Türkiyesinde bile, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ulusal davayla ilgili kararları, yalnız işbaşındaki Hükümeti değil, Başkomutanı bile 
bağlardı. Kaldı ki, bunu bu kürsüden dünyaya ilan etmenin anlamı nedir? Yani, "siz bakma
yın Büyük Millet Meclisinin aldığı kararlara, icra yetkisi bizdedir, biz onu istediğimiz gibi 
kullanırız" demiş olmaktadır Sayın Erdal İnönü. (DSP, CHP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Evet, icra yetkisi kendilerinindir, Hükümetindir, istedikleri gibi kullanırlar; amg, eğer, böy
lesine ulusal bir davada Büyük Millet Meclisiyle ters düşerlerse, o Hükümetin üyeleri, o Hükü
met, ya istifa eder ya da Meclis tarafından düşürülür; ama, zaten müstafidir, zaten düşüktür, 
o yüzden, bu Millet Meclisi de iradesini uygulatma olanağını maalesef bulamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs sorunu eğer çözülmemiş sayılacaksa, bu sorunun çözümünün, 
altyapısı 1974'teki Türk Barış Harekâtıyla sağlanmıştır; bunu belirterek sözlerime devam et
mek istiyorum. V 

1974'teki Kıbrıs Türk Barış Harekâtından önceki yirmi yıl boyunca, 1954 ile 1974 arasın
da, Kıbrıs'ta sürekli çatışma vardı sürekli kan dökülürdü. Önce İngilizlere karşı bağımsızlık 
savaşı verilmişti; arkasından Kıbrıs Rumları Türklere saldırılar düzenlemişlerdi. Zaman zaman 
bu saldırılar soykırım girişimleri ölçüsüne kadar varmıştı. Ayrıca, Rum çeteler, Rum fraksi
yonlar kendi aralarında sürekli çatışırlardı. Yani, 1974 Türk Barış Harekâtına gelinceye kadar, 
yirmi yıl boyunca, Kıbrıs sürekli çatışmalar içindeydi; fakat Türk Barış Harekâtından bu yana 
yaklaşık ondoküz yıl'geçti, bu ondokuz yıl içinde Kıbrıs'ta kesintisiz bir barış sürdü. 

Yine, Türk Barış Harekâtından önce, Kıbrıs, yoksul bir ülkeydi; fakat Türk Barış Harekâ
tından sonra kurulan yeni düzende Kıbrıs'ta büyük kalkınma hamleleri başladı. Rum kesimi, 
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dışarıdan aldığı yardımlarla, büyük ölçüde kalkınmasını hızlandırdı; ağır ve insafsız Rum eko
nomik ambargosuna karşın, Kıbrıs Türk Toplumunun bugünkü ekonomik düzeyi de, herhalde 
bundan ondokuz yirmi yıl öncesiyle kıyas edilemeyecek kadar yüksek bir düzeye erişmiş du
rumdadır. . 

Yine, Türk Barış Harekâtından önce, Kıbrıs'ta, iki toplumda da demokrasiden söz edil
mezdi; ama, şimdi Kıbrıs'ta, iki toplumda da -bazı eksiklikleri bulunsa bile- gerçek anlamda 
demokrasi vardır. 

Demek ki, Türk Barış Harekâtıyla oluşturulan altyapı, Kıbrıs'a -yalnız Türklere değil, Rum
lara da-kesintisiz barış getirmiştir, özgürlük ve demokrasi getirmiştir ve kalkınma getirmiştir. 

O halde, eğer, kalıcı, barışçı, gerçekçi bir çözüm oluşturulmak isteniyorsa, bu çözüm, Kıb
rıs'ta Türk Barış Harekâtıyla oluşturulan altyapı temel alınarak, onun üstüne ve o düzenleme 
bozulmadan, o altyapı bozulmadan gerçekleştirilmelidir. 

