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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
i (Gizlidir)
îkinci Oturum
Kıbrıs'a yapılan indirme ve çıkarma harekâ
tınım meydana getirtmesi muhtemel ihtilâtliar
karşısında gerekliliği, sınırı ve miktarı, Hükü
metçe takdir ve tayin olunacak şekilde Türk
ıSilâlhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderlmesine izin verilmeisine dair Başbakanlık tez
keresi okundu ve bu tezkerenin gizli oturumda)
ittifakla kaibul -edilmiş olduğu açıklandı.
'Türk Silâhlı Kuvvetlerine Türkiye Büyük
Milet Meclisinin güven, dilek ve takdir histeri
nin iletilmesine dair gruplar adına verilmiş d a n
önerge okundu; üyeler tarafından verilmiş olan
aynı mahiyetteki önergelerle birlikte ittifakla
kaibul olundu.
Bıaşlbakan Bülent Ecevit'in üyelere teşekkür'
eden konuşmasından sonra Birleşime saat 18,40'
da 10 dakika ara verildi.
Başkan
Ditvan Üyesi
Kemal Güven
Kastamonu
Mehdi Keskin
Divan Üyesi)
Yozgat
İlhami Çetin

Aydın, Muğla, Adana, İçel ve Hatay illeri sı
nırları içerisinde 20 . 7 . 1974 Cumartesi günü
saat 07,00'den itibaren bir ay süre ile ilân edi
len Sıkıyönetim hakkındaki Bakanlar Kurulu
Kararının onaylanmasına dair Başbakanlık tez
keresi ile,
Ondört ilde ısıkıyönetim Mâniyle ilgili Hü
kümet tezkeresi üzerindeki görüşmelerin gizli
oturumda yapılmasına dair Başbakan Bülent
Ecevit'in önergesi okundu^
Gizli - oturuma geçilmek üzere oturuma
18,65'te son verildi.

saat

Dördüncü Oturum
(Gizilidir)
Beşinci Oturum
Ondört ilde sıkıyönetim ilânı ile ilgili Baş
bakanlık tezkeresinin, yapılmış olan gizli otu
rumda ittifakla kaibul edilmiş olduğu açıklandı.
23 Temmuz 1974 Salı günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.08'de son ve
rildi.
Başkan
Başkanvekili
Mennduh Ekşi

Divan Üyesi
Siirt
tdris Ankan

Divan Üyesi
Yozgat
tlhamıi Çetin

Üçüncü Oturum
Ankara, İstanbul,
Tekirdağ,
Kırklareli,
Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir,
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma «Saatti! : 15.00
BAŞKAN : Kemal Güven
DİVAN ÜYELRt : Enver Aikiava (ISlivais) Tufan Boğıan Avtşangiijl (Kejyöeiri)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik toplantısının 4 ncü Birleşimini açıyorum.
Ooğunlumuz vardır, görüşmelere geçiyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki bir
leşim gizli olarak cereyan etmişti., Bu birleşime

ait tutamak özetinin okutulalbdlmeısi içiın gizli celsıeye 'geçmcımiz lâzım. Bu itibarla salondaki mi
safirlerin, dinleyicilerin, ibasın mensuplarının
salonu terketmelerini rica ediyorum.
İdare Âmiri .arkadaşlarım, salonun boşaltıl
dığını lütfen bana bilgi olarak duyursunlars
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(Genel Kurul salonu boşaltıldı)

(Kapanma Saati : 15.05)
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İKİNCİ OTURUM
(aklidir.)
»>-•-«

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 15.10
BAŞKAN : Kemal Güven
DİVAN ÜYELERİ : Enver Aücova (Svas), Tufan Doğan Avşargü (Kayöeati),
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi
4 ncü Birleşiminin Üçüncü oturumunu, açık ola
rak açıyorum.

İdare Âmiri arkadaşlar, oturumun açık oldu
ğunu ilgililere duyurabilirler.
Görüşmelere başlıyoruz.

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı
ve
Türk Cemaatı Yürütme Kurulu Başkanı Rauf
Denktaş'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
Kıibrıs
harekâtı konusunda telgrafı.
BAŞKAN — Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardım
cısı ve Türk Cemaatı Yürütme Kurulu Başkanı1
Sayın Rauf Denktaş'ın göndermiş olduğu telgrafı
okutuyorum, efendim.
T. B. M. Meclisi Başkanlığına
Garanti andlaşması altında almış olduğunuz
karar neticesinde, hak ve adaletin tecellisi için
Türk Silâhlı Kuvvetleri semalarımızda ve ara
mızdadır. Tarihî karlarınızın ve mutlu olayın
Tıürk ulusuna mutluluklar ve bağımsız Kıbrıs
Devletine daimi huzur ve barış getir.miesini gö
nülden dilerim.
(iS'ürekli alkışlar)
Rauf Denktaş
BAŞKAN — Billgilerinize sunulmuştur efen
dim.

2. \— Dış siyasî olayların meydana getirdiği
şartlardaki gelişmeler dizerinde görüşmeler.
BAŞKAN — Gündem gereğince, dış siyasî
^olayların meydana getirdiği şartlardaki geliş
meler üzerindeki görüşmelerimize devam ediyo
ruz efendim.
Sayın Başbakan söz istemektedir.
Buyurun, Sayın Başbakan. (C. H. P., M. S, P.
C. G. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
sürekli alkışlar)
BAŞBAKAN BÜLElNT EÖEVÎT (Zongul
dak Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri;, son top
lantımızdan bu yana Kıbrıs harekâtı ile ilgili
olarak yer alan gelişmeler konusundaki bilgile
ri yüksek takdirlerinize sunuyorum.
Bildiğiniz gibi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin,
garantör devlet olarak Türkiye'ye tanıman hak
ları ve görevleri yerine getirmek üzere, Kıbrıs'
ta giriştiği harekât 20 Teımmuz 1974 sabahı baş
lamıştı.
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aynı
günün gecesi toplandı; daha harekâtın ilk gü
nünde ateşkes çağrışımda bulundu ve Kı'brıs so
rununun çözümü için belli bir müziakere meka
nizmasını 'ortaya koydu.
Bu ateşkes çağrısı Güvenlik
Konseyinde
mıüzâkeresiz ve oy birliği ile kabul edildi. Bir
leşmiş Milletler kararlarına daıima saygılı bir
Devlet olarak, Türkiye'nin de bu ateşkes çağ
rısına uyması doğaldı. Bunu, ilke olarak uygun
karşıladığımızı ve Güvenlik Konseyinin bu ka
rarma .elbette saygıyle uyacağımızı ihsas ettik;
fakat henüz çok kısa bir süre önce, o gün için
de başlamış olan harekât sırasında Kıbrıs'la çı
kan veya inen birliklerimizin güvenliği bakımın
dan, ada Türklerinin güvenliği bakımımdan as
garî bâzı tedbirler, şartlar sağlanmadıkça ateş
kesin beklemenden çok farklı sonuçlar verebile
ceğini; Kıbrıs'ta barışı çabuklaştırmayacağını,
geciktirebileceğini düşündük.
Onun için ateşkes toplantısıyle ilgili, ya
kından ve dolaylı olanak ilgili dost devletlerle
yaptığımız ıgörüşmelerde; ateşkese Uyma kara
rımızı kesin, olarak vermeden ömce, bunun önşartları üzerimde bir görüşmeye kesin ihtiyaç
duyduğumuzu belirttik. Oysa Yunanistan, daha
Güvenlik •Konseyinin kararı 'açıklanır açıklan
maz, Türkiye de uymayı kaıbul ettiği takdirde,
kendisinin ateşkes çağrısına uymaya hazır ol
duğunu belirtmişti ve onun hemen arkasından
ela; Türkiye'ye bu çağrıya ne zaman uyacağı
Sorulurken ve Türkiye'nin, ilkin bâzı önşartları
görüşmek ihtiyacımı duyduğunum belirtildiği
sırada, Yunanistan'ım, dositlarımız tarafımdan.bize ulaştırılan tavrı şu oluyordu : Yumamistıam,
ateş kes uygulamasının, kalbul edildiği andan
itibaren yürürlüğe girmesini istiyordu. En azım
dan kalbul edildiğinin, Kıbrıs'taki biriliklere eri
şebileceği andan itibaren ateşkesin yürürlüğe
girımesimi istediği bildiriliyordu. Fakat biz gö
rüşümüzde ısrar ettik. Bu gayrî resmî temaslar
uzadı ve o arada bizim böyle bir öıitoplantı duy
mamızı gerektiren güvenlik tedbiri eksiklikle
rimi büyük ölçüde kendimiz fiilen sağlama ola
nağını elde ettik. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.)
Aksi halde, oraya gönderdiğimiz Türk Silâh
lı Kuvvetlerimin değerli ve fedakâr mensuplarıyle binlikte, Kıbrıs Türk toplumunu da eski— 16
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sinden daha büyük bir kehlikenim içine atmış
olurduk. Bunu hiçbir hükümetin kabul etmesi,
bu duruma razı olması söz konusu, olamazdı. Ni
hayet, 21 Temmuz gecesi sabaha karşı, ertesi
gün, yani dün Türkiye saatiyle 17,00'den itiba
ren geçerli olmak şartı ile ateşkesi kabule ha
zır olduğumuzu, bildirdik. Yunanistan'da bunu
kabul edebileceğini bildirdi, İngiltere de (zaten
birlikte toplanacaktık) ondan sonra ateşkes gö
rüşmelerine katılmayı kabul etti.
22 Temmuz günü saat 17,00'ye vardığımızda
Türkiye bu harekât için saptadığı planın üç
günlük bölümümü, üç günlük hedeflerini fazlasıyle gerçekleştirmiş ve kontrolü altına aldığı
sahadaki 'güvenliğini; hem kendi güvenliğini,
hem de o bölgede bulunan Türklerin güvenliğini
tam olarak sağlayabilecek güce, olanaklara eriş
miş durumdaydı.
Değerli arkadaşlarım, takdir buyurursunuz
ki, Kıbrıs'ta garantör bir devlet olmanın bize
tanıdığı g'örev ve yetkiye dayanarak barış sağ
lamak üzere ve yıkılmak istemen bağımsız Kıbrıs
Devletinin yeniden kurulabilmesi olanağını, işle
mez hale getirilen anayasal düzenin yeniden iş
ler duruma getirilebilmesi olanağını sağlamak
üzere girişm,iş olduğumuz bu harekâtın amaçları
da bu şekilde kendiliğimden sınırlanmış olmak
tadır.
Hiçbir zanıaiı Kıbrıs'ı işgal etmek, Kıbrıs'ı
ilhak etmek gibi bir düşüncemiz olmamıştı, ola
mazdı, uluslararası anlaşmaların bize verdiği
yetki ve görev sınırları içinde kalmaya başından
itibaren kararlıydık. Bugün ve bundan sonra
da kararlı olacağız. Buna titizlikle dikkat etmemizdir ki; bütün dünya kamuoyunda Türkiye'
nîn haklılığını artırmıştır. Bugün, hiçbir devlet;
«Türkiye neden bu hareketi yaptı, yapamıazdı,
yapmamalıydı» diye bir şey söylememektedir,
söyleyememektedir.
Değerli arakadaşlarım, bu amaçlarla yapılan
askerî harekâtın küçük ayrıntılarına kadar, bir
açıklamada bulunmamı bendem istemeyeceğinizi,
bumun doğru olmayacağını takdir buyuracağını
zı biliyorum. (A. P. sıralarından «gizli yapalım»
sesi.) Efendim, bir arkadaşımın «gizli yapalım»
diyor. Bazı bilgileri ben bile istemek hakkını
kendimde görmüyorum,, Hükümet Başkanı ola
rak. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar.)
Yalnız, şunu, kesinlikle sizlere söylüyorum : As-
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'beri harekât üç günlük hedefine ulaşmış ve onu
aşmıştır ve bu üç günlük harekâtla elde edilen
sonucun konsolide edilebilmesi, güvence altına
alınabilmesi için .gerekli her türlü tedbir de alın
mıştır. Personel bakımından, araç - gereç bakı
mından, kontrol altında bulundurulan arazi ba
kımından bu tedbirler kesinlikle alınmıştır.
Bu arada sağlanan en önemli sonuç; Kıibrıs
Türk toplumunun, üçgen denilen bölgede yoğun
laşmış Türk toplumunun Grirne'de denize ulaş
mış ve o bölgedeki kıyı kesimini elde etmiş ol
masıdır. O üçgen denilen kesim denizle birleşmek
suretiyle geniş bir dörtgen haline, eskisine na
zaran bir hayli geniş bir dörtgen haline gelmiş
tir.
Bu konuda sayın partilerimizin genel başkan
larına ve Senato'daki grup başkanlarına dalha
önce dün vermiş olduğum izalhattan sonraki ge
lişmeleri de kapsayacak şekilde maruzatta bu
lunuyorum. Bugün G-ıraıe Limanı batıya ve do
ğuya doğru Türklerin kontrolü akında olan alan
bakımımdan tam bir güvenliğe kavuşmuş halde
dir. Aşağı yukarı kıyıda Türklerin elinde bulu
nan bölgenin ortasında yer almaktadır. Cfirne
Limanı ile Lefkoşe arasındaki yol kesinlikle
Türk Birliklerinin, Türklerin kontrolü altıma geç
miş bulunmaktadır.
Kıbrıs Türklerinin denize emin bir kapı,
güvenilir bir kapı, bir liman elde etmiş olmala
rının büyük anlamı vardır. Bu, çok dalha fazla
güvenlik demektir Kıbrıs Türkleri için. Bu, Kıib
rıs Türkleri için coğrafî ve ekonomik özlgürlük
demektir. Şimdiye kadar içinde bulundukları
rehin durumundan kurtulmak demektir. ( C H. P.
ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) Ve aynı za
manda Kıibrıs Türkleri için ve garantör Dev
let olarak Türkiye için siyasal alanda çok bü
yük ölçüde güçlenme demektir. Garantör Devlet
olarak kendisine düşen hakları ve yükümlülük
leri yerine getirmek üzere harekete geçme zorunluğunu duyduğu vakit Türkiye'nin
karşı
karşıya bulunduğu en büyük engel; bu görevi
ni ve yetkisini yerine getirmek üzere adaya çı
kabilmekti. Şimdi bu enigel bütünüyle ortadan
kalkmış olmaktadır. Artık, Türkiye'nin gerek
tiğinde garantör devlet olarak, adadaki varlığı
nı güvence altına alması sağlanmış olmaktadır.
Bu olanağa dalha önce Yunanistan sahipti; çün
kü anlaşmaları hiçe sayarak, anayasayı hiçe sa
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yarak kontrolü altındaki deniz ve hava limanla
rı yoluyle Kıbrıs'a dilediği gibi asker, araç - ge
reç, ağır top, tank sevkedebiliyordu. Bunlardan
yığınaklar yapabiliyordu. Bu, artık, geçenlerde
zor kullanılarak devrilen Kıbrıs Rum toplumu
nun lideri durumundaki Makarios'un bile şikâ
yetlerine, protestolarına yol açacak ölçüye var" mıştı. Yalnız tümüyle Kıibrıs Devletinin bütün
lüğünü değil, Kıbrıs Rum toplumunun haklarını,
özgürlüğünü ve güvenliğini tehdit edecek ölçüye
varmıştı; amaçları da zaten gayrimeşru olduğu
için.
Demek ki, garantör devlet olarak haklarını,
görevlerini yerine getirebilmek için gerekli so
mut olanaklara Yunanistan sahipti, Inlgiltere sa
hipti (Biliyorsunuz Kıibrıs üzerinde üsleri' var
dır, kuvvetleri vardır.) üç garantör devletten
yalnız Türkiye bu olanağa sahip değildi. Şim,di
Türkiye de bu olanağa kavuşmuştur. Bu bakım
dan bir denge kurulmuştur. Eğer bu, denge, bu
üç ayaklı denge, daha önceden kurulabilmiş ol
saydı, Kı'brıs bugünkü duruma düşmezdi; Kı'brıs'ta anayasal düzen böylesine yıkılmaz ve Kıb
rıs iç savaşların, huzursuzlukların yıllardır de
vam ettiği bir ülke haline gelmezdi.
Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili legal durumunda,
yasal durumunda bir değişiklik
olmamıştır.
Ancak, Türkiye'nin yasal durumuna son askerî
harekâtla işlerlik, geçerlilik kapandırılmış olmak
tadır.
Değerli arkadaşlarım, Türklerin ve Türk bir
liklerinin kontrolü altına giren bu bölgede du
rum sakindir, normaldir. Bir - iki dağlık yöre
de sarılı kalmış birkaç küçük çeteden başka bir
mukavemet grupu yoktur. O mukaveMet grup
ları da, malhsur bulundukları yerde zaten gide
rek bertaraf edilmektedirler ve Türk birlikle
rinin harekâtı üzerinde herhangi bir etkileri, et
kide bulunanileee'k durumları yoktur.
Askerî harekât bakımından Kıbrıs'ta karşı
karşıya bulunduğumuz güç küçümsenmemelidir.
Yıllardır Yunanistan buraya asker yığmakta idi,
subay yığmakta idi, araç - gereç, tank, top yığ
makta idi ve üstelik oradaki Yunan birlikleri,
Yunan askerleri, subayları ve Rum askerleri,
subayları dağlık arazinin bütün girdisini, çıktı
sını bilecek şekilde harekât halinde idiler. Hare
kât içinde, çatışmalar içinde, bazen kendi içle
rinde yer alan çatışmalar içinde sürekli eğitim
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görmekte idiler, arazi tecrübelerini artırmakta
idiler, malzemelerini sürekli yenilemekte idiler
ve sayu'ca da hızla arıtmakta, büyümekte idiler.
Adalarda askerî harekâta girişmek, dışardan
ıgelip bir adada askerî harekâta girişmenin güç
lüğü tarih boyunca azalmamıştır. Bu faktörler
gıöızlönüne alındığı takdirde, Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin üç gün içinde, üç günlük askerî hedef
lerine ulaşmış ve o hedefleri aşmış olmasındaki
başarı, Türk Ulusunun tarih boyunca kazanılmış
şereflerine yeni bir şeref ekleyecek değerdedir.
(C. H. P. sıralarından sürekli alkışlar ve «Bra
vo» sesleri.)
Bu sonucun alınmasında en büyük faktör,
Türk Askerinin, Türk Ordusunun, Kıbrıslı Türk
mücahitlerin kahramanlığıdır, korkusuzluğudur.
Bundan sonra gelen bir başka çitken de şudur;
Türklerin nasıl olsa blöf yapacakları, çıkarmaya
hazırlanıyormuş gibi davranıp da, son dakikada
çıkarmadan vazgeçecekleri yolunda bir sanıya
kapılanlar, kararlılığumizın ölçüsünü takdir ede
mediklerini farkettikte iş işten geçmiş bulun
maktaydı.
Değerli arkadaşlarım, denebilir ki, akla gele
bilir ki, bu sonucu bir ölçüde, büyük ölçüde as
kerlerimizin kalhramanlığı ile, bir ölçüde baskın
etkisiyle aldık. Bundan sonra acaba benzer du
rumlarda baskın olmayabileceğine göre, bu ka
dar kolaylıkla yapılamayacağına göre aynı so
nuçlan alalbilir miyiz? Bu konuda tam aksini
düşünmek uygun olur. Türkiye'nin haklarım,
meşru haklarını korumadaki kararlılığı belli ri
zikoları bile göze almak sureciyle Türklerin m;eşru haklarını korumada kararlı oldukları böyle
bir olayla ortaya çıktıktan sonra, artık Türki
ye'nin, "Türk Milletinin, Kıbrıs Türklerinin hak
larına el "uzatabilmek herkes için çok güçleşmiş olacaktır. ('C. H. P. sıralarından alkışlar.)
Uluslararası âlem, bütün dünya bu gerçeği
görmüştür, takdirle karşılamıştır ve aynı zankan
da Türklerin ancak çok haklı ve meşru bir da
va uğrunda ve tam bir meşruluk zemini üzerin
de, ama mutlaka harekete geçmeye kararlı bir
Devlet olduğunu görmüştür. Bu, Türkiye'nin
dünyadaki gücünü ve itibarını artırmıştır.
Kıbrıs'taki son harekât dolayısıyle dünyada
Türkiye'yi kınayan Yunanistan'dan başka bir
tek Devlet yoktur; Kıbrıs'ta olup bitenler hak
kında Yunanistan'ı kınamayan, Yunanistan'dan
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başka bir tek Devlet yoktur. Hatta «Yunanis
tan» derken, belki de Yunanistan'ın bir kışımı
halkı bile bu konuda tereddütlü olabilir, diye
düşünmeye yer vardır sanırım.
Değerli arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin kahramanca harekâtıyle sağlanan bu ba
şarısının elbette hepimize acı gelecek bazı bedel
leri de olmuştur. Bu konuda şu ana kadar kesin
leşmiş bilgileri bütün açıklığı ile ve acılığı ile
sizlere sunmak isterim :
Bu üç günlük harekât sırasında 57 şehit ve
rilmiştir, (Allah onlara rahmet eylesin.) 184 ya
ralı, 242 kayıp; toplamı 483... (M. S. P. sırala
rından, «Mücalhitler dalhil mi?» sesleri.)
Efendim, harekât büyük ölçüde Türkiye'den
gönderilen, birlikler tarafından yapılmıştır. Mü
cahitlerin şüphesiz büyük desteğiyle bunlar, as
kerî harekât sahasında yer alan zayiattır. Tabiatıyle bir şehit vermemiz, bir yaralı vermemiz,
bile bizim, için acı olur, ama ona rağmen harekâıtıu kısa süredeki başarısı ve ne kadar geniş bir
askerî kuvveti ilgilendirdiği gözönünde tutula
cak olursa, sırf o açıdan bu zararı gözde fazla
büyütmemek gerektiğini de takdir buyuracağı
nıza inanıyorum..
ATA BODUR (Ordu Milletvekili) — Düşen
uçak, batan gemi var mı efendini?
BAŞBAKAN BÜLEİNT EÖEVÎT (Devamla)
— Efendim, izin verirseniz şimdilik bu kadar
bilgi verecek durumdayım,. Askerî amae ve mal
zeme bakımından elbette bir kısım kayıplar ol
muştur. Bunlar, dünya basınına yansıdığı ölçü
lerde değildir, bunların çok altındadır; fakat
takdir buyuracağınızı umduğum sebeplerle, ha
rekâtın şu safhasında askerî malzeme ile ilgili
herhangi bir haber vermeyi, (Ne kadar malzeme
gitmiştir, ne kadar zayiat olmuştur.) bilgi ver
meyi uygun görmüyorum, bunu takdirle karşı
layacağınızı umuyorum; fakat o bakım,dan da
katiyen endişe duyulacak ölçüde bir kayıp yok
tur.
Değerli arkadaşlarım,, ateşkes çağrısıyla ilgi
li olarak yapılacak görüşmelerin kolay geçeceği
ni sanmak elbette doğru değildir. Bir defa bazı
teknik, pratik güçlükler vardır. Türkiye bu
gün resmen Yunanistan'la savaş halinde değil
dir ; fakat ateşkes müzakeresindeki muhatabı bir
bakıma Yunanistan'dır, hem de Güvenlik Kon
seyi kararıyle. Bu, Kıbrıs'taki Anayasa ihlâlinin
ortaya çıkardığı devlet boşluğunun bir bakıma
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kaçınılmaz sonucu, sayılalbilir. Kıbrıs'ta resmî
rn,u|hatap bulunamamaktadır, bu, ateşkes görüş
melerinde.
Bugün Kıbrıs - Rum kesiminin başında bulu
nan idareyi dünyada meşru idare, meşru yöneftim olarak kalbul eden şu ana kadar bildiğim
bir tek devlet yoktur. Bu durumda bizim, on
ları meşru bir yönetim olarak ka/bul etmemiz
elbette kimse tarafından beklenemez ve bek
lenmemektedir. Ama bumda karşımıza çıkan
ıbir güçlük, resmen savaş halinde bulunmadığı
mız ve asla bulunmayı istemediğimiz Yunanis
tan, Kıbrıs - Eum yönetimi üzerinde ne kadar
etkilidir ? Kı'brıs - Rum yönetiminin ateşkes şart
larına uymasını ne kadar sağlayabilecektir? Sağ
lamaya yetkisi var mıdır? O konuda galaliti ver
meye yetkisi var mıdır? Hadi olmadığı halde, o
yetkiyi tanımış gibi davranalım, o yetkiyi kul
lanacak etkisi var mıdır?
Bu konularda kimsenin kendine güvenerek
bir cevap vermesini bekleme olanağı yoktur. Bu,
Kıbrıs ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi çağrısının gerektirdiği görüşme
lerde karşılaşacağımız güçlüklerden bir tanesi
dir. Eğer bu görüşmeler sırasında ada halkını
muihatap almak, ada halkının temsilcileriyle te
mas etmek, onların görüşlerine başvurmak ge
reken bir aşamaya vardığımız takdirde, hiç şüp
hesiz o zaman biz Türk toplumunun da bu mu
hataplar arasında eşit olarak yer alması şartını
koşacağız. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından
«ıBravo» sıesleri, alkışlar.)
' Değerli arkadaşlarım, Türk Silâlhlı Kuvvet
lerinin askerî harekât alanında sağladığı başa
rıyı şimdi müzakere alanında, diplomasi alanın
da başarmak görevi ile karşı karşıya bulunuyo
ruz. Bu görevde de başarıya ulaşa'bilec eğimiz ka
nısını, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bize sağladığı
sonuçtan aldığımız güce borçluyuz. (ıC. H. P. ve
•M. S. P. sıralarından şiddetli alkışlar ve «Bra
vo» sesleri.) Ve aynı zamanda bütün Türk Mil
letinin birliğine ve milletimiz adına Türkiye
Büyük Millet Meclisinin sağladığı birlik halin
deki desteğe güvenmekteyiz.
Hepinize tekrar şükranlarımı ve saygılarımı
sunarım,. (C. H. P. sıralarından şiddetli alkış
lar ve «Bravo» sesleri ve sağ sıralardan alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Başba
kan.
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Şimdi, konu üzerinde söz alan arkadaşların
isimlerini okuyoram :
Adalet Partisi Grupu adına Genel Başkan
Sayın Süleyman. Demirel, Demokratik Parti Gru
pu adına Genel Başkan Sayın Ferruih Bozfoeyli,
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Genel
Başkan Sayın Turhan Feyzioğlu.
Şahısları adına söz alan arkadaşlarımı oku
yorum : Sayın Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Meh
met özgüneş.
Sayın ıSüleyman Demirel'e söz vermeden ev
vel bir hususta Yüce Heyetten istirhamım, ola
caktır; Kıbrıs harekâtında aziz kanlarıyle zafer
kazandıran ve bu uğurda şehit olan kahraman
ların aziz ruhları önünde Genel Kurulu bir da
kikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
(iBir dakikalık saygı duruşu, yapıldı.)
BAŞKAN — Teşekkürler.
Sayın Süleyman Demirel, buyurunuz efen
dim; Adalet Partisi Grupu adına. (A. P. sırala
rından alkışlar.) .
A. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN DEMİ
REL (İsparta Milletvekili) — Sayın Başkan,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri;
(hepinizi saygı ile selâmlıyorum.
Yüce Türk Milletinin şerefini, yüce Türk
Milletinin prestijini ve haklarını korumak için
canlarını veren ve şehâdet mertebesine eren aziz
şehitlerimizi rahmetle anıyorum,. Kıbrıs hare
kâtı esnasında yaralanan kahraman subay, assubay ve askerlerimizin hepsine âcil şifalar te
menni ediyorum.
Kıbrıs sorununun, şu andaki durumu, ile ilgili
olarak yine çok az şeyi söylemeye gayret sarfedeceğiz. Konunun hassasiyeti herkesçe, malum
dur. Sadece şunu ifade edeyim, ki, bizim aklı
mıza gelen şeylerin başkalarının aklına gelme
yeceğini düşünmek doğru değildir. O itibarla, sa
dece mutlaka söylenmesinde fayda gördüğümüz
ve yine meselenin milletimiz, memleketimiz lehi
ne çözümlenmesinde fayda gördüğümüz bazı dü
şüncelerimizi arz ve ifade edeceğiz.
Bu düşüncelerimize geçmeden önce, hakikatten
böylesine muhkem bir ada üzerinde (ki, adanın
ne kadar muhkem, olduğu malumdur.) böylesi
ne kısa bir süre içerisinde kalhramanca bir ha
rekâtı başaran Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bü
tün mensuplarını takdirle, şükranla selâmlamak,
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bir görev yapmaktan başka bir şey değildir.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bütün mensuplarını
takdir ile, şükran ile selâmlıyorum,.' (A. P. sıra
larından alkışlar.)
Aym zamanda Türk Milletinin kahramanlığı
nı yüz seneyi aşan baskılar altında devam, etti
ren Kıbrıslı mücahitlerimize ve Kıbrıslı soydaş
larımıza da bu büyük harekette göstermiş bu
lundukları kahramanlıktan dolayı şükranlarımı
zı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar,
C. H. P. sıralarından «Hiç Hükümete bir şey yok
mu, bu işde?» sesleri.)
Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem
üyeleri, sanıyoruz ki kamuoyu bir rivayetlerin
tesirinden kurtarılmalıdır. Bugüne kadar, şu ana
kadar bu harekâtın bilançosu hakkında kamu
oyuna resmen bir açıklama yapılmamıştır. Sade
ce Silâhlı Kuvvetlerimizin insan kayıpları hak
kında, insan zayiatı hakkında bir açıklama şu
anda Sayın Başjbakan tarafından yapıldı. Esa
sen, bizim bildiğimiz kadarını başkaları da bi
liyor. Onun içindir ki, Türk vatandaşlarının bu
harekâtta milletimizin kayıplarını bilmesi kadar
normal bir şey olamaz. Aynı zamanda bu, açık
rejimin do gereğidir. Hükümetin, en kısa za
manda hiç vakit geçirmeksizin, muhtemel kayıp
larımızın tam bir bilançosunu, daha doğrusu ih
timal içinde olan kayıplarımızın tam bir bilan
çosunu, madem kesinleşmemiştir; «muhtemel
kayıplarımız bunlardır» şeklinde kayıplarımızın
tam bir bilançosunu kamuoyuna vermesi göre
vidir.
Şu radyoda şu kadar tayyaremiz düşmüş, bu
radyoda şu olmuş şeklindeki çalkantılardan ka
muoyunun kurtulması lâzımdır. Bu bilgiler ve
rilmediği sürece bu çalkantılar devam etmekte
dir. Bunun en kısa zamanda yapılması lâzımdır.
Ateş de kesildiğine göre bunun bir askerî sır
olmaktan çıkmış olması da gerekir. Buna ilâve
ten, sanıyorum ki, dış devletlerin enformasyon
servislerinin veya radyolarının bizim moralimizi
kırmak için veya bizim moralimiz üzerinde te
sir icra etmek için kasıtlı olarak vermiş bulun
dukları yüksek tabloların yerini gerçek tablo
lar alır ve milletimiz sevinçte de beraberdir, ta
sada da beraberdir, acıda da beraberdir ve böy
lece acımızı sinemize basarız. Onun içindir ki,
bunun en kısa zamanda verilmesinde faydalar
görüyoruz.

