için büyük ölçüde tadilat yapılması"
gerektiğini ve bu görüşü Ankara ile pay
laşmak istediklerini kaydeden Denktaş,
"Bugün Çankaya'da yaptığımız görüş
mede planın olduğu şekliyle kabul
edilebileceği şüpheli görünüyor. Değiş
tirilmesi gerektiği konusunda mutabık
kaldık. Bu bizi sevindiren bir durumdur"
dedi ve Plan için "Sanki barış harekatını
cezalandınyorlarmış gibi..." değerlendir
mesinde bulundu.
Ankara'da yaptığı görüşmeler son
rasında La Haye'e "güçlü ve iyi niyetle"
gideceğini söyleyen D e n k t a ş , Annan
Planı ile Rum tarafında, Rumlardan
oluşan bir küçük devlet, kuzeyde ise
adına "kurucu devlet" denilen ama devlet
olmayan bir karma devletin öngörül
düğünü anlattı. Denktaş, "Bu dengesiz
liktir, haksızlıktır, huzurun kaynağı olan
iki kesimliliği ortadan kaldırmaktır. Çok
korkuyoruz, Rumları iyi bildiğimiz
için... 1963 ve 1974 olaylarına gebe bir
durum hasıl olmaktadır ve olacaktır"
diye konuştu.
A n n a n P l a n ı ' n ı n , sorunu çöz
mediği gibi yeni maceralara sürük
leyecek bir zemin hazırladığını anlatan
Denktaş, "Rum gelecek (evimden çık)
diyecek. Türk çıkmayacak, işte kavga...
Rum liderleri açıkça bunu söylüyorlar"
diye konuştu.
Denktaş, kendilerinin tehlike değil,
gerçek barış ve iki egemen devlet arasın
da ortaklık kurulmasını istediklerini
belirterek, konuşmasını, "Bu konuda il
giniz, söylemleriniz ve hararetli münaka

şalarınız bize daima destektir. Unutulmadığımızı. kimsesiz olmadığımızı, 70
milyonluk yüce ulusun ayrılmaz parçası
olduğumuzu görüyor ve gurur duyu
yoruz. Desteğine muhtacız, devam edin"
diyerek tamamladı.
ARINÇ EŞLİK ETTİ
D e n k t a ş , Genel Kıırul'da millet
vekillerinin ayakta alkışlarıyla karşılandı.
TBMM Başkanı Bülent A n n e , Denktaş'a salona girişinde kürsüye kadar eşlik
etti. Denktaş'ın konuşmasını, 58 inci
Hükümetin Başbakanı Abdullah Gül ile
CHP Lideri Deniz Baykal da dinledi.
A n n e , AK Parti Grup Başkanvekili Salih
Kapusuz'un yanına oturarak Denktaş'ın
konuşmasını dinledi. Denktaş'dan önce
Genel Kunıl'a giren KKTC heyeti de mil
letvekilleri tarafından alkışlandı.
D e n k t a ş , konuşmasının ardından
TBMM Başkanı Bülent Arınç ve A b 
dullah Gül ile birlikte Salon'dan ayrıldı
A n n ç ve Gül, Denktaş'ı, arabasına
kadar uğurladılar.
Ö Y M E N ' İ N KONUŞMASI
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk
taş'ın Genel Kurul'dan ayrılması son
rasında, TBMM Başkanvekili Yılmaz
Ateş, AK Parti, CHP ve DYPnin birlik
te imzaladıkları ve Genel Kurul'da oku
nan deklarasyon üzerine her parti adına
bir kişinin söz alabileceğini söyledi.
CHP adına kürsüye gelen İstanbul
Milletvekili O n u r Ö y m e n , Kıbrıs
meselesinde çözümün, geçmişi unut
madan sağlanması gerektiğini belirterek,

"Kofl A n n a n , çözüm planı ile bir Kıbrıs
Milleti yaratacağını söylüyor. Bir anlaş
mayla bir devlet yaratabilirsiniz ama bir
millet yaratamazsınız" dedi.
Kıbrıs'ta son olarak uygulanmaya
kalkışılan "Böl ve Hükmet" politikasıyla,
Türkiye ile Kıbns Türklerinin arasını aç
maya yönelik girişimlerin sonuçsuz kal
dığını ifade eden ö y m e n , "Baskı ve
dayatmaya karşıyız. Türkiye Cum
huriyetine kimse bugüne kadar dayat
mayla birşey yaptıramadı. Bunun en son
örneğini de geçen cumartesi günü ver
dik." dedi.
ö y m e n ' i n konuşmasının ardından
Başkanvekili Ateş, Ak Parti Grup Baş
kanvekili Salih Kapusuz a parti adına
konuşulup konuşulmayacağını sordu.
Kapusuz, Meclis içtüzüğünün ve uy
gulamaların
TBMM
Başkanvekili
Ateş'in yaptığı uygulamaya aykın ol
duğunu belirterek, "Yanlış yapılmıştır,
biz parti olarak böyle bir yanlış uy
gulamaya alet olmak istemiyoruz. Bu bir
önerge değil, deklarasyondur " diyerek
parti adına konuşma yapılmayacağını
söyledi.
D Y P Genel Başkanı M e h m e t A ğ a r
da yaptığı konuşmada, son dönemlerde
ortaya çıkan planların Kıbrıs'taki olayları
daha karmaşık hale getirdiğini söyledi.
Ortaya konulan haritada Türkiye aley
hine gelişmeler olduğunu vurgulayan
Ağar, "çizilen bu haritanın olabilecek bir
savaşta Türkiye aleyhine gelişmelere
meydan vereceğini" kaydetti.
TBMM BÜLTENİ
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