Türkiye'yi yönetenlerin, yakın tarihle ilgili gerçekleri dünya kamuoyuna gereği gibi anlat
ma zahmetine katlanmamaları yüzünden, dünya kamuoyu, Kıbrıs konusunda, giderek Türki
ye'nin ve Türklerin aleyhine dönmüştür. O arada, Türkiye, bir işgalci devlet gibi gösterilmiştir; 
hatta, görevi devraldığı günlerde Amerika yeni Dışişleri Bakanı Sayın Christopher, Türkiye'yi 
Kıbrıs'ta işgalci bir devlet gibi göstermiştir, bu şekilde demeçler vermiştir. Ankara'yı son ziya
retinde, Hükümetin, bu konuda gereken yanıtı vermeyi ihmal etmemiş olmasını dilerdim. 

Gerçekte ise, 2 Temmuz 1974 günü -yani, Kıbrıs Banş Harekâtından birkaç gün önce- o 
zamanki Yunanistan Cumhurbaşkanı Gizikis'e gönderdiği bir mektupta, zamanın Kıbrıs Cum
huriyeti Başkanı Makarios, açıkça, Kıbrıs'ın Yunanistan askerî kuvvetlerinin işgali altında ol
duğundan yakınıyordu. 

Ayrıca, Akritas Planı gibi, Türkleri imha etmeye yönelik bir planın mimarlan arasında 
Makarios da bulunduğu halde, onun bile içine sindiremeyeceği ölçüde soykırım girişimleri vardı, 
Türklere karşı. 

Bunu, Makarios'un, Oriano Fallaci adlı ünlü İtalyan gazetecisiyle, bizim Barış Harekâtı
mızdan sona yaptığı bir söyleşiden aktarmak isterim. Makarios şöyle diyor : "1964'te -yani 
Barış Harekâtından on yıl önce- Nikos Sampson'Ia birlikte toannides beni görmeye geldi -
biliyorsunuz, toannides, Kıbrıs'taki askerî darbeyi gerçekleştiren Yunan cuntasının lideri ola
caktı o tarihlerde; yani, Barış Harekâtı sırasında, Sampson da onun aleti, aracı olarak Makari
os'u devirip yönetime el koyacaktı ve koymuştu da- Kıbrıs sorununu tümüyle çözecek bir pro
jeyi görüşmek üzere benimle gizli bir buluşma istedi" diyor, toannides ile Sampson görüşmeye 
geliyorlar, Makarios'un elini Öpüyorlar ve toannides, Makarios'a "Efendim, işte projem; Ada'nın 
her yerinde birden Türklere ansızın saldırılsın ve son bireyine kadar bütün Türkler imha edilsin" 
diyor. Makarios ilave ediyor, "Ben buna katılamayacağımı söyleyince çok kızgın durumda çe
kip gitti" diyor. 

Şimdi, Makarios'un yaptığı bu açıklama bile, eğer çözüm konusunda Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok dikkatli davranmazsa, Kıbrıs'taki Türklerin ne kadar büyük fa
cialarla, tehlikelerle karşılaşabileceğinin açıklamasıdır; durumun Türklere karşı oldukça aşın 
duygulu bir eski Rum lideri tarafından açıklanmasıdır. 

Hele, Balkanlar'dan başlayarak, Türklere ve Türkiye'ye umut bağlayan Müslüman kesim
lere yönelik bir Ortodoks ittifakının açıkça oluştuğu şu günlerde, eğer dikkatli davranmazsak; 
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eğer, lafta kalabilecek birtakım güvencelere kanarak, olur olmaz ödünler vermeye razı olacak 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticilerini de razı edecek olursak, Allah esirgesin, son 
aylarda Bosna - Hersek'te yer alanlardan çok daha feci, "etnik temizleme" adı verilen soykı
rım girişimleri, Kıbrıs'taki Türklere de yöneltilebilir ve Allah esirgesin, böyle bir şey olursa, 
o ödünleri verenler bunun hesaplarını hiçbir zaman, tarihe de, kendi milletlerine de, vicdanla
rına da veremezler. 

