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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
2. — GELEN KÂĞITLAR 
3. — YOKLAMA 
4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

NEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
4:5 

GE-

İ. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'-
in, Çukurpva'da meydana gelen son sel felâ
keti hakkında gündem dışı demeci. 5:7 

2. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'-
un, Karadeniz balıkçılarının âcil ihtiyaçla
rına dair gündem dışı demeci. 7:8 

3. —- Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e 
Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/1063) 8 

4. — İmar ve İskân Komisyonu Başkan
lığının, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs ve 12 arkadaşının Turistik Bölgeler 
kanun teklifinin, 6785 sayılı İmar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

Sayfa 
hakkındaki kanun tasarısını, görüşmekte 
olan Geçici Komisyona havalesine karar 
verildiğine dair tezkeresi. (2/39, 1/225, 
3/1064) 8 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda 
ile Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, or
man içi köylerinin durumunu incelemek, 
bulundukları yerlerde kalkmdırılmalan 
mümkün olmayan orman köylerinin hayat 
seviyesi hakkında bilgi edinmek üzere bir 
ŞjÇeclis araştırması açılmasına dair önerge
leri (10/26, 10/36) 8:15 

6. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbns dâvasında 
millî siyasetin tesbiti ve takibi için bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/26) " 15:36 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Kıbrıs hakkında uygulanacak millî 
politikanın esaslarını tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi, 
(8/27) 15:36 
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Sayfa 
5. — SORULAR VE CEVAPLAR 36 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP-
LALI 36 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi ta
rihte bağlıyacağına ve hava alanı yapımı
nın hangi yıl programına alınacağına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/333) 36 

2. — Konya Milletvekili Nasif Kurucu'-
nun, Türkiye'de dışardan yönetilen bir hı-
ristiyanlık olduğuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/430) 36 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun Türkiye ide dışardan yönetilen bir 
hıristiyanlık propagandası olup olmadığı
na, ^nir içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/431) ^ ^ 37 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, yeniden hazırlanmakta olan köy ka
nununun ne zaman Meclise sevk edileceği
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/436) 37 

5. — Konya Milletvekili Nasif Kurucu'-
nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile kuru
lan inletmelerin istihsallerinin, muayyen bir 
kısmının ihracedilmesi için alın»*»s Mr ted
bir olur) olmadığına dair Sanayi Bakanın
dan «nzHi sorusu (6M%%) 37 

6 — Erzurum Milletvekili .Adnan 
Renynrt'un. is. Ziraat ve EmFk Kredi 
Mnkaları tarafından yaptırılmakta olan 
ikramiye evlerinin, vurdun muhtelif ver-
lori^rift yanılması hususunda ne düsü-
ıv'iH.™#iû<e dair Maliye ve İmar ve İskân 
^ajanlarından söslü sorusun (6/449} 37 

7. — totan^ul Milletvekili B««nt, Ül
ker'in. Türk ÜTMver«it.fiİPrmde TriicATnıı 
Avan adında, asistan veya doçent, birinin 
ol"n olmadırrma ( ' a i r ^illî Eğitim Baka
nından sö^iü Borusu '6/477) 37 

8. — Malatya Milletvekili Saban Enk'-
K Ankara'mn Varlık ve (îavret maballe-
l«Hn*.e Sosyal Siffobalar Kurumuna ait 
m.o«,Vnî.eriu. kimler için inşa ettirildiğine 
ve halen kimlerin oturduğuna dair Çalış
ma Bakanından sözlü soruşu (6/489) 37 

15 . 1 . 1069 0 : 1 

Sayfa 
9. — Burdur Milletvekili Fethi Çclik-

' a y o , Ticaret Lisesi mezunlarının, üni
versitelerin sosyal ilimler tedris eden fa
kültelerine girebilme imkânlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/504) 37 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde 
suiistimal olup olmadığına dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu (6/512) 37 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, işsizlik sigortasının ne zaman tat
bik olunacağına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu f6/514) 37 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, memleketimizdeki işsiz sayışma ve 
gelecekteki inkişafına dair Başbakan ve 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/515) 37 

13. — T^a^zon Milletvekili Ali Kısa 
TTzune?'in, Karadeniz Teknik Üniversitesi
nin ihtiyacla1"1 na dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/519) 37 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
~nanoğlu'nun, Niğde'nin Ak"a~ay ilçesine 
vağlı Kızılkaya köyü sakinlerinin isk^nla-
-nna dair İmar ve İskân Bakanından s^zlü 
nonnu (6/528) 37:38 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
^noğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine 

' a^lı Çifteköy sakinlerinin iskanına dair 
t~\a- ve tsk'n Bakanından sözlü sorunu 
n '520) 38 

16 — Mır, Milletvekili Kemal Aytaç'-
n. Malazgirt ilçesindeki Toprak Mahsul

leri Ofisi ajansının silo, araç ve bina ihti
yacına dair Ticaret Bakanından sözlü so-
nnu (6/531) 38 

17. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
cla'nm, Kurban Bayramı süresince açık bu
lundurulan İstanbul müzelerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/532) 38 

18. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Türk Hava Kurumunun kuruluş 
gayesine ve malî kaynaklarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/533) 38 

19. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski 
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Sayfa 
ilçesinin ortaokul ihtiyacına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/535) 38 

20. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Ceyhan Nehri üzerinde bir ba
raj inşasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/537) 38 

21. — Aydın Milletvekili Nahit Men
teşe'nin, Aydın ili hudutları içinde bulu
nan Bafa Gölünün mülkiyetine dair Mali
ye, Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanlarından sözlü sorusu (6/539) 38 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kıırr.-
cu'nun, Akşehir Emniyet kadrosunun tak
viyesine dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/540) 38 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun Konya'nın ilçelerindeki jandarma 
ve polis teşkilâtına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/541) 38 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki ara
zilerin sulanmasına ve hidro - elektrik 
enerjisi sağlanmasına dair Başbakan, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/542) 38 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, memleketimizin diplomatik temsil-
cilerine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/543) 38 

26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşki
lâtında çalışanların terfilerine dair Tarım 
ve Maliye bakanlarından sözlü sorusu 
(6/544) 38 

27. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçele
rinde spor tesisleri yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/546) 39 

28. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, 7269 numaralı Kanunun Trab
zon bölgesindeki uygulamasına, 2510 nu
maralı Kanunun yeterli olup olmadığına 
ve orman içi köylerin iskânına dair îmar 
ve İskân ve Köy İşleri bakamlarından söz
lü soruşu (6/549) 39 

Sayfa 
29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, boraks madeninin değerine ve bu 
madenlerimiz için millî bir politikanın tes-
bit edilip edilmediğine dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/551) 39 

30. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/552) 39 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin 
gelişmesi için ne gibi tedbirler alınacağına 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/558) 39 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, eski Tokat Valisinin, Türk Kadın
lar Birliği Genel Merkezini denetliyen 
müfettişin elinden zorla tahkikat evrakını 
alıp almadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 39 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin 
kalkındırılmasına dair Başbakan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/566) 39 

34. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 
hastanelerin Devlete devredilip edilmiyece-
ğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ça
lışma bakanlarından sözlü sorusu (6/570) 39 

35. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve 
icraatına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/575) 39 

36. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüş'ün, Erzurum Radyosunun yayına 
başlatılamaması sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/576) 39 

37. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken 
aramaya tabi tutulup tutulmadığına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/577) .39 

33. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, bir dergide yayımlanan milletimizi 
bölücü nitelikteki yakılara dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/578) 39:40 

3 — 
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Sayfa 
39. — İstanbul Milletvekili Nuri Ero-

ğan'ın, bâzı siyasi parti milletvekillerinin 
devamsızlıklarına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/580) 40 

40. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
in, 21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet 
Komiserliğince bâzı şahısların evlerinin 
aranması, dövülüp, hakarete mâruz bırakıl
maları sebebine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/581) 40 

41. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Ens
titüsü için yeni bir bina inşa edilmesine da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/582) 40 

42. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Kara Ordusu görev malûllerine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu. (6/583) 40 

43. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nın, Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun 
düzeltilip asfaltlanması işinin ne zaman 
yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/585) 40 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
m, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köyler
de selden zarar görenlere yapılacak yar
dıma dair Ticaret, Tarım, İmar ve İskân ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/586) 40 

45. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağ

lı köylerin iktisaden kalkındırılması konu
sunda bir plân olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/587) 

46. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nm Peke ilçesine bağlı 
köylerin yol ve içmesuyu ihtiyacına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/588) 

47. — Sinop Milletvekili Hümi İşgüzar'-
ın, Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolu
nun bugüne kadar normal bir işletmeye 
açılmıayış sebebine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/589) 

40 

40 

40 

48. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'-
m, Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bay
burt yolunun inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/590) 40 

49. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fay
ton ve yük arabası sahiplerinin müreffeh 
bir hayata kavuşturulması için ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/591) 40 

50. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla 
yurdumuza gelen Papa'nın, Cumhurbaş
kanı ve Başbakan tarafından karşılanma
sına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/693) 40:41 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İkinci defa açık oya sunulan : 
1968 kalkınma istikrazı hakkında kanun ta

sarısının kabul olunduğu, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

ile, 
Ankara Üniversitesinin 1968 yılı Bütçe ka

nunlarına bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı (1/548, 560, 564). 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin İmar ve İskân Ba
kanlığı ile Maliye Bakanlığı kısımlarına 
49 900 000 liralık ek ödenek verilmesi ve 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerle, 

4 — 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması (1/593, 595), 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe
sine 700 000 liralık ek ödenek verilmesi ve 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağjı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarılarının ka
nunlaştıkları bildirildi. 

Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı ve 
bununla ilgili tekliflerin tümü üzerindeki gö-

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Saym ı 
milletvekilleri lütfen beyaz düğmelere bassın- i 
lar. 

(Yoklama yapıldı.) | ı 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEN3L 

.BAŞKAN — Saym Hasan Tahsin Uzun?. I 
Yok. i 

1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in Çu- £ 
kurova'da meydana gelen son sel felâketi hak- i 
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Saym Kasım Gülek, buyuru- s 
nuz. Adana'da son vukubulan seylâp hâdisesi z 
hakkında kısa beyanda bulunacaksınız. } 

rüşmeler bitirilerek maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

15 . 1 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,15 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kütahya 
Nurettin Ok Mehmet Ersoy 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihittin Gürer / 

i BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz vardır, 
I müzakereye başlıyoruz. 

3L KURULA SUNUŞLARI 

I KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Çukurova Bölgesinde 
son sel felâketi hakkında mâruzâtta bulunmak 
üzere huzurunuzdayım. 

Muhteremi arkadaşlarım, Çukurova Bölge
sinde sel sık sık meydana gelir. Oranın ara
zisi icabı, dağlar yakındır, birden bire yağan 
yağmurlar, eriyen karlar selleri mucibolur. Bu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEZKERE 
1.— Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 

Başbakanlık tezkeresi (3/1062) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona.) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Mehmet Ersoy (Kütahya), Barlas Küntay (Bursa) 

• 

BAŞKAN — Millet MeölsinJin 29 nou Birle âmini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

_ « — 
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seller devrevidir. 7 yılda bir.geleni vardır, 20 
yılda bir geleni vardır, 100 yılda bir geleni 
vardır. Bu sefer gelen sel 100 yılda gelenler
den birisidir, kaydedilmiş olanların en bü-
yüklerindendir ve 'büyük zararları muc''bölmüş
tür. Felâket çok daha büyük olabilirdi, bere
ket ki, Adana'da yapılmış 'büyük, modern ba
raj bu felâketi önlemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adana'da baraj he
men hemen kapasiteye kadar dolmuş, taşma
sına 15 - 20 santim kadar kalmıştır. Taşması 
büyük felâket olurdu. Taşmamış ve yapılan 
setler de selleri önlemiştir. 

1948 senesinde buna 'benzer 'büyük bir sel 
gelmişti. Buna nisbetle daha azdı, fakat sayılı 
sellerdendi. O vakit baraj mevcudolmadığı için, 
hasar şimdikinin birkaç misli olmuş, âdeta 
felâket halini almıştı. Bn arkadajinız o va
kit Bayındırlık Bakanı idi. Aldığımız âcil 
tedbirlerle ve uzun vadeli tedbirlerle o vakit-
ki, felâketi mümkün olduğu kadar önlemiş ve 
büyük barajın o vakit yapılması kararını aldır
mıştık. Yapılan baraj 'bir taraftan selleri ön
leme bakımından önemli, diğer taraftan da su
lama ve elektrik istihsali bakımından önemli
dir. 

Aziz arkadaşlar; Ceyhan'da arazi hemen ka
milen su altında kalmıştır. Temenni ederiz ki, 
bu sel, Ceyhan'da yapılması kararlaştırılan 
büyük barajı süratlendirecektir. Etüdü yapıl
mıştır, Dünya Bankası buraya kredi açmayı 
kabul etmiştir, inşallah kısa zamanda bu ba
raj da yapılır ve Adana'da olduğu gibi felâ
keti önleyici hale gelir. 

Tarsus'da felâket çok büyük olmuştur. Za
rar hakikaten henüz tam tahmin edilememiş, 
fakat çok büyük rakamlara haliğ olmuştur. 
Tarsus'daki selin sebebi olarak öne sürülen 
hususlar şunlardır : Orada büyük bir ırmak 
yok, zarar ondan ziyade, j/apılan yol bir nevi 
set vazifesini görmüş. Çünkü yola kâfi dere
cede köprü ve menfez yapılmamıştır. 1956 da 
da buna benzer 'bir sel gelmişti, o vakit Kara
yolları ikaz edilmişti, iyi hatırlarını; mer
hum Sadi Eliyeşil bizzat mühendislerle gitmiş 
göstermişti, o vakit fen adamları «bu men
fezler kâfidir» demişlerdi. Ama bu sel göster
di ki, menfezleri mutlaka artırmak, yeni köprü
ler yapmak lâzımdır. Bir de selin sebebi ola

rak giösteriılem, tâ Adana'dan bağlıyarak yapı
lan büyük kuşatma kanalı Tarsus çayına akı
tılmıştır, Tarsus çayı bu kadar suyu götüre
cek kudrette değildir, Tarsus çayının taran
ması ve bir daha böyle bir sele sebebiyet ver
memesi gerektir. 

Mersin'de de büyük zarar olmuştur, orada 
rafineri su altında kalmıştır ve zararı büyüktür. 
Tarsus'da sanayi müesseselerinden bilhassa Çu
kurova Mensucat Fabrikası hemen hemen kulla
nılamaz hale gelmiştir. Zarar tahmin edildiği
ne göre 40 milyonu bulmaktadır. 

Hatay'da Amik Ovası Amik gölü haline gel
miştir. Orada da mutlaka taramalar yapmak ve 
Amik Nehrini gelecek bu gibi selleri taşıyacak 
hale getirmek lâzımdır. 

Selin getirdiği felâketi karşılamak üzere 
her şeyden evvel ordu büyük yardımlar etmiş
tir. Ordunun helikopterlerle muvasalası kesi
len köylere yaptığı yardım çok can kurtar
mış ve çok kimseyi kötü durumdan kurtarmış
tır. Ayrıca kamyonlarla ordunun yaptığı yar
dım da büyük şükranla kayda değer. Gene 
bakanlıklar, bakanları başta, yardıma koşmuş
lardır. Âcil yardımın daha süratle, daha fazla 
yapılması arzu edilirdi. Ama eldeki imkânlar 
bu kadarına imkân vermiş, çadır, battaniye, ek
mek oralara yollanmıştır. Şehirler birbirlerine 
yardım etmişler, bilhassa Adana'mn Tarsus'a 
ve Mersin'e ekmek göndermek suretiyle ettiği 
yardım kayda değer. 

Sayın arkadaşlarım, bu vesileyle asıl ora
daki yapılması gerekenin üzerinde birkaç ke
lime ile durmak isterim. Orada yapılması ge
reken ne İmar İskân Bakanlığının, ne Bayın
dırlık Bakanlığının teker teker yapabileceği 
işler değildir. Bu, Hükümet olarak ele alın
ması lâzımgelen ve toptan esaslı tedbiri ica-
bettiren bir durumdur. Menfezler açılmalı.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Bağlıyorum. 
Menfezler açılmalı, kanallar taranmalıdır. 

Biran evvel yol açılması lâzımdır; narenciyenin 
nakli icabeder. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerime son verirken 
bütün bu yapılacak, yapılması gereken işleri 
yaparken eminim partiler bu millî felâketi bir 
polemik konusu yapmıyacaklardır. Bunu par-

— 6 — 
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tilerüstü millî bir mesele olarak göreceklerdir 
ve alınması gereken tedbirlerde birbirleriyle 
işbirliği etmeye hazır olacaklardır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

2. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un, Ka
radeniz balıkçılarının âcil ihtiyaçlarına dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şensoy, Karade
niz balıkçılarının âcil ihtiyaçları hakkında kısa 
beyanda bulunacaktınız. Buyurun 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Hükümet prog
ramlarında ve kalkınma plân ve programla
rında balıkçılığın geliştirilmesi konusuna bü
yük yer verildiği malûmdur. Bu maksada hiz
met etmek üzere Ticaret Bakanlığı, balık müs
tahsilinin teşkilâtlanmasına önem vermiş ve 
Karadeniz'de 26 kooperatiften müteşekkil bir 
birlik kurulmasını teşvik etmiştir. Bu mymetli 
mesailerinden dolayı Sayın Ticaret Bakanlığı 
Umum Müdürüne huzurunuzda teşekkür ede
rim. 

Türkiye'nin balık istihsalinin yüzde 65 ini 
Karadeniz balıkçıları temin etmektedir. Bun
ların âcil ihtiyaçları ve istekleri gerek kur
dukları birlikleri tarafından yazılı olarak, ge
rekse balıkçı reisleri tarafından sözlü olarak 
Hükümetimize intikal ettirilmiştir. Ancak ifa
de edelim ki, kalkınma plân ve programların
da öngörülen tedbirler henüz Ticaret Bakan
lığınca bir neticeye bağlanmamıştır, müsbet 
netice istihsal olunacağını tahmin etmekteyiz. 

Fazla zaman kaybına mahal vermemek için 
pBn ve programlarda mevcut, babkçılığın ge
liştirilmesi ile ilgili bütün maddeleri naklet-
miyeceğim. Yalnız programın bir maddesini 
aynen okuyarak bu maddeye istinadeden Kara
deniz'de bir araya gelmiş 26 balıkçı kooperati
finin müşterek dileğini arz edeceğim. 1967 icra 
programının 87 nci sayfasında aynen : 

«İthali zorunlu araç ve donatım için ge
rekli tesisler verilecek ve bu konuda koopera
tiflere öncelik tanınacaktır.» denilmektedir. 

Karadeniz balıkçı kooperatifleri birliğine 
dâhil kooperatiflerin başkanları acıklı du
rumlarını Ticaret Bakanlığına yazılı olarak 
30 . 12 . 1968 tarih ve 522 sayılı yazı ile arz 

etmişlerdir, işte bu ışık istikametinde talebe-
dilen hususları çok kısa olarak arz ediyorum. 

İ 1. Kooperatiflerden ve üyelerden yapacak
ları ithalâtta ithalâtçı vesikası aranmaması, 

2. Su ürünleri müstahsılları için kotada 
ayrılan miktardan kendi ihtiyaçları için birlik 
emrine bir kontenjan tefriki, 

j 3. Akreditifin açılması sırasında yüzde 30 
teminatın aranmaması. 

J Diğer önemli bir husus da şudur : Sayın 
I Başbakanın yakın ilgileri neticesinde Genel-
I kurmay Başkanlığı, Millî Müdafaa, Tarım ve 

Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin müştere
ken yaptıkları toplantıda Yunusbalığı avcıları
na mermi verilmesi için yetki Kanununa müs-

i teniden bir kararname istihsal edilmesi gerek
tiği hususu kararlaştırılmış ve 933 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin (b) bendinin ikinci 
şıkkına göre Bakanlar Kurulu kararnamesi is-

i tihsal edilmek üzere Yüksek Plânlama Kuru
lunun mütalâası talebedilmis olmasına rağmen, 
henüz Yüksek Plânlama Kurulundan bir netice 
istihsal edilememiştir. Bu gecikmeler yüzün
den balıkyağı ve unu üretimi yapılamamakta 
ve döviz gelirleri açısından da önemli bir mad
denin sıkıntısı çekilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, mermi verilmesi
nin geciktirilmesi ve av yapılmamış olması ne
ticesinde yem sanayiimizin hammaddesini teşkil 
eden balık ununu ithal etmek için 22 nci kota
da dolar tahsisi yapılmıştır. Halbuki döviz 
tasarrufu mümkün, hattâ döviz stokunu artır
mak kabil idi. 

Mevzu ile yakın alâkası dolayısiyle mühim 
telâkki ettiğim bir noktaya daha işaret buyur
mama müsaadenizi istirham edeceğim : 

Ticaret Bakanlığı tarafından Millet Mec
lisine sevk edilen Su ürünleri kanun tasarısı bu 
devrede de maalesef kadük olmak istidadında-
dır. Her memlekette Balıkçılık Kanunu mev
cut iken, biz hâlâ Osmanlı Devleti zamanın
daki şartlara göre, 85 sene evvel hazırlanmış 
nizamnamelerle bu işleri yürütmek istiyoruz. 
Balıkçılığımızın inkişafını samimi olarak isti
yorsak bu kanunun müstacelen görüşülmesi 
için Hükümetçe gerekli teklifin getirilmesini 
beklemek en tabiî hakkımızdır. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, söz-
I lerimi bitirirken, Ordu'nun Fatsa kazasında 
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yapılması mukarrer, plân ve projesi hazır olan 
balık unu fabrikasının temelinin biran evvel 
atılmasını ve bu suretle balıkçıların huzura 
kavuşturulmasının temin edilmesini saygı ile 
istirham eder, hürmetler sunarım. 

3. — Vazife ile yurt dı§ına giden Dışişleri 
Bakam İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Baka
nı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1063) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, vazi
fe ile yurt dışına gitmiş bulunan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar 
kendisine Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı yazısı var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Sey
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

4. — İmar ve İskân Komisyonu Başkanlığı
nın, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 
12 arkadaşının, Turistik bölgeler kanun tekli
finin, 6785 sayılı İmar Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısını görüşmekte olan Geçici Komisyona hava
lesine karar verildiğine dair tezkeresi (2/39, 
1/225, 3/1064) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Komisyonu Baş
kanı tarafından verilmiş bulunan bir önerge 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gögüş ve 
12 arkadaşının, Turistik bölgeler kanun teklifi,' 
Geçici Komisyonda halen görüşülmekte olan, 
6785 sayılı imar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile il

gili bulunduğundan, mezkûr teklifin Geçici 
Komisyona havale edilmesine komisyonumuz
ca karar verilmiştir. 

Saygı, ile arz olunur. 
imar ve iskân Komisyonu Başkanı 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

BAŞKAN — Önerge okunmuş bulunmakta
dır. Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenle:*... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gereği buna göre yapılacaktır. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile Ma
nisa Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi köy
lerinin durumunu incelemek, bulunduMları yer
lerde kalkındırılmaları mümkün olmıyan or
man köylerinin hayat seviyesi Hakkında bilgi 
edinmek üzere bir Meclis araştırması açılması
na dair önergeleri (10/26, 10/36) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şim
di gündem gereğince bu önergelerin müzakere
sine devam ediyoruz. 