23 . 7 . 1974

0 : 3

Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri, Kıbrıs harekâtı, başladığı günden ateşkes
anma kadar 59 saat sürmüştür. Bu 50 saat sü
ren kısmı ile yapmak istediğimiz, daha doğrusu
bu 59 saat süren harekâta başlarken, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti olarak bir hedef koymuşuzdur. Bu hedef, Kıbrıs'ta Türkiye'nin hakla
rını ve Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin haklarını ko
ruma hedefidir ve harekâta başlanırken ifade
edildiği gibi Kıbrıs'ta haıkça ve insanca bir dü
zen kurulması hedefidir, gerekçe budur. Bu ge
rekçeye mutlaka ulaşılmalıdır. Yani, bu gerekçe
mutlaka gerçekleştirilmelidir. Onun içindir ki,
bu yeni açılan Kıbrıs sorununun, yeni dönemde,
yeni safhada neresindeyiz derseniz, böyle bir he
def koyduğumuza göre; ki bu hedef kaçınılmaz
bir hedeftir, zarurî bir hedeftir, bu hedefe ulaş
mak için henüz birinci adımı atmış bulunuyo
ruz. Yani, yeni açılan Kıbrıs sorununda henüz
birinci merhalede bulunuyoruz, önümüzde bir
çok zorluklar vardır. Meseleye bitmiş gözüyle
bakmanın doğru olmayacağına işaret etmek is
tiyorum. Meseleye yeni başlamış gözü ile bak
mak lâzım gelecektir; ama mutlaka Türkiye bu
adımı böylesine atmak mecburiyetinde kaldıktan
sonra, neticeyi almadan bu işin içinden çekile
mez. Buna işaret etmek istiyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar.)
Üç ülke ateşkes konuşacaktır; daha doğrusu
ateşkes müzakereleri yapılacaktır. Bu üç ülke
den birisi İngiltere'dir, ateşin içinde değildir..
Birisi Yunanistan'dır o da resmen ateşin içinde
değildir, gerye ateş kesmiş olan Türkiye kalı
yor, ateşkesme durumunda olan Türkiye kalı
yor; Türkiye'nin adaya antlaşmalar gereğince
yaptığı müdahalede karşısına çıkan Kıhrıs Rum
ları ve Millî Muhafızı, polisi ve onun yanında
bulunan Yunan subayları kumandasında Yunan
askerleri, tümü ile Kıbrıs'taiki bir teşkilât kalı
yor. Şimdi, ateşkes müzakereleri esnasında bir
hususa dikkati çekmek istiyorum. O da şudur -.
Yunanistan, bundan evvelki yıllarda, geçen
10 - 15 sene zarfında d'aima şu rolü oynamaya yel
tenmiştir : Ben fiilen işin içinde değilim, o işi
yürütenler Kıbrıs'taki mukavemet teşkilâtıdır,
yahut Millî Muhafız teşkilâtıdır, yahut Kıibrıs'
m Silâhlı Kuvvetleridir, yahut oradaki kimseler
dir; binaenaleyh, istediği meseleyi, pekâlâ ne
yapayım, sözümü dinlemiyorlar gibi başından
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atıp daima zaman kazanma veyahut da istediği
emrivakiler i ihdas etmeyi deneye'g-eılmiştir. Ga
yet tabiî ki, bugün yine aynı şeylerle karşı kar
şıya kalacağız. Çünkü, Kıbrıs'ta halen darbeci
subaylar duruyor, halen Kıbrıs'ta clarheei su
baylarla birleşip darbe yapan Sampson duru
yor ve yeni düzen kurula'cak, yani bozulmuş
bulunan anayasa ihya edilecek, yeni bir düzen
'kurulacak. Bunu bozduran kim? Yunanistan. Bo
zan kim? Daıfbeci subaylar ve Sampson. Binaen
aleyh, meselenin kolay olmadığına dikkati çek
mek istiyorum. Yani anayasayı çiğnetenler ve
çiğneyenlerle yeni bir düzen kurulmaya çalışıl
maktadır, daha doğrusu çalışılacaktır.
Bir hususa daha nazarı dikkati çekmek isti
yorum : Bu da, Adanın 73 yerine yayılmış bu
lunan Türk topluluğunun güvenliğidir. A-nklav
lar tabir ettiğimiz bu 73 yerin, sadece bugün
Türkiye'nin mutlak kontrolunda olan kısmında,
Acla'daki nüfusumuzun üçte biri yaşar. Ada'daki
1120 bin Türk'ün 30 bin 40 bini bu, kısımda ya
şar, 80 - 90 bini ise bunun dışındaki 72 yere da
ğılmıştır. Bu 73 yerdeki, anklavlardaki, yani
ayrı ayrı bölgelerde kendisini savunma gücü fev
kalâde zayıf olan Türk toplumunun güvenliğini
mutlak manada her çareye başvurup sağlamak
ınedburiyetindeyiz. Bunu Birleşmiş Milletlere
bırakamayız, Birleşmiş Milletlerin Genel Sek
reterine bırakamayız, bunu Birleşmiş Milletlerin
Barış Gücüne bırakamayız. Birleşmiş Milletle
rin Genel Sekreteri daha evvel de vardı, Barış
Gücü dalha evvel de vardı ve şu ana kadar Tür
kiye'nin Ada'ya müdaihale etmeyip; ama şayet
Türklere birsey olursa Türkiye'nin mutlaka mü
daihale edeceği korkusuna dayanan bir denge
ile az veya çok güvenlikleri sağlanmış bulunan
bu 72 yerdeki Türk topluluğunun bugün güven
liğini sağlamak birinci ihtiyaç haline gelmiştir.
Bir- hususa daha temas etmek istiyorum. Bu
iş bitmiş değil, başlamıştır. Hangi safhalardan
geçeceği, neticeye ulaşıncaya kadar hangi safha
lardan geçeceğini şimdi tahmin etmek mümkün
değildir; ama bu safihaların bir oyalama safhası
olmamasını, Türkiye'nin bu safhalarda zaman
kaybetmemesini, gerek Ada'daki kuvvet faktö
rünün, gereks'o topyekün kuvvet faktörünün Tür
kiye'nin aleyhine çevrilmemesini mutlaka gözet
meye medburuz.
Bu itibar ile ben huzurunuzda bugün için bu
düşüncelerimiz ifade etmiş oluyorum. Tekrar
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tekrar Kıbrıs sorununda, Kıbrıs meselesinde Tür
kiye'nin ve Kıibrıs'ta yaşayan Türk topluluğu
nun haklan mutlaka korunacak bir çareye ula
şılması için milletçe her türlü gayretin sarfedileceğinden ve bu hususta milletimizin birlik, be
raberlik ve bütünlük içinde olacağından kimse
nin şüphesi olm.aması gerektiğine işaret etmek
istiyorum, ve Cenab-ı Allah'ın bu meselede bizi
başarıya ulaştırmasını niyaz ediyorum.
Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan sürekli alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demi
re!.
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ferruh Bozsbcyll. (D. P. sıralarından alkışlar.)
D. P. GRUPU ADIMA FERRUH BOZBEYLİ
(İstanibul Milletvekili) —- Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım;
Kibrıs konusuyle ilgili olarak bundan evvel
Türkiye Büyük Millet Metlisi iki defa gizli otu
rum yaptı. Bu defa Hükümet, bir gizli oturum
yapma gereğini duymadı, bu konuda bir öner
gesi de Başkanlığa intikal etmedi.
öyle anlaşılıyor ki, Hükümet, kendisine yet
ki veren Türkiye Büyük Millet Meclisine, her
kesin bildiğinden daha fazla bir bilgi vermek
niyetinde değildir. Bunu anlamakta müşkülât çe
kiyoruz. Kaldı ki, Hükümetin burada verdiği
bilgilerden çok ötesi, gazetelerde yazılıyor ve
herkes tarafından da biliniyor. Hükümet tara
fından şimdiye kadar zaten iki başlı bir açıkla
ma usulü nedense ihtiyar edilmiştir. Her defa
sında bir Barbakan konuşuyor, bir de Başıbakan Yardımcısı konuşuyor. (A. P. ve D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
Böylece, bu iki 'konuşmanın birbirine para
lel şekilde tecelli etmemesi, bir taraftan Başba
kan kamuoyuna açıklama yapacak, bir taraf
tan da Başbakan Yardımcısı, hemen geç kalma
dan ikinci açıklamayı yapacak; birbirine ben
zemeyen, biraz da birbirine benzetmemek gayre
tiyle söylenen bu sözler kamuoyunu yanıltıcı te
celliler ortaya koymaktadır. Bu sebepler, Sa
yın Hükümetin, biz bugüne kadar iki defa, ma
demki gizli celsede 'meseleler konuşulmuştur,
kendisine yetki veren bir Meclisin huzurunda
'herkesin bildiğinden daha çok bilgileri bu Mec
lise vermek ihtiyacını duymasını beklerdik.
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Aziz arkadaşlarım, kısa bir özetleme yapmak
icaıbederse, burada hepimiz dedik k i ; Kıbrıs'ta
Enosis'e bir adım kalmıştır. Açıkta söylendi bun
lar, Hükümet tarafından söylendi. Enosis'e bir
adım kalan bu hareketin başlangıcı bir darbe
dir. Bu darbeyi yönetenler Yunanlı subaylardır.
Hareket, Kılbrıs'ta Rumlar arası bir hareket de
ğil, açıktan Yunanlılar tarafından yapılan bir ha
rekettir. Arkasından da dedik ki, bu hareketin
hedefi, Yunanlılar tarafından güdülen bu hare
ketin hedefi, sadece Enosis'i gerçekleştirmek de
değil, ondan daiha öteye iki Yunan devleti kur
mak; beynelmilel masada, Dünya milletleri hu
zurunda iki reyle güç sahibi olmaktır dedik.
Buralar da Hükümetin sözleridir, biz do bunları
söyledik.
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yaşayan Türk soydaşlarımızın emniyetini koru
yalım diye gitmedik arkadaşlar. Hükümet de
bize böyle söylemedi, böyle söylemedi.

Arkadaşlarım, açık olan şudur : Bizim, Hü
kümetin lütfedip, teşekkürle karşıladığımız iki üç toplantısında aldığımız intiba şudur : Hükü
met adına izahat verildi, hatta 1967'de Hükümet
tarafından alınmış bugün de başarılı olduğunu
tekrar tekrar söylediğimiz kesin kararı bir ba
kıma tenkit eder gibi, o zaman dediler 1967'de
müşahhas hedefler vardı, Yunan asker çıkartmış
tı, askerini geri çek dedik. Şimdi biz, kendi ta
birleriyle «Somut hedefler güdenleyiz» dediler,
somut hedef güdemeyiz şimdi. «ıSomut hedef
gütmek kolay olsa, bu bizim için müdahaleden
de evvel halledilir» dediler bize. Meselâ somut
Aziz arkadaşlarım, elbette bu noktaya geldik
hedefleri de saydılar. Dediler ki : «Bunlar gizli
ten sonra, bütün hadiseler muvacehesinde, Türcelse konuşmaları değil, Hükümette konuşulmuş
kiyemizin haklarını, Türk soydaşlarımızın hak
şeylerdir.» Biz bunlarla tatmin olarak huzuru
larını ve Kıbrıs'ta taahhüt öttiğimjz görevimizi
nuza geldik. Dediler ki : «Somut hedef olsaydı
yerine getirmek için harekete geçmemiz lâzım
1'%7'deki gibi kolaydı. Meselâ giden papazı geri
geliyordu. Hükümet de harekete geçmek için
getirmek gibi bir somut hedef olsaydı geri geti
Meclisten karar istedi, biz de kendisine verdik,
rirdik, müdahaleye de lüzum yoktu. Veyahut,
hatta «Geç kaldın» dedik, «Çok geç kalıyorsun»
650 tane Yunan subayı girmiş, bu Yunan suba
dedik, «Böyle hallerde biraz daiha ata ele etmek
yını geri çıkarın gibi bir somut hedef gütseydik,
.gerekirdi» dedik; ama bilâhare öğrendiğimiz
bu da kolaydı. Bunlar için de askerî çıkartma
bazı şeylerde, gecikmenin de bazı sebepleri ol
ya lüzum yoktu.» Bir şık daha söylediler, dedi
duğunu kabul ettik.
ler ki : «Biz Kıbrıs'ta mahsur kaldık. Bizim Kıb
.Şimdi arkadaşlarım, madem ki harekete geç
rıs'taki bütün soydaş] arımızın bir kapısı, pen
memiz lâzımdı, öyleyse bu harekeıt fiilî bir mü
ceresi bile yok. Eğer Girnc'den bir pencere işiti
dahale harekati idi. Bu hareketimizin Allah'a
yoruz, bir kapı istiyoruz desek, bu da somut bir
şükür bir de kaynağı vardı; 1960 senesinde, Alharekettir, bunu da sağlamak kolaydır. Bunun
lalh onları rahmeti ralhmana kavuşturmuştur bize
için de ayrıca bir çıkartma yapma ihtiyacı yok
İm. hareketin meşru kaynağını da Londra ve
tur» dediler. Ve ifade ettiler dediler ki : «He
Zürilh Andlaşmalarıyle sağlamışlardı. Öyleyse,
def bunların çok ötesindedir.» Hedefin ne oldu
şimdi bu nioktadaın öteye bugün ne olmuştur ve
ğunu söylemediler. Söylememek konusundaki ih
hangi noktaya gelmiş durumdayız? Sayın Baş
tiyatlarını anlıyorum; ama hedefin, bu, somut
bakanın, son durum nedir'?» sorumuza, kendisi
hedeflerin çok ötesinde olduğunu bize söylediler
nin de aynı şekilde sorarak cevap verdiği hu ' ve bunların ne olduğunu, da Türk kamuoyu bili
sus şudur; diyor ki :
yor. Nedir o hedefler? Asgarî, Kıbrıs'ta ihlâl edi
len anayasa nizamının ve Kıbrıs'taki Türk ve
«Türk Ordusu, Kıbrıs'a çıkarma yapan Türk
Rum dahil bütün halkların, çünkü Rum halkla
Silâhlı Kuvvetleri, hem kendi güvenliğini, hem
rınım. da masumiyeti çeşitli vesilelerle söylenmiş
de o bölgedeki Türklerin güvendiğini sağladı.»
tir,
hepsinin güvenliğini sağlamak için bir hare
Yani sonuç buymuş.
ket yapılıyordu. Halbuki, yaptığımız iş ne imiş?
Biz Kıbrıs'a giderken, bunları daha evvel ko
Girne, bir üçgen, sonra dörtlgen olmuş, ondan
nuşurken, işgal ettiğimiz yerlerdeki işgal birlik
sonra
da buradaki, sadece çıkarttığımız birlik
lerimizin, yalhut da müdahale hakkımızı kul
ler
kendi
emniyetini, bir de o sahadaki Türk soy
lanarak çıkartma yaptığımız yerlerdeki çıkartma
daşlarımızın emniyetini sağlamış olmuşuz...
birliklerimizin kendi emniyetini, bir de orada
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Arkadaşlarım, şimdi öyle anlaşılıyor ki, Türk
Ordu'su, kendisine verilen hedefleri aşarak gaye
sini tahakkuk ettirmiştir. Bu da Sayın Başba
kanın bugün de söylediği, daiha evvel de kamu
oyuna açıkladığı bir husustur. Bundan dolayı
Türk Ordusunun, kendisine verilmiş olan hedef
leri aşarak gerçekleştirmiş olması, bizim için
Ordumuza şükran ve sayıgı vesilesidir, bunu şük
ranla ve saygı ile ifade ediyoruz. (D. P. sırala
rından, alkışlar.) Ama bundan öteye bugünkü
durumumuz bu..
Arkadaşlarım, ateşkes kararına uyduk, ateş
kes kararma uyduk ama, bu ateşkes kararının
içinde bir cümle var, okuyorum bu cümleyi.
Bizim elimize bir vesika geçmediği için gazetedekini okuyorum, buradaiki yanlış ise onu tashih
etmek de Hükümete aittir.
«Madde 3. — Kıbrıs Cumhuriyetine karşı ya
bancı asker müdahalenin derhal sona erdiril
mesini ister. ('Güvenlik Konseyi)
Madde 4. — Uluslararası antlaşmaların mü
saade ettiğinin dışındaki bütün yalbancı askerî
personelin Kıbrıs Cumhurbaşkanının 2 Temmuz
LI'974 tarihli mefctujbunda çekilmesini istedikleri
de dahil, Ada'dan çekilmesini talep eder.»
Arkadaşlarım, «Uluslararası antlaşmaların
müsaade ettiğinin dışındaki bütün yabancı as
kerlerin» ibaresi içine son müdahaleyle Kıb
rıs'a çıkan askerlerin de dahil olduğu ve bizim
askerlerimizin de geri çekilmesinin gerekli oldu
ğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateş
kes metninin içinde yazılı...
MUSTAFA KEMAL ERKOVAN (Ankara
Milletvekili) —• Olamaz öyle şey..
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Elbette
olmamalıdır. Temenni ayrı şey, buradaki kara
rın altına imza atıp kaibul etmişiz ayrı şey. Sa
yın Başbakan «ateşkesi kabul ettik» dedi. Ateş
kesi...
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya
Milletvekili) —• Yanlış aksediyor efendim.
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Telaş
lanmayın efendim, kürsü sizin, biraz sonra siz
buyurun, eksiğimiz varsa tamamlarsınız. Zaten
biz diyorduk ki, burada iki gün. gizli celse yap
tık, üstüste de şu Meclisin elbette soracağı var
dı, elbette bu suallerimizi belki doğru, sormayaJbilirdik, belki haksız yere, yanlış yere, yanlış
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Ihükümler de tesis edebilirdik; ama hiç değilse
hükümlerimizi isabetle tesis edebilmemiz için
ziıbnimizdeki bazı sualleri soralım, Hükümet de
bunlarm cevabını versin, herhalde Yunanlıların
duyması, herkesin duymasından daha önemli olan
bazı hususlar varsa, biz de kararı veren heyet
olarak hepsini duymasak bile bir kısmını hiç
değilse öğrenelim, yanlış hükümler tesis etme
yelim.
Arkadaşlarım, kamuoyunda (sırf bunun yü
zünden) dünkü gazeteleri açın bakın, manşet
halinde, «Girne, Lefkoşe, Baf ve Lim,asol Türk
Ordusu tarafından zaptedildi» diye manşet atıl
mıştır...
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya
Milletvekili) — Bize ne yahu...
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Sayın
Erbakan; «Bize ne yahu» diyor. Ben de Baş
bakan Yardımcısının bu, «hize ne yahu» dediği
ni Türkiye Büyük Millet Meclisinin duyması için
tekrar ediyorum. (A. P. ve D. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, anlaşılmayan müdahaleler.)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya
Milletvekili) — Gazetelerin yazdığından biz me
sul tutulamayız. (M. S. P. sıralarından, anlaşıl
mayan nıüdalhaleler.)
FERRUH BOZBEYLİ (Devamla) — Sayın
Başbakan Yardımcısından rica ediyorum, yerin
den müdahale etmesin, bu kürsü kendisine de
ait olacaktır, gelip konuşur. İki başlı beyanat
vermek ihtiyacı burada da gerekiyorsa, gelir
burada konuşur.
Muhterem arkadaşlarım, ben Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyinin karar metnini okudum.
(C. H. P. sıralarından, «Hangi gazetede» sesle
ri.) Arkadaşlar, gazetede yazıyor, hangi gaze
tede değil, birçok gazetelerde yazıldı. Esasında
önemli olan şudur ve ben başlangıçta benim ma
lumatım gazetede yazılı olan şeyden ibarettir,
yanlışsa Hükümet tashih etsin dedim. Bu, ihti
yatla konuşuyorum, ama şimdi burada bir husus
daha var, karar metninde diyor ki, «Kıbrıs Cum
hurbaşkanının 2 Temmuz 1974 tarihli mektubun
da çekilmesini istedikleri dahil» diyor. 2 Tem
muz 1974 tarihinde Kıbrıs'ın
Cumhurbaşkanı
Makarios papazı idi.
Şimdi biz bu metni kaibul edince acaba Ma
karios papazının da cumhurbaşkanlığı sıfatını
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'kabul etmediğimizi ileride müzakere masasında
söylemek için de yolumuzu tıkadık mı, yoksa
bunda da serb'eM kalıyor muyuz? Bir bilgi sahi
bi olmaik istiyorum. Çünkü, Hükümet diyordu
ki, «Mesele papazı getirip papazı götürmek de
ğil» ve biz de kendisini memnuniyetle alkışlı
yorduk. Ama burada «Kıbrıs Cumlhurbaşkanının» tabiri vardır ve karar metnindedir bu..
Muhterem arkadaşlarım, burada aydınlanma
sı lâzım gelen bir husus daha var. Kibrıs'da alteş(kes kararını kaibul etti Hükümet. Tabiî niçin ka
bul etti, kaibul etmeye mecbur mu oldu, yoksa
başkaca bir sdbdbi mi vardı, bizim için hedefe
ulaşılmıştı da bunu kafi mi görüyorduk: bunla
rı değerlendirmek, bunlara cevap vermek şüp
hesiz Hükümetin hakkıdır; fakat biz de soru ola
rak sormak hakkını kendimizde görüyoruz.
Şimdi arkadaşlarım burada bir mesele daha
var; Hükümetimiz Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs'
ta bulunan 2 300 askerini artırmasını talehediyor ve diyor ki : "«(Birleşmiş Milletler gücü de,
Barışgücü de harekete geçmelidir» diyor. Şüp
hesiz bunu bir tarafı ile şöyle anlamak mümkün
dür : Nasıl olsa bu Kıbrıs'ta otoritenin kimin
elinde olduğu belli değil, ateşkese de uyduk di
ye karar veriyoruz ama, ateşkese uyduk diyebil
mek için, Kıbrıs'ta meşru bir otorite yok ki, ya
ateşkese uymazlarsa?.. Yunanistan da zaten ö/teden beri : «Biz meselenin dışındaydık, bizim ha
berimiz yok, KArıs'a giden Yunan suibayları
varsa onlar da sözümüzü bile dinlemiyor, biz ka
rışmayız» havasına girmişti.
Gerçi şu ateşkesi kaibul etmekle Yunanistan,
kendisinin de ateş eden taraf olduğunu beynel
milel platformda kabul etmiş oluyor aıma, Kıb
rıs'ta bu ateşkes çağrısını fiilî olarak gerçekleıştirme mevkiinde olan, hukuken sorumlu bir kim
se olmadığına göre, burada belki Birleşmiş Mil
letleri göreve davet etmenin bir anlamı vardır.
Ama asgarî, bizim aramızı bulun, bizi kavga et
tirmeyin demek: de bunun içinde yatıyor.
İşte bütün bu meseleler bizce kamuoyuna bü
tün çıplaklığı ile anlatılmazsa, gazetelerin yaz
dığı, radyoların söylediği, kamuoyunu yanlış is
tikametlere sevkedebilir.
Aziz arkadaşlarım, mademki bu kadar alın
dılar, ben şunu söyleyeyim; dün gördünüz, bir
ıgazetede bir Hükümet üyesi şiir yazmış. Yazdığı
şiiri de basmışlar. Hükümet üyesi şiir yazmaz di
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ye birşey yok, yazar; ama Hükümet üyesiyken
Kıbrıs meselesinin de bu kadar hararetle dönüp
dolaştığı bir günde bir Hükümet üyesi şiirini o
gün bastırmak lüzumunu hissetmez.
Ayrıca bize bir Hükümet üyesi dedi ki; hem
de ne zaman; Cumartesi günü ilk gizli müza
kereyi yaptığımız sırada şuraya geldi : «Lefko
şe'yi tamamıyle işgal etmişiz.» Bütün arkadaşla
rım şaihit, o mujhterem zat da bu durumu bili
yor.
Şimdi arkadaşlarım, bunu şunun için söylü
yorum; Türk kamuoyuna büyük hedefler gös
terip bütün Kıibrıs'ı zaptedij^ormuşuz gibi bir ha
va yaratıp, arkasından da böyle gelmek herhal
de hiçbirimiz için faydalı sonuç doğurmaz. Hü
kümetimizi de, gerek Silâhlı Kuvvetlerin görevi
ni yapması sırasında, gerek müzakere masasın
da kuvvetli kılmaız. Biz bu kaygılarımız dolayısıyle bu hususlara dikkat edilmesini istiyoruz.
Hükümet isterse Devletin radyosunda (hepiniz
dinlediniz) Ul yaşındaki çocukların eline mik
rofon verip, «Kıbrıs işini nasıl düşünüyorsu
nuz1? Efendim, bir şiir söyleyip Kıbrıs'ı fethede
ceğiz» gibi konuşmalar yaptırmayabilir. örfi
İdare var memlekette. Bu Örfi İdare neden
kondu1
İşte bütün bunlarla ilgili olarak ta Cumarte
si günü yaptığım konuşmada; birlik ve dirlik
içinde yürüyebilmek için Devletin organlarının
da, .ahenkli, şekilde çalışabilmesi bahsinde Hükü
mete daha büyük sorumluluklar düştüğüne işa
ret etmiştim.
Aziz arkadaşlarım, Hükümeti, ciddî, kararlı
tutumlarında desteklemeye devam
edeceğiz,
ama bu tenkitlerimiz dolayısıyle de hoş görül
memizi ve tenkitlerimizde taşıdığımız kaygının
iyi anlaşılmasını rica ediyoruz. Bundan sonra
bir müzakere safhası başlamış gibi görünüyor,
'Gerçi bu müzakere safhasının herhangi bir ye
rinde tekrar askerlerimize iş düşebileceğini tah
min ediyorum. Her iki lıalde.de, Hükümetimize
de Ordumuza da ve topyekun milletimize de
Allah'ın iyilikler ve başarılar ihsan etmesini niyas; ediyorum.
Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli.
Dışişleri Bakanı Sayın Güneş söz istemişler
dir, buyurunuz efendim,
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TURHAN FEYZİOĞLU ('Kayseri Milletveki
li) •— Sayın Başkan, ben söz istemiştim...
BAŞKAN —• Dışişleri Bakanı söz istediler
efendim.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletveki
li) — Sonra cevap verseler, belki ben de bah
sedeceğim efendim.
BAŞKAN — Söz isteyince „ takdim hakları
var efendim.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli Milletvekili) — Söz hakkımı kullandığımı'
zannediyorum, efendim.
TURHAN FEYZİOĞ-LU (Kayseri Milletve
kili) — Tabiî, talbiî...
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, Sayın Feyzioğlu'nun soraca
ğı sualler varsa, «Dışişleri Bakanları veya ba
kanlar bir defa konuşur, başka konuşamaz» di
ye İçtüzüğümüzde hüküm olmadığına göre em
rindeyim, tekrar cevap veririm. Bazı hususları
şimdi açıklamayı uygun telakki ediyorum.
BAŞKAN —• Sayın Güneş, konuşmanıza de
vam ediniz, rica ediyorum. İcap ederse Başkan
lık cevap verir efendim.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletveki
li) — Kolaylık olurdu efendim. Maksadım, yar
dım millî davada. Maksadım polemik değil, vaz
geçin polemik hevesinizden.
BAŞKAN —• Sayın Güneş siz devam buyuru
nun efendim.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım. Sadece, benimle
veya dışişleriyle ilgili olabilecek bir - iki tek
nik konu .hususunda malumat arz etmek için kür
südeyim;
Sayın Demokratik Parti Genel Başkanı Ferruh B'ozlbeyli bazı sualler sordu; isabetlidir ve
bunların kamuoyumuz tarafından olduğu ka
dar milletlerarası kamuoyu tarafından da bilinmelsinde faydalar görmekteyim.
Sayın Bozbeyli bana kolaylık olsun diye ga
zeteyi de buraya bırakmış zannediyorum, vakıa
bende de bir metin vardı, farketmez, ikisi aynı
şeydir. Bunları vuzuha çıkarmak lâzım. Türk
Hükümetinin tutumunun şimdiden belli olması
yararlı.
«Biz Birleşmiş Milletler kararını kabul ettik.
Burada birtakım hükümler var. Bu hükümler
Türkiye için vacib-ül ittiba oldu m u ! Olduysa,
-
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bunların Türkiye'nin şu veya bu meselesine ve
ya davranışına bunların tesiri nedir?» dediler.
Efendim, biz Birleşmiş Milletlere yapmış ol
duğumuz müracaatta, «Birleşmiş Milletler kara
rında sözü edilen ateşkese uyuyoruz» dedik. Bir
leşmiş Milletler kararında sözü edilen a/teşkese
uyuyoruz. Yoksa, Birleşmiş Milletler kararının
tümünü, her bir ibaresiyle Türkiye benimsemiş
ve münakaşa dışı bırakmış değildir; bunu bil
dirmek istedim. (C. H. P. sıralarından alkışlar,
«Bravo» sesleri.)
Sayın Bozibeyli'nin bu suali çok isabetlidir
demiştim. Türkiye'nin bundan sonra yürüteceği
siyasî müzakerelerde dayandığı hnjkukî temel
lerin iyi. bilinmesinde ve Türkiye kamuoyu ta
rafından da iyi bilinmesinde zaruret vardır.
İkinci sorun; milletlerarası antlaşmaların ön
gördüğü... İsterseniz maddeyi beraber okuya
lım : «Uluslararası antlaşmaların müsaade etti
ğinin dışındaki bütün yaibanteı askerî personelin
Adadan çekilmesini talep eder (Makarios' ı un s>öz
konusu, ettikleri dalhil olmak üzere)» diye bir
ibare var. Bizim kanımız odur ki, Türkiye Cum
huriyeti askerleri Kıbrıs'ta milletlerarası bir ant
laşmanın; Garanti Antlaşmasının 4 neü mad
desinin 2 nci fıkrasına .göre bulunmaktadır • ve
böyle okluğu için dö( Bunu böyle anlıyoruz ve
böyle anlamaya devam edeceğiz.) Ada'da antlaş
malara ve kanunlara aykırı olarak bulunan bir
likler arasında Türk Alayının ve halen Ada'da
bulunan Türk kuvvetlerinin bayılması imkânsız
dır, böyle bir yorumu kabul etmeyeceğimizi be
yan ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar,
«Bravo» sesleri.)
Bu kuvvetler Ada'da (Bunu, değerli arka
daşlarımın konuşmalarından sonra tekrar ko
nuşmak fırsatını bulursam daha ayrıntılı olarak
söyleyebilirim.) asıl büyük hedef olan, Sayın
Bozbeyli'nin sözünü ettiği asıl büyük hedef olan,
bütün Türklerin, Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın ana
yasal, anayasaya uygun meşru düzenin tesisine
kadar böhemahal kalacaklardır ve bu temel he
defleri, asıl görevlerini ifa etmeden asla geriye
dönmeyeceklerdir.
Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar, «Bravo» sesleri.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş.
Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurunuz efen
dim.
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yanda bulunacağım. Daha çok geleceğe dönük»
millî menfaatlerimizin, hayatî millî menfaatle
rimizin korunması amacına dönük bazı dilekle
rimi Hükümete arz edeceğim.
Askerî sonuç bakımından Hükümetin bugün
yaptığı açıklamalara ilâveten, çeşitli kaynaklar
dan derleyebildiğimiz bilgilere göre, öyle görü
nüyor ki, varılan durum şudur:

C. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ6ĞLU (Kayseri Milletvekilli) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri;
Sözlerime başlarken, her şeyden önce, Kılbrıs'ta kahramanca görev yapmış olan Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine şükran ve ıminmet duygula
rımızı ifade etmek işitiyorum.
Yine sözlerimin başında, bu harekât sırasın
da hayatlarım vatan uğruna vermiş olan şehit
lerimizi huzurunuzda rahmet dilekleriyle, niyazlarryile anmak isterim.
Silâhlı Kuvvetlerimiz güç bir arazide, son
derecede çetin şartlar altında görev yapmışlar
dır. Ayrıca, Ada'nın uzun zamandan beri bir
kale haline getirildiği hakkındaki bilgilere ilâ
veten, Genel Kurmay Başkanlığımızın dün ya
yınladığı bir bildiride de belirtildiği üzere, buh
rana tekaddüm eden son haftalar içinde Yunan
cuntasının Ada'ya silâhlı kuvvetler yığmaya de
vam ettiği; tank gibi ağır silâhlar ve Yunan su
bayları gönderme bakımından son haftaları,
bilinenden ve tahmin edilenden daha fazla de
ğerlendirdiği de anlaşılmaktadır.
ıSaym milletvekilleri,
Cumhurbaşkanımızın
dün millete yaptıkları bir hitapta büyük isabet
le belirttikleri gibi, Kıbrıs buhranı, askerî ha
rekâttan önceki ve sonraki safhasında; ateşkese
kadar geçen dönemde milletimizin bir hasletini
açıkça bütün dünyaya bir defa daha göstermiş
tir : Türk Milleti, millî davalar söz konusu ol
duğunda tek bir vücut olmasını bilen millettir,
tek bir gönül gibi hareket etmesini bilen millet
tir. Millî birliğimizi ve bütünlüğümüzü en çe
tin şartlar içinde korumasını bilen, olgun, ta
rih potasında pişmiş, olan bir millettir. Dost,
düşman bunu bir defa daiha görmüştür.

Girne limanı ve Girme limanının Batısında
ve doğusunda önemli bir sahil şeridi Türk Silâh
lı Kuvvetlerinin denetimindedir. Kıyı şeridinin
uzunluğu önem taşıyor. Bu kıyı şeridinin, her
iki 'taraftan Girne limanın top ateşinden masun
tutacak, Rum Kıbrıslıların elinde bulunduğunu
Ibildiğimiz uzun menzilli silâhların âteşinden
masun tutacak igenişliğe ulaşmış olduğu kanaatındayız. Bu bölgelerin .güvenliği konusunda,
(biraz evvel Sayın Başlbakanm verdiği bilgiler,
toize bu hulsusta yeteri kadar ümit vermiştir. Gir
ne - Lefkoşe yolunun, yalnız yol kısmı olarak
denetimimizde kalması değil; fakat her ilki tararafmda'ki yeterli genişlikte bir kordorun Silâh
lı Kuvvetlerimizin emniyet koridoru olarak
ITürk Kuvvetlerinin eline geçmiş olduğu kanaatına varmış bulunuyoruz, elde edebildiğimiz bilgi
ler ölçüsünde..
Löfkoışie'nlitı Türk kesimiyle ve orada bulu
nan önemli Türk topluluğuyle sağlam bir irtiba
tın kurulabilmiş olması önemli bir kazançtır.
Girne'nin .güneydoğu bölgesine düşen ve Lefkoşa - Boğaz kesimindeki büyük Türk topluluğu
dışında yine Ada'daıki en önemli Türk topluluk
larından birini, belki hemen bundan sonra gelen
(büyüklükteki Türk topluluğunu teşkil eden .Ser
darlı bölgesiyle bu tarztda sağlam bir irtibatın
kurulup kurulamadığı .hakkında fikrimiz yok
tur. Hele, Serdarlı bölgesinin biraz ötesinde
«Kaıipas Burnu» denilen ve Türkiye'ye doğru
uzanan ıburnu Hum .Silâhlı Kuvvetlerinin sız'masınidan tamamiyle kurtaracak, ordaki Türk
köylerini kurtaracak bir hardkât uzantısının,
Magiosa - Larnaka istikametinde bir uzantının
yapılamamış olduğu anlaşılmaktadır. Üç günlük
(hedeflerin dışında olabilir, daiha evvel tespit
'edilmiş bütün hedeflerin dışında olabilir. Bu nok
tayı bilmiyorum. Ama «gönül isterdi ki, Ada'nın
Türkiye'ye en yakın uzantısı olan Karpas Bur
nu, Serdarlı bölgesindeki büyük Türk kitlesi ve
Karpas Burnunda yaşayan Türk köyleri, tıp-

Faşist veya komünist dikta idareleri altında
yaşayan ülkelerin zorla sağlayamadıkları birli
ği, demokratik rejim içinde, İk'tidarıyle, muha
lefetiyle bu yüce milletin, bu büyük milletin
sağlayabilmiş olması gerçekten milletimizin bü
yük bir hasletidir ve bu haslet bir defa daha or
taya çıkmıştır.
Bu safhada şimdi soğukkanlı bir değerlen
dirme yapmaya mecburuz. Buhranın sıcak kısmı
ıgeride kaldı, askerî harekât kısmı geride kaldı
şimdilik. Geçmişi tartışmak, istemiyorum. Bir
açık celsede konuşulması mümkün olan husus
ların ölçüsünü takdir ederek huzurumuzda be26
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ki bugün Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tam hima i propaganda taktiği düşünseydi, bulabileceği bir
yesi altına .girmek imkânına kavuşmuş olan Lefformül olabilirdi. Nitekim, İkinci Dünya Har
'koşa kesimindeki Türik «Amklavı» ve Türk top
binde, bir propaganda metodu olarak, karşı ta
luluğu ıgilbi, bir sağlam temasla Rum Millî Mu
rafın kazandığı bir zaferi çok büyütmek, sonra
hafızlarının vahşetinden kurtarılmış olsutılar.
da onun gerçek ölçüsünü ortaya koyarak o zafer
sevincini zaıferi kazanan tarafa tattırmamak is
iBaf, Limasol, Lefkc, Larnaka, Magosa kıs
teyen devletler görülmüş ve bu propaganda tak
mından bahsetmiyorum; bunların hiç şüphesiz
tiğini kullanmışlardır. Gönül çok isterdi
ki,,
!bu kadar kısa bir zamanda harekâtın hedefleri
Milletimize gerçekler ölçüleri içinde söylensin.
içine alınması mümkün 'görünmüyordu. Buralar
'Ölçüleri içinde, tevazu içinde, Genelkurmay Baş
da bazı «Mücahit» hareketleri yapıldığı anla
kanlığının gösterdiği dikkat içinde gerçekler
şılıyor. Onların durumlarına biraz sonra temas
ibildirilmiş ve söylenmiş olsaydı, bundan, Türk
edeceğim.
Milletinin duyduğu sevinç, bundan duyduğumuz
Değerli arkadaşlarım; buhran boyunca, as
iftihar
azalmış olmayacaktı. Kısa zamanda güç
kerî harekâttan önce ve askerî hareikâttan sonra,
'bir
arazide,
güç şartlar altında önemli neticeler
nasıl Türk Devletinin başarısı için yekvüeut bir
alınmış
olduğunu
iftiharla tdkfar ediyoruz.
çaba (gösterilmiş ise; bundan sonra ulaşılacak
olan siyasî hedefleri tespitte ve bu hedeflere
ulaşmada da aynı beraberliği ve birliği koruma
ya mümkün/olduğu nispette itina göstermeliyiz.
'Bu hususta hiç şüphesiz, Hükümet başta olmak
üzere, (bütün taraflara ve kuruluşlara önemli gö
revler düşmektedir.

Değerli arkadaşlarım, bu konuda, bundan
sonraki safihada bir noktaya çok dikkat edelim.

Yunanlılar, öteden beri bir oyun oynamış
lardır. Yunanistan, devlet olarak bir hususu ka
bul eder görünmüş, fakat ada üzerindeki Rum
I yönetimimi, Makariios yönetimini daima kendi
sinin kalbul ettiği bir formüle güçlük çıkaran ta
[Bundan evvelki bir konuşmamda da arz et
raf olarak göstermiştir. Bir bağımsız devlet hütiğim ıgilbi, nihaî çözüm yoluna ulaşma yolunda
kalhraman Silâhlı Kuvvetlerimizin kısa zamanda I viyeti içinde ve bağımsız devlet başı olmanın
iddiası içinde Makarios, çeşitli kuruluşlarda ve
başarı ile yürüttükleri askerî harekâtın sağladı
ya çeşitli ikili, üçlü, dörtlü temaslarda Yunanisğı imkânları çok iyi değerlendirmek önem taşır.
tanla üzerinde anlaşmaya varılan, varılmış gö
Şehitlerimizin kanı, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
rünen hususları, sonradan tartışma konusu yap
fedakâr çabaları ile sağlananlar, masa başında,
mıştır. Şu anda resmen Cenvere konuşmalarına
müzakerelerde kaybedilmemeli, Ada'da askerî
katılmakta olan taraflar, Türkiye, İngiltere, Yuvarlığımızın sağlayacağı siyasî sonuçlara mut
nanistandır. Fakat, Türkiye, «Kendisinin kalbul
laka ulaşılmalıdır.
ettiği bir formülü Rauf Denktaş kabul etmiyor'
Harekât ve sonuçları hakkında, maalesef so
oyununa hiçbir zaman girmediği halde, Yunanis
rumsuz kişiler tarafından veya sorumluluk taşı
tan tam on küsur senedir bu oyunu devamlı ola
dıkları halde bu sorumluluklarını müdrik olma
rak tekrarladığı için şimdi Cumhuriyet Hüküme
yan bazı kişiler tarafından çok yanıltıcı bir bil
tinin bu noktaya dikkatini çekmek istiyorum.
giler verilmiştir. Bu bilgilerden bir kısmının kim
«Yunanistan kalbul etti, ama ne yapalım ki ba
ler tarafından, nasıl verildiğini biraz evvel ço!k
ğımsız bir devlet olan Kıbrıs'ın yöneticileri bu
değerli arkadaşımız Sayın Bozlbeyli belirttiler.
nu kabul etmiyorlar» tarzında bir neticeye ulaş
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, Genelkurmay
mış .göründüğümüz bir noktada bir başlka müş
Başkanlığımızın son derecede mütevazi, daima
külle ve o neticeyi sıfıra indiren bir oyunla kar
ölçülü ve dikkatli olan bildirileri ve beyanları
şı karşıya kalmayalım.
ötesinde, basınımıza başka kanallardan sızdırı
lan ölçüsüz biligiler, Türk kamuoyunu geniş ölçü
ıBu oyunu yapmaya bugün Rum cuntaisı her
de yanıltmıştır. Harekâtın hedefleri bakımından
zamankinden daha az muktedir olmalıdır. Çün
da, eriştiği noktalar (bakımından da geniş ölçü
kü, Makarios bir müstakil devletin başkanı gibi
de yanıltmıştır. Bu, aslında, bir memlekette el
.görünmek imkânlarına biraz daha fazla malik
de edilen somut bir sonucun' sağlayacağı sevinci
idi. Bugün, Kıbrıs Rum cemaatinin fiilî ve gayve neşeyi baltalamak için bir hasım kuvvet, bir I rimeşru yöneticisi durumunda olan Sampsıon yö27 —
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netimi Atina'dalki Yuman Cuntasının bir uzantı
sından ve bir kuklasından başka bir şey değildir.
Türk Hükümeti açıkça ortaya koymalıdır ki,
Yunanistan'daki cunta rejimimin «'Evet» dediği
ne o<radaki subaylarının, oradaki kuklalarının,
oradaki uzantılarının «Hayır» demek hakları
yoktur. Bunu asla kabul etmemeliyiz. Bunu, çjoık
sıkı kullandıkları bir oyun olduğu için, dikkatle
•ortaya koymakta yarar vardır.
iŞayet, bir meşruluğu olmayan Samp'son ida
resinin bu müzakereler sırasında şu veya bu şe
kilde, Kılbrıs Dışişleri Bakanı sıfatiyle konuşma
lar yaıpan Dimitriadis midir, Dimitriu mudur, o
zatın ağzından görüş ortaya koyması söz konu
su .olursa, şu veya bu şekilde masa başında Kıb
rıs Devletinin temsilcisi olarak karşımıza bir
Rum yöneticisi çıkarılmak istenirse, mutlaka,
Türkiye Cumdıur'iyeti olarak Kılbrıs Geçici Türk
Yönetimi adını verdiğimiz ve Züriih, Londra An
laşmalarına göre ayrı cemaat vasfı kalbul edil
miş olan Türk Cemaatınım meşru yöneticisi, se
çimle gelmiş, Anayasaya uygun şekilde seçimle
(gelmiş yöneticisi Rauf Deriktaş ve arkadaşlarının
'seisi de .masaya gelmelidir. Zürih ve Londra An
laşmalarına göre seçilmiş, Züriih ve Londra an
laşmalarının kalbul ettiği cemaat esasına göre o
cemaatın hür seçimle seçtiği idareciler, yalnız
Türk idarecileridir. Silah zoruyfle, Yunan darbe
siyle gelmiş olan Rum idaresi, bu ölçüde dahi,
Kılbrıs halkı adına konuşmak halkkıııa şu anda
ihukuk planında saıbip değildir. Onların söz sa
hibi olacağı bir yerde bizim cemaatımızın da
söz salhilbi olması gerekir.
(Nitekim, emsali de vardır, 196'3'te ilk defa
Kıbrıs'ta katliam hareketine teşebibüs ettiği za
man Makario's İdaresi, Londra Konferansı top
landığında, Londra Konferansına İngiltere, Tür
kiye ve Yunanistan yanında iki cemaat ayrı ay
rı katılmıştır; bir tarafta Makairos'un temsilcisi
Kipriyano, bir tarafta Fazıl Küçük'ün temsilci
si olarak Rauf Denktaş, iki cemaatı temsilen ma
sa başına gelmişlerdir. O güne nazaran büsbütün
meşruluğunu kaybetmiş, dış bir rejimin uzantı
sı haline gelmiş olan Kılbrıs yönetiminin Kıbrıs
halkını tek başına temsil iddiasını, hiç bir yerde
ve hiçlbir zaman kalbul etmemek, bundan sonraki
safhada ıbizim için hayatî önem taşıdığına dik
kati çekmek istiyorum.
İkinci ve son derecede önemli nokta; Ada
üzerindeki fiilî krivvet denjgesidiır.
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(Bu konuda gizli olmayan bir toplantıda te
ferruata girmek istemem, söylenmesi mümkün
ve gerekli olmayan hususların hiç birine doku
nacak değilim, fakat, dün Genelkurmayımızın ya
yınladığı bildiriye bir defa daha dikkatinizi çek
mek isterim.
(Birtakım kaynakların dün dünyaya yaydık
ları bir başka haber vardı, doğruluk derecesini
(bilmiyorum; bu, Lefkoşe Havaalanı'na, 14 Yu
nan askerî nakliye uçağı ile, ateşkes saatinden
önce ve Lefkoşe Hava al anı'nm bombardıman
edilmesine rağmen, Yunanistan'ın askerî mal
zeme ve askerî personel gönderdiği iddiası idi.
Ayrıca, Sayın Osman Olcay'ın dün Birleşmiş
Milletler'de, 8 Yunan gemisinin Ada'nm Baf limanı'na Yunan askeri ve askerî malzemesini bo
şalttığına dair bir şikâyetini, Türkiye Cumhuri
yeti Radyosu, gece geç saatindeki bir yayınında
vermiştir.
ıDeğerli arkadaşlarım; bu halberlerin resmi
yet ve sıbihat derecesi hakkında, Hükümet, hiç
ışüplhesiz bize nazaran, çok daha fazla billgi sa
hibidir. Fakat ateşkese rağmen, Yunanistan'ın
Ada^yı talhkim etmeye, adada yığmak yapmaya,
malzeme, ağır savaş malzemesi, Yunan askeri ve
Yunan sulbayı çıkarmaya devam edeceğini kesin
likle bilmeliyiz. Bunu yapmaya hiçibir . zaman
hakkı olmadığı halde her fırsatta yapmıştır. 960
kişiden fazla asker bulundurmaya hakkı olma
dığı dönemde, çok sayıda
subayın yanında biç §üpihe etmeyiniz ki - Rum Millî Muhafız kı
lığı altında, anavatandan gönderilmiş, eğitilmiş
Yuman askerleri, Adada vazife görmüşlerdir. Bu
nun delilleri de, yine Genelkurmayımız tarafın
dan bir bildiride açıklandı. Bu, devam edecek
tir. O halde, açıktan olmazsa, gizlice ve sızma yo
luyla devam edecek Ibu durumun karşısında ted
birli olmalıyız.
Unutmamalıyız ki; Magosıa Limanı, Baf lima
nı, Limasol ellerindedir; Larnalka ellerindedir ve
Ibu limanlarda vinç tesisleri vardır. Bunlar, ba
sit balıkçı limanları değildir. Ağır malzeme bo
şaltmaya müsait, gece ve gündüz boşaltmaya mü
sait olan, büyük gemilerin rıhtıma yanaşmasınamüsait olan bu limanlardan; icabında kılık değiştirtm'iş olarak, icaibında sandıklar içinde mafhiyeti bildirilmeyen şekilde ağır malzeme boşalt
maya muvaffak olacaklardır. Birleşmiş Millet
ler kontrolü bugüne kadar işlememiştir ki, bun-
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"dan sonra işlemesini, Sampson idaresinde işle
mesini hayal edebilelim. Hiç bir zaman, bu li
manlara tahliye ve tahmil yapılırken, Birleşmiş
Milletler kontrolünü kaibul etmemişlerdir. Bu
nu sağlamalıyız.
Acil olaralk üzerine eğilmek gereken bir baş
ka konu; Ordu'muzun eriştiği bölge dışındaki
mücahitlerimize ve sivil halkımıza yapılanların
tam tespiti ve bunların güvenliğinin korunması
için gerekli hiçbir teşebbüsün ihmal edilmemesi
dir. Hiç şüphesiz, karşı tarafın kuvvet yığma te
şebbüsleri karşısında, bizim de Girne kıyısını ve
Girne sahillerini azamî ölçüde kullanarak, eli
mizde bulunan ve kaç kilometre kare olduğunu
bilmediğimiz alanda, diktörtgen şeklinde oldu
ğu ifade edilen alanda, yığmak yapmamız, sa
vunma için ve gerektiğinde Kıbrıs Türklüğünün
geri kalanının mevcudiyetini ve güvenliğini
'korumak için hazırlıklı olmamız gereği yanında;
bugün ve âcil vazife olarak, Kıbrıs Türklüğü
nün 30 - 35 binini barındıran kontrolümüz altın
daki bölge dışında, Rum Millî Muhafızlarının
zulmüne maruz olacağı 'şüphesiz bulunan Kıb
rıs Türlklüğü ile yakından ilgilenmek Türlkiye
CumJhuriyeti'nin görevidir. Türkiye Cumhuriye
ti bugün Adada artmış olan askerî mevcudiyeti
ile ve devlet olarak 40 milyonluk Devletimizin
ağırlığı ile, bunların hayatlarını, can - mal gü
venliklerini koruyabilir.
Onbinlerce Kıbrıs Türkünün birtakım yerle
re sığındıkları hakkında milletlerarası kaynak
lar haberler yaydılar. Katliam haberlerini bizzat
bizim radyomuz verdi. Resmî makamlarımız
Magosa'da, Lefke'de ve muhtelif yerlerde Rum
ların giriştikleri katliama karşı, Hava Kuvvet
lerimizin harekete .geçtiğini bildirdi. Bunun öl
çüsü nedir? Bunu tespit -etmekte, zalim Yunan
lının jenosit suçu ile bizi suçlamaya kalkışan,
fakat bu suçu kendisi işlemiş olan zalim Yu
nanlının cinayetlerini dünyaya -onun yalanla
rından evvel- biz duyurmaya mecburuz. Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti bunun tedbirlerini al
malıdır. (C. H. P. ve C. G. P. sıralarından «Brovo» sesleri, alkışlar)
Oralardaki Türkleri korumak için de gerekli
tedbirler hiç ihmal edilmemelidir. Birleşmiş Mil
letler Kuvvetinin arttırılması talebinde, bulun
muşuz. Sanırım ki bu talep, özellikle bu bölge
ler içindir. Çok dağını'k durumda olan Türkle
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rin korunması için, yalnız Birleşmiş Milletlerin
yetmeyeceğini bilmeliyiz.
Arkadaşlarım; «Nihaî siyasî hedef» dedim.
Bütün bu yapılanlar ve bütün bu fedakârlıklar
Makarios'un dönüşü için değildir. Bütün bu ya
pılanları, Makarios'un dönüşü içinmiş gibi gös
termeye çalışan çevreler, bilelim ki bizim içimiz
de de vardır ve Türkiye dışında milletlerarası
alanda da vardır.
Aslında, Sayın Dışişleri Bakanının biraz önce
belirttiği ,gibi bütün metnini değil, ateşkes pren
sibini kaibul etmiş olduğumuz şu kararın birinci
bendinde, giriş kısmında, «Kıbrıs Cumhurbaşka
nı ile Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ve diğer ül
kelerin temsilcilerinin konuşmalarını dinleye
rek» deniyor. «Kıbrıs Cumhurbaşkanı» diye, Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında
atıf yapılan zat Makarios'tur. Yine bir yerde,
«Kıbrıs Anayasal Hükümeti'nin yeniden ihdası
nı sağlamak amacıyle» sözü vardır.
Bu karar bir kompromi, bir uzlaşmadır. Bir
leşmiş Miiletler kararları böyle çıkar. Asgarî
bir müşterek bulmak: için uğraşılır; toplantıdan
çıok, kulislerde uğraşılır ve taraflar birtakım un
surlar ilâve ettirmek suretiyle birtakım unsur
lara razı olurlar. Bu kararı ittifakla kaibul etti
ği söylenen Güvenlik Konseyi'nin birçok üyele
rinin zilhin ardında, bu kararların bazılarının iş
lememesi zaten vardır. Maikarios'un dönüşünü
istemeyenler, bu karara «Evet» demiş olanlar
içinde de vardır. Biz isteyemeyiz. Makarios'un
dönmesinin, Türkiye'nin nihaî millî hedefine
ulaşmasını kolaylaştırmaya değil sadece güçleş
tirmeye yarayacağını Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti'nin dikkatine ehemmiyetle arz etmek is
tiyorum. Akıntı, bizi buraya doğru götürmesin.
Hedefi o zaman kaybederiz. Nihaî millî hedefi
mize ulaşma imkânları, bizden o zaman daha
çok uzaklaşır.
Bu millî hedefin ne olduğu konusunda Yük
sek Heyetinize bir başka toplantıda görüşlerimi
arz ettim. Buna girecek değilim, bugün açıkça
telâffuzunda da fazla fayda görmüyorum. Yal
nız, Cumhuriyet Hükümeti bu 'konudaki görüşü
müzü bilmektedir. Yüce Meclis bu konudaki gö
rüşümüzü bilmektedir. Öyle ümit ediyorum ki,
bu konuda Cumhuriyet Hükümeti ile nihaî mil
lî hedef bakımından aramızda ayrılık da yoktur.
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(Milletlerarası anlaşmaların daiha evvel kur
muş olduğu statüye avdet, Sayın Dışişleri Ba
kanın ağzından taktik gereği söylenebilir. Bu
(kürsüde ıbunu tdkrar ettiler, eddbilirler. Bunu
iıfade etmelerini, bir diplomat olarak birtakım
sebeplere (bağlayabilirsiniz. Ama, Milletlerarası
alanda hedefimiz bu olmamalıdır. Daha evvel,
(bunun böyle olmayacağı bize ifade edilmiştir. As
kerî harekâta gerek olmadığı kanaatındayım
Makarios dönemine varmak için.
iMakarios idareısi'nin avdeti, Türk varlığının
adım adım erimesi demektir ve günün birinde,
müsait bir zamanda, yine Yunanlının değişme
yen hedefine doğru, Enosis'e doğru Ada'nm yol
alması demektir. Buna artık mutlaka, bu büyük
fedakârlıktan sonra, «Dur» demenin zamanı gel
miştir. Bu fikir, artık bizim için, hiçbir zaman
diplomatik beyanların dışında, millî hedef yeri
ne geçmemelidir. Yunanlı, Zürilh ve Londra An
laşmalarını imzalarken, «Erıosisten vazıgeçtim»
dedi. Birgün 'bile vazgeçmedi, birgün bile millî
Ihedefini unutmadı. Biz «Vazgeçtik» dediğimiz
millî hedeften, taktik olarak, diplomatik olarak
vazgeçmiş igörünsek de, vazgeçmemeye mecbu
ruz. Millî hedefimize, varmadıkça, Anavatanın
(stratejik önemi olan bu Ada bakımından) gü
venliğini korumakta yeterli sonuca varmış olma
yız Kıbrıs Türklüğünü korumak bakımından ye
terli sonuca varmış olmayız. Bunun önemini bir
defa daiha arz ettikten sonra, hukukî olarak şu
Igerekçeye dayanabileceğimizi arz etmek istiyo
rum :
OBu milletlerarası anlaşmayı yırtan kimdir?
Bu milletlerarası anlaşmayı çiğnemiş olduğu bü
tün dünyanın gözü önüde sabit olan kimdir?
Yunanistandır.. Yunanistan, bugün bizim karşı
mıza, eli ile yırtığı, ayaklar altına alıp çiğnediği
anlaşmayı, eski anlaşmaları uygulatmak için
tgelelbilir. Onu yırtan devlet, bizden artık bu an
laşmanın yeniden yürürlüğe konmasını ve yeni
den aynen uygulanmasını istemek hakkını kayIb etmiştir.
IDiınamik bir durum doğmuştur. Yeni şartlar
doğmuştur. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin müdaha
lesi ile yeni bir durum doğmuştur ve Cumhuri
yet Hükümeti son günlerde yaptığı birçok be
yanlarda «Yeni durum, yeni çözüm»
sözünü
kullanmıştır. Cumhuriyet Hükümeti «Yeni çö
züm» derken, «Yeni bir durum yeni bir çözüm
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getirecektir:» dertken, hiç şüphesiz şu Güvenlik
Konseyi kararında yazılı olan anlaşmaların, es
ki anlaşmaların yeniden yürürlüğe konulmasını
düşünmüyordu. Bunun yeterli olmadığı konusun
da Cumhuriyet Hükümeti ile mutabık olduğu
muzdan eminim.
(Değerli arkadaşlarım, Türk Silâhlı Kuvvet
lerinin adadan çekilmesi yolundaki isteği bu ka
rara dayalı olarak kimsenin savunamayacağı
kanaatında beraberim. Bu karar, «Anlaşmalar
'gereğince bulunanlar dışındaki askerler çıksın»
yolundadır. Hiç şüplhesiz, bu kararı yazarken, ba'zı çevreler (bunlar arasında bu karara oy ver
miş olan sosyalist ülkeler vardır) açıkça şunu
istemişlerdir: 660 Türk askeri, 960 Yunan aske
ri !. Bunun dışındakilerin hepsinin çıkmasını iste
mişlerdir. Ama bu karara oy vermiş ülkelerden
bazılarının kafasında böyle bir düşünce olmadı
ğı açıktır.
Türkiye Oumlhuriye'ti Hükümetinin de hiçbir
zaman bunu kabul etmeyeceği yolunda verdiği
teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisi senet ola
rak kabul etmiştir, teşekkürle kaydediyorum.
Adadan Türk askeri mevcudiyetini, Millî he
defimize ulaşıncaya kadar çekemeyiz. Yunanlı
çdkmeyecektir. Çeker 'görünse de çekmeyeceği
sabit olmuştur. iSuzmıa yoluyle çeker göründüğü
nü her zaman getirmek imkânına salhiptir.
(Birleşmiş Milletler kararını «Biz anlaşmalar
dan dolayı oradayız» diye yorumlamaya önem
vermemiz lâzımdır. Garanti anlaşması yürürlük
te diyor musunuz, garanti anlaşmasına göre bu
radayız- Yeni bir durum, yeni bir çözüm mü? O
yeni çözüm bulunana kadar geçici olarak bura
dayız. ! Yeni çö'züm bulunduğu zaman zaten, in
şallah çok daiha köklü şekilde Adanın. Türk keisimine yerleşmek imkânı elde edilecektir.
Dikkatinize bir hususu arz etmek isterim :
Türkiye Komünist Partisi diye bir örgüt var
dır. Bu örgütün bir poliıt - bürosu vardır. Ve
•bu örgütün polit - bürosu, bildiğiniz radyo vasıtasıyle yayın yapmak suretiyle, harekâtımız
devam ederken yayın yapmak suretiyle Türk
halkına çağrıda bulunarak bakınız ne söylemiş
tir :
«Başbakan Ecevit verdiği sözü tutmalıdır» 1
diyor.. (Başbakan Ecevit böyle bir söz vermedd,
ama böyle söylüyor) «Kıbrıs, faşist cuntanın
pençesinden kurtulduktan, halkın seçmiş oldu30 —