Geçenlerde de söyledim, İngiliz kaynaklarının açıkladığına göre, bugün Güney Kıbrıs Rum 
kesiminde 10 bin Sırp işadamı yerleşmiştir ve bunlar, Birleşmiş Milletler ambargolarını dele
rek, Boşnaklara karşı soykırım uygulayan Sırplar üzerindeki bütün ambargoları delerek ve Sırp
ların her türlü gereksinmesini, Birleşmiş Milletlere karşın Güney Kıbrıs'tan karşılamaktadırlar 
ve buna karşı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden veya Güvenlik Konseyinin 5 sürekli üye
sinden bugüne kadar herhangi bir tepki gelmiş değildir. 

Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs'ta, 1974 Barış Harekâtına kadar Türklerin çektiği acılarla ilgili anı
lar maalesef geride kalıyor. Türkiye bunları dünyadaki yeni kuşaklara anlatamıyor ve onlar, 
sürekli olarak, çarpıtılmış Rum propagandasının etkisi altında kalıyorlar. Onun için, bu ger
çekleri, artık, dünya kamuoyuna, bir kez daha anımsatmak için yoğun bir kampanya açma 
zamanı gelmiştir. Yalnız, dünyadaki yeni... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Ecevit, sözünüzü tamamlamanız için 2 dakika daha süre veriyorum. 
Buyurun. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Efendim, ben bazı somut önerilerde bulunacaktım. On

ları, olabildiğince kısa sürede tamamlamaya çalışacağım. Uyarınıza teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Dinleyeceğiz efendim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bana tanınan çok sınırlı zaman 

süresine sığabilmek için sözlerimi kısaltmaya çalışacağım. 
Acı gerçek şu ki, son zamanlarda Türkiye'nin bir Kıbrıs politikası ve stratejisi yoktur. Türk 

dış politikası, hiçbir konuda, son yıllardaki kadar dış güçlerin güdümüne girmiş değildir. Tür
kiye'nin Kıbrıs ile ilgili olarak izlediği politikayı da kendisi değil, Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri ile, ona destek olan bazı devletler oluşturmaktadır. 

Ben, kısaca, bazı somut önerilerde bulunmak istiyorum : 
Bir kere, Kıbrıs sorunu, öncelikle Kıbrıs'ta yaşayan iki toplumun sorunudur. O halde, bu 

sorun, sadece iki toplum arasındaki görüşmelerle çözülmeye çalışılmalıdır; toplumlararası gö
rüşmelere dışarıdan gazel okunması, dışarıdan müdahale edilmesi kesinlikle kabul edilmeme
lidir. Eğer Sayın Denktaş'ın kendisine kalsaydı, bu zaten kabul edilmezdi; ama, maalesef, Türk 
Hükümeti, Sayın Denktaş'ı bu oyuna gelmeye razı etmiştir. 

Kıbrıs sorunuyla ilgili toplumlararası görüşmeler de, Kıbrıs'tan binlerce mil uzakta, New 
York'ta değil, Kıbrıs topraklarında sürdürülmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanının, haf
talarca, denizleraşırı bir ülkede hapsedilmesine, evvela Türkiye razı olmamalı ve karşı çıkmalıdır. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, tarafsız, iyiniyet görevini, taraflı ve baskıcı bir arabu
luculuk işlevine dönüştürmüştür ve kendi düşüncelerini, isteklerini, bazı devletlerden de aldığı 
destekle, güçle, Türk tarafına dayatmaya kalkışmaktadır. 
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, kendi işlev sınırıyla bağdaşmayan bu tutumunu, bu 
davranışını değiştirmedikçe, toplumlararası müzakereleri Kıbrıs'ta bile sürdürmenin doğru ol
madığına inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 31 Temmuz 1974'te, Cenevre Konferansında üç garantör devletin Dı
şişleri Bakanları, yani Türk, İngiliz ve Yunan Dışişleri Bakanları, Kıbrıs'ta Rum ve Türk top
lumlarından oluşan iki ayrı ve özerk yönetim bulunduğunu daha o tarihte kabul, tescil ve ilan 
etmişlerdi. O zamandan bu yana, Kuzey Kıbrıs'taki o özerk Türk yönetimi büsbütün kökleş
miştir ve bir yönetim boşlukta kalamayacağı için de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983 son
larında kurulmuştur. Bu, bir gerçektir. 1983 Kasımından beri Kuzey Kıbrıs'ta Türklerin kendi 
bağımsız devletleri vardır. 