Daha önce yapılmış olan müzakerede en 
sor, Sayın Tarım Bakanı konuşmuştu. Yeter
lik önergesini oya koymadan önce sıradan bir 
milletvekiline söz vermem gerekecek. Buna göre 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
JVEehmet Yüceler söz istemişti. Kendileri bura
da yok. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Ali Rıza Uzuner söz istemişti. Kendile
rine söz veriyorum. Buyurun, efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA UZU
NER (Trabzon) — Sayan Başkan, muhterem ar
kadaşlar ; 

Aydın Milletvekili Sayın Reşat özarda ve 
Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok'un, Ana
yasamızın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırmasını öngören orman köyleri ile ilgili 
önergesi üzerinde Sayın Tarım Bakanını din
ledikten sonra grupum. adına tekrar söz almak 
ihtiyacını duydum. Yüksek müsamahanıza sı
ğınarak biraz vaktinizi alacağım için özür 
dilerim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her şeyden evvel Sayın Bakanın beyan

larını bir bakanda bulunması lâzımgelen so
rumluluk duygusu ile ve işgal ettiği mevki ile 
bağdaştırmak bizim için mümkün olmamıştır. 
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Sözlerime başlarken şuna önemle işaret ede
yim M, orman köyleri konusu her şeyden evvel 
Tarım Bakanlığının iştigal sahası dışında ka
lan, Köy İşleri Bakanlığına bağlı bir mevzii 
olarak yürütülmektedir ve esasen ikinci Beş 
Yıllık Plânımızda buna ait hükümler vardır 
Bunu şunun için arz ediyorum; bu mevzuun 
asıl muhatabı olması lâzımgelen Sayın Köy iş
leri Bakanı iken Tarım Bakanımız bu konu
ya muhatabolmuştur. Bu, Hükümetin bileceği 
bir konudur. Her hangi bir mevzuda bir ba
kan değil, onun yerine bir başka bakan cevap 
verebilir, ama Sayın Tarım Bakanını dinle
dikten sonra önerge ile ilgili teknik bir sevi
yede görüşme imkânından yoksun kalmanın 
üzüntüsü içinde tekrar Yüksek Huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Yeterli tedbirlerde tutarlı olmamakla be
raber, ikinci Beş Yıllık Plânda köy ve köylr. 
sorunlarına işaret edilmiştir. Elimizde bulu
nan plânın 249 ncu sayfasında (p) paragra
fında, bu mevzuda asıl sorumlu olan Bakan 
işin araştırmasını yapacak, koordinasyonunu 
sağlıyacak asıl bakanlık Köy İşleri Bakan
lığıdır, hükmü mevcut. Buna rağmen önerge 
üzerinde görüşmelere Sâym Tarım Bakanı
mız muhatabolmuştur. Sayın Tarım Bakanının 
konuşmasını Tutanak Müdürlüğünden tetkik et
mek istedim, maalesef «Bir sureti matbaaya 
verilmiş» dediler, almak mümkün olmadı; di
ğer suretini de Sayın Tarım Bakanı almışlar, 
henüz Tutanak Müdürlüğüne tevdi etmemiş
ler. Bu yönden yalnız burada biraz da sabır
sız olduğum bir dinleme haleti ruhiyesi için
de tesbit edebildiklerime cevap vereceğim. 
Oysa ki, bu tutanağı elimize geçirmiş olsaydık. 
Sayın Tarım Tîakanına lâzımgelen cevabı dört 
bası mamur bir şekilde vermeye gayret ede
cektik. 

Dinlediğimiz ve gerçekten meseleye ışık tu
tacak beyanlardan yoksun, müzakereleri asıl 
mecrasından çıkaran ve demogojik, konu dı
şı beyanlar cidden grupumuzu üzmüştür, ikin
ci Cihan Harbinde çekilen ıstıraplar burada 
dile getirildi, arkadaşlar, istirham ediyorum, 
insafınıza sığınıyorum; burada arkadaşlarımı
zın verdiği gayet spesifik konuları tartış
mak bir Bakanın görevi iken, bu önergelerle 

uzak yalkın ilgisi olmıyan ve hele önergelerin 
izime inmiyen bir tartışma nasıl muteber ve 
makul kabul edilebilir. İkinci Cihan Harbinde 
milletçe ıstırap çekmişiz; doğrudur. ıstıraplı bir 
dönem yaşadık. Bunun burada münakaşasını 
yapmak istemiyorum, ama bu ıstıraptan en az 
lasipdar oîan Sayın Tarım Bakanımızın şah-
ııdn\ Çünkü o beğenmediği devirde Sayın Ta
rım Bakanımız beceriksizlikle itham ettiği Hü
kümet tarafından harice tahsil için gönderil
miş ve Devlet kıt imkânlarına rağmen, o sı
kıntılara rağmen kendisine döviz tahsis* etmek 
yolunu tutmuştur. 

Sayın Dağdaş müzakerelerin hududunu 30 
seneye kadar indirmekte ve o zaman yapıla ge
len, o zamandan beri başlıyan hizmetleri çok 
ağır bir dil ile yermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bu arada zaman za-
Tıai). temas ettiği Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
bir gecede çıkan orman Kanunudur. 

Çok muhterem arkadaşlarım; yine Sayın 
Tarım Bakanımız Tarım Bakanlığının bugün 
başarısına esas olan doneleri alırken, daima 
Devlet Üretme Çiftliklerinin başarılı çalışma
larını örnek olarak vermek suretiyle bir teza
dın içine de düşmektedir. Bir akşamda çıkan 
Orman kanunlarından, ki bu gerçek dışı be
yandır, bahsetmektedir. 6831 sayılı Kanun ki, 
halen yürürlükte olan bir kanundur, Demok
rat Parti iktidarı zamanında çıkmış. Bende
niz de, o zaman milletvekili olan arkadaşları
mız da gayet iyi hatırlarlar, aylarca müzake
re konusu olmuştur. Bu davranışlar, bu be
yanlar devamlılık arz eden Yüce Meclislere say
gısızlık ve o Meclisleri tahrik etmek mânası da 
taşımaktadır. Bu yönden de grupumuz üzüntü 
duydu. Kendileri soru ve_cevap tarzında bir 
diyalog ile çok önemli olan orman köylerinin 
sorunlarının temeline inmemiş bulunmaktadır. 
Zabıtlar ortadadır, beyanlarını hepiniz dinle-
mişsinizdir. 

Değerli arkadaşlarım; vaktimi Sayın Tarır». 
Bakanının demagojik ve gerçekten Parlâmento 
tarihimizde emsali görülmiyen bir beyan tar
zının üslûbu içinde israf etmek istemiyorum. 
Kendilerine bu konuda verilecek çok cevabı
mız vardır. Şimdi, bu mevzu ile ilgili olarak 
saym iktidar sözcüsünün bizim beyanımızı it
ham kabul eder tarzdaki görüşlerine arzı ce-
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vabederek, yine konu üzerinde temel prensip
ler yönünden bâzı noktalara işaret etmekle 
iktifa edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; bendeniz grup söz
cüsü olarak yaptığım konuşmada aynen şöyle 
ifade etmiştim: «Orman dâvamızın çözümlen
mesi. ve Özellikle halk - orman ilişkilerinin dü
zenlenmesi için çeşitli vaitlere ve türlü teşeb
büslere, bu meyanda Anayasaya aykırı kanun 
tekliflerine ve hattâ Anayasa hükümlerini de
ğiştirmeye kadar giden beyanlara Taslamak
tayız. Yurdumuzun ve milletimizin hali ve ge
leceği için hayati önem taşıyan orman dâva
mıza, "bu meyanda halk - orman ilişkilerine doğ
ru bir çözüm yolu buluncaya kadar, ne yazık 
ki bu kabil davranışlar devam edecektir. Pal-
yatif tedbirler belki geçici bir zaman için tek
lif getirenlere ve vaitte bulunanlara politik 
faydalar Bağlıyacaktır. Ancak sonuç bugüne 
kadar olduğu gibi memleketin onarılması çok 
sor, hattâ imkânsız büyük zararlara girme
sinden ve problemin daha da karışık bir hal 
alması şeklinden başka türlü olmıyacaktır 
Devletin ormancılıkla ilgilenmesi, orman - halk 
ve ormancılık - millî ekonomi ilişkilerini dü
zenlemesi ve bütün ormanlar üzerinde denet
leyici bir rol oynaması, Anayasamıza uygun 
bir ormancılık politikası gütmesi ile olur 
Bu politika millî nitelikteki amaçlar üzeri
ne oturtulur. Buna göre çıkartılmış olan kanu
ni mevzuatta da ifadesini bulur. 

Bu beyanlarımda, sayın kıymetli arkada
şım iktidar sözcüsü, Anayasaya aykırı kanun 
tekliflerine ve Anayasa hükümlerini değiştir
meye giden beyanlarımızı, kendilerine, iktida
ra yöneltilmiş hatalı, ağır bir tenkid şeklin
de telâkki buyurarak bize cevap lütfettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bizim bu şekilde ifade etmemizin gerekçe
si şudur: Her şeyden evvel bir mahremiyet için
de cereyan eden, hiçbir surette mahiyeti hak
kında bilgi edinemediğimiz, zaman zaman gaze
telerde okumakla iktifa ettiğimiz yeni bir orman 
kanunu çalışması, var, Hattâ mevzu ile ilgili 
olarak yine birtakım reformu çalışması var. 
Bu, büyük bir mahremiyet içinde cereyan et
mekte; Başbakanlığa kadar intikal, etmiş, ma
hiyeti hakkında bilgimiz yok. Ancak orman 
kanunu ile ilgili ilk çalışmalardan haberimiz 
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oldu. Bir naçiz arkadaşınız olarak ben şahsım 
adına bu kanun üzerindeki görüşlerimi bura
da dile getirdim. Sayın Bahri Dağdaş'ın emri 
ila hazırlanan, tasvibine mazhar olan bu kanun 
tasarısı, ziraat camiasına dâhil bütün meslek 
teşekkülleri, tarımcılar dâhil ve bu Bakanlık
la ilgili üniversite mensubu bilim adamları 
tarafından en ağır bir dille yerilmiş, çok hata
lı prensiplere istinadettiği ifade edilmiş ve bu 
ararla böyle bir kanunun Anayasaya aykırı ol
duğu hususunda ittifak edilmişti; bu bir. 

ikincisi: Adalet Partisinin bundan önceki 
büyük kongresinde alman 48 ve 49 numaralı 
kararlan bizi bu şekilde beyana davet etmiş
tir. Sayın arkadaşımıza bunu açıklamayı bir 
vazife biliyorum. O bakımdan bu konuya te-
-nas ediyorum. Adalet Partisi büyük kongre
sinde alman kararların 49 ncu maddesi şöyle: 
Tahribedilmiş orman sahalarımızı da aynı şe
kilde köylüye koruluklar tahsisi ve muhafa
za ile yeni ormanlar meydana getirilmesine 
^alv^a^arhi,. 

Diğer taraftan 48 nci maddede «Devlet bal
talık ormanları köy tüzel kişilerine devredi
lecektir», denmektedir. 

Şimdi, Devlet ormanlarının yalnız yöneti
lir değil, aynı zamanda işletilir ve onların mül
kiyeti devronulamaz, şeklindeki Anayasa hük
müne bunu aykırı gördüğümüz için, gerek Or-
r*ıan kanunu, hazırlanış safhasında elimize ge
cen belgeler ve gerekse basında da intişar eden 
^u görüşler muvacehesinde biz bu konu üze
ninde palyatif tedbirle değil, ciddî bir şekilde 
burulması zaruretine inandığımız için işaret 
etmiş bulundum. 

Şimdi, arkadaşlarım, sayın arkadaşıma, ik
tidar partisi sözcüsüne bu konudaki cevabımı 
arz ettikten sonra konu üzerinde daha önce arz 
f:tmek imkânını bulamadığımız bir iki noktaya 
temas ederek yüksek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Değerli arkadaşlarım, halk - orman münase
betleri, çok çeşitli cepheleri bulunan, memleke
timiz için son derece önemli bir problemdir. En 
son istatistiklere göre, 33 milyon nüfusun, ista
tistikler aynen böyledir, 10 milyonu orman için
de veya kenarındaki dağ köylerinde yaşamakta
dır. Orman içinde bulunan köy adedi 5 270 ve 
nüfusu 2,42 milyon. Orman kenannda yaşıyan 
7 982 köy, 4,23 milyon nüfusa sahip. Orman Ka-
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nunu hükümlerinden faydalanan ve ormana on 
kilometre mesafede bulunan köylerin adedi de 
7 795, nüfusu 3 milyon 350 bin. Bunları topla
dığımız zaman, önergelerle ilgili olarak gördü
ğümüz köy adedi 21 647, nüfus miktarı da on 
milyona baliğ olmaktadır. 

Yaşama seviyesi son derece düşük, yıllık ge
liri 200 - 300 lira, iş imkânlarından yoksun, pri
mitif tarım ve hayvancılık bu köylerde yaşıyan-
larm maalesef kaderi olmakta devam etmekte
dir. Milletleraarası tş ve İşçi Teşkilâtının son 
etütlerine göre dağ, daha doğrusu orman köylle-
rinde yaşıyanlarda nüfus başına düşen yıllık ge
lir ortalaması millî gelir ortalamasının % 20 si
nin dahi altındadır. Ormanlarımızdan daha ge
niş çapta faydalanmanın, bir diğer deyimle daha 
rasyonel işletmeciliğin uygulanması, gelişecek 
orman sanayii ve bunun neticesi yaratılacak is
tihdam imkânlariyle bu vatandaşlarımızı yaki-
nen ilgilendiren bir durum doğmakla beraber, 
konuyu yalnız bu şekilde halletmenin mümkün 
olmadığını daha önceki beyanlarımızla arz etmiş
tik. Demiştik ki, bu işler sosyoekonomik tedbir
lerin kül halinde ele almmasiyle halledilebilir. 
îş bulma imkânlarının, fırsat eşitliğinden hare
ketle uygulanabilmesi için bugünkü partizan dü
zeni, aksak uygulama, meseleyi dah büyük den
gesizliklere, adaletsizliklere kaydırma halinden 
uzaklaştırmak şarttır. Zira bugün orman mmta-
kalannda çalışan köylülerimizin imkân ve fırsat 
eşitliğinden dengeli bir şekilde faydalanamadı-
ğı da bir gerçektir. 

Arkadaşlar, orman işletmelerinde köylüleri
miz vahidi fiyat ile çalışır, emanet usulü ile ve
rilen işlerde çalışır. İstihsal işlerinde çalışır, yol 
işlerinde çalışır. Şimdi bu çok kere ihaleye ko
nu olmaz, vahidi fiyatla verilir. Bâzı işletmelerde 
ciddî murakabe ve kontrol yapılamadığı için, 
asıl vahidi fiyat esprisinden uzaklaşılarak bâzı 
şahısların, aracıların türediği ve asıl köylünün 
emeği karşılığında, ıstırabı karşılığında bir üc
ret alamadığı bir realitedir. İşin kaymağını o 
işi alan aracılar temin etmektedir. Yani orman 
işletmelerinde, ormanlarımızda rasyonel çalışma 
genişlemesine rağmen, şayet istikbalde gelişir
se, kaynaklar mevcuttur, bunu temin etme im
kânları vardır. Bu konuyu ıburada tartışmak is
temem, ama orman köylerimiz bugün maalesef 
orman işletmelerinin sağladığı iş imkânlarından 

dengeli bir şekilde, hak ve adalete uygun bir şe
kilde faydalarıma imkânlarından yoksun bulun
maktadırlar. 

Bu arada Orman Kanununun öngördüğü, or
man işgücünü kanalize etmek ve ormanda ça
lışan köylülerin emeğini değerlendirmek bakı
mından büyük bir önem taşıyan orman - iş koo
peratifleri maalesef verimli bir şekilde çalışma
dan yoksun bulunmaktadır. 

Şimdi bir taraftan Birinci ve İkinci Beş Yıl
lık Plânda kooperatifçiliğe büyük önem verile
ceği ilkesi ortada, Programda «bu konulara ge
rekli destek yapılacaktır,» görüşleri ortada. Ede
biyat tam, ama diğer taraftan bu kooperatiflerin 
gelişemediği, zaman zaman kooperatiflere ge
rekli ölçüde alâka gösterilmediği de acı bir ger
çek olarak karşımızdadır. 

Muhterem, arkadaşlarım, 
Umumi nüfusumuzun 1/3 ü kadarını teşkil 

eden orman köylüleri, hayat şartlarının dayanıl
maz baskısı sonucu, daha iyi hayat şartları ya
ratmak gayesiyle şehirlere inmek temayülünü 
göstermektedirler. Bu, plânsız ve programsız bir 
şekilde yapıldığı için, yerinde kalanlar da peri
şanlık içinde, şehirlere inenler de bu perişanlık
tan kurtulamamaktadırlar. 

Sanayileşme (har©ketleri son derece yavaş 
olduğu için bu büyük kitlenin nereye yer
leştirileceği ve nasıl gerçek müstahısıl hale ge
lebileceğini Hükümetimizin ve Yüksek Parlâ
mentonun düşünmesi lâzımdır. 

Yerinde kalkrrıdırılamıyan köyler var, ye
rinde kalkındırılması mümkün olan köyler var. 
Daha evvelki mâruzâtımda ben ve sayın öner
ge sahibi arkadaşlarımız bu konu üzerindeki 
görüşlerimizi Yüksek Meclise intikal ettirmiş
tik. 

Şimdi dağ köylerine öyle bir ekonomik ge
lişme sağlanmalıdır ki, bunlar bulgünkü yaşa
yış tarzlarını da değiştirmek zorunda kalsın
lar. Bir örnek olarak arz edeyim. Çek verıim-
siz olan bir karakeçi meselesi var. 

Arkadaşlar, Türkiye'de 1966 yılında 20,9 
milyon karakeçi var, ki İtalya^da bunu yapmış
lardır; dağ ve orman köylerinde ya^ıyan va
tandaşlarımızın hayat şartları ıslah edilirse, 
ormanlara ve tabiata büyük »ölçüde zarar ver
diği ilmen sabit olan bu keçiden kurtulmak 
mümkün olur. Yine Yugoslavlar bu konuda bir 
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tedlbir aldı, yüksek bilginize sunmak isterim, 
arkadaşların bir kısmı belki bunu duymamış
lardır; 1948 yılında Yugoslav'lar toptan keçi
leri satınaldılar, mezbahalara gönderdiler kes
tirip sattılar. Bunların karşılığında tazminat ve
rildi. Bu tazminatla keçi yerine daha faydalı 
olacak hayvan türleri; işte bir dvesi koyunları 
çalışması var, maalesef büyük bir gelişme 
gösteremiyor, çünkü zavallı köylünün bunu sa-
tınalacak gücü yok. Kooperatifleri desteklemi
yoruz, ikinci Beş Yılık Plânda köy ve köylü 
sorunları, bunun içinde orman köyleri sorunu
na edebiyat olarak geniş yer verilmiş. Bende
niz Bütçe Komıisyonundayıım, bu proplemleri 
çözebilmek için, programlarda belirtilen ted
birleri yerine getirebilmek için maalesef gerek
li imkân bütçeye konmamıştır. 

Bir misal olarak arz edeyim: Orman köy
leriyle ilgili olarak, onların kalkındırılmaları 
ile ilgili olarak bir ölçüde destek olacak 6831 
sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin âmir hükmü 
olan 50 milyon liranın bütçeye konulmasını as
gari bir ölçüde teklif etmişken, bu teklifimiz 
de maalesef Komisyon ve Hükümet tarafından 
anlayış görmemiştir. Sayın Tarım Bakanımızın, 
Yüksek Meclis huzunma çıkıp demogojik (ifa
delerle mevzuun derinliğine inmek yerine, asıl 
köy ve köylü sorunlarında kendisine mevdu, 
Tarım Bakanlığına da mevdu hizmetler var, 
birçok bakanlıklara mevdu hizmetler var, bu 
hizmetlerin nasıl yürütüleceğine dair tedbirleri 
düşünmesi ve bu tedbirleri alabilmek bakımın
dan bütçeye lâzımgelen ödeneklerin konulması 
istikametinde ıgayret sarfetmesi lâzım. Maale
sef bu böyle tecelli etmiyor, edebiyat yapılıyor, 
deımegoji yapılıyor mesele bir tarafta uyutulu
yor. 

Çok değerli arkadaşlarım, bundan önceki 
konuşmalarımızda da arz etmiştik, özet ola
rak bir defa daha arz etmek istiyorum. Her-
şeyden evvel grup olarak üzerinde ısrarla dur
duğumuz konu şudur; Anayasamızın açık ilke
lerine rağmen insan haysiyetine yaraşır bir ya
şayış tarzından yoksun bu vatandaşlarımızın 
meselelerine, problemlerine Hükümetimiz ilgi 
göstermediği için grup olarak şikâyetçiyiz. Bu 
meselelerin çözülmesi için ilgili tedbirlerin alın
mamasından geniş ölçüde şikâyetçiyiz. 

Şimdi, mesele güçtür, kolay değildir. Bâzı 
arkadaşlarımız, bu ödenek konulduğu zaman; 

«50 milyon lira koyarsak bu mesele halledile
cek midir?» derler. Arkadaşlar, elbete meseleyi 
bir yılda derhal halletmek mümkün değil, ama 
bunu çözmek istikametinde ilk adımı atmamız 
gerekiyor. O zaman da arz etmiştim, pilot ilçe
ler tesbifc ediliyor, orman köylerinin kalkındı
rılması için. Tatbikat nasıl olmuştur? Ne ka
dar ödenek verirseniz veriniz, bu ödenekler 
gerçek yerini bulamıyacaktır. Bu yıl bir mik
tar ödenek konmuştur; 5 000 000 lira ödenek 
konmuştur, geçen senenin 4 000 000 lirasına 
rağmen 1 000 000 lira artırılmıştır. 6831 sayılı 
Kanun 50 000 000 lirayı âmirdir, ama uygula
manın başında olan Sayın Bakanımız maalesef 
kendi ıseçim çevresinde ilçeler yaratmak sure
tiyle asıl orman mıntakalarını ihmal ederek 
kendi seçim şansına veya politik amaline hiz
met edecek şekilde bir tertibin içine girmiş, 
verilen ödenekler oraya girmiştir. 

Bunun hesabını 10 000 000 a yakın ıstıraplı 
vatandaşımız mutlaka bir gün soracaktır, bu
nun hesabını grübolarak bütçelerin görüşülme
sinde Sayın Hükümetten soracağız. 

Şimdi ormancılıkla bu işin 'halledileceği esa
sında hareket eden görüşe - Sayın Bakanın 
görüşü zaman zaman bu istikamette toplanı
yor - tamamen katılmamız mümkün değildir. 
Evet, ormancılık yönünden daha rasyonel, da
ha tarafsız, partizanlıktan uzak, vatandaşla
rın haklarına saygılı, adaletli bir uygulama 
ile köylülerimizin istifadesi genişletilebilir. Or
man varlığımız maalesef gerektiği şekilde iş-
letilemiyor. Yollarımız noksandır, daha çok is
tihsal yapabiliriz, orman sanayiine plânın ön
gördüğü şekilde daha geniş imkânlar verebili-
riz, istiMam imkânlarını artırnlHi liriz, ama 
Hu 10 milyonun problemini çözebilecek güçte 
Hv değer taşımamaktadır, önemini inkâr etme
mekle beraber. 

Ormancılığımızın çözümü en güç olan so
runu, orman içinde ve kenarında oturan vatan
daşlarımızın geçimlerinin sağlanmatsı bakımın
dan sahip bulundukları imkânlarla, gerçek ih
tiyaçları arasındaki açığın kapanması ve bu 
açığı artıran nedenlerin ortadan kaldırılması
dır. Kısaca her zaman üzerinde durduğumuz 
sosyo - ekonomik tedbirlerin kül halinde ele 
alınmasıdır. Orman 'köylerinde yaşayan vatan
daşların ihtiyaçları sadece orman ürünleri ba-
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kımmdan değildir. Bunun içindir ki, sorunun 
çözüm yolunu tek başına ormancılıkta aramak 
yanlıştır. Bir an önce bütün ormancılık işle
rinin düzenlendiği kabul edilse dahi, problem 
yine tam çözülmüş olmıyacaktır. Zira mevcut 
ormanlarımız -M 10 kilometre mesafedekileri 
düşünüyorum ben- 7 000 000 u aşan ve hızla 
artan orman köyleri nüfusunu ne ürünleri, ne 
de yeni açılacak iş imkânlan ile besleyebilir. 
Bu haliyle problem tek basma bir ormancılık 
sorunu olmayıp çeşitli yönleri bulunan sosyo -
ekonomik bir nitelik taşımaktadır. 