T. B. M. M.

B : 4

ğu hükümetin yeniden işbaşına gelmesinden
sonra...» (Yani, Makarios yönetimi işbaşına gel
dikten sonra, halkın seçtiği Makarios yöneti
mi işbaşına geldikten sonra) Devam ediyor
«...Ve kısa zamanda Türk Ordusu bağımsız ve
egemen bir devlet olan Kıbrıs'tan derhal çekil
meli ve anayurda dönmelidir.»
Bunu niçin istediklerini geçen toplantılarda
arz ettim. Bunu isteyeceklerdir. Bunu, bizim içiımı'zde, isteyenleri okuyorsunuz. Bunu «Türküm»
diye konuşarak söyleyenlerin ne yapmak istediklerini biliyoruz; bunu dünyada kimlerin istediğini biliyoruz. 'Son derecede uyanık olmamız
gereken nokta budur. Biribir fedakârlıkla, bunca şehit kanı pahasına gittiğimiz yerden, «Egemen devletmiş» «Bağımsız devletmiş»1 diye çekilımemizi bizden kimse isteyemez. (C. G. P. ve
A. P. sıralarından alkışlar.)
Bu «Bağımsızlık» sözünü bize karşı kullanamların bir kısmı da Adayı Yunanistan'a bir
palamarla bağlamak için kullanıyorlar. İstedik
leri zaman «Bağımsız» diyorlar, istedikleri zaiman «Elen milletinin devamıyız» diyorlar.
«Kıbrıs'ta iki milletin uzantısı vardır, Elen
milleti yoktur; Yuman milletinin parçası, Türk
milletinin ayrılmaz parçası vardır.»1 Tezimizi
devam ettirmeye mec'buruz. Kurtuluş, millî he
def budur. (C. G. P. sıralarından alkışlar.)
Bundan başka çare yoktur ve bu fırsat bir defa
daha ellimize geçmeyebilir.
iMak'arios'un destekleyicisi olan ülkeler bu
yolda çalışsalar da, Yunanlı fiilen çekilmeyeceğine göre ve hatta gücünü gizlice artırmaya ça
lışacağına göre, biz de askerî .mevcudiyetimizin,
fiilî denge durumunun en büyük kozumuz oldu
ğunu bilmeliyiz.
Adanın Türk nüfusunun 30 - 35 bin kadar
kışımı bugün Silâhlı Kuvvetlerimizin kontrollün
de olan bölgede, geri kalan nüfus bunun dışmda. Rum'un 400 bin nüfuslu kısmı Rum deneti
mi sahasında. Bu 400 bin nüfusun 2<Ö0 bin tane
sini erkek kalbul etseniz; askerî uzmanlar daha
kolay söyleyebilirler; fakat 50 ilâ 75 bin ara
sında insanı silâh altına alabileceğini, yalnız
Adadaki yenli Rumlardan bu kadar insanı silâhlandıra)bilecıeğini ve ciddî bir askerî güç olarak
karşımıza dikeceği gerçeğini bilmeliyiz.
iŞimdi, bugün denetim ve yönetim alanımıza
gİTimiş olan bölgede Türk gençlerini dimdik
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I ayakta tutmak, her ihtimale karşı hazırlamak
zorunluğu vardır. Denge tamamiyle lehimizde
değildir, liman bakımından değildir, sızma im
kânları bakımından değildir ve ileride 400 bin
nüfustan silahlandırabileceği insanlarla bizim
30 - 40 bin nüfustan silahlandırabileceğimiz ve
I karşılarına dikebileceğimiz mücahit sayısı bakı
I mımdan aynı değildir.
I
ıSevgili arkadaşlarımı, sözlerimi bitiriyorum.
I Bu birkaç noktayı, geleceğe dönük bazı ümitle
I rimizi, bazı heyecanlarımızı ifade etmek için
I söyledim. Umarız ki, bunca acıdan sonra, bunI ea katliamdan sonra, onbinlerce insanın yerin
I den yurdundan, bağından bahçesinden sökül
I mesinden sonra, Türk mücahitlerinin 16 yıldır
I bir Rum kalabalığı ortasında hayatlarını orta
ya koyarak sürdürdükleri kahramanca ve feda
I kârca mücadeleden sonra; nihayet, Türk Silâh
I lı Kuvvetlerinin son kahraman mücadelesinden
ve seferinden sonra bulunacak olan çözüm yolu
pamuk ipliğine bağlanmış bir çözüm yolu olma
I yacaktır, olmamalıdır.
Bugüne kadar çeşitli konularda millî bera
berliğimizi ve birliğimizi ortaya koyduğumuz
gibi, bundan sonraki safhada da, millî hedefe
ulaşıncaya kadar bu beraberliği sağlamamız ve
sağlam bir siyasî çözüm içiiı elbirliği ile her bi
rimiz kendimize düşeni yapmamız lâzımdır.