O halde, Türkiye, Türk Hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini kabul etme
yen hiçbir ülkeyle -bu ülke ister Amerika olsun, ister Almanya, ister Rusya olsun- Kıbrıs soru
nunu görüşmeyi kabul etmemelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yadsınmaz bir gerçektir. 
Böyle gerçekler gözardı edilerek gerçekçi çözüm bulunamaz. 

öte yandan, Kıbrıs sorununu dilim dilim bölerek, 1974'te sağlanmış kazanımları, Türkle
rin elinden geri alma tuzağına da asla düşülmemelidir. 

Maraş, Kıbrıs Türklerinin elinde önemli bir pazarlık ve uzlaşma kozudur. Daha önce de 
Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi, büyük bir iyiniyetle Maraş'ı yerleşime açmak istemiştir; "gelsin 
buradaki tesislerin sahipleri, tesislerini işletsin" demiştir; fakat, bunu Rumlar engellemiştir. 

Herhangi bir konuyu Kıbrıs sorununun bütününden ayırmak, son derece sakıncalıdır. Eğer 
Maraş konusunda direnilemeyecekse, bunun karşılığı da gerçekçi ölçüler içinde alınmalı, önce
likle de Türk tarafına uygulanan Rum ekonomik ambargosu tümüyle kaldırılmalı, bu şart ko-
şulmalıdır. 

Geçen gün, Başbakan Vekili Sayın Erdal İnönü'nün çok talihsiz bir demecini okudum, 
ir Haziran tarihli Cumhuriyet Gazetesinde. Aynen şöyle diyor Sayın İnönü : "Maraş kimin? 
Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin değil ki... Öyle olsa oraya yerleşirlerdi; orası ölü 
bir yer." 

Bu sözleri Rumlar bile söylemiyor! (ANAP, RP, CHP sıralarından alkışlar) Rumlar bile, 
Birleşmiş Milletler bile, Maraş'in Türklerin elinde olduğunu kabul ediyor ki, "onu bize bırakın" 
diyorlar. Türkiye'de, Hükümetin başındaki kimsenin böyle bir söz söylemesi, Kıbrıs Türkleri
nin elindeki en önemli kozlardan birini de, onların elinden alıp, Rumlara veya Butros Gali'ye 
vermek demektir. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Demagoji yapma. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Gazete burada efendim... (ANAP sıralarından, "biraz 

önceki konuşmasında da söyledi" sesleri) 
BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Ecevit... 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türk kesimine, Butros Gali'nin dü

şünceler dizisinde öngörüldüğü şekilde onbinlerce Rum'un yerleştirilmesi, müzakere konusu 
bile yapılmamalıdır. Çünkü bu, ondokuz yıldır barış içinde yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun 
temeline dinamit yerleştirmek demektir. Eğer, bu dinamitin oraya yerleştirilmesi kabul edilir
se, çok geçmeden, Bosna - Hersek'teki olayları aratacak ölçüde soykırım girişimleri ve çatış
malar, Kıbrıs'ta da başlayabilir. 
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Dolaşım ve yerleşim özgürlüğü zamana bırakılmalıdır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en verimli toprakları, bu arada Güzelyurt.veYeşihr-

mak, hem Rumlara bırakılacak hem de Türk toplumu üzerindeki ambargo kaldırılmayacak 
(!..) Bunların kabul edilmesi mümkün değildir. Bunlar, Kıbrıs Türk ekonomisini büsbütün çö
küntüye bırakmak demektir. 

» ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ambargo kaldırılsa bile verilemez Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Garantörlük hakkımız sulandırılmamâlıdır. 
Askerî varlığımızın Kıbrıs'tan ne zaman çekilebileceğine de, ancak Kıbrıslı Türkler karar 

verebilirler; kendilerini güvenlik içinde hissettikleri zaman. 
Türkiye'nin Somali'de işi ne?.. Birleşmiş Milletler, Somali'ye Türkiye'nin askerî birlik gön

dermesi için ısrar eder; ama, Türkiye'nin, garantörü bulunduğu Kıbrıs'ta, Türkleri güvence 
altında bulundurmak için asker tutmasını önlemeye çalışırlar!.. 