Köylünün öteden beri orman kaynağı ya
nında geçimini sağlamada faydalandığı tarım 
arazisi ve otlatma alanı, niteliği ve niceliği ba
kımından ihtiyaçları karşılayamaz bir hale 
gelmiştir. Nüfusun günden güne çoğalması 
bölgedeki gizü işsizliği dolayısiyle geçim sı
kıntısını ve huzursuzlukları artırmış ve artır
maktadır. Bu sebepledir ki, bir yandan yaşa
ma alanını, yani toprağı ormancılık, tarım ve 
hayvancılık sektörleri de dâhil olduğu halde. 
birlikte ele almak ve faydalanmayı bir bütün 
halinde düzenlemek, diğer yandan da çevrede 
yasayan insan gücünü en isabetli bir şekilde 
yerleştirme ve iş sahibi yapmak suretiyle de
ğerlendirmek, dolayısiyle kalkındırmak lâzım
dır. Buna göre isin bir yönü araziden fayda
lanmanın düzenlenmesi, diğer yönü de bir is
kân ve toplum kalkınması işi olmaktadır. 

Rasyonel toplum kalkınmasını bir toprak 
reformu ve iskân politikası ile birlikte ele al
mak şarttır. Gerek iç iskân işi olan köy nakli 
ve gerekse bir toplum kalkınması niteliğini ta
şıyan köy kalkındırılması çok çeşitli yanlan 
bulunan büyük ve önemli Devlet hizmetleridir. 

Orman köylerinin yerleştirilmesi için öngö
rülen ormancılık sahalânndan uzak arazilerde 
•beslenme imkânlarının teknik ziraat usulleriy
le ıslahının müspet neticelerini Türkiye'mizde 
görmek mümkündür. Bunlan yalnız bendeniz 
ifade etmiyorum, Türkiye'ye gelen birçok mü-
tahassıslar, bu arada raporu üzerinde ısrarla 
durulan profesör Baade gibi bu sahada yetiş
miş kimseler de ifade etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlanm, kanuni veya kanun
suz yollardan haşeb faydalanması suretiyle or
man kalıntılannın yok edilmesi ve bütünlük 
arz eden ormanların tahribedilerek zarara uğ

ratılması, tanm arazisi veya otlak kazanmak 
gayesiyle orman yakma, geniş ölçüde ve sonu 
gelmiyen başta keçi sürüleri olmak üzere aşın 
otlatmalardan, orman içine veya kena-
nna yerleşmiş köylerden usulsüz ve 
bağsız yerleşımıellerden gelmektedir. Uzun 
süreden beri gerek yerli, gerek yabancı ilim 
adamlan ve gerekse tatbikatçılar, kısacası or
man konusuna eğilmek imkânı bulan düşünür
ler, ormanlarımızın korunabilmesi, verimli bir 
şekilde işletilebilmesi için en önemli tedbirin, 
bâzı orman içi köylerinin orman dışına yerleş
tirilmesi olduğu görüşünde birleşmektedirler. 
Köylü nüfusunun süratle artması ve bunun ne
ticesi olarak ekilip giçilecek tanm arazisinin 
qfenişlemesini ve otlak hayvanlannın fazlalaş
ması ise rölatif olarak bir hayvana düşen ot
lak arazisinin küçülmesini meydana getirmek
ledir. Bunun neticesi olarak daha önce de arz 
ettiğimiz gibi, büyük ölçüde hayvanlar halen 
mera olarak ormandan zararlı bir şekilde fay
dalanmaktadır. Devamlı olarak artan nüfusla 
beraber değişmiyen, daha doğrusu oldukça sa
bit kalan ve Sayın Tanm Bakanımızı asıl meş
gul etmesi lâzımgelen ekstansif toprak işlet
mesinde büyük toprak ihtiyacı, dolayısiyle bir 
taraftan orman rejimine dâhil sahaların açıl
ması, diğer taraftan genel olarak dağlık karak
terdeki sahalarda düz olan kesimler yalnız sı
nırlı olarak kullanılabildiğinden, daha çok me
yilli yamaçlara doğru yayılmak suretiyle kar
şılanmaktadır. Artan hayvan sayısının yem ih
tiyacı bir ölçüde gidermek için yakın orman 
sahalannın yaprakları hayvanlara yedirilmek
te ve köylere ait meralarla çayırlıklarda da 
zararlar çoğalmaktadır. Anadolu'muzda olduk
ça geniş yer kaphyan step sahalarda felâket 
ölçüsünde tesirler meydana getiren kurak se
nelerde köylülerin rutubetli yüksek mevkilere, 
orman içine göç etmeleri durumlarını düzelt
meleri için bir teminat olmaktadır. Fakat sin
sice ve durmadan ilerliyen toprak tahribatı, 
bilhassa yaralanmış, degrede olmuş çayır ve 
meraların daha da bozulması, üst toprak taba
kasının sııkıştınlması, yanlmalar ve kaymala-
nn ilerlemesi ve hızlanması suretiyle büyük öl
çüde zikredilebilir bir tehlike olmaktadır. Bu 
tehlikenin ıstıraplarını, bugün dahi yaratılan 
tehlikelerin ıstıraplannı gündem dışı konuşan 
bir arkadaşımız dile getirmiş bulunmaktadır. 
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Büyük sürülerin entansif bir şekilde otlatıl
masının verdiği zararlardan daha da büyük za
rarı, yaylaların çok erken otlatmaya açılması 
ve otlatma süresinin çok uzun devam etmesi; 
kuvvetli ve erken otlatma hayvanları doyur
madığı gibi çayır tabakasında büyük boşluklar 
meydana getirilerek mevcut bitkilerin terkibi 
de değiştirilmiş oluyor. Bunun neticesi olarak 
da hayvanlar ormana daha fazla yönelmek su
retiyle mevcut toprağı ve orman gençliğini za
rara uğratıyor. 

Toprak ve orman tahribatı tarıma elveriş
li vadi topraklarının yağmur suları ile taşına
rak örtülmesini, su ekonomisinin bozulmasını 
ortaya çıkarıyor. 

Netice olarak köylü faydalanmalarının bu 
şekilde genişlemesi tarıma bir şey getirmiyor, 
bunun aksine tarım işletmeciliğinin tahribine 
yol açıyor. Bugün çalışan düzen, sistem budur. 
İşte biz ısrarla söylüyoruz ki, ısosyo - ekonomik 
tedbirleri kül halinde alalım, bulundukları yer
lerde kalkındırılmaları mümkün olmıyan köy
lü vatandaşlarımızı Anayasamızın öngördüğü 
tedbirlerle mülk sahibi, toprak sahibi yapmak 
suretiyle pnodüktiv hale getirelim ve onların 
insan gibi yaşamasını sağlıyalım. 

Değerli arkadaşlarım, toprak reformu ile 
yakinen ilgili görüyoruz bu konuyu. Toprak 
reformu sosyal adalet ilkelerine uygun olarak 
verimliliği ve üretimi artırıcı bir düzen kurma
da en önemli bir faktör olarak grupumuzca 
mütalâa edilmektedir. Yurdumuz toprakları
nın gerek mülkiyet ve gerekse tasarruf rejimi 
sosyal adalete uymıyan dengesizlikler manzu
mesidir. Toprağın mülk olarak benimsenmesiy
le kullanılıp işletilmesine ilişkin anaprensipler-
le, bunlardan doğan münasebetlerin düzenlen
mesi özet kavramını taşıyan toprak reformu
nun içinde, ıSayın Tarım Bakanımızın dediği 
görüşte değiliz. Biz zaten hiç bir zaman top
rak reformunu mücerret bir toprak tevziatı di
ye kabul etmemişizdir. Bunun için de, sadece 
topraksız köylüye toprak verilmesi gibi çıplak 
ve kuru bir dağıtım değil, bunun yanında ta
rımsal yerleşim, teknik metotlarla işletilebilir 
ve yaşıyaıbilir işletmelerin kurulması, işletilme
si, çiftçilerin teknik aletlerle donatılması, kredi 
sağlanması, bilgilerinin artırılması, büyüklük 
ve küçüklük itibariyle toprak mülkü smırları-
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nın çizilmesi, zaman içinde çok parçalanmış 
arazilerin toplulaştırılması, yaygın ve gelenek
lere göre yapılmakta olan verimsiz kiracılık ve 
ortakçılığın düzenlenmesi, kooperatifleşmeyi 
ve nihayet büyük ihtilâflara konu olan mera, 
yaylak ve kışlakların tesbiti ve tahsisi ile mev
cut anlaşmazlıkların giderilmesi, intifa düzeni
nin kurulması gibi anaunsurları da birlikte bir 
bütün olarak mütalâa etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu reformla Türk 
köylüsü, tapusundan başka toprakla ilişiği bu-
lunmıyan, toprağa alın terini dökmiyen, top
rakla toptan alınıp satılarak mal sahibi değiş
tirmekten, yani kısaca süresiz sömürülmekten 
kurtulacak, insanlığa ve varlığa kavuşacaktır. 
Köyde uzlaşık, barışık, dengeli ve hür bir top
lum bünyesi doğacaktır. Böyle bir düzeni kur
mak, toplum kalkınmamız için de temel şart
tır. 

Sayın iktidar, orman köyleri sorununa bi
zim baktığımız gerçekçi açıdan değil de, maa
lesef, bu iş mazide şöyle olmuş şeklinde,ki ra
kamlar da tahrif edilerek, İkinci Cihan Harbi
nin ıstıraplariyle beceriksizliklerini örtmek şek
linde bir tutumu ihtiyar etmişlerdir. 

Sayın Tarım Bakanımızın zaman zaman yal
nız bu konuda değil, tarım meseleleri üzerinde 
Yüksek Meclis huzurunda yapmış olduğu ko
nuşmalarda teknik seviyeden yoksun, ve mese
lelerin ciddiyetiyle telif edilmiyecek, demago
jik, kahvelerde artık terk edilen bir müzakere 
tarzım yürüttüğünü görmenin üzüntüsünü duy
maktayız. Değerli arkadaşlarım, Hükümetten 
bu kabil ciddî meseleler üzerinde gerekli ölçü
de hassasiyetle durmasını ve Sayın Tarım Ba
kanımızın yarattığı ıstıraplı havayı giderecek 
tedbirler almasını temenni ediyor, grupum adı
na hepinizi saygı ile selâmlıyorum. Teşekkür ede
rim. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterli olduğuna 
dair önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Msvzu kâfi miktarda konuşulmuştur. Ko

nuşmaların kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Bursa 
Kasım önadım 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 
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Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde bulun- i 
duldan köylerde kalkındırılmalan mümkün i 
olmıyan köylülerin hayat seviyesi hakkında bir I 
Meclis araştırması açılmasını mutazammın 
önergenin müzakeresi sona ermiş bulunmakta
dır. 

Şimdi verilmiş bulunan önergeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Bu konuda bir Meclis 
araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

6. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında millî siya
setin tesbiti ve takibi için bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/26) 

7. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politikanın 
esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/27) 

BAŞKAN — Gündemde, Kayseri Milktve- j 
kili Turhan Feyzioğlu ve (iki arkadaşının Kıbrıs 
mevzuunda vermiş oldukları önerge ile Aydın 
Milletvekili Reşat özarda'nın vermiş olduğu 
%e^ge aşağı - yukarı aynı gayeyi öngörmekte
dir. 

Simidi, bu konuda Sayın Coşkun Kırca tara
fından verilmiş olan 'bir önerge mevcuttur. Bu 
önerge ile 'her iiki konunun birleştirilmek mü
zakeresi talebedilmektedir. 

önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 2 nci ve 3 noü maddelerinde yer 

nla*« /remel ^.öriifme önergeleri aynı konuda ol
dukları cihetle Tbu önergeler üzerindeki görüş-
melerin birleştirilmesini arz ve teklif ©derim. 

Güven Partisi Grup Başkanvekili 
İstan'bul Milletvekili 

Goşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Gereği buna göre icra edilecektir. 
Sayın Turhan Feyzioğlu tarafından verilmiş 

bulunan önergeyi okutuyorum: 

Millet (Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kılbnısta patlak veren son (buhranın bugüne 

fcadarki 'gelişmeleri, ıMillet Meclisinin bu konu- ! 
ya önemle eğilmesini 'gerektirmektedir. | 
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Bu millî dâvada, son buhranın da ışığı al-
tında,rmillî «bir siyasetin tesbit ve takibi lâzım
dır. 

Bu gerekçelerle, Kıbrıs dâvası, bu dâvanın 
Türk - Yunan münasebetlerimin bütününü için
deki yeri, dâvanın Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk
lerinin hak ve menfaatlerine en uygun tarzda 
nasıl Tbir nihai çözüm şeklime hıangi yollardan 
ulaştırılması gerektiği hususunda Millet Meclisi 
Genel Kurulumda fair Genel Görüşme açılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Millet Meclisi 
Grup Bıaşlkanı 

Kayseri 
Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu 

Güven Partisi Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri 

İstanbul Konya 
Coşkun Kırca Dr. Vefa Tanır 

BAŞKAN — Sayın Reşjat özarda tarafımdan 
verilmiş bulunan diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
özeti: Son Kıbrıs buhranı dolayısiyle yapı

lan anlaşma neticesinde Kibms Türklerinin ne
ler kazanıp neler kaybettikleri ve yakında Bir
leşmiş Milletlerde başlıyaoak müzakerelerde sa
vunulacak millî politikanın tesbiti için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince genel görüşme 
açılması... 

Olaylar : 
14 - 15 Kasım 1967 tarihimde Geçitkale ve 

Boğaziçi köylerinde Rumlar tarafından Türk
lere (karşı işlenen hunharca cinayetler dolayı
siyle Hükümetin vaknlt ve zamanımda harekete 
geçip mukabele etmemesi ve işi oluruna bırak
ması karşısında Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde ve topyekûn Türk (Milletimde meydana 
gelen çok şiddetli tepki, 17 Kasım kararımın 
alınmasına yol açmıştı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde 'bütün siyasi partilerim ve bağım
sızların ittifakiylis alman ibu karar üzerine Hü
kümet 'harekete geçmiş, büyük askerî hazırlık
lar yapmış ve Yunanistan^ notalar vermişti. 
Ancak flYEaJkarios'u (kendisine muhatabolarak 
kabul etmediğini belirten Başbakan, istekleri
nin yerine getirilmesi liçin Kıbrıs Rum Hükü
metine her hangi bir nota vermemişti. 15 gün 
devam elden kriz «ırasında (azimli, -kararlı ve 
hazır) olduğunu, mehil tanımadığımı, taviz ka-
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bul ötmediğini bildirien Hüküımıeıtm bu ciddî tu
tumu; Amerika'yı, NATO yu ve Birleşmiş Mil
letleri 'harekete geçirmiş ve isteklerimizin sulh 
yolu ile yerine getirileceği bildirilmişti. Niha
yet Yunanistan'ın kendisimden istenen Kıbrıs'
taki laıskerlerini geri çekme şartım kaJbul etti
ğini öğrendiğimiz ızamaın büyük memnunluk 
duymuş, 'Kıbrıs 'Türklerinin emniyet ve huzuru 
için ileri 'sürdüğümüz bütün isteklerimizin de 
yerine getirildiği veya getirileceği inancına 
varmışitık. Ne yazık ki, 1964 yılı Ocak ayında 
Londra konferainısıııda 'alman kıararların büyük 
zafer olarak ilân edilmesinden hemen sonra Ma-
karios'ım vetosu ile zaferimiz bir fiyaskoya 
döndüğü gibi, bu defa da hepimizi sevindiren 
ve Hükümeti takdir etmemize yol açan ilk ha
berlerin arkasından, Barbakanın muhatap ka
bul etmediği Makarios'un diretmesi ile, elde 
sadece Kıbrıs'taki Yunan askerlerinin çekil
mesinden başka sevinilecek bir şey kalmadığı
nı gördük. Bütün bu cansiperane gayretler
den, milyarı aşan masraftan, büyük heyecan 
ve galeyandan sonra tâviz veren Yunanistan'
la Türkiye, tek ^«,*anclı çıkan da Makarios 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Kıbrıs olayları dört seneden beri Türkiye'
ye büyük malî külfetler yüklenmekte, her se
ne ortaya çıkan tahrik ve cinayetler iktisadi 
hayatı felce uğratmaktadır, işin uzaması Tür-
kiyo'de devamlı huzursuzluk kaynağı olduğu 
kadar, Kıbrıs Türklerinin de artık her türlü 
sabır ve tahammül hududunu çoktan aşmış bu
lunmaktadır., Bu bakımdan oyalayıcı bir Kıbrıs 
politikasını kesinlikle terk etmek ve (Kıbrıs dâ
vası diye bir dâvamız yoktur) deyip oradaki 
soydanlarımızın kanlarının akmasına, ıstırap 
ve acılarının devamına son verip Anavatana 
alınmalarını sağlamak veya (Kıbrıs dâvamız 
vardır) deyip bu dâvanın millî politikasının 
tesbit ederek nihai bir çözüm yoluna cesaretle 
varma1! lâzımdır. 

Kıbrıs dâvasında büyük zafer kazandığımın 
ilân edilmektedir. Bu zafer. Adanın fizikî tak
simine dayanan bir federasyon sisteminin kurul
ular,! ile mi, yoksa 1963 Aralık olaylarından 
evvelki duruma dönülmek suretiyle mi elde edil
miştir? 

Banca gayret ve cabadan, koparılan büyük 
gürültülerden sonra Kıbrıs'ta elde ettiğimiz 

sonuçlar, pratik temellere ve realiteye daya
nan aşağıdaki soruların cevaplandırılmasiyle 
gün ışığına çıkacaktır. 

1. Dr. Fazıl Küçük ve Kıbrıs Cumhuriyeti
nin Türk memurları, eski görevlerine dönüyor
lar mı? 

2. Türk Cemaat Meclisi Lideri Rauf Denk-
taş Kıbrıs'a dönerek cemaatinin başında göreve 
devam edebiliyor mu? 

3. Köylerinden, mahallelerinden ve evle
rinden göç etmiş olan Türkler, yerlerine dönü
yorlar mı? 

4. Türkler, Rum kesimindeki işyerlerine 
gidebiliyorlar mı? 

5. Türkler, Rumlar tarafından durdurul
madan ve üzerleri aranmadan Ada içerisinde 
emniyetle ve serbestçe seyahat edebiliyorlar 
mı? 

6. Her Kıbrıs Türk'ü Kıbrıs'tan harice çı
kıp tekrar dönebiliyor mu? 

7. Başka memleketlere gitmiş olan Kıbrıs
lı Türkler, tekrar Kıbrıs'a girebiliyorlar mı? 

8. Türkiye ile Kıbrıs Türk Cemaati arasın
da hava ve deniz yolu ile irtibat ve muvasala 
var mıdır? 

9. Türkler tarafından satınalınması veya 
ithal edilmesi yasaklanmış olan mal ve malzeme, 
şimdi serbestçe tedarik edilebiliyor mu? 

10. Kıbrıs Türkleri, Rumların sahibol-
dukları bütün vatandaşlık haklarına sahibol-
dular mı? 

Kıbrıs andlaşmalarmın garanti ettiği ve 
'îoğu en basit insanlık hak ve hürriyetlerin
den sayılan bu hakların kullanılması ile ilgili 
loruların hepsine (hayır) cevabı verildikten 
•sonra, Kıbrıs'ta elde ettiğimiz başarının ne ol
duğunu acaba kim izah edebilecektir? 

Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs dâvasını çözüm-
1iyecek müzakerelere giderken üzerinde duru
lacak diğer önemli sorulardan bâzılarını da 
şöylece sıralamak mümkündür : 

1. Dört yıldan beri akıtılan bu kadar kan
dan sonra ve Yunan idaresinde bulunan Batı -
Trakya, Rodos ve Istanköy'deki Türklere kar-
:ı uygulanan sistemli imha politikası hepimizce 
gayet iyi bilindiği halde, Kıbrıs'ta iki cemaatin 
bir arada birlikte yaşamaları mümkün görül
mekte midir? 
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2. Geçitkale ve Boğaziçi köyleri de dâhil 
olmak üzere dört seneden beri Kıbrıs'ta alçak
ça öldürülen Türklere, yakılıp yıkılan köy, ka
saba ve şehirlere, cami ve türbelere, gasbedilen 
mallara, paralara, erzaka ve eşyaya karşı taz
minat istenmiyecek midir? 

3. Katil papaz Makarios ve suç ortakları 
Grivas, Yorgacis gibi canavarların isledikleri ci
nayetlerden dolayı her han?;i bir mahkemede 
yargılanmaları sağlanmıyacak mıdır? 

4. Başbakanın muhatap kabul etmediği hay
dut çetesi reisi Makarios'u hâlâ meşru Devlet 
Başkanı olarak tanımakta devam edecek miyiz? 

Kıbrıs dâvasında üzerinde durulması gere
ken önemli konulardan bâzıları bunlardır. Bü
tün bunlar çözümlenmemiş olarak ortada du
rurken zafer nidaları koparanlara sormak lâ
zımdır: Acaba Lârnaka'da, tuz gölü kenarın
da yatan Harzeti Muhammed'in halasının tür
besini Yunan çizmesi altında ezilmeketn kur
tardığımız için mi bu kadar sevinçlisiniz? Fa
kat ne yazık ki, bunu dahi yapamadık. Biz 
Türkler her hangi bir kiliseye el koymaya kalk
sak bütün dünya aleyhimize ayaklanır. Fakat 
onların bu çeşit davranışları karşısında biz se
simizi çıkarmaz, sadece seyirci kalırız, 

Yukarıdan beri arz ettiğim sebeplerden do
layı Kıbrıs hakkında bundan böyle uygulana
cak millî politikanın esaslarını tesbit etmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir ge
nel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim. 

6.12,1967 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda 

BAŞKAN — Aynı konuda verilmiş bulunan 
her iki önergeyi de okutmuş bulunmaktayım. 

Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurunuz efen
dim. önerge sahibi olarak zatıâlinize söz veriyo
rum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün görüşülmesine başladığımız Kıbrıs ile 
ilgili önerge, bundan bir yıl önce verilmişti ve 
Kıbrıs dâvasının o gün milletlerarası sahnede 
görünüş şartları ne idi ise, o şartlar hesaba ka
tılarak verilmiş bir önerge idi. 

Gündemin çok yüklü oluşu ve Meclis çalış-
malarını aksatan başka sebepler yüzünden, öner

gemizin gündeme bu kadar geç gelmiş olması, 
bir bakıma büyük bir talihsizliktir. 

O günün şartları içinde Kıbrıs dâvasının, 
Türk - Yunan münasebetlerinin tümü bakımın
dan nasıl ele alınması gerektiği ve nasıl bir ni
hai çözüm yoluna bağlanması gerektiği hakkın
da açılacak bir genel görüşmeden, Güven Par
tisi Grupu olarak büyük faydalar beklemekte 
idik. 

1967 yılının Kasım ayında, Boğaziçi ve Ge
çitkale köylerine yapılan zalim taarruz karşısın
da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gösterdiği 
tepki, arkadaşlarımızın hatırmdadır. O hâdise
ler sırasında, Güven Partisi Grupunun, ne ka
dar yapıcı ve vatansever bir politika takibetmiş 
olduğu da bilinmektedir. Geçitkale ve Boğaziçi 
buhranı günlerinde meseleyi, bir partilerara3i 
suçlama, geçmiş kusurlardan dolayı günahkâr 
arama meselesi olmaktan çıkarıp, bir millî dâva 
olarak memleketin önüne vaz'etme bakımından 
ve bir çıkar yolun unsurlarını ortaya çıkarma 
bakımından bu Mecliste yapılan müzakerelerin, 
ve bu arada rahatlıkla söyleyebiliriz, Grupumun 
takibetmiş olduğu yapıcı ve vatansever politi
kanın ve tutumun ne kadar büyük rol oynadığı
nı, hatırlatmak isterim. 