I
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Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, Hükü
metin siyasî alanda bundan sonra göstereceği
gayretleri millî menfaatlere uygun yönde, mil
lî hedeflerimize uygun yönde gelişir gördüğü
müz sürece, tam bir vatan severlikle destekle
meye devam edeceğiz.
Millî menfaatlerimize aykırı düşen bir geliş
ime görürsek, aynı vatanseverlikle denetleme
görevimizi yapacağız.
'Tekrar mübarek şehitlerimize rahmet niyaz
çderek, kahraman Silâhlı Kuvvetleriımize Grupumuz adına şükranlarımızı bir defa daha ifa
de ederek, bu millî davanın Kıbrıs Türklüğüne
ve anavatanın güvenliğine en uygun şekilde ni
haî çözüme ulaşmasını diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyzioğlu.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın
Hasan Aksay, buyurunuz efendim. (M. S. P.
Grupundan alkışlar)'
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M. S, P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY I suretiyle bdr denge noktasına gelmek, Kıbrıs'ta
(İstanbul Milletvekili) — Muhterem Başkan,
huzuru sükûnu temin edici bir noktada birleş
imulhterem senatörler ve muhterem milletvekil
mek hususunda anlaşıldı. 14 seneden beri bu
leri; Millî Selâmet Partisi Grupunun Kıbrıs
düzen tatbik edilmektedir. Ancak, bu 14 sene
mevzuundaki görüşlerini arz etmek üzere hu
den beri Londra ve Zürich Anlaşmalarının tat
bikatında, Mıakarios başta olmak üzere bütün
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum.
Yunanistan ve bütün Kıbrıs'taki Enosis'çiler yi
Önce büyük Kıbrıs davamızı bir defa daha
ne hepsi Enosis'ten bahsetmişlerdir.
İkanı ile yazan aziz şehitlerimize Ailahtan rah
met ve mağfiret dilerim.
Bu 14 senelik sürede aranan yeni denge nok
tası Ada'ya dengeyi getirmemiş, Ada'da her gün
Büyük bir netice alınmıştır. Bu büyük neti
kan ve barut kokusu biraz daha artmıştır.
cenin alınmasında müdahale kararı veren Hükıümetimdze, tarihe yeni bir zafer sayfası yazan,
Anayasayı bizzat Makarios ortadan kaldır
barış için savaşa örnek veren kahraman Ordu
mıştır. Binaenaleyh, aranan bu denge noktasın
muza, bu davayı, bu millî davayı, tekvücut ola
da, istenerek bu noktaya gelinmiş; fakat denge
rak takip ©den bütün partilerimize ve bütün
hâsıl olmamıştır. Güvenlik istenerek bu nokta
milletimize Millî Selâmet Partisi Grupu olarak
ya gelinmiş, fakat güvenlik hâsıl olmamıştır.
gönülden tebriklerimizi ve şükranlarımızı söz
Adalet istenerek bu noktaya gelinmiş, adalet
lerimizin başında arz etmeyi 'bir vazife telâkki
'olmamıştır. Sulh istenerek bu noktaya gelinmiş,
ediyoruz.
fakat sulh de olmamıştır.
Muhterem milletvekilleri, muhterem senatör
Bütün bu mahzurları kaldırmak, haklarımı
ler; tarihî günlerde bulunuyoruz. Önemli bir
zı korumak için, Ordumuzun kazandığı büyük
celse akdediyoruz. Bunun idralki ile teferruata
zaferden de güç alarak 5 noktadaki haklarımı
•esası boğmadan, sadece temel vazifemize, bugün
zın tam ve kesin olarak temin •edilmesi şarttır.
ne yapmamız lâzım geldiği hususuna işaret et
Bu 5 noktadaki haklarımızın hiç birisinden, vaz
mek istiyorum.
geçmemiz mümkün değildir.
Önce durum nedir? Gerek tarihî, gerek stra
Kılbrıs Türkünün can ve mal emniyeti tam
tejik bakımdan Kıbrıs tamamen bizimdir. An
olarak temin edilmeli, küçük gruplar halinde
cak sulhun korunabilmıesi için ne kadar feda
Kıbrıs'a dağılı bulunan Kılbrıs Türkü mahsur
kârlık yapabileceğiz, neleri yapamayacağız, ilk
olmaktan mutlaka kurtulmalıdır.
•defa bunu tespit etmek vazifemizdir.
Bugünkü dağınık durum, Kıbrıs Türkünün
Bunu tespit ederken, bir an gözden uzak
iktisadî durumunun gelişmesine imkân verme
tutmamamız gereken nokta, Millî Selâmet Par
mektedir. İktisadî bakımdan Kıbrıs Türkünün
tisi olarak bize düşen vazife, kahraman ordumu
güçlenmesini temin edecek yeni bir düzen şart
zun askerî sahada kazandığı başarıyı sulh ma
tır.
sasında aynı şekilde başarı ile devam ettirebil
Tarihî halklarımızın korunması şarttır.
mesi için bütün gücümüzle yardımcı olmaktır.
Türkiye'min stratejik bakımdan
Kıbrıs'a
Kıbrıs'a Ordumuz çıkmakla yeni bir durum,
olan ihtiyacı büyüktür. Bu husus tam teminat
yeni bir Kıbrıs ortaya çıkmıştır. Ordumuzun I altına alınmalıdır.
Kıbrısa çıkmasından önceki duruma tekrar dön
Dünya sulhune hizmet edecek yeni ve tam
mek mümkün değildir.
bir statü uygulanmalıdır.
Londra ve Zürich Anlaşmalarına dayanan
Bu beş gereğin Londra ve Zürich Arilaşmala'bundan önceki durum nasıl bir durumdu, buna
rıyle temin edilemeyeceği tecrübe ile katiyet
balkımadan önce, bundan önceki
(Ordumuzun
kespetmiştir. O zaman, bütün dünyanın daha
müdahalesinden önceki duruma) nereden gelin
önce uzun uzun üzerinde durduğu ilk taksim du
di, bu noktaya bakmakta da fayda vardır.
rumuna dönmek lâzımdır.
Kılbrıs meselesinde ilk defa Türkiye taksim
Bu husus, Yüce Meclisimizin 16 . 6 . 19158
istiyor, Yunanistan'da Enosis istiyordu. Sonra
tarihli celsesinde ittifakla karara bağlanmıştır.
Londra ve Zürich Anlaşmalarında Yunanistan
Gizli olarak yapılan ikinci celsenin açıklaması
Enosis'i bıraktı, Türkiye'de taksimi bırakmak | üçüncü celsede yapılmıştır; vaktinizi fazla al— 32
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mamaik için, 1958'deki Yüce Meclisimizin tak
sim kararının sadece son kısmını huzurlarınızda
okuyorum :
.«Kıbrıs'taki son hadiseler de göstermekte
dir ki, bu vahim meselenin nihaî hal şekline bir
an evvel bağlanması katî bir zaruret haline gelımiş, olup, bunun için de yegâne âdil, haklı, mu
tedil hal tarzı olan taksimi, vakit geciktirmeden
kabul etmek icabetmektedir. Ada'daki ifki cema
atin yekdiğerlerine karşı hissettikleri itimatsız
lık ve düşmanlık bu cemaatlerin artık bir arada
yaşamalarına ve bir idare altında işbirliği yap
malarına imkân vermemektedir.
Ada'ya sulh ve sükûnun iadesi için bu iki
cemiyeti fiilen ve hukuken birbirlerinden ayır
mak ve hususî ile istikbal ve mukadderat bakı
mından derin bir endişe içinde bulunan Türk
Cemaatine, hiçbir zaman ve hiçbir suretle onun
yaşatma hakkına ve hürriyetine kasdekmiş olan
Rum cemaatinin tahakkümü altında bırakılma
yacağı hususunda teminat vermek lâzımdır.
Binaenaleyh, Ada'nın sulh ve sükûn ve refatını temin ve meselenin vahimleştirdiği bey
nelmileli .münasebetlere gerekli dostluk ve anla
yış havasını iade etmek için nihaî bir hal şekli
olarak ancak taksimi kabul ve tatbik mevkiine
koymak zaruridir.
Bursa Mebusu
Halûk Şaman ve arkadaşları
Bundan sonra Reis şu açıklamayı yapıyor :
«•Sayın İnönü'nün gizli celsede ittifakla tasvip
edilen tashih teklifi dahilinde okunan takriri
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kırşehir Mebusları Osman Bölükbaşı
ve Hayri Çopuroğlu'nun usule ait müstenkif
reylerine karşı esas ittifakla kabul edilmiştir.
(Bağdan ve soldan şiddetli alkışlar)»
Bugün dünya kamuoyu da Kıbrıs'ın taksim
den başka bir hal tarzının dünyanın devamlı
sulhunu temin edemeyeceğini ve Kıbrıs'taki bu
çatışmaları önleyemeyeceğini ortaya koymakta
dır. Nitekim bugünkü Daily Telegraph Gazete
sinde, «Bölünmeye Doğru» başlığı altında ay
nen şunlar söylenmektedir :
«Zaten Makarios 1960. Anayasasına göre sağ
lanan Kıbrıs'ta Türklerin haklarını tek taraflı
olarak ihlâl ödip, Anayasayı da ortadan kaldır
dığı 1963'ten beri Kıbrıs'ta bölünme her yönden
mevcuttur.» Ondan sonra da, bu, Kıbrıs duru
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munun bir an önce taksim edilerek halledilme
sini, «Zarardan bir an önce dönülme»1 şeklinde
izah etmekte, Kıbrıs taksim edildiği takdirde,
«Bu, hayat kurtaracaktır; bu, zulmü kaldıra
caktır, bu, barışı kurtaracaktır» diye de izah
etmektedir.
Hakikaten akıl için tarik birdir ve Kıbrıs'a
devamlı bir çözüm tarzını getirecek, Kıbrıs'taki
Türk haklarını koruyacak, Türklerin bugünkü
parçalı ve mahsur durumlarına son verecek,
dünya sulhunu temin edecek tek çözıüm yolu
taksimdir ve taksimden başka bir hal tarzı mev
cut değildir.
Netice olarak, Millî Selâmet Partisi Grupu
olarak görüşümüz odur ki, kesinlik taşımayan,
her tarafa çekilebilecek çözüm yolları ile Ada'
nın Enosis'e dönüşmesi neticesine varabilecek
herhangi bir çözüm tarzını kabul etmemiz müm
kün değildir.
Haklarımızın kesinlikle teminat altına alı
nabilmesi, politik müzakerelerde kolaylıkla
mümkün olmayabilir. Bu takdirde, illâ, kolay
yolu seçme diye bir meselemiz yoktur. Zor, fa
kat hakkı temin edici bir yola çıktık. Askerî
çıkarma bunun fiilî ifadesidir. Hakkı temin et
mek hususu neyi gerektiriyorsa o yolda devam
edeceğiz, kararımız budur.
Millî Selâmet Partisi Grupu olarak Yüce
Meclise saygılar sunarım. (M. S. P. ve C. H. P.
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşelkkür öderim Sayın Aksay.
Kontenjan Grupu adına Sayın Nihat Erim,
buyurun efendim.
KONTENJAN GRUPU ADINA NİHAT
ERİM (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri;
20 Temmuz 1974 günü Silahlı Kuvvetlerimiz
Kıbrıs'a çıkma görevini üzerlerine almışlardı.
O gün bu kürsüden Grupumuz adına söyledi
ğim gibi, yüreklerimiz, ateş kesilinceye kadar
ve hâlâ onlar için en sıcak duygularla çarpmak
tadır.
Hele vatan görevini orada yaparken şehit
düşen kahraman Kara, Deniz ve Hava Kuvvet
lerimizin erlerine, subaylarına, büyük rütbeli
kumandanlarına Tanrıdan rahmet dilemekte
yiz.
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Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki, hu
ğun Kıbrrs konusu bakımından Türkiye'nin 1 du
rumu ll9 Temmuz 19f74'tekinden çok farklıdır.
1963'ten beri çeşitli sebeplerden yapılamayan
şey, yapılmıştır.
Sayın Başbakanın az önce söylediği gilbi;
Girne'nin ve Girne'den Lefkoşe Türk bölgesine
kadar olan yolun bizim .Silâhlı Kuvvetlerimizin.
kontrolü altına girmesi asla ihmal edilemeyecek
bir avantajdır, lehimize bir durumdur. (O. H. P.
sıralarından alkışlar)
Gerçekten oradaki Türk cemaati 19160tan ve
hele 1(963'ten beri bir açılk hava hapisanesinde
yaşar gibiydiler. Eğer Girne'de elde edilen bu
köprübaşı ve Girne'yi Lefkoşe'ye bağlayan yol
üzerindeki kontrolümüz devam ederse Kıbrıs
Türkünün bu acıklı durumu sona ermiş olacak
tır. Ama, hemen bunun yanında, benden önce
konuşan sayın parti liderlerinin ve sözcülerinin
değindiği gibi; Ada'nın başka yerlerinde yaşa
yan ve Ada'daki nüfusumuzun üçte ikisinden
fazlasını teşkil eden Kıbrıs'lı Türklerin şu an
da vahşice muamelelere taibi tutulduğunu gö
zümle görür, elimle tutar gibiyim. Çünkü Kılbrıs'lı Rumların bu gibi hallerde ne kadar insan
lık dışına çıkmayı kolaylıkla başardıklarını yakinen bilmekteyim. Onun için Hükümetimizin
dikkatini bilhassa bu nokta üzerine çekmek is
tiyorum. Birleşmiş Milletler Barış Gücü bu gü
venliği sağlayacak şekilde takviye edilmelidir.
Günkü Kıbrıs'taki Türk Silâhlı Kuvvetleri, Hü
kümetin bu kürsüde bildirdiği gibi, belli bir sa
hayı kontrol etmektedir; yani oradaki Türkle
rin üçte birinin oturduğu sahayı kontrol et
mektedir, üçte ikisi 20 Temmuz gününden itiba
ren Rumların vahşeti altında yaşamaktadır.
Hükümet de, kime ne olduğunu, ne kadar tah
ribat yaptıklarını bugün bize burada açıklamış
değildir; belki açıklayacak durumda da değil
dir. O bakımdan Hükümete bir tarizde buluna
cak değilim, ola/bilir. Hatta ateş kesip, müzake
re masasına oturmadan önce, o masaya oturur
oturmaz bir numaralı mesele Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin kontrolü dışında yaşayan Türklerin
akıbeti hakkında Birleşmiş Milletlerden ciddî
tedbir istemektedir.
Bu sözümle şu noktaya geliyorum değerli ar
kadaşlarım : Bir bakıma, ne yazık ki diyece
ğim, ne yazık ki iş yine Güvenlik Konseyi, in
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giltere, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rumu, Mâkarios masasına düşmüştür. Ben bu masaların
tecrübelerini çok geçirmiş bir insan olarak Hü
kümetimizin dikkatini önemle buraya çekiyo
rum. Bu masadan bizim başarılı netice almamız
çok güçtür.
Açıkça söylemek lâzımdır, Yunanlının, Rum'
un dünya üzerindeki sempatisi, manevî gücü
bizden kuvvetlidir. Muhtelif memleketlerde Yu
nan menşeli yeni yetişmiş Rum nesilleri vardır,
•o memleketin vatandaşı olarak yaşar ve o mem
leketin politikasını ve politikacılarını yakından
etkiler, iş konferans masalarına düştüğü zaman
bunun neticesini alıyorlar. 1964'te Birinci Acheson Planı Kıbrıs'ı taksamı ediyordu, ama Ameri
kan kamuoyundaki Yunan nüfuzu, Ynnan Kuli
si - Lolbby'si harekete geçti. Bir kaç gün sonra
Amerika bu plandan vazgeçti, ikinci AcShesıon
Planı ortaya çıktı ki; bizim bakımımızdan asla
kabul edilir bir durumda değildi. Onun için kon
ferans masasında bu noktanın bilhassa gözıönünde tutulması lâzım.
Bir de Yunanlıların geçmişte oynadığı bir
oyun vardır, onu tekrar edebilirler. Sizinle gö
rüşürken müzakereyi yürütürler, 'bir noktaya
kadar ilerletirler, o nokta geldiğinde «Şimdi
bir de Makarios'a soralım, bu kalbul ettiğimiz
şeyler Ada'da tatbilk edilecek, Ada ahalisinin
kabul etmediği şey tatbik edilebilir mi?» der
ler. Makarios Atina'ya gelir, Atina'da Papaendreu ile bir odaya kapanırlar, o odadan çıktığı
zaman «Böyle rezalet olmaz, ben bunu kabul
•edemem»' der. Bütün o ana kadar ki gayretlerin
hepsi suya düşer.
Umarım ki Hükümet bu tecrübelerin de der
sini gözön'ünde tutarak bu defa bunlara meydan
bırakmaz. Hukuk alanında haklı olmak başka
şeydir, bugünkü dünya sahnesinde bu hakkı yü
rütmek başka şeydir. Bu gayet basit bir mütearefedir, fakat devletler her günkü hayatlarında
bunun acı gerçeği ile karşı karşıya kalmakta
dırlar. Diplomasi çarkı, müzakere masası çarkı
işletilmeye başlanmıştır, bütün temennimiz Hü
kümetimizin bu çark içinde başının dönmemesi,
döndürülemem esidir.
ıSaym Başbakan yasal durumdan bahsetti;
«Yasal durumla elde ettiğimiz haklar fiilen
güçlenmiştir» dedi. Evet, fiilen güçlenmiştir;
ama yasal durum daha 1'96'3'te Makarios tara-
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fundan çiğnenmiştir. 1909'da Zürih ve Londra
Ânlaşmalarıyde, 1%0'ta Lefkoşe Anlaşmasıyle
ve milletlerarası bir statü halinde hazırlanan
Anayasa ile Türk cemaatine sağlanan haklar,
1963'ten itibaren Makarios tarafından çiğnen
miştir. Şimdi biz, Zürih ve Londra Anlaşmala
rının kurduğu temel üzerine aynı Anayasayı
tekrar Makarios veya- başkası uygulamaya ye
min billâh etse, söz verse, yeniden imza etse,
bununla yetinecek miyiz bunca acıdan, bunca
tecrübeden sonra ?
Hükümetin, çıkarmadan evvel bize verdiği
izahattan bununla yetinmeyeceğini, açık açık
Zürih ve Londra Anılaşmalarından öteye gidile
ceğini duyduğumuz zaman sevinmiştik. Bu se
vincimizi muhafaza etmek istiyoruz ve benim
şahsî kanaatimce; Türk cemaatinin geçen tec
rübelerden sonra güvenliği taim anlamıyle sağ
lanmadan hiç kimse üç gündür orada bulunan
Türk Silâhlı Kuvvetlerine hukuk bakımından
da cılk diyemez, çık deme hakkı yoktur. (Alkış
lar)
Bunu belirtiyorum. Çünkü, Garanti Anlaş
masının 4 ncü maddesi; «Bu anlaşma ile ihdas
edilen hakların yeniden tesisi münhasır selâbiyetiyle» der. O, eğer 1963"ten bu güne kadar ge
çirdiğimiz birbirini takip eden tecrübeler, Rum
cemaatinin ve onun başında Makarios'un inatla
Türk cemaatini, haklarını hiçe saymak, Anaya
sa ile yasak edilmiş olan Enosis'i tesis etmek
için sebatla devamlı çalışmaları olmasaydı, evet
<bir defa hak ihlâl edilince kuvvet gider, garan
tör devletler gider onu ihya eder gelirdi. Bugün
o durumdan çıkılmıştır. (Alkışlar)
1963'ten bugüne kadar, Makarios, Türklere
tanınmış olan, hatta Türkiye'ye tanınmış olan
hakları ihlâl ede ede buraya gelmiştir, artık Zü
rih ve Londra'nın ve onun neticesinde Lefkoşe'
de imzalanan anlaşmanın, Anayasanın Türklere
ve Türkiye'ye sağladığı teminat bugün geçer
sizdir, yetersizdir. Bu noktada Hükümetimiz hu
kuken de ısrar edebilir. Diplomasi bakımından
da, dostumuz - düşmanımız her devlete bu ko
nuda milletçe kararlı olduğumuzu, milletçe bir
bütün halinde mücadele içinde bulunduğumuzu
her vesileyle söylemek lâzımdır.
Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs meselesi bu
gün, dün olduğu gibi, hele bugün daha fazla ar
tık ne bir Türk - Yunan meselesidir, ne bir Kıb
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rıs Türk'ü, Kıbrıs Rum'u meselesidir, Kıbrıs
meselesi; bugün dünya dengesinde yeri olan
bir davadır, Akdeniz güç taksiminde, güç den
gesinde yeri olan bir davadır. Sovyetler Birliği
ile Birleşik Amerika rekabeti içinde yeri olan
bir davadır. NATO dolayısıyle Sovyetler Birli
ğinin Varşova Paktının fevkalâde hassasiyet gös
terdiği bir davadır ve belki kim bilir oyunun
daha birinci perdesindeyiz, perdeler açılıp ka
pandıkça hangi büyük oyunun içinde Kıbrıs'ta
'bu darbenin yapıldığını ve bundan sonraki ge
lişmelerin düzenlendiğini göreceğiz.
Onun için Hükümetimizden Kontenjan G-rupu olarak ricamız, meselenin bu cihetini de bir
•an gözden uzak tutmamasıdır.
Şimdi, bir kaç önemli noktaya daha temas
etmek istiyorum.
Benden önce konuşan sayın değerli liderler,
'hatipler; evvelce ne yapılmalıydı, bugüne kadar
ne olmalıydı, bunlara temas ettiler. Ben onlara
temas etmeyeceğim ve eleştiri de yapmayaca
ğım, sadece Hükümet için faydalı olacağına inan
dığımız grupumuzun bazı tavsiyelerini arz ede
ceğim. •
Yarın yahut öbür gün Cenevre'de toplana
cak olan konferansta, bugün bildiğimize göre,
ingiltere, Türkiye, Yunanistan bir de Kıbrıslı
Rumlar .gelecek. Kim gelecek Kıbrıs'tan? Kıbrıs"
halkı adına Niikos .Sampson'ımu gelecek? En ba
şından itibaren Hükümetimiz çıo'k haklı olarak
Nikos Sampson'u bir eşkiya, zorla iktidara el
koymuş, hiç bir temsilî gücü olmayan bir eşkiya
olarak ilân etti. Asla onu kabul etmemek lâzım
ve daha evvel meşru Türk Cemaatinin Başkanı
nı o masada görmek istemek lâzım. (A. P. ve
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.).
Makarios'u da kabul etmemek lâzım. Eğer
lazımsa, Hükümetimiz sağlayabilirse, ki ilk gün
bunu ilân etti; «Rumlara da hürriyetini sağla
yacak Türk Silahlı Kuvvetleri» dedi, alkışla
dık; Rum cemaatinin serbestçe
temsilcilerini
seçme hakkını tanısın. Çıktık, biz Kıbrıs'a du
ruyoruz artık, Silâhlı Kuvvetlerimiz orada, ace
le etmemize lüzum yok. Silâhlı Kuvvetlerimizin
kontrolü dışındaki sahadaki Türklerin güvenli
ği sağlansın Birleşmiş Milletler tarafından, ra
hat rahat, ağır ağır müzakere ve yeni statü
aransın; ama, demin de arz ettiğim gibi, bu me
kanizma içinde, bu çember içinde bizi eılçabuk-
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luğuna getirebilirler, karşımıza Makarios'u otur
tabilirler, Nikos Saımpson'u oturtabilirler, ya
hut da'ha da kötüsü, Yunanistan'ı bunların söz
cüsü gibi konuşturabilirler. Bu işte Yunanistan
kim? Yunanistan suçlu, son darbeyi yaptıran...
Ama, harpte bile savaşı açanla aynı sulh masa
sına oturulur, onunla gerekiyorsa, siyaseten ge
rekiyorsa aynı masaya oturulur; ama Kııbrıs ce
maatinin, Kıbrıs halkının temsilcisi Yunanistan
/olamaz, ingiltere de oılamaz. İngiltere bugüne
kadar garantörlük görevini yapmadı, şimdi ge
liyor masaya oturuyor. Temenni ederiz ki, bun
dan sonraki garantörlük vazifesini gereği gibi
yapsın.,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kara
rında, öyle zannediyorum ki, ateşkesten sonra
toplanacak konferansın taraflarını tayin etme
miştir. Bu noktada Türk Hükümetinin çok has
sas olması lâzımdır.
Bir de, demin Sayın Feyzioğlu zannediyo
rum işaret etti; biz ateş kestik, oradaki birlik
lerimize yeni kuvvetler, birlikler gönderiyor mu
yuz, göndereımiyor muyuz bilmiyorum; ama
şuna eminim, çünkü 15 senedir yapmak
ta oldukları budur, Adanın her tarafı Rumdur, Adanın Girne'den maada her yerin
de Rum idaresinin kontrolü vardır. Baf,
Larnaka, Limasol, Magosa'da bugün şu anda
Yunan kuvvetleri, Rum kuvvetleri takviye yap
maktadırlar, yaparlar ve bugün Sayın Başibakan söyledi, «Ada'da çok büyük ibir güçle karşı
laştık» dedi; bunlar bir hafta sonra ateşkesi bo
zup karşımıza bugün gördüğümüz gücün üç
mislini de çıkarabilirler. Buna da Hükümetin
dikkatini çekmek isterim. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri)
Onun için, Birleşmiş Milletlerde ve yarın
toplanacak olan konferansta; havada, denizde
ulaşımın kontroluna Türkiye'nin iştirakini iste
meliyiz. Bu bakımdan çok endişeliyiz, bir oyuna
gelebiliriz ve bu oyunu Yunanlılar, Rumlar ta
rihleri 'boyuca çok sık tatbik etmişlerdir. Şimdi
ateşkesi hevesle kafbul etımiş görünür, arada geçen günlerde eksiklerini tamamlar ve bir gün
bir bahane ile ateşkesi bozar. Aman gafil avlanmiayaiımv
Biz bu defa Ada'ya çıkarken Ada'nm çok
takviye edilmiş, güçlendirilımiş olduğunu bilmi
yor muyduk? Şimdi bu ateşkesten sonra Yuna
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nistan bu darbenin kargısında bunu hazmedip
geçemez. Bunu unutmamak lâzım. Ya bu rejimi
yıkılacak, ya başındakiler devrilecek, ya büyük
bir ihtilâl olacak, ya bize karşı çılgınca bir dav
ranışa geçecekler, geçmeye çalışacaklar; bunla
rın hiç birini yapamazlarsa, Kıbrıs'ta yine giz
lice, «Ben karışmıyorum, benim elim yok.» di
yerek Kıibrrs Rum'unu silâhlandırıp, daha güçlü
hale getirip bizim karşımıza dikeceklerdir.
Bu hususta da Hükümetlimizin dikkatini tek
rar tekrar çekiyorum. Havada ve denizde Kıb
rıs'ın ulaşımının kontroluna mutlaka Türk Si
lâhlı Kuvvetleri iştirak etmelidir.
Dün gece Amerika'nın Sesi Radyosunu din
lerken Kissinıger ile Makarios'un görüştüklerini
ve Makarios'un Ada'ya dönüp dönmeyeceği hak
kında Kissinıger'e sorulan bir suale Kissinger'in;
«Not excludet.» «İhtimal dışı değil, hariç değil,
döneibilir.»1 anlamında bir söz söylediğini duy
dum ve bir hafta sonra Makarios'la tekrar gö
rüşmek üzere randevülaşmışjlar.
Şu ana kadar Hükümetimizle bu niyetlere
dair eğer bir şey gelımediyse, yakında bu da
karşımıza çıkacaktır. Makarios'un tekrar Ada'
ya gönderilmesi teklifiyle karşı karşıya kalalbi»liriz. Çünkü Sovyet bloku o fikirdedir. Halbu
ki Kıbrıs Anayasasına göre, Makarios fiilen
Cumhurbaşkanlığını ifa -etmekten mahrum edil
diğine göre, Anayasaya göre Temsilciler Mecli
si Başkanı Glafkos Klerides O'nun kanunî, Ana
yasal vekili olaibilir. O'da bir...
İHSAN TOMBUŞ (Çorum Milletvekili) —
O öldü artık...
İLHAMI ÇETİN (Yozgat' Milletvekilli) —
Hocam, yemin ederek Sampson'un yerine göre
ve başladı.
KONTENJAN GRUPU ADINA NİHAT
ERİM (Devamla) — Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, bir söz vardır; «Harlbi
ibir tek devlet başlatabilir, sülhü bir tek devlet
yapamaz,»'
Biz Kıbrıs'a ((gerçekten politikamız icabı, iş
ler o noktaya geldi ki) kaçınılmaz bir müdahale
durumunda bulunduk. Şu anda 19 Temmuzdaki
denge diyelim ki Kılbrıs'ta lehimize bozulmuş
tur. Denge bozulmuştur; ama diğer bütün sınır
larımızda uyanık olmalıyız.
Akdeniz dengesinden bahsettim, dünya den
gesinden bahsettim, büyük devletler arasındaki
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mücadeleden, rekabetlerden bahsettim. Elbette
Hükümetimiz bunları da gözönünde tutacaktır.
Değerli arkadaşlarım, şu bir kaç önemld say
dığımız noktalara Kontenjan Grupu adına temas
etmekle bir görev yaptığımız kanaatiyle hepi
nizi saygıyle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erim.
Millî Birlik Grupu adına Sayın Fahri Özdi(Lek. (O. H. P. sıralarından alkışlar)
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA FAHRİ
ÖZDİLEK (O. Senatosu Tabiî Üyesi) — Saym
Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri, Sayın
Hükümet erkânı;
Benden evvel burada konuşan hatiplerin
dokundukları konulara ben de bazı sebepler dolayısıyıle dokunacağım!; ama kısa olmasını bil
hassa dikkate aldım.
Harekât münasebetiyle şehit olan, vatan uğ
runda canını verenlere rahmet diler, aziz yara
lılara âcil şifa dileklerimle sözlerime başlamak
isterim.
,20 Temmuz Iı9ı74 tarihinde Kıbrıs'a yapılan
askerî harekât amacına ulaşmış ve başarı ile so
nuçlanmıştır. Hükümeti, yürüttüğü politika ve
son kararımdan; Ordumuzu da, iyi düzenlenmiş
(harekâtımdan dolayı tebrik ederiz. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Malûmunuzdur; Türk Ordusu uzun yıllar
mazide kalan günlerinden beri ilk defa bir ya
bancı diyara çıkarma yapmaktadır. Bu çıkar
ma eldeki imkânlarla bu kadar iyi tertiplenebilir'di. Çıkarma yerini seçmede, günün şartlarına
göre isabet vardır. Ancak, bu böılge Kuzey rüz
gârlarına açık bir yerdir. Buradan, denizin im
kân verebileceği zamanlarda ve mevsimlerde
kolaylıkla istifade edilebilir. Karadenizdeki
sahil bölgemiz de bütün bir senenin ancak Tem
muz ve Ağustos aylarında çıkarmaya elverişli
yerdir diye, askerî tertiplerimizi buna dayana
rak düzenlemiştik. Kıbrıs'ta da aynı vaziyet;
kuzey sahilleri bize aynı manzarayı gösterebi
lir.
Çıkarma bölgesi plaj yönünden oldukça güç
şartlar gösteren bir yerdir. Hemen kuzeyhMe
mahdut yerlerinden geçilebilen arazi kesimle
riyle kapalıdır. Çıkarmayı takiben elde bulun
durulacak köprübaşı bölgesine ilerlemek, kuv
vetler arttıkça, lojistik imkânlar geliştirildikçe
kabil olabilmiştir.
— 87
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Her. ne kadar Kıbrıs'ta bize yardımcı unsur
olarak mücahitler varsa da, Kıbrıs'taki Raim
kuvvetlerine ilâveten Yunan birliklerinin adedî
üstünlüğü, modern silâhlara malikiyeti, dama
önee müdafaa için hazır bir halde bulunmaları,
mutaamz kuvvet için çok iyi hazırlanamaya im*
tiyaç gösterir. Bu sebeple aekerî harekâtın sü
ratle gelişime göstermemesini yadırgamak, yan
lış bir hesaba kapılmaktan bizi uzaklaştıra*
maz.
Bütün Ada'nm işgali, Kıbrıs Müstakil Dev
letinin arazisine girmek gibi politik tepkilere
sebep olabilirdi. Maalesef matbuatımızda Ada*
nm her tarafına kuvvetlerimizin gittiğine işa
ret edecek veya onu işraıb edecek ve .indirmeler
den bahsedecek bilgiler vardı.
Kıbrıs'ın bir çok limanlarına birden çıkarma
eldeki imkânlara bağlıdır. Buna muktedir deği
liz. Havadan paraşüt birlikleri indirme hem
bunların devamlı olarak takviyesini gerektirir,
hem de hava sıklet merkezi yapılmasına engel
olabilirdi. Bu ihtimalleri dikkate almamak hiç,
bir yerde muvaffak olamamayı doğururdu.
Ada'daki Rum ve Yunan kuvvetlerinin' ateş
kes kararı dışında bir hareket için hazırlanma
ları halinde köprübaşı bölgemizde her an bir ta
arruz ihtimaline göre hazır bulunmamız da ge
rekmektedir. Herhangi bir imkândan yararlana
rak Girne iskelesine tesir yapabilmeleri ve sa
hile paralel arızalı arazideki geçitleri tahrip
edebilmesi halinde bu bölgedeki tıkanıklıktan
dolayı bazı müşküllere uğramaklığımız gözö
nünde bulundurulmaya muhtaçtır. Böyle bir tef
sir karşısında kalmak ihtimalini düşünerek,
köprübaşı sabasını genişltemeye girişmekte mu
hakkak ki büyük faydalar vardır. En az Magosa - Lefke hattına doğru, kuvvetlerimizin ele
geçirmesi lâzım gelen bazı yerlere ilerlemesi dü
şünülebilir. Bu imkânların araştırılması icap
edebilir. Adına ne dersek diyelim «Mete Hattı»,
«Atillâ Hattı» gibi birtakım hatları ele geçir
mek gözönünde bulundurulabilir. Bütün bunla
rı Ordumuzun kıymetli unsurları harekât plan
larında düşünmüş bulunabilirler. Ancak bugü
ne kadar imkânlarımızla bağdaşan bir köprü
başı ele geçirilmiş, bu köprübaşı 30 kilometre
derinliği, Girne doğu ve batısı olmak üzere,
ıgittikçe genişleyen bir sahada bazı imkânları-
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mjza hasredilmiş vaziyete getirilmiş diye. i§itmıekiteyiz.
Ne olursa olsun, ilk harekât hedefine ulaş
mıştır. Ancak, ilerisi için yeterli görülmeyebi
lir. Ada'ya çıkarılan kuvvetlerle askerî muva
zene tesis edileceği hesaplanmıştı. Son bilgilere
ıgtöre Ada'da umulandan çok hasım kuvveti bu
lunduğu da tespit edilmiş bulunuyor. Son du
rum ve çatışmaya sebep olan âmiller, Yunanlı
larla bizim aramızdaki çözümü gerektiren bazı
meseleler de yaratmış bir haldedir. Mümkün
olursa ilk konuşmalarımız iki hükümet arasın
da olmalı ve kozlarımız paylaşılmalıdır.
Garantör vecibeleri olduğu halde ilk safha
da işe karışmayan İngilizlerin, yalnız üsleri
konusu mevzubahsolduğu zaman bu işe katılımasında fayda mülâhaza edilebilir.
ISîyasî müzakerelere Yunanlıların geç katıl
maları sebepleri üzerinde de bir nebze durmak
ta fayda mülâhaza edilmelidir. Bu gecikme ye
ni birtakım tertiplerin alınmasına ve bazı ha
zırlıkların yapılmasına vakit kazanmak için
diye hatıra gelebilir.
Yunanlılarla Viyana'daki müzakere de ol
dukça mühim bir durum yaratmıştır. Kıbrıs'ı
temsilen buna kimin katılacağı henüz belli de
ğildir. Eğer Mafcarios bu temsilli yapacaksa, bu
adam işin başından beri Kıbrıs'ın Anayasasını
ihlâl eden, iki sefer de Türklerin ölümüne, öl
dürülmesine sebep olan bir kişidir.
KASAN TOSYALI (Kastamonu Milletveki
lli) — Canidir.
FAHRÎ ÖZDıİLEK (Devamla) — Canidir.
Bu, ayrıca Kıbrıs'ta kendi amaline hizmet eden
lerle ötekileri birleştirmek için de bir unsur
olabilir. Bunu karşımıza almakta her halde isa
bet bulunmayabilir.
Klerides meselesi mevzubahsolursa, bu adam
cuntanın da tuttuğu bir adamdır. Ada'da Rum
vahşetine vesile olabilecek bir unsur sayılabilir.
Nikos Sampson meselesi ımevzubafhsiolursa,
bizim Ada'ya çıkmamızın hikmeti vücudu ne
olur? Bunu dikkate almak mecburiyeti vardır.
Ada'daki Birleşmiş Milletiler kontrolü, ateş
kes ihlâl edildiği takdirde etkili olamazsa, Türk
kuvvetlerinin muayyen bölgede bu görevi nor
ma! olarak kendilerinin ifa etmesi zarureti hâ
sıl olabilir. Bunun için, kontrol dışı yerlerde ve
her türlü imkândan faydalanarak, Ada'yı müm
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kün olduğu kadar takviye esasları üzerinde ve
lüzumu üzerinde durmayı gözönüne alacağımızı
tahmin ederim.
ISiıyasî müzakereler, katı teminat alınmadık
ça Ada'daki kuvvetlerimizin çekilmıesine asla
bizi zorlayamamalıdır. Hükümetimizin bu husu
su dikkatte bulunduracağından eminiz.
iSüper devletlerin bu siyasî müzakerelerde
etkisi olacaktır muhakkak. Bunların düşünce
farklarından azamî istifade, edeceğimizi tekrar
latmakta isabet bulunuyor kanaatindeyim.
Bir an için akla «Ateşkes teklifini biraz da
ha geç kabul etseydik daha iyi olurdu»1 gibi bir
ihtimal geliyor. B'azı mecburiyetler karşısında
bu durum tezekkür edilmiş ve böylece dün saat
l'7,Wye kadar bir zaman kazanılmıştı. Bu biraz
daha uzun olaydı, lehimizde birtakım neticeler
imkânı hâsıl olabilirdi kanaatini taşıyoruz.
ISayın arkadaşlar, bu arada bir hususa do
kunmak istiyorum.
İzmir Karargâhı ve bu Karargâhtaki Yunan
lı subayların kendileri lehine yapmakta olduğu
istihbarata artık bir sion vermek zarureti hâsıl
olmuştur. (C. H. P. ve C. G. P. sıralarından
«Bravo» sesleri) Bizim için, kotlarıımızı bilerek
aleyhimize kullanımalarına enıgel olmalıyız. İz
mir Karargâhı için yeni bir statüyü düşünme
liyiz.
'Nato'da da, Yunanlılarla münasebetlerimizi
ayarlayan bir tutum üzerinde dikkatle durula
cağından eminiz.
Kıbrıs Türklerinin ekonomik gelişmesi ve
denize kapı açılması için Türk halkının yara
rına imkânlar geliştirilmek üzere, bu hareke
te giriştik. Ama şunu da gözönünde bulundur
mak zaruretmdeyiz ki, anavatanın güney böl
gesinin demir ve çelik sanayii ile rafineri teşkilleriyle, ileride yapılması mutasavver Irak ve
tiran petrol ve tabiî gaz tesisleriyle, tekstil sa
nayiimizin bulunduğu bu bölgenin emniyeti
için, Kıbrıs'ın kuzey bölgesiyle münasebetimi
zin her bakımdan dikkatte bulundurulması göz
den kaçırılmayacak bir halettir.
Psikolojik sebeplerle, artık haber almaya
yarar kıymeti tükenmiş olan durumun umumî
efkâra açıklanmasında ve mahzur görülmeyen,
harekât neticeleriyle kayıplarımız
hakkında
biljgıi verümıesinde yarar vardır.
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Kıbrıslı olup, yavru vatan dışında bulunanlann, yurtlarında bazı hizmetlere gitmelerinin
teşvik edilmesini faydalı bulmaktayız. Bunun
bir plana göre telkin edilmesi ve dağınık bir
halde, Rum, idaresinin her türlü tepkisine ma
ruz olan Türklerin bir bölgede toplanmasının
lüzumunu bir taraftan telkin, bir taraftan da
zaruret halinde olduğunu kendilerine anlatma
nın yollarını araştırmalıyız.
Bütün bu hususları daha dikkatle yapacak
hizmetler eriba'bına tekrarlamakta fayda mülâ
haza ettiğimizden dolayı, iSaym Hükümet erkâninni sözlerimi fazla görmeyeceğine •eminim.
Tutum ve davranışlarını takdir ettiğimiz
sorumlulara, gerek Hükümet erkânına, gerekse
Ordu şevki idare unsurlarına tekrar başarı di
leklerimi arz ediyorum, Millî Birlik Grupu adı
na Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
ne saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
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I salarımda iısıraf eden politikacıları hayır ile
yadetmek zordur.
I
Millî karakterimiz M e y e müsait değildir.
Ancak, müzakere marifetine hürmetimiz son
suzdur. Millet ve vatan şarkılarının heyecanı
içerisinde şdhit verip, müzakere
masasında
gaflet gösterenleri tarih aıffetmez.
Yavru vatan Kıbrıs'ta zulme «dur» demek,
I
Anayasa nizamını tesils etmek, soydaşlarımızın
I
mal, can, ırz ve namuslarını emniyet altında
bulundurmak, kıısaca sul'hü temin ötmek için
I
orada bulunurken şahadet mertebesine ulaşan
I
Mehmet'in dul eşi ile, baba şefkatinden mah
rum yetimlerini görür gibiyim. Birer elflerthrde demet demet gül ile zafer kahramanlarını
arıyorlar, diğer ellerindeki parmaklar takallüs etmiş tetikte bekliıyoırlar. Belli M, şehit
lerimin göğüs göğüse mücadelesi, onları, arefe&inde bulunduğumuz maısabaşı diplomatik
müzakereleri kadar heyecanlandırmamışıtır.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdilek.
Yüce Meclisin kıymetli üyeleri, zalimlere
Muhterem arkadaşlarım, gruplar adına ya
bir gün ded'irir Hazreti Mevlâ «Tallahi lekad
pılan konuşmalar bitmiştir.
aserakallahu aleyna». Zalim susturulmuştur;
Şimdi şahısları adına söz isteyen iki arka
ama bu susuş ebedî olmalıdır. Bunun pazarı
daşıma söz vereceğim.
I Cenevre'dir. Bu pazara hesaplı, kararlı ve
'Sayın Yasin Hatiboğlu, buyurun. Konuşma
şahsiyetli gitmeye mecburuz. Buradaki poli
süremiz 20 dakikadır.
I tikamız hepsinden taksime, taksimden üsse in
kılâp edebilecek hevesler olmamaJb. Ne isteYÂ'SÎN HATÎBOÖLU (Çorum Milletvekilli)
yeceğimizi, ne alabileceğimizi değil, tarihten
— Teşekkür ederim efendim.
I
ve hukuken bize aidolan bu yerden ne feda
Muhterem Başkan, Türkiye Büyük Millet
kârlık etmemiz gerekeceğini kesinlikle orta
Meclisinin değerli üyeleri; muhterem Heyeti- I
ya koymalıyız. Bu hedefe varmakta, pazarlık
nizi, Türk Silâhlı Kuvvetlerini, son günler- I
terazisinin dünya kefesi hafif gelmelidir. Mil
deki kararlı ve cesur tutumundan dolayı Hü- I
letimizin askerî başarıları dost ve düşman1kümetimizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. sı- I
ca müsellemdir. Cenevre pazarı bu zaferi gölralarından alkışlar)
I
gelememeli, duş itibarlımıza güç katmalıdır.
Aziz şehitlerin ailelerine, yakınlarına baş<Esasen, harbin gürültülü hattından müza
isağlığı di'erken, şehiMerin ruhlarına seslene
rek derim ki;
I kere hattına intikal ekmekteyiz. Harbin bir
Ey şehitloğlu şehit, isteme henden makiber I sahasını başarı ile kapatıp, diğerinde şayet
mağlubiyete duçar olursak, bunu, ahfadımı
Bana aguşunu açmış duruyor Peygamber.
za bırakacak en kötü miras sayarım.
Arttık yetki müzakeresi geçmiş, zafer akefbinde Allaha şükran, silâhla kazanılanın po- I
Ok yaydan çıkmış, şehit vermişiz. Tarihte
litiika platformunda muhafaza edilmesi de- I Türk,- hiçjbir zaman toprak için döğüşmemiştir. Birçok milletlerin henüz sırrına varama
ğil, bu zaferlere yenilerinin ilâvesi devri baş
lamıştır. Mehmetçiğin hangi şartlar içenüsıinde I dıkları ulvî değerler uğruna ölümü, hayat say
mıştır.»
olursa olsun, men'su'bolduğu aziz Mil'etinin
seferini yükseltmek için uğrunda «anını fe- I
•«Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan
da ederek kazandığı zaferleri politika ma- I dır.
— 39
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'TJoprak, eğer uğrunda ölen varışa vatandır»
Bayrağım, onun kanından almıştır rengi
ni. Vatanımın tapusu onun kanı ile yazıl
mıştır. Hâlâ onların ruhu bekler her yerde
bizi.
Aziz arkadaşlarım, artık dünya başka bir
dünyanın. Bugün harp sahası dört köşe ma
sallar; nihaî zaferin kahramanları da, diplloma&ı kurmaylaradır. Dostluğu esarete, ('Altını
^çizerek arz etmek işitiyorum) vesile sayanla
ra artık imkân verilmemelidir. Bir hafta
içerisindeki hâdiselerden alınacak ders çok
tur. Türkiye, millî davaları mevzulbataolunca, bin yıllık şerefi tarihinin ruhuna yine sa
hiptir. Gerektiğinde, davası için askerî müda
haleyi yapacak cesaret ve güçtedir. Kahra
man Silâhlı Kuvvetlerimiz, kendiinıe tevdii edi
len vazifeyi başarı 'jile ifa edecek canlılık ve
kudrettedir.
Bu hadise doılayısıyle hakiki dostlar da
bellii olmuştur. Her ne kadar dünya efkârı
umumliyesi lehimize görünüm içerisinde Jsıe
de, bu kadar haklı davamızda dahi bütün dün
yaya Kıibrıs'taM masum kardeşi enimizin ha
yatına vaki katliamı duyurması gereken ba
zı Batı ajansları, Türk askeri erilniin hastane
lere hücum ettiklerini söyleyecek kadar ha
kikat dışına çıkmıştır; 'hatta bunu bililtizam
yapmıştır. Bazı diplomatlar ise, bu kadar önem
li bir konuda meseleniin halli için yarısı yo
rulmuş, yarısı kırılmış Yunan sdbaylarmiı geri
çektirip, yenline yeni ve zindelerini gönderme
yi tavtsiye etmişlerdir. Bu, gaflet değilse,
Türk'e kasıttır.
Bugün birtakım doıst ve kardeş ülkelerin
tutumunu da burada memnuniyetle kaydetmek
ve kendilerine kalbî teşekkürlerimi sunmak is
tiyorum: Kıbrıs'a müdahale kararımız açıkla
nır açıklanmaz, bu haklı davamızda kardeş
Pakistan'ı, Muhammet
İkbalim Türk kahra
manlığına dair yazdığı 12 bin beyit içerisinde
ışah'lanıır görüyoruz. Kendi hastalarından ta
sarruf ederek gönderdiği sayısız ilâç ve he
kim için şükran ve minnet Pakistan'a.. Gö.niülılü asker göndermeye hazır olduğunu be
lirtmesi feshetti
gönlümüzü. Kardeş ıSuudî
Aralbilsitan, îran, Lübya, Cezayir, Fas, Tunus
.bütün imkânlarııyle dostluklarını koydular oırtaya.
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Kıbrıs .meselesinin: bundan sonraki hallirudie
dost ülkelerin potansiyelinden kesin şekilde
faydalanmalıyız. Artık, dış politikada şahsiyeltiiımizi takınmaya meeburuz. Başkalarına hoş
görünmek Biçki millî menfaatılerimizden
feda
kârlık yapamayız. Birtakım hayalî ve mevhum
faydalar ortaya kayarak, vazgeçilmez haklarımıızdan fedakârlık mümkün de değildir.
Bu ahvalde, sıonun neye mal olduğu aşikâr
dır. Kolayı değil; zor da olsa, haklıyı seçme
ye ve hakkı müdafaa etmeye millet olarak
medburuz. Hedefimıiz önceden ve kesinlikle
tespit edilmeli, diplomatik temaslar buna gö
re yapılmalıdır. En küçük bir ihmal, zafer
lerin en güzeli olan bugünkü zaferimizi göl'geleyeîbıilir. Bunun vebaline tahammül ede
cek takatli omuzları göremiyorum. Kaırartsız
davranışlarımız hem itibarımızı sarsar ve hem
de Kıbrıs'ın aydın ufuklarına zulüm bulutla
rını çekebilir..
Şahsan gördüğüm, kadariyle, Kıbrıs'ta mev
cut iki cemaatin müstakbel huzuru düşünü
lürken, bulunacak çare tespit edilirken, geç
miş kırgınlıklar da gözönüne alınmalı; haçolmazsa asgarî şart olarak
(ıgönlüm bir tek
Kıbrıs'a da razı değil; istiyor ki, tardihteki
ısatvetiimizin, tarihteki saltanatımızın, tarih
teki sözümüzün dinlendiği veçhile) Ege'deki
kıta sahanlığı değil, bu sahanın ortamında
kaygana misali pişmiş adalar da halledilsin.
(Bravo sesleri)
Cemaatin ayrı semtlere yerleştirilmesi ve
iki semt arasına tarafsız bir bölge temini
bususu mutlaka dikkate alınmalıdır. Silâhlı
Kuvvetlerimizin bu zaferi engin rulh ve iman
aşkiyle olmuştur. Her şeye lâyık olan, dünya
nın en fedakâr, en vefakâr, en imanlı ordu
su <olan bu Ordu, maddî yönden de en üst se
viyeye ulaştırılmak için ağır sanayie geçme
liyiz. Mbmtaj sanayii bu memleketi selâmete
götüremez, tek çıkar yol değildiir. Foto mon
tajda nasıl bir sırıtma varsa, oto - monıtojda da
o sırıtma vardır.
Foto-montajdaki sahtekârlık, zayıflık nasıl
'bir gün belli olursa, otıo - montajdaki zayıf
lık da bir gün. açığa çıkar. Harb sanayüi için
memleketin 'bütün imkânlarını seferber et
meye mecburuz.
Sözlerime son verirken, Türk Silâhlı Kuv
vetlerini, Kibnıslı mücahitleri tetbriik eder,
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şehitleri rahmetle anarım. Bundan «sonraki bir
konuşmamda söylemek isterim: Bugün nasıl
Yüce Heyetinize ve Tü>rk Silâhlı Kuvvetle
rine her türlü ivaz ve garazdan azade ola
rak en derin, içten sevgilerimi suınuyorsam,
bu tip bir sevgim de demetlenmiş çtiçekler
arasında bekliyor. Bunu, süngü ile, şehit ve
rerek kan dökerek kazandığımız zafere- eş bir
ızafer ekleyecek diplomasiye saklıyorum. Bu
Meclisin huzuru'na gelip; «Süngü ile kazan
dığımızı masa başında tesıçil ettirdik; hat
ta daJha da genişlettik» diyen dış politikaya,
o el değmedik, \o gönlün ulaşması zor olan de
metleri takdlim. etmek istiyorum.
Hepinizi hürmet ve saygı ile selâmlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Hatilboğlu.
/
iSaym Mehmet özgüneş, buyurunuz.
IMBHMJİEÎT ÖZGÜNEŞ (C. Senatosu Tabiî
Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mıillet Meclisinin sayını üyeleri;'
Kıbrıs harekâtı vesilesiyle, bazı noktala
rı tespitte büyük fayda görüyorum.
Tespit edilmesi lâzım getlen noktalardan
binisi bizatiihî, çıkarma kararının verilmiş ol
masının büyük bir başarı olduğudur. (Alkış
lar)
Türk Milleti yıllardan beri, Kılbrıls'a Türk
Silâhlı Kuvvetlerinin çıkmasını beMemekte,
çıkmadığı zaman da büyük bir üzüntü içine
düşmekteydi. Bu çıkarmanın yapılmış olması,
milletimizin m'orali üzerinde yaptığı büyük
«itkinin yananda, dış düşmanı]arımıza karşı da
caydırıcı büyük bir tesir yapmıştır. «Türk
ler adaya çıkamaz» deyenler, çıktığını göre
rek seslerini kısmak zorunda kalmışlardır.
Ayrıca, bundan sonra harekete
geçmek
'isteyenler bu çıkarmayı hatır'ayacaklar ve
Türklerin adaya çıkacağını, yapacakları ha
rekette mutlaka hesaba katacaklardır.
Tespit edilmesi lâzım gelen ikinci nokta,
yapılan savaş şeklidir. Aziz arkadaşlarım,
çıkarma, havadan indirme ve mesıkün mahal
muharebesi savaşın en zor şekilılerindendir.
Gerek planlama ve gerekse uygulama bakımın
dan tek başına çıkarma, tek başına havadan
indirme, tek başrna meskûn mahal muharebesi
Son derece zor savaş şekilleridir. Kıbrıs çı
—
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karmasında ve indirmede, Kibri» harekâtında
bu her üç savaş şekli bir araya gelmiştir. Türk
Ordusu hem çıkarma yapmış, hem indirmiş,
hem meskûn mahal muharebesi yapmıştır.
Bütün bunlarda büyük bir başarı göstermiştir.
Harekâtın hedefi olan Kuzeyde Girne ve
nihayet Güneyde Lekkoşa'mn arasını son
derece engebeli, örtülü bir arazi parçası kap
lamaktadır. Bu ikisinden kıskaç !hir harekât
la ortada kalan düşman kuvvetlerini berta
raf etmek ve bizdm için son derece stratejik
önemi olan Girne - Lef koşa yolunu açmak bü
yük bir başarıdır. Bu başarıyı burada zik
rederken, şehitlerimizi rahmetle anar ve Türk
Silâhlı Kuvvetlerine milletitaüzin şükranla
rını sunmak isterim. (Alkışlar)
Aziz arkadaşlarım, tespit edilmesti lâziımgelen üçüncü nokta, bu harekât boyunca Mil
letçe gösterdiğimiz birliktir. Başta Türkiye
Büyük Millet Meclisi olmak üzere, siyasî par
tilerimizin liderlerinden üyelerine kadar bü
tün mıillî kurumlar ve tek kelime i'e bütün bir
miillet tam bir birlik içinde hareket etmişiz•dir. Türk basınını bu harekâtı desteklemekte
'Büyük bir başarı göstermiş ve ne gerek si
yasî partilerimizden, ne basınımızdan, ne de
millet içinden tek bir çatlak ses çıkmamıştır;
bu, övünülecek bir durumdur.
Arkadaşlarım, bulgun burada yaipıll'mış olan
tenkitleri, Türkiye Büyük Millet Meclisdaân
Hükümetimize karşı devam ettirdiği deste
ğin azaldığı manasına almak som derece yan
lıştır. Kanaatimiz oduır ki, objektif bir tenıkit, gerçek desteğin ayrılmaz bir parçasıdır.
Objektif bir tenkitten mahrum destek, de
netlemeden mahrum destek, sadece kasidecilik olur. Benim müşahedem şudur ki; Türki
ye Büyük Mıl'llet Meclisi bugün Hükümetlimiz
den harekâtın bedelini istem ektedir. Demek
tedir ki, «Türk Silâhlı Kuvvetlori kan döke
rek büyük bir başarıya ulaşmıştır. Sen bu
askerî başarıyı mutlaka dilamasi masala
rında hedefine ulaştırmalısın». Bugünlkü istek
ler, bugünkü tenkitler aıncak bu mânâda de
ğerlendirildiği takdirde gerçeğe uyar. Türk
Milleti, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi
olmak üzere kendi Hükümetini bütünüyle
desteklemeye devam etmektedir.
Arkadaşlarım, belirtmek istediğim bir di
ğer nıokta, gerçek dostlarımızın son derece
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gerçekçi davranışlarıdır. Başta Pakistan, Irak,
Lübya, Afganistan ve Fas olmak üzere ger
çek dostlarımız bize yardım dilerini uzatmak
için âdeta birbirleriyle yarışmışlardır. îran,
Pakistan askerî yardım yapmak için, gönüllü
er göndermek için (Gazetelerin yazdığına gö-re) Hükümetimizle müracaat etmiştir. Yine bu
günkü gazetelerim yazdığına göre, îran 30 ta
ne Bhanıto'm uçağını Türk Hükümetinin em
rine vermeye hazır olduğunu Ibeyan etmiştir.
((Alkışlar) Diğer dostlarımız, ellerimde petrol
olanlar petrollerini ve nihayet her türlü im
kânlarını emrimize tahsis etmek için demin
de belirttiğim gibi, birbirleriyle yarış içeri
sine girmişlerdir. Bu 'dost1 arımızın bu âlcenap davranışlarını burada şükranla kayde
diyorum.
Arkadaşlarım, belirtmek isteyeceğim bir
diğer flokta, da, harekâtın henüz bitmemiş
olduğudur. Harekât devam etmektedir. Bu ha
rekât, fiilen silâhlı mücadele bugün veya
yarın Anadolu'nun herhangi bir yerinde ve
ya Kıbrıs'ın herhangi bir yerinde yeniden
Ibaşlayalbilir. Şurasından herkes iyice emin
olmalıdır ki, bilhassa düşmanlarımız iyice
e'miin olmalıdır ki, Türk SilâMı Kuvvetleri
her türlü hesabı yapmakta, her ihtimali' en
ince teferruatına kadar düşünmekte ve ted
birlerini almaktadır. Biz de millet olarak Si
lâhlı Kuvvetlerimizin bu tedbirlerini tam bir
birlik içinde desteklemeye devam etmeliyiz.
Bütün siyasî partilerimizin, onların liderleri
nin ve üyelerinin Hükümete şimdiye kadar
gösterdikleri desteği devam et'tireceklerine,
!
bu konuda bir bütün halinde daima hazır bek
lemeye devam edeceğimize inanıyorum.
Bu inaniç içerisinde Türkiye Büyük Millet
Meclisinin muhterem üyelerini hürmetle se
lâmlarım, (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın, Özigüneş.
Konuşmalar bitmiştir efendim.
'Saıyın Güneş, söz mü istiyorsunuz?
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ
(Kocaeli Milletvekili) —Evet.
BAŞKAN — Buyurunuz efendimi.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEiŞ
((Kocaeli Milletvekilli) — Sayın Başkan, sayın
senatörler, sayın milletvekilleri;
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Huzurunuza uzun bir konuşma yapmak
için gelmiş değilim.
Evvelâ, bu kürsüde konuşan bütün arkadaş
larımla uyarılarımdan, tenkitlerinden, tebrikle
rinden dolayı teşekkür ederim. Bunların için
de, her biri bizim için büyük değer taşıyan kıy
metli fikirler vardır. Elbetteki, bunlardan gereıken dersleri, bilgileri almayıa çalışacağız,
Ben huzurunuzda, Kıbrıs sorununun Türki
ye bakımımdan önem taşıyan bazı noktalarına
değineceğim ve bu arlada onbaya konan bazı konulaırın milletlerarası bir müzakereye gitmeden!
önce kürsüden .açıklanmasında fayda görülen
naktaılaırınıa değîneee'ğfen,
Elbetteki, Kılbrıs konusunda yürütülecek
olan müzakereler Büyük Meclisin devamlı denıetîmi altımda olacaktır ve Kıbrıs konusu ıgiıbi mil
lî ıbir davada son harekâtın başından beri yürütüllen ve mümkün olduğu ölçüde parti Mdeirleııiyle, meclislerle istişare etme mekanizması,
müzakereler sırasında 'da yürütülecek ve işim
•çeşitli cepheleri hakkımda bilgi verilmeye çalı
şılacaktır.
Eğer, değerli (arkadaşlarım müsaade ederler
se eevapılarjım şimdilik bu çerçeve içinde kailsin
ve bana tevcih edilen veya Hükümete teveaih
ledilen bütün suallere cevap veremeyecek olur
sam beni bağışlasınlar.
Değerli arkadaşlarım, elvvelâ sayın konuşımıacıların 'değindiği «föamıpsom gibi bir gayrimeşru şâgiln kendisi veya Dışişleri Bakanı İle
bir masaya oturacak .mıyız?» şeklimde bir suıal
vaki olmuştu ve zammediyorum Feyızioğlu arka
daşım, «'Neydji bunun Dışişleri Bakanının adı?»
dedi. Ben, görevim iealbı, dışişleri baJkanlıaırının
adını bilmeye meoburuım; fakat «lime şu haber
gelmeden önce bu suale şöyle cevap venmeık niyeitindjeydim, vakıa da odlır :, Sampsıon*un Dış
işleri Bakanının adını ben de bilmiyorum, ögrenm^k niyetini de ikatiyen taşımıyorum. ÇünIkü, kendisiyle herhangi bir yerde buluşacak,
gürüşeoek veya kendisini Kıbrıs'ın Dışişleri Ba
kanı olarak kabul edecek değilim. (O. H. P . vö
M. S. P. sıralarından alkışlar).
Değerli arkadaşlarım, bu ifadeyi kullanmak;
im/kânına dahi sahip olamadım. Çünkü, ben bu
güzel sözleri, biraz da hoşa (gidecek sözleri söylemıeden, ıSaımıpsıon, İstifa etti.
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Değerli arkadaşlarım,, ıSamrpson istifa etti i 'belirlülmiiş ve Kıbrıs'ta Anayasa düzenine, meş
ve onun yerine Rum Temsilciler ıMeclisi Başka
ru 'düzene dönmek ıgeıreği belirtâlmdş, idi. Halen
dönem bıaşkanı sıf atiyle Fransa'nın Türkiye Bü
nı olan ve Kıbrıs Anayasasına (göre Mafcarios'
yükelçisi beni ziyarete geldiği zaman, özeHidle
•un yerini alması lâzım gelen Klerides'in şinıdıi
Dokuzların bu ifadesi üzerinde durdu ve bizim
yönetimi -ele /aldığı söylenmektedir. Kleırides,
Kılbrıs'taıki, bundan bir ,kaç saat önoe diyelim,
ıbu makaımıa gelir gelmıez derhal 'Bayın Denktaş'ı
şimdiki durum hakkında çok daha fazla bilgiye
telefonla aramış ve Kıbr:s Rum Yönetiminin 3isahip 'değilim; kesin .angajmanlara Büyük Mec
deri olanak geçerli bir muhatap sıf atiyle «Ateşlîsin önünde ve dünya kamuoyu önümde de gir
ıkes» üzerinde görüşmie talep etmiştir.
mek istemediğimi kabul edersiniz; amıa SampBu münasebetle, dünya kamuoyunda, Büyük
son rejiminin gayrimeşruluğunu ilân ettiğimiz
'Meclisimiz vaısiitaisüyle bir noktıayı 'belirtmek is
için, Fransız Büyükelçisi, «Dokuzların» bizimle.
terim. Değerli arkaldaşlamm, Türkiye Hüküme
aynı istikametteki bu 'görüşüne dikkatimi çekti'.
ti, Saanpsıon yönetimlinin gayrimeşını olduğunu
\Ben
kendisine teşekkür ettim, uzun uzadıya da
ilân etmişti ve fb.u gayrimeşru idare
altında
I teşekkür öderini.
Türklerin haklarının, menfaatlerinin ağır teh
likeye maruz 'bulunduğunu (Söylemişti ve garan
Yiaimız, «nen bu beyanınızı tefsir etmek ve
tör devlet olanak 'giriştiğimiz ameliyenin hedef I Türk Hükümetinin görüşünü belirtmek isterim»
lerimden bir tanesi de gaymirneşru bir idarenin
dedim,. 'Makarios meşrudur; ama Rum oemaaltiKıbrıs'ın başına gelmesinde'n ötürü maruz kalnin lideri olarak meşrudur. Kıbrıs Devleti bakir
ıdığıımız tehlike idi; fakat Türkiye Hükümetindin
ımından meşruiyeti, eksik, yarım, sakat bil" nneş(bu 'sözlerinden hiçbir zaman 'Birleşmiş Milletler
ruiiyettir.
Güvenlik Konseyi .resiolitionunda (kariatnnıda)
Şimdi, bundan sonraki müzakereler için he
ıbir intiba olarak mevcut olan veya çeşitli der
men bir sonuç çıkarmak istiyorum Büyük Mielçneklerin iddia ettikleri şekilde, iMafcarios reji
lisin huzurunda; Saımıpson ile veya münresilleri
minin Kıbrıs'ın meşru yönetimi olarak kabul
ile görüşmek lasila söz konusu değildi; zaten toup
edildiği manaisı çıkartılamaz; Türkiye bunu ikagün için anlaşılan, fiilen 'de bu söz konusu ol
buil etmez. (C. H. P. ve M. !S. P. sırsiarındian al
mayacaktır; fakat Kıbrıs'ta Anayasal düzen
kışlar.)
(bugünkü Anayasaya göre veya üzerinde mutatıbılk kalınacak Ibaışka bir Anayasaya göre nıe
Niye kaibul «tmleyeeeğini söyleyeyim; Kıbrıs
Anayasasına ve Kıbrıs'ı tesis eden anlaşımıalaıra I lolursa iolsun) kuruluncaya ve işleyineeye kadar
Kıbrıs Devletinin mümessili diye bir adamı ka^
göre, Kılbrıs'ta iki eemaat vardır ve Kıbrıs Dev
I
bule niyetli değiliz. Bu müzakerelerde, ancak
letinin yönetimi hakkında .hükümler mevcut
her iki cemaatıin meşru mümessillerini dinlemek
tur. Bu hükümlere 'göre, her iki toplumun hak
konusunda ciddî kararlıyız. (Bravo sesleri).
ları vaırdıır. Cumhurbaşkanı, Rum eemaatinden
olduğuna göre, anlaşma hükümlerine göre Cumi- I
Halen Kılbrıs'ta aneak cemaatler meşruiyeti
hurfbaşkanı vekilinin Türk cemaatinden olması
ni aramak imkânı vardır. Türk cemaatinin bu
üâzıım ıgelir.
,
F .
günkü lideri, seçilmiş olan insandır. Türk Yö
netiminin
organları vaı'iır; Türk cemaatinin
ıMJalkiariios eğer bir meşruiyet ifade ediyorsa
ıgörüşünü
onlar
tespit^ eder. Rum cemaatinin de
(ki, 'ettiği kanısın dayım) ancak Ruın cemaati
yiîne kendi mıeşruiyet hudutları içinde yönetici
nin lideıri meşruiyetini taşıma:ktadır. Kıbrıs
organları kimler olacaksa, bunlar bu sıfatla din
Devletinin meşruiyetinin tamıammı Makarios'
leneceklerdir.
un taşıdığı hakkındaki fikir, Türkiye Cumhuri
yeti Hüküınetinkı ikalbul -ettiği bir fikir değil
dir. (O. H. P. ve M. S. P. sırailarından alkış
lar.)
Değerli arkaıda'şlaınım,
Ortak Pazar üyesi
«Dokuzların» aldıklara bir kararda büyük bir
sarahatle bundan bir kaç saat önoe diyelim, Kıb
rıs'ta korulu, yönetimin. Anayasa dışı olduğu I