Birçok değerli hatibin bahsettiği gibi, ben de, öteden beri belirttiğim üzere, artık federas
yonlar çağının dünyada kapandığını göz önünde tutarak, Kıbrıs'ta bağımsız devletler modelinin 
gündeme getirilmesini temenni ediyorum. Bunu yalnız ben söylemiyorum, bunu yalnız burada 
konuşan bazı parti sözcüleri de söylemediler; uzun yıllar Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs temsilciliği
ni başarıyla yürütmüş olan değerli diplomat Hugo Gobi de, yeni yayımlanan kitabında bunu 
açıkça öneriyor, bağımsız devletler modelini öneriyor ve karşılıklı güven ve işbirliği ortamını ge-' 
üşürmek için,' bir ortak konsey kurulmasını öngörüyor. Ben de bu düşünceyi destekliyorum. 

İskandinav ülkeleri, yani Danimarka, İsveç, Norveç ayrıca Finlandiya ve İzlanda, eskiden 
birbirlerinin topraklarını işgal etmiş, birbirleriyle savaşmış ülkelerdi; fakat, uzun zamandır, on
larca yıldır, bu 5 ülke, barış içinde ve uyum içinde işbirliği yapıyor; aralarında federasyon ol
madığı halde. 

Dünyada federasyonlar çöküyor, onların işbirliği ve dayanışması güçlenerek sürüyor. On
lar da birer bağımsız devlettirler ve tıpkı Gobi'nin şimdi Kıbrıs için önerdiği şekilde, araların
da bir konsey oluşturmuşlardır. Bu konsey, belirli aralıklarla toplanır ve ortak sorunları görü
şür, ortak iç politika, hatta dış politika çizgileri belirler. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, Türkiye baskılara karşı direndikçe, birtakım yeni baskılar ge
lebilir; fakat, bunlardan hiçbir yılgınlığa kapılmamak gerekir. Ne yapılabilir Türkiye'ye veya 
Kıbrıs'a? Eğer, bütün baskılarına boyun eğilmez ise, Kıbrıs'a müdahalede mi bulunacaklar?!. 
Bu, Bosna - Hersek'teki savaşa müdahale etmeyenlerin, Kıbrıs'ta barışa müdahale etmeleri 
anlamına gelir! Bunu, kendi kamuoylarına bile anlatamazlar. 

Ambargoya gelince : İngilizler, Sayın Denktaş'ı tehdit etmiş geçenlerde, Butros Gali'nin 
isteklerini olduğu gibi kabul etmezsen, sana ambargo uygularız ve uygulatırız diye. Rum am
bargosuna rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yıllık dışsatım geliri 50 milyon dolar
dan ibarettir. Eğer ambargo uygulansa, bu 50 milyon doları, Türkiye, Kıbrıs'a veremez mi?! 
Hem de bedavadan vermek değil, karşılığında mal alarak, kendi gereksinmesi olan malları ata
rak veya dışa satabileceği malları alarak bu 50 milyon dolarlık ambargoyu etkisiz kılamaz mı?! 

Değerli arkadaşlarım, eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine, bu tür baskılar, tehditler1 

yöneltecek devletler varsa, onları daha mert davranmaya ve böyle ambargo niyetlerini, kurtlar 
sofrasına kurbanlık kuzu gibi gönderilen Denktaş'a değil, Türkiye'ye karşı uygulamaya kalkış
malarını dilerim. O zaman bu ambargoları uygulayabilirler mi, uygulamayamazlar mı, kendi
leri görürler! 
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Hepinize saygılar sunarım. (Bağımsızlar, CHP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ecevit. 
Son söz Sayın Baki Tuğ'un. Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAKÎ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, televiz