Bu itibarla, bugün verilmiş olan önergeyi de 
bu açıdan değerlendirmesini, bilhassa iktidar gru-
pundan beklemekteyiz. Bugün bu millî dâva
nın sorumluluğunu taşıyan, fakat bir yıldan be
ri Meclise, Hükümeti ağzından veya yetlrilileri 
ağzından sık bilgiler vermemiş olan iktidar par
tisi grupuna düşen bir görev olarak hatırlatmak 
isterim ki; dâva, bir genel görüşme konusu ola
rak ele alınır ve bu kürsüye getirilirse, bundan 
millet zarar görmiyecektir. Ne zaman, Kıbrıs 
dâvasının başından beri mesele Millet Meclisin
de konuşulmuş ise, bundan Hükümetler daha 
kuvvetli olarak çıkmışlardır. Ne zaman, gruplar, 
milletvekilleri bu dâvada düşüncelerini bu kür
süye getirebilmişlerse, bu meseleyi rahatça konu-
şabilnıişlerse, bundan Türk diplomasisi kuvvet
lenerek çıkmış, za'fa uğramamıştır. Bu itibarla, 
meselenin nezaketinden bahsile veya şu anda 
müzakereler yapıldığından bahsile, başka mem
leketlerin, ilgili memleketlerin parlâmentoların
da, yetkili kurullarında, basınında meseleler bi
zim bildiğimiz unsurların dışında unsurlar orta
ya atılarak konuşulmakta iken, meselenin Tür-
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İriye Parlâmentosunda konuşulmaması gibi bir 
yola asla gidilmemesini bütün grupların men
suplarından ve iktidar sorumlularından bekle
mekteyiz. 

önergemizin, bir yıl gecikme ile huzurunuza 
gelmesinin talihsizliğinden bahsettim. Fakat bu
nun yanı sıra, Millet Meclisimizin son bir yıl 
içinde gerek Kıbrıs sahnesinde, gerek ikili mü
zakereler bakımından, gerek Orta - Doğu buhra
nı ve bu büyük buhranın içinde Kıbrıs'ın artan 
önemi açısından, meseleleri daha etraflı incele
mek imkânını Meclise vermesi, belki de talihli 
bir nokta sayılabilir. 

Bu itibarla, gerek Sayın özarda'nın, gerekse 
Güven Partisi Grupunun önergelerinin görüşül
mesindeki gecikme ne olursa olsun, meselenin 
bugünkü şartlar içinde, bugün bilinen unsurlar
la ele alınıp konuşulmasında fayda vardır. Her 
halde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Orta - Do
ğu sahnesinde olup bitenleri ve Kıbrıs dâvası ile 
ilgili gelişmeleri dış kaynaklardan takibetmek 
gibi bir durumda kalamaz, bu durumda bırakıl
mamalıdır. 

Genel görüşmenin açılması halinde, yalnız 
milletvekilleri tarafından ileri sürülecek fikir
lerin değil, fakat Hükümet tarafından bu vesile 
ile Meclis kürsüsünden yapılacak resmî açıkla
maların da, Kıbrıs dâvasında cemaatimizi güç
lendirmek ve müzakerelerde lehimize bâzı unsur
ları harekete getirmek bakımından faydalı olabi
leceğini düşünmekteyiz. Bu kadar önemli bir 
konuda, elbette ki, tek düşüncemiz, millî menfa
at düşüncesidir. Yaptığımız müzakere, Kıbrıs 
meselesinin temelinin konuşulması değil, «Genel 
görüşme açılsın mı, açılmasın m?» mahiyetinde, 
bir öngörüşmeden ibaret olduğu için, konuşma
mızda, bu genel görüşmenin neden açılması lâ
zım geldiğini belirten delilleri şimdilik vermek
le yetineceğiz ve meselelere sadece kısa kısa do
kunacağız. Genel görüşme açıldığı takdirde el
bette bizim Grupumuzun da, başka grupların da 
görüşlerini daha etraflı söylemeleri imkânı do
ğacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir yıldan beri dünya
da ve Orta - Doğu'da olup bitenler, Kıbrıs'ın 
millî güvenliğimiz bakımından önemini daha da 
artırmıştır. Orta - Doğu'da gerginlik bütün şid
deti ile devam etmektedir. Arap Devletleri ve 
İsrail, silâhlanma yarışını aralıksız sürdürmekte-

| dirler. Daha, Orta - Doğu'da «6 Günlük Savaş» 
patlamadan önce bu kürsüde bir vesile ile belirt
tiğimiz gibi, bir Arap - israil savaşının askerî 
sonuçları ne olursa olsun, böyle bir savaş sonun
da Sovyet Rusya, Orta - Doğu sahnesine ve Ak-
denize şimdiye kadar olduğundan daha geniş 
ölçüde sızmak imkânını bulacaktır, tahmini bu 
kürsüde yürütülmüş idi. Bu tahminlerin isabeti, 
hâdiselerin gelişmesi içinde ortaya çıkmıştır ve 
bugün, Sovyet Rusya'nın Orta - Doğu'da üslen
mesi gibi bir hâdise de, bütün açıklığı ile mey
dandadır. Bir taraftan Sovyet Rusya, diğer ta
raftan Amerika Birleşik Devletleri, Arap ve is
rail çatışmasını Orta-Doğu sahnesinde kendile
rinin ve temsil ettikleri cephelerin kuvvetlenme
si için bir vesile olarak kullanma, hiç değilse 
mevcut fiilî durumlarını daha geriye götürme-
mek için bir önemli çatışma halinde izlemekte
dirler. 

Kıbrıs Adası, askerî bakımdan ve millî gü
venliğimiz bakımından önemi artmış bir durum
dadır. Kıbrıs Adasında, önergemizin verildiği 
tarihten bu yana, AKEL'in - Kıbrıs Komünist 
Partisinin - faaliyetlerinin de hızlanmış olduğu
na dair bilgiler vardır. Bilindiği gibi, AKEL, 
daha Londra, Zürih konuşmaları yapıldığı ta
rihlerde, 1959 - 1960 yıllarında, devamlı olarak 
«Bağımsız ve askerden tamamiyle arınmış Kıb
rıs» tezini savunmakta idi. Bağımsız ve askerden 
tamamiyle arınmış Kıbrıs tezi yalnız AKEL'in 
değil, ama milletlerarası komünizmin her mem
lekette her vesileyle devamlı olarak savunduğu 
bir görüştür. Bu görüşün ardında yatan haki
kî niyetin ne olduğunu, Türkiye Parlâmentosu
nun çok iyi teşhis etmesi lâzımdır. Bağımsız ve 
askerden arınmış bir Kıbrıs, üzerinde en teşki
lâtlı siyasi kuvvet olarak bulunacak AKEL ve 
ona bağlı komünist temayüllü sendikalar vası-
tasiyle teşkil edilmiş ve edilecek milis kuvvetle
riyle, Akdenizin ortasında ikinci bir Küba Ada
sı haline getirilmek istenir. Milletlerarası komü
nizmin değişmiyen hedefinin; taktikler, gelip 
geçici tedbirler, kaş çatmalar, gülümsemeler, ne 
olursa olsun, milletlerarası komünizmin ve 
AKEL'in değişmiyen hedefinin bu olduğunu 
bilnîemiz icabeder. 

Bu hedefe ulaşmak için AKEL'in ve muhte
lif memleketlerdeki benzeri temayüldeki kuru-

I luşlarm bazan daha açık, bazan daha ihtiyatlı 
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tavırlar takındıklarını görmekteyiz. Ama, ne 
olursa olsun, her türlü askerden arınmış, yani 
Türk askerinin de terk edeceği bir adada Türk 
cemaatinin hiçbir teminatı olmıyacağmı bilmek 
ve nihai hedefimizi, - önergemizin maksadı bu
dur - Kıbrıs dâvasında nihai millî hedefimizi tes-
bit ederken, bağımsız ve askerden arınmış Kıb
rıs tuzağına asla düşmemek lâzımdır. Böyle bir 
tuzak, yalnız Türk cemaatinin günvenliğini or
tadan kaldırıcı değil, aynı zamanda Anavatan'm 
güvenliğini tehdidedici bir tehlike noktasının Ak-
denizde doğması demektir. 

Sovyet Rusya'nın Orta - Doğu buhranından, 
Arap - İsrail savaşından yararlanarak Akdenize 
inmiş olması ve Kıbrıs Adasının stratejik önemi
nin artması, Kıbrıs'ın bir ikinci Küba haline gel
mesinin tehlike ve öneminin bir Ölçüde artmr 
olması gibi hâdiseler yalnız Türkiye'nin değil, 
fakat Yunanistan idarecilerinin de, fakat NATO 
içindeki bütün müttefiklerin de, fakat Makari-
os'un ve komünist aleyhtarı Kıbrıs'taki Rum 
idarecilerinin de dikkatle izlemeleri lâzım gelen 
bir gerçektir ve aslında bu gelişmeler bir bakı
ma komünist aleyhtarı rumlarm, Yunanistan'
ın ve NATO içindeki müttefiklerin, Kıbrıs dâ
vasına süratle barışçı, sağlam ve çözüm yolr. 
bulunması yolunda gayretlerini artırmaları gi
bi bir sonuç doğurabilir ve böyle bir haleti ruhi-
yeden Türk Devleti ve Türk diplomasisi Türk 
millî menfaatlerine uygun bir çözüm yolunun 
kabul ettirilmesi bakımından yararlanabilir. 

Kıbrıs dâvasında, geçenlerde Bütçe Komis
yonunda da bir vesile ile arz ettiğim gibi, poli
tikamız, şüphesiz, barışçı müzakereden kaçın
mak politikası olamaz. Ne müzakereden korkma
lı, ne de korkarak müzakereye oturmalıdır, 
kelimeleriyle özetlediğimiz bir politikanın izlen
mesini istiyoruz. Türkiye'nin ve Türk cemaa
tinin çeşitli bakımlardan dayanak noktaları kuv
vetlidir. Hukukî bakımdan sağlam esaslara da
yanan bir tezimiz vardır. Milletlerarası âlemde 
Rum vahşetinin doğurmuş olduğu tepkiler var
dır. Türk Cemaatini tabut veya valiz, bavul; ya
ni, ya bavulunu alıp hicret etmek yahut da ölü
me razı olup Ada'da kalmak şıklarından biriyle 
karşı karşıya bırakmak istedikleri, Rum cema
atinin bu niyette olduğu Batının, dünyanı n in
saf sahibi objektif çevrelerinde kabul edilmiş 
bir gerçektir ve 20 nci asnn ortasında bir bü-

I yük cemaati, millî duyguları bu derecede bilen
miş, millî şuuru bu derecede yüksek noktaya 
ulaşmış, kendilerini Rum cemaatinin dışında, 
Türk Milletinin bir parçası olarak gören bütün 
bir topluluğun bu usullerle" hicrete zorlanması 
veya imha edilmesi gibi bir harekete dünya umu
mi efkârının asla müsaade etmiyeceği gerçeği de 
ortadadır. 

Nihayet, Türkiye'nin Yunanistan'la mukaye
se kabul etmiyecek kadar üstün kuvveti, Ada'-
nın Türkiye'ye yakınlığı, nihayet Yunanistan'
ın bugün demokratik rejimden mahrum oluşu 
yüzünden iç bünyesinde hasta oluşu, bizim ba
kımımızdan üzerinde önemle durulacak unsur
lardır. Millete dayanmıyan, millî iradeye da-
yanmıyan idarelerde, dış görünüşleri ne kadar 
cakalı olursa olsun, bu cakanın altında bir zaaf 
vardır ve Yunanistan bugün bu hastalıkla mâ
kûldür. Millî iradeye dayanan Türkiye Cumhu-
iyeti Devletinin hiç şüphesiz, zora dayanan, 

-îebre dayanan Yunan idaresine nazaran kuvvet
li bir yönü vardır; yeter ki, bu dâvada ve genel
likle millî beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü 
pırçahyacak eğilimlere karşı uyanık olmasını 
ve mücadele etmesini bilelim. 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'ta elbette Türk 
Devleti, Lefkoşa Andlaşmalarından daha geriye 
giden bir statüyü hiçbir sebep ve bahane ile ka
bul edemez. Bunu gerektirecek hiçbir durum 
yoktur. Lefkoşa Andlaşmalarının sağladığı bü
tün teminata rağmen ve kurduğu bütün temi
nat müesseselerine rağmen, Kıbns Türk Cemaa
tinin can ve mal güvenliğine sahibolmadığı sa-

J bit olduktan sonra, bundan daha az teminat 
bağlıyacak her hangi bir hukukî formülün, Türk 
Cemaatinin hayat güvenliğini, mal güvenliğini 
teminat altına alabileceğini söylemek mümkün 
olmaz. Hâdiseler, bizim için daha fazla temi
nat istemekte haklı olduğumuzu ortaya koyan 
hadiselerdir. O halde geriye değil, fakat Lef
koşa Andlaşmalarma göre daha ileriye giden bir 
teminata ihtiyaç vardır. 

Bu ne olabilir? İşte, bir genel görüşme açı
lırsa, bu genel görüşme çerçevesi içinde görüş
ler daha çok berraklığa ulaşacaktır, inancmda-

Bir genel görüşmenin açılmasını zorunlu kı
lan unsurlardan biri de, son günlerde Atina'da 

I ve Kıbrıs Ada'sında vukubulan bâzı gelişmeler-
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dir. Bizzat Türk Devletinin resmî radyosunun 
yapmış olduğu bir yayında, bundan birkaç gün 
önce yapmış olduğu bir yayında, Rumların ce-
maatlerarası müzakerenin esasını teşkil eden bâ
zı şartları ihlâl ettikleri ileri sürülmüştür. Bu 
şartlardan biri, müzakerelerin karşılıklı gizlilik 
içinde cereyanı idi. Buna rağmen Rum idareci
ler, iki cemaat arasında yapılmakta olan müza
kerelerin dayandığı bu temel şartla bağdaşmı-
yan birtakım açıklamalar yapmak yoluna git
mişler, hattâ hakikatleri tahrif etmek suretiyle, 
birtakım hilekâr yollara başvurarak netice elde 
etmek sevdasına kapılmışlardır, tarzmda bir 
yorum Türk Devletinin radyocunda yapılmıştır. 
Bunun dayandığı gerçekler nelerdir? Bunlarm 
Büyük Millet Meclisince bilinmesinde zaruret 
vardır. 

Rum cemaati idarecilerinin, iyi niyetimizi ve
ya cemaatimizin müzakerede gösterdiği iyi ni
yeti istismar etmesine imkân vermiyeceğirmzi 
bir defa daha, mümkün olursa Büyük Millet 
Meclisinin yeknesak sesi halinde duyurmakta 
fayda vardır. 

Yine, son günlerde gelmiş olan Atina menşeli 
bâzı haberler; Makarios ve Yunan Cunta idare
si arasında, ne taksim ne federasyon esasma da
yanan bir anlaşmanın yapıldığından bahsetmek
tedir ; ya da bu esaslar üzerinde Cunta idaresiy
le Makarios arasında bir anlaşmaya varıklığ?, 
bu suretle aradaki bâzı ihtilaflı noktaların çö
züldüğü iddiası bâzı basın neşriyatında yer al
mıştır. Bu ne dereceye kadar doğrudur? 

Federasyon şıkkının reddedileceği hususunda 
Makarios'la Atina arasında böyle bir anlaşma 
gerçekten var mıdır, varsa federasyon sözünden 
anladıkları nedir, neyi reddetmeık istiyorlar ve 
neyi kabule mütemayil olacakları tahmin edile
bilir? 

Değerli arkadaşlarım, önergemizin maksat
larından biri, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
nihai olarak Kıbrıs'ta varılması lâzım gelen 
millî hedefin ne olduğu konusunda tereddütleri 
silmektir. Kıbrıs dâvasının başından beri ka
bul etmek gerekir ki, nihai hedefimizin ne oldu
ğu konusunda çeşitli safhalardan geçimsizdir. 
Millet olarak bu konuda, Yunanlıların kendi
lerine tesbit ettikleri, Hellenizm'in değişmez he
defi olarak ortaya attıkları bir hedefe nazaran, 
Türk Devletinin nihai millî hedefinin ne olaca

ğı konusunda daha çok tereddüt doğmuştur. 
Kıbrıs'ın tümünün ilhakı iddiasından taksim id
diasına, Lefkoşa Andlaşmalarının kurmuş oldu
ğu orta hal çaresine, enosisten ve taksimden 
karşılıklı vazgeçmek esasına dayanan hal ça
resine, daha sonra 1963 hâdiselerini takibeden 
safhada değişik zamanlarda değişik iddialarla 
anlaşmaların aynen tatbiki iddiası veya yeni 
bir statünün bulunması anlamına gelebilecek, 
yani birbirine zıt anlamlar taşıyan, tutumlar 
takındığımız vakıası ortadadır. Güven Partisi 
Grupımun bundan evvel başka vesilelerle bu 
kürsüde ifade etmiş olduğu gibi bizim nazarı
mızda Kıbrıs dâvasında barışçı, devamlı, Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki ihtilâfları kö
künden halledecek ve gerek Türk cemaatine ve 
gerekse Yunan cemaatine tam bir güvenlik sağ-
îıyacak olan, tam bir hal çaresi, yegâne hal ça
resi, hakikî hal çaresi; coğrafi çizgi çizme esa
sına dayanan hal çaresi olabilir. Coğrafi ayrı
lık, sınırın belli edilmesi esasına dayanan bir 
hal çaresi olabilir. Federatif hal çaresi buluna-
catksa, o da bu esasa dayanmalıdır. Nihai millî he
defimiz olması gerektiğime inandığımız taksim 
yoluna gidilecek ise, bu da ancak bu yoldan 
olabilir. Gerçek barışçı yol, devamlı yol, Yunan
lıların bir geçici zaman için taktik sebeplerle ka
bul eder görünecekleri hal çaresi değil, bir de
fa kabul edildikten sonra asla değiştirmeye im
kân bulamıyacakları, devamlılık arz eden hal 
çaresinin bu olabileceği inancını bu kürsüden 
daha evvel arz etmiştik. Açılacak olan müza
kereler sonunda, müzakereler sırasında ve mü
zakereler sonunda Güven Partisi olarak bu ko
nuda görüşlerimize açıklık getirmek imkânını 
bulacağımızı umuyoruz. 

Yine, Meclisin bu konu üzerine süratle eğil
mesini gerektiren yeni gelişmelerden biri, Ma
karios idaresinin Ada'da önümüzdeki bahar ay
larında bir seçim yapacağını ilân etmiş olma
sıdır. Ada'da bu seçimin nasıl yapılacağı konu
sunda Bütçe Komisyonunda sayın Dışişleri Ba
kanına sorduğum bir soru üzerine aldığım ce
vap, yüreklere bir hayli su serpecek mahiyette
dir. Makarios idaresi, bilindiği gibi Lefkoşa and-
laşmalarma dayanan ve Anayasanın milletle
rarası hukuk esasları ile garanti altına alınmış 
bir maddesine dayanan seçim mevzuatını değiş
tirerek, Türk cemaatinin ayrı listeler halinde 
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kendi adaylarına rey vermesi usulü yerine, tek 
liste ile ve Rumların hâkim olabilecekleri bir 
seçim sistemi ile seçim yapmak imkânını sağ'lı-
yan bir seçim kanunu kabul etmişti. Bu kanun 
aslında meşru bir [kanun değildir. Yürürlükte 
sayılabilecek bir kanun değildir. Kıbrıs Meclisi, 
Parlâmentosu yüzde 70, yüzde 30 oranına göre 
35 Rum ve 15 Türk milletvekilinden kurulu ol
ması icabederken, Türklerin katılamadık
ları, fiilî imkânsızlıklar sebebiyle katıla
madıkları bir toplantıda Rum Cemaat Meclisi 
hüviyetinden başka hiçbir hüviyetle çalışması
na imkân olmıyan, hattâ o hüviyetle çalışması
na imkân olmıyan meclisin yarısının, bir kana
dının hazır bulunduğu bir toplantıda usulsüz 
olarak, Anayasaya aykırı olarak, milletlerarası 
andlaşma esaslanna aykırı olark bir seçim ka
nunu değişikliği güya yürürlüğe konmuştur ve 
resmen ilân edilmiştir, yeni kanununuz budur 
diye. Şimdi seçim yapacağını ilân eden Makari-
os idaresinin bu kanunu uygulamaktan saraha
ten vazgeçtiği ve 1960 tan sonra yürürlüğe 
konmuş olan Türk Cemaatinin halklarını koru
yan seçim Kanununa göre, eski (kanuna göre se
çim yapmayı kabul ettiği yolunda Dışişleri Ko
misyonunda verilmiş olan izahatın hiç değilse 
Meclis kürsüsünde, milletin önünde bir defa 
daha tekrarında isabet olacağı, bunun ferahlık 
doğuracağı inancı ile de genel görüşmenin açıl
masını istemekteyiz. Bu teminatın bir defa da
ha tekrarından kıvanç duyacağız. 

Aydınlığa kavuşması lâzım gelen meseleler
den biri, Boğaziçi ve Geçitkale köylerine yapı
lan saldırıdan sonra ortaya çakmış olan büyf J: 
buhranda Meclisin azimli tutumu, milletimizin 
bütünlük ve beraberlik duygusu içinde takın
dığı tavır ve terazinin kefesine hakkımızla be
raber kuvvetimizi de koymamız sonucunda elde 
etmiş olduğumuz Yunan askerlerinin Adayı 
terk etmesi sonucu gerçekleşirken, millî muha
fız kuvvetleri bakımından durum ne olmuş
tur, bu noktadır, bunun aydınşlanması lâzımdır. 
Türk tezi, aslında, o günlerde millî muhafız 
kuvvetlerinin de Anayasa hudutları içine, ka
nun hudutları içine irca edilmesi yolunda idi. 
Rumların kanunsuz olarak silâhlandırdıkları 
yerli kuvvetlerin, Yunanistan'dan gelmemiş olan 
adalı kuvvetlerin, sayılan onbinleri bulan kuv
vetlerin silâhtan tecridedilmesi, sayılarının azal
tılması görüşü var idi. 

Bu konuda, maalesef Makarios'un o günlerde 
bileğini bükmek mümkün olmamış, Birleşmiş 
Milletler usullrinin giriftliği içinde ve arabulu
cunun sağladığı tansiyon düşmesinden yararla
narak, U-Thant'ın mektubuna verdiği cevapta 
kullandığı kaçamak ifadelerin ardına sığınarak, 
Makarios, muhafız kuvvetleri bakımından bir 
tâviz vermeye yanaşmamış idi. Bu muhafız kuv
vetleri o günden bu yana fiilen hangi sayıya 
yükselmiştir, ne durumdadır? Silâhlarını artır
dıkları yolundaki iddialar ne dereceye kadar 
doğrudur? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kararına aykırı olarak Adaya sokulmuş ve 
Türk Devletinin protestolarına yol açmış olan 
Geçikkale - Boğaziçi buhranı sırasında muhafaza 
altına alınmaları için ısrarla üzerinde durduğu
muz meşhur Çek silâhları ne olmuştur, bugün 
kimin elindedir? Muhafaza altında ise nerede
dir? Bunların bir genel görüşmede aydınlığa ka
vuşmasında fayda olacağı inancındayız. 

Nihayet, Kıbrıs dâvası bir mukavemet yarışı 
dâvası halini arz ettiğine göre, Kıbrıs'taki ce
maatimizin mânevi ve iktisadi bakımından güç
lendirilmesi yolunda alman tedbirler nelerdir? 
Cemaatimiz iktisadi bakımdan bugün ne du
rumdadır? Bir genel görüşmede bunların da 
açıkça konuşulmasında ve milletçe ne yaptık, 
ne yapabiliriz, ne yapmalıyız hususlarının ay
dınlanmasında isabet vardır. 