Bunu belirtmekte özel bir fayda gördüm,
'Tabiî takdir buyurursunuz; herkes Türkiye Hü
kümetinin bu görüşünü bilmelidir.
Değerli arkadaşlarım, yine Hükümet adına
bar beyanda bulunmaya kendimi mecbur hisse
diyorum. O da, Kıbrıs konusunda Hüldimetindizin resmî görüşü, Hükümet Programında yer
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alto biçimdir. Bu resmî görüş değişmiş değildir. I kin kontrol imkânım verime sabası g*en%l©miişElbetteki böyle bir görüşü Mıeeliste bulunan bü I tiir.
. Zannediyorum, bir ankadaşım (Feyzioğlu
tün siyasî pasrtilere kalbul ettirmek söz konusu
değildir. Fakat, belki bu hususta şöyle bir mu olacak, herkesin ismini yazmadım, çünkü her
tabakata varabiliriz : İktidar grupları dışmda kesin müşterek davası olduğu için herkese, san
kaıkın .partiler dalhi, «ıEn az bunu kabul ederiz. ki kendi sorusuna cevap veriyormuş gibi konuş
mayı yersiz buldum; çünkü herkes kendi siyasî
Çünkü bu sizin Hükümet olıaırak •bağlandığınız
bir çözüm yoludur. Bumdan daha geriye gitti görüşünün değil, millî bir davanın kendi kafiasında uyandırmaş olduğu sualleri sordu. (Alkışğiniz zaman kendi programınıza ihanet etmiş
Har) Onun için «Bu şuna cevap, ıbu buna cevap»
•sayılırsınız.» (€. G. P. ve D. P. sıralarından
demenin âlemi yok; onun için, hatırlamıyorum
«Ama simidi şartlar değişti1» sesıleri)
da, unuttum) bazı bölgelerle ilgili beyanlarda
Beyefendi, zatıâlniiz Hükümet misiniz? Ben
bulundular. Dikkatle not ettim. Bu konularda
size kendi fikrimi anlatıyorum, Zatıâli'niz iste
söyleyeceğim şey şundan ibarettir :
diğinizi söylemıeikte serbestsiniz. Ama en az ben
Söz konusu KarpasUa Rum kontrolü hemen
den şunu isteme hakkına sahipsiniz diyorum :
hemen mevcut değildir. Serdarlı bölgesinde de
«ISan bunu ısöylemiilş idin. En az bu sözünü
tutmaliisın. Ben senden daha fazlasını isteyebi durum eskisinden daha iyi olma imkânına ka
vuşmuştur.
lirim. Ben daha fazlasını yapabilirim dersiniz;
ama >en az beriden bunu 'isteyebilirsiniz» diyo
Değerli arkadaşlarım, şimdi müsaade ederrum. Daiha ne diyeyim?
sıenliz bıazı daiha umumî hususları da dile geti
rerek sözlerimi ibitirmek istiyoırum..
Arkadaşlarım, mıüsaialde 'ederseniz birkaç (taIbir ıcaâzse) teknik (mesele hakkında bilgi arz
Bu harekâtın siyasî amacı meydi?.. Bunu de
©deyim.
min de değindiğim bir cümle ile ifade etmek is
Hakîkaten harekâtın ilk gününden itibaren,
tiyorum. Bu harekâtın siyasî amacı (tabiriimi
biraz .da heyecan veya belki 'de Türk milletinin
mazur görün, datha iyisini bulamadığım için
uzun yıllardan beri tahassürle beklemiş olduğu
kullanacağım en ufak ölçüde aklımızdan geçbir harekete girişmiş olmamızdan dolayı doğan
me'z) uzun yıllardan beri Kıbrıs konusunda
coşkunluk sebebiyle, abasında hakikate uymayan
Türkün makûs talihini yenmeydi. Bunu ben
közler (çıktı, Hatta ben (aşağı yukarı bu hare yapmadım. Bunu Hükümet de yapmadı. Bunu
kât zamanında, gayet tabiî vazife icabı, pek
elbirliği ile yaptık. Kimse; bu, bu Hükümetin
fazla uyumaya imkân bulamadık) gazetelerin
zamanında oldu diye kıskanmasın; bu Hükü
bazıları ellime geldiği zaman, bizatihi operasyon
met, benim zamanımda oldu diye de sevinme
hakkında aldığımız haberlerden çok daha müt sin... (Alkışlar)
hiş neticeleri görüp hayretler içinde kaldım. IiFAÎK KIRBAŞLI '(Burdur Miiletvelkli) —
masol, Baf, Lefkoşa, Larnaka... yani aşağı yu
Kimi
kümden kıskanacağız?..
karı tadanın tamamının, harekâtın başlamasın
BAŞKAN
— Devam edin iSaym Güneş,
dan üç dört saat sonra tamamen Türklerin »eilâne geçtiği gibi hıalberler olkudum. Tabiî takdir
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (D-ebuyurursunuz 'ki bu, işijj^iraz, demin söylediğim
vtamla) — Efendim, ben kimseyi itham eden bir
setbeplerle abartmadır. Çünkü,, bu kadar kusa
eleştiri yapıyor değilim. Ben, «Bu aaferi biz
bir <zamanda iadanın tümünün işgal edildiği gi- kendimiz kazandık diye Hükümete mal etaıeıyeibi 'biır mesele elbetteki söz konusu olamazdı.
lim, böyle lüzumsuz bir iftihara kapılmayalım»
Yalnız, bu münasebetle bir noktayı huzuru- kimse de, «Benim zamanımda olmadı» veya
«Ben bu sırada Dışişleri Bakanı olmadım» diye
nuzîda açıklamak istiyorum,
üzülmesin diye s'öyledim. Bunun herhangi bir
Heırakâttan evvel, bilindiği gibi, Lefkoşe'
nin belli bir kesimi Türklerin elindeydi. Bu ke * kişiyle alâkası yoik. Bizim zamanımıza nasdpm%.
sim bugün çok daha fazla olmuştur, büyütül Başkası olsaydı 'bizim yerimizde, belki aynı şe
yi yapardı; bilmiyorum. Kimseyi sue/laımak akmüştür. Lefkoşe'nin alındığı haberi bundan ga
lattır. Lefkoşe'de kontrol ediileın bölgv.., daha et- laımdan geçmez.
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Arkadaşlarını, bunun milletlerairaısı politika
d a yeri şudur. Bu bir baskın oldu. Ama takdir
huyuraraunuz ki, iskenderun'dan,
Mersin'den
saatlerce, hatta 'günlerce evvel denize 'açılmış
gemilerin Kıbrıs'a çıkmasını -askerî bakımdan
lıiç farkıma vaınlmadan yapılan bir baskın kahul etmek mümkün mü? Herkesin gözü önün
deydi. Basikın şuradadır : «Türkler hiçbir za
man Iburaya çıkmak cesaretini gösteremez] er,
çıkamazlar. Onun için, bu sadece bir siyasî gös
teriden ibarettir...» Türkler söyledikleri sözün
(blöf olmadığını, ciddî olduğunu ve söyledikleıriini yapabileceikleırini kesinlikle göstermişlerdir.
'Bunu dünya anlamıştır. (Alkışlar)