yonda bizleri izleyen değerli izleyiciler, Kıbrıs'ın mücahit yiğitleri, sözlerime başlarken, hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Kıbns davası bizim millî meselemizdir, millî davamızdır, millî has
sasiyetimizde. Bu Meclisin çatısı altında bulunan hiçbir arkadaşımın Kıbrıs davasından taviz 
vereceğini düşünemiyorum; düşünmek bir tarafa, böyle bir şeyi aklımızın köşesinden bile ge
çirmiyoruz. Zannediyorum, bu Meclisin çatısı altında bulunan milletvekillerinin, birlik, bera
berlik ve bütünlük içinde olduğu tek nokta, millî davalarımızdır, dış politikamızdır değerli ar
kadaşlarım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Maraş bizim mi, değil mi? 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biz, "Kıbns davası" derken, sadece Kıb

rıs'taki soydaşlarımızla ilgili bir konuyu gündeme getirmiyoruz. Türkiye'nin güneyden savun
masıyla beraber, Kıbrıs'taki soydaşîanmız birleşmiş, bütünleşmiştir. Bu iki konuyu birbirin
den ayırmamız mümkün değildir. İşte, bizim, Kıbrıs davamızın özünde, Kıbns'taki soydaşîan
mız vardır, Türkiye'nin kendisi vardır. 

Değerli milletvekilleri, 1974 Banş Harekatı kendiliğinden yapılmamıştır. Atlılar, Sandal
lar ve Geçitkale'de, altı günlük bir çocukla, 90'hk ninelerin hunharca katledilmesi sonucunda, 
Türk Silahlı Kuvvetleri Ada'da katliama son vermek üzere Barış Harekâtını düzenlemiş, Ada*-
da barışı sağlamış, istikran sağlamış, güvenliği sağlamıştır. 

İşte, ondokuz yıldan beri Kıbrıs'ta savaş yoktur, katliam yoktur; banş vardır, istikrar vardır. 
Birleşmiş Milletler herhalde Kıbrıs'taki bu düzenden rahatsız olmaktadır. Bu tür bir dav

ranışa başka bir anlam vermek mümkün değildir. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görevi, taraflar arasında uzlaşmayı sağlamak için 

onları bir araya getirmektir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bakıyorsunuz, adeta bir sav
cı görevi yapıyor. Bu da kafi gelmiyormuş gibi, 5 daimî üyeyi de topluyor, bir ağır ceza mahke
mesi niteliğinde, Sayın Denktaş'ı yargılamaya kalkıyorlar değerli arkadaşlanml 

İşte, bu tür bir davranışa, bir hafta önce, bu Yüce Meclisin çatısı altında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri toplanarak, Birleşmiş Milletlere de, Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyine de hak ettiği cevabı vermiştir değerli arkadaşlanm. (ANAP, RP ve CHP sıra-
lanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu Meclisin yüce üyelerini candan kutluyorum, tarihî ve 
millî görev yapılmıştır değerli arkadaşlanm. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Maraş bizim mi, değil mi? 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Saygıdeğer arkadaşlanm, Maraş meselesine gelince; Maraş, Kıbns 

Türkünündür. (ANAP, RP ve CHP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 
YÜCEL SEÇKtNER (Ankara) — Bravo, aynı yoldayız. 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Maraş'ı Kıbns Türkünden ayn düşünmek de mümkün değildir. 

(ANAP, RP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Böyle mini paketlerle, Bizans oyunlarıyla, bir sonuca varmak, bir yerlere gitmek de müm

kün değildir. (ANAP, RP ve CHP sıralanndan "Bravo", sesleri, alkışlar) 
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Biz, 1974 Barış Harekâtından bugüne kadar, Türk Devletinin dış politikasını izleyen hari
ciyemize minnet duygularımızı her zaman ilettik, bugün de iletiyoruz; en güzelinin yapılacağı 
inancındayız. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hükümet ne iş yapacak?.. 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Elbette ki, barışı, güvenliği, istikrarı Avrupalıdan çok bizler 

de istiyoruz, karşı değiliz; ancak, şartları onlar değil, Kıbrıs'ta yaşayan iki toplum tayin ve tes
pit edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada federasyonlar dönemi geçmiştir, bağımsız devletler döne
mi başlamıştır. (RP, ANAP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, biz bu konuları gündeme getirirken, sizler de beni alkışlarken, be
nim Partimin ve benim Partimle beraber İktidar ortağı olan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
değişik düşündüğünü zannetmiyorum, herhalde onlar da bizim gibi düşünüyor... (Alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — İçinden gelmiyor onların. 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, dış politikadaki millî birliğimiz ve 