Yunanlıların daha evvel Girit'te, Ege ada
larında uygulamış oldukları usuller, Yunanlıla
rın bugün Batı - Trakva'da uygulamakta olduk
ları usuller yakından bilindiğine göre, Türk Ce
maatini geçici hal çaresi gibi görünecek bir and
laşma ile nispî bir huzura kavuşturduktan son
ra, zamandan istifade edip iktisadi bakımdan 
ezmek, iktisadi bakımdan güç duruma düşür
mek ve Ada üzerinde Girit'te tatbik edilmiş, 
daha evvel denenmiş usullerle hâkimiyet kur
mak, Türk Cemaatini, giriş - çıkış serbtliği or
taya çıktığı zaman Adayı adım adım iktisadi 
eziklik altında terk etmeye mecbur etmek gibi 
uzun vadeli olarak Rumların ve Yunanlıların 
tatbik edeceklerinden asla şüphe etmemek 
icabeden tedbirlere karşı bizim mukabil tedbir
lerimiz nedir, ne olmalıdır? Bir genel görüş
mede bunların aydınlığa kavuşması gerekir. 
Türkiye Cumhuriyetinin imkânları vardır, Türk 

I Milletinin imkânları vardır. Kıbrıs dâvası bi-
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zim için orada bulunan 120 bin, 130 bin Türkün 
güvenliği dâvası değil, anavatanın güvenliği 
davasıdır. Bir millî haysiyet, ve şeref dâvası ha
line de gelmiştir. Bu mevzuda Türk Cemaatini 
bütün gücümüzle desteklemek ve Ege'de, Akde
niz'de kaybettiğimiz nice kilit noktaları gibi, 
Kıbrıs'ta da uzun vadeli bir tarihî gelişme içinde 
benzeri bir kayba uğramamak için uzun vadeli, 
çok uzun vadeli tedbirleri burada düşünmemiz 
ve millî bir politika halinde ortaya koymamız 
zaruretine inanıyoruz. 

Son haberler, son gelişmeler Makarios'un 
daha Geçitkale - Boğaziçi buhranından sonra 
televizyonda yaptığı bir konuşmada, her şey 
imkânla mukayyet, bu durumda Enosis yerine 
istiklâl fodmülüne dayanan bir çözüm yolu 
arıyoruz, tarzında ifade vermiş olması görünüş
te Enosisin Yunanlıların ağzından veya Maka
rios'un ağzından daha sık çıkmaması, millet 
olarak ve uzun vadeli düşünce plânında, bizi 
elenizmin hedefi konusunda asla aldanmaya 
sevk etmemelidir. Bir asra yakın zamandan beri 
ısrarla takibedilen bir hedefin kolay değişeceği
ni kabul etmemek lâzımdır. 

Ada'di binaız evvel arz ettiğirm &İH AKEL'in 
ve dayandığı komünist temayüllü sendikaların 
hod^fi başka olabilir. Makarios ve yakın çevre
sinde bir kısım insanlar, bugünkü faşist görü
nüşlü Yunan idaresiyle birleşmenin aleyhlerine 
olabileceği düşüncesinde olabilirler ve bnprün 
için Enosis istemiyebilirler. Ama tarihî hâdisele
rin akışı içinde Elenizmin uzun vadeli hedefinin 
ne olduğunu bilmek lâzımdır. 

Yunan kilisesinin, Rum kilisesinin Ada'da 
Lefkoşa anlaşmalarından evvel yaptırmış oldu
ğu bir plebisitte, kilisenin idare ettiği bir plebi
sitte % 96 oranında Enosis lehine rey çıkmış ol
duğunu, dinî yeminler yapıldığını, kiliselerde 
devamlı telkinler yapıldığını ve Yunanlılarda 
Ortodoks Kilisesinin ruhani telkinleriyle Elen 
milliyetçiliğinin birbiriyle çok kaynaşmış bir 
halde yürüdüğünü, 1839 dan beri bu tutumun 
Yunanlılara neler kazandırmış olduğunu ve bu
nu görmiyenlere neler kaybettirmiş olduğunu 
bilmek suretiyle tedbirli olmak zarureti vardır. 
Uzun vadeli bir hedef içinde yürümeye mecbu
ruz. 

Yunanlılara istiklâl Savaşında, megalo idea-
dan vazgeçmeleri için en büyük şamar indiril-

— 22 

15 . 1 . 1969 O : 1 

miş, 1839 dan beri devamlı Yunan genişlemesi 
şeklinde görünen bir tarihî akış durdurulmuş, 
tersine dönmüş ve Yunanlıların artık bir daha 
kıpırdıyamıyacakları düşünülmüş olduğu halde, 
o günden bu yana Yunanlıların 12 Adalara da 
yerleşmiş oldukları vakıası unutulmamalıdır. 
Kıbrıs dâvasında bir hayli mesafe aldıkları va
kıası unutulmamalıdır. 

Yine ne dereceye kadar_ doğru oldukları bu
rada aydınlatılması lâzımgelen bâzı haberlere 
göre, sivil hava meydanı namı altında askerî jet 
uçaklarının iniş, çıkışma müsaidolabilecek mey
danları, karasularımızın burnu dibine kadar 
yaklaşan adalarda kurmaya çalıştıkları haber
leri üzerinde titizlikle durmak lâzımdır. 

Askerden arınmış olması gereken, milletler
arası andlaşmalara göre üzerinde askerî kıta bu
lunmaması gereken adalarda, jandarma birliği 
namı altında asker bulundurdukları yolunda bir 
iddianın doğru olup olmadığı tarafımdan Bütçe 
Komisyonunda sorulmuş ve bu konuda bizi en
dişeye sevk edecek bir haber bulunmadığı Sayın 
Dışişleri Bakanı tarafından ifade edilmiş olmak
la beraber, bu konudaki bilgiler bu kürsüye gel
meli ve hâdisenin içyüzü millet kürsüsünde açık
ça konuşulmalıdır. 

Hulâsa, bütün bu arz ettiğim sebepler dolayı-
siyle Kıbrıs konusunda bir genel görüşme açıl
masının mi'flî menfaatlere çok uygun olduğu 
inancındayız. 

Böyle bir genel görüşme açılmasına karşı 
serd edilebilecek tek nazari itirazın da varidol-
mıyacağmı arz etmek isterim. «Cemaatler ara
sında ikili müzakere devam etmektedir, açılacak 
bir müzakerede elebtte ki, bu ikili konuşmaların, 
Denktaş - Klerides konuşmalarının mahiyeti 
tam olarak söylenemez, böyle bir genel görüşme 
için mevsim müsait değildir» denebilir. Fakat bu 
itirazın vâridolmıyacağını şu gerekçeyle arz et
mek isterim : Sorumlu Hükümet, bu konularda 
Millet Meclisine gizli tutulması gereken husus
ları bildirmek zorunda değildir. Bu konularda 
söylenmesi mümkün olan söylenir. Esasen bu 
müzakerelerin dayandığı birtakım ilkeler var
dır. Bunlar açıklanmıştır. Bugüne kadar muhte
lif vesilelerle ortaya konmuş görüşler vardır. 
Söylenmesi mahzurlu olacak her hangi bir nok
tanın söylenmesi için ısrar edecek bir anlayışı 
Güven Partisi Grupu hiçbir millî meselede taşı-
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mamıştır. Bu meselede de, bu kürsüye getirilme- j 
si mahzurlu olacak hiçbir konunun bu kürsüye 
getirilmesi için bir zorlama yapmak elbette ak- • 
lımızdan geçmiyecektir. 

önergeyi vermekten maksadımız Boğaziçi -
Geçitkale buhranı sırasında millî dâvaya nasıl 
hizmet etmişsek, bugün de nihai millî hedefin 
tâyini ve Kıbrıs dâvasının bugün arz ettiği yeni 
önem muvacehesinde, artan önem muvacehesin
de yine vatanseverce bir hizmet yapmaktan iba
rettir. Önergemizi kabul ederek bu hizmete ka
tılmalarını bütün gruplardan rica ediyoruz. Say
gılar sunarım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda, Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca açılmasını talebet-
miş olduğunuz ve görüşme şekli 89 ncu maddede 
derpiş olunan genel görüşme önergesinin usuli 
müzakeresinde, önerge sahibinden biri görüşebi
lir, hükmü mevcuttur. Bu hüküm muvacehesinde 
Sayın Turhan Feyzıoğlu'na söz verdim. Ancak, 
karşımıza yeni bir tatbikat çıkmaktadır. Bu tat
bikatta iki önerge vardır. Aslında, tahmin ediyo
rum Anayasanın derpiş ettiği hüküm, bir öner
gede mütaaddit imza mevcut ise, içlerirden biri
sine söz verilir hükmünü muhtevidir. Karşılaştı
ğımız hâdisede iki ayrı önerge vardır. Binaena
leyh bu şartlar dâhilinde zatıâlinize de söz vere
ceğim. 

Ancak,, vermiş olduğunuz önergede aşa
ğı - yukarı bir genel görüşmenin Mecl:s dâhi
linde açılmasının gerekçeleri uzun boylu tafsil 
edilmiş. Lütfediniz, yalnız bu hudut dâhilinde 
beyanda bulununuz. Daha açık konuşmaların 
Meclis tarafından genel görüşme açılmasına ka
rar verildiği ahvalde görüşülmesi gerektiği inan
cını muhafaza ediniz. Buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın m'lletvekilleri; 

Genel Görüşme açılmasına karar verilip ve-
rilmiyeceğini evvelden kestiremediğimiz için, 
maalesef konuşmaalnmızı biraz tafsilâtlı yap
mak mecburiyeti hâsıl oluyor. 

Şayet, genel görüşmelerin açılmasına ikti
dar grupunca müspet oy verileceğini önceden 
bilsek, bu önkonuşmalarda bu karardan dolayı 
teşekkür etmekle iktifa eder, birkaç aydınla
tıcı söz söylemekle yetinin ve bütün oiayları, 
hâdiseleri enine boyuna, derinliğine, genel gö
rüşme müzakeresi sırasında yaparız. I 

Ancak, evvelden böyle bir takririn kabul 
edilip edilmiyeceğini kestiremediğimiz için, lü
zumunu izah etmek bakımından beş on dakika 
konuşmak ve izahat vermek gerekiyor. 

Şimdi, takriri verdiğim tarihle bugün ara
sında bir yıldan fazla zaman geçmiştir. Fil
hakika o gün sorduğum sorulardan bir kıs
mı tahakkuk etmiştir. Meselâ Türk Cemaat 
Meclisi Başkanı Rauf Denktaş'ın Kıbrıs'a dön
mesi, cemaatinin başına gitmesi mümkün ol
muştur. Bunun gibi Türkler lehine bâzı müs
pet karar da alınmıştır. 

Ancak, bütün bunlara rağmen Kıbrıs me
selesi, bugün elan, her an infilâk etmeye hazır 
bir barut fıçısı manzarası arz etmekten uzak-
laşamamıştır. 

Biz, zaman zaman - maksadımı peşinen arz 
edeyim, bugünkü iktidarı tenkid değil - dış po
litikamızda ve millî savunmamızda önceden 
alınmış müspet tedbirlerin bulunmaması do-
layısiyle daima hâdiselerin gelmesini bekler 
ve hâdiselerin patlak vermesinden sonra ne 
yapacağımızı kararlaştırıncaya kadar aradan 
geçen zaman içinde elimizdeki mühim fırsat
ları, imkânları kaybetmiş oluyoruz. 

Bugün Kıbrıs hâdisesi ve dâvası bütün ta
zeliğini, ciddiyetini muhafaza etmektedir. Daha 
uzun yıllar muhafaza edecektir. Onun için 
açılacak, genel görüşmede Kıbrıs politikası 
hakkında gerek politik, gerek askerî bütün 
tedbirlerin enine boyuna görüşülüp konuşul
ması ve Meclisçe tesbit edilecek bir esas daire
sinde Hükümetin hareket etmesini sağlaması 
lüzumludur. 

Muhterem arkadaşlar, 1967 yılı 14 - 15 Ka
sım hâdiselerinde Boğaziçi ve Geçitkale köy
lerine yapılan kanlı tecavüzler karşısında, 
böyle olayların her an patlak vermesini bek
lememiz ve buna karşı gerekli her türlü ted
biri evvelden almamız icabederken, maalesef, 
hâdiselerin vukuundan sonra gördük ki, ara
dan geçen dört yıllık olaylara rağmen bu 
tedbirler vaktinde alınmamış bulunuyordu. Ni
tekim, 1967 yılı 15 Kasımından sonra Kıbrıs'a 
her hangi bir müdahale imkânının doğması 
karşısında, 10 - 15 günlük bir süre içinde, yüz 
milyonlarca lira para sarf ederek ordu birlik
lerini bölgeden bölgeye nakletmek ve Kıb
rıs'a karşı Akdeniz sahillerinde gerekli ted
birleri almak için en az 10 - 15 günlük bir za-
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man kaybına ve yüzmilyonlarca lira para sarf 
etmeye mecbur kaldık. Ama, biz bu hazırlık
ları yapıp da tam müdahale hakkımızı kulla
nacağımız zaman, araya giren politik aracı
lar ve saire vasıtasiyle gayretimiz durmuş, fil
hakika bu gayretlerin ciddiyeti, Amerika'yı en
dişeye düşürerek, Yunanistan'a yaptığı baskı 
neticesinde, Yunanistan'ın Kıbrıs'taki askerini 
çekmesine müncer olmuştur. Hâdiseler yatış
tıktan sonra yine oradaki birliklerimizi al
dık tekrar eski yerlerine gönderdik. 

Bugün veya ileride her hangi bir gün Kıb
rıs'ta yine kanlı hâdiseler patlak verdiği tak
dirde Kıbrıs'a karşı ânında ve süratle müdahale 
hakkımızı kullanacak tedbirlerden bugün yine 
mahrum bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, Kıbrıs Politikasında 
Türkiye'nin Görüşü nedir, ne olacaktır? Bunu 
bugün kesin olarak ifade etmek mümkün 
değil. Bildiğimiz gibi, T. i. P. si yıllarca evvel 
Kıbrıs politikasında Bağımsız Kıbrıs prensi
bini savunuyordu. O zaman bunun aleyhinde 
konuştuk, ben yine konuşuyorum. Fakat son 
senelerde Hükümetin de yine aynı yola dön
düğünü ve Kıbrıs da bağımsız bir Kıbrıs po
litikası savunduğunu gördük. Bu, T. 1. P. ya
zarlarına birtakım doküman verdi. Biz sene
lerce evvel görüşümüzü ifade ettik, bunlar bi
zim dediğimiz yola gelmedi ama en nihayet 
bizim dediğimiz yola geldiler gibi övünme
ler yaptılar ve A. P. İktidarı da kendiliğinden 
T. t. P. in Kıbrıs konusundaki paraleline gir
miş oldu. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bağımsız Kıb
rıs politikası demek; Kıbrıs'ın kısa bir za
man sonra Yunanistan'a ilhakı demektir. Çün
kü, bağımsız bir Kıbrıs'a Türkiye'ninde müda
hale hakkı olamaz ve bağımsız bir Kıbrıs Cum 
huriyeti içinde Yunan çoğunluğu ve onların 
zekâsı, onların parası, onların dış memleketler
den gördükleri yardım dolayısiyle kısa bir 
müddet ısonra oradaki Türkleri tamamen imha 
etmek ve oradan uzaklaştırmak suretiyle Kıb
rıs'ın Yunanistana ilhakını sağlamak olur. 

t. HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamonu) 
— Zekâ deme hilekârlık de. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Tarihlere 
geçmiş meşhur Yunan hilekârlığıdır bu. Yüze 
güler, o da bir nevi zekâdır. Yüze güler, anlaş-

I ma yapar, el (altında oyun oynamak suretiyle 
hilekârlıkla daima bildiğini yapar. 

Şimdi Türkiye Kıbrıs mevzuunda bugüne 
kadar sarih olarak maksat ve gayesinin ne ol
duğunu ortaya koyamamıştır. 

Kıbrıs'ta iki çözüm yolu olabilir muhterem 
arkadaşlar: Şimdi, her hangi bir etnik bütün
lüğü olmıyan, doğrudan doğruya Rum - Yunanlı 
ve Türk ırkından gelen iki milletin meydana 
getirdiği bir toplulukta bağımsız bir Cumhu
riyet zihniyeti fikri, bizzat Kıbrıslı Rumlara 
ve Türklere dahi çok abes gelir, yabancı gelir. 
Çünkü, Rumlar Yunanlıdır, Türkler Türktür. 
Binaenaleyh, bunları bir araya toplayıp da ora
da yeni bir millet yaratmak ve yeni bir cumhu
riyet, bağımsız bir Devlet kurmak imkânsızdır. 

Bu bakımdan Kıbrıs'da Türkiyenin takibe-
deceği bir, iki, üç yol olabilir. Bunun başta ge
len birisi fizikî taksime dayanan bir federas
yon. Bu ilk olarak üzerinde durulacak ve sağ
lanmasına çalışılacak bir formüldür. 

Bu olmadığı takdirde ve Yunanlıların bü
tün maksat ve gayesinin doğrudan doğruya il
hak olduğuna, Adanın Yunanistana bağlanması 
demek olduğuna göre, o zaman Türkiye bu fi
zikî taksime bağlanan ve daralan federasyon 
sistemi kabul edilmediği takdirde bunun ye
rine Kıbrıs'ın doğrudan doğruya iki Devlet 
arasında taksimi tezini savunmaktan başka çı
kar yol yoktur. 

BAŞKAN — Sayın özarda, lütfen hüküm 
vermeyiniz. Bir genel görüşme açılmasını ön
gören hâdiseler, olaylar nedir ondan bahsedi
niz lütfen. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlar, sözlerimi kısa keseceğim, Sa
yın Başkanın ikazı üzerine. 

Yalnız bir daha konuşmamak ihtimaline bi
naen son olarak şunu da söyliyelim: Kıbrıs'ta 
son bir formül olarak da Kıbrıs Türk Cemaati
ne bugün oradaki Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti 
Hükümetini doğrudan doğruya Rum Cemaati 
temsil etmektedir. Türklerin bunlar içinde hiç
bir etkisi yoktur. Binaenaleyh, Kıbrıs'taki Türk 
Cemaatine Bağımsız bir Kıbrıs Hükümeti ilân 
ettirilir ve böylelikle orada müstakil Rum Cum
huriyetinin karşısında Müstakil Türk Cumhu
riyeti Hükümeti kurulmak suretiyle bir adım 
atılır ve ondan sonra müzakereye oturmak da-

I ha kolaylaşır. 
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Muhterem arkadaşlar, şayet bir genel gö
rüşme açılmasına karar verdiğiniz takdirde, 
son bir iki gün içinde Batı Trakya'da cereyan 
eden vahim olaylar hakkında aldığım ve bun
ları değerlendirip delillerini toplamakta oldu
ğum bâzı çok mühim hâdiseleri anlatacağım. 
Çünkü, Türk - Yunan dostluğu ne kadar çok 
kuvvetlenirse, bu dostluk perdesi arkasında 
Türklerin çektiği eza ve cefa o derece artar. 

Şayet, bir genel görüşme açılmasına karar 
verecek olursanız o zaman Kıbrıs t a bugün ger
çek 'durumun ne olduğunu ve Türklerin nasıl 
Makarios'un lütuf ve âtifetine bağlı olarak, 
ancak geçici bir süre için nispî bir hürriyet 
içinde yaşadıklarını, fakat diğer taraftan ken
dilerini sevk ve idare edecek, kanunları yapa
cak bir teşrii organdan mahrum bulundukları
nı, iktisadi bakımdan hergün çökmekte olup, 
ayakta durma kabiliyetini hergün za'fa uğrat
tıklarını size delilleriyle izah edeceğim. 

Bugün bir genel görüşme açılmasına karar 
verildiği takdirde, Yunanistanın Türkiye'ye 
karşı dostluk perdesi arkasında hangi yollar
dan ne suretle bir tecavüz politikası hazırla
makta olduğunu, vakıalar zikrederek, teker te
ker izah edeceğim. 

Onun için burada mademki öngörüşme ya
pıyoruz, konuşmalarımı fazla uzatmayacağım. 
Sizlerin hepinizden istirham ederim, mesele çok 
önemlidir, Türkiyenin kaderiyle ilgili olacak 
kadar önem taşımaktadır. Bir genel görüşme 
açılmasına karar veriniz, bütün bu olayları bu
rada geniş geniş izah edelim ve bunlar üzerin
de müspet bir sonuca varalım. Bu görüşmeden 
Türk Milleti çok kuvvetli olarak çıkacaktır. 

Makarios daima izde, Türkiyede partiler 
birbirine düştüğü, millî birlik ve beraberlik 
za'fa uğradığı zaman derhal oradan harekete 
geçer. Bu vesile ile bir daha şu Türkiye Cum
huriyeti Parlâmentosunda bütün siyasi partiler 
müştereken aynı fikir etrafında toplanıp Kıb
rıs dâvasında birlik ve beraberlik halinde ha
reket etmeye azimli ve kararlı olduğumuzu bir 
daha göstermemiz, Kıbrıs dâvasının müspet hal
ledilmesine, az da olsa, tesiri olacaktır, faydası 
olacaktır, muhterem arkadaşlarım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec

lisimizin (almış olduğu karar gereğince, saat 
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17 den itibaren sözlü soruların görüşülmesi 
gerekmektedir. Ancak, Kıbrıs hakkında genel 
görüşme açılıp açılmaması tartışması yapılır
ken verilmiş olan bir önerge ile, müzakerenin 
sonuna kadar kesilmemesi ve genel görüşme 
açılıp açılmaması konusunda karara ulaşınca
ya kadar devamı hususu talebedilmiştir. öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci ve üçüncü maddeleri üze

rindeki görüşmelerin kesilmeden sonuçlanınca
ya kadar devamını arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi Grup -Güven Partisi Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Artvin istanbul 
Sabit Osman Avcı Coşkun Kırca 
Millet Partisi Grup 

Başkanvekili 
Konya Kastamonu 

Seyit Faruk önder İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Önerge muhtevasına göre hareket edilecek
tir. 

Şimdi verilmiş bulunan önergelerin sahip
leri konuşmuş bulunmaktadır. Anayasanın 89 
ncu maddesi uyarınca, önce grupları adına ko
nuşmak istiyen grup sözcülerine söz vereceğim, 
onu takiben Hükümet adına konuşacak bakan 
arkadaşımıza söz vereceğim. 

Grupları adına söz istiyen arkadaşlarımı 
okuyorum: 

Seyit Faruk önder, Millet Partisi Grupu 
adına. 

Banice Boran, Türkiye işçi Partisi Grupu 
adına. 

Nihat Diler, Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına. 

Buyurunuz Sayın önder. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK 
ÖNDER (Konya) — Muhterem Başkan ve 
muhterem milletvekilleri, Hükümetin takibet-
mekte olduğu Kıbrıs politikasını eleştirmek ve 
takibi gereken anapolitikayı tesbit etmek nıak-
sadiyle Yüce Mecliste bir genel görüşme açıl
masını talebeden önergelerin gündeme alınıp 
alınmaması mevzuunda, Millet Partisi Meclis 
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Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Her frısatta defaatle tekrarladığımız gibi, 
Millet Partisi Meclis Grupu, Kıbrıs dâvasını 
milletimizin bütünlüğü ve Devletimizin bekası 
ile ilgili bir dâva olarak kabul etmekte ve kay
bedilmesi halinde bütün kötülüklerin öncüsü 
olacağına, başımıza bütünlüğümüzü, rejimimizi 
ve hattâ milli varlığımızı tehdidedebilecek iç 
ve dış gaileler açabileceğine inanmaktadır. 