da bir hayli yoğunlaşmış .olan (magrıptau maşT-ıka kadar uzanan, tabiri caizse) milletlerarası
telefon konuşmalarının başından ayrılamamak
ta ve şimdi yine bu müzakerelerle ilgili olarak
böyle 'bir telefon konuşması yapmaktadır. Bu
itibarla, bu kısa konuşmayı (galiba biraz da
uzattım) yapmak bana nasıp oldu. Ben yine tek
rar, Büyük Meclise, temsil .ettiği millete, o .mil
letin ortaya çıkardığı Orduya şükranlarımı arz
•ederim; Hükümet adına arz ederim şehitlerimi
ze rahmet di,erim ve Türkiye'yi millî davalarda
her zaman böyle birlik ve beraberlik halinde
göreceğimden emin olarak Büjn'uk Meclise say
gılar sunarım. (Alkışlar)

Ben şimdi büyük Meclisin tamamı adına.,
Hükümettiniz olanak müsaade edeırseniz birşey
daha söylemek istiyorum. Kıbrıs'ta bu böyle ol
du. Türkiye'nin hayatî menfaatlerinin gerektir
diği bir başka zaman da Hükümetiniz, «Ben,
şunu, şu hakikimi vermez isen bu hakkımı alı
rım» dediği zaman, şimdi bütün dünya emin ol
malıdır ve bilmeılidir ki, Büyük Millet Meclisi
nin itimadına «sahip olarak ve onun mesulü olaralk bu Hükümet, o hakkı behemıahal alacaktır
ve yedirmeyecektir. (O. H. P. sıralarından al
kışlar) .

BAŞKAN — Sayın Güneş, bir dakikanızı
rica 3deceğim. Bazı üye arkadaşla nmızin soru
l a n var, onlara cevap arz etmenizi rica edece
ğim.
. .Soruları okutııyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Sayın BaşSbatkan tara
fından .cevaplandırılmasın ı aırz ve teklif ederim.
Bolu Milletvekili
Müfit Bayraktar

Bu, sözlerimle hangi haklarımıza atıfta bu
lunduğumu, zannediyorum Büyük Meclis tak
dir buyuracaktır. Türkiye, hakkından bir mi
lim. fazlasını istememek; aıma bir milim hakkını
dahi kimseye veınmemek niyetindedir. Kıbrıs çıSkarmasının en ibüyük siyasî amacı buydu ve
zannediyorum bu siyasî amjaç gerçekleşmiştir.
Elbette ki, bu ortaya koymuş olduğumuz ira
de ve karartı tutumıla., elbette ki, Kıbrıs konu
sunda .ayrıntılarım ileride konuşacağımız sulh
veya siyasî müzakereleri de yürüteceğiz ve de
min de söylediğim gibi, irademizin, kararlılığı
mızın delili olarak Türk ordusu süngüsüyle Gir
me Kalesinden bütün Kıbrıs ufuklarına doğru.
bakmaya ve Kıbrıs'ın her köşesindeki Türk hak
kının hekeiliğini silahıyla yapmaya
icabında
hazır duıraeaktır.
Arkadaşlarım, bu konuşma Dışişleri Bakanı
mın değil, bizzat Başbakanın yapması .gereken.
bir konuşma id'i. En nihayet, ben Hükümet adı
na konuşmakla beralber, Hükümetin belli bir
faaliyetinin sio.rumjluluğunu taşımaktayım. Bu
nunla beraber, iSaym B asi» akanımız bu sıralar

Kıbrıs'a çıkan Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin
başarısını milletçe elele. gönül gönülc vererek
kutladık. Mutluyuz. Buna rağmen hırslarımızı
tatmin edemedik.
1. — Huzur bulıahilmemiz için Yunanlının
veya Rum muhafızlarının zayiat miktarı, tah
mini de olsa ne miktatrdadır ?.
2. — Batırılan Yunan gemisi adedi nedir?.
3. — İmha edilen Yunan tank, zırhlı birlikle
rinin tahmini de olsa miktarı nedir 1
4. — Düşürülen veya imha edilen Yunam
uçak adedi nedir ?.
•5, •— Magosa'da stadyuma onbin Türkün
doldurulup esir alındığı ifade ediliyor Bu doğ
ru mudur?.
BAŞKAN — Cevap verebilirsiniz 'Sayın Gü
neş.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vanda,) — Efendim...
ıSAFFET URAL (C. Senatosu Bursa Üyesi)
— Sayın Başkan, konuşmalar, görüşmeler bu
sualin cevabıdır.' Liderler konuşmuştur, iki üye
konuşmuştur, bu sualler cevaplanmıştır. Başka
türlü cevabı olamaz,
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BA:ŞKAN — Efendim, Hükümet her zaman
konuşabilir. Konuşmalar bitltikten sonra sual
ler soruluyor 'Sayın Urail.
Buyurun Sayın Güneş.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Devamlıa) — Maıgosada onbin Türkün hapis eıdildiği hakkındaki hah er asılsızdır. Bir buna ce
vap verelbileceğlım, bir de esirler konusunda.:,
600 tane rum esirinin T ürik bölgesinde mnhafazasına imkân olmadığı için; muhafaizası, iaşe
ve ibatesi için Türkiye'ye getirilmekte bulundu
ğunu sıöyleyeceğüim, Artık hu konuda tahminleri
siz yapabilirisiniz. Daha fazla bir bilgi vermeye
yetkili değilim.
^BAŞKAN — Sayın Güneş, bir sora daha vaır,
okutuyorum.

O : 3

| yanlış anlaşıldı. Ben şunun için sordum. Elbetteki karşı tarafın zayiatı sayılacak değildi. BiI zinı, .zayiatlarımız rakamlarla ifade edildiğine
ıgöıic, ıbeın halikta psikolojik [bakımdan, menfi te
sir uyanır diye bunun izalesi gereğini .ortaya
I koydum. Yoksa,, karşı taınafın zayiatının sayıla
mayacağını ben de müdrikim,
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Anladım efendim. Şimdi şunu arz
edeydim. Kolayca .tahmin etmek .mümkündür ki,
sıöküldüklei'iınıe 'göre ve geriye itiidükleTİne >gör©
bir hayli zayiat vermek durumunda kalmış.liar1dır.
Bize gelince; en çok bildiğim, kesimlikle
bildiğim şudur şudur; Bizim ilk günü ya.pI mış olduğumuz çıkarma harekâtında bir eri
miz, nakliye uçağına isabet eden bir mermiylo
Büyük İMillet ÎMocl&i Sayın Başkanlığına
ayağından yaralandığı için atlayış yapamadı vo
Aşağıdaki sondanınım Sayın Başbakan tara
içindeki- uçakla beraber .geriye 'dündü, üssüne
fından cıevıaplaındıırılımasını arz ve teklif elde
döndü. Onun dışında, çıkarmış olduğumuz bir
nim.
liklerde,
çıkarma esnasında bir tek yaralanma.
'Giresun Milletvekilii
I
vakası
dahi
olmamıştır. E.. Savaş bu. Bu ne beEtiıern Kılıç oğlu
I nim, ne Hükümetin başarısı, ne ordu komutan1. — Kıbrıs Rum mukavemet teşkilâtının I larının başarısı. Bu, iyi bir talih, Allafhın inayeti
.tahminli zayiatı nedir?.
bu. (C.IT.P. ve M.S.P. sırailarmdan alkışlar)
2. — Sampson'un, ateşkes kararına uyması,
Bir şeyi iyi anlayamadım; Sayın Demire! bu
Kııbrıs'daki darbe liderinin bir yönüyle tıanınI söylediklerimi ne bakımdan gülünç buluyorlar1
ım.ası anlamına ,geleibilir m i l
da gülüyorlar? Orasını anlayamadım.
3. —• Sayın Başbakanın dünkü basın toplan
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop Millctvctısındaki bey anları,-gen ol bav asiyle ateşkes ta.vekili) — Anlayamaz ki, Demirci. (Gürültüler
lielbinin Hükümetimizce hemen benimsendiği in
ve karşılıklı müdahaleler)
tibalını yaratmaktadır. Böyle bir kanayı düzeltBAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale
an(e ihtiyacını duyuyorlar m i l
etmeyiniz lütfen.
BAŞKAN •—• Buyurun .Sayın Güneş.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Benim ifademde, hadiseyi izah tar
vanda) — Efendim, karşı taırafın zayiatı hak
zımda, benim ifade tarzımda gülünçlük olabilir;
kında 'kesin bilgim, yok, daha doğrusu bilgim
anlattığım şey, Türk askerlerinin ilk gün kaza
yok. Ve ayrıca, halen Genelkurmayın elinde .de
sız belasız indiğidir; bu da komik bir hadise defaızlia bilgi olduğunu •sanmıyorum.. Sehebi şu I ğildir, sevinilecek bir hadisedir: ancak sevini! edur : Karşı tarafın zayiatı zaten ancak tahmin I rek gülünecek bir hadisedir. (C.H.P. sıralarından
suretiyle bulunıalbilir. İkincisi; 'Türk Silâhlı Kuv
«Bravo» sesleri ve alkışlar.)vetlerinin sıanıiyeleiri büyük değer
taşıyordu
Zannediyorum Sayın Kılı>çoğiu'nun endişele«adadaki operasyonda, Binaenaleyh, «acaba, kar I rini eılimden geldiği kadar tatmin edebildim, Büşı tarafın kaç tane adamı öldü; kaçı yaralandı» I yük kaybımız, ham dolsun olmamıştır. Karşı tafalan diye sayması, buna personel tahsis etme I rafın kayıplarının bizimkinin çok üzerinde oldun
si, zaimıan tahsis etmesi imkânsızdı. Onun için I ğunu tahmin etmek yanlış birşey değildir, Sayın
Genelkurmayın bu konuyla fazla meşgul oldu I- Demirci buna gülse bile..
ğunu sanmıyorum.
BAŞKAN — Sayın Güneş, bir soru daha vaıi
ETHEM KILIÇOĞLU (.Giresun Milletveki
efendim, (A.P. sıralarından müdahaleler ve güli) — Sorum bu değildi Sayın Başkan, sorum, I rültüler.)
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İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — I leri geldiğini burada açıklamak veya «falan ül
keden yardım teklifi gelmemiştir» demek, isabet
Sayın Başkan, Sayın Başkan..
li bir şey değildir. Bir ülke, elindeki imkanlar
BAŞKAN — Sorular bitsin •efendim, sorular
sebebiyle yardım teklifinde bulunmuş olabilir.
bitsin, ondan sonra .. (A.P. sıralarından gürül
Bir başka ülke, elinde bu imkanlar bulunmadığı
tüler)
için yardım teklifinde bulunmamış olabilir. Ve
Bir dakika
efendini, bir dakika;
bir
ya biz, bir ülkeye yardım temin için başvurduğu
dakikanızı rica edeyim.. Sayın Sezgin, zabtı
muz halde, onun elinde bu imkânlar olmadığı için
getirtiyorum, okuyacağını; eğer bir sataşma var
bizim
yardım teklifimizi reddetmiş olabilir.,
sa söz vereceğim.
Bu itibarla, müsaade ederseniz, Dışişleri Ba
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) —
kanı olarak, bu davada bizim hangi ülkelerden
Sayın Başkan, zalbta ihtiyaç göstcımeyeeck kadar
ne yardım istediğimizi, veya hangi ülkelerin ne
sarih, açık ve kesin olarak Sayın Dışişleri Baka
gibi bir yardım vadettiğini karşınızda teker te
nı, Bakanlığın ciddiyetiyle kıyaslanmayacak ha
ker
açıklamayayım. Çünkü, bunu açıkladığım tak
fiflikte konuşma yaptı. Sayın Genel Başkanımız
dirde, elimdeki devletlerin listesini getirip hepsi
bu anlamda söz istemektedir.
ni okumam lazım. Ç linki teşekkür borçlu oklu
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın son
ğumuz bir hayli devlet vardır.
sözlerini işitmedim, zabtı getiriyorum.
NECDET EVLİYAGİL (Ankara Milletve
kili) —- Sayın Bakan, bunlar açıklandı. Ancak
«Bir Bakanın dilenmeye gittiği ülkeden yardım
geldi mi » diye soruyoruz Sayın Erbakandan.
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
BAŞKAN — Efendim, gürültü ile meseleyi
vamla) — Ben bir şey açıklamadım efendim.
halletmek mümkün değil.
BAŞKAN — Tamam efendim, soru açıklan
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
mıştır. Buyurun. (C.H.P. sıralarından sürekli
vamla) — Tekrar edeyim efendim tekrar edeyim.
alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan sözlerini
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirci; niçin
tavzih ediyor.
söz istiyorsunuz?
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
vamla) — Tavzih etmiyorum, aynen tekrar edi
kili) — Evvelâ tutumunuz hakkında görüşece
yorum: «Bu söylediklerim sevinilecek bir şeydir,
ğim. Sonra da, Sayın Dışişleri Bakanının beni
Sayın Demire! bunlara gülse bile» dedim. Böyle
hedef alarak söylediği sözlere cevap arz edeceğim.
demedim mi? (A.P. sıralarından, «Sen bizi tem
BAŞKAN — Tutumumdan şikâyetiniz nedir
sil edemezsin» sesi).
Sayın Demirel?
Ben seni temsil etmeyeceğim, Türk Milletini
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
temsil edeceğim. (A.P. sıralarından gürültüler.
kili) —• Yanlış uygulama yaptığınız için.
C.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri).
BAŞKAN — Yani, usul hakkında söz isti
BAŞKAN — Rica ediyorum (arkadaşlarım,
yorsunuz efendim.
rica ediyorum. Zabtı getirteceğim, gereğini ya
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
pacağım.
kili) — Hayır efendim, ben tutumunuz hakkında
Diğer bir soruyu okutuyorum.
söz istiyorum.
Sayın Başkanlığa
I
BAŞKAN — Usul hakkında oluyor işte. Sa
Suudî Arahistaııdan bir yardım teklifi gel
yın Dışişleri Bakanının hangi sözlerine cevap ve
di mi?
receksiniz
Saygınımla.
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
Ankara Milletvekili
kili) — Benim neye güldüğümü, kendisine göre
Necdet Evliyagil
tefsir ederek yakıştırma yaptı. Kendisine göre
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
bir j)olemik yolu açmak istemiştir. Binaenaleyh
vamla) — Değerli arkadaşlarım, takdir buyurur
beni yanlış bir hareket içinde göstermiştir. Bu
sunuz ki, hangi ülkelerden ne gibi vardı tu teklif- | na cevap vereceğim.
DIŞİŞLEEİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Efendim, ben tekrar edeyim. (A.P.
sıralarından gürültüler ve D.P. ile M.S.P. sıra
ları arasında karşılıklı tartışmalar.)
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BAŞKAN — Buyurun efendim, söz veriyo
rum; ancak konu içinde kalmanızı rica ediyorum.
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta Milletve
killi) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin sayın üyeleri;
Üç gün süren (Perşembe, Cumartesi, Salı)
Türkiye Büyük Millet Meclisinim çalışmaları, bu
celsenin sonunda Sayım Dışişleri Bakanının sü
rüklediği istikamette bitmemeliydi, Sayın Dışiş
leri Bakanı talihsiz bir işim içine girmiştir. Ev
velâ, Sayın Dışişleri Bakanımın bu talihsizlik
haline düşmesini de Sayım Başkan sağlamıştır,
o hususa temas etmek istiyorum.
Nadir görüştüğümüz konu ve hangi usul için
de konuşuyoruz? G-emel görüşme yapmıyoruz,
Hükümet izahat veriyor, ondam sonra gruplara
söz veriliyor.
BAŞKAN — İçtüzüğün 73 ncü maddesine
göre idare ediyoruz efendim.
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla)
—
Gruplar konuştuktan sonra Hükümetim tekrar
konuşması diye bir keyfiyet mevcut değiildir.
Gruplar konuştuktan sonra Hükümeti tekrar ko
nuşturmak suretiyle Sayım Başkan usulsüzlük
yapmıştır, bunu tescil etmek istiyorum.
Esasen, usulün dışına çıkıldığı ahvalde de çok
sıkıntılı haller meydana gelir. Sayım Başkamın
usulün dışına çıkmasında bir kastını aramıyo
rum, bir tesbit yapıyorum: Usulün dışıma çıkıl
mıştır ve burada Sayın Dışişleri Bakanımın ko
nuşma hakkı yoktur.
Sayın Dışişleri Bakanı buraya gelmiş, bir sa
ati aşan bir süre, bana sorarsanız, birbirine fev
kalade çelişki hallimde bulunan birtakım mütalaa
lar serd etmiştir. (A. P. sıralarımdan «Bravo» ses
leri) Ve açıklıkla ifade edeyim, Kıbrıs konusunu
bir iç politika kamusu haline getirmemek için semeleındir çalışırız. Kıbrıs konuşuma bir iç politi
ka halime' getirirseniz işim içinden çıkmak müm
kün değildir. O zaman milleti tümüyle arkanız
da toplamanız mümkün değildir.
1963 - 1964 senesinin tartışmalarımı 1965 se
çim meydanlarında yapmadık. 1965 sonrası faaliyetilerimi zaman zaman seçim meydanlarına gö
türme istidadı hâsıl oldu; bunlar fevkalâde kısa
kesildi. Bu müzakereler, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin bu toplantısı, nezahet içimde bitmesi
lâzımdı. Onun içindir ki, ben bir polemik yaraıt-
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mamak içim fevkalâde itina üe konuşuyorum. Bu
rnum içim..
BAŞKAN — Sayın Demire!, sataşma konu
suna inhisar ettiriniz lütfen.
SÜLEYMAN DEMİREL
(Devamla) —
Tam oraya geldim, tam onun içimdeyim, yani
omum içindeyim.
Bir iç politika meselesi, bir iç polemik mese
lesi haline getirerek Kıbrıs meselesini çözmemiz
mümkün değildir.
Esasen bir iç politika, iç polemik meselesi
hallime getirirseniz, bu takdirde milleti tümüyle
arkamızda toplamak mümkün olmaz. Milleti mil
lî meseleler etrafımda toplamaya karşı çıkmış
olursunuz.
Bir Dışişleri Bakanı, hele bir iç meseleye, bir
iç polemiğe sebep olmamalıydı. Dışişleri bakam
larınım özel bir yeri vardır. Bir Dışişleri Bakanı
nasıl olmalıdır, bunu anlatacak değilim; ama
her halde Sayım Turan Güneş gibi olmamalıdır.
(A.P. sıralarımdan «Bravo» sesleri, «sürekli al
kışlar, C.H.P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Demirel, yeni sataşma
lara meydan vermeyelim ve sataşma komusuyie
ilgili olarak konuşunuz, rica ediyorum.
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bir
şey demedim, tahkir etmedim. Hiçbir şey deme
dim. Her halde Turan Güneş gibi olmamalıdır,
çünkü,...
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya Milletve
kili) — Bir parti lideri de senin gibi olmamalı
dır.
İSÜLEYMAN DEMİREL
(Devamla) —
Çünkü, benim orada neye güldüğümü bilmeden
bana laf atmış. Sırf yarın, yarımdan sonra top
lantıya gidecek olan bu Dışişleri Bakanı, bizim.
gayet nezaketle ortaya koyduğumuz meselede,
ıhiç kendileriyle alâkası ollmayan bir meselede
ve gayet itina ile söylediğimiz sözlere en ufak
bir temasta bulunmaksızın, benim orada neye
güldüğümü, neye gülmediğimi buradan eleştir
meye kalkışmış.
Şimdi neye güldüğümü söyleyeyim. Sayın
Turan Güneş'in bu kürsüde düşmüş bulunduğu
duruma güldüm. Gülünç duruma düşmüştür,
onun için güldüm.
(Saygılar sunuyorum. (A.P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Demirel'in, Baş
kanın tutunıuyle ilgili konuşmalarına cevap ve
riyorum.
İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesini okumak
suretiyle cevabımı vermiş olacağım. «Tüzükte
başkaca bir hüküm yoksa, her konuda, her siya
sî parti grupunun grupları adıma ve iki üyenin
kendileri iadına birer defa konuşma hakları vardır.
Bu konuşmalar yapıldıktan sonra görüşmelerini'
devam etmesine dair önerge verilmemişse, Başkan
görüşmelerin tamamlandığını bildirir.» (A.P. sı
ralarından «Hiç alâkası yok» sesleri ve gürül
tüler. )

muştur. İktidarıyle, muhalefetiyle Türkiye Bü-.
yük Millet Meclisi de bu kararı tasvip etmiş ve
Cumhuriyet Hükümetine, istemiş olduğu yetkiyi
de, Büyük Meclis hiç tereddüt etmeden ittifakla
vermiştir.
Muhterem arkadaşlarım, yapılmış olan hare
kât, Tür.'î Silâhlı Kuvvetlerinin, binlerce yıllık
tarihinden gelen yüksek vasıflarını korumaya de
vam ettiğini göstermiş, şanlı Türk askerinin bin
lerce y M a n beri gösterdiği büyük başarıların
yeni bir örneğini teşkil etmiştir.
Sözün burasında, binlerce yıllık tarihinden
taşıdığı büyük şan ve şereften kuvvet alan ve
ona lâyık olduğunu göstermiş bulunan Türk Si-*
lâhlı Kuvvetlerimizi şükranla, takdirle ve min
netle anmayı şerefli bir vazife sayıyorum.