beraberliğimiz, dün devam etmiştir, bugün de devam etmelidir. Gönül arzu ediyor ki, bu kür
süye gelen bütün arkadaşlarımız, millî meselelerimizde ve millî davalarımızda, politika yap
masınlar, politika yapmayalım; bu kürsüden, birliğimizi, beraberliğimizi ilan edelim, dostu gül
dürelim, düşmanları da çatlatalım; ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Gü
venlik Konseyinin 5 daimî üyesi şu hususu bilmelidir : Türk Milletine yapılacak baskılar hiçbir 
sonuç vermeyecektir. Hele, Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılmak istenen baskılar da ters 
tepecektir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, bu Meclis, Türkiye Cumhuriye
ti Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşım yapmıştır, kahraman bir Meclistir, gazi bir Meclis
tir; hiç kimseye taviz vermeyecektir değerli arkadaşlarım. (ANAP, RP ve CHP sıralarından 
alkışlar) 

. Saygıdeğer milletvekilleri, süzerimin başında da ifade ettim; gerçekten, Avrupa sırtımız-
dadır, Amerika sırtımızdadır; ancak, siyasî iktidarımızın bu konuda en güzel çözümü bulacağı 
da bizler için bir gerçektir. Baskı yapmak isteyecekler, baskıyı da yapacaklar, ama hak ettikleri 
cevabı da alacaklardır değerli arkadaşlarım! (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) 

Kıbrıs'ta ne kadar aile varsa, her ailenin, 1974 yılına kadar, iki tane, üç tane şehidi vardır. 
O nedenle, Kıbrıs meselesinde... v 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Tuğ, sözünüzü bağlamanız için 2 dakika süre veriyorum efendim, 

buyurun. -
BAKİ TUĞ (Devamla) — Kıbrıs meselesinde taviz vermek de mümkün değildir. 
Değerli arkadaşlarım, Maraş verilcek, ambargo kaldırılacak... Hayır değerli arkadaşla

rım. (ANAP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) Maraş da verilmeyecek; onlar da istedikleri 
kadar ambargoyu da sürdürsünler değerli arkadaşlarım. (ANAP, RP ve CHP sıralarından al
kışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, burada partim adına değil, şahsım adına konuştum, şahsî dü
şüncelerimi ifade ettim. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum; sağolun, varolun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kıbrıs'ta âdil ve kalıcı bir barış için ve çözüm için, Tür

kiye'nin elinden gelen her türlü gayreti göstereceği, üstüne düşen her türlü görevi yapacağı, 
bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinin yekvücut halinde olduğu ve duyarlı olduğu, bu 
görüşmelerden ortaya çıkmıştır. 

Kıbrıs konusundaki bu yararlı genel görüşme tamamlanmıştır. 
Sözlü sorularla, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerini görüşmek için, 22 Hazi

ran 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kcpaamn Saati : 1833 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, vatandaşlığa geçmek için başvu

ruda bulunan bir kişinin TC vatandaşlığına ne zaman kabul edileceğine ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıda yazılı sorumun tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela

letinizi arz ederim. 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Soru : 
5 yıldan fazla bir zamandır Türkiye'de geçici ikame ile oturan ve Türkiye'ye geldiği tarihte 

TC vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunan bir Türk kızıyla 5 yıl önce evlenmiş, bu evli
likten de 1 ve 3 yaşlarında iki çocuğu bulunan Abdurrahman oğlu 1962 doğumlu, Nuripaşa Ma
hallesi 61/1 Sok. No. 8 Zeytinburnu İstanbul adresinde ikamet eder, vatandaşlık dosya No. 93/124, 
ikamet tezkeresi dosya No. 31/241308 Mehmet Şahin TC vatandaşlığına ne zaman geçecek? 