Samimi kanaatimiz odur ki, bu önemli dâ
vayı bugüne kadar hiçbir Hükümet, önemi ile 
mütenasibolarak ele almamış ve Millet Partisi 
de her devirde hükümetlerin bu hususta dikkat 
nazarlarını çekerek vazifesini yapmaya çalış
mıştır. 

Bugünkü iktidar da maalesef iş başına gel
diği günden beri, kendinden evvelki hükümet
lerin yürüdüğü tereddütlü yolda yürümüş ve 
hattâ zaman zaman o hükümetlerin temsilcile
rinin yaptıkları kılavuzluğu kabul ettiğinden. 
bu dâvayı evvelce düştüğü çukurdan bir türlü 
kurtaramamıştır. Millet Partisi, her devirde 
olduğu ffibi, bu iktidara da, bu dâvanın halli 
için takibini zaruri gördüğü politikayı aylarca 
evvel uzun ve gerekçeli bir muhtıra ile Hükü
mete bildirmiş bulunmaktadır. 

Takibini zaruri gördüğümüz ve Genel Baş
kanımız Osman Bölükbaşı'nın, ânahatları ile 
Meclisin son gizli celsesinde de açıkladığı tarz
da bir politikanın takiHedilmemesi, son buhra
nın da dâvanın lehimize hallini sağlıyacak şe
kilde sonuçlandırılmasına imkân hazırlıyama-
mıştır. 

Bilhassa son Kıbrıs buhranında. Hükümetle 
izlenen çekingen ve daha çok başkalarına. ba#b 
politikanın verdiği sonuçlar— Türk Nillfiitini 
hiçbir yönü ile tatmin etmemiştir. Bu husueu 
yani. bu kifavetsiz ve cekino'fln •politika ile alı-
nâ iTfccfik «onn.cla.rin Türk Milletini tatmin fit. 
miyeceği hususunu Sayın Başbakana, son buh
ran münasebetiyle liderlerle ayrı ayrı görüş
me sırasında da Sayın Liderimiz arz etmiş ve 
yalnız Yunanistan'la temaslar yapılarak anlaş
mada Makarios'un muvafakatini almamanın do-
ğurbileceği âkibetlere Hükümetin daha başlan
gıçta nazarı dikkatini çekmişti. Hâdiseler, 
partimizin görüşünün isabetini kısa bir süre 
sonra ortaya koymuş, Yunanistan'ın kabul 
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eder gibi gözüktüğünü, Makarios'a red ettir
mesi oyunu bir kere daha maalesef başarıya 
ulaşmıştır. 

Son buhrandan sonra varılan neticeler, Baş
bakan tarafından, o zaman parti liderlerine 
alındığı bildirilen neticelerden de daha kötü 
olmuştur. 

Hülâsa son buhranla çok müsait tarihî bir 
fırsat daha kaçırılmış ve Hükümet, Türkiye 
silâhlı bir müdahalede bulunamaz, kanaatinden 
doğan cüretleri yıkamamış, Kıbrıs dâvasını 
nihai bir hâl tarzına götürecek yolu taçmak şöy
le dursun, Kıbrıs Türklerinin emniyet ve hu
zur içinde yaşamaları şartını dahi tam olarak 
sağlıyamamış ve zararlı nasihat ve tavsiyelerin 
kefaretini bir kere daha Türk Milletine ödet
miştir. 

Denilebilir ki, bu anlaşma sayesinde Ada'-
d°lki Yunan tümeni çekilmiştir. Rumlar ve 
Makarios Anayasaya riayet etmeye başlamış
lardır. Fakat bunlar bize işin bir pamuk ipli
ğine bağlanmış olmasından baraka ne kazan
dırmıştır? Yunan tümeninin, lüzumu halinde 
derhal veya gizli gizli tekrar Adaya çıkmasına 
mâni olunacak ne gibi tedbirler alınmıştır? 
Hattâ buo-ün tekrar Aıda'ya dönmeıdiiri kati 
olarak söylenebilir mi? Hayır. Bu olmadığıma 
göre, vaki çekilme Yunanistan'ı uzakdaki bir 
tümen askerini beslemek külfetinden kurtar
maktan ve iktisaden ferahlatmaktan başka, bu
günkü haliyle, neye yaramıştır? Esasen Ada'-
da silahsızlanma katiyetle ve tamamen saq*Ta-
na,m,aidığma göre, ağır silâhlarla mücehhez 
Adamdaki Rum Ordusunun muhasarası altında 
yasıyan Kıbrıs Türklerinin huzur ve emniyeti 
«ağlanabilir mi? Bu durum, Türk Ordusu
nun daha uzun zaman alarm halinde kalması
nı ve bunun malî külfetine katlanmasını intaç 
etmez mi? 

O halde son buhran bir taraftan Yunanis
tan'ı iktisaden feraha kavuştururken, bizi malî 
sıkıntıya sokmuş ve yapılan anlaşma da Kıb
rıs'daki soydaşlarımızı değil ancak NATO'yu 
kurtarmış ve sadece Amerika'yı memnun et
miştir. 

Esasen Kıbrıs meselesinin hallinin Birleş
miş Milletlere intikal etmesi, işin sonunda 
aleyhimize tezahür edeceğinin ilk tezalhürü ola-

I rak değerlendirilebilirdi. Birleşmiş Milletler,-
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den bugüne kadar Türkiye ve Kıbrıs Türkleri 
lehine hiçbir karar çıkmamıştır, inönü Hükü
metinin, vaktiyle millete bir başarı gibi kabul 
ettirmeye çalıştığı 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik 
Konseyi kararının dahi bilâhara hakikatte 
Türkiye için bir hezimet olduğu Sayın İnönü'
nün imzasını taşıyan vesikalarla tescil edilmiş
tir. 

Adalet Partisi iktidarımda da Türkiye'nin 
aynı mevzuda 102 Devlet içinde 4 üye ile Birleş
miş Milletlerde yalnız kaldığımıza şahidolduk. 
Böyle bir zihniyetten lehimize bir karar bek
lemek, kanaatimce, hayaldir. Hükümetimi
zin takibettiği belirsiz ve bilhassa kararsız 
Kıbrıs politikası değişmedikçe, Kıbrıs dâvası
nın Türk Milletinin yararına olarak nihai bir 
çözüm şekline bağlanması mümkün değildir. 
Hükümetin takibettiği Kıbrıs politikası nedir? 
Bu husus sarih olarak hâlâ belli değildir. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın defaatle ifade 
ettikleri husus şudur : Bu dâvanın hallinde Hü
kümetin takibettiği politikanın 4 prensibi mev
cuttur : 

1. Kıbrıs anlaşmaları tek taraflı olarak 
tadil edilemez. Anlaşmalar ancak tarafların 
rızası ile değiştirilebilir. 

2. Kıbrıs'taki iki cemaatin biri diğerini 
tahakküm altına almamalı, tam güvenlik için
de yaşamaları sağlanmalı ve bulunacak hal tar
zı, iki cemaatin Devlet idaresine birlikte iştirak 
etmesi esasına istinadetmektedir. 

3. Kıbrıs hiçbir suretle tek bir Devlete il
hak edilmemelidir. 

4. Bulunacak hal tarzı, Lozan'da Türkiye 
ile Yunanistan arasında teessüs etmiş olan mu
vazeneyi bozmıyacak bir çözüm şekli olmalıdır. 

Kanaatimizce bu prensipler, Kıbrsı dâvası
nın halli 4çin takibi gereken millî politikanın 
tam bir huzur içinde tesbitine kâfi değildir. 
Bu dâvanın, bu prensipleri aksatmadan çok 
aleyhimize olacak çeşitli şekillerde bir sonuca 
ulaştırılması mümkün olabilir. 

Bu sebeple, kanaatimizce Kıbrıs politika
sının daha dar hudutlar içinde kesinlikle tes
bitine zaruret vardır. Hükümetin bu görüşler 
içinde kendi takdirine göre benimsiyeceği ve 
değişmesi, çeşitli şekiller arz etmesi melhuz 
olan görüşler, millî bir politika olamaz. Taki-
bedilecek millî politikada bütün partilerin it
tifak edeceği asgari müşterekler bulunmalıdır. 
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Kıbrıs'ın taksimi mi Türkiye için millî po
litikadır, Kıbrıs'ta federal bir Devlet kurulma
sı mı bizim için millî bir politikadır, cereyan 
etmiş olan ve daha da devam edeceği anlaşı
lan bunca kanlı hâdiselere rağmen Zürih, 
Londra ve Lefkoşe andlaşmaları ile kurulan 
nizamı ihya etmek ve Türkleri Rumlarla ya-
şamıya zorlamak mı millî bir politikadır? 

Hükümetin kabul ettiği bu dört prensibe 
uygun mezkûr çeşitli şekillere, daha başkala
rını da ilâve etmek mümkündür. Türkiye için 
bunlardan hangisi millî politikadır veya millî 
politika olmalıdır? Yoksa, bunlann dışında 
meselâ ilhakı bir millî politika olarak kabul 
edip bunun tahakkukuna çalışmak mı men
faatimize daha uygundur? Elbette ki, bu hu
susun uzun uzun konuşulup tartışılması ve ka
rarlaştırılması zaruridir. 

Yunanistan için bu, bellidir. Yunanlılar ve 
hattâ Ada Rumları ilhak, ENOSİS deyip da
yatmakta ve her defasında bu iddia ve taleple 
karşımıza çıkmaktadırlar. 

Halbuki Türk hükümetleri, zaman zaman 
birbirlerinden farklı gayeleri gerçekleştirmeye 
çalışmış ve bir daldan diğer dala uçmuşlardır. 
Bu manzara, bu dâvada millî bir politikanın 
mevcudolmadığını göstermeye kâfidir. O hal
de Yüce Meclis bu mevzu üzerine eğilmeli, 
mevcut imkânları iyice tarttıktan sonra, ikti
dar ve muhalefetin üzerinde mutabakata va
racağı bir millî Kıbrıs politikası, yani nihai bir 
hedef mutlaka tesbit edilmelidir. 

Bundan başka, halen Kıbrıs'taki durum ne
dir? Son görüşmeler ne şekilde cereyan etmiş 
ve ne neticeler alınmıştır? Yüce Meslisçe bun
ların da teferruatiyle bilinmesi ve bâzı meçhul 
noktaların vuzuha kavuşturulması da şarttır. 

işte bütün bu sebeplerledir ki, Kıbrıs dâ
vasında takibedilmesi gereken politikanın tes-
biti için bir genel görüşmenin açılmasını za
ruri görmekteyiz. Böyle bir genel görüşme açıl
dığı takdirde, bu genel görüşmedeki müzakere
ler sonunda, Hükümetin takibettiği politika
nın kifayetsizliği anlaşılacak, muhtemeldir ki, 
böylelikle meseleye daha iyi bir çözüm yolu 
bulunmasına da imkân hazırlanabilecektir. 

Bu sebeplerle biz Millet Partisi Meclisi Gru-
pu olarak bu önergeye evet diyeceğiz. 
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Beni dinlemek lûtfunda bulunan sayın mil
letvekillerine teşekkürlerimi arz eder, gru-
pum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına, Sayın 
Behice Boran, buyurun. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE BORAN 
(HATKO) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Kıbrıs dâvasında millî siyasetin 
tesbiti için verilmiş bulunan her iki önergenin 
Mecliste okunuş tarihi 8 Aralık 1967 dir. Ya
ni senesi çoktan dolmuştur. 

Kıbrıs dâvası gibi, hayatî bir konuda ve mil
lî siyasetin tesbiti gibi, çok önemli bir istek 
ileri sürülerek verilmiş olan genel görüşme açıl
masına dair önergelerin ancak bir yıl sonra 
gündeme alınıp alınmamasının müzakereye ko
nulusu dahi aslında hazin ve acı bir durum
dur. 

Bir yıl uzun bir süredir. Olaylar bekliye-
mez, seyrini takibeder, gider. Millî bir siyase
tin tesbiti görüşmesinde çok geç kalınmamış 
mıdır acaba? Bununla beraber, zararın nere
sinden dönülse kârdır, düşüncesiyle önergele
rin gündeme alınmasında ve görüşmelerin ya
pılmasında yine de fayda görüyoruz. 

önce Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları 
bakanları seviyesinde, sonra ve şimdi de Kıb
rıs Türk ve Rum cemaatleri temsilcileri sevi
yesinde yapılan ikili görüşmelerin beşiğinde 
Kıbrıs meselesi sallana sallana uyutulmuş, hiç 
değilse kamu oyuna unutturulmuş görünüyor. 

Aşağıdaki mülâhazalarla önergelerin günde
me alınmasını lüzumlu görüyoruz. 

Geçen yılın Kasım ayındaki şiddetli buh
ran devresinden sonra Türk ve Yunan hükü
metleri arasında varılan anlaşmadan alınan so
nuçların ne olduğunu dahi açık ve kesin bil
miyoruz. Anlaşmanın ilk maddesi, Kıbrıs'tan 
Yunan askerî kuvvetlerinin geri çekilmesi idi. 
O zaman da belirtmiş olduğumuz gibi, bu çe
kilme tarafların ve Birleşmiş Milletler temsil
cisinin, bir heyetin kontrol ve nezareti altın
da yapılmamıştır. Sadece, hatırladığıma göre, 
Sayın Dışişleri Bakanı Çağlayangil, tarafla
rın kuvvetli istihbarat imkânları dolayısiyle 
Yunan askerlerinin tümünün çekilip çekilme
diğinin anlaşılmasının kolay olduğu hususun
da teminat vermiştir, öyle de olsa mesele bu

nunla bitmiyordu. Kıbrıs Rum Hükümetinin, 
sayısı 10 binlere vardığı söylenen muhafız teş
kilâtı vardı. Bu silâhlı güç de Kıbrıs Türkle
rinin hayatı ve güvenliği için bir tehlike idi. 
Geçen yıl Sayın Dışişleri Bakanının bu konu
da verdiği son bilgi, bu Kıbrıs muhafız gücü 
meselesinin de taraflarca bir hal şekline bağ
lanmak üzere müzakere edildiği merkezinde 
idi. Ne oldu bu mesele? Bir hal şekline varıldı 
mı, bugün durum nedir? Bunları da bilmiyo
ruz. 

Kaldı ki, daha dün basında çıkan bir haber, 
bu meselenin belki daha da ciddî bir nitelik 
kazandığını gösteriyor. Çünkü, ajans haberleri
ne göre, Makarios'un talebi üzerine Yunan Hü
kümeti yeniden bir Yunanlı generali ve iki al
bayı Kıbrıs Rum Muhafız Gücünü yetiştirmek ve 
örgütlemek üzere Kıbrıs'a göndermiştir. Hal
buki, bu da ihtilaflı konulardan birisi idi, mu
hafız gücünün Yunanlı subayların idaresinde 
ve komutasında olması meselesi. Demek ki, 
Kıbrıs muhafız gücü meselesi halledilmemiş, 
tersine bu son tâyinlerle yeniden Yunanistan'ın 
askerî kontrolü altına girmiştir. 

Ayrıca, bir çek silâhları meselesi vardır. 
Bunların Kıbrıs Rum kuvvetlerine dağıtılması
nı önlemek ve dağıtılıp dağıtılmamasmı kon
trol etmek meselesi vardı. Makarios bağımsız 
bir devlet olarak Birleşmiş Milletlerin böyle 
bir kontrol görevini yapmasına karşı çıkıyor, 
bunu içişlerine, bağımsızlığına bir müdahale 
sayıyordu. Bu mesele ne oldu? 

Yine, dün basında gördüğümüz bir haber, 
bu konunun da halledilmediğini gösteriyor, do
layısiyle. Çünkü bu habere göre, 3 senedir Bir
leşmiş Milletler Barış Gücünün komutanlığını 
yapmış olan Finlandiyalı general istifa etmiş 
ve bütün ısrarlara rağmen istifasını geri almı
yor. Gerekçesi de Birleşmiş Milletler Barış 
Gücünün, Rumların Türklere saldırılarını ön
lemeye yetmediğini, bir görev yapmadığını, 
bunu yapabilmesi için barış gücünün kuvveti
nin ve yetkilerinin artırılmasını talebettiğini, 
f̂ vkat Güvenlik Konseyinin bu talebi reddetti
ğini ileriye sürüyor. 

Demek ki, hâlâ Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler 
Barış Gücünün kontrol etmesi meselesi var ve 
bu barış gücünün başında bulunan general, bu 
görevi yapamıyorum, kontrol edilmesi gereken 
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meseleleri kontrol edemiyorum, diye istifa edi- I 
yor. 

Diğer bir husus, Türk - Yunan andaşmasma 
güre Kasım ayı olaylarında can ve mal kaybına 
uğrıyan Kıbrıslı Türklere tazminat ödenecekti. 
Ödendi mi, ne kadar ödendi? Bunu da bilmiyo
ruz. 

Yine ayrıca, geçen bir yıl zarfında Kıbrıs 
Türklerinin durumunda bir değişme, iyileşme 
yer aldı mı, iktisadi durumu alt üst olmuş bulu
nan Türk cemaatinin bu durumunu tekrar nor
male ve iyiye dönüştürmak için neler yapıldı? 
Yoksa, Kıbrıs Türkleri yine Türk Hükümetinin 
yaptığı yardımlarda eski hayat seviyelerinin çok 
altında zar zor geçinebilir bir durumda mıdır
lar? Eğer, Kıbrıs Türk Cemaatinin iktisadi du
rumu normalleşmeye doğru gitmemişse, yapılan 
yardımlar hem malî kaynaklarına büyük yük 
olmakta devam ediyor, hem de yine Kıbrıs Türk 
kardeşlerimizin sıkıntısına yeterince deva olmu
yor demektir. Taşıma su ile değirmen dönmiye-
ceği aşikârdır. 

Sözü geçen Türk - Yunan anlaşmasından son- J 
ra bu bir yıl zarfında Kıbrıs Rum hükümeti 
Kıbrıslı Türklere uyguladığı yasaklar çemberini 
gevşetmiş midir? Üretim, ürünlerin satışı ve ih
tiyaç maddelerinin tedariki ve Ada içinde hare
ket serbestlikleri Türklere sağlanmış mıdır? Bu 
soruların da cevabını öğrenmek isteriz. 

Şimdi de cemaatler temsilcileri arasında ge
çen müzakerelerin hangi esaslar üzerinden yürü
tüldüğünü bilmiyoruz. Hükümet, geçen yıllar 
Mecdis görüşmelerinde açıkladığı 4 şarttan gayri 
hangi tezi savunuyor, karşı tarafa neyi kabul et
tirmeye çalışıyor, hâlâ onu bilmiyoruz? Tahmin 
ediyoruz ki, Hükümet ve karşı taraf Kıbrıs'ın 
bağımsız bir Devlet olarak devamı esası üzerin
den müzakereleri yürütmekte ve müzakereler 
Türk cemaatine tanınacak haklar ve yetkiler ko
nusunda yapılmaktadır. 

Ümidecferiz ki, Kıbrıslı Türk Cemaatine tanı
nacak haklar ve statü sadece zevahiri kurtarma
ya yarıyacak «Bölgesel muhtariyet» adı altında 
hirtakım önemsiz haklar manzumesi olmakla I 
kalmaz. Ama yine bu noktada belirtelim ki, son 
günlerde basında çıkan haberler ve Sayın Dışiş
leri Bakanının, Dışişleri Bütçesi Karma Komis
yonda görüşülürken verdiği izahat, maalesef bu 
endişe duyduğumuz çeşitten bir uzlaşmaya doğ- | 
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I ru gidiliyor, intibaını vermektedir. Dediğim gi
bi, hem basında çıkan haber, hem de Sayın Çağ-
layangil'in Komisyonda verdiği malûmat birbi
rini tutar, destekler mahiyettedir. 

Zaten Makarios'la Yunan Hükümeti arasın
da uzun zamandan beri gizdi müzakereler yapıl-
maktaymış ve ajans haberine göre, Makarios 13 
maddelik bir yeni Anayasa meydana gtirmiş. 
Maksat, meseleyi oyalamak ve uzun vadeli bir 
Enosisin hazırlıklarını yapmakmış. 

Saym Çağlayangil Karma Komisyonda, fede
ratif tezden ayrı olarak, pekâlâ Türklere bâzı ko
nularda mahallî muhtariyet verilebileceğini, 
ama Kıbrıs Devletinin bir birleşik devdet - Fran
sızca tâbir kullandılar - hattâ üniter bir devlet 
olabileceğini söylediler. Bu «üniter» birleşik dev
lete acaba Türk Cemaatinin iştiraki ne ölçüde 
olacaktır? Gerçek bir iştirak olacak mıdır, yani 
Türk Cemaatinin iştirak payı, Kıbrıs'ın bağımsız 
bir devlet olarak, işlerinde Türk Cemaatinin söz 
ve karar sahibi odmasmı sağlıyacak oranda ve 
etkili olacak mıdır? Bunları bilmiyoruz. 

j Esefle itiraf etmek gerekir ki, bugünkü şart
lar, eskiye kıyasla daha da Yunanistan'ın ve do-
layısiyde Kıbrıs Rum Hükümetinin lehinedir. 
Yunanistan'daki cunta, anayasa referandumun
dan sonra, yerini nisbeten daha sağlamlaştırmış
tır. Amerika'nın Yunanistan'a askerî yardımı ar
tarak devam etmektedir. Yeni seçilen Amerikan 
Cumhurbaşkan Yardımcısı Rum asıllıdır. Ak-
denizde Amerikan ve Sovyet savaş filolarının 
karşı karşıya gelişi Kıbrıs'ın askerî önemini ar
tırmıştır. Amerika ve İngiltere, Kıbrıs meselesi
nin biran önce Türkiye'ye bâzı tâvizler vererek 
Yunan ve Kıbrıs Rum hükümetleri istekleri doğ
rultusunda halledilmesini iistiyeoeklerdir. Yu
nanistan'ın eskiden beri Anglo-Sakson dünya
sı ile siki ekonomik ve politik bağları olduğunu, 
geçen yılların Kıbrıs konusundaki Meclis müza
keresinde defalarca belirtmiştik. 

BAŞKAN — Saym Boran, bir genel görüş
me açıfonışcasına konuşmanızı devam 'ettirme
yiniz. Evvelemirde genel görüşmenin açılıp açıl
mamasını değerlendiriniz lütfen. 

BEHİCE HATKO BORAN (Devamla) — 
Efendim, zaten yarım paragraf kaildi, bitiriyo
rum. 

BAŞKAN — Meselle o değil, mesele usul me
selesi. 
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BEHİCE HATKO BORAN (Devamla) — 
Ve Amerika'nın Kıbrıs meselesin de baştan teri 
Yunanistan'a meyilli olduğu, öyle davrandığı da 
hepimizin malûmudur. İngiltere Adamdaki üsle
rini takviye yoluna gider görünmektedir. Basın
da çıkan 'haberlere göre, İngiltere, Ada'daki üs
lerini nükleer başlıklı silâhlarla dontımak niye
tindedir. Bu ise, Türkiye'nin güvenliğini ve bü
tün Doğu - Akdenizdeki (kuvvet dengesini yakın
dan ilgilendirir. Hükümetin bu konudaki görü
şünü ide öğrenmek isterdik. 

Olayların ve şartların kısaca hülâsa ettiğim 
bu gelişme yönü T. 1. P. nin Kıbrıs konusunda 
öteden beri savunduğu tezin, yani milletlerarası 
garanti (altında, bağımsız, tarafsızlaştırılmış, si
lâhlardan ve üslerden arınmış federatif bir Kıb
rıs Devleti tezinin geçerliliğini bir kere daha 
göstermektedir. 

Benden önce konuşan sayın hatiplerden biri
si, böyle bar Kıbrıs Devletlinin tehlikeli olacağı
nı, Akdeniz'de bir Küba haline (gelebileceğine 
işaret etti. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Doğru
dur. 