Bir dakika efendim, burada hükümetten bah'isadilmiyor Sayın Demire!. (A.P. sıralarından
gürültüler)
(Sayın Demirel, burada, gruplarla, şahıslar
adına yapılan konuşmalardan bahsediliyor; tatbiikaltımız da böyledir. (A. P. sıralarından «Alâka
sı yoık» sesleri, gülüşmjeler)

Bu harekât dolaymıyle, Türk Milletinin yüce
hakları uğrunda, Türk Vatanının güvenliği uğ
runda hayatlarını feda etmiş olan şehitlerimize
Cenabı Haktan rahmet diler, onların aziz hatıra
larını hürmetle anarak, onlara da minnet ve şük
ranlarımızı arz etmeye vazife sayarım.
Muhterem arkadaşlarım, girişilmiş olan ha
rekât, istenilen neticeye varmış mı, varmamış
mı? Bunun üzerinde konuşmayı bugün için erkeni
ve gereksiz sayıyorum. Bir kere, elimizde henüz
durumu aydınlatacak yeterli bilgi yoktur.

Böyledir, tatbikatımız böyledir efendim. (A.
P. sıralarından «Bahsettiğiniz bu konuyle ilgili
değil» sesleri, gürültüler)
'Tatbikatımız da bu yoldadır, İçtüzüğün 73
ncü maddesi de gayet sarihtir efendim.
Şimdi, son söz milletvekiline ait olduğu için,
Sayım Türkeş'e söz veriyorum.
Buyurun Sayın Türkeş. Süreniz 20 dakikadır
efendim.
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Adana Milletvekili)
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sayın üyeleri:

Cumhuriyet Hükümeti tarafından da Büyük
Meclise gerekli bilgiler henüz verilmiş değildir.
iBeriden önce konuşan değerli arkadaşlarımın
işaret buyurdukları gibi, yapılmış olan harekât
hakkında, tarafımızdan uğranılmış olan zayiat
hakkında, karşı tarafın uğramış olduğu zayiat
bakkında Hükümetimizin, gerekirse gizli celse
yaparak Büyük Meclisi aydınlatmaktan çekinmemesi bir zarurettir. Buna kesin ihtiyaç var
dır.
Yabancıların 'bildiği, yabancı basında yer
alan, yabancı ajanslarda çeşitli şekillerde ifade
edilen hususlar mutlaka, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine, Onun Hükümeti tarafından hiç
çekinme (gösterilmeden, gerekiyorsa gizli bir
celse yapılarak açıklanmalı, ifade edilmelidir;
hatlta Türk Kamuoyuna da ifade edilmelidir.
Demokrasi açıklık rejimidir ve Hükümet de,
yapılan harekâtı aynı zamanda demokrasinin
bir zaferi olarak 'benimsemiş ve ilân etmiştir.
Demokrasiye bağlı olan Cumhuriyet Hükümeti
nin, demokrasinin bir kuralı olan kamuoyunu

Cumhuriyetimizin tarihinde, geçen 5 gün ön
ce alınmış olan karar, cidden bir dönüm noktası
teşkil etmiştir.
On yıldan fazla bir zamandan beri Türk mil
letinin iştiyakla beklediği bir karar, Cumhuriyet
Hükümeti tarafından alınmıştır. Bu karar Kıb
rıs'ta Londra ve Zürih Anitlaışmıaiarıyle kurul
muş olan nizamın altüst edilmesi ve orada yaşa
yan Türklerin haklarının tehdit altına girmesi;
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin haklarına,
güvenliğine karşı bir tehdit meydana gelmesi üze
rine, andlaşmaların Türkiye Hükümetine verdiği
hak, Türk Silâhlı Kuvvetlerini kullanmaya karar
vermek suretiyle kullanılmıştır.
Bu bütün milletimizi memnun eder: Yıllar
dan beri milletimizin içinde bir birikim meydana
getirmiş olan duygulan coşturan bir karar ol
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bu
.aydınlatmak ve Büyük Meclisi de aydınlatmak I çekte Yunanlılıkla da ilgileri şüphelidir)
adanın Yuııanistaııla birlik olması için (bir hak
görevini bir an önce yerine getirmesi, millî
teşkil edemez. İleri sürülen şelf determinasyon
menfaatlerimiz ibakımından çok hayırlı hir hu
meselesi de hiç bir zaman ciddiyetle ele alınacak
sus teşkil eder.
Bunları belirttikten sonra, önümüzdeki çe- j ibir mesele kalbul edilemez. Aynı mesele Lozan*
da Batı Trakya için bizim tarafımızdan da
şitli ihtimaller üzerinde de Büyük Meclisin dik
hahis konusu edilmişti; ama o zaman, bir topra
katlerini 'çekmeyi ibir vazife sayıyorum.
ğın kime ait olacağı meselesi hahis konusu olun
Muhterem arkadaşlarım, tarihimizde hirçok
ca, «Evvelâ şelf determinasyon değil; evvelâ o
Ibüyük zaferler kazanmışızdır; fakat zaferden
toprak hangi ülkenin güvenliğiyle ve ekonomik
sonra, (kazandıklarımızı diplomasi masalarında
entegrasyonu ile ilgilidir; bu «gelir» demişlerdi
kaybeltmişizdir. Bugün Türk -Silâhlı Kuvvetleri
hize.
tarafından, Hükümetin aldığı isabetli kararla,
Bu gerekçelerle karşımıza çıkanlar, bugün
69 saat içinde girişilmiş ve başarılmış olan hare
şelf de'terminasyon meselesiyle ve dünya kamu
kât, Hükümetin bu harekâta haşlanmadan önce
oyunu da çeşitli (oyunlarla karıştırarak Kıbrıs'ı,
Kıbrıs'ta elde etmeyi gaye olarak göstermiş ol
>elen emperyalizmimin ibir parçası haline getir
duğu siyasî hedefleri elde edecek vüsati bulma- I
mek işetmektedirler.
ımıştır. Bu halamdan girişilecek müzakerelerde
harekâta haşlamadan önce Hükümetin siyasî
Alınmış olan kararla, bu isteğe, Türk Milhedef olarak ortaya koymuş olduğu, ilân etmiş
lotinne yakışır bir ciddiyetle ve enerjiyle' karşı
olduğu hedeflerin müzakere masalarında sağla- I çıkılmıştır. 'Girişilmiş olan harekâtın, bundan
nabilmesi mühim bir konu teşkil etmektedir,
sonra da milletimiz ve memlekeltimiz için hayır
Hükümetin ilân etmiş olduğu hedefler: «Kıbrıs'
lı sonuçlar vermesini temenni edeceğim ve Bü
İta meydana gelmiş olan gayrî meşru rejimi kal
yük Meclisimizin, birkaç gün önce gösterdeği
dırmak ve Londra ,Zürih Andlaşmalarma göre
<<ibi, bundan sonra da aynı .birliği göstererek.
Kılbrıs Anayasasına uygun meşru düzeni yeni
millî davamızın çözümlenmesinde Cumhuriyet
den tesis etmek, ENOSİS'e giden yolu kapamak,
Hükümetinin arkasında aynı birlik ve beraber
Kılbrıs Cumhuriyetini ve onun toprak bütünlü
lik içinde desteği göstererek millî hedeflerimize
ğünü 'teminat altına 'almak, garantör devlet ola- I iberaiherce varmamızın mümkün olmasını Cena
rak (bunu temin etmek, orada yaşayan soydaş
hı Haktan niyaz ediyorum ve Ibu vesileyle hepi
larımızın güvenliğini (Hükümetin deyimiyle) I nize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)..
«güvence altına almak..» Bunlar, özet olarak, j
BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Türkeş.
Hükümetin ilân etmiş olduğu siyasî hedefler- I
Muhterem arkadaşlarım, Türk Donanma ve
diır. (59 saatlik askerî harekât, hu hedefleri ko
Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına sayın
layca teminat altına alacak bir vüsate erişme- I
üyelerce yardım yapılmasına dair temenni ma
mistir. Önümüzde bir vüsat meselesi vardır;
hiyetinde ibazı önergeler Başkanlığımıza intikal
ama şu saatte hu konu üzerinde daha geniş
etmiştir. Bu temenni önergelerini parti grupla
konuşmaya ıgerekli bulmuyorum. Eğer, Büyük
rına intikal ettireceğiz. Bunun haricinde iki te
Meclisimiz ıgizli oturumda olsaydı, bunun üze
menni önergesi daha vardır okutuyorum efen
rinde ve daha ıbazı başka konularda daha geniş
dim.
olarak görüşlerimi yüksek takdirlerinize arz et
FERRUH BOZBEYLÎ (İstanbul Milletveki
mek isterdim.
li) — Sayın Başkanım müsaade eder misiniz'?
Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs konusu
BAŞKAN — Buyurun efendim, •
Türkiye'nin .(güvenliği konusudur. Türkiye'nin I
FERRUH BOZBEYLÎ (istanbul Milletveki
ekonomik entegrasyonuyla sıkı sıkıya bağlantı
li) —> Sayın Başkanım,, lütfederseniz bu yolu aç
lı bir konudur. Kıhrıs, Yunanistan'a 700 mil
mayınız. Aksi takdirde, sayısız temenni önerge
uzakta onun ne emniyetiyle, ne ekonomik -bü
lerini ileride arkadaşlarımız okumak mecburiye
tünlüğüyle hiç ibir ilgisi olmayan bir adadır.
tinde kalacaklardır. Esasen, İçtüzüğümüz müsa
Kılbrıs'ta yaşayan nüfusun
çoğunluk teşkil
it değildir. Zatî aliniz takdir edin, gereği ne
eden kısmının kendini Yunanlı sayması (ger- | ise onu yapaı*smız. Gelecekte çok büyük bir ka— 50
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pı açıyorsunuz. Herhangi 'bir temennide bulu
nulacak ve okumak mecburiyeti (sizin verdiği
niz misâl) do'layısiyle arkadaşlarımızı bağlaya
caksınız. Çok rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Bozbeyli; yardımlara
ait (bir sürü önerge vardı bunları 'okutmadım;
(fakat (bunlar Kibrıs'a Parlamento heyetinin
gönderilmesine ait temenni mahiyetinde iki
önergedir, bunu okutuyorum ve yapılacak bir
işlem de yoktur, zaten. Emsal teşkil etmemek
kaydı ile okutacağım. Zaten temenni mahiyetin
de olduğu için...
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul Milletveki
li) — Sayın Başkan, misal olacaktır.
BAŞKAN — Efendim, emsal teşkil etmemek
kaydıyla okutuyorum.
Buyurun okuyun efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
fSavaş sahasında incelemeler yapmak, Kah
raman Türk Silâhlı Kuvvetleriyle ve Türk Cemaatiyle birlikte tarihî havayı birlikte teneffüs
'edebilmek maksadiyle 10 kişilik bir Parlamen
to heyetinin Kıbrıs'a gönderilmesinin karara
bağlanmasını .arz ederim.
Afyon Karahisar Milletvekili
Ali İhsan Ulubahşi
(BAŞKAN. •—• Bir önerge daha var okutuyo
rum efendim.
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İ. ETıEM tKILIÇOĞLU (Giresun Milletvekili)
— Harcırah almamak şartı ile.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Yüksek Başkanlığına
Kıbrıs harekâtının ateşkes sebebiyle durak
ladığı ve politik gayretlere geçildiği bu devrede
Adadaki Türk kardeşlerimize geçmiş olsun de
mek ve mesut neticeyi yerinde tespit etmek
üzere, 25 kişilik bir parlamienter grupun Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına Kıbrıs'a gönderil
mesi hususunda karar ittihazını, zamanın bilâhara Başkanlıkça takdir edilmesini arz ve teklif
ederiz.
C. ıSenatoisu Bolu Üyesi
Kjoeaeıli Milletvekili
Alâeddin Y'ılmaztürk .
.Sedat Akay
BAŞKAN — lEfendim, temenni, mahiyetin
dedir 'Yapılacak bir işlem yoktur. Emsal teşkil
etmemek kaydı ile okutulmuştur.
Muhterem, arkadaşlarım, olağanüstü toplan
tıyı gerektiren konunun /görüşülmesi bitmiştir.
Gerektiğinde, usulüne uygun biçimde tekrar
toplantıya çağrılma daima mümkün olduğu
yüksek malumlarınızdır.
'Gündemimizde görüşülecek başka bir konu
kalmadığından birleşimi kapatıyorum.
Hepinize sağlıklar, iyi günler ve iyi tatiller
dilerini. (Alkışlar)...
Kapanıma Saati : 19,10

^•^

III. — TEŞERKÜR,TEBRİK VE TEMENNİLER
1. — 20 Temmuz 1974 Cumartesi günü Türk
lâmet Plartisıi Samsun İl Yönetim Kurulu), (Isa
Silahlı Kuvvetleri
tarafından
gerçekleştirilen
Apfekiın Türkistan Göçmıenileri), (İşçi Emekli
Kıbrıs harekâtı nedeniyle; Türkiye Büyük Mil
leri Federasyonu Başkanlar Kurulu - Ankara),
let Meclisini, Hükümeti ve Türk Silâhlı Kuvvet
(Raşit Aslantürk - Kadıköy), (C. G. P. İlçe
lerini tebrik >ve takdir ile her türlü yardıma hazır Merkezi - Düzce), (Necati Oram - Küçükçe(kmieolduklarını bildirenler.
c;e), (Muhittin 'Seren - Denizli), (Mustafa Bayloal Esnaf ve (Sanatkârlar Derneği Yönetim Ku
(C. H. P. Tokıat Örgütü .adına Va'bap Asan),
rulu adıma Baıştkan - Pazaryeri), (Bahri Güler
(ıRaımis Toptiaş - İstanbul), (Şeker Fabrikası İş
çileri adına Turhal), (öğretmenler YardımlaşKaısıaplar Demeği Başlkanı - Adapazarı), -(Lise
nı)a Derneği Başkanlığı - Kayseri), (Gökova MüÖğretmenleri - Trabzon), (Hüseyin Remzi Tefcteah'hüdi Nurettin Tuncay adına Rüştü Akalan ıgüç - Mensin), (Bahaz Haıİkı adına İsmet Unsal),
Muğla), (Ankara Möbiıyacıllar, Marangozlar,
(Halsaıı Erten - Balıkesir), (ıSatı Zorlu, Hikmet
Döşemeciıleir ve (Keresteciler Derneği BaşkaıılaDiler - Emet), (ISalih Tetik - Mudanya Ziraat
ırı), (Öğretmenler Birliği - Erzurum) (Millî Se
Odası Başkanı), (Divan Başkanı E tem Ezgu -
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[Bilecik), (Ceımll Akyol - îstambul), (İsmail Araş
'Belediye İşverenler 'Sendikası - Ankara), (Av
rupa Türk İşçileri Birliği - Berlin), (Av. Mu
rat Ösıdem - Göksum), (Hammover Türk İşçileri Almanya), ('Enver Özşathim - Gülşehir), .(Tur
gutlu Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Orhan),
'(Kültür ve Yardımlaşma Dermeği Başkanı Fa
ruk Azertürk - Kadıköy), ('Nabi Kaendozoğlu
Yardım Komitesi Başkanı, Belediye Reisi - Gö
rele), (Kiein Türk İşçileri),
(Ziraat Odaları
Birliği Genel Sekreteri Zeki Yücetürk - Anka
ra), (A. Kemal Kuyumcu, Nizamettıin Özkan
Mealden İşçileri Semıdiıkası Teşkilâtı Adına - Zon
guldak), (Gaziantep Siyasî Partilerin 11 Baş
kanları), (Altımboğa Koli. Şirketi Oktay Deımiriboğa - İstanbul), (Türkiye Maden Başçavuş
ları Başkanı iSadullah Emme, Genel Sekreter Oeıma! Turan - Zonguldak), (Bahri Şenol - İne
göl), (iKoreıde -Savaşanlar Derneği Genel Mer
kezi - Anikaıra), (İsitamıbül Kıbrıs Yüksek Öğre
nim, Gençliği), ('Erol Bitgen - Kırgız), (iSultanbey Köyü gönüllüleri adına Ahmet Erdoğan İstanbul), ı(Te'zean Kardeşler - Bursa), (Güzel
leştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Baş
kanlığı - Adama,), (Cahit Çelelhi, Mehmet Gebotoğlu, - Bitlis), (Hasan Hüseyin Doğmuş Türk
Haırb İş Semdikası Başkanı - Kayseri), (Mesuıdiye Yeşilce Bucağı halikı), (Ahmet Doğruyol,
.Hilmi Kjamtıar - Bolvadin), (Mehmlet Tayfur An
talya havalisi Avcıları namına), (Ekreım Tam,
Eskişehir Hâkimi), (Kütahya Sabuncupmar hal
kı), ı(Pazaryeri Belediye Meclisi adına Ismîaii
Kırda), (Harun Alarcıın, A. Ü. Tıp Fakültesi
Hastiameısi), '(Cihanbeyli halkı adına Belediye
Başkanı Halil Kadiroğlu), (Frankfurt İyi Ah
lâk Cemiyeti), (Kuvayı Milliye Mücahit ve 'Ga
zileri Derneği - İzmir), (Hidayet Keser Lüte(bungaz Öğrletmjenler Derneği Başkanı), (Avus
turya - Mehmet Keleş, Ahmet Tokgöz), ('ŞeımiSiettin Eırtaş Gaziler ve Emekli Memurlar adına
Eımıekti Öğretmem),
(Kıbrıslı Yükseköğretim
Gençliği - İstanbul), (Tob - Der Eskişehir Şu
besi Yönetim Kurulu adına Başkan Selçuk
Onk), '(Batman - Halil Kapıcı), (Hayri Yılmaız
Orman Muhafaza memuru - Gümüşhane), (Nec-<
;d|eıt Baybatur Nuruosımaniye Kapalı Çarşısı Tuırisjt Taksi Şoförleri Derneği ve Esnafı Çemberlitaş Başkanı), (Denizcilik Bankası 'T A. O. Liıman Lokantası İşletmıesl Personeli namına Ali
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Avşar), (Moniıduih Yelekçi P. K, 260 - Yenişe
hir/Ankara), (Mustafa Taşer Belediye Zabıta
Ainıiri - Tatvan), (Acıpayam, halkı adına İsmet
ıSıoyluer ve 4 arkadaşı), (Nadir Zengin - Darenıle Kulun cak Nahiyesi), (Acıpayam Milliyetçi
Ülkücü Gençliği adına Necati Cıaner ve 4 arka,-*
claşı), (Tunceli Kapalı Gezaevi Mahkûmları adı
ma Hasam Özkan), (Kempten ve Çevresi Türk
İşçileri •Meclisi), (Mehmet Gülteıkin Si vais Çi
mento Fabrikası memuru), (Rıza Cakabay Dıamal Nahiyesi namuna Belediye Başkam), (An
kara - Altındağ), (Ülkü bir Acıpayam Şubesi
aıdına Murat Acar, Özcan Korkmaz), (Acıpa
yam Gençliği aıdına Orhan. Altın ve 4 arkada
şı), (Alkmıaar Türkleri - Holanida), (İbrahim
Kapça. - Dairende), (Afşin Belediye Başkanı),
(Kıaissel), (Karşıyaka Erkek Lisesinıdıem Emıekli
Öğretmem Nerimam Kumbasar - İzmir), (Töb Der Emirdağ Şubesi aldın a Yusuf Çekici), (Fa
zıl Arık Eımir Sokak No. 27 - Bursa.), (Halfeti
halkı adıma Mehmet Gerçek), (Çanakkale Tica
ret ve Sanayi Odası Başkanlığı),
(Berlin'den
Uludağ Kartal), (Uşak Ceza ve Tevkif evi Mah
kûmları), (B'romem), (Goslar Şehiri 2 000 Türk
İşçisi adına Zahir Yılmaz), (Türk - İş leraku-rulu - Ankara), (Ömer Akyol Belediye Başkan
lığı - Bolvadin), (İzmir Mühendis Mimar ve
Teknik Eleman Örgütleri adına İnşaat Mühen
disleri Odası Şube Yönetim Kurulu Başkamı
Gürcan, Başer), (PTT Personeli adına Ali Bı
yık - Sürmeme PTT Müdürü), (Diyanet İşleri
Başkamlığı Bolu Eğitim Merkezinde
Türkiye
İlçe Müftüleri), (Ereiburg ve Geniş Çevresi İş
çi Dermeği ve Tıürk Danış Teşkilâtı), (Sutlat
Köylüleri - Dinaır), (İzmir Gaziemir Garnizonu
Ali Osman Şimşek), (Kemal Oktay -.İst. Karar
köy), ('Sivas Karadoruk Çevresi Köyler Birliği
Başkamı Hamit Budak), (Taşan Bucağı adına
Abdullah Günaydın),
(Salzıgitter ve çevresi
Türk İşçi Derneği), ^Çerkezköy Assubay hamımları adına Yüksel Tesiteıreci), (Ekreta Tan
Eskişehir Hâkimi), (İsıt. Eczacı Odası İdare He
yeti adına Eczacı Mustafa Aydımeır), ('Türk İş
çileri - Dinslaiken), (Türksam Genel Kurulu.
Türk İşçileri aıdına), ('Nakliyeciler Kooperatifi Şerefli Koçhiisaır), (Adana - Emin Ağaoğlu),
(Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı
Feridun Malcıoğlu), (Belediye Meclisi adına Küçükçekmece), (Ömıer Maltpan - Çorum), (Ti-
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carlat Odası Yönetim, Kurulu "'Başkamı Mehmet
Özlbek Eskişehir), (Amasya Cezaevi mahkûmlar
rı admıa Muharrem Arat), (Clausthal Teknik
Üniversitesi Türk Öğrenci -.Dermeği), (Salih
Omurtıak öaıd. No. 3 .Koşu yolu Kadıköy/tlstaınbuü - Turgut Gündoğan), (Süleyman Tekin Tunceli Nazimiye ka,zaısı Yayladık köyü halkın•dan Kemal Oğlu), (Ahmet Yukarkavlak ve 15
arkadaşı Sağlık memurları), (Feridun Maleıoğlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı),
(Yılımız Adııgüzel- - Eıge Bölgesi Sanayi Odası
.Meclis Başkamı), (Reşat Leblebâcioğlu - İzmir
Ticaret Borsası Meclisi Başkanı), (Ahmet Şefik
Erdem, icra meımurıları - İstanbul), '(.Cemal Ay
dım - Mut. Mücahit Gaziler Derneği Başkanı),
(Tekin Çıtlhı - İzmir Ticaret Odası Meclis Baş
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kanı), (Kağızman - İdriş Yüce), (PTT İnşaat
Kısım Şefliği Bartın aldma 12 arkadaşı), (Eİ•makaya höyü gıemçleri adıma Kadir Yayla, Me.ciit Yavuzyiğit, Osman Berber), (Mehmet Ha
nefi Arpacı Düğmeci Mahallesi Kasap Sok. No.
18 - Gaziantep), (Şahadettin Alpman - Kızıltopraık), (Mustafa Ayvalı - Paşabahçe/lstanbul),
(Tokat İli Y.S.E. Personeli adımıa Köy Y.S.E.
İ? Sendikası - Tokat Şubesi Yönetim Kurulu),
(Hülseıyim Dağdelem - Sivas), (Ahmet Erdoğan ıKa,rtal/febaınıbul), (Demir Abaıam Bilimsel Araştırmıallar Birliği Genel Başkanlığı - Ankara),
(Stutitgart Türk İşçileri .adına), (Mustafa Yu
mak Bayrampaşa/Ma nibul), (Kalfa,
Taşeron
ve Samatkârlar Dermeği - Mersin), (Yunus Açııkımıeşe - Stutfcgaırt).
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Birleşik toplantısı
GÜNDEMI
4 NCÜ BİRLEŞİM
23 . 7 . 1974

Sah

Saat : 15,00
1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI
1. — Dış siyasî olayların meydana getirdiği
santiardaki gelişmeler üzerinde görüşmeler.
2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR
3. _ SEÇİMLER
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESİ
GEREĞİNCE BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN
SÖZLÜ SORULAR
5. — ÖN-OBLİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK
TEKLİFLERİ
6. — KANUN TASARISI VE TEKLİFLE
RİYLE İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ
7. — MECLtS iSORUŞTURMASI VE YÜCE
DİVANA ISEVK İLE İLGİLİ KONULAR