TC 
içişleri Bakanlığı 16.6.1993 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 

Şb. Md. : B050NÜV0080003.226/6678 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Bşk. lığı Gn.Sek. liginin 24.5.1993 günlü ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1265-

4737/21901 sayılı yazısı 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez 'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve ken

dileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesi ile ilgili olarak ha
zırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

tçişleri Bakanı 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
Abdurrahman oğlu 1962 doğumlu Mehmet Şahin'in Türk vatandaşlığına ne zaman kabul 

edileceği hususu incelendi. 
Âdıgeçen hakkında Genel Müdürlüğümüz karteks ve repertuvar kayıtlarının taranmasın

dan, belirtilen ad ve soyadı ile daha önce vatandaşlığımıza alınması hususunda herhangi bir 
müracaatının bulunmadığı, vatandaşlık dosyasının intikal etmediği anlaşılmıştır. 

Adıgeçenin vatandaşlık işlemlerinin yapılabilmesi için ikamet ettiği yer valiliğine bir di
lekçe ile müracaat etmesi ve düzenlenecek dosyasının incelenmek üzere Bakanlığımıza gönde
rilmesi gerekmektedir. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Bitlis Milletvekili Kamran İnan ile Siyasî Parti Grup Başkanvekilleri Zongul
dak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Bayburt Mil
letvekili Ülkü Güney, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Ankara Milletvekili Ali Dinçer 
ve 13 arkadaşının, Birleşmiş Milletlerde cereyan eden Kıbrıs müzakereleri, Çorum Millet
vekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, Hükümetin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumu 
konularında Anayasanın 98 inci içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca Genel Ku
rulun 10.6.1993 tarihli 111 inci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/31, 
8/30) (Görüşme günü : 17.6.1993 Perşembe) 

S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ONGORUŞMELER 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De

ğişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigor
ta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 
1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 2.7.1992) 

2. -— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Baẑ  Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemle 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : • 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtmo tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Doğıtmo tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma Tarihi : 27.4.1993) 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Samı Daçe 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Ko
misyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu 
(2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

11, _ Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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12. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 
Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S, Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

13. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve-22 T e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

14. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ye 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

15. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

16. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 17. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

18. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

19. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

20. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Oztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

21. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) 

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

23. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 2C.9.1992) 

X 28. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 29. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 30, —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma târihi : 11.1.1993) 

X 31.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ye Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağjtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X33.—Türldye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

35. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 36. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 37. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 38. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

R 
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X 39. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole KatıhnmasınınUygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 45. — 1972 Konteynerlerle ilgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

48. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 49. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ıri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

51. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

m 
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52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

53. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Geza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 54. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

55. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

56. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun tki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 57. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

58. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

59. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 ipci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

60. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81)' (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

61. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

62. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurfun 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını tnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

R 
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63. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

64. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

65. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

66. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

67. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

68. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

69. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

70. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri JCpmisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) , 

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

73. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

74. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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75. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

76. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

77. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

81. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

82. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 5.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı îmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı tşlemler 
ye 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

85. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı,: 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

86. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 
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88. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıİma tarihi : 2.11.1992) 

89. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

90. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.İ992) 

9.1.• — içel Milletvekili Fevzi Arıcı'mn, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

92. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

93. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

94. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde GÜzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435,2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

97. — Sımak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Tarihli 
ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

99. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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100. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

101. — Samsun Milletvekili îhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1İ1993) 

X 102. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969,1970, 1971, 1972,1973, 1974,1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıl
lara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/234, 1/235, 1/236,1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, İ/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 
3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

103. -T* Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

104. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporlan (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 11.1.1993) 

105. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. -— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma târihi : 26.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

109. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

111. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

R 
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112. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 

ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa iki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

113. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

114. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

115.— Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene t}ereti ve % 20 İlaç Bedeli, 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sbşyal işler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

117. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

118. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı imar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

119. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve işletilmesine ilişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

120. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. —• 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — iki ti ve Beş ilçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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124.— Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) ' 

125. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46,3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

127. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, tskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

131. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

132. _ Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 133. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 134. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 135. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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136. — Samsun Milletvekili Ilyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma tdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 137. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 138. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

139. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

140. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.'C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

141. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

142. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

143. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 
345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

144. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sa
nayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

145. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

X 146. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

147. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnceleme
lerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

X 148. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1993) 