BEHİCE HATKO BORAN (Devamla) — 
Doğrusu ben, kendisinin bu mantığını izlemek
te güçlük çektim. Toprak bütünlüğü, bağımsız
lığı, tarafsızlığı, silâhsızlandırılmış olması, mil
letlerarası garanti altıma alınmış olan bir Kıb
rıs nasıl bir tehlike haline gelebilir Bilâkis, 
«Milletlerarası garanti altına» demek, Birleşmiş 
Milletlerin garantisi olur, ayrıca ilgili ve büyük 
devletlerin arasımda yapılan bir anlaşma olur. 
Böyle bir milletlerarası ıgaranti altında bu sta
tüdeki bir Kıbrıs Devleti tehlike olmaktan çı
kar, büyük devletler arasında bir çekişme ko
nusu, bir rekabet konusu (olmaktan çıkar. Bina-
emaleym, gerek Kıbrıs'ın Türk Cemaati bakımın
dan, gerek 'Türkiye'nin güvenliği bakımımdan, 
gerekse Akdeniz Bölgesindeki barışın devamı 
bakımından bir emniyet unsuru olur, bir tehlike 
unsuru olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Boran, bütün bunlara 
cevap vermeyaniız. Siz münhasıran genel görüş
me açılıp «açılamaması konusuna değininiz. Biraz 
da genel görüşme 'açıldığı takdirde, malzeme 
bulundurunuz. 

BEHİCE HATKO BORAN (Devamla) — 
Bütün bu nedenlerledir ki, önergelerin gündeme 

alınmasını uygun görüyoruz ve bu yolda oyumu
zu kullanacağız. 

Bitti efendim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, genel 

görüşme laçıhverirse ne konuşacağımızı hesabe-
delim, oma göre konuşalım. Usul bakımından 
zabtetmek çok zor oluyor. (A. P. sıralarından, 
«Yine laynı şeyleri tekrarlarlar.» sesleri) 

Yemi Türkiye Partisi Grupu adıma Sayın Ni
hat diler, buyurum. 

Y. T. P. ORUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hukukunu ko
rumak, Kıbrıs dâvası 'üzerimde millî politikamı-
zm anaclizgilerini tesbit etmek bakımımdan bir 
genel görüşme talebimde bulunulmıuştur. 

Biz, Yemi Türkiye Partisi olarak, öteden beri 
İktidar Partisinin tpkihettiği politikayı realist 
olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz. 

Kıbrıs Devleti, yüksek malûmlarınız olduğu 
üzere, Londra ve Zürih Andlaşımaıları ile meyda
na gelmiş; Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin 
garantilisi altımda bulunıam bir Devlet halimi al
mıştır. Ve öteden beri Kıbrıs içimde Rum cema
atimin hâkimiyetini tesis etmek içtin Kıbrıs Cum
hurbaşkanı seçilmiş olam Makarios, Türk soy
danlarımızın hukukunu bertaraf etmek ve Ada'-
yı Yunanistan'a ilinek etmek içim,, kabul edilmiş 
olan Londra ve Zürih Andlaşmalarını hiçe say-
m"k yolunu takibetmiş ve birtakım kanlı hâdi
selere sebebolmuştur. 

Bugün dünya üzerinde hâlâ ısiyasi muvazene 
prensibi hâkimdir. Makarios'un Londra ve Zürih 
Amdlaşmıalammı hiçe saymasının sebebi, Türki
ye tâe mevcudolan iç politikanın zayıf anlarını 
tesbit edip, zayıflığından istifade etmesi idi, ve 
emrivâkilerini buna dayandırarak yapmıştı. Ne
tice itibariyle, Makarios'un bu emrivâkilerinin 
ömüne geçmek içim koalisyon Hükümetleri ve son 
Adalet Partisi Hükümeti zamanımda görüşme
ler oldu. Burada yine böyle bir genel görüşme 
sırasmda Türkiye'min millî bir politikasının ımev-
cudolmadığı ifade edildi. O zamanlar Sayım Dış
işleri Bakamı İmsam Sabri Çağlayamgiil söyle de
di: «Makarios ENOSİS iddiasında bulunuyor. 
Halbuki biz ENOSİS in mümkün olmadığı ka
naatindeyiz. Devletler umumi hukukunun tecviz 
etmediği bir şeydir, çünkü Ada'mım içinde bir
birinden ayrı iki cemaat yaşamaktadır. Devlet
ler umumi hukukunun prensipleri bu iki cema-
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atten birinin (hakkını yok etmiye müsait değil
dir. Bizim (talkibe'ttiğiımiz politika esasen ıdaha 
açık ve sarih bir millî politikadır.» 

Bu politikanın şartlarını da o zaman şöyle 
ifade etmiş idi : 

«Biz Ada'da iki cemaatin yönetime iştiraki
ni sağlıyacak müşterek bir yönetimin kurul
masını istiyoruz ve bu yönetimde iki cemaatin 
birbirine tahakküm etmemesi kaydiyle yöneti
min sağlanmasını istiyoruz. Böyle bir yöne
tim şekli taksimle de olabilir, Federal Devlet 
sistemi ile de olabilir.» 

Bilâhara komisyonda, 1969 Bütçesinin gö
rüşülmesi sırasında, «Birleşik Devlet» şeklinin 
Kıbrıs'ta kurulmasının gerektiğini, ifade et
miş bulunuyor. 

Sayın milletvekilleri, benden evvel konuşan 
hatip arkadaşların da ifade ettikleri üzere, 
Kıbrıs dâvası üzerinde, her ne kadar Sayın 
Dışişleri Bakanının beyanına göre, realist bir 
politika takibediliyor ise de, bu realist politi
kanın hedefine ulaşabilmesi için imkânlardan 
ve şartlardan Türkiye Devleti olarak istifade 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Bugün Yunanistan'da bir iç buhran vardır, 
bir keşmekeş vardır. Kıbrıs Devleti içinde 
Rum cemaatini takviye eden, onları Türk cema
atinin üzerinde tahakküme sevk eden en bü
yük kuvvet Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu 
zayıf anlarında, Türk Devleti olarak, büyük 
bir ekseriyetle seçim şartlarının bugünkü im
kânları içinde iktidara gelmiş bir tek Hükü
met vardır. Bu Hükümet halkın çoğunluğuna 
ve ekseriyetine dayanmaktadır, kuvvetli bir 
Hükümettir. Bu kuvvetli Hükümet, Türk soy
daşlarımızın Kıbrıs'taki hukukunu müdafaa et
meye ehildir ve iç politika bakımından kuvvetli 
bir durumdadır. 

Eğer iç politika bakımından bugünkü şart
ları Yunanistan'la mukayese ettiğimiz zaman, 
Yunan Hükümetinin içinde bulunduğu bu şart
lar içinde, Türk Hükümeti olarak, hukuku
muzu koruyacak tedbirleri almazsak, Devlet
ler Umumi Hukukunun soydaşlarımıza bahşet
miş olduğu hakları korumak imkânını bula
mazsak bundan sonra zannediyorum ki, Kıbrıs 
dâvasının kaybı bahis mevzuu olacaktır. 

Hükümet bugüne kadar niçin bu tedbirleri 
almamıştır, Herkesin zihninde bir endişe yat
maktadır. Artık neyi bekliyor, niçin tedbirle-
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rini almamıştır, niçin kendilerinin tesbit etmiş 
olduğu iki cemaatin yönetime iştirakini sağlıya
cak ve birbirinin tahakkümünden uzak müşte
rek bir idare sistemi ile - ki ister federal ol
sun, ister birleşik bir Devlet şekli olsun - Kıb
rıs'taki soydaşlarımızın hukukunu teminat al
tına almamıştır, bu, herkesin zihninde bir en
dişe halinde yatmaktadır. 

işte bu endişelerin izale edilmesi, Hüküme
tin Yüce Meclisten daha fazla kuvvet alması 
bakımından genel görüşmenin açılmasının lü
zumuna kaaniiz. Böyle olduğu takdirde, yek-
vücudolarak bu hedeflere ulaşma bakımından 
Hükümete bütün partiler yardım edecekler
dir, efkârı umumiye de aydınlanmış olacaktır. 

Bu itibarla grupumuz, Kıbrıs dâvası üzerin
de verilmiş olan genel görüşme talebinin ka
bulünü istemektedir. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Halk Partisi Grupu adına Sa

yın Bosuter, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA KUDRET BOSU

TER (Giresun) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; muhakkak ki Lef koşa müzakereleri
nin cereyan etmekte olduğu bugünlerde açıla
cak bir genel görüşmenin, Kıbrıs dâvasını olum
suz yönde etkiliyeceğinden endişe duymak, ulu
sal çıkarlarımıza uygun düşüp düşmediğini tar
tışmak mümkündür. 

Arkadaşlarımızın Hükümet çalışmalarına 
yardımcı olacak aşikâr uyarmalarının fayda
sı yanısıra, Yüce Meclisimizin bu suretle Kıb
rıs konusundaki hassasiyetini bir kere daha 
ortaya koymasını, temsilcilerimizin müzakere 
gücünü artıracağı şüphesizdir. 

Buna karşılık, bu genel görüşmenin zaman
sız tartışma ve çatışmalardan, erken yorum
lardan kaçınmak üzere gizli yürütülmekte olan 
Lefkoşa müzakerelerini olumsuz yönde etkile
mesi, Hükümeti erken açıklamalara zorlaması 
da mümkün görülebilir. 

Kaldı ki, esasen gündemi yüklü ve zamanı 
az olan Yüce Meclisimizin, Kıbrıs politikamızı 
bütçe müzakerelerinde, yani en geç bir ay için
de enine boyuna ele alması ayrı bir imkândır. 

Kıbrıs sorununun gelişi güzel ortaya atı-
larak tartışılmasının zararlarını yakından bi
len C. H. P. Grupu, bir sene önce verilmiş olup 
görüşülmesi bugünlere tesadüf ©den bir öner-
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genin kabul edilip edilmemesi hususunda Hü
kümetin takdirini esas almayı düşünmektedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka grupları adına söz isti-

yenler?... Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
ıSettar iksel, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA SETTAR İKSEL 
(izmir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Kıbrıs buhranının son safhası hakkın
da filvaki Meclis olarak malûmatımız mahdut
tur. Ancak, matbuata sızan haberlerden hepi
miz öğreniyoruz ki, Lef koşa'da cereyan etmek
te olan müzakereler birtakım yeni gelişmeler 
göstermektedir. 

Son alınan ve gazetelerde görülen haberlere 
göre, Makarios ümidedildiği gibi bir anlaşma 
yoluna, kurucu bir anlaşma yoluna gitmemek
te, yine bildiğimiz gayelerini tahakkuk ettir
meye çalışmaktadır. Bu müzakerelere başlar
ken, Maikarios'un oldu bitti gayesi şudur: Kıb
rıs Türklerini bıktırmak, ümitsizliğe düşür
mek, sonra birtakım tabiat şartlarından isti
fade edip, kış mevsiminin oradaki mücahitle
re vereceği güçlüklerden istifade etmek ve ni
hayet onlarla istediği şekilde, kendi gayeleri
ne uygun şekilde, yani ekalliyet haklarını 
kendilerine tanımak suretiyle bir anlaşmaya 
varmak. Böyle bir anlaşmaya varıldığı tak
dirde de ümidi şudur; Türkiye Hükümeti buna 
karsı artık bir şey söyliyemez, söylese ide faz
la tesiri olmaz; nihayet ben >>uraHa alâkalı 
Türklerle uyuştum, onlar böyle bir •anlatmaya 
razı oldular, artık niçin bunun üzerinde du
rulsun diyebilmek... 

Son gördüğümüz haberlere göre Makarios 
iki nokta üzerinde ve iki noktayı tahakkuk et
tirmeye çalınıyor. Birinci gaye; dediğim gibi, 
Kıbrıs Türkleriyle bir anlaşmaya varmak, ekal
liyet hakları üzerinde bir anlaşmaya va.rmak. 
ikinci gayesi de; Türkiye'nin Ada ile olan mü
nasebetlerini kesmek. Bağımsız ve askerden 
arınmış bir Kıbrıs formülünü ileriye atmış, ba
ğımsız ve askerden arınmış Türkiye, yani ora
daki Türk kuvvetleri de çekilecek ve tamamiy-
le kendi idaresinde yahut Rum ekseriyetinin 
idaresinde bağımsız bir Kıbrıs meydana geti
rilecektir. 

Bu gösteriyor ki, Rumların ve belki de Yu
nanistan'ın Kıbrıs hususunda takibettikleri ga

yelerde henüz bir değişiklik maalesef olmamış. 
Bu meseleyi de diğer meselelerde olduğu gibi 
her çareye başvurarak sulh yolu ile hâl etmeye 
azimli olan Türkiye her zaman karşı tarafın 
hüsnüniyetini yoklamaya gayret etmiştir, fakat 
yine bu sefer de görüyoruz M, bu gayelerde 
maalesef görülür bir değişiklik yok. 

Kıbrıs meselesini Yunan kilisesi çıkarmıştır, 
hepimizin bildiği gibi. Yunan kilisesi fakir bir 
kilisedir. Katolik kilisesi gibi zengin, kuvvetli, 
Dünyaşumûl nüfusa sahip bir kilise değil, fa
kir bir kilisedir. 

BAŞKAN — Sayın iksel, diğer hatiplere 
yapmış olduğum uyarmayı zatıâlinize de yap
maya mecburum. Zira, bu konuda bir genel 
görüşme açılıp açılmaması hususunda Adalet 
Partisi Grupımun görüşünü beyan edeceksiniz. 

A. P. GRUPU ADINA SETTAR İKSEL (De
vamla) — Evet. 

Onun için bu kilisenin eskiden beri, Yunan 
istiklâlinden beri takibettiği gayelerde hâlâ 
devam ettiği bu meselede de görülüyor ve bu
nun bugün de hâlâ böyle olduğu bir defa daha 
müşahade ediliyor. 

Şimdi, cemaatler arasında ikili bir müza
kere cereyan etmektedir. Türkiye Hükümeti bu 
müzakerelere katılmamıştır. Türkiye Hüküme
ti programına uygun şekilde meselenin sulh 
yolu ile halli için cemaatler arasında dâhi olsa, 
müzakereler yapılmasını iyi karşılamıştır ve 
bu müzakerelerde ancak bir müşavir vazife
si görmüştür. Doğrudan doğruya müzakere
lere katılmamıştır. 

Bâzı arkadaşlarımızın belirttiği gibi, Kıb
rıs meselesi Parlâmentoda uzun zamandır gö
rüşülmemiştir. Matbuatımızda da epey zaman
dır büyük başlıklar halinde Kıbrıs meselesine 
yer verilmemiştir. Belki, bunlar da karşı ta
rafa birtakım, ümitler vermiş olabilir. Ancak, 
Hükümetin ikili görüşmeler cereyan ederken 
parlâmentolarda mesele hakkında fazla açık
lamada bulunmamış olması kolayca izah edi
lebilir. 

Bu mesele hakkında Türk Parlâmentosun
da görüşme açılmasında fayda vardır. Bunun 
faydası bizce şöyle hülâsa edilebilir. 

Türkiye'nin Kıbns ile olan alâkası orada
ki cemaatin menfaatlerinden ibaret değildir. 
Belki bunu, bu yolda anlamaya kendisini zor-
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lıyanlar vardır, fakat her zaman bu söylen
miştir, her zaman da tekrarında fayda vardır 
ki, Türkiye Hükümetinin, Türkiye'nin Kıbrıs'
taki menfaatleri bir cemaat menfaatinden iba
ret değildir. Elbetteki orada cemaatin menfaat
lerini korumak Türkiye'nin vazifesidir, ko
ruyacaktır, fakat Türkiye'nin Kıbrıs ile alâka
sı yalnız bu değildir. Türkiye'nin Kıbrıs ile mü
nasebetleri iki noktada görülebilir. 

Bil', Lef koşa Andlaşmaları ki, bu Lef koş a 
Andlaşmaları bugün hukukan meridir. Bunla
rın ortadan kalktığını fiilen göstermek için 
yapılan bütün gayretlere rağmen Lefkoşa 
Andlaşmaları hukukan mevcuttur ve bunları 
bir taraflı olarak ortadan kaldırmak kimsenin 
hakkı değildir. 

Türkiye'nin Kıbrıs ile alakasının ikinci sebe
bi de; Kıbrıs ile olan coğrafi alâkasıdır. Ar
kadaşlarımız Kıbrıs'ın Akdenizde bir Küba ada
sı haline gelebileceğini söylediler. Sayın Bo
ran da buna hayret Bttiğini söyledi. Ben daha 
ileriye gideceğim, Kıbrıs Adası bir Küba Ada
sı haline elbette ki gelir, fakat bundan da da
ha ileri Kıbrıs Adası Türkiye'nin üç tarafı de
niz olan; yukarı tarafındaki deniz Karadeniz 
olan yani oradaki büyük kuvvetin Rus kuv
veti olduğunu nazarı itibara alırsak; Garb 
tarafımızdaki adaların bugün silâhtan tecri-
dedümiş olmasına rağmen şu veya bu şekilde 
yarın ne olacağı bilinmez. Bizim üç tarafımı
zın yegâne emin tarafı Cenup tarafımızdır. 
Cenuptaki yegâne büyük limanımız İskende
run limanıdır. Kıbrıs ise İskenderun limanına 
yarı burnunu sokmuş bir uçak gemisi halinde
dir. Bu şekilde bizim için coğrafi ve emniyet 
bakımından ehemmiyeti olan bir yeri Türkiye 
yalnız oradaki cemaatlerin menf aatleriyle meş
gul olup, bu adanın âkibetini yarın ne yapa
cağı belli olmıyan ellere elbetteki bırakamaz. 
Bunu Türkiye Hükümetleri hiç şüphe yok ki 
yakılan muhtelif müzakereler sırasında hiç dur
madan karşı taraflara anlatmaya gayret et
mişlerdir. Fakat bunun millî bir politika oldu
ğunu burada tekrarlamakta ve bütün millete 
mal olmuş bir politika olduğunu, Parlâmen
tonun. milletin bunu böyle gördüğünü burada 
tekrarlamakta hic şüphesiz ki fayda vardır; 
iki bakımdan fayda vardır; hem millî menfaat
lerimizin belirtilmesi bakımından, hem yapılan 
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müzakereleri hattâ kolaylaştırması bakımındıan 
faydası vardır. 

Kısaca arz ettiğim bu sebeplere istinaden 
grupum adına bu müzakerelerin açılmasına müs
pet oy vereceğimizi beyan ederim. 

Saygılarımla. (Güven Partisi sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Süreyya Koç, buyurunuz. Tahassül eden fik
riyat içerisinde lütfen konuşunuz. Aşağı yu
karı Meclis tarafından gündeme alınacağı te
bellür etti. 

G. P. GRUPU ADINA SÜREYYA KOÇ (Ba
lıkesir) — Muhterem arkadaşlarım; genel gö
rüşmenin faydalı olacağına işaret ederek öner
gemizin lehinde konuşan grup sözcüleri arka
daşlarıma teşekkür ederek sözlerime başlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; Kıbrıs, Türkiye'nin 
ve Türkiye'mizin jeopolitiğinin önemli ve ay
rılmayan bir parçasıdır ve Kıbrıs ile Türkiye 
jeopolitiği de Orta Doğunun ve Akdenizin en 
yakın ilgisi olan bir parçasıdır. Kıbrıs'tan Tür
kiye'nin mesafesi 71 kilometredir. Lübnan'ın 
220 Km. İsrail'in 295, Mısır 315, Atina 900, Gi
rit 800, Malta 1 700, Kırım 1 200, Rodos 500, 
Eskişehir 575 Km. dir. Şu rakamlar da gös
teriyor ki, hakikaten Kıbrıs, Orta - Doğu ve Ak
deniz politikasında Türk jeopolitiğinin ayrıl
maz önemli bir unsurudur. Şu halde buradan 
çıkan netice; Kıbrıs'ın, yalnız Kıbrıslı Türkle
rin haysiyetiyle ve yaşama şartlariyle, Kıbrıs 
d • vasi ilgili değil, aynı zamanda memleketimi
zin, Türkiye'mizin millî güvenliği ile yakinen 
ilgili olmasıdır. Şu halde bu şartlar içerisin
de mutlak surette, şimdiye kadar yürütülen 
politikalar da nazarı itibara alınarak, millî ve 
nihai bir Kıbrıs politikasına mutlak surette za
ruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yunanlıların bugü
ne kadar * takibetmiş oldukları politika, hedef 
itibariyle bellidir: Kıbrıs'ı ilhak. Vasıtaları da 
tamamen belli olmuştur; Türkleri adadan kaçır
mak, sindirmek, hayatlarından bezdirmek ve 
Türkleri yavaş yavaş eritmek. Taktikleri de 
belli olmuştur, bu taktikleri de şunlardır- Kıb
rıs'taki hâkimiyeti sağlamak için daima mü
tecaviz olmak, Türklerin adayı terketmeleri 
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iğin hor türlü insafsız faaliyetlerde bulun
mak, Kıbrıs Türklerini muhtaç ve tâbi hâle ge
tirmek, az taviz çok kazanç temin etmek, Dün
ya Helenizınini faaliyete geçirmek, kiliseyi 
faaliyete geçirmek. , 

Şu halde bugün Yunanistan'ın Kıbrıs poli
tikası Helenizim çapında yalnız bir Hüküme
tin değil, yalnız hükümetlerinin değil, yalnız 
milletin değil, kilisenin ve bütün Helenizmin 
benimsemiş oduğu bir politika haline gelmiş
tir. 

BAŞKAN — Saym Süreyya Koç; müdahale 
etmeye mecburum. Yani kendimi ikna edemi
yorum, o bakımdan mecburum, aslında müda
haleyi pek sevmiyorum. 

Lütfen çok kısa yoldan neticeye varınız. 
Çünkü tahassül edecek kanaat ortaya çıkmış. 
Daha fazla konuşmak bundan sonra vukubul-
sun. Genel görüşme açıldıktan sonra daha ge
niş konuşunuz. 

SÜREYYA KOÇ (Devamla) — Evet efen
dim. 

Bu istikamette mutlaka bir millî ve nihai 
Kıbrıs politikasının tesbiti yolunda Hükümete 
ısı.k tutmak ve yardımcı olmak maksadiyle bir 
genel görüşmenin açılması zarureti acıktır. 

Muhterem arkadaşlarım; Kıbrıs dâvasını gö
rülmek için mutlaka bir Boğaziçi ve bir Ge-
cit>ale hadisesinin olmasını beklemek normal 
olmaz. Kıbrıs dâvasının şimdiki şarlar içeri
sin fa ve uzun vadeli Türkiye lehinde halli, 
Tiivtiiirh'in yekvücut bir varlık olarak bu dâ-
vq,riq,iH ^kkat ve hassasiyetini devam ettirme
sine bağlıdır. 

Türk Milletini çeşitli yönlerden, çeşitli ve 
hainane çıkarları için bölmeye çalışan her tür
lü Anayasa dışı cereyanlar da Kıbrıs dâvasına 
sararlı. olmaktadırlar. Bu müzakere vesilesiyle 
Kıbrıs davasını kazanmanın başlıca şartı olan 
millî bütünlüğümüze gölge düşürmemek oldu
ğun1!, böyle milli dâvalarda bir ve beraber bu
lunduğumuzu belirtmeyi, her fırsatta bunu ifa
deyi. millî bir vazife olduğu inancı içerisinde
yim 

"RH. vesile ile, sözlerimi bağlamadan ifade 
etnıoir isterim ki Türkiye isçi Partisi sözcü
sünün burada biraz evvel ifade etmiş olduğu 
görüş. 1959 da Kıbrıs Komünist Akel Partisi-
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ı îr. çıkarmış olduğu, merkez yönetim kuru
lunun çıkarmış olduğu bir raporundaki görü-
Şİ'R tıpatıp aynıdır. Binaenaleyh, bu istikâmet
teki, bir görüşü desteklemek elbette mümkün 
•ıleğüdii1. 

Muhterem arkadaşlarım, genel görüşme açıl-
nıatemn dair önerge lehinde reyinizi kullanma
nı;:!. tekrar Güven Partisi Grupu adına rica 
eliyov saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 
bakanı, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TttOĞLÜ (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Gerek takrir sahibi arkadaşlarımı, gerekse 
bu. mevzu üzerinde grupları adına konuşma 
vapan arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Ko-
nu^malarda, millî dâvalar yönünden duyulan 
büyük hassasiyet her arkadaşım tarafından di
le getirildi. Bu hassasiyete iştirak etmemek 
"lümkün değil. Zira, sadece Kıbrıs'ta yaşıyan 
sevdalarımızın meşru hak ve menfaatleriyle 
ılâkalı olmaktan öteye, Kıbns politikasının 
Türkiye'nin tarihî hak, millî menfaat, millî gü
venliğimizle de ilgili olduğu bir gerçek. Bu se
beple genel görüşme talebi ile Yüksek Huzu
runu sa getirilmiş bulunan millî dâvamız Kıb-
vı^ meselesi hakkında Hükümetimiz Yüksek 
Meclise gerekli izahları arz etmek fırsatını da 
memnuniyetle değerlendirmek arzusundadır. 

Bize bu imkânı bahsedecek Yüce Heyetinize 
şükranlarımı, sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs 
hakkında millî bir politikanın tesbiti amaciy-
le verilmiş bulunan genel görüşme takrirleri
nin üzerinde, Anayasada gensoru maddesine kı-
vasen takibedilecek usul muvacehesinde gö
rüşmeler bitmiş bulunmaktadır. 

Şimdi genel görüşme önergesinin günde
me alınıp alınmaması hususunu oyunuza suna
cağım. 

Genel görüşme" önergesinin gündeme alın-
r>-\n.,s7m kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mev-
"••'dun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

• A/:T.M>3T TAJ'TAKILTO (j^^ıü\ — r>^-
~ î ovVii-ıvie a^ltbğma göre söz istiyorum Sayın 
başkan. 

BABK.Â 'T — J'$v.hterem. arka^a^larm, rr^n-ıl. 
r::5rüg"ie. Meclisin açıldığı günden bugüne ki-
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dar, Anayasamızın 89 ncu maddesinde düzenlen
miş bulunan gensoru hükümlerine göre görüşül
mekte idi. Yine buna kıyasen simdi gensoru 
önergesine tatbik edilen prosedür buna da tat
bik edilecektir. 

Anayasanın 89 ncu maddesine göre genel 
görüşme açılmasına Meclis karar verirse görül
me gününü; tesbit etmemiz gerekir. Bugün de, 
iki günden aşağı, yedi günden ziyade olmaması 
gerekir. Bu sebeple bu âmir hükme istinaden 
yedi gün sonrası... Çarşamba olması gerekir. 
Ancak bu hususu değiştirici mahiyette bir öner
ge var. Fakat önergede yedi gün hesabma gir
memektedir. Sekizinci güne geçiyor, o mahsur 
var F-i^di bu vasiyet karşısında önergenizi mu
ameleye koyamıyacağım. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muameleye 
konulabileceğine dair söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca, önerge
yi okutayım, size söz vereceğim, önerge henüz 
Meclisin malı olmadı. 

Yüksek Başkanlığa 

Önümüzdeki haftaya inhisar etmek kaydiyla 
genel görüşme ve Meclis araştırması önergele
riyle sözlü soruların görüşülmesinin Perşembe 
günü yapılmasını ve o gün gündemin ilk maddesi 
olarak bugün açılması kabul edilen Kıbrıs konu
sundaki genel görüşmenin yer almasını ve Çar
şamba gününün de Tütün ve tütün tekeli ka
nunu tasarısının görüşülmesine ayrılmalını arz 
TT*Î teklif ederiz. 

A. P. Grup 0. H. P. Grup 
Başkanvekili Baskaııvekili 

SaMt Osman Avcı Kudret Bosuter 
G. P. Grup M. P. Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
Coşkun Kırca Ahmet Bilign 

Y T. P. Grup 
Başkanvekili Kastamonu 
Nihat Diler İsmail Hakin Yılanlıo*Iu 

BAŞKAN — Önergenin bir kısmını muame
leye korum, fakat Kıbrıs hakkındaki gonel gö
rüşmeyi, mademki, Anayasaya bağlılık iddia-
smdayız her zaman, Çarşamba gününden daha 
sonraya bırakamam. 

Buyurunuz. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; genel görüşmelerin nasıl yapı

lacağı hakkında içtüzükte her hangi bir hüküm 
mevcut değildir. 

Meclisimizde genel görüşme öngörülmele
rinin, yani bir genel görüşme önergesinin gün
deme alınıp alınmaması hususundaki müzakerele
rin nasıl yapılacağına dair bir teamül teessüs 
etmiş bulunmaktadır. Ortada bizi bağlıyan, 
gensorularda olduğu gibi, bir Anayasa kuralı 
yoktur, içtüzükte düzenleyici hükümlerin mev
cut bulunmaması dolayısiyel Meclisin yarattığı 
bir teamülden fazlası mevcut değildir. Bina
enaleyh, Meclis şayet lüzum görürse, kendi 
yarattığı teamülü, alacağı bir kararla tadil et
mek hakkına ve yetkisine sahip bulunmak ge
rekir. 

Genel görüşme önergelerinin usulü hakkın
da gensoruya mütaallik Anayasa hükümleri
nin kıyasen tatbik edileceği hususu Anayasa
da. yazılı değildir. Bu bir teamül kaidesidir; 
maslahat icapları gerektiriyorsa bu teamül 
kaidesinde değişiklik yapmak Meclisin yetkisi 
dahilindedir. 

Hiç şüphesiz bir genel görüşmenin günde
me alınması bir kere kabul edildikten sonra. 
o genel görüşmenin ne zaman yapılacağı hu-
ısusunda İçtüzükte bu konuda tanzim edici hü
kümler sevk edilirken birtakım tahdidedici 
süreler koymak zarureti vardır. Aksi halde 
ganel görüşmenin açılması kabul edilir, fa--
kat o genel görüşme ilânihaye tehir edilebilir. 
Böyle bir durum da söz konusu değildir. 

Bu önergenin veriliş sebebi şudur; Sayın 
Dışişleri Bakanı vazifeten dışarıda bulunmak
tadırlar. Salı günü gecesi Türkiye'ye avdet 
edecekleri gruplara duyurulmuştur. Binaen
aleyh, yapılacak genel görüşmenin Sayın Dış
işleri Bakanının gereği gibi hazırlanması sure
tiyle yapılabilmesini temin için bütün gruplar 
bu takriri hazırlamış bulunuyorlar. Bu takri
rin de basma şu hüküm konmuştur; sadece önü
müzdeki haftaya inhisar etmek kaydiyle, den
miştir. 

Saym Başkanımızdan rica ediyorum; genel 
görüşmeye mütaallik öngörüşmenin nasıl yapı
lacağı, ne zaman ve nasıl gündeme alınacağı 
hususunda bir Anayasa kaidesi yoktur. Kıya
sen tatbik etmeyi Meclisin teamülen düşün
müş olduğu kaideler vardır. Binaenaleyh, 
maslahat icabettiriyorsa, işin icabı gerektiri
yorsa, içtüzükte de bu hususta bağlayıcı hü-
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kümler mevcut bulunmadığına göre Meclis 
bu teamül kaidesini bir defaya mahsus olmak 
üzere değiştirmek yetkisine sahibolsa gerektir. 

Sayın Başkanımızdan istirham ediyorum; bu 
önergeyi muameleye koysunlar ve bu suretle 
Dışişleri Bakanının da ciddî bir şekilde hazır
lanmak imkânını 'bulduktan sonra Yüce Mec
lisin bütün grupları ile ve üyeleriyle bu mese
leye en verimli bir şekilde eğilmeni imkânını 
açmak lûtfunda bulunsunlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; tak
dir edersiniz ki, bütün parti grup başkanları
nın müşterek imzasını ihtiva eden bir önerge
nin oya sunulmasını Başkanlık da kendi yö
nünden kabule şayan görür, tercihe şayan 
addeder. 

Ancak, şurasını hemen belirtmek mecburi
yetindeyim ki, bu Mecliste şimdiye kadar za
man zaman genel görüşmeler açılmıştır ve 
teessüs eden bir Meclis teamülü yerine otur
muş vaziyettedir. Ve ilk genel görüşme öner
gesini bu Mecliste veren naçiz arkadaşınız ol
duğum cihetle meseleyi yakinen takibetmişim- . 
dir. Bu sebeple, maslahata göre, Meclisin za- ! 

man zaman karar değiştirilmesinden yana olan ! 

bir insan değilim. 

Gensoru önergesini kıyasen tatbik ediyoruz. 
Bu, doğrudur, yanlıştır, haklıdır, haksızdır, \ 
ayrı mesele, Ne zaman ki, içtüzük düzenlene
cek, o içtüzükte genel görüşmelerin tarzı 
cereyanı hakkında elbette hüküm gelecektir, 
ama Mecliste teessüs eden bu teamülü, bu öner
geyi şu anda oya koymakla değiştirmek 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lisimizin daha önce almış olduğu karar uyarın
ca sözlü sorular kısmına geçiyoruz. 

1. — Kars 31 illet vekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte başlı-
yacağına ve hava alanı yapımının hangi yıl prog
ramına alınacağına dair Ulaştırma Hakanından 
sözlü sorusu. (6/333) 

BAŞKAN — Sayın Şamiloğlu?.. Buraida. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yoklar. 

inancı ve fikriyatı olan insan değilim, bu se
beple önergeyi muameleye koyamıyacağım. 

Anlaşılıyor ki, bu önergenin Anayasanın 
derpiş ettiği hüküm muvacehesinde en son 
gününe kaçlar bir münteha takibetmesi isteni
yor. Buna göre, yedinci günün bitimi olan 
Çarşamba günü genel görüşme Meclis günde
minde bulunacak ve ona göre görüşme açılacak
tır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bıir hukuk kaidesini müsamaha
nızla hatırlatacağım. 

Hâdise cereyanında gün sayılmaz. Yarından 
başlarsak yedinci gün Perşembe gününe geli
yor. 

BAŞKAN — Efendim, eğer o şekilde hesa-
bedilecekse Başkanlık Divanı hesabını ona göre 
yapsın. Ona göre. Ben şimdi Yüce Meclis huzu
runda ilân ediyorum; yedi gün sonra bu genel 
görüşmenin görüşmesi Meclis huzurunda cere
yan edecektir. Hesabını şu anda katî tesbit et
mek mümkün değil. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yedi 
gün sonra Çarşamba günü oluyor. 

BAŞKAN — Yedi günü sarih olarak bilme
miz lâzım. («Çarşamba günü» sesleri.) 

Evet, bizim şimdiye kadar tatbik ettiğimiz 
husus, yedi günün hesabı, gelecek hafta Çar
şamba günü olması gerekir. 

Sayın Bakan, Hükümet olarak yedi gün 
üzerinde mutabıksınız... 

O halde yedi gün sonra bu genel görüş
menin müzakereye tâbi tutulması hususunu 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... KaJbul edilmiştir. 

Bakan bulunmadığı cihetle sözlü sorunuz ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Türkiye'de dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
olduğuna dair îçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar. Sayın 
İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 

Bu sebeple sözlü soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A ) SÖZLİI SORULAR VE CEVAPLARI 
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3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yönetilen bir hüristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yok. Sayın İç
işleri Bakanı? Yok. 

Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar. Sayın 
içişleri Bakanı?.. Yoklar. 

Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 
5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin muayyen bir kısmının İhra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/438) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar. Sayın 
Sanayi Bakanı?.. Yoklar. 

Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 
6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 

İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları tarafından 
yaptırılmakta olan ikramiye evlerinin yurdun 
muhtelif yerlerinde yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Maliye ve İmar ve İskân ba
kanlarından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt?.. Yok
lar. Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. Sayın imar ve 
iskân Bakanı?.. Yok. 

Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 
7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 

Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/477) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yok. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 

Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, An
kara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, kimler için 
inşa ettirildiğine ve halen kimlerin oturduğuna 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik?.. Yok. Sa
yın Çalışma Bakanı?.. Yok. 

Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin sosyal 
ilimler tedris eden fakültelerine girebilme imkân
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/504) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Burada. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. 

Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş

kanım, bu mevzuda konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Bakan yok Sayın Çelikbaş, 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiistimal 
olup olmadığına dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/5.12) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce?.. 
Yoklar. Sayın Maliye Bakanı?.. Yoklar. 

Soru sahibi ve ilgili Bakan bulunmadığı için 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olunacağına 
dair Başbakan ve Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/514) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan ve Çalışma Bakanı?.. Yoklar. 

Soru sahibi ve ilgili Bakanlar bulunmadı
ğından gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizdeki İşsiz sayısına ve gelecekteki in
kişafına dair Başbakan ve Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/515) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan ve Çalışma Bakanı?.. Yoklar. 

Soru sahibi ve ilgili Bakanlar bulunmadı
ğı için gelecek birleşime bırakılmıştır. 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyaç
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/519) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?.. Yok
lar. Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. 

Soru sahibi ve ilgili Bakan bulunmadığından 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızil-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 
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BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu?.. 
Yoklar. Sayın İmar ve iskân Bakanı?.. Yoklar. 

Soru sahibi ve ilgili Bakan bulunmadığı için 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

15. •— Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'-
nuıı, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifteköy 
sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/529) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu?.. 
Yoklar. Saym tmar ve iskân Bakanı?.. Yoklar. 

Soru sahibi ve ilgili Bakan bulunmadığından * 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç?.. Yoklar. 
Saym Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 

Soru sahibi ve ilgili Bakan bulunmadığı için 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

BAŞKAN — Saym Reşat Özarda?.. Yoklar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. 

Soru sahibi ve ilgili Bakan bulunmadığından 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

18. — Andın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü soru
su (61533) 

BAŞKAN — Soru sahiM ve Sayın Başbaka" 
Hılımmadığı için gelecek birleşime bırakılın:*" 
tır. 

1.9. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklar eli'ne baalı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/535) 

BALKAN — Saym Hasan Tahsin U^un 
YoMar. Saym Millî Eğitim Bakanı?.. Yolda-
So~u sahiM ve ilgili bakan bulunmadığında'1 

gelecek birlerime bırakılmıştır. 
20. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Ceyhan Nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/537 I 

BAŞKAN — Saym Bozdoğan?.. Yok. Saym 
Bakan?.. Burada. Saym Bozdoğan sorularının 
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görüşüldüğü iki birleşimde bulunmadığı cihetle 
sorusu düşmüştür. 

21. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa Gölü
nün mülkiyeline, dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve, Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

BAŞKAN — Saym Nahit Menteşe Bakan 
ılduğu cihetle soru düşmüştür. 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/5-10) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Yoklar, 
Saym içişleri Bakanı?.. Yoklar. Soru sahibi ve 
ilgili bakan bulunmadığı cihetle soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kur ucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
'6/541) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili ^akan bu
lunmadığı cihetle soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

21. -- Konva Milletvekili Nazif Kuııcu'nv.n, 
Koıvya'nın bâzı il çel erindeki arazilerin sıdanma 
"vıa ve hid.ro - elektrik enerjisi saManmaşına 
!a,ir Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-

1-anından sözlü sorusu (6/542) 
BAŞKAN — Soru sahiM?.. Yokla- Savr-

"n-^i i ve TaKiî Kasnaklar Bakam >>ura 1a1a^ 
l i r defaca mahsus olmak üzere sözlü so"n geV-
"sk birlerime bırakılmıştır. 

25 — Konu a Milletvekili Nazif Kurucu'nun. 
"i"w/el etimizin diplomatik temsilci! erine dair 
dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

BALKAN — Soru sahiM yokla**. Dı-i^eri 
bakanı?.. Yoklar. Soru Rahibi ve ilgili vakatı 
bulunmadığından soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

26. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza ITzun-
er'in, Orman Genel Müelürlüğü teşkilâtında ça
lışanların t er filerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?.. Yok
lar. Saym Tarım Bakanı?.. Yoklar. Saym Ma
liye Bakanı?.. Yoklar. Soru sahibi ve ilgili ba
kanlar bulunmadıkları cihetle soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

http://hid.ro
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27. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uz un'un, Kırklar eli'nin bâzı ilçelerinde spor te 
sisleri yapılmasının d üşünülüp d üs ün ü Imediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/516) 

BAŞKAN — Sayın Haoan Tahsin Uzun?.. 
Yoklar. Sayın Devlet Bakanı?.. Yoklar. Soru 
sahibi ve ilgili bakan bulunmadığından soru ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

28. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İsleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili bakanla*1 

* nlnn-^adığmdan soru gelecek birleşime bırakıl-
nıştr*. 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
bo-a^s madeninin değerine ve bu madenlerimi'' 
için millî bir politilanın tesbit edilip edilmedi 
nine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın 
lan SÖ7İÜ sorusu (6/551) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yok. Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Bura
da B:-* de*ava mahsus olmak üzere soru gele
cek bide^ime bırakılmıştır. 

30. --- Mardin Milletvekili Nazmı Oğuz'un. 
Kocaelinde Hükümet konağı imasının düşün"' 
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bulanından 
rfzlü so'-usu (6/552) 

B\ŞTSAN — Sayın Nazmi Oğuz?.. Yokla-, 
Sıvın Maliye Bakanı?.. Yoklar. Soru sahibi ve 
•loiii vakan bulunmadığından soru gelecek bi~-
^ i m e bırakılmıştır. 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin gelişmesi I 
için ne gibi tedhirler alınacağına dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/558) I 

BALKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?.. Yok
la*. Sayın Devlet Bakanı?.. Yoklar. Soru sahibi 
ve ilgili bakan bulunmadığından soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden zor
la tahkikat evrakını olıp almadığına dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/564) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. Soru sahibi ve | 
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ilgili bakan bulunmadığından soru gelecek bir
eşime bırakılmıştır. 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Tonya'nın Doğanhisar ilçesinin kalk indir ıhnası-
•\a dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/566) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Yoklar. 
"ayın Başbakan?.. Yoklar. Sayın Tarım Baka-
M?.. Yoklar. Soru sahibi ve Sayın Başbakan ve 
7anm Bakanı bulunmadıklarından soru gele-
ok birleşime bırakılmıştır. 

34. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
un, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanele-
in Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağ-

'•>!• ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
•'izlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga?.. Yok-
1 v . Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. 
Yoklar. Savın Çalışma Bakanı?.. Yoklar. Soru 
-ahibi ve ilgili bakanlar bulunmadıklarından 
",oru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

35. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

BAŞKAN — Sayın Ha-an Tahsin Uzun?.. 
'oklar. Saym Başbakan veya adına cevap ve-

*3cek bakan?.. Yoklar. Soru sahibi ve Saym 
Başbakan bulunmadıklarından soru gelecek bir
eşime bırakılmıştır. 

36. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö~ 
lüş'ün, Erzurum Radyosunun yayma başlat ila-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
'6/576) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve Saym Başbakan 
yoklar, soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

37. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
nn, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
lobi tutulup tutulmadığına dair Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/577) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt?.. Yoklar. Saym 
Çalışma Bakanı?.. Yoklar. Soru sahibi ve ilgili 
bakan bulunmadığından soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

38. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 
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BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yoklar. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Yoklar. Soru sahibi ve 
ilgili bakan yoklar. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

39. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlıkla
rına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü soru
su (6/580) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan?.. Yoklar 
Soru sahibi ve Başkanlık adına cevap verecek 
ilgili yoklar, soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

40. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç/m, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Komi-
serliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, dö
vülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç?.. Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. Soru sahibi ve 
ilgili bakan bulunmadıklarından soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

41. -—• Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzun-
er'in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitini 
Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?.. Yok
lar. Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. Soru sahibi 
ve ilgili bakan bulunmadıkları için soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

42. •—• Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzun-
er'in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili bakan yok
lar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

43. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

BAŞKAN — Sayın Ertunga?.. Yoklar. Sa
yın Bayındırlık Bakanı?.. Yoklar. Soru sahibi 
ve ilgili bakan bulunmadıklarından soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 

Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru
su (6/586) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?.. Yoklar. Sayın 
Ticaret, Tarım, İmar ve İskân bakanları yok
lar. Soru sahibi ve ilgili bakanlar bulunmadık
larından soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

45. — Adıma Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köylerin 
iklisaden kalkındırılması konusunda bir plân 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/587) 

BAŞKAN — Saym Bozdoğan?.. Yoklar. Sa
yın Başbakan veya adına cevap verecek ba
kan?.. Yoklar. Soru sahibi ve ilgili bakan bu
lunmadıklarından soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

46. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
banından sözlü sorusu (6/588) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili bakan yok
lar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

47., — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bugü
ne kadar normal bir işletmeye açılmayış sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili bakan yok
lar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

48. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yolu
nun inşasına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/590) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili bakan yok -
lar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

49. —- Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve yük 
arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata kavuş
turulması için ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/591) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve ilgili bakan yok -
lar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

50. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlîoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 

| gelen Papa'nın, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ta-
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rafından karalanmasına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/593) 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek ba
kan?.. Yoklar. Soru sahibi ve ilgili bakan bu
lunmadıkları için, soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

Bu şekliyle muhterem arkadaşlar, bugünkü 
birleşim gündemi sona ermiş bulunmaktadır. 

Gündemde bugün için görüşülecek başka bir 
şey bulunmadığından 16 Ocak 1969 Perşembe 
günü saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati: 18,20 
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Mülfct Meclisi 
GÜNDEMI 

29 NCU BİRLEŞİM 

15 . 1 . 1969 Çarşamba 

Saat 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi 
köylerinin durumunu incelemek, bulundukları 
yerlerde kalkmdırılmaları mümkün olmayan 
orman köylerinin hayat seviyesi hakkında bil
gi edinmek üzere bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergeleri (10/26, 10/36) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Peyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö-
nişme açılmasına dair önergesi (8/26) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

5 . — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/28) 

6. — "Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

15,00 
I 7. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 

pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

I 8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 

I gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

10. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
I Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 

sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
S S nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 



işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

13. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 

15. — Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kul!andan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tarım politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 

16. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ile 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

17. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

18. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
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maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

20. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas Di) Yolları Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

21. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

22. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 
gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

24. —• Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andbşma yapan hükümetleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına daiır öaıer-
•gesti (10/42) 

25. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
Türk sporunun problemlerini tesbit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/38) 

26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Tür-
ıkiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt böl
gelerimin ve milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanuni ve idari 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 



27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, fiyat artışlarının ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, bilgi edin
mek, tedbir ve çarelerini bulmak için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 

28. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'm, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/39) 

29. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Zi
rai Mücadeledeki Devlet yardımının artırıl
ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çare
lerimi tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/45) 

30. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu 
ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se
lâmetini telhdideiden hukuk dışı cereyanların 
doğuş ve yayılış sebepleri iile 'bunların önlen
mesi çarelerini tesibit etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair ömergesi. (10/46) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
bağlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına 'dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yöneltilen bir hrisrtiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet-
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melerin istüısaUerinim, muayyen bir kısmının 
ihracedilmesi için aılınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'um, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'* 
in, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti
mal olup olumadığma dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nıtn, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 
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16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo, araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

17. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
istanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

18. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

19. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'no bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/535) 

20. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/537) 

21. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

'22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Balkanından sözlü sorusu (6/540) 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/541) 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

27. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi

ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

28. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

29. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/551) 

30. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli 'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/552) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/558) 

32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/564) 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

34. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

35. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

36. —• Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum Radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

37. —• Erzurum Milletvekili Adnan Şenynrt'-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/577) 

38. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite-



likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

39. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ıı?, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

40. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç/m, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğinee bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

41. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

42. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
im Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

43. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (C/586) 

45. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

46. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
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yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. ((6/589) 

48. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

49. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

50. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nın, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

I.İ - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖR ÜŞ ÜLECE K 1ŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(II. Meclisi 29 ncu Birleşim) 